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I Úvod
Problematika účasti slovenskej armády vo vojne proti Sovietskemu zväzu (dlhý 
tvar Zväz sovietskych socialistických republík - ZSSR) sa v posledných rokoch 
teší veľkému záujmu historikov, ale aj laickej verejnosti. Zodpovedajú tomu aj 
prvé monografické práce z pera slovenských historikov.1 Je to výsledok systema
tického záujmu slovenskej vojenskej historickej vedy o výskum problematiky slo
venskej armády v rokoch 1939 - 1945, ktorá sa dlhé roky obchádzala a margina- 
lizovala na úkor iných tém. Podpísala sa pod to skutočnosť, že pred rokom 1989 
sa pozornosť marxistickej vojenskej historiografie, najmä z politických dôvodov, 
sústredila takmer výlučne na problematiku odboja, či už domáceho alebo zahra
ničného, s dominantným zameraním na analýzu príprav a priebehu Slovenského 
národného povstania (SNP). Napriek oživenému záujmu historikov o túto čita
teľsky atraktívnu tému, ale aj dostatočnému časovému odstupu, dodnes, podľa 
môjho názoru, absentuje dostatočne kritická analýza účasti slovenskej armády vo 
vojne proti ZSSR a rozsahu aktívnej kolaborácie ľudáckej vládnej reprezentácie 
na vojenských cieľoch nacistického Nemecka. Chýba najmä dôsledná interpretá
cia nemecko-slovenských vzťahov v otázke, do akej miery bola účasť Slovenskej 
republiky (SR) vo vojne výsledkom vlastnej iniciatívy slovenskej vlády, či velenia 
jej armády, resp. súčasťou nemeckých nátlakových akcií voči svojim európskym 
satelitom.2 Vo viacerých prácach sa preto aj v dôsledku nedostatočnej heuristic-

1 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941 - 1944). V operácii Barbaros
sa. Banská Bystrica 2007; Tenže: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941 - 1944). 
Zaisťovacia divízia a železniční pionieri. Banská Bystrica 2008; Tenže: Slovenská armáda v ťažení proti 
Sovietskemu zväzu III. (1941 - 1944). Rýchla divízia. Banská Bystrica 2009; Tenže: Slovenská armáda v ťa
žení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941 - 1944). 1. pešia divízia. Slovenský vojak. Banská Bystrica 2012; 
HLAVIENKA, L.: Slovenská armáda 1939 - 1945. Opava 2017; LACKO, M.: Dezercie a zajatia príslušníkov 
Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943. Bratislava 2007; ŠUMICHRAST, P.: Slovenské letectvo na 
východní fronte 1941 - 1943. Cheb 2006; BYSTRICKÝ, J. - ŠUMICHRAST, P. (ed.): Letka 13 v dokumentoch 
a obrazoch. Bratislava 2004. Z populárno-vedeckých prác treba spomenúť KLUBERT, T.: Slovenská armá
da v druhej svetovej vojne slovom a obrazom. Bratislava 2016. Z množstva publikovaných štúdií treba 
vyzdvihnúť najmä nasledujúce práce J. Bystrického: Prejavy krízy v Rýchlej divízii na kaukazskom fronte 
a počas jej presunu na Krym. In: UHRIN, M. a kol.: Slovensko v roku 1942. Politika - armáda - spoločnosť. 
Banská Bystrica 2013, s. 73-92; Tenže: Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941. In: 
Vojenská história, roč. 2, 1998, č. 1, s. 39-61; Tenže: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny 
a Bieloruska (september 1941 - november 1942). In: Vojenská história, roč. 3, 1999, č. 4, s. 29-54; Tenže: 
Rýchla divízia na východnom fronte v roku 1942. In: Vojenská história, roč. 5, 2001, č. 1, s. 40-65; Tenže: 
Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (november 1942 - október 1943). In: Vo
jenská história, roč. 4, 2000, č. 3-4, s. 35-52; Tenže: Rýchla (1. pešia) divízia na Kryme a v bojoch na juh od 
Kachovky. In: Vojenská história, roč. 7,2003, č. 3, s. 54-74; Tenže: 1. pešia divízia po bojoch pri Kachovke, jej 
reorganizácia a odzbrojenie 1. Technickej divízie. In: Vojenská história, roč. 8,2004, č. 4, s. 66-83.

2 Dôležitým medzníkom pri výskume tejto problematiky bol rozsiahly výskum realizovaný v domácich a za
hraničných archívoch v rámci projektu APW - 0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy 1939 - 1945 v doku
mentoch, na ktorom sa podieľal aj autor predkladanej monografie. Konečným výstupom z tohto projektu 
bolo vydanie dvoch rozsiahlych zväzkov edície dokumentov. S témou predkladanej monografie časovo 
a tematicky korešponduje celý druhý zväzok tohto diela: NIŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké
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kej bázy naďalej objavujú tendencie bagatelizovať a ospravedlňovať postoje slo
venských predstaviteľov pri rokovaniach o modalitách účasti slovenskej armády 
vo vojne. Relativizuje sa tiež miera ich kolaborácie s Nemeckom počas samotnej 
vojny.* * 3 Už vstup do nej sa nie ojedinele dodnes ospravedlňuje v zhode s dobo
vou nacistickou propagandou ako odpoveď na agresívne dobyvačné plány ZSSR, 
„ktoré sa bezprostredne týkali aj Slovenska“.4 Slovenské politické elity sú v tomto

vzťahy 1941 - 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. 
Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941 - 1945 in Dokumenten II. Vom Krieg gegen die UdSSR bis zum
Untergang der Slowakischen Republik im Jahr 1945. Prešov 2011.

3 Pozri napríklad JAŠEK, P. - KINČOK, B. - LACKO, M.: Slovenskí generáli 1939 - 1945. Bratislava 2012.

4 Medzi niektorými slovenskými historikmi nachádza dodnes pozitívnu odozvu teória, podľa ktorej Stalin 
plánoval už v roku 1941 napadnúť Nemecko, avšak jeho úmysel na poslednú chvíľu prekazil samotný ne
mecký útok. Tieto tvrdenia sa objavili už v polovici 80. rokov a ako prvý ich načrtol Viktor Suvorov, bývalý 
mjr. Sovietskej armády, ktorý už koncom 70. rokov prebehol na Západ. Táto teória, ktorú postupne rozví
jali, ale aj modifikovali ďalší historici sa opiera predovšetkým o existenciu niekoľkých verzií vojnových 
plánov vypracovaných na generálnom štábe Červenej armády od augusta 1940 do mája 1941. V slovenskej 
historiografii možno dodnes vysledovat tendenciu ospravedlňovať na základe týchto argumentov rozhod
nutie zapojiť aj SR do vojny proti ZSSR. Viac či menej sa pritom oživujú tvrdenia nacistickej propagandy 
o preventívnom charaktere samotnej vojny, aj keď väčšina podporovateľov tejto teórie dnes už akceptuje 
fakt, že „nemecký útok na Sovietsky zväz nebol nijakým preventívnym obranným úderom, ale dlhodo
bo plánovaným napadnutím“. Tvrdenia o sovietskych útočných zámeroch v roku 1941 našli na Slovensku 
v posledných rokoch podporu najmä medzi niektorými vedeckými pracovníkmi Ústavu pamäti národa. Do
kumentujú to aj ohlasy, ktoré na pôde tejto inštitúcie vyvolala prednáška amatérskeho ruského historika 
Marka Solonina „Stalinove vojnové plány a skutočné príčiny porážok Červenej armády v roku 1941“, ktorá 
sa uskutočnila v septembri 2010 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Bližšie pozri Stalinove vojnové plány 
a skutočné príčiny porážok Červenej armády v roku 1941. Prednáška Marka Solonina v Univerzitnej kniž
nici v Bratislave 20. septembra 2010. In: Pamäť národa, roč. VII, 2011, č. 4, s. 51-63; Reakcie slovenských 
historikov na prednášku. In: Pamäť národa, roč. VII, 2011, č. 4, s. 64-72; Pozri tiež JAŠEK, P.: Plánoval Stalin 
napadnúť Nemecko? In: Historická revue, č. 4-5, 2010, s. 34-40; MIČIANIK, Slovenská armáda... I., ref. 1, 
s. 11,43-47,57; KLUBERT, ref. 1, s. 91; LACKO, M. (ed.): Dotyky s bolševizmom. Dokumenty spravodajstva 
slovenskej armády (1940 - 1941). Bratislava 2009. Treba povedať, že teória sovietskej útočnej vojny tak 
ako ju interpretujú historici Suvorov, či Solonin, už bola v odborných kruhoch v podstate vyvrátená. Zá
sadným argumentom proti nej boli už udalosti z leta 1940. Nemecké víťazné ťaženie na Západe totiž bolo 
úplne v rozpore so Stalinovou predstavou o zdĺhavých vyčerpávajúcich bojoch, ktoré by oslabili všetkých 
ich aktérov, zatiaľ čo by ZSSR zosilnel. Podľa pôvodnej Suvorovovej tézy totiž Stalin zámerne prichystal 
nemecko-sovietsky pakt v auguste 1939, aby vyvolal konflikt Nemecka so západnými mocnosťami. ZSSR 
mal následne využiť ich vzájomnú vojenskú deštrukciu na prekvapivý vojenský útok na zmocnenie sa Eu
rópy. Čo sa týka existencie samotných ofenzívnych plánov, tá sa nemôže automaticky považovať za dôkaz 
politického zámeru skutočne ich aj realizovať. V každej armáde sa predsa pripravujú vojenské plány pre 
každú eventualitu. Na druhej strane treba povedať, že definitívny vojnový plán z mája 1941 nebol len 
nejakým alternatívnym plánom. Tento plán už celkom otvorene predvídal preventívny úder, ktorý mal 
byť adekvátnou reakciou na šíriace sa spravodajské informácie o pripravovanom prekvapivom útoku zo 
strany Nemecka. Cieľom bolo prekvapiť nemeckú armádu v okamžiku, keď sa ešte len bude pripravovať na 
samotný útok. To však neznamená, že autori plánu v ňom automaticky kalkulovali so zničením Nemecka 
a okupáciou Európy, cieľom v skutočnosti bolo narušenie prípravy na nemeckú drvivú ofenzívu. Realizácia 
tohto plánu, ktorý bol len v štádiu konceptu, však vyžadovala určitý čas. Možno preto akceptovať tvrdenie, 
že ak by sa ho sovietske velenie pokúsilo uskutočniť ešte v roku 1941, skončilo by to, vzhľadom na silu vte
dajšieho Wehrmachtu a jeho bojové schopnosti a skúsenosti, úplným debaklom. Tu treba mať na pamäti, že 
sovietska armáda bola napriek svojej prevahe ťažkopádna a otrasená predchádzajúcimi rozsiahlymi čistka
mi. V tomto kontexte oveľa realistickejšie pôsobí hypotéza, ku ktorej sa prikláňa aj viacero renomovaných 
historikov, že Stalin sa síce intenzívne pripravoval na preventívny útok, ale odhodlať by sa k nemu mohol 
najskôr až v roku 1942. Dovtedy mohla byť sovietska armáda pripravená tak po materiálnej, ako aj perso
nálnej stránke na úlohy s tým súvisiace. Stalin pritom mohol tiež kalkulovať, že Veľká Británia, prípadne 
tiež USA, dovtedy odčerpajú časť síl nemeckej armády. Tejto teórii zodpovedá aj správanie samotného 
Stalina, ktorý sa pred vypuknutím vojny zúfalo pokúšal oddialiť nemecký útok, okrem iného, aj vyhýbaním



kontexte prezentované ako ochrancovia náboženských, národných a kultúrnych 
hodnôt, ktoré by boli v prípade sovietskej invázie boli zničené.5 Opodstatnenosť 
týchto obáv sa dokumentuje (v zhode s dobovou propagandou) prezentáciou ce
lého radu svedectiev o krvavých zločinoch boľševického režimu, s ktorými boli 
bezprostredne po ústupe Červenej armády konfrontované aj slovenské jednotky.6

V súlade s uvedeným sa v prácach časti slovenských historikov objavuje tiež 
tendencia idealizovať slovenskú armádu a jej vojská nasadené vo vojne proti ZSSR. 
Zodpovedajú tomu tvrdenia, že slovenská armáda na východnom fronte obstála 
so cťou, že jej činnosť patrí k základným kameňom modernej slovenskej vojenskej 
tradície atď. Ten istý naratív pritom argumentuje tým, že slovenskí politickí či 
vojenskí predstavitelia spočiatku nemohli nič tušiť o Hitlerových plánoch na ve
denie vyhladzovacej vojny. A to napriek tomu, že Hitler sa svojimi dobyvačnými 
plánmi smerom na východ, spojenými so snahou o zničenie „svetového židov
stva“, už v predchádzajúcom období nijako netajil. Veľkým tajomstvom nebol ani 
brutálny postup voči Židom v Nemeckej ríši, ako aj na nacistami dovtedy okupo
vaných územiach. Vo vzťahu k represáliám páchaným Nemcami a ich spojencami 
na civilnom obyvateľstve dobytého územia, v dôsledku ktorých vojna nadobudla 
vyhladzovací rozmer, zase prevažuje skôr snaha o spochybňovanie okupačného 
charakteru slovenskej armády. Podiel slovenských vojakov na zločinoch voči civil
nému obyvateľstvu, včítane Židov, sa síce nezamlčuje, bližšie sa však neanalyzuje 
a vo viacerých prípadoch sa bagatelizuje.7 Je to do značnej miery aj dôsledok ab
sencie hlbšej analýzy činnosti slovenskej Zaisťovacej divízie (ZD, neskôr 1. pešej 
divízie /PDf) pri jej participácii na pôsobení nemeckého okupačného aparátu na 
obsadenom území ZSSR. Nehovoriac o tom, že túto problematiku treba skúmať 
na základe súčasného stupňa poznania nemeckej okupačnej praxe, čo si vyžaduje

sa akýchkoľvek provokácií. Pomerne vierohodne v tejto súvislosti pôsobí tiež teória, podlá ktorej sa neexis
tencia obranných plánov a snaha uviesť ešte v prvý deň vojny do chodu predvojnový útočný plán (v danej 
chvíli s nevhodne na ofenzívu zameranou dislokáciou vojsk, ktorých bol okrem toho nedostatok) podpísala 
pod katastrofálne straty sovietskej armády. Porovnaj: UEBERSCHÄR, G. R. - BEZYMENSKII, L. (Hg.): Der 
deutsche Angriff auf die Sowjetunion 1941. Die Kontroverse um die Präventivkriegsthese. 2. Auflage, Dar
mstadt 2011; GORODETSKY, G.: Die Grosse Täuschung. Hitler, Stalin und das Unternehmen „Barbarossa“. 
Siedler, Berlin 2001; PLEŠAKOV, K.: Stalinovy iluze. Praha 2006; BELLAMY, CH.: Absolutní válka. Sovětský 
svaz za druhé světové války. Praha 2011, s. 112-147; ROBERTS, G.: Stalinovy války. Od světové války ke 
studené válce (1939 - 1953). Praha 2008, s. 102-114.

s Porovnaj napr. MIČIANIK, Slovenská armáda... I., ref. 1, s. 182-184.

6 Pozri napr. LACKO, ref. 4.

7 Naznačené tendencie možno vysledovat najmä v prácach P. Mičianika, okupačný charakter slovenskej 
armády sa však bagatelizuje tiež v najnovšej monografii o slovenskej armáde z pera T. Kluberta. Ten už 
v úvode svojej práce napísal: „Napriek tomu, že opäť stála na strane agresora (vo vojne proti ZSSR - I. 
В.), zachovala si pomerne čistý štít. Na Ukrajine, v Bielorusku a v Rusku sa slovenskí vojaci rýchlo zblížili 
s domácim obyvateľstvom a pamäť na nich prežíva v týchto krajinách dodnes.“ Pozri napr. MIČIANIK, Slo
venská armáda... L, ref. 1, s. 7,158-164; Tenže, Slovenská armáda...IV., ref. 1, s. 446; KLUBERT, ref. 4, s. 5; Na 
tieto tendencie kriticky poukázal už J. Bystrický. Bližšie pozri БЫСТРИЦКИ, Й.: О вступлении Словацкой 
республики (1939-1945) в войну против СССР через три четверти столетия. Запад - Восток. Научный 
журнал, 2017, № 10, с. 191 - 213.
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poznanie najnovšej zahraničnej historickej produkcie, predovšetkým nemeckej 
proveniencie. Prvé pokusy o objektívne spracovanie pôsobenia slovenských jed
notiek na okupovanom území ZSSR sa síce objavili už pred dvadsiatimi rokmi, 
následne sa však tento trend na dlhé roky takmer zastavil.8 Nebol to však dôsledok 
nezáujmu o túto inak čitateľsky atraktívnu problematiku. Na túto skutočnosť len 
nedávno upozornil slovenský historik Michal Schvarc, podľa ktorého je príčinou 
tohto stavu skutočnosť, že otázky pôsobenia slovenskej armády v ZSSR sa „postup
ne zmocnili národne konzervatívni historici“. Možno pritom súhlasiť s jeho kon
štatovaním, že výsledkom je „zidealizovaný obraz pôsobenia slovenských vojakov 
v rôznych častiach nacistami okupovaného ZSSR, v ktorom niet miesta pre hlb
šiu analýzu konania slovenských jednotiek v súvislosti s napáchanými vojnovými 
zločinmi“.9 Pri skúmaní účasti slovenskej armády na zločinoch okupačných armád 
treba mať predovšetkým na pamäti, že jednotky slovenskej ZD pôsobili od jesene 
1941 v oblasti pod civilnou správou Ríšskeho komisariátu Ukrajina. Dominantnú 
úlohu pri pacifikácii tohto územia a likvidácii skutočných, potenciálnych a ideo
logických nepriateľov tu v priebehu roka 1942 postupne preberali vyšší vodcovia 
SS a polície, zatiaľ čo na území pod vojenskou správou za bezpečnosť zodpovedali 
predovšetkým vojenskí velitelia tylových oblastí Wehrmachtu. Velenie ZD, ako aj 
jeho podriadené jednotky tak chtiac či nechtiac dennodenne viac či menej parti
cipovali na praktikách, ktorých nositelia boli „stelesnením“ symbolu nacistického 
teroru v okupovaných krajinách ZSSR.10

Pri interpretácii výsledkov poznania činnosti ZD ako súčasti okupačného apa
rátu na obsadenom území ZSSR tiež absentuje využitie komparatívnych metód. 
Tie pritom umožňujú participáciu na výsledkoch, ku ktorým sa v posledných ro
koch dopracovala zahraničná historiografia, okrem iného tiež pri skúmaní účasti 
Wehrmachtu, ale aj armád iných okupačných štátov na zločinoch tejto vyhladzo
vacej vojny. Treba však zdôrazniť, že podobný prístup nie je v slovenskej historio
grafii ničím novým. Represívny charakter slovenských jednotiek na východnom 
fronte, paradoxne, bagatelizovala, ba priam ignorovala už marxistická historio-

8 BYSTRICKÝ, J.: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (september 1941 - no
vember 1942)..., ref. 1; Tenže: Pozemné vojská slovenskej armády na východnom fronte 1941 - 1945. In: 
Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 
29. - 31. mája 2000. Bratislava 2000, s. 191-216; MEDVECKÝ, M.: Represálie príslušníkov Zaisťovacej di
vízie voči civilnému obyvateľstvu na obsadenom území ZSSR. In: Slovenská republika 1939 - 1945 očami 
mladých historikov I. Zborník príspevkov z prvého sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM 
Trnava Modrová 19. - 20. apríla 2002. Trnava 2002, s. 155-166; ŠUMICHRAST, P.: Slovenské letectvo na 
východní frontě 1941 - 1943. Cheb 2006.

9 SCHVARC, M.: Krvavé stopy na východe. K zločinom slovenských vojakov v okupovanom Sovietskom zvä
ze. In: ROGUĽOVÄ, J. - JAKSICSOVÁ, V. a kol.: Historik a dejiny. V česko-slovenskom storočí osudových 
dátumov. Bratislava 2018, s. 275-293.

10 POHL, D.: Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevôlkerung in 
der Sowjetunion 1941 - 1944. Frankfurt am Main 2011, s. 283-303; HARTMANN, CH.: Verbrecherischer 
Krieg - verbrecherische Wehrmacht? Oberlegungen zur Struktur des deutschen Ostheeres 1941 - 1944. In: 
Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte, Jahrgang 52,2004, Heft 1, s. 26.
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grafia. Tá totiž, na rozdiel od „ponovembrového“ obdobia, paušálne hyperbolizo- 
vala odbojové a protifašistické nálady v armáde, predovšetkým v radoch radových 
vojakov a poddôstojníkov.

Cieľom bolo, v súlade s triednym výkladom dejín, dokázať, že „okrem úzkej 
vrstvy kariérou zvedených, proněmecky orientovaných fašistických dôstojníkov“ 
obyčajní slovenskí vojaci boli od začiatku proti nacistickej dobyvačnej a vyhla
dzovacej vojne namierenej proti bratským národom ZSSR. Pomoc civilnému oby
vateľstvu vystavenému nacistickému teroru, spolupráca s partizánmi, rozmach 
dezercií boli z tohto pohľadu len logickým prejavom stupňujúcich sa protifašis
tických nálad vnútri armády (od začiatku usmerňovaných komunistickým odbojo
vým hnutím), ktoré vyvrcholili dobrovoľným vstupom slovenských vojakov medzi 
partizánov a do československých (čs.) vojenských jednotiek v ZSSR.11

Uvedené skutočnosti sa popri neznalosti zahraničných prameňov podpísa
li pod to, že na Slovensku sa prakticky až do nedávna nevedelo takmer nič ani 
o účasti ZD na vôbec prvej veľkej protipartizánskej operácii s krycím názvom 
Bamberg, ktorej výsledkom bolo podľa oficiálnych údajov vyše tritisíc obetí pre
važne z radov civilného obyvateľstva okupovaného Bieloruska.12 Je to paradox aj 
napriek tomu, že tejto smutne známej akcii (včítane účasti slovenských jednotiek 
na nej) venovala špeciálnu pozornosť už legendárna nemecká výstava o zločinoch 
Wehrmachtu, ktorej ohlas, vzhľadom na diskusiu a polemiky, ktoré vyvolala, re
zonoval prakticky po celom svete.13 Na tento kontext upozornila už nemecká his
torička Tatjana Tônsmeyer vo svojej práci Das Dritte Reich und die Slowakei 1939 
- 1945, v ktorej sa okrem iného zaoberá tiež analýzou systému a činnosti nemec
kých poradcov v slovenskej armáde.14

Výskum predmetnej problematiky som časovo ohraničil na jednej strane vstu
pom Slovenskej republiky (SR) do vojny, na druhej emigráciou vládnych predstavi
teľov SR na prelome marca a apríla z Bratislavy. Mojím cieľom však nie je analýza 
všetkých aspektov slovenskej účasti vo vojne. Takýto prístup by si aj vzhľadom na 
šírku predmetnej problematiky a stav jej spracovania vyžiadal oveľa väčší priestor.

и V základných syntézach čs. marxistickej historiografie venovaných dejinám Slovenska v rokoch 1939 - 
1945, ktoré vznikli v 80. rokoch minulého storočia, nie je o represívnej činnosti proti civilnému obyva
teľstvu zo strany slovenských jednotiek na okupovanom území ZSSR ani zmienka. Bližšie pozri Dejiny 
Slovenska V. (1918 - 1945). Bratislava 1985, s. 406-424; Vojenské dějiny Československa IV. díl (1939 - 
1945). Praha 1988, s. 253-268, 410-412; Za národné oslobodenie. Za novú republiku. Vedúca úloha KSČ 
v národnooslobodzovacom boji. Bratislava 1988, s. 215-229.

12 Svetlo do tejto problematiky priniesli až najnovšie práce. Bližšie pozri ВАКА, I.: Účasť pešieho pluku 
102 Zaisťovacej divízie na nemeckých protipartizánskych akciách v juhovýchodnom Bielorusku v marci 
a začiatkom apríla 1942. In: Vojenská história, roč. 21,2017, č. 2, s. 84-108; SCHVARC, ref. 9, s. 287-288.

13 Prvá verzia tejto výstavy bola prezentovaná už v polovici 90. rokov 20. storočia. Hamburger Institut fúr 
Sozialforschung (Hg.): Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941 - 1944. 
Ausstellungskatalog. Hamburg 2002, s. 482-485.

14 TÔNSMEYER, T.: Das Dritte Reich und die Slowakei 1939 - 1945. Politischer Alltag zwischen Kooperation 
und Eigensinn. Paderborn, Munchen, Wien, Zurich 2003, s. 305.
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Stredobodom mojej pozornosti nie sú ani tak otázky spojené s analýzou bojovej 
činnosti slovenskej armády na východnom fronte, ako skôr aspekty, ktoré ju de
terminovali. Ako napovedá už podnadpis práce, mojou ambíciou je prehĺbiť po
znatky slovenskej historiografie o účasti slovenskej armády vo vojne vo svetle ne- 
mecko-slovenských vojenských vzťahov. Vychádzajúc z tohto kontextu sa v prvej 
kapitole primárne zaoberám otázkou, do akej miery bolo zapojenie a samotná 
účasť slovenskej armády na agresii proti ZSSR aktom dobrovoľnosti, resp. nátla
ku z nemeckej strany. Od začiatku si preto podrobne všímam postoje nemeckých 
vojenských orgánov na Slovensku k účasti slovenskej armády na vojne, včítane 
požiadaviek kladených na slovenskú vládu, ako aj predstaviteľov armády. Rovna
ko pozorne sledujem slovenské predstavy o charaktere a cieľoch vojny a vlastnej 
účasti v nej, a tiež to, ako sa v jej priebehu najmä pod vplyvom pribúdajúcich 
porážok štátov Osi postupne modifikovali. V druhej kapitole je v centre pozornos
ti činnosť slovenských jednotiek vo vzťahu k vyhladzovaciemu charakteru vojny. 
Vychádzam pritom zo skutočnosti, že aj slovenskí vojaci nasadení na východnom 
fronte boli od začiatku vojny konfrontovaní s prenasledovaním a následnou ge
nocídou Židov, ako aj perzekúciou civilného obyvateľstva zo strany okupačných 
jednotiek. V tomto kontexte hľadám odpovedať na otázku, do akej miery na týchto 
zločinoch aj sami viac či menej participovali. Pozornosť tu zameriavam takmer 
výlučne na činnosť ZD (resp. 1. PD), aj keď som si vedomý, že v budúcnosti bude 
treba z tohto uhla pohľadu podrobnejšie analyzovať tiež činnosť Rýchlej divízie 
(RD) pôsobiacej priamo na fronte. Vychádzam z tézy, že vyhladzovací charakter 
tejto vojny bol výsledkom kooperácie všetkých zložiek okupačného aparátu, teda 
nielen činnosti smutne známych Pohotovostných skupín Bezpečnostnej polície 
a Bezpečnostnej služby (Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD), Him- 
mlerových SS - brigád či policajných práporov. Veľký podiel zodpovednosti niesla 
tiež civilná okupačná správa, včítane domácich kolaborantov, ale tiež jednotlivé 
zložky Wehrmachtu a v neposlednom rade tiež armády nemeckých spojencov. Ak
ceptujem pritom tvrdenie, že postavenie spojeneckých armád vo vzťahu k vede
niu vyhladzovacej vojny bolo viac či menej priamo závislé od rozkazov a smerníc, 
ktorými nemecké okupačné orgány usmerňovali spôsob zaobchádzania s civilný
mi komunistickými funkcionármi boľševického režimu, politickými komisármi 
Červenej armády, vojnovými zajatcami, partizánmi, ale tiež sovietskym civilným 
obyvateľstvom ako takým. Do úvahy, samozrejme, treba brať tiež politické a ide
ologické postoje spojeneckých vojakov voči Židom, Slovanom, Cigáňom či ko
munistom. V konkrétnych prípadoch hrali nezanedbateľnú úlohu tiež osobnostné 
a charakterové vlastnosti jednotlivých veliteľov, ale tiež radových vojakov atď.15

V tomto kontexte sa preto aj slovenskú armádu snažím skúmať ako integrálnu 
súčasť nacistického okupačného aparátu. Paralelne s tým si čiastočne všímam tiež

IS FORSTER, J.: Hitlers Verbiindete gegen die Sowjetunion 1941 und der Judenmord. In: Verbrechen der We
hrmacht. Bilanz einer Debatte (Hg. CH. Hartmann, J. Hiirter, U. Jureit). Miinchen 2014, s. 94.
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pôsobenie ľudáckej propagandy, najmä jej vplyv na postoje predstaviteľov armády 
k presadzovaniu ideologického cieľa vojny, ktorým malo byť zničenie „židoboľše- 
vizmu“. Sledujem pritom jej snahu vytvárať, podľa vzoru nacistickej propagandy, 
rôzne naratívy, ale tiež vizuálne symboly, ktorých cieľom bolo na základe rôznych 
zaužívaných stereotypov vykonštruovať zahranično-politický obraz nepriateľa.

V poslednej kapitole sa snažím zachytiť zúfalú snahu ľudáckeho režimu budo
vať aj v podmienkach nemeckej okupácie Slovenska po vypuknutí SNP v auguste 
1944 novú brannú moc a pokračovať tak vo vojenskom spojenectve s Nemeckom 
ako jedinou zárukou zachovania SR, s ktorou sa fatálne spájalo ďalšie jestvovanie 
slovenského národa. Skúmam pritom tak nemecké, ako aj slovenské predstavy 
o modalitách využitia branného potenciálu krajiny pri budovaní obranných lí
nií pred približujúcim sa východným frontom, ktorých výsledkom bolo zmobi- 
lizovanie spoločnosti pre potreby brániacich sa nemeckých vojsk. Podrobne pri
tom popisujem posledné zúfalé mobilizačné opatrenia do brannej moci, ktoré sa 
uskutočňovali pod prísnou kontrolou okupačných orgánov zoči-voči blížiacej sa 
porážke nacistického Nemecka od decembra 1944 do marca 1945. Z analýzy prie
behu a výsledkov mobilizačných opatrení sa pritom pokúšam načrtnúť správanie 
sa slovenskej spoločnosti na konci vojny.

Som si vedomý, že takto koncipované ciele si vyžadujú zhromaždenie pomer
ne širokej pramennej bázy. Veľký dôraz som preto kládol na primárny archívny 
výskum, ako aj zhromaždenie veľkého množstva odbornej literatúry domácej, ale 
tiež zahraničnej proveniencie. Základný výskum som zameral najmä na fondy Vo
jenského historického archívu v Bratislave, kde sa nachádza množstvo archívneho 
materiálu, ktorý umožňuje detailne skúmať rôzne aspekty nasadenia slovenských 
jednotiek na frontoch druhej svetovej vojny. Širšie súvislosti vývoja nemecko-slo- 
venských vojenských vzťahov v predmetnom období som analyzoval najmä vďaka 
dokumentom nemeckej proveniencie. Medzi materiály, ktorých výskumom mô
žeme získať množstvo zaujímavých poznatkov, patria najmä dokumenty uložené 
v Spolkovom archíve - Vojenskom archíve vo Freiburgu, vo fonde vojenskej spra
vodajskej služby, ktorej oficiálny názov bol Oberkommando der Wehrmacht - Amt 
Ausland/Abwehr. Kópie mnohých dokumentov, nielen z tohto fondu, však možno 
študovať aj v materiáloch Alexandrijského archívu v Slovenskom národnom ar
chíve v Bratislave. Z hľadiska predmetnej problematiky sú dôležité najmä doku
menty oddelenia Ausland, ktoré riadilo styk s vojenskými pridelencami a udržia
valo spojenie so Zahraničným úradom (Auswärtiges Amt - ríšske ministerstvo 
zahraničných vecí). Nachádzajú sa tu, okrem iného, pravidelné správy Nemeckej 
vojenskej misie a Nemeckej leteckej misie pôsobiacich od roku 1939 na Sloven
sku, ale tiež hlásenia nemeckého vojenského atašé z Bratislavy atď. Veľmi cenné 
sú ich postrehy či hodnotenia činnosti slovenských politických a vojenských or
gánov, ale aj samotných jednotiek na fronte či konkrétnych zodpovedných osôb. 
Odkrývajú tiež celkové zákulisie rokovaní a diskusií o nasadení slovenskej armády
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na fronte. Sú tiež jedným z prameňov pri výskume zložitej problematiky vzťahu 
armády a spoločnosti v tomto období. Do svojej práce som zahrnul tiež výsledky 
nadobudnuté v ďalších domácich a zahraničných archívoch. Isteže, ani takto ši
roko koncipovaný výskum nedáva odpovede na všetky otázky spojené s účasťou 
SR na vojne proti ZSSR, ktorá bola súčasťou doteraz najstrašnejšieho vojnového 
zápasu v dejinách ľudstva. Napriek tomu je mojou ambíciou posunúť poznanie 
tejto problematiky, a to v korelácii s najnovšími výsledkami zahraničnej historic
kej produkcie.

Na tomto mieste sa chcem poďakovať svojmu zamestnávateľovi Vojenskému 
historickému ústavu (VHÚ) za podmienky, ktoré mi pri práci na tejto knihe vytvo
ril. Osobitná vďaka patrí tiež viacerým kolegom. Cenná bola pre mňa spolupráca 
s prof. Eduardom Nižňanským, CSc. z Katedry všeobecných dejín Filozofickej fa
kulty Univerzity Komenského v Bratislave na projekte APW (Agentúra pre pod
poru výskumu a vývoja) Slovensko-nemecké vzťahy 1938 - 1945 v dokumentoch, na 
základe čoho som prvýkrát hlbšie prenikol do problematiky nemecko-slovenských 
vojenských vzťahov počas druhej svetovej vojny. Kolegovia z VHÚ doc. PhDr. Jozef 
Bystrický, CSc., PhDr. Peter Šumichrast, PhD. a PhDr. Michal Schvarc, PhD. z His
torického ústavu SAV mi okrem mnohých cenných rád poskytli viacero dôležitých 
dokumentov z ich vlastného výskumu predmetnej problematiky. Pri vyhľadávaní 
archívnych materiálov v Archive bezpečnostních složek v Prahe mi pomohol tiež 
Mgr. Juraj Kalina. Rovnaká vďaka patrí tiež kolegyniam a kolegom z VHÚ - Vojen
ského historického archívu v Bratislave. Pri finalizácii práce mi cennými radami 
a pripomienkami pomohli jej oponenti.
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I. Nasadenie slovenskej 
armády vo vojne proti 
ZSSR a vývoj slovensko- 
nemeckých vojenských 
vzťahov (jún 1941 - august 
1944)

1. Náčrt Slovensko- ''' vojenských 
vzťahov v rokoch 1939 - 1941

Po vyhlásení autonómie 6. októbra 1938, ktorú presadila Hlinková slovenská ľudo
vá strana (HSĽS), došlo na Slovensku pomerne k rýchlemu rozkladu už aj tak dosť 
oklieštenej parlamentnej demokracie. Bol to dôsledok jednak vnútorných predis- 
pozícií zo strany HSĽS, ale aj zahraničnopolitických otrasov v podobe Mníchovskej 
dohody štyroch veľmocí z konca septembra 1938. Na jej základe sa muselo Sloven
sko zmieriť so stratou Devína a Petržalky v prospech Nemecka, severných pohra
ničných obcí na Kysuciach, Orave a Spiši v prospech Poľska, ale najmä rozsiahlych 
južných území, ktoré rozhodnutím Viedenskej arbitráže z 2. novembra pripadli 
Maďarsku. V dôsledku zahraničného tlaku, narastania vnútropolitického napätia, 
politických a národných ambícií a tiež iných motivácií, už v čase autonómie Slo
venska medzi viacerými, najmä mladšími radikálnejšími slovenskými politikmi do
zrievalo presvedčenie odkloniť sa od autonómie a vyhlásiť vo vhodnej chvíli samo
statný štát. Túto novú koncepciu, založenú však na pomalom evolučnom postupe, 
si na prelome februára a marca 1939 osvojilo aj samotné vedenie HSĽS, krajinského 
snemu a vlády. O rozbití Česko-Slovenskej republiky (Č-SR), ako aj úlohe Sloven
ska pri tom, však už predtým rozhodli predstavitelia nacistického Nemecka.
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I. KAPITOLA /1. Náčrt slovensko-nemeckých vojenských vztahov v rokoch 1939 - 1941

Slovenský štát vznikol 14. marca 1939 ako vedľajší produkt agresívnej zahra
ničnej politiky nacistického Nemecka, ktorej výsledkom bolo rozbitie Č-SR. Zrodil 
sa v znamení Hitlerovho nátlaku (v snahe demonštrovať neschopnosť jej existencie 
vnútorným rozkladom) v atmosfére strachu z rozdelenia krajiny medzi Maďarsko, 
Poľsko a Nemecko.1 Slovenský štát (na základe ústavy z 21. júla 1939 Slovenská 
republika) bol od začiatku súčasťou mocenskej sféry nacistického Nemecka, jeho 
samostatnosť preto bola oklieštená.

Jedným z prejavov tejto závislosti bol systém nemeckých poradcov (beráterov). 
Tí na Slovensku pôsobili v rôznych zložkách štátnej a verejnej správy, kde presa
dzovali nemecký vplyv. Najviac ich sem prišlo v dôsledku nemecko-slovenských 
rokovaní v Salzburgu v lete 1940.2 Prví poradcovia však prichádzali už aj v pred
chádzajúcom období. To bol aj prípad slovenskej armády.3

1 Bližšie pozri BYSTRICKÝ, V.: Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939. Bra
tislava 2014.

2 Pozri napr. SCHVARC, M.: Úvaha nemeckého vyslanca Hannsa Elarda Ludina o systéme poradcov na Slo
vensku. In: Pamäť národa, roč. S, 2008, č. 3, s. 61-73; SUŠKO, L.: Systém poradcov v nacistickom ovládaní 
Slovenska v rokoch 1939 - 1941. In: Historické štúdie XXIII, 1979, s. 5-23.

3 Nemecko-slovenské vojenské vzťahy dodnes čakajú na svoje komplexné spracovanie. O akýsi náčrt prob
lematiky sa v najnovšom období pokúsil Peter Jašek, ktorého práca však vychádza najmä z už publikovanej 
odbornej literatúry. Nie vždy však reflektuje súčasný stav poznania (napr. v otázke tzv. malej vojny či účasti 
SR vo vojne proti Poľsku): jAŠEK, P.: Nemecko a slovenská armáda 1939 - 1944. Náčrt problematiky. In: 
Historické rozhľady, 2010, roč. VI., s. 75-118. Z chronologického hľadiska máme najviac informácií o období 
pred vypuknutím SNP, a to vďaka dodnes neprekonanej práci PREČAN, V. (ed.): Slovenské národné povsta
nie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. Bratislava 1970; Pozri tiež Tenže: Nacistická politika a Tisúv 
režim v předvečer Povstání (I, II, III, IV, V). In: Historie a vojenství, 1990, roč. 39, č. 2,3,4,5,6, s. 6-25,3-32, 
3-22, 16-50, 3-20. Spomenúť treba tiež prácu SUŠKO, L. (ed.): Das Deutsche Reich und die Slowakische 
Republik 1938 - 1945. Dokumente. Buch 2. Slovensko v jeseni 1944. Bratislava 2008. Z hľadiska tematické
ho je spracovaná tiež problematika súvisiaca s formovaním slovenskej armády, ochranného pásma v roku 
1939, vstupu SR do vojny proti Poľsku. Pozri napr. ВАКА, I.: Slovenská republika a nacistická agresia proti 
Poľsku. Bratislava 2006, s. 27-42; ВАКА, I.: Udziai Slowacji w agresji na Polsky w 1939 roku. Warszawa 2010; 
NIŽŇANSKÝ, E. - TULKISOVÁ, J.: Pôsobenie Nemeckej vojenskej komisie na Slovensku v roku 1939. In: Vo
jenská história, roč. 11,2007, č. 4, s. 36-60; NIŽŇANSKÝ, E. - TULKISOVÁ, J.: Príprava a podpísanie sloven- 
sko-nemeckej dohody o bojových chemických látkach a ich výrobných zariadeniach. In: Vojenská história, 
roč. 10,2006, č. 3, s. 90-99; TULKISOVÁ, J.: Činnosť Nemeckej vojenskej komisie na Slovensku a ohraničenie 
ochranného pásma. In: Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská republi
ka 1939 - 1945 očami mladých historikov, (eds. M. Pekár a R. Pavlovič). Prešov 2007, s. 419-433; HRNKO, A.: 
Rokovanie o ochrannom pásme a vtiahnutie ľudácko-fašistického slovenského štátu do vojny proti Poľsku. 
In: Zborník Múzea SNP, roč. 12, Banská Bystrica 1987, s. 39-55; HUBENÁK, L.: Politika nemeckej ochrannej 
zóny na Slovensku roku 1939. In: Sborník archivních prací, roč. 17,1967, č. 2, s. 318-409. Z edícií dokumen
tov k tejto problematike treba spomenúť prácu SUŠKO, L. (ed.): Das Deutsche Reich und die Slowakische 
Republik 1938 - 1945. Dokumente. Band I. Von Munchen bis Salzburg 1938 - 1940. Dokumente und Essay. 
Buch 1. Bratislava 2008; NIŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké vzťahy 1938 - 1941 v dokumen
toch I. Od Mníchova k vojne proti ZSSR. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1938 - 1941 in Dokumenten I. 
Von Munchen bis zum Krieg gegen die UdSSR. Prešov 2009. Prirodzene, viac či menej sú spracované tiež 
niektoré ďalšie parciálne problémy. K vstupu SR do vojny proti ZSSR pozri napr.: ВАКА, L: Účasť Slovenskej 
republiky v prvej fáze vojny proti ZSSR z pohľadu nemeckých vojenských orgánov. In: Vojenská história, 
roč. 12, 2008, č. 3, s. 47-65; ВАКА, I. - TULKISOVÁ, J.: Vstup Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR 
v dokumentoch nemeckej proveniencie. In: Historický časopis, roč. 58,2010, č. 3, s. 533-574; k vojenskému 
priemyslu NIŽŇANSKÝ, E. - TULKISOVÁ, J.: Príprava a podpísanie slovensko-nemeckej zmluvy o vojno
vom hospodárstve z 30. januára 1940. In: Vojenská história, roč. 10, 2006, č. 4, s. 109-125; CHYTKA, S.: 
K pokusu o zavedenie vojenskej leteckej výroby v rokoch 1941 - 1943 na Slovensku. In: Vojenská história, 
roč. 3, 1999, č. 4, s. 106-118; ŠUMICHRAST, P.: Správa o Továrni na dopravné prostriedky v Trenčianskych
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Suverenita Slovenského štátu bola od začiatku obmedzená ochrannou zmlu
vou s Nemeckom z 18. - 23. marca 1939. Jeho predstavitelia sa v nej zaviazali viesť 
zahraničnú, ale aj obrannú politiku v súlade so záujmom nacistického Nemecka, 
ktoré za to novému štátu garantovalo politickú nezávislosť a územnú integritu, 
avšak v oklieštenej podobe. Na západnom Slovensku sa totiž podľa zmluvy vy
tvorilo ochranné pásmo (ohraničené východnými svahmi Malých Karpát, Bielych 
Karpát a lavorníkov), kde si nemecká armáda mohla zriaďovať „vojenské objekty 
a držať ich obsadené silou, ktorú pokladá za potrebnú“. Disponovala tu tiež vo
jenskými výsostnými právomocami. Slovenská strana mala urobiť opatrenia pre 
zabezpečenie potrebných pozemkov, bezcolné zásobovanie nemeckých oddielov 
a tiež dodávok pre vojenské stavby. Nemeckí štátni príslušníci zamestnaní na vý
stavbe týchto objektov mali v tejto veci podliehať nemeckému súdnictvu. Ochran
ná zmluva mala veľký dopad aj na charakter novej armády, ktorá sa podľa článku 3 
mala budovať v úzkej zhode s nemeckou. Od začiatku však zápasila s množstvom 
problémov. Tie jej spôsobili už kroky nemeckej armády, ktorá po obsadení Čiech 
a Moravy v polovici marca 1939 postúpila na západné Slovensko, kde uskutočnila 
rozsiahlu konfiškáciu vojenského materiálu a výzbroje vo vojenských posádkach, 
muničných skladoch a zbrojných podnikoch. Podpísali sa pod to počiatočné ne
jasnosti ohľadne budúceho postavenia Slovenska. Hlavné veliteľstvo brannej moci 
(Oberkommando der Wehrmacht - OKW) spolu so Zahraničným úradom (Auswär- 
tiges Amt, ríšske ministerstvo zahraničných vecí) spočiatku totiž presadzovalo 
anexiu obsadeného územia. Zvyšok sa mal ponúknuť Maďarsku a Poľsku, ktoré sa 
tak malo získať pre ústupky v otázke odstúpenia Slobodného mesta Gdansk a ko
ridoru do Východného Pruska.4 Po podpise ochrannej zmluvy však zo strany Ne-

Biskupiciach (1945). In: Vojenská história, roč. 13,2009, č. 3, s. 77-95; Pomerne dobre je spracovaná otázka 
pomocníkov protileteckej ochrany pre ríšu: VANĚK, O.: Slovenskí flakhelfri pre nemecký Heimatwehr. In: 
Vojenská história, roč. 5, 2001, č. 1, s. 96-107; Nemecko-slovenské vojenské vzťahy reflektuje nepreberné 
množstvo ďalších odborných prác, niektoré z nich citujem priamo v texte. Z nich zvlášť treba spomenúť 
práce o nasadení slovenských jednotiek na východnom fronte, či proti SNP, v ktorých sa okrem opisu ich 
bojovej činnosti viac či menej analyzujú tiež nemecko-slovenské vojenské vzťahy. Táto problematika je 
spracovaná najmä v prácach J. Bystrického, J. Korčeka, V. Klabníka, P. Mičianika, M. Schvarca, J. Stanislava, 
P. Šumichrasta. Čo sa týka nemecko-slovenských vzťahov v súvislosti s účasťou slovenskej armády vo vojne 
proti ZSSR, výrazný posun poznania tejto problematiky v posledných rokoch umožnil rozsiahly výskum 
v nemeckých archívoch realizovaný v rámci grantu APW č. 0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 
1938 - 1945 v dokumentoch. Výsledkom projektu bola rozsiahla dvojzväzková edícia dokumentov, ktorej 
druhý diel je celý venovaný práve obdobiu po vypuknutí vojny proti ZSSR. NIŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slo
vensko-nemecké vzťahy 1941 - 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky 
v roku 1945.Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941 - 1945 in Dokumenten Il.Vom Krieggegen die UdSSR 
bis zum Untergang der Slowakischen Republik im Jahr 1945. Prešov 2011.

4TULKISOVÁ, ref. 3, s. 419-433. Doriešenie slovenskej otázky za poľské ústupky predostrel pri rozhovore 
s poľským vyslancom v Berlíne lózefom Lipským 21.3.1939 nemecký minister zahraničných vecí Joachim 
von Ribbentrop. Narážal pritom na poľskú nespokojnosť v súvislosti s ochrannou zmluvou medzi Nemec
kom a Slovenskom. Tiež v inštrukcii pre nemeckého vyslanca vo Varšave Ribbentrop zdôraznil, že ak Polia
ci vyhovejú nemeckým požiadavkám, „...z rovnakého hľadiska budeme aj náš budúci postoj voči Slovensku 
posudzovať.“ Na margo ochrannej zmluvy upozornil, že ponechanie vákua na východnej hranici ríše by bolo 
neúnosné. Na druhej strane upozornil, že táto zmluva v sebe skrýva veľké možnosti. To, akým spôsobom 
sa využijú, bude závisieť od vývinu nemecko-poľských vzťahov. Ak bude ich podoba Nemecku vyhovovať,
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mecka prevládla politika „vizitky“. Slovensko malo byť dôkazom, že v spojenectve 
s Nemeckom sa aj malý štát môže politicky sebarealizovať. Formovanie slovenskej 
armády negatívne determinoval tiež odsun bývalých čs. vojakov - Čechov do Pro
tektorátu Čechy a Morava (tiež osôb príslušných do Karpatskej Ukrajiny). Prejavilo 
sa to už pri preberaní veliteľstiev bývalej čs. armády. Počet slovenských dôstojní
kov a rotmajstrov bol totiž nízky. Podľa údajov z augusta 1938 bolo v čs. armáde 
len 435 dôstojníkov slovenskej národnosti, teda 3,4 % z celkového počtu.5 V praxi 
išlo väčšinou o nižších dôstojníkov. Veliteľské funkcie od českých generálov a vyš
ších dôstojníkov tak preberali dôstojníci s nižšou hodnosťou, bez dostatočnej te
oretickej prípravy a veliteľskej praxe. Velenie armády sa tento problém rozhodlo 
riešiť aktivovaním dôstojníkov zo zálohy, reaktivovaním dôstojníkov mimo činnej 
služby, ako aj ponechaním časti českých dôstojníkov (ale aj iných národností), na
priek tomu, že väčšina z nich bola v nasledujúcom období odsunutá do Protekto
rátu Čechy a Morava, resp. Karpatskej Ukrajiny. Od začiatku bola otázna tiež miera 
lojality nového dôstojníckeho zboru. V predchádzajúcom období sa totiž od jeho 
príslušníkov vyžadovala jasná československá orientácia. Významné funkcie v slo
venskej armáde vzhľadom na nedostatok dôstojníkov obsadili aj bývalí čs. legio
nári. A to aj napriek tomu, že aj niektorí aktívni dôstojníci (divízny generál Rudolf 
Viest, pplk. gšt. Augustín Malár, štábny kapitán Jozef Martin Kristín) sa 14. marca 
podpísali pod stanovisko jedenástich bývalých legionárov adresované Snemu Slo
venskej krajiny, v ktorom poslancov varovali pred vyhlásením Slovenského štátu.6 
Armáda však zostala k novému štátu lojálna, aj keď niektorí jej príslušníci sa od 
začiatku zapojili do činnosti formujúcich sa odbojových organizácií a niektorí tiež 
emigrovali do zahraničia, kde sa zapojili do čs. vojenského zahraničného odboja. 
Situácia tu bola pomerne pokojná aj preto, lebo väčšina dôstojníkov sa uspokojila 
s možnosťou rýchlej kariéry, mnohých však tiež oslovila myšlienka budovania sa
mostatného Slovenska, aj keď v područí nemeckého hegemóna.7

„otvorí sa možnosť, aby sa o slovenský problém spoločne starali Nemecko, Poľsko a Maďarsko.“ Podobne 
sa vyjadroval aj samotný Hitler. V rozkaze pre hlavného veliteľa pozemného vojska genplk. Walthera von 
Brauchitscha z 25. 3. vyjadril pochybnosť nad dodržaním ochrannej zmluvy so Slovenskom. Brauchitsch 
pritom nadobudol dojem, že Hitler Slovensko využíva ako objekt vyjednávania s Maďarskom a Poľskom. 
Poľsko však tieto ponuky odmietlo. Poslednýkrát o tejto možnosti Hitler hovoril v Ríšskom sneme 28. 4., 
kde oznámil, že Poľsku ponúkol aj možnosť zabezpečenia nezávislosti Slovenského štátu Nemeckom, Poľ
skom a Maďarskom. Táto ponuka sa spomína aj v memorande, ktoré pri tejto príležitosti poľská strana 
obdržala. Tá však v odpovedi zo 4. 5. upozornila, že ponuka v takejto podobe jej predložená nikdy nebola. 
Pritom spochybnila podobné sľuby ohľadne Slovenska, ktoré označila ako „vojenský a politický protektorát 
ríše“. Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918 - 1945. Aus dem Archív des deutschen Auswärtigen 
Amtes, Šerie D, VI, Die letzten Monate vor Kriegsausbruch. März bis August 1939. Baden - Baden 1956, 
dok. 61, s. 60; dok. 73, s. 72; dok. 99, s. 98; Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939. Styczeíí - sierpieň. 
Warszawa 2005, dok. 115, s. 182; 250, s. 416-420.

5 CSÉFALVAY, F. a kol.: Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok (1939 - 1945). Bratislava 2008, s. 14-15.

6 BYSTRICKÝ, J.: Rudolf Viest v rokoch druhej svetovej vojny. In: Rudolf Michal Viest v zrkadle prameňov 
a najnovších poznatkov historiografie (ed. M. Čaplovič). Bratislava 2018, s. 37,62.

7 BYSTRICKÝ, J.: K niektorým súvislostiam vzniku a počiatkov výstavby armády Slovenského štátu. In: BYS
TRICKÝ, V. - MICHELA, M. - SCHVARC, M. a kol.: Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Čes-
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Proces budovania armády skomplikoval maďarský vojenský vpád na východ
né Slovensko 23. marca 1939, ktorý v konečnom dôsledku spochybnil záruky Ne
mecka garantované ochrannou zmluvou. Krátko predtým Maďarsko získalo súhlas 
Nemecka s korekciou hraníc obsadenej Karpatskej Ukrajiny smerom na západ (10 
- 15 km).8 Pritom maďarská strana už 17. marca argumentovala tým, že v dôsledku 
vojenských operácií (počas okupácie Karpatskej Ukrajiny) ich musí na niektorých 
miestach dočasne prekročiť. Jej návrh nemecké vojenské miesta akceptovali, taký 
široký záber však spochybňovali. Maďarsko nemalo postupovať ďalej, než bolo 
z vojenského hľadiska nevyhnutné.9 Slovenská strana bola vyzvaná, aby im nero
bila ťažkosti, proti čomu neúspešne protestovala.10 Prirodzene, je naivné považo
vať tieto argumenty za jediný dôvod agresie. Záujmom o celé východné Slovensko 
sa predsa maďarská strana nijako netajila. Na druhej strane historici sa dodnes 
sporia, či Maďari, v prípade ak by nenarazili na odpor, nezamýšľali obsadiť celé 
východné Slovensko, napriek nesúhlasu Nemecka. Relevantné dôkazy však nemá
me napriek určitým indíciám.11 Na druhej strane v žiadosti zo 17. marca maďarská 
strana naznačila, že svoj postup poníma len ako provizórium, keďže „o niekoľko 
dní, aj tak nadviaže spojenie so slovenskou vládou o určení definitívnej hraničnej 
čiary“, a to na princípe Viedenskej arbitráže.12 Maďarsko sa pritom nevzdalo svo
jich revizionistických predstáv. Najmä, keď Hitler pred Poliakmi otvorene hovo
ril o možnosti rozdelenia záujmových sfér na Slovensku, v prípade ich ústupkov 
v otázke odstúpenia Gdanska a koridoru do Východného Pruska.

Slovenská strana bola z konania svojho suseda prekvapená. Týždeň pred
tým totiž Maďarsko Slovenský štát uznalo de jure. Čo sa týka maďarského úto
ku, ten prvý deň nenarazil na takmer žiadny odpor (s výnimkou letectva), keď
že slovenská armáda sa len formovala. Po dosiahnutí vymedzenej demarkačnej

ko-Slovenska. Bratislava 2010, s. 488-505.

8 CSÉFALVAY, F.: Predohra a priebeh mad'arsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 1939. In: Vojen
ská história, roč. 8,2004, č. 2, s. 47.

9 Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, f. Archívna zbierka 11, škatuľa (šk.) 9, č. 447 291, štátny tajom
ník Zahraničného úradu Ernst von Weizsäcker nemeckému konzulovi v Bratislave 17.3.1939.

10 DEÁK, L. (ed.): Viedenská arbitráž 2. november 1938. Dokumenty III. (3. november - 4. apríl 1939). Matica 
slovenská 2005, dok. 182, s. 360, záznam Jozefa Zvrškovca.

n Napríklad v denníku šéfa maďarskej spravodajskej služby R. Andorku sa píše o eufórii v maďarskej vláde po 
Hitlerovom odkaze, že môžu posunúť demarkačnú čiaru. Tento súhlas sa údajne ponímal ako ponechanie 
Slovenska Maďarsku. S ambíciami o čo najväčší zábor slovenského územia sa Maďari zdôverili poľským 
vládnym predstaviteľom. V jednom z diplomatických dokumentov maďarský minister zahraničných vecí 
István Csáky dokonca konštatoval, že jednotky sa zastavili až po nemeckých a slovenských protestoch, 
čo však nezodpovedalo skutočnosti. Svoj postoj však hneď čiastočne korigoval, keď priznal, že podľa vo
jenských predstaviteľov maďarská armáda svojím postupom aj tak už splnila svoj strategický cieľ. Bližšie 
pozri stanovisko L. Deáka na citovanú štúdiu F. Cséfalvaya, uverejnené v časopise Vojenská história, roč. 
8, 2004, č. 3, s. 128-133; KRAJČOVIČ, M. (ed.): Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky 1927/1936 - 
1940/1944: maďarské dokumenty v porovnaní s dokumentmi v Bonne, Bukurešti, Viedni a Prahe. Brati
slava 2008, s. 312.

12 VFLA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, šk. 9, č. 447 296, maďarské vyslanectvo pre Zahraničný úrad 17. 3. 
1939.
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línie sa maďarská armáda zastavila. Slovenské jednotky boli rad radom odzbro
jované, keďže bez ťažkých zbraní, nedostatku mužstva a dôstojníkov nedokázali 
klásť odpor. Bojov sa však zúčastnili tiež letci zo Spišskej Novej Vsi, ktorí utrpe
li viaceré straty.13 Nemecká strana sa do konfliktu vložila hneď 23. marca. Proti 
maďarskému postupu sa ohradil minister zahraničných vecí Joachim von Ribben- 
trop (na základe správ nemeckej vojenskej spravodajskej služby Abwehr),14 ktorý 
tvrdil, že maďarské vojsko postupuje aj od Košíc na sever. Na základe známych 
dokumentov však možno toto tvrdenie vyvrátiť. Na druhej strane razantný postoj 
Nemecka Maďarov vzhľadom na ich budúce plány nepotešil. O to horšie museli 
prijať správu o uzavretí ochrannej zmluvy.

Dňa 24. marca sa slovenská strana (posilňovaná Hlinkovou gardou (HG) a ďal
šími zložkami mocensko-represívneho aparátu štátu) pokúsila o neúspešný proti
útok. Ten bol determinovaný aj tým, že OKW, nepočítajúc s vyhrotením konfliktu, 
už predchádzajúci deň nepovolilo Slovákom presun delostrelectva a munície zo 
západných oblastí obsadených nemeckou armádou.15 Toto rozhodnutie rozhor
čilo predsedu slovenskej vlády Jozefa Tisu. Slovenská a maďarská strana nako
niec akceptovali nemeckú žiadosť o zastavenie bojov z 24. marca a pristúpili na 
obojstranné rokovania.16 Slovenská vláda však nebola ochotná darovať Maďarsku 
ďalšie územie.17 Konflikt eskaloval potom, čo maďarské lietadlá bombardovali le
tisko v Spišskej Novej Vsi ako odpoveď na činnosť slovenského letectva. Nálet si 
vyžiadal 13 mŕtvych včítane civilov. Nemci chceli tento spor rýchlo vyriešiť, keďže 
ich postavenie im nebolo príjemné. Nemecký vyslanec v Budapešti Otto von Erd- 
mannsdorf mal v tejto súvislosti pred agentom nacistickej Bezpečnostnej služby 
(Sicherheitsdienst - SD) povedať, že „ríša sa nachádza vo veľmi nepríjemnej si
tuácii, pretože akcia Maďarov nasledovala so súhlasom AA (Auswärtiges Amtu/ 
Zahraničného úradu -1. B.).“18

Vo večerných hodinách 24. marca dostal veliteľ východnej skupiny pplk. gšt. 
Augustín Malár rozkaz zastaviť boje. K incidentom však dochádzalo aj v nasledu-

13 KATREBA, Z.: Neznámy dokument o madársko-slovenskom konflikte v marci 1939. (2. časť). In: Vojenská 
história, roč. 7,2003, č. 3,s. 104; RAININEC, J.: Slovenské letectvo 1939 - 1944.1. Bratislava 1997, s. 19-31.

14 Národní archiv (NA) Praha, f. 136 - Auswertiges Amt Berlin, sig. 136-71-3, č. 588 785-6, nočná služba 
23/24. 3. 1939-záznam z hovoru s Abwehrstelle des OKW, Gruppe I. Dokument pozri tiež NIŽŇANSKÝ 
a kol., Slovensko-nemecké vzťahy 1938 - 1941 v dokumentoch I...., ref. 3, dokument (dok.) 98, s. 309-310, 
dok. 99, s. 310-311.

15 NIŽŇANSKÝ a kol.: Slovensko-nemecké vzťahy 1938- 1941 v dokumentoch I....ref. 3, dok. 102, s. 314-315, 
Altenburgov záznam z rozhovoru s nemeckým konzulom na Slovensku Ernstom von Druffelom týkajúci sa 
nemeckého postoja k maďarsko-slovenskému ozbrojenému konfliktu.

16 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, šk. 9, č. 447 353-4, záznam Zahraničného úradu z telefonického
rozhovoru s Druffelom z 24. 3.1939 o 19.15 hod.; NIŽŇANSKÝ a kol., Slovensko-nemecké vzťahy 1938 - 
1941 v dokumentoch I.....ref. 3, dok. 103, s. 315-317.

17 TULKISOVÁ, J. - ВАКА, I. - NIŽŇANSKÝ, E.: Ozbrojený mad'arsko-slovenský konflikt z marca 1939 v sprá
vach Sicherheitsdienstu. In: Vojenská história, roč. 11,2007, č. 4, dok. 25, s. 145-147.

18 Tamže, dok. 26, s. 148, záznam viedenského SD z 25. 3.1939.
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júcich dňoch, napriek prímeriu platnému od 26. marca.19 Podľa hlásení viedenskej 
SD medzi slovenskými politikmi prevládlo rozčarovanie z postoja Nemecka.20 Tu 
možno poukázať na rozdielny pohľad Zahraničného úradu a SD, ktorá kritizova
la nemeckých diplomatov.21 SD však nedisponovala dostatočnými informáciami 
o príčinách konfliktu.

Od 27. marca slovenská delegácia rokovala v Budapešti s maďarskými pred
staviteľmi, ktorí si nárokovali územie obsadené ich armádou. Argumentovali tým, 
že zastupujú záujmy Rusínov a Ukrajincov, keďže hranica s Karpatskou Ukrajinou 
podľa nich nebola nikdy definitívne určená. Bez nemeckej podpory napokon slo
venská strana 31. marca ustúpila.22 Protokolom zo 4. apríla Slovensko stratilo úze
mie s vyše 40-tisíc obyvateľmi, takmer výlučne slovenskej, rusínskej, resp. ukra
jinskej národnosti.23 Na druhej strane obrana slovenského pohraničia sa podpísala 
pod to, že Maďari sa museli uspokojiť len s malou korekciou hraníc, keďže ďalšie 
požiadavky by narazili na nevôľu Nemecka.24

Po skončení tohto ozbrojeného konfliktu (napriek pretrvávajúcemu napätiu 
a incidentom) sa velenie armády urýchlene rozhodlo vybudovať novú brannú moc, 
ktorej organizácia vstúpila do platnosti 2. mája 1939. Tento proces sa mal diať pod 
drobnohľadom nemeckých orgánov. Z toho dôvodu sa na Slovensku už v máji etab
lovala Nemecká vojenská komisia (DMK - Deutsche Militärkommission, veliteľ 
genpor. Franz Barckhausen). Jej činnosť od začiatku determinoval fakt, že nemecká 
strana sa po neúspešných rokovaniach s Poľskom (ohľadne svojich požiadaviek na 
odstúpenie Gdanska a koridoru do Východného Pruska) rozhodla využiť Slovensko 
ako nástupný priestor pre útok svojej armády proti tomuto štátu. DMK sa mala 
podieľať predovšetkým na rokovaní o charaktere ochranného pásma a o charak
tere a veľkosti slovenskej armády. Zmluva o ochrannom pásme, ktorej podpis sa 
v dôsledku sporných bodov neustále odkladal, bola urýchlene uzavretá 12. augusta 
1939. Podľa genpor. Barckhausena sa tak malo zabrániť nežiaducim konfliktom vy
plývajúcim z príchodu nemeckých jednotiek určených na útok proti Poľsku. Podľa 
zmluvy východná hranica pásma sa od Nového Mesta nad Váhom na sever po
sunula až k západnému brehu Váhu, ďalej postupovala pozdĺž západného brehu 
rieky Kysuca až k hraniciam s Poľskom. Nemecká armáda si tak rozšírila nástupný

19 Bližšie pozri MIČIANIK, P.: Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938 - 1939. Banská Bystrica 2019.

20 TULKISOVÁ, ВАКА, NIŽŇANSKÝ, Ozbrojený..., ref. 17, dok. 22, s. 143.

21 Tamže, pozri napr. dok. 27, s. 148.

22 NA Praha, f. 136 - Auswärtiges Amt Berlin, šk. 71, sig. 136 -71-3, č. 588 794, záznam Zahraničného úradu 
o hlásení nemeckého vyslanca v Budapešti.

23 DEÁK, ref. 10, dok. 200, s. 380-383.

24 Počet padlých na slovenskej strane sa podlá oficiálnych údajov (od 14.3. do 17.4.) vyšplhal na 21 vojakov 
(včítane príslušníkov Finančnej stráže, HG a nehôd) a 8 civilov (zahynuli počas bombardovania letiska 
v Spišskej Novej Vsi). VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany - Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 
- 1940, šk. 76, č.j. 211 343, zoznam padlých.
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priestor v blížiacej sa vojne. V ochrannom pásme mohla používať dopravné pro
striedky a cesty, ale s ohľadom na záujmy Slovenska. Mala právo zriadiť vojenské 
objekty a používať verejné budovy a pozemky. Mohla tu tiež pôsobiť nemecká vo- 
jensko-policajná exekutíva. Wehrmacht si potvrdil aj právo bezedného zaopatre
nia jednotiek. Otázka zbrojárskych podnikov sa mala vyriešiť osobitnou dohodou, 
nemecká strana však získala právo dohľadu nad nimi a na ich využitie. Slovenská 
strana dosiahla určité ústupky, nemecká strana sa totiž zriekla pripojenia miest 
Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Žilina a tiež niektorých komunikácií. Nemci však 
mohli používať tiež priľahlú železnicu a cesty, ktoré nepatrili do zóny a tiež mestá 
pri týchto tratiach na ubytovanie vojakov. Ako ústupok možno chápať tiež práv
nu jednotu ochranného pásma so SR. Tiež povolenie troch práporov v ochrannom 
pásme (stálu posádku v ňom však mal len prápor v Senici, ďalšie dva len vysielali 
jednotky na hraničnú čiaru pásma), čo je obsiahnuté v doplnku k zmluve z 13. au
gusta. Slovenská strana tiež dosiahla ustanovenie o obmedzení pohybu nemeckých 
vojakov mimo pásma. Zmluva upravovala tiež súdnu právomoc výhodne pre ne
meckú stranu. Príslušníci Wehrmachtu totiž podliehali len nemeckému súdnictvu. 
To isté platilo aj pre ríšsko-nemeckých občanov, pokiaľ spáchali trestné činy proti 
Nemecku. Aj keď ústupky, ktoré slovenská strana dosiahla, neboli veľké, predsa 
len využila určitý manévrovací priestor, ktorý jej nemecká strana vytvorila, keď 
sa rozhodla s ňou rokovať na diplomatickej úrovni, v snahe vytvoriť zo Slovenska 
akúsi vizitku, dôkaz, že aj malé národy sa môžu realizovať pod „ochranou“ Nemec
ka.25 Na túto zmluvu ešte nadväzovala Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na 
výrobu a skladovanie bojových látok z 18. augusta. Slovenská armáda bola takmer 
úplne zbavená možnosti vlastniť a produkovať bojové chemické látky. Ponechaná 
jej bola len pokusná výroba, ktorá sa využívala pri výcviku. Nemecká strana však 
mala poskytnúť aspoň čiastočnú náhradu za odvezené zariadenia a látky.26

Z hľadiska budúcej účasti armády vo vojne boli dôležité aj rokovania s DMK 
o konfiškácii vojenského materiálu a odškodnení zaň. Nemecká strana totiž sú
hlasila, že nebude konfiškovať majetok na východ od obsadeného pásma. O jeho 
odvoze sa malo rokovať. Slovákom malo zostať toľko, koľko potrebovali pre ar
mádu. Slovenská strana trvala na odškodnení za ukoristený materiál. 21. júla 1939 
ministerstvo národnej obrany (MNO) predložilo ríšskej vláde neúplný zoznam za
baveného materiálu ako požiadavku o jeho vrátenie. Predstavoval sumu 1 miliardy 
430 miliónov Ks. V skutočnosti išlo o podstatne vyššiu sumu - (asi 3 miliardy Ks).

Rokovania sa preťahovali aj v dôsledku vyjednávania o veľkosti slovenskej ar
mády. Nemci navrhovali 25-tisíc mierového stavu27 a iba 50-tisíc vojnového. S voj
novým stavom však slovenská strana nesúhlasila a navrhovala 150-tisíc. Hitler

25 NIŽŇANSKÝ, TULKISOVÁ, Pôsobenie..., ref. 3, s. 36-60; TULKISOVÁ, ref. 3, s. 419-433; HRNKO, ref. 3, s. 
39-55; HUBENÁK, ref. 3, s. 318-409.

26 NIŽŇANSKÝ, TULKISOVÁ, Príprava..., ref. 3, s. 90-99.

27 Tento stav sa však nedodržiaval, napríklad už vo februári 1940 mala armáda dovedna 33 741 vojakov.



sa napokon v auguste 1939 rozhodol, pravdepodobne v súvislosti s blížiacou sa 
vojnou proti Poľsku, ponechať zbrane pre 125-tisíc mužov a pre ďalších 25-tisíc 
ako náhradu úbytku. 18. augusta túto požiadavku schválil aj predseda vlády Jozef 
Tiso. Nadpočetná vojenská výzbroj mala slúžiť na zásobovanie slovenskej armády, 
v budúcnosti sa už čs. zbrane nemali vyrábať a slovenská armáda sa mala prezbro
jiť nemeckými zbraňami. O všetkých týchto dohodách z 18. augusta sa spísal pro
tokol, ktorý bol podpísaný 23. augusta.28 Otázka odškodnenia za vyvezený materiál 
sa vyriešila až v roku 1940, keď sa slovenská strana vzdala nároku naň, resp. sa 
prirátal k slovenskému podielu na československom štátnom dlhu. Nemci pritom 
„veľkoryso prehliadli“ fakt, že skutočná hodnota vojenskej výzbroje podľa údajov 
pražského MNO (vypracovaných pre okupačnú správu) na Slovensku v marci 1939 
bola 9 miliárd 260 miliónov čs. korún (z toho 765 miliónov pripadlo na Podkarpat
skú Rus), čo zďaleka prekračovalo podiel Slovenska na štátnom majetku po Č-SR. 
Spolu išlo o 48 % všetkých investícií vojenskej správy do vojenského materiálu na 
čs. území.29

Blížiaci sa vojnový konflikt s Poľskom urýchlil tiež nemecko-slovenské roko
vania o spolupráci na poli vojenského spravodajstva. Situácia na severnej hrani
ci Slovenska bola hlavnou témou stretnutia v Bratislave medzi slovenským mi
nistrom národnej obrany generálom I. triedy (gen. I. tr.) Ferdinandom Čatlošom 
a šéfom nemeckého Abwehru viceadmirálom Wilhelmom Canarisom, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 23. mája 1939. Debata sa viedla o otázkach tajnej spravodajskej 
služby a špionáže Abwehru, ako tiež o možnostiach využitia príslušníkov neslo
venskej národnosti v slovenskej armáde. Na tejto schôdzke Canaris upozornil, že 
Wehrmacht má na základe ochrannej zmluvy výlučné právo vykonávať spravo
dajskú službu (nie je jasné, či sa tým myslí len územie ochranného pásma, keďže 
v ochrannej zmluve sa o otázkach pôsobenia Abwehru nehovorí). Všetky dôležité 
tajné informácie týkajúce sa Slovenského štátu mu však nemecká strana mala po
vinnosť odovzdať. Slovensko sa nemalo zaoberať výzvednou činnosťou vo vzťahu 
k Maďarsku. Nemecká strana sa pritom mala postarať o to, aby si rovnako počínala 
aj druhá strana. Dohodli sa tiež na nevyhnutnom zabezpečení ochrany slovenskej 
armády (mala byť v budúcnosti prezbrojená nemeckými zbraňami) a slovenského 
priemyslu proti špionáži a sabotáži. Tá sa mala podľa Canarisa realizovať podľa 
nemeckých predpisov, pod nemeckým vedením a za pomoci nemeckých poradcov, 
s čím Čatloš súhlasil. Na druhej strane slovenský minister upozornil, že v posled
nom čase sa z poľskej strany smerom k Slovensku výrazne zaktivizovala špionáž, 
ako i tajná propagandistická kampaň za vstup do formujúcej sa čs. vojenskej jed
notky v Poľsku. Preto žiadal, aby slovenská strana mohla naďalej disponovať spra
vodajskou organizáciou proti Poľsku. Bola prijatá dohoda, podľa ktorej slovenská

28 NIŽŇANSKÝ, TULKISOVÁ, Pôsobenie..., ref. 3, s. 52-53.

29 RAJNINEC, ref. 13, s. 16-17.
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spravodajská služba mala mať v boji proti poľskej aktivite k dispozícii splnomoc
nené nemecké miesta. Do čs. vojenskej jednotky v Poľsku sa mali nasadiť špióni. 
Tento návrh predostrel samotný Čatloš. Zároveň sa riešila tiež otázka nespoľahli
vosti niektorých príslušníkov slovenskej Finančnej stráže. Takéto „elementy“ mali 
byť z ochrany hraníc odstránené. Čatloš v tejto súvislosti povedal, že by privítal 
militarizáciu Finančnej stráže a aj nemecký vplyv na slovenskom ministerstve fi
nancií. Nemecký záujem o severnú hranicu Slovenska už jasne predznamenával, že 
so Slovenskom sa počíta ako s nástupným priestorom nemeckej armády v blížia
com sa konflikte. Rokovanie sa dotklo tiež postavenia Čechov v slovenskej armáde. 
Ich nenahraditeľnosť Čatloš vysvetlil nedostatkom špecialistov. V tejto súvislosti 
sľúbil, že ich spoľahlivosť bude dôkladne preverená.30

Treba uviesť, že Čatlošove obavy z tajných aktivít poľskej strany na poli spra
vodajstva a propagandy boli oprávnené. Potvrdzoval to už vojenský a policajný zá
sah proti incidentu medzi FIG a vojakmi 4. júna na miestnej tancovačke v Ružom
berku a následné vyšetrovanie, ktorým sa podarilo zlikvidovať odbojovú skupinu 
Mor ho zloženú z prezenčne slúžiacich vojakov miestnej posádky. Tá sa neúspešne 
pokúsila využiť tieto nepokoje ako signál na plánovanú povstaleckú akciu pripra
vovanú spolu s miestnymi odbojármi, ktorej výsledkom mal byť hromadný prechod 
k čs. vojenskej skupine v Poľsku. Opodstatnené boli tiež opatrenia na posilnenie 
ochrany hraníc. Poľsko totiž bolo až do septembra 1939 prvou cieľovou krajinou 
pri organizovaní prechodov do emigrácie. Početnú skupinu emigrantov tvorili 
českí dôstojníci z povolania i v zálohe. Slovenských dôstojníkov však vzhľadom 
na vyššie uvedené dôvody odišlo do emigrácie veľmi málo. Viacerí však napriek 
tomu pôsobili v ilegálnej organizácii Obrana národa, aj keď tá nebola (na rozdiel 
od Protektorátu Čechy a Morava) prevažne vojenskou organizáciou. K jej aktivi
tám pritom patrila aj podpora ilegálnych prechodov utečencov. Zo slovenskej ar
mády vlasť opúšťali skôr vojaci záložného mužstva a v prezenčnej službe. Velenie 
armády v tomto smere znepokojil najmä úlet osemčlennej skupiny slovenských 
vojenských letcov z Piešťan do Poľska 7. júna 1939, ktorý krátko nato neúspešne 
napodobnili dvaja leteckí mechanici z letky dislokovanej v Nitre.31

V súvislosti s blížiacou sa vojnou vyvrcholili začiatkom augusta tiež rokova
nia o dopravných otázkach. Nemci totiž plánovali využitie územia Slovenska ako

30 Bundesarchiv - Militärarchiv Freiburg (BA - MA), Bestandssignatur (Bs.) RW 5 (Oberkommando der Wehr
macht - Amt Ausland), Archivssignatur (As.) 439, protokol z rozhovoru z 23.5.1939 a záznam viceadmi- 
rála Canarisa o rozhovore z toho istého dňa. Dokument pozri tiež NIŽŇANSKÝ a kol., Slovensko-nemecké 
vzťahy 1938 - 1941 v dokumentoch I..., ref. 3, dok. 152, s. 433-437.

31 Ružomberská vzbura 1939. Zborník vystúpení zo seminára 1999 (ed. S. V. Chytka). Ružomberok 2000; 
ZUDOVÁ - LEŠKOVÁ, Z.: Obrana národa na Slovensku (Česi v čs. demokratickom odboji na Slovensku 
vrakoch 1939- 1941). In: Historie a vojenství, roč.XLII, 1993,č. 6, s. 77-131; SÚDNY, B.: Úlet osemčlennej 
skupiny slovenských vojenských letcov z Piešťan do Poľska dňa 7. júna 1939. In: Slovenská republika 1939 
- 1945 očami mladých historikov I. Zborník príspevkov z prvého sympózia Katedry histórie Filozofickej 
fakulty UCM Trnava Modravá 19. - 20. apríla 2002 (ed. M. Lacko). Trnava 2002, s. 125-139; RAJNINEC, ref. 
13, s. 32-41.
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nástupného priestoru pri svojom útoku na Poľsko. Nemecká strana už predtým 
súhlasila, že na západnom Slovensku dobudujú cestnú sieť tak, aby vyhovovala 
presunom bojových vozidiel. Enormný záujem mala tiež na riadení a koordino
vaní vojenskej dopravy na Slovensku. Treba uviesť, že s vyslaním splnomocnenca 
Ríšskeho ministerstva dopravy pôvodne nesúhlasil ani minister národnej obrany 
gen. I. tr. Ferdinand Čatloš, ani minister zahraničných vecí Ferdinand Ďurčan- 
ský, nakoniec sa však museli prispôsobiť nemeckým požiadavkám. Výhrady mali 
tiež k otázke zaradenia dopravného dôstojníka, ktorého chceli umiestniť na vy
slanectve a jeho žiadosti vybavovať prostredníctvom ministerstva zahraničných 
vecí (MZV). K definitívnej úprave tejto otázky došlo na rokovaniach medzi zá
stupcami nemeckej a slovenskej vojenskej komisie 1. a 2. augusta 1939. Podľa pô
vodných nemeckých predstáv sa tu dohodlo, že k DMK v Bratislave budú pričle
není transportný dôstojník a tiež splnomocnenec Ríšskeho ministerstva dopravy, 
s podriadeným personálom. Zároveň došlo k dohode, podľa ktorej otázka využitia 
cestných, železničných a riečnych komunikácií na Slovensku v čase hroziaceho 
vojnového konfliktu, resp. v čase samotnej vojny, bola v kompetencii velenia ne
meckej armády, ktoré malo konať v súlade so slovenskými orgánmi. V jeho kom
petencii bolo tiež už v čase mieru diktovať požiadavky na prípravu samotného 
dopravného systému, potrebného na plnenie úloh vo vojne. Dopravné úrady SR 
mali podľa pôvodných nemeckých predstáv za úlohu hlásiť veliteľstvu nemeckej 
armády prípadné plánované zmeny vo výstavbe, ako aj organizačné úpravy v tej
to otázke, aby sa mohli zohľadniť jeho požiadavky. Okrem toho v čase vojny mal 
transportný dôstojník na Slovensku, opäť podľa pôvodných nemeckých plánov, 
zriadiť aj nemecké transportné (dopravné) veliteľstvo.32

Dňa 1. septembra 1939 nemecká armáda zaútočila na Poľsko, čím sa začala 
druhá svetová vojna. Na tejto agresii sa priamo zúčastnila aj SR. Ľudácka vláda 
totiž poskytla územie Slovenska ako nástupný priestor nemeckých vojsk a na ne
meckom útoku sa priamo podieľala tiež slovenská armáda. SR sa tak stala vojno
vým spojencom nacistického Nemecka. Prispelo k tomu jej labilné zahraničnopo
litické postavenie. Obavy na slovenskej strane vzbudzoval najmä postoj susedov 
- Maďarska a Poľska, ktoré na úkor Slovenska po Mníchovskej konferencii na jeseň 
1938 získali časť územia. Dôležitý bol tiež fakt, že o budúcnosti Slovenska nemali 
spočiatku jasno ani kompetentné nemecké orgány, a to napriek ochrannej zmluve. 
Pre Nemcov bolo dôležité, že jeho územie mohli využiť ako nástupný priestor pre 
svoju armádu. Tu hrala dôležitú úlohu spomínaná ochranná zóna.33

Postoj SR k Poľsku v blížiacom sa vojnovom konflikte determinovali už záväz
ky, ktoré predstavitelia vlády na čele s jej predsedom Jozefom Tisom prijali na za
sadnutí s príslušníkmi DMK 17. júla 1939. Slovenská vláda sa tu zaviazala zamedziť

32 Bližšie pozri ВАКА, Slovenská republika..., ref. 3, s. 34-35.

33 TULKISOVÁ, ref. 3, s. 419-433; ВАКА, Slovenská republika..., ref. 3, s. 27-42.
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všetky vzťahy s Poľskom odporujúce nemeckému záujmu. V tejto súvislosti sľúbi
la zostrenie stráženia hraníc s Poľskom, odstránenie nespoľahlivých elementov 
z ochrany hraníc a ich nahradenie spoľahlivými osobami, personálne posilnenie 
colných úradov vojenskými jednotkami a s tým súvisiacu militarizáciu Finančnej 
stráže. Zároveň sa zaviazala, že vydá rozkaz na presun časti vojenských oddielov 
z vnútrozemia k severnej hranici, zamedzí prechodu osôb do „českého legionu“ 
a poľskej špionáži, ktorá by ohrozovala nemecké jednotky na Slovensku. Upozor
nila pritom, že v otázke spravodajstva sa už pracuje podľa smerníc dohodnutých 
medzi slovenským MNO a nemeckým Abwehrom. Schválená bola tiež požiadavka, 
aby sa na Slovensku vykryštalizoval jednotný postoj k Nemecku, ktorý mal byť 
vedený v pozitívnom a priateľskom duchu. Slovenská strana tiež musela reagovať 
na výčitku, že vo vláde pretrváva vplyv bývalého predsedu autonómnej vlády a po- 
lonofila Karola Sidora, ktorý sa v súvislosti s vyhlásením Slovenského štátu dostal 
do nemilosti Nemcov. Slovenskí reprezentanti tu upozornili, že jeho menovaním 
za vyslanca do Vatikánu sa tento problém vyriešil.34

Čo sa týka postoja slovenských politikov k účasti na vojne, čitateľné sú naj
mä aktivity radikálov okolo HG, ktorí už pred vojnou rozpútali štvavú protipoľskú 
kampaň za znovupripojenie pohraničných území, ktoré Poľsko získalo v rokoch 
1920,1924 a 1938. Argumenty o zábore týchto oblastí (s jasnou väčšinou obyvateľ
stva slovenskej národnosti), ktorý verejnosť vnímala veľmi citlivo, boli vodou na 
mlyn pre podobné vyhlásenia. Najmä, keďuvážime, že medzivojnové Poľsko hrubo 
porušovalo práva národnostných menšín a v roku 1938 neváhalo využiť oslabenie 
Československa na ultimatívne presadenie územných požiadaviek, ktoré sa týkali 
aj niektorých slovenských obcí. Propaganda však celý problém zúžila na túto jed
nu otázku, a z jej pohľadu Slovensko chcelo len to, čo mu patrí a ostatné okolnosti 
sa ho netýkajú. Vládni predstavitelia sa verejným protipoľským prejavom vyhý
bali. Predseda vlády Jozef Tiso sa priamo k tejto téme vyjadril až 1. septembra 
1939. Aj on však vyrukoval s obrannou teóriou, ako by sa SR vojna vôbec netýka
la. Poliakov pritom nepriamo označil za agresorov. Naopak, nemecké požiadavky 
nepriamo podporil. Tu treba uviesť, že aj pre samotnú vládu bola možnosť revízie 
severnej hranice veľkým lákadlom, keďže by ju mohla na verejnosti prezentovať 
ako prvý krok k odčineniu Viedenskej arbitráže.35

Podľa nemeckých poznatkov neboli ľudáci v tejto otázke jednotní. Prvá sku
pina okolo predsedu vlády Jozefa Tisu, ministra národnej obrany gen. I. tr. Fer
dinanda Čatloša a hlavného veliteľa HG Alexandra Macha bola podľa nemecké
ho vyslanca Hansa Bernarda presvedčená, že Slovensko nemôže bez dôsledkov 
zostať neutrálne. Druhá, protivojnová, sa podľa neho opierala o slovenského

34 Slovenský národný archív Bratislava (SNA), f. Alexandrijský archív, II.C-P 1887 e.

35 ВАКА, Slovenská republika..., ref. 3, s. 55-62.



vyslanca vo Vatikáne, polonofila Karola Sidora.36 Skupina okolo ministra za
hraničných vecí Ferdinanda Ďurčanského sa mala prikláňať k neutralite.37 Za
mietavý postoj k možnosti neutrality vyjadrilo slovenské MZV v korešponden
cii vyslancovi vo Varšave Ladislavovi Szathmárymu začiatkom augusta 1939.38 
Szathmáryho aktivity v jej prospech sa vystupňovali potom, čo nadobudol po
dozrenie (dodnes nepotvrdené), že Poľsko sa snaží navrhnúť Maďarsku dohodu 
o rozdelení Slovenska, ak by sa stalo bázou nemeckého útoku, po jeho porážke. 
Presnejšie inštrukcie vyslanec obdržal až 28. augusta 1939. Bol informovaný, že 
sa v krátkom čase počíta s vojnou. V tom prípade sa SR malo domáhať korektúry 
hraníc podľa stavu z roku 1938, resp. 1920. Pre vyslanectvo z toho vyplývala po
vinnosť všetky poľské demarše „vhodným spôsobom omluvit'“. Slovenská strana 
teda poznala nemecké zámery. Nešlo o snahu riešiť spor o pohraničie, tak ako to 
tvrdila propaganda.39

Prirodzene, z týchto informácií nie je možné vyvodiť, čo si slovenská vláda 
predstavovala pod vlastnou účasťou vo vojne. Ak berieme do úvahy oficiálnu do
hodu s Nemcami z 24. augusta, slovenská armáda mala byť využitá na ochranu hra
níc pod nemeckým velením. Nemecká branná moc zatiaľ operovala len v priesto
re ochranného pásma (kde už niekoľko týždňov vykonávala opevňovacie práce, 
budovala spoje a komunikácie) a mala mať k dispozícii letisko v Spišskej Novej 
Vsi. Slováci za to mali mať garantovanú nedotknuteľnosť hranice s Maďarskom 
a v prípade vojny tiež návrat území zabratých Poľskom v roku 1938 (s čím sa však 
slovenská strana neuspokojila). Po zrušení pôvodného dátumu útoku 26. augusta 
1939 sa však nástupný priestor nemeckej armády rozšíril na celé Slovensko, s čím 
slovenská strana súhlasila. Pritom 28. augusta akceptovala nótu s požiadavkami 
o postavení nemeckých jednotiek prichádzajúcich na Slovensko mimo ochrannú 
zónu. Všetky tieto opatrenia sa zdôvodňovali uplatňovaním ochrannej zmluvy. 
V rozpore so skutočnými nemeckými zámermi mala úloha nemeckých jednotiek 
na Slovensku podľa nóty spočívať v ochrane jeho územia pred údajným poľským 
agresorom. Zvrchované postavenie SR malo byť síce formálne zachované, odmiet
nutie týchto požiadaviek by však znamenalo uplatnenie plnej výkonnej moci ne
meckej armády bez rešpektovania jej suverenity. Postoj SR determinovali tiež ší
riace sa chýry o jej delení medzi Maďarsko a Nemecko, ako aj obava zo spojenectva 
medzi Maďarskom a Poľskom.

36 Podľa spomienok Pavla Čarnogurského (nepriamo to naznačujú aj poľské pramene) dokonca spolu s nie
ktorými politikmi a vojakmi zvažovali vojenskú akciu Slovákov s Poliakmi proti Nemecku. Bližšie pozri 
SEGEŠ, D.: Vojensko-politické aktivity Karola Sidora od 14. marca do 1. septembra 1939 na pozadí sloven- 
sko-polškých vzťahov. In: Vojenská história, roč. 9,2002, č. 1, s. 3-22.

37 NA Praha, f. 136 - Auswärtiges Amt Berlin, šk. 79, sig. 136-79-5, list H. Bernarda adresovaný Zahraničné
mu úradu.

38 SNA, f. Ministerstvo zahraničných vecí 1939 -1945 (ďalej MZV), šk. 208, základné číslo (zč.) 9 768, inštruk
cie pre Szathmáryho - bez dátumu.

39 ВАКА, Slovenská republika..., ref. 3, s. 64,69.
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Velenie 14. armády, ktorej jednotky mali postupovať aj zo Slovenska, začalo 
zvažovať aj možnosti použitia slovenskej armády. Potvrdzuje to už samotné po
verenie k nasadeniu slovenských jednotiek, ktoré gen. Čatloš 27. augusta obdržal 
od veliteľa 14. armády genplk. Wilhelma Lista. Slovenská armáda mala byť pod 
jeho velením nasadená na hraniciach (v úseku od Vysokých Tatier/vrátane/ až po 
maďarské hranice) na zabezpečenie vlastného územia pred akýmkoľvek poľským 
vpádom. Mala tu viazať čo možno najväčšie poľské sily. Zároveň mala prevziať 
tiež ochranu železničnej a cestnej siete. Spojenie medzi Hlavným veliteľstvom 
(vel.) 14. armády a Čatlošovým poľným vel. mal zabezpečovať genmjr. Erwin En- 
gelbrecht so svojím štábom. Podľa nemeckých hlásení gen. Čatloš s týmto rozka
zom počítal, poverenie pre nasadenie slovenskej armády pod nemeckým velením 
preto prevzal bez výhrad.40

Nemci však čiastočne zvažovali aj útočné využitie slovenskej armády, aj 
ked'DMK už predtým neodporúčala jej nasadenie v rámci väčšieho útoku. V roz
kaze Vel. Skupiny armád Juh z 30. augusta sa konštatuje, že podľa možnosti majú 
byť pri útoku nasadené aj slovenské sily. Následný rozkaz velenia 14. armády 
z toho istého dňa však v súvislosti so slovenskou armádou hovorí len o ochrane 
hraníc východne od jej síl.41 Kto teda rozhodol o jej postupe do Poľska? Ferdinand 
Čatloš po vojne tvrdil, že sa o ňom dozvedel až o 5. h ráno 1. septembra, a ini
ciovala ho nemecká strana prostredníctvom štábu genmjr. Erwina Engelbrechta 
prideleného k Vel. slovenskej poľnej armády (krycí názov Bernolák). Čatloš o tom 
okamžite sprostredkovane informoval predsedu vlády Tisu. Ten však na to neza
reagoval, čo Čatloš chápal ako súhlas.42 Tiso však jeho výpoveď pred Národným 
súdom (NS) nepotvrdil, naopak, zodpovednosť preniesol na armádu.43 Čatlošovo 
tvrdenie však spochybňujú archívne dokumenty, podľa ktorých už krátko po pol
noci 1. septembra vyšli rozkazy na uvedenie viacerých jednotiek 1. a 2. divízie do 
plnej bojovej pohotovosti a ich pripravenosť na pochod. Peší pluk 1 z 1. divízie 
pritom bol do bojovej pohotovosti uvedený už v popoludňajších hodinách 31. au
gusta. Zároveň náčelník štábu poľnej armády mjr. gšt. Emil Novotný inštruoval 
veliteľov 1. a 2. divízie, aby sa na Čatlošov rozkaz do 4.00 h ráno dostavili na veli
teľstvo do Spišskej Novej Vsi.44

40 Tamže, s. 41-46. Relevantné dokumenty pozri NIŽŇANSKÝ a kol., Slovensko-nemecké vzťahy 1938 - 1941 
v dokumentoch I...., ref. 3, dok. 212, s. 594-597; dok. 214, s. 598-601; dok. 216, s. 603-612.

41 BA - MA Freiburg, Bs. RH/20/14 (14. Armee), As. 5; Bs. RH/24/17 (XVII. Armeekorps), As. 4, armádny roz
kaz Hlavného vel. 14. armády; ВАКА, Slovenská republika..., ref. 3, s. 39.

42 ВАКА, Slovenská republika..., ref. 3, s. 50.

43 SNA, f. Národný súd 1945 - 1947 (ďalej NS), IIA - 887, Tnľud 6/46, J. Tiso; ВАКА, Slovenská republika..., 
ref. 3, s. 50-51.

44 BYSTRICKÝ, J.: Aká bola slovenská armáda pred a počas ťaženia proti Poľsku? In: Podkarpacki wrze- 
sieií. Polityczne i wojskowe aspekty wojny obronnej Polski 1939 r. na Podkarpaciu. Rzeszów 2010, s. 54; 
VHA Bratislava, f. Bernolák, šk. 1, Vojnový denník Vel. Bernolák, s. 13,15; f. Ministerstvo národnej obrany 
(MNO) 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 52, číslo jednacie (č.j.) 155 452.



Okrem toho minister Čatloš už krátko po 5.00 h zaslal Tisoví telegram, ktorý 
mu v Bratislave asi o hodinu neskôr osobne doručil pplk. del. Jozef Turanec. Z jeho 
obsahu pritom vyplýva, že Čatloš vôbec nežiadal o súhlas s postupom vlastných 
jednotiek, tento skutkový stav Tisoví len formálne oznamoval: „nemecké velenie 
nariadilo útok proti Poľsku...čím sa dostáva i slovenská armáda do faktického ne
priateľstva s Poliakmi, lebo tento útok má chrániť a podporovať.“ Na základe tohto 
záznamu možno predpokladať, že o eventualite slovenskej participácie na útoku 
bol Tiso informovaný už s predstihom. Ako najvyšší veliteľ armády predsa nemohol 
byť len tak postavený pred hotovú vec. Nepriamo to potvrdzuje aj samotný obsah 
telegramu, v ktorom Čatloš žiada predsedu vlády, aby po porade s nemeckým dip
lomatickým zastúpením bola vyhlásená mobilizácia ďalších 7 ročníkov (spolu bolo 
mobilizovaných až 15).45 Predseda vlády pritom zareagoval okamžite a už na 8. 30 
h zvolal poradu s nemeckým vyslancom a šéfom Nemeckej vojenskej komisie, na 
ktorej bola táto požiadavka skutočne schválená.46

Tu sa vynára otázka, či sa postup za hranice nemohol realizovať v rámci skor
ších inštrukcií o „pútaní“ nepriateľských síl na hranici. Túto teóriu podporuje aj 
dobová správa mjr. B. Mládeka. Podľa nej síce postup iniciovali Nemci, na druhej 
strane medzi úlohami sa spomína len ubránenie hraníc: „ochranu hraníc a púta
me poľských síl riešili sme tak, že do Spiša ... sme pritiahli na front 1. divíziu gen. 
Pulanicha, aby sa pripravila na útok a na ostatnom fronte na východ sme nariadili 
aktívnu obranu.“47 Informácie o nemeckom tlaku sa teda nedajú potvrdiť. Vyvrátiť 
sa však dá Čatlošovo tvrdenie, že o nasadení jednotiek pri útoku sa dozvedel až 
nadránom.48

Do armády bolo do 20. septembra povolaných 116 755 záložníkov. Do operujú
cich jednotiek pritom bolo postupne začlenených 51 306 vojakov. Koncom augus
ta vzniklo Vel. poľnej armády (od 2. septembra Slovenské armádne vel.) v Spišskej 
Novej Vsi, ktorému boli podriadené tri pešie divízie a neskôr aj Rýchla skupina. 
Na poľské územie už 1. septembra prenikla 1. divízia (veliteľ gen. II. tr. Anton Pu- 
lanich) vo všeobecnom smere Spišská Belá - Nowy Targ. K postupu slovenských 
jednotiek na poľské územie pritom došlo bez oficiálneho vypovedania vojny (na čo 
bol potrebný súhlas Snemu SR). Od 2. septembra divízia postupovala smerom na 
Ochotnicu - Tymbark po Zalesie, kde 5. septembra vytvorila hĺbkovo členenú ob
ranu. Väčší bojový stret s protivníkom zaznamenala až 4. septembra. Zároveň 3. di
vízia (veliteľ plk. gšt. Augustín Malár) viazala poľské sily na hraniciach na východe 
Slovenska formou aktívnej obrany. Jej úlohou bolo zistiť hustotu obsadenia hraníc

45 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 52, č.j. 155 452, s. 566, cree- 
dogram č. 439 z 1. 9.1939; VHA Bratislava, f. Bernolák, šk. 2 (inventárne číslo), inv. č. 9, č.j. 15 025, cree- 
dogram č. 388 z 1.9.1939.

46 ВАКА, Slovenská republika..., ref. 3, s. 79.

47 VHA, Bratislava, f. 55, sig. 55-59-1, materiál pre expozé vlády.

48 Bližšie pozri ВАКА, Slovenská republika..., ref. 3, s. 53.
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silnejšími výpadmi. Napriek tomu, že veliteľstvo slovenskej armády nezistilo žiad
ne zjavy, ktoré by naznačovali poľské prípravy na útok, k ozbrojeným incidentom 
na severovýchodných hraniciach dochádzalo prakticky od začiatku vojny. Čatloš 
dokonca začiatkom septembra zvažoval tiež útok zo strany 3. divízie. Tá mala byť 
pripravená zastúpiť dve nemecké horské divízie pripravujúce sa v tom čase na útok 
z východného Slovenska. Už 2. septembra zvažoval tiež jej posilnenie, od čoho ho 
však odradil príchod ďalších nemeckých jednotiek a slabý potenciál protivníka.49 
Čatlošovu iniciatívu, prirodzene, limitovali potreby nemeckej armády, ktorá mala 
prednosť pri využívaní komunikácií, spojovacích prostriedkov atď.

Najtvrdšie boje medzi 3. divíziou a jednotkami poľskej armády prebiehali pri 
Czeremche, Čertižnom, Duklianskom a Lupkovskom priesmyku. Od 10. septembra 
po ústupe poľských síl postupovala z iniciatívy jej velenia na všeobecnom operač
nom smere Medzilaborce - Sánok. Toto rozhodnutie síce odobril aj gen. Čatloš, 
samotný postup bol však nakoniec na rozkaz gen. Engelbrechta (napriek jeho pô
vodnému súhlasu) prerušený. Slovenské jednotky napriek tomu do 11. septembra 
dosiahli až po čiaru Bukowsko - Kulaszne - Baligród - Jablonki - Cisna.50 3. divízia 
neskôr v rámci „očisťovania“ poľského územia (s jednotkami vyčlenenými z Rýchlej 
skupiny) operovala až po čiaru Krosno - Sánok - Lesko. Nasadené bolo aj slovenské 
letectvo. Stíhacie lietadlá Avia B-534 sprevádzali nemecké bombardéry (operujúce 
zo slovenských letísk), a chránili územie SR pred poľským prieskumným letectvom. 
Kuriérnu službu a letecký prieskum vykonávali lietadlá Letov Š-328. Slovenské le
tectvo prišlo o dve stíhačky, jedno poľské lietadlo slovenskí stíhači zostrelili nad 
územím Slovenska, vylúčiť nemožno ani ďalšie zostrely.51 Podľa oficiálnych údajov 
mala slovenská armáda 18 mŕtvych, 46 ranených a 11 nezvestných. Iné zdroje však 
hovoria až o 20 - 24 mŕtvych (včítane nebojových úmrtí).52 V správach o účasti slo
venských jednotiek na ťažení nájdeme veľa pochvál. Dokonca nemecký vyslanec 
už 11. septembra konštatoval, že rozkaz o ukončení bojovej činnosti slovenskej 
armády zo 7. septembra prijali viacerí vysokí dôstojníci s nevôľou ako prejav zneva
žovania ich kvalít.53 Genpor. Franz Barckhausen pritom predpokladal, že aj samot
ný Čatloš rozkaz prijal ako každý iný vojak, keďže sa ako veliteľ slovenských síl už 
nemohol podieľať na víťaznom postupe. Vláde podľa neho znenie rozkazu vyhovo-

49 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 52, č.j. 155 452, rádiogram z 2. 
9.1939.

50 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940- 1942, šk. 52, č.j. 155 452, rádiogram z 10. 
9.1939; ВАКА, Slovenská republika..., ref. 3, s. 101.

51 ВАКА, Slovenská republika..., ref. 3, s. 85-116.

52 Podľa hlásenia Vel. Bernolák z 10. 9. 1939 mala poľná armáda už 20 mŕtvych. VHA Bratislava, f. MNO 
1939- 1945, spisy dôverné I. časť 1940- 1942, šk. 52, č.j. 155 452. Podľa M. Lacka mala spolu s nebojovými 
úmrtiami 24 mŕtvych. LACKO, M. (ed.): Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách 
slovenskej armády, Bratislava 2007, s. 229-231.

53 NA Praha, f. 172 - Zahraniční úrad Berlín 1932 - 1945, šk. 31, č. 479 785, správa vyslanca H. Bernarda na 
Zahraničný úrad z 11.9.1939.



valo, keďže účasť SR na vojne interpretovala ako obranu vlastnej krajiny.54 Rozkaz 
bol pritom vydaný ešte predtým, ako 10. septembra jednotky 3. divízie iniciatívne 
postúpili do vyprázdneného poľského pohraničia. Výstižný je v tejto súvislosti rá
diogram z rozhovoru medzi plk. gšt. Augustínom Malárom a náčelníkom štábu Vel. 
„Bernolák“ mjr. gšt. Emilom Novotným z 10. septembra, v ktorom veliteľ 3. divízie 
konštatoval, že chcel postupovať až po Sánok, zabránil mu v tom však samotný 
gen. Engelbrecht.55 S počínaním ministra Čatloša boli nemecké orgány (včítane SD) 
spokojné. Naopak, časť vedenia vládnucej HSĽS na čele s Jozefom Budayom ho pri
jala s nevôľou.56 Aktivizmus viacerých slovenských dôstojníkov je však zreteľný aj 
z iných dokumentov. Ich motivácie boli rôzne, svoje hrala snaha po kariére, vyzna
menaní, presvedčenie, že vojnou sa odstráni krivda na hraniciach atď. Pravdaže, 
nie všetci dôstojníci sa s účasťou slovenskej armády na vojne po boku nacistického 
Nemecka stotožnili. Dňa 3. septembra 1939 do emigrácie odišiel významný pred
staviteľ slovenskej armády gen. I. tr. Rudolf Viest, ako aj bývalý veliteľ letectva Ján 
Ambruš. Gen. Viest bol pred 14. marcom jediným čs. generálom slovenskej národ
nosti. V slovenskej v armáde bol ponechaný vo funkcii generálneho inšpektora, a to 
aj napriek jeho politickej nespoľahlivosti, ale aj žiadosti o preloženie do výslužby. 
V nasledujúcom období sa obidvaja zapojili do čs. zahraničného vojenského od
boja na Západe. Pre emigráciu a vstup do čs. odboja sa rozhodol tiež slovenský 
vyslanec vo Varšave Szathmáry, ktorý verejne protestoval proti zapojeniu Sloven
ska do vojny. Na Slovensko sa nevrátil ani konzul v Londýne Milan Harminc, ktorý 
sa neskôr tiež zapojil do čs. zahraničného odboja. Protesty sa objavili tiež medzi 
mobilizovanými vojakmi. Nálada, ktorá medzi nimi panovala, totiž úplne nezodpo
vedala obrazu bojovým duchom nadchnutého vojaka vytváraného propagandou, aj 
keď inkorporáciu pohraničných území väčšina obyvateľstva určite privítala (mnohí 
to chápali ako prvý krok k odčineniu Viedenskej arbitráže). Toto tvrdenie možno 
dokumentovať na príklade nepokojov z 15. septembra 1939, ktoré vypukli medzi 
záložníkmi sústredenými v Kremnici. Príčiny nespokojnosti rukujúcich vojakov 
však nespočívali ani tak v uvedomovaní si vlastnej účasti na vojenskej agresii, ako 
v problémoch sociálneho charakteru (zlé ubytovanie, nedostatočná strava, strach 
o doma zanechané rodiny, nedostatok dôstojníkov...).57

Možno konštatovať, že využitiu slovenského územia ako nástupného priesto
ru nemeckej armády vláda zabrániť nemohla. Nemožno však povedať, že Sloven
sko nemalo manévrovací priestor v otázke nasadenia armády v Poľsku. Pritom sa 
nenašli dokumenty, v ktorých by nemecká strana túto otázku kládla ultimatívne. 
Vzájomná spolupráca počas vojny, naopak, prebiehala hladko, keďže slovenská

54 SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-905, P 1887 b, hlásenie Barckhausena pre Hlavné vel. 14. armády z 11. 
9.1939.

55 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 52, č.j. 155 452.

56 SUŠKO, Das Deutsche Reich...Buch 1, ref. 3, dok. 365.

57 ВАКА, Slovenská republika..., ref. 3, s. 83-85,148-151.
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strana bez komplikácií plnila nemecké požiadavky. Velenie slovenskej armády pri
tom dokázateľne prejavilo vlastnú iniciatívu pri postupe na poľské územie. Od
menou za slovenskú účasť vo vojne boli pohraničné územia na Kysuciach, Orave 
a Spiši, ktoré Poľsku pripadli v rokoch 1920, 1924, 1938. SR ich nakoniec získala 
zmluvou z 21. novembra 1939. Okrem toho vojna posilnila jej zahraničnopolitické 
postavenie ako vzorového štátu v nemeckej sfére vplyvu. Prehĺbenie kolaborácie 
s Nemeckom však pre slovenskú vládu znamenalo aj začiatok bezalternatívnej po
litiky. Jasným signálom bol už fakt, že so SR už v septembri prerušili diplomatické 
styky Veľká Británia a Francúzsko. Túto skutočnosť nevyvážilo ani diplomatické 
uznanie SR zo strany ZSSR, ktorý sa 17. septembra tiež pripojil k protipoľskej ag
resii.

Po skončení vojny proti Poľsku došlo k zmenám v postavení nemeckých vo
jenských orgánov na Slovensku. Od 1. novembra 1939 tu začali oficiálne pôsobiť 
Nemecká vojenská misia (Deutsche Heeresmission in der Slowakei - /DHM/ ter
mínom Heer sa v nemčine označuje pozemné vojsko, v dobových dokumentoch 
sa však doslovný preklad nepoužíval), ako aj Nemecká letecká misia (Deutsche 
Luftwaffenmission - /DLM/ doslovný preklad Nemecká misia vzdušných zbraní sa 
tiež nepoužíval), ktoré tak vystriedali DMK. Pôvodne bol aj na čelo DHM postave
ný genpor. Barckhausen, už začiatkom novembra ho však vystriedal genpor. Paul 
von Otto. Šéfom DLM sa stal plk. Erhardt Krúger (od februára 1941 genmjr. Ludwig 
Keiper). Obidve misie mali pôsobiť ako poradné orgány pre MNO. Podľa nemec- 
ko-slovenskej zmluvy z 9. októbra vo vzťahu k MNO mali mať len poradnú funkciu, 
mohli byť však kedykoľvek „zasvätené“ do jeho nariadení. DHM mala byť sloven
skej strane nápomocná v otázkach týkajúcich sa pozemného vojska a brannej moci 
ako takej. Jej náčelníkovi sa mal podriadiť dôstojník pre branné hospodárstvo (We- 
hrwirtschaftsoffizier), pre vojenské spravodajstvo (Abwehroffizier), pre spoje (Na- 
chrichtenoffizier), dopravný dôstojník (Transportoffizier) ako aj splnomocnenec 
pre železnice (der Bahnbevollmächtigte). DLM mala pôsobiť ako poradný orgán 
pre vzdušné zbrane, ale aj civilné letectvo.58 Postavenie a kompetencie obidvoch 
misií špecifikovalo nariadenie náčelníka OKW z 11. marca 1940. Podľa neho náčel
ník DHM podliehal Hlavnému veliteľstvu pozemného vojska (Oberkommando des 
Heeres - OKH) a náčelník DLM ríšskemu ministrovi vzdušnej dopravy a hlavnému 
veliteľovi vzdušnej zbrane (Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber 
der Luftwaffe) Hermannovi Goringovi. V rozporných prípadoch malo rozhodovať 
OKW. Avšak v jednaní so slovenskými úradmi sa malo postupovať jednotne pod
ľa nariadenia šéfa DHM (podobne aj v otázkach všeobecných záležitostí brannej 
moci). Náčelník leteckej misie bol na druhej strane zástupcom náčelníka DHM

58 SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-905, P 1887b, dohoda z 9. 10. 1939; SNA, f. MZV, šk. 215, zč. 3 357/39, 
verbálna nóta z 10.10.1939; SNA, f. MZV, šk. 78, zč. 20 550, správa MZV pre predsedníctvo vlády zo 4.11. 
1939. Dohodu pozri tiež NIŽŇANSKÝ a kol., Slovensko-nemecké vzťahy 1938 - 1941 v dokumentoch 1...., 
ref.3, dok. 244, s. 667-671.
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vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa brannej moci a tiež pri reprezentačných 
povinnostiach. DHM sa skladala z 1 generála, 5 dôstojníkov a z pomocného per
sonálu, DLM z 5 dôstojníkov a pomocného personálu.59 Nadväzujúci rozkaz ná
čelníka DHM zo 4. apríla upravoval tiež jeho postavenie vo vzťahu k vojenskému 
atašé nemeckého vyslanectva na Slovensku. V jeho kompetencii mali zostať otáz
ky vojensko-politického charakteru vo vzťahu k slovenskej vláde. Náčelník DHM 
ho však mohol zapojiť do plnenia zvláštnych úloh. Pri ich plnení bol atašé via
zaný jeho rozkazmi.60 DHM od začiatku upozorňovala na nedostatky vo výcviku. 
Pod jej dohľadom sa už od mája 1940 vytvárali tzv. vzorné roty pri jednotlivých 
druhoch zbraní. Boli pre nich určení nemeckí dôstojníci dočasne premiestnení na 
Slovensko.61 Zdokonalenie výcviku sa malo dosiahnuť tiež organizovaním kurzov 
pre slovenských dôstojníkov v nemeckej armáde. Podstata zmien mala podľa DHM 
spočívať v osvojení si nemeckej disciplíny, vojenskej mentality.62 Veľký význam sa 
mal prikladať výcviku poddôstojníkov z povolania. Nedostatky tu boli zistené ešte 
v rotmajstrovskom zbore v roku 1939.63 Podľa nemeckej strany jeho príslušníci 
mali málo rešpektu pred mužstvom. Preto od nich požadovala viac samostatnosti 
a zodpovednosti.64 V roku 1941 sa začala pod drobnohľadom misie tiež reorgani
zácia doplňovacej správy.

Začiatkom roka 1940 vyvrcholili rokovania o postavení zbrojárskych podnikov 
na Slovensku. Mnohé z nich Nemci po 14. marci ovládli prevzatím vedenia hut
níckych a strojárenských koncernov za riekou Moravou. Napríklad cez koncern 
„Reichswerke fúr Waffen und Maschinenbau Hermann Gôring“ pohltili Škodové 
závody v Plzni a ich prostredníctvom aj Čs. zbrojovku v Brne. Týmto spôsobom 
kapitálovo prenikli aj do zbrojárskych podnikov na Považí a ovládli závod Ško
dovky v Dubnici nad Váhom a závod Zbrojovky v Považskej Bystrici. V tom čase to 
boli dva najväčšie zbrojárske podniky na Slovensku. Tie postupne prešli na výrobu 
nemeckých typov zbraní. V Dubnici nad Váhom sa postupne vyrábali 37-mm tan
kové kanóny, 88-mm protilietadlové kanóny, 105-mm ľahké poľné húfnice, 150- 
mm hrubé húfnice, hlavne pre ďalšie delá, kotly a motory torpéd, letecké motory 
a delostrelecká munícia, možno i časti rakiet V-2. Zo začiatku dobiehala aj výroba

59 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 689, rozkaz náčelníka OKW z 11.3.1940.

60 Podľa tohto nariadenia sa DHM členila na šesť oddelení: a, oddelenie Z - mjr. Kray, náčelník štábu misie; 
b, oddelenie adjutantúra - kpt. Diestel, pobočník šéfa misie; c, oddelenie pechota - mjr. Langsdorff; d, od
delenie delostrelectvo - kpt. Diestel; oddelenie spoje - pplk. Fischer, okrem dozoru nad spojovacími jed
notkami mal mať na starosti tiež ženijné vojsko; finančné oddelenie - hlavný ekonóm Kienast. BA - MA 
Freiburg, Bs. RH 31 - IV (Verbindungskommandos und Stäbe), As. 16, nariadenie šéfa misie zo 4.4.1940.

61VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 194S, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 19, č.j. 159 977.

62 Archiwum Akt Nowych (AAN) Warszawa, f. Mikrofilmy alexandryjskie, mf. T-77, R 879, č. 626 803, 
č. 627 023-35, správa o činnosti DHM od apríla do septembra 1940.

63 Zbor poddôstojníkov z povolania vznikol nariadením s mocou zákona z 26. 9. 1940. Slovenský zákonník, 
nariadenie s mocou zákona č. 236 z 26.9.1940.

64 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 53, inv. č. 75.
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37-mm protitankových kanónov vz. 37 a 150-mm hrubých húfnic vz. 37. V továrni 
v Považskej Bystrici sa vyrábali pušky najprv československého, neskôr nemec
kého typu, pěchotná munícia, rozbušky, delostrelecké nábojnice atď.65 Zapojenie 
slovenských podnikov do vojnového úsilia nacistického Nemecka uľahčila zmluva 
o vojnovom hospodárstve z 30. januára 1940, podľa ktorej Slovensko poskytlo Ne
mecku rozhodujúce práva na využitie a kontrolu 25 podnikov (neskôr aj ďalších). 
Minister zahraničných vecí Ferdinand Ďurčanský síce presadzoval, aby sa najskôr 
zaistilo úplné zásobovanie podnikov i obyvateľov Slovenska, následne slovenský 
export a až zostatok chcel exponovať do Nemecka, tieto svoje trúfalé námietky 
však po nemeckom odpore napokon stiahol. Nemecká strana získala v týchto to
várňach právo kontroly, ako aj určité správne funkcie. Slovenská vláda sa zaviazala 
plynulo zabezpečovať dodávky pre Nemecko, na jeho požiadanie okamžite zvýšiť 
výrobnú kapacitu podnikov, prideliť dostatočné množstvo pracovných síl. Mala sa 
postarať tiež o bezpečnú ochranu podnikov. Nemecké orgány mohli spolupôso
biť pri stíhaní trestných činov namierených proti spoločným záujmom Nemeckej 
ríše. Dôstojník pre vojnové hospodárstvo a nemeckí poverenci mali právo dozo
ru v továrňach. Podľa zmluvy mala byť zaistená účasť slovenskej výroby v týchto 
podnikoch v dovtedajšom rozsahu, a to tak pre domácu potrebu, ako aj pre vývoz, 
potrebný pre prísun devízových prostriedkov. Jedno z ustanovení v dodatkovom 
protokole pritom konštatovalo, že o nemeckých objednávkach, ktoré by mohli 
spôsobiť ujmu slovenským záujmom, mal byť vyhotovený dvojstranný dohovor 
s predstaviteľmi DHM na Slovensku. Tento príliš všeobecný ústupok však nemo
hol byť do budúcnosti dostatočnou zárukou pre spravodlivý podiel Slovenska na 
zbrojnej výrobe.66

Po víťaznom ťažení na Západe v roku 1940 a okupácii viacerých štátov (Fran
cúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Dánsko, Nórsko) sa ešte posilnil vplyv 
nacistického Nemecka v strednej a juhovýchodnej Európe. Na Slovensku sa to 
prejavilo prehĺbením jeho postavenia ako satelitného štátu Nemecka po salzbur
ských rokovaniach koncom júla 1940. Nemecká strana tu totiž presadila zmeny 
v slovenskej vláde v prospech radikálneho pronacistického krídla na čele s pred
sedom vlády Vojtechom Tukom (novým ministrom zahraničných vecí) a Alexan
drom Machom, ktorý sa stal ministrom vnútra a opätovne tiež hlavným veliteľom 
Hlinkovej gardy. Odstavením Ferdinanda Ďurčanského z pozície ministra zahra
ničných vecí sa zároveň skončili akékoľvek predchádzajúce pokusy o vyváženosť

65 HEŠTEROVÁ (Muráriková), Z.: Zbrojársky priemysel na strednom Považí 1938 - 1945. Banská Bystrica 
2014; KATREBA, Z.: Československá zbrojná výroba na Slovensku v 30. a 40. rokoch 20. storočia (predsta
vy a realita). In: Československá armáda 1939 - 1945 (Plány a skutečnost) (ed. Z. Zudová-Lešková). Praha 
2003, s. 163.

66 Bližšie pozri N1ŽŇANSKÝ, TULKISOVÁ, Príprava...o vojnovom hospodárstve..., ref. 3, s. 109-125; SUŠKO, 
L.: Zapojovanie Tisovho fašistického režimu do agresívnych plánov nacistického Nemecka v rokoch 1939 
- 1940. (K ovládnutiu vojnovohospodárskej výroby a k prípravám a priebehu agresie voči Poľsku). In: 
Sešity příspěvků k sociálně politické a historické problematice vojenství a armády, 1977, roč. VI, č. 4-5, s. 
161-165.
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zahranično-politického kurzu Slovenska, napr. pri sondovaní možností slovenskej 
neutrality na Západe, či prehlbovaním vzťahov so ZSSR.

V tom čase sa zlepšila tiež spolupráca s nemeckou stranou pri budovaní armá
dy. Činnosť nemeckých misií sa totiž spočiatku nestretla s veľkým pochopením 
zo strany ministra národnej obrany gen. I. tr. Čatloša, ktorý sa obával ich prílišné
ho zasahovania do kompetencií MNO. Situácia sa stabilizovala po tom, čo Čatloš 
spolu s delegáciou slovenských dôstojníkov v dňoch 21. augusta - 6. septembra 
1940 absolvoval cestu po Nemeckej ríši a obsadenom území Francúzska a Belgic
ka. Nemecká strana urobila všetko preto, aby na hostí zapôsobila. Podľa správy 
príslušníka DHM pplk. von Langsdorfa, to čo Čatloš a jeho delegácia videli, na nich 
zanechalo veľký dojem a v konečnom dôsledku sa podpísalo pod ďalšiu spoluprácu 
vo vojenskej oblasti.67 Tá vyústila do novej organizácie armády v októbri 1940. Jej 
výsledkom bol, okrem iného, zánik Hlavného vojenského veliteľstva (HW) a vznik 
Veliteľstva pozemného vojska (VPV) v Banskej Bystrici a Veliteľstva vzdušných 
zbraní (WZ) v Bratislave mimo rámca MNO, podľa nemeckého vzoru. DHM sa 
tak podarilo preniesť viac kompetencií na podriadené orgány, ktoré mohla lepšie 
usmerňovať. VPV podliehalo Veliteľstvo 1. divízie v Trenčíne, ako aj Veliteľstvo 2. 
divízie v Prešove. Názov telegrafné vojsko bol zmenený na „spojovacie vojsko“, 
a ženijné na „pionieri“ podľa nemeckého vzoru. Útočná vozba sa stala v októbri 
samostatnou zbraňou. Pešie zložky armády boli rozdelené na divízne (zbrane 
a služby), zborové (a, zbrane; b, pomocné vojsko; c, ústavy; d, vojenské úrady; 
e, vojenské školy; f. vojenské výcvikové tábory), ktoré patrili pod VPV a armádne 
(a, zbrane: vojenská stráž prezidenta republiky; b, pomocné vojsko; c, ústavy; d, 
vojenské úrady, e, vojenské školy) pod MNO. Súčasťou reorganizácie bola aj zmena 
názvov hodností a ich poradia. Bol zriadený Zbor vojenských poddôstojníkov z po
volania, ktorý preberal úlohy rotmajstrovského zboru. Rotmajstri boli ponechaní 
na doslúženie.68

67 Napríklad pplk. Langsdorff v správe o dojmoch slovenských hostí napísal:....Rozprával som sa s mnohými
slovenskými dôstojníkmi o ich dojmoch, pričom som v mnohých prípadoch zistil, že svoj obdiv nevedia 
vyjadriť slovami. Všetci sú z cesty nadšení.“ Účastník cesty stot. pech. Anton Ciprich v relácii o ceste, 
okrem iného, napísal: „...A keď sa znovu obraciam k otázke, ktorá armáda je silná a nepremožiteľná, mu
sím znovu podlá výsledku na západe konštatovať, že len tá armáda je spoľahlivá a silná, ktorá je vyzbro
jená hlavne po stránke mravnej, ktorá bojuje za spoločný ideál, ako armáda nemecká.“ ВАКА, I. - MEŠKO, 
M.: Správy o študijnej ceste slovenských dôstojníkov po Nemecku a okupovaných krajinách v auguste 
a septembri 1940. In: Vojenská história, roč. 13, 2009, č. 4, s. 100-125.

68 ВАКА, I.: Vznik a výstavba slovenskej armády (marec 1939 - október 1940). In: Slovensko medzi 14. mar
com 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov (eds. 
M. Pekár a R. Pavlovič). Prešov 2007, s. 207-227.
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Zväzky, útvary a jednotky zbraní podriadená VPV podľa organizácie z októbra 1940
Veliteľstvo
1. divízie

Veliteľstvo
2. divízie Zborové útvary a jednotky

p. pl. 1,2, p. pl. 3 (horský) p. pl. 4 (horský), S, 6 pluk útočnej vozby

jazdecký priezvedný jazdecký priezvedný delostrelecké pluky
oddiel 1 oddiel 2 11,12

delostrelecký pluk 1 delostrelecký pluk 2 pioniersky prápor 11

spojovací prápor 1 spojovací prápor 2 spojovací prápor 11

pioniersky prápor 1 pioniersky prápor 2 automobilový prápor 11

automobilový prápor 1 automobilový prápor 2 asanačná rota

Reorganizácia armády z októbra 1940

Veliteľstvo vzdušných zbraní 
Bratislava (veliteľ pplk. let. 

Július Smutný, od 4.11. gen. 
II. tr. A. Pulanich - zároveň 
velitelia Vzdušného úradu)

Inšpektor
armádnych

škôl

Kabinet

divízia

Ministerstvo 
národnej obrany

Veliteľ armády 
(samotný 
minister)

Letecký
pluk

Vojenská
správa

Vzdušný
úrad

Hlavný 
vojenský súd

Hlavný
vojenský

prokurátor

divízia
Zborové
jednotky

Veliteľstvo 
pozemného vojska 

Banská Bystrica (prvý 
veliteľ gen. II. tr. A. 

Čunderlík)

Delostrelecký
protilietadlový

pluk

Oddiel
vzdušného

spravodajstva

Štáb veliteľa 
armády (náčelník 
pplk. gšt. Štefan 
Tatarko, v roku 

1942 sa vytvorila 
tiež funkcia II. 

náčelníka štábu)



Pre posilnenie vplyvu na armádu sa DHM snažila využiť aj vnútropolitickú krí
zu na Slovensku v januári 1941, ktorá bola dôsledkom mocenského zápasu medzi 
konzervatívnym krídlom v HSĽS okolo prezidenta Tisu a radikálmi na čele s pred
sedom vlády Tukom. Potom, čo sa gen. Čatloš rozhodol 10. januára 1941 podať 
demisiu (z dôvodu konfliktu s plk. gšt. Štefanom Jurechom, ako i únavy z angažova
nosti v mocenskom spore na strane radikálneho krídla), na prekvapenie prezidenta 
Tisu šéf DHM gen. Otto navrhol do funkcie ministra národnej obrany Tuku. Ten by 
sa tak okrem funkcie predsedu vlády a ministra zahraničných vecí zmocnil ďalšie
ho významného rezortu, čo by malo veľký dopad na priebeh mocenského zápasu. 
S Čatlošom šéf misie počítal do funkcie hlavného vojenského veliteľa. DHM by ta
kéto riešenie vyhovovalo, keďže cez Tuku by hladko presadila všetky svoje požia
davky. Tiso preto Čatlošovu demisiu nakoniec neprijal.69 Dodnes však nie je celkom 
jasné jej pozadie. Otázne je, do akej miery bola súčasťou plánovaného pokusu o puč 
zo strany radikálneho krídla HSĽS (podporovaného nemeckým vyslancom Manfre- 
dom von Killingerom), ktorý mal prebehnúť práve v januári 1941. Predovšetkým 
treba kriticky analyzovať tvrdenie, že Čatloš ako dovtedajší prívrženec radikálov 
sa na poslednú chvíľu priklonil k Tisovmu krídlu a prekazil tak pripravované gar
distické vystúpenie. Tieto tvrdenia je možné konfrontovať so známymi dokument
mi nemeckej proveniencie. Podľa nich skutočnou príčinou Čatlošovej demisie bol 
neustály tlak, ktorý minister pociťoval v dôsledku svojho zaangažovania sa v po
litickom boji medzi prívržencami radikálneho a konzervatívneho krídla v HSĽS. 
Bezprostredným impulzom samotnej demisie bol fakt, že Tiso obišiel Čatloša pri 
vyšetrovaní jeho sporu s plk. Jurechom. Na pozadí vrcholiaceho vnútropolitického 
zápasu sa Čatlošovu demisiu snažili vo svoj prospech využiť tak prezident Tiso, ako 
aj ministerský predseda Tuka, a to v snahe ovládnuť silový rezort MNO. Z nemec
kých dokumentov však jasne vyplýva, že nový nemecký vyslanec Hanns Ludin už 
krátko po svojom príchode do Bratislavy upozornil Tuku, že násilné prevzatie moci 
na Slovensku, je pre Nemeckú ríšu nežiaduce. Tiso bol pre Nemcov naďalej zárukou 
pokoja, spolupráce a stability a radikáli mali naďalej plniť úlohu akéhosi nátlako
vého prostriedku, ktorý Nemci mohli šikovne využívať. V súvislosti s Čatlošom je 
však isté, že po týchto udalostiach sa postupne presunul na pozície podporovateľa 
Tisovho konzervatívneho krídla.70

Koncom roka 1939 sa tiež upravilo postavenie ochrannej zóny. Jej veliteľom 
sa 29. novembra 1939 stal genmjr. (od 1. augusta 1940 genpor.) Walther Wecke.71 
Jeho kompetencie však zostali nedoriešené. V otázkach výcviku totiž všetky sú-

69 SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-938, č. D S 627 621-623, správa šéfa DHM na oddelenie atašé Generál
neho štábu pozemného vojska zo 17.1. 1941; č. D S 627 653-655, správa nemeckého vojenského atašé na 
oddelenie atašé Generálneho štábu pozemného vojska zo 16.1.1941.

то ВАКА, I.: Pozadie neprijatej demisie ministra národnej obrany gen. I. tr. Ferdinanda Čatloša v januári 
1941. In: Vojenská história, roč. 13, 2009, č. 3, s. 3-15; JANECOVÁ, T.: Na margo Čatlošových poznámok 
k románu Kto seje vietor (Milo Urban). In: Vojenská história, roč. 23,2019, č. 2, s. 116-142.

71 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 450, služobný rozkaz pre veliteľa ochrannej zóny z 20.1.1940.
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časti Wehrmachtu mali podliehať ich pôvodne nadriadeným orgánom. Samotný 
veliteľ viackrát upozorňoval, že takýto stav je zo zahranično-politických dôvodov 
nevhodný. Ochranná zóna tak bola územím SR, ale pritom de facto aj súčasťou 
vojenskej správy Nemeckej ríše. Začiatkom roka 1940 sa sem presunuli dva pešie 
náhradné prápory 1/132 a II/134 zostavené z nováčikov. 15. januára 1940 prišla na 
letisko Nový Dvor 3. skupina bojovej bombardovacej školy 2 (III. Gruppe Grolše 
Kampfliegerschule 2), ktorej dve letky sa stali súčasťou výcvikového priestoru Luf
twaffe s veliteľstvom v Malackách. V súvislosti s prípravami na vojnu proti ZSSR 
boli do zóny načas prevelené ďalšie dva pešie prápory.72 Na druhej strane Nemci si 
uvedomovali, že príliš rozsiahla prítomnosť ich jednotiek v tomto priestore by sa 
nestretla s pochopením verejnosti. Neobstáli pritom ani argumenty gen. Weckeho, 
ktorý nutnosť posilnenia zóny zdôvodňoval aj nedostatkom slovenských jednotiek, 
ktorých väčšina odišla na východný front.73

V slovenskej armáde pôsobili aj príslušníci nemeckej národnosti, ktorá mala 
v SR výnimočné postavenie. Vládne nariadenie z 24. februára 1939 oslobodilo slo
venských Nemcov od vojenskej služby v rámci československej armády. Po vzniku 
Slovenského štátu sa situácia zmenila a s ich vojenskou službou súhlasila aj Ne
mecká ríša. V júli 1939 sa na príslušníkov nemeckej menšiny opäť začala vzťaho
vať branná povinnosť. Počas vojny proti Poľsku sa jej príslušníci (najmä členovia 
Freiwillige Schutzstaffel - polovojenská organizácia Nemeckej strany na Sloven
sku) organizovali v strážnom prápore Spiš, od polovice septembra tvorili I. prápor 
pešieho pluku 35. Časť Nemcov slúžila aj v iných jednotkách. Počiatočnú snahu 
o ich sústredenie do jednotiek s vlastným statusom však MNO oklieštilo. Na jeseň 
1939 sa vytvoril „nemecký“ peší prápor v Spišskej Novej Vsi (od leta 1940 v Krem
nici) a delostrelecký oddiel v Žiline (od polovice decembra do februára načas v Kež
marku). Obidve jednotky od začiatku zápasili s nedostatkom nemeckých dôstojní
kov a rotmajstrov, neskôr poddôstojníkov z povolania. Veliaca a služobná reč v nich 
však bola slovenská. Aby sa odlíšili, nosili ich príslušníci na golieri blúzy a plášťa 
odznak vo forme plechového štítku s hákovým krížom. Príslušníci nemeckej men
šiny však boli zaradení aj do iných útvarov. Na druhej strane mnohí sa už od roku 
1939 dávali ilegálne naverbovať k SS. Do konca roku 1941 si túto cestu vybralo asi 
600 dobrovoľníkov zo Slovenska. Dobrovoľný nábor sa však čoskoro zmenil, pro
stredníctvom nátlaku, na priame odvody brancov.74

V novembri 1940 pristúpila Slovenská republika spolu s Rumunskom a Maďar
skom k Paktu troch (Nemecko, Taliansko, Japonsko), ktorý bol uzavretý 27. sep-

72 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 450, veliteľ náhradného vojska na OKW 28.3.1941; veliteľ ochrannej zóny 
na OKW/Amt Ausland z 31.7.1941.

73 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 450, hlásenie veliteľa ochrannej zóny gen. Weckeho pre veliteľa náhrad
ného vojska z 23.6.1941.

74Bližšie pozri SCHVARC, M.: Správa Franza Karmasina pre Volksdeutsche Mittelstelle o jeho pobyte na 
východnom fronte v dňoch 1. - 14. júla 1941. In: Vojenská história, roč. 9, 2005, č. 4, s. 102-108.
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tembra 1940. Ten bol propagandou prezentovaný ako základný kameň pri utváraní 
„nového poriadku“ vo svete. Japonsko sa v ňom zaručovalo rešpektovať vedenie 
Nemecka a Talianska v Európe, obidve fašistické mocnosti, naopak, akceptovali 
japonskú hegemóniu vo východnej Ázii. Veľmoci si zároveň garantovali vzájom
nú pomoc pri napadnutí jednej z nich zo strany mocnosti, ktorá dovtedy nebola 
zapojená do európskej vojny a do čínsko-japonského konfliktu. V praktickej ro
vine sa tento akt podpísal pod ďalšie prehĺbenie kolaborácie slovenskej vlády vo 
vzťahu k nacistickému Nemecku v zahranično-politickej oblasti. Determinoval aj 
neskorší vstup SR do vojny proti ZSSR a západným Spojencom, aj keď priame zá
väzky k tomu neobsahoval. V zahraničnej politike slovenskú vládu zaväzoval za
ujať rovnaké stanovisko ako ostatné mocnosti združené v tomto pakte. Pristúpe
nie Slovenska k Paktu troch znamenalo ďalšie posilnenie hegemoniálneho vzťahu 
Nemecka k SR. V propagandistickej rovine sa toto vazalské postavenie Slovenska 
zdôvodňovalo historickým a geopolitickým zdôvodňovaním nároku troch veľmocí 
na vedenie sveta. Slovensko sa z tohto pohľadu muselo prispôsobiť ich „životným 
potrebám“. Mocnosti Osi mali mať podľa propagandy rozhodujúce slovo aj pri for
movaní „nového európskeho poriadku“. Tento pojem, ktorý sa vo verejnej nemec
kej propagande objavil v lete 1940, si ľudácki predstavitelia začali vysvetľovať ako 
dôsledné presadzovanie etnického princípu v medzinárodných vzťahoch, z čoho si 
automaticky vydedukovali možnosť revízie hraníc s Maďarskom. Prehliadali však, 
že zo strany nacistického Nemecka boli úvahy o „novej Európe“ len propagandis
tickým nástrojom na pripútanie svojich satelitov, teda aj Slovenska. Skutočné pred
stavy nacistov o povojnovom usporiadaní teritória Slovenska možno vydedukovať 
z dostupných návrhov a úvah zo strany predstaviteľov Himmlerových SS o rasovej 
prestavbe európskeho priestoru na čele s nacistickým Nemeckom. Tieto princípy 
nacisti po vypuknutí druhej svetovej vojny premietli do bezohľadnej okupačnej 
praxe na dobitých územiach Poľska, Juhoslávie, či ZSSR. Ich vrchol predstavoval 
prísne tajný dokument „Generalplan Ost“ (Generálny plán Východ), ktorý predpo
kladal vojenské zabratie životného priestoru (Lebensraum) na východe v prospech 
„nadradenej nordickej rasy“, jeho následnú kolonizáciu a germanizáciu za pomoci 
genocídy, etnických čistiek a vysídlenia desiatok miliónov „rasovo nevhodných“ 
príslušníkov východnej a juhovýchodnej Európy (predovšetkým slovanských ná
rodov). V tomto kontexte sa v prostredí SS objavovali aj viac či menej konkrétne 
návrhy na asimiláciu a germanizáciu rasovo vhodnej časti slovenského národa a na 
vysídleme zvyšku, aj keď v samotnom dokumente „Generalplan Ost“ sa Sloven
sko nespomína. Od jesene 1940 sa na Slovensku dokonca uskutočňovali aj rasové 
previerky príslušníkov HG. Tieto nacistické plány boli už na prvý pohľad v rozpore 
s tvrdením ľudáckej propagandy, ktorá prezentovala jednotlivé prejavy kolaborácie 
s nacistickým Nemeckom ako prostriedok záchrany slovenského národa.75

75 SCHVARC, M.: Nacionálno-socialistická „nová Európa“ a Slovensko. In: FIAMOVÁ, M. - HLAVINKA, J.
- SCHVARC, M. a kol.: Slovenský štát 1939 - 1945: predstavy a realita. Bratislava 2014 s. 69-80; Tenže:
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Aj vzhľadom na proklamovaný cieľ zabezpečiť pevné miesto Slovenska v no
vovybudovanej Európe, maďarský faktor hral v nasledujúcom období dôležitú úlo
hu pri rozhodovaní sa slovenskej strany v zahranično-politickej oblasti. Slovenská 
strana sa usilovala na jednej strane o obranu proti maďarským expanzívnym a re- 
vizionistickým pokusom, na druhej strane sa nikdy nevzdala požiadavky na reví
ziu Viedenskej arbitráže z 2. novembra 1938, ktorou Maďarsko získalo rozsiahle 
územia južného Slovenska. Strach z Maďarska sa na Slovensku prehĺbil, keď vďa
ka nemeckej podpore získalo na úkor Rumunska severnú Transylvániu po druhej 
Viedenskej arbitráži koncom augusta 1940. V apríli 1941 sa pritom Maďarsko opäť 
dostalo do priazne Hitlera, keď sa aktívne podieľalo na agresii proti Juhoslávii. 
Získalo tak podiel pri delení jej územia. Ako maďarská rozpínavosť determinovala 
rozhodovanie slovenských politikov v zahranično-politickej a vojensko-politickej 
oblasti v predvečer nacistickej agresie voči ZSSR, naznačuje už hlásenie nacistickej 
SD z 28. apríla 1941. Podľa tohto dokumentu sa predseda slovenskej vlády Vojtech 
Tuka domáhal, aby sa aj SR po boku nemeckej armády zúčastnila balkánskeho ťaže
nia namiereného proti Juhoslávii a Grécku. Na rokovaní vlády v apríli 1941 údajne 
navrhoval dať Nemcom k dispozícii jednu slovenskú divíziu. Tento návrh sa však 
podľa tohto hlásenia neuskutočnil pre odpor samotného ministra národnej obra
ny gen. Čatloša.76 Hodnovernosť hlásenia je síce otázna (vzhľadom na spoľahlivosť 
zdrojov z prostredia SD), naznačuje však rozpoloženie, v akom sa slovenskí politici 
nachádzali v predvečer vypuknutia vojny na východe. Možno predpokladať, že Tuka 
chcel týmto krokom nepriamo zaistiť pre Slovensko podiel na koristi. Naznačuje to 
aj žiadosť slovenského vyslanca v Berlíne Matúša Černáka z 2. mája 1941, aby sa 
„pri rozdeľovaní Balkánu predsa len celkom nezabudlo na Slovensko“. Tuka totiž 
(aj s podporou nemeckého vyslanca Hannsa E. Ludina) predpokladal, že na Balkáne 
uspokojené Maďarsko sa bude usilovať o upokojenie vzťahov so susedmi (a to aj 
v „dôsledku napätia so ZSSR“) a bude ústretovejšie pri rokovaní o korektúre hraníc. 
Nemci však túto žiadosť odmietli, a to aj vzhľadom na obavu, aby podobné nároky 
voči Maďarsku v čase vrcholiacich príprav na vojnu proti ZSSR nepredložilo tiež 
Rumunsko. Slovenské nádeje však Nemci úplne nepochovali, keďže im prisľúbili, že 
v budúcnosti bude možné o týchto zmenách uvažovať. Podobnú taktiku uplatňova
li aj voči ďalším satelitom, ktorých vlády tak žili v nádeji, že za iniciatívne plnenie 
nemeckých žiadostí príde zaslúžená odmena.77 Slovenskú stranu preto ani tento 
nezdar neodradil. Ďalšiu príležitosť na presadenie korekcie hraníc vo vzťahu k Ma
ďarsku už v tomto čase videla v aktívnej účasti na schyľujúcej sa agresii proti ZSSR.

„Fahndung nach deutschem Blut“? K otázke budúceho usporiadania slovenského priestoru v kontexte 
„Volkstumspolitik“ SS. In: V perimetri zameriavača. Kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne. 
Banská Bystrica 2012, s. 176-197; LIPTÁK, L.: 2217 dní. Slovensko v čase druhej svetovej vojny. Bratislava 
2011, s. 320-328.

76 Bundesarchiv (BArch) Berlin, Bs. R 70 Slowakei, As. 136, hlásenie agenta SD z 28.4.1941.

77 KATREBA, Z.: Vojenské a politické kroky predchádzajúce vstupu Slovenskej republiky do vojny proti So
vietskemu zväzu v roku 1941. In: Vojenská história, roč. 4,2000, č. 2, s. 39.



2. Zapojenie Slovenskej 
ZSSR

. do vojny proti

Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa otvorila nová etapa slovensko-soviet- 
skych vzťahov. Sovieti sa totiž už v predchádzajúcich mesiacoch postupne od
kláňali od politiky kolektívnej bezpečnosti smerom ku kurzu „lavírovania medzi 
protichodnými blokmi na medzinárodnej scéne s cieľom získania najvýhodnej
ších podmienok na dohodu s jedným z týchto blokov“.1 Ešte v júli a auguste 1939 
síce prebiehali rokovania vojenských predstaviteľov ZSSR, Francúzska a Veľkej 
Británie o spoločnom postupe proti nacistickému Nemecku, paralelne s tým 
však pod taktovkou nového ľudového komisára pre zahraničné veci Viačeslava 
Michajloviča Molotova dochádzalo k politike zbližovania sa Sovietov s týmto 
ich dovtedy úhlavným ideologickým nepriateľom. Keďže dohoda so západnými 
demokraciami v auguste 1939 stroskotala (najmä pre vzájomnú nedôveru a ne
súhlas Poľska s prechodom sovietskych vojsk jeho územím) otvorila sa cesta 
k podpísaniu zmluvy o neútočení z 23. augusta 1939. Tá sa stala známou podľa 
ministrov zahraničných vecí ako pakt Ribbentrop - Molotov. V tajnom proto
kole boli rozdelené sféry vplyvu v Poľsku po jeho porážke a východnej Euró
pe.2 Hitlerovi sa tak podarilo vyhnúť nebezpečenstvu vojny na dvoch frontoch. 
V Stalinovi získal spojenca a zabezpečil si tiež prísun surovín zo ZSSR. Stalin 
zase využil možnosť zúčastniť sa delenia Poľska a pomstiť sa mu tak za porážku 
vo vojne z rokov 1919 - 1921, ktorá znamenala stratu ďalších území nadobud
nutých cárskym Ruskom delením Poľsko-litovského štátu v druhej polovici 18. 
storočia. Realizovať svoje imperiálne ambície vo východnej Európe Stalin plá
noval tiež na úkor ďalších štátov, ktorých územie v minulosti patrilo cárskemu 
Rusku. Chcel tak zároveň odvrátiť bezprostredné nebezpečenstvo, ktoré ZSSR 
hrozilo od Nemecka a získať čas pripraviť sa na predpokladanú vojnu v budúc
nosti. V dôverných kruhoch spojenectvo s Hitlerom ospravedlňoval tvrdením, 
že blížiaca sa vojna na Západe vzájomne oslabí obidvoch protivníkov (Nemec
ko, ako aj Veľkú Britániu a Francúzsko) a s nimi aj celý kapitalistický systém. 
Vyvolával tak optimistické prognózy (bez ohľadu na to, či im veril) o možnosti 
budúcej sovietizácie Západu a uskutočnení svetovej revolúcie.

1 HARBUĽOVÁ, Ľ.: Vzťahy ZSSR a Slovenska v kontexte sovietskej zahraničnej politiky (marec 1939 - jún 
1941). In: FIAMOVÁ, M. - HLAVINKA, J. - SCHVARC, M. a kol.: Slovenský štát 1939 - 1945: predstavy a re
alita. Bratislava 2014, s. 96.

2 Čo sa týka sfér vplyvu, západná časť Poľska, vrátane Litvy, mala pripadnúť Nemecku, ZSSR si robil nárok 
na pobaltské štáty, Fínsko, východné Poľsko a Besarábiu. Hranica vymedzených sfér vplyvu mala byť na 
línii riek Narev, Visia a San. Otázka ďalšej existencie nezávislého poľského štátu sa mala vyriešiť neskôr. 
Vymedzenie sfér záujmu a spoločných hraníc špecifikovala Zmluva o priateľstve a nedotknuteľnosti hraníc, 
ako aj dva dodatkové protokoly z 28. 9. 1939. Litva prešla do sovietskej sféry, zatiaľ čo Nemecko získalo 
strategicky dôležité mesto Suwalki aj s okolím a časťou Lublinského a Varšavského vojvodstva.
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Podpísaním nemecko-sovietskej zmluvy sa úplne zrútili predchádzajúce 
pokusy Veľkej Británie a Francúzska získať ZSSR pre garancie v Poľsku. Pod
ľa správy nemeckého vojenského atašé na Slovensku, mjr. Heinricha Beckera, 
uzavretie tohto paktu vyvolalo „vo všetkých slovenských kruhoch veľké uspo
kojenie“. Tiež vojenské kruhy sa podľa neho viackrát vyjadrili s obdivom o „vod
covej politike“.3

Uzavretím spojenectva s Nemeckom sa otvorila nová etapa sovietskej za
hraničnej politiky, ktorá trvala až do júna 1941. Jedným z jej určujúcich atribú
tov sa pritom stal vývoj bilaterálnych vzťahov. Prejavom tohto nového kurzu, 
ktorý sa naplno prejavil aj na poli sovietskej propagandy, bola už vojenská účasť 
ZSSR na agresii proti Poľsku od 17. septembra. Prekročenie východných poľ
ských hraníc síce sovietska propaganda zdôvodňovala ako snahu ochraňovať 
obyvateľov ukrajinskej a bieloruskej národnosti (v dôsledku porážky Poľska), 
skutočným cieľom bolo naplnenie tajného protokolu k zmluve o neútočení, ako 
aj vytvorenie ochranného koridoru na západných hraniciach ZSSR.

V nasledujúcich mesiacoch upevňoval ZSSR svoje západné hranice a začal 
presadzovať svoj vplyv v pobaltských štátoch. Pristúpil k ich postupnej vojen
skej okupácii, vďaka ktorej mohol vystupňovať politický tlak vedúci k vytvore
niu tamojších prosovietskych vlád. Tento proces sa zavŕšil začiatkom augusta 
1940, keď všetky tri štáty vyhlásili pripojenie k ZSSR. Koncom novembra ZSSR 
zaútočil na Fínsko, ktoré odmietalo akceptovať jeho územné požiadavky. V na
sledujúcich mesiacoch sa rozpútala tzv. zimná vojna, ktorá sa skončila príme
rím z 13. marca 1940. Napriek nepresvedčivému výkonu sovietskych vojsk a ich 
pomerne veľkým stratám, muselo Fínsko agresorovi odstúpiť značnú časť svoj
ho územia a pristúpiť na väčšinu sovietskych podmienok. V roku 1940 ZSSR 
upriamil pozornosť aj smerom k nemeckému spojencovi Rumunsku. Koncom 
júna získal ZSSR súhlas Nemecka s okupáciou Besarábie a napokon aj severnej 
Bukoviny.

Nový zahraničnopolitický kurz ZSSR v období po podpísaní nemecko-so- 
vietskeho paktu sa prejavil aj v zmene jeho postoja ku krajinám strednej Eu
rópy, a teda aj k Slovensku. Svoje stanovisko k ZSSR prehodnotili aj slovenskí 
politici. Slovenská strana prišla už v septembri so žiadosťou, aby ZSSR uznal 
oficiálne SR. Slovenský vyslanec v Nemecku Matúš Černák bol o kladnom sta
novisku k nej informovaný sovietskym náprotivkom v Berlíne už 16. septembra 
1939. Moskva sa tak vzdala svojho predchádzajúceho negatívneho stanoviska 
k otázke rozbitia Česko-Slovenska v marci 1939. Možno konštatovať, že táto 
iniciatíva slovenskej strany vychádzala, okrem iného, z politickej kalkulácie

3 NIŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké vzťahy 1938 - 1941 v dokumentoch I. Od Mníchova k voj
ne proti ZSSR. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1938 - 1941 in Dokumenten I. Von Miinchen bis zum 
Krieggegen die UdSSR. Prešov 2009, dok. 214, s. 598-601, správa nemeckého vojenského atašé Generálne
mu štábu pozemného vojska z 28.8. 1939.



oslabiť jednostranný nemecký vplyv na Slovensku a upevniť tak postavenie 
tohto štátu. Ľudácka propaganda tento akt prijala ako dôkaz silnejúceho me- 
dzinárodno-politického postavenia Slovenska. V predstavách jeho politikov sa 
Slovensko malo stať akýmsi mostom medzi germánskym a slovanským svetom.4 
Ani táto predstava však nestála na reálnych základoch, keďže Slovensko ležalo 
v záujmovej sfére nacistického Nemecka. Z pohľadu Moskvy bolo uznanie Slo
venska jedným z prejavov sovietsko-nemeckej spolupráce. Zároveň sa v ňom 
zrkadlili ambície angažovania sa Sovietov proti upevňovaniu vplyvu Nemecka 
v stredoeurópskom priestore. Vo vzťahu k ZSSR prejavili slovenskí politici zá
ujem o rozvoj ekonomických a kultúrnych vzťahov. Usilovali sa tiež o podporu 
ZSSR v územných požiadavkách vo vzťahu k Maďarsku. Tieto aktivity, ako aj 
angažovanie sa ZSSR na Slovensku, však narážalo na odpor Nemecka, a to naj
mä po salzburských rokovaniach v lete 1940, keď Nemci posilnením pozícií ra
dikálneho pronacistického krídla HSĽS vo vláde presadili ešte väčšie pripútanie 
Slovenska k ríši a pevnú pronemeckú orientáciu. Sovietsky vyslanec na Sloven
sku Georgij M. Puškin bol v tejto súvislosti zo strany svojho nového nemec
kého náprotivka Manfreda von Killingera upozornený, že Nemecko si neželá 
prílišnú aktivitu ZSSR na Slovensku, keďže predstavuje oblasť nemeckých záuj
mov.5 V tom čase už Nemecko podnikalo kroky, ktoré postupne narúšali dohody 
zo zmluvy o neútočení. V nasledujúcom období sa v dôsledku realizácie Hit
lerových plánov na prepadnutie ZSSR postupne prehlbovalo napätie v nemec- 
ko-sovietskych vzťahoch, čo sa opätovne prenieslo aj do sovietsko-slovenských 
vzťahov. Slovenský snem napriek tomu ešte koncom januára 1941 ratifikoval 
sovietsko-slovenskú obchodnú a platobnú zmluvu uzavretú v Moskve v decem
bri 1940. Dokazovalo to vážny záujem Slovenska o vzájomné hospodárske styky 
s Moskvou, a to aj napriek narastajúcim politickým prekážkam.6 Šíriace sa infor
mácie o narastaní nemecko-sovietskeho napätia a pripravovanej vojne pritom 
ľudácka propaganda ešte aj v máji 1941 označovala (podľa nemeckého vzoru) za 
zahraničné výmysly. Sovieti si napriek tomu čoraz viac uvedomovali absolútnu 
závislosť Slovenska od nacistického Nemecka, ako aj jeho využiteľnosť pre po
treby nemeckej armády. Utvrdzovala ich v tom, okrem iného, výstavba nových 
ciest a rekonštrukcia železničných tratí pre potreby nemeckej armády, presun 
nemeckých transportov cez Slovensko na Balkán a neskôr aj na územie Gene
rálneho Gouvernementu. Na sovietskych zastupiteľských úradoch v Bratislave 
sa pritom v priebehu apríla a mája 1941 množili informácie od slovenských

4 Bližšie pozri ČIERNA - LANTAYOVÁ, D.: Pohľady na východ. (Postoje k Rusku v slovenskej politike 1934 - 
1944). Bratislava 2002.

5 Bližšie pozri Táže: Predstavy slovenskej politiky a realita vo vzťahu so Sovietskym zväzom (január - júl 
1940). In: Historický časopis, roč. 45,1997, č. 2, s. 249-270; Táže, ref. 4, s. 147.

6 Táže: Tradícia a dějiny. Vybrané otázky zo slovensko-mad'arských a slovensko-ruských vzťahov (1934 - 
1949). Bratislava 2009, s. 184-187; Táže, ref. 4, s. 151-158.
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politických predstaviteľov, ale tiež obyčajných ľudí, o schyľujúcom sa konflikte 
medzi Nemeckom a ZSSR. A to aj napriek prísnemu monitorovaniu sovietske
ho vyslanectva (od mája 1941 Misie ZSSR na Slovensku), ako aj obchodného 
zastupiteľstva zo strany štátno-bezpečnostných orgánov v Bratislave.7 K ofici
álnemu prerušeniu diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a ZSSR došlo 
už krátko po jeho prepadnutí nacistickým Nemeckom. 22. júna 1941 slovenská 
strana oficiálne oznámila zástupcovi sovietskej misie na Slovensku ukončenie 
bilaterálnych vzťahov medzi obidvoma štátmi. Nasledujúci deň sa k rovnakému 
kroku podujal aj slovenský vyslanec v Moskve Julián Šimko na audiencii u ľu
dového komisára zahraničných vecí Viačeslava M. Molotova. Symbolickú bodku 
za ukončením slovensko-sovietskych vzťahov dal rozvášnený dav asi 200 - 300 
osôb, ktorý v týchto dňoch poškodil budovu a interiér sovietskej misie a podpá
lil jej diplomatické auto.8

Je prirodzené, že v nastávajúcej vojenskej agresii (krycí názov Barbarossa) 
Slovensko nemohlo, vzhľadom na svoje postavenie v nemeckej sfére vplyvu, zo
stať neutrálne. Pre Nemeckú ríšu malo veľký strategický význam svojou polo
hou. Nemci mohli cez jeho územie presúvať svoje jednotky z juhu na sever, bolo 
spojnicou pre nemecký zbrojný priemysel so surovinovými zdrojmi na okupo
vanom území ZSSR. Uvedeným vojenským cieľom zodpovedal spôsob, akým 
sa na Slovensku pod nemeckou taktovkou už v rokoch 1939 - 1941 upravovali 
a budovali komunikačné spoje. Tie smerovali na sever (protivníkom bolo naj
skôr Poľsko, potom ZSSR), slovenský vojenský záujem, ktorý bol obrátený na 
juh, sa nezohľadňoval. Podobné princípy sa zohľadňovali pri budovaní teleko
munikačnej siete na jar 1941. Na budovaní telefónnych a telegrafných spojení 
a uzlov spojenia sa podieľala aj slovenská armáda.9

Tieto telekomunikačné spojenia využívali predovšetkým nemecké jednotky, 
ktoré sa v súvislosti s pripravovaným útokom proti ZSSR presúvali z balkánske
ho bojiska cez východné Slovensko do Generálneho Gouvernementu. Dňa 30. 
apríla 1941 bola v tejto súvislosti medzi nemeckou a slovenskou stranou podpí
saná Dohoda o prechode a pobyte nemeckých vojsk na Slovensku. Dňa 1. mája 
bol podpísaný tiež dodatok, ktorý upravoval otázky ich finančného zabezpe
čenia, stravovania a ubytovania. Slovenské administratívno-správne a bezpeč
nostné orgány spolu s armádou následne realizovali sériu opatrení na zabezpe
čenie utajenia a bezpečnosti transportov, ale aj zásobovania nemeckých vojsk. 
Už začiatkom mája sa začal zostavovať zoznam osôb podozrivých alebo odsú-

7 МАРЬИНА, В. В.: СССР - Словакия 1939- 1945 гг.: Военно-политические аспекты. Москва 2017, s. 125.

8 Bližšie pozri ČIERNA - LANTAYOVÁ, Tradícia a dejiny..., ref. 6, s. 191; Táže, ref. 4, s. 178-179.

9 V rokoch 1939 - 1941 sa na Slovensku vybudovalo 1 022,4 km bezprašných ciest. SABOL, M.: Dejiny do
pravy na Slovensku 1938 - 1948 (1950) (Jej hranice a limity). Bratislava 2015, s. 112-117; KATREBA, Z.: 
Vojenské a politické kroky predchádzajúce vstupu SR do vojny proti Sovietskemu zväzu v roku 1941. In: 
Vojenská história, roč. 4,2000, č. 2, s. 40-42.



děných za vyzvedačstvo, sabotáže, komunistickú činnosť atď., ktoré mali byť 
v prípade potreby uväznené. Ústredňa štátnej bezpečnosti zároveň už v tomto 
čase zakázala až do odvolania vydávanie povolení na prekročenie hraníc, včíta
ne malého pohraničného styku. V pohraničných úsekoch Šarišsko-zemplínskej 
župy boli nariadením z 30. apríla posilnené žandárske stanice.10 Slovenská vláda 
a neskôr opätovne aj samotný minister národnej obrany boli v súvislosti s rea
lizáciou nemecko-slovenskej dohody ubezpečení, že „sa jedná len o prechodné, 
krátke obdobie a potom sa oddiely presunú do Generálneho Gouvernementu“.11

Možno konštatovať, že na zabezpečení presunov nemeckých jednotiek bolo 
zaangažované množstvo civilných, ale aj vojenských osôb. Táto skutočnosť, ako 
aj samotný rozsah nemeckých presunov, znemožnili ich utajenie pred širokou 
verejnosťou. Na MNO sa v tejto súvislosti už koncom apríla dostali spravodajské 
informácie, podľa ktorých medzi obyvateľstvom Humenného kolovali správy, 
že „Nemci vraj chystajú útok na Ukrajinu.“12 Je prirodzené, že s príchodom ne
meckých transportov sa podobné „chýry“ ďalej rozširovali. O veľkých presunoch 
nemeckých vojenských transportov na Slovensku bol začiatkom mája 1941 in
formovaná aj kancelária čs. prezidenta v Londýne Edvarda Beneša.13

Čo sa týka samotného útoku proti ZSSR, tu nacistické Nemecko spočiatku 
nepočítalo s účasťou iných štátov okrem Rumunska a Fínska, ktoré mali voči 
ZSSR územné požiadavky. Aj ich vojenské sily pritom mali zohrať skôr pomocnú 
úlohu. Nemci totiž nepočítali s väčšími problémami a predpokladali, že dosiah
nu bleskové víťazstvo. V prípade Maďarska Hitler bral do úvahy skutočnosť, že 
vo vzťahu k ZSSR nemalo žiadne územné nároky. Obával sa tiež, že za účasť na 
ťažení jeho predstavitelia vznesú revizionistické požiadavky voči Rumunsku, 
čo by mohlo v konečnom dôsledku skomplikovať vzťahy Nemecka s týmto jeho 
spojencom.14 Nemecké velenie nemalo záujem ani o účasť Bulharska, keďže išlo 
o slovanský národ, kde pretrvávali hlboké sympatie k Rusku.15 Z dôvodu slovan-

10 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 3, dok. 390, s. 1063-1075; SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-938, č. D 5 627368-376, 
dohoda z 30.4. 1941 o prechode nemeckých transportov cez SR; č. D 5 627 377-379, dodatok z 1. 5.1941. 
Opatrenia slovenských správnych a bezpečnostných orgánov v súvislosti s následnou realizáciou dohody 
pozri KATREBA, ref. 9, s. 43; PEKÁR, M.: Prípravy Slovenska na vojnu proti ZSSR a ich vplyv na pomery 
v Šarišsko - zemplínskej župe. In: Vojenská história, roč. 9,2005, č. 1, s. 103-109.

И ВАКА, I. -TULK1SOVA, J.: Vstup Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR v dokumentoch nemeckej proveni
encie. In: Historický časopis, roč. 58,2010, č. 3, dok. 1, s. 539-541, správa nemeckého vojenského atašé z 2. 5. 1941 
o rozhovore s Čatlošom.

12 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-32-4, správa obranného dôstojníka Vel. 2. divízie na MNO, obranné oddelenie 
z 2?. 4.1941.

13 NA Praha, f. Archiv Huberta Ripku, šk. 182, inv. č. l-49-18a, správa z domova z 9.5.1941.

14 ZELLNER, J. M.: Eigenständigkeit Ungarns oder Satellit des Dritten Reiches? Zum deutsch - ungarischen 
Verhältnis 1939 - 1944. In: Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift fúr interdisciplinäre Hungarologie, Band 29, Ja- 
hrgang 2008, s. 238-239.

15 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 4. Der Angriff auf die Sowjetunion. Stuttgart 1983, s. 
901.
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skej príbuznosti s národmi ZSSR Hitler pôvodne odmietal tiež účasť Slovenska. 
Operačné oddelenie Generálneho štábu pozemného vojska však napriek tomu 
už v januári 1941 plánovalo nasadenie slovenských divízií v Zadnej armádnej 
oblasti Skupiny armád Juh. Jej velenie následne v prvej polovici februára navr
hovalo nasadenie dvoch slovenských peších divízií v rámci 17. armády na za
bezpečenie ropných polí na území v okolí Sambor (ukrajinsky Sambir) - Dro- 
gobyč (ukrajinsky Drohobyč). OKH však túto žiadosť odmietlo, a to vzhľadom 
na predpokladané preťaženie transportov. Mobilizácia slovenských jednotiek 
preto mala nasledovať až po nástupe nemeckých síl do ťaženia. Predbežne sa 
však počítalo s využitím slovenských jednotiek pre zaisťovacie úlohy, ako aj po
vinnosti spojené s okupačnou správou obsadeného územia.16 O postavení Slo
venska v pripravovanej operácii Barbarossa sa vo velení Wehrmachtu rokovalo 
tiež v marci 1941. Samotný Hitler síce počas rokovania s predstaviteľmi OKH 
17. marca zdôraznil, že Slováci sú Slovania, pripustil však možnosť neskoršieho 
využitia slovenskej armády pri plnení okupačných úloh.17 Podľa záznamu v den
níku OKW z 18. marca sa so Slovenskom počítalo tiež ako s nástupným a záso
bovacím priestorom.18 Hlavný veliteľ pozemného vojska generál - poľný maršal 
Walther von Brauchitsch následne na porade s veliteľmi skupín armád, armád, 
tankových skupín dňa 27. marca opätovne potvrdil, že bojové nasadenie sloven
skej armády pri útoku proti ZSSR sa neplánuje.19 Vplánoch velenia Wehrmachtu 
teda SR nemala zostať úplne mimo nadchádzajúceho vojnového konfliktu. Mala 
plniť úlohu zázemia a nástupného priestoru pre nemecké vojenské jednotky. 
Zvažovalo sa tiež využitie jej armády, tá však mala mať nanajvýš zaisťovací cha
rakter v tyle bojujúcich armád. Minimálne v máji sa však OKH začalo pohrávať 
tiež s myšlienkou využitia dvoch slovenských divízií pre posilnenie prostried
kov 17. armády Skupiny armád Juh, ktorej jednotky sa koncentrovali pozdĺž rie
ky San v juhovýchodnej časti vtedajšieho Generálneho gouvernementu. Táto 
otázka však zatiaľ zostávala otvorená.20

Vzhľadom na uvedené skutočnosti neboli predstavitelia Slovenska, ako aj 
Maďarska, z dôvodu utajenia nijako informovaní o prípravách na vojnu proti 
ZSSR. Pred vojenskými predstaviteľmi obidvoch štátov však nemecké prípravy,

16 Tamže, s. 362.

u JACOBSEN, H. A. (Hg.): Generaloberst Halder: Kriegstagebuch. Tägliche Aufzeichnungen des Chefs des 
Generalstabes des Heeres 1939 - 1942. Band II. Von der geplanten Landung in England bis zum Beginn des 
Ostfeldzuges (1.7.1940 - 21.6.1941). Stuttgart 1963, s. 319.

18 SCHRAMM, P. E. - JACOBSEN, H. A. (Hg.): Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehr- 
machtfuhrungsstab). Band I: 1. August 1940 - 31. Dezember 1941. Frankfurt am Main 1965, s. 361.

19 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 4..., ref. 15, s. 362.

20 Podľa záznamu v denníku náčelníka Generálneho štábu pozemného vojska genplk. Franza Haldera dňa 
17.5. 1941 sa počas porady velenia armády v súvislosti s rozborom situácie v predvečer vypuknutia vojny 
proti ZSSR predostrela tiež otázka týkajúca sa možnosti využitia dvoch slovenských divízií: „...was soli 
mit der Slowakei geschehen? (2 Divn.).“ JACOBSEN, ref. 17, s. 419.



aj vzhľadom na presuny ich transportov, nemohli zostať utajené.21 Dokazujú to 
aj hlásenia spravodajských orgánov MNO, ktoré už od apríla 1941 informovali 
tiež o koncentrácii nemeckých a sovietskych vojsk na hraniciach Generálneho 
Gouvernementu.22 Historik Martin Lacko v tejto súvislosti napísal, že slovenská 
strana disponovala aj informáciami o útočných úmysloch sovietskej armády. 
S týmto tvrdením však možno minimálne polemizovať. Lacko ho síce opiera 
o zachované protokoly výsluchov niekoľkých ukrajinských utečencov, tie však 
neobsahujú žiadne tajné vojenské informácie. V skutočnosti ide o výpovede ci
vilných utečencov o pomeroch na okupovanej Ukrajine, kde sa, okrem iného, 
nachádzajú aj informácie o budovaní tzv. Molotovovej obrannej línie na novej 
západnej hranici, ako aj o pôsobení sovietskej propagandy. Tá svojim občanom 
sľubovala ďalšiu expanziu komunizmu do Európy v dôsledku predpokladaného 
vyčerpania sa Nemecka vo vojne s Veľkou Britániou. Cieľom takéhoto úsilia, 
samozrejme, nebolo prezradenie tajných vojenských plánov svojmu obyvateľ
stvu, predstavitelia sovietskeho režimu sa takto len usilovali o posilnenie jeho 
morálky a bojového ducha. Tieto informácie si preto slovenská strana mohla 
zaobstarať aj iným, bežne dostupným spôsobom. O mohutných prípravách na 
predpokladaný vojnový konflikt, včítane zbrojenia, ofenzívneho strategického 
plánovania, či mobilizačných opatrení Červenej armády, ktorých rozsah však 
v roku 1941 ešte zďaleka nestačil na vedenie preventívnej útočnej vojny, sa 
z týchto hlásení, samozrejme, nedá vyčítať takmer nič. Pri posudzovaní vply
vu sovietskej hrozby na slovenských predstaviteľov pritom treba mať tiež na 
pamäti, že po skúsenostiach s priebehom nemeckého západného ťaženia aj 
v slovenskej armáde stále rezonovalo presvedčenie o neporaziteľnosti nemec
kej armády.23 Sovietsku armádu pritom značne podceňovali aj samotní nemeckí 
vojenskí plánovači pri príprave operácie Barbarossa, poukazujúc, okrem iného, 
na jej výrazné oslabenie predvojnovými čistkami a výkony, ktoré predviedla vo 
vojne proti Fínsku.

Prirodzene, o činnosti nemeckej armády bol na slovenskej strane veľmi dob
re informovaný najmä gen. Čatloš. Týmto skutočnostiam od začiatku prispôso
bil viaceré svoje rozkazy, vydané v súvislosti so snahou o zabezpečenie obrany 
teritória Slovenska. Už od 30. apríla začali vychádzať rozkazy, ktoré určovali 
prostriedky a úlohy pre teritoriálnu obranu proti lietadlám a armádnu obranu 
proti lietadlám (OPL), neskôr tiež ich aktiváciu. Vychádzali aj rozkazy pre stále 
roty guľometov proti lietadlám (SRGPL), ktoré mali za úlohu chrániť dôležité

21 Vzhľadom na potrebu získania súhlasu obidvoch štátov s presunom nemeckých transportov cez ich územie, 
ОКН prijímalo toto Hitlerove rozhodnutie len s výhradami. GÔRLITZ, W. (ed.): Generalfeldmarschall Wilhelm 
Keitel. Verbrecher oder Offizier? Erinnerungen, Briefe, Dokumente des Chefs OKW. Schnellbach 1998, s. 357.

22 KATREBA, ref. 9, s. 49.

23 LACKO, M. (ed.): Dotyky s boľševizmom. Dokumenty spravodajstva slovenskej armády (1940 - 1941). Bra
tislava 2009, s. 22, dok. 1-16, s. 33-96.
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objekty proti leteckým útokom a aktivované mali byť ešte pred mobilizáciou. 
Začali sa organizovať cvičenia hlásnej služby podľa nemeckého systému. Tieto 
a ďalšie opatrenia nabrali na intenzite po 18. júni 1941, niekoľko dní pred za
čiatkom vojny, keďbolo nariadené tiež organizovanie obrany proti parašutistom 
poplachovými oddielmi, boli nariadené cvičenia OPL (ktorá bola aktivovaná) 
a jednotiek SRGPL. Krátko nato bola vyhlásená veliteľská pohotovosť útvarov 
vzdušných zbraní, vyšli aj smernice pre boj proti parašutistom a s týmto cieľom 
boli zaangažované aj jednotky HG, Freiwillige Schutzstaffel a žandárstva. Z roz
sahu týchto opatrení, ktoré boli maskované ako cvičenia, možno predpokladať, 
že predstavitelia slovenskej armády v týchto dňoch už vedeli, že zakrátko vy
pukne vojna. Na jar 1941 prebehlo tiež niekoľko veliteľsko-štábnych cvičení, 
ktorých námetom bol napr. útočný boj, útok na opevnené postavenie a prena
sledovanie ustupujúceho nepriateľa. Je zaujímavé, že tieto cvičenia mali útočný 
charakter, napriek proklamovanej úlohe slovenskej armády plniť len úlohu ob
rannú. Pritom aj samotné prípravy na vojnu mali prevažne obranný charakter, 
ten však bolo možné rýchlo zmeniť.24

Slovenská strana dokonca niekoľko týždňov pred začiatkom vojny prejavila 
vlastnú iniciatívu smerom k aktívnej účasti svojej armády na nemeckom útoku. 
Dôležitú úlohu tu hrala maďarská karta. Nemci totiž úplne nezavrhli nádej, že za 
plnenie nemeckých žiadostí môže v budúcnosti prísť odmena v podobe revízie 
v prospech územných požiadaviek Slovenska (podobne sa stavali tiež k iným sa
telitom v juhovýchodnej Európe). Čatloš preto počas stretnutia s vojenským atašé 
nemeckého vyslanectva pplk. Heinrichom Beckerom na prelome apríla a mája 
1941 konštatoval, že existuje možnosť vojenskej akcie proti ZSSR (túto skutočnosť 
vydedukoval na základe presunov nemeckých transportov cez Slovensko), na kto
rej sa pravdepodobne zúčastní aj Rumunsko a Maďarsko. V tejto súvislosti Beckera 
poprosil, aby kompetentným nemeckým miestam oznámil, že v prípade spoluú
časti Maďarska sa vojenských akcií chce zúčastniť tiež slovenská branná moc.25

24 Rozsah týchto opatrení v predvečer prepadnutia ZSSR opisuje aj správa o činnosti DLM v polovici roka 
1941: „Pred príchodom tejto udalosti bola protiletecká ochrana domáceho vzdušného priestoru pripra
vená vďaka poplachovým cvičeniam a zabezpečovala ju stíhacia ochrana a protilietadlové delostrelectvo, 
pričom jej ťažiskom bola ochrana nemeckých transportov prechádzajúcich Slovenskom a pre Nemecko 
pracujúcich slov. priemyselných závodov. Pre prípad R bola na východnom Slovensku z podnetu Luf- 
tgaukommanda XVII a v súlade s opatreniami v Generálnom gouvernamente a v Maďarsku vytvorená 
obranná zóna zložená zo stíhačov a protilietadlového delostrelectva. Bratislave s jej priemyselnými 
a železničnými zariadeniami, mostom cez Dunaj, a taktiež aj ako sídlu vlády, sa venovala výnimočná 
ochrana. Okrem toho sa tiež na ochranu národného slov. priemyslu vytvorilo množstvo oddielov ľahké
ho protilietadlového delostrelectva. Sieť vzdušného spravodajstva sa aktivovala, obrana proti lietadlám, 
letecká hlásna služba a protivzdušná výstražná služba [budú] zanedlho schopné nasadenia. Vďaka týmto 
opatreniam boli slovenské vzdušné zbrane pripravené pre očakávané úlohy a mohlo s pokojom vzhliadať 
k nastávajúcim udalostiam.“ Preklad správy pozri ВАКА, I. - MEŠKO, M.: Vstup slovenských vzdušných 
zbraní do vojny proti ZSSR v hláseniach nemeckej leteckej misie. In: Vojenská história, roč. 14, č. 1,2010, 
s. 94-114; Porovnaj KATREBA, ref. 9, s. 36-56.

25 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 11, dok. 1, s. 539-541, správa nemeckého vojenského atašé v Bratislave na Gene
rálny štáb pozemného vojska z 2.5.1941.



Čatlošova žiadosť zároveň jasne dokumentuje angažovanosť slovenskej vlády (je 
málo pravdepodobné, že by išlo o jeho vlastnú iniciatívu) pri zapojení sa Sloven
ska do vojny. Samotné OKH sa však k tejto ponuke stavalo vyhýbavo. Dokazuje 
to aj reakcia na otázku šéfa operačného oddelenia Štábu velenia brannej moci na 
OKW (OKW/Wehrmachtfuhrungstab) zo 6. júna 1941, „kedy bude možné so Slo
vákmi, ktorí chceli spolupracovať, hovoriť o pláne Barbarossa.“ 26 Podľa záznamu 
v denníku náčelníka Generálneho štábu pozemného vojska genplk. Franza Halde- 
ra z nasledujúceho dňa sa „so Slovákmi nemalo nadväzovať spojenie pred polovi
cou júna (ako pri Maďarsku).“ Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia sa dohodlo 
14. júna na rokovaní velenia nemeckej armády so samotným Hitlerom o operácii 
Barbarossa. Tu sa konštatovalo, že Slováci naďalej nemali dostávať žiadne správy. 
Situácia sa mala zmeniť až po vypuknutí vojny, kedy sa malo veleniu slovenskej 
armády odporučiť pripraviť svoje jednotky na pochod v plnej bojovej pohotovosti 
tak, aby boli schopné odvrátiť útok na vlastné územie. Paralelne sa však rozvíjala 
tiež myšlienka využitia slovenských jednotiek ako pomocnej podpornej zložky pri 
útoku jednotiek Skupiny armád Juh. Dokazuje to poznámka v denníku náčelníka 
Generálneho štábu pozemného vojska genplk. Franza Haldera: „Nasadenie na rus
kej hranici južne od 17. armády je žiadúce.“27

Do akej miery tieto úvahy v tomto čase prenikali už aj na Slovensko, je otázne. 
Samotná DHM však s nasadením slovenskej armády do vojny do poslednej chvíle 
nepočítala, keďže na to ešte podľa jej hlásení nebola pripravená. V tomto zmysle 
bol informovaný aj samotný minister Čatloš.28 Ako jeden z argumentov sa v tejto 
súvislosti uvádzala nemoderná a zastaraná výzbroj čs. výroby, ktorou slovenská 
armáda v tom čase disponovala. V niektorých prípadoch, najmä pri základnej vý
zbroji pechoty, sa však s týmto tvrdením dá polemizovať.29 Prezbrojenie moder
nými nemeckými zbraňami sa pritom predpokladalo až v čase mieru po skončení 
vojny. DHM tiež poukazovala na to, že pre výcvik a výstavbu armády sa plánovali 
ciele v dlhšom časovom horizonte. Príprava armády na blížiaci sa konflikt sa pri
tom nezohľadňovala. Podľa DHM pôvodne dokonca ani predstavitelia sloven
skej armády na čele s Čatlošom s jej účasťou na ťažení nepočítali. Ako príklad sa 
v správe DHM z októbra 1941 uvádza, že prebiehajúca reorganizácia doplňovacej 
správy mala byť ukončená až 1. apríla 1942.30 Prebiehali tiež zmeny vo výcviku za 
pomoci nemeckých inštruktorov a nemeckých vojenských predpisov.31

26 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 4..., ref. 15, s. 363.

27 JACOBSEN, ref. 17, s. 447,4S5.

28 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 8, správa o činnosti DHM za obdobie 22.6. - 1.10.1941 z 10.10.1941.

29 Ide najmä o pušku vz. 24, ľahký guľomet vz. 26, ťažký guľomet vz. 37, ale aj 10, S-cm kanón vz. 35.

30 Bližšie pozri KATREBA, Z.: „Skrytá“ mobilizácia na Slovensku v roku 1941. In: Vojenská história, roč. 4, 
2000, č. 3-4, s. 87-100.

31 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 8, správa o činnosti DHM za obdobie 22. 6. - 1. 10. 1941 z 10. 10. 1941. 
BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 8.
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O využití SR vo vojne sa nakoniec rozhodlo tesne pred 22. júnom 1941. Dňa 
19. júna 1941 pricestoval na Slovensko (po návšteve Bukurešti a Budapešti 32) 
náčelník nemeckého Generálneho štábu pozemného vojska genplk. Franz Hai
der. Na bratislavskom letisku Vajnory sa stretol s vedúcim DHM genpor. Paulom 
von Ottom a s vojenským atašé pplk. Beckerom. Gen. Otto tu bol informovaný 
o želaní „Vodcu, aby sa slovenská armáda zúčastnila nejakej prípadnej akcie“. 
21. júna nemecký vyslanec Hanns Ludin Hitlerovo želanie (sprostredkované 
gen. Ottom) neformálne tlmočil prezidentovi Tisoví a predsedovi vlády Tuko
ví. K tomuto kroku sa odhodlal bez predchádzajúcich inštrukcií nadriadených 
miest, keďže, ako zdôraznil, „pri tomto opatrení sa nejedná len o čisto vojenskú, 
ale o záležitosť vysokej politiky“. Až následne si vyžiadal inštrukcie nemeckého 
Zahraničného úradu, „či tento vývoj zodpovedá zámerom úradu“. Obaja najvyš
ší predstavitelia SR pritom podľa neho „jednoznačne súhlasili“ so vstupom Slo
venska do vojny.33 Možno konštatovať, že tá bola pre nich vhodnou príležitosťou 
na prezentáciu svojej oddanosti Nemecku, s ktorým spájali ďalšiu existenciu SR. 
Zároveň vstup do vojny ešte pred Maďarskom považovali za osožný z hľadiska 
územných požiadaviek Slovenska voči svojmu susedovi.

Ráno 22. júna nemecký vyslanec na Slovensku Ludin informoval predse
du vlády Tuku o začiatku vojenských operácií Nemecka proti ZSSR „vzhľadom 
k stupňujúcemu sa ohrozeniu ríše obrovským nástupom Červenej armády“. 
V telegrame, ktorý mu pri tejto príležitosti odovzdal, sa oznamovalo, že „ríša 
počíta so sympatiami slovenskej vlády“.34 Tuka pri tejto príležitosti Ludina ini
ciatívne požiadal, aby ministrovi zahraničných vecí Joachimovi von Ribbentro- 
povi sprostredkoval slovenskú žiadosť o súhlas s rozhodnutím okamžite pre
rušiť diplomatické vzťahy so ZSSR. Zároveň mu mal odovzdať oficiálnu žiadosť 
Slovenska splniť prianie nemeckej brannej moci a zúčastniť sa primeraným

32 V Budapešti sa Haider stretol s náčelníkom generálneho štábu gen. pech. Henrikom Werthom. Oznámil 
mu, že „nemecko-ruská“ otázka sa vyrieši ozbrojenou cestou v krátkom čase. Úlohou Maďarska malo byť 
zabezpečenie karpatskej línie, avšak bez toho, aby tým zalarmovali Sovietov, alebo skomplikovali presuny 
nemeckých transportov. V prípade potreby mali mať Nemci k dispozícii železnice na Karpatskej Ukrajine. 
Maďarská strana sa mala tiež pripraviť na to, že po vypuknutí vojny začnú Sovieti prekračovať maďar- 
sko-sovietsku hranicu. V takom prípade sa mali postarať o ich odzbrojenie. Maďari mali umožniť inštalo
vanie nemeckých rádiostaníc. Haider nevylúčil, že nemecká strana bude mať vo vojenskej oblasti v krátkej 
budúcnosti ďalšie požiadavky. SZAKÁLY, S.: „Zwischen Ungarn und der Sowjetunion ist der Kriegszustand 
eingetreten.“ Ungarns Eintritt in den Krieg gegen die Sowjetunion. In: Hungarologische Beiträge 7. Histo- 
rische Untersuchungen und Aufsätze. Hungarologia - Jyväskylä 1996, s. 93.

33 Bližšie pozri ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 11, dok. 2, s. 541-542; NA Praha, f. 172 - Zahraniční úřad Berlín 1932 
- 1945, šk. 17, č. 548 625.

34 Ribbentropov telegram bol zaslaný do dvanástich hlavných miest. Tamojší nemeckí vyslanci mali podľa 
neho informovať miestne vlády o začiatku vojenských operácií proti ZSSR „vzhľadom k stupňujúcemu 
sa ohrozeniu ríše obrovským nástupom Červenej armády“. Vládam v Ríme, Tokiu, Helsinkách, Budapešti 
a Bukurešti malo byť oznámené, že ríša počíta s tým, že pri tomto ozbrojenom pochode „sa budeme môcť 
v každom ohľade spoľahnúť na tamojšiu vládu“. Ostatným vládam (včítane Slovenska) malo byť oznáme
né, že ríša počíta so sympatiami tamojšej vlády. MASER, W.: Porušení slova. Hitler, Stalin a druhá svetová 
vojna. Ostrava 1996, s. 371-372.



kontingentom boja proti ZSSR. Nutné vojenské prípravy Tuka navrhoval reali
zovať v zhode s obidvoma misiami nemeckej brannej moci. O vypuknutí vojny 
Ludin telefonicky informoval tiež prezidenta Tisu, ktorý sa v tom čase (keď
že bola nedeľa) nachádzal na fare v Bánovciach nad Bebravou.35 Tiso násled
ne, pravdepodobne po telefonickom rozhovore s gen. Čatlošom alebo Tukom, 
schválil rozkaz na povolanie ročníkov prvej zálohy. Samotnú mobilizáciu však 
Tiso oficiálne nevyhlásil. Tento krok by totiž mohol nasledovať až po oficiálnom 
vyhlásení vojny, na to však bol podľa ústavy potrebný súhlas snemu. Ten však 
o vypovedaní vojny (rovnako ako v prípade vojny proti Poľsku) vôbec neroko
val.36 Ústava sa preto obišla tým, že sa vyhlásila len branná pohotovosť štátu.37 

Pred povojnovým NS Tiso tvrdil, že tento postup bol jeho vlastným rozhodnu
tím, ktorým sa mala kamuflovať skutočná účasť SR vo vojne: „Nechcel som, aby 
to vyzeralo tak, ako by sme skutočne vypovedali vojnu.“ Tu treba zdôrazniť, že 
toto tvrdenie bolo súčasťou Tisovej obhajoby, ktorej cieľom bolo minimalizovať 
podiel jeho osobnej zodpovednosti na zatiahnutí SR do vojny. Tiso sa pritom 
snažil dokázať, že jeho snahou bolo obmedzenie účasti na vojne na symbolic
kú úroveň, aj to len preto, aby nedošlo k obsadeniu Slovenska nemeckým voj
skom.38 Tisovú iniciatívu v tomto smere však nepotvrdzujú žiadne relevantné 
dokumenty. Zvažovať preto treba tiež iné príčiny vyradenia slovenského snemu 
z rozhodovacieho procesu o vstupe SR do vojny. Do úvahy treba brať najmä fakt, 
že dodržanie ústavného postupu by v konečnom dôsledku len spomalilo hladký 
priebeh vstupu SR do vojny, o ktorom bolo vďaka Tukovej iniciatíve už aj tak 
rozhodnuté. Tento postup v konečnom dôsledku uľahčil slovenským predstavi
teľom demonštrovať s okamžitou platnosťou svoju solidaritu s nemeckou armá
dou a odhodlanie zapojiť sa bezpodmienečne do boja proti „hrozbe boľševizmu“ 
a za „novú Európu“. Netreba tiež zabúdať ani na to, že postavenie snemu v ne
demokratickom politickom systéme SR bolo aj tak viac či menej len formálne. 
Naznačený vývoj udalostí v konečnom dôsledku vyhovoval aj samotnému pre
zidentovi Tisoví. Obídením snemu sa totiž zbavil zodpovednosti vyhlásiť voj
nový stav. Iniciatívu, naopak, prenechal Tukoví, na ktorého potom mohol vo 
vhodnej chvíli alibisticky preniesť celú zodpovednosť.39

35 SNA, f. NS, IIA - 887, Tnľud 6/46, výpoveď}. Tisa, III. vojna proti ZSSR, s. 4

36 Podľa ústavy z 21. 7. 1939 mal prezident republiky právo vyhlasovať stav brannej pohotovosti štátu a so 
súhlasom snemu vypovedať vojnu a uzatvárať mier. Slovenský zákonník 1939, Ústavný zákon o ústave 
Slovenskej republiky č. 185/1939.

37 Slovenský zákonník 1941, vyhláška zo dňa 22.6.1941 o vstupe štátu do brannej pohotovosti.

38 SNA, f. NS, IIA - 887, Tnľud 6/46, výpoveď J. Tisa, III. vojna proti ZSSR, s. 4-5.

39 K dispozícii sú však aj iné zákulisné informácie osvetľujúce postavenie snemu pri rokovaní o vstupu SR 
do vojny. Tie slúžili ešte v čase vojny ako podklad pre správu určenú prezidentovi Benešovi a čs. vláde 
v Londýne. Podľa týchto informácií sa proti rokovaniu o vstupe SR do vojny na pôde snemu postavil nie
len L Tiso, ale aj jeho samotný predseda Martin Sokol. Ten to mal, vzhľadom na rýchle pristúpenie vlády 
do vojny, považovať za zbytočné. Spolu s viacerými ministrami mal pritom predpokladať, že hlasovanie
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Dňa 22. júna nemecký vyslanec komunikoval tiež s ministrom vnútra Ale
xandrom Machom, ktorý ho informoval o zatknutí 1 100 ľudí podozrivých zo 
sympatií ku komunizmu.40 Mach zároveň už napoludnie vystúpil v Bratislave 
pred nastúpenými jednotkami HG s politickým prehlásením (vysielaným v slo
venskom rozhlase), kde sa v zhode s nacistickou propagandou prihlásil k boju 
„kultúrnej Európy proti židoboľševizmu“, za ochranu kresťanskej kultúry a eu
rópskej civilizácie. Pritom rovnako ako v prípade nacistickej propagandy urču
júcim faktorom jeho prejavu bol politický antisemitizmus. Jednou z jeho zák
ladných téz pritom bola konšpiračná teória, ktorá Židov obviňovala zo vzniku 
a existencie boľševizmu a z ich prepojenia s režimom ZSSR. Pod vypuknutie 
vojny sa preto podľa neho podpísala podkopná práca sovietskej Kominterny, 
ktorá „bola podporovaná celým Židovstvom“. „Židoboľševickí agenti“ podľa 
neho pôsobili aj na Slovensku, zneužívajúc pritom „slavianské cítenie“ sloven
ského ľudu. ZSSR sa podľa Macha „prihlásil k myšlienke medzinárodného židov
stva a celkom otvorene odhodil myšlienku nielen slovanstva, ale aj ľudskosti.“ 
V ZSSR podľa neho vládla „anarchia, ktorá si vyžiadala milióny životov“. Nao
pak, nacistické Nemecko na čele s Hitlerom personifikoval do podoby záchrancu 
kultúrnej Európy proti boľševickému teroru: „Cítime, čo znamená Fuhrer a ví
ťazný národný socializmus. Blížiaca sa porážka židoboľševizmu bude splnením 
poslednej podmienky oslobodenia všetkých národov a najvyšších hodnôt člove
ka od najvyššieho poníženia a otroctva.“ V závere svojho prejavu Mach ocenil, 
že do boja proti boľševizmu nastúpili okrem nacistického Nemecka aj jeho spo
jenci, včítane Slovenska, a to so spoločným cieľom záchrany kultúrnej Európy.

Možno konštatovať, že Mach vo svojom prejave akceptoval základné ideo
logické ciele nacistického Nemecka, ktorými bolo zničenie „židoboľševizmu“. 
Tento obraz bol pritom podľa neho kľúčový pri definovaní komunistického 
nepriateľa ako zotročovateľa slovanských národov, proti ktorému Slovensko 
muselo bojovať v osudovom boji po boku Nemecka v záujme ochrany „ľudskej 
kultúry, ľudstva a ľudskosti vôbec“. Mach teda prijal tézu nacistickej propagan
dy o oslobodení slovanských národov spod otroctva židoboľševizmu. Je však 
otázne, do akej miery si on sám už v tom čase uvedomoval, že v priebehu nie
koľkých týždňov sa táto politická výzva v praxi pretaví do masovej genocídy 
Židov. Na druhej strane fakt, že cieľom nacistického Nemecka na východe v sku
točnosti nebolo oslobodenie utláčaných slovanských národov, ale, naopak, ich

by aj tak nebolo úspešné. Samozrejme, toto tvrdenie treba vziať s rezervou, a to vzhľadom na oklieštené 
postavenie snemu v politickom systéme SR a z toho vyplývajúcu prax schvaľovania zákonných právnych 
noriem. NA Praha, f. Archiv Huberta Ripku, šk. 229, sig. 2-11-38; Pozri tiež Národohospodár Peter Zaťko 
spomína. Liptovský Mikuláš 1994, s. 131-132.

40 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 11, s. 543-544; NA Praha, f. 172 - Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945, šk. 17, č. 
248 627. Počet zatknutých osôb však bol pravdepodobne nižší, podľa Machovho rozkazu z predchádza
júceho dňa malo byť 22. 6. zatknutých okolo 400 najznámejších komunistov podľa vopred pripravených 
zoznamov. Denník Gardista uvádzal číslo 695. Uväznené pritom boli tiež osoby z občianskeho odboja. 
Bližšie pozri KATREBA, ref. 30, s. 93.



ďalšie zotročenie, Adolf Hitler celkom explicitne prezentoval už vo svojej knihe 
Mein Kampf.41 Na túto skutočnosť však Mach vo svojom prejave „pozabudol“, 
keďže bol v rozpore s proklamovaným cieľom vojny, ktorým malo byť oslobode
nie utláčaných národov ZSSR a záchrana Európy od jeho expanzívnych plánov. 
Machov prejav v konečnom dôsledku odštartoval masívnu propagandistickú 
kampaň, ktorej cieľom bolo ospravedlniť účasť vo vojne proti ZSSR ako „osudo
vé rozhodnutie Nemecka v záujme utláčaných národov“. Boj slovenskej armády 
po boku nemeckých vojsk sa v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch interpreto
val ako boj proti zotročovateľom ľudstva, kultúrnemu a náboženskému nepria
teľovi európskej civilizácie a v neposlednom rade ako boj za „novú Európu“, kde 
malo byť po konečnom víťazstve garantované aj pevné miesto Slovenska.

V slovenských pomeroch hral v tejto súvislosti špecifickú úlohu tiež apel na 
obranu kresťanských hodnôt. Okrem poukazovania na morálne princípy sa ve
rejnosť presviedčala tiež o preventívnom charaktere útočnej vojny, ktorá podľa 
nacistickej propagandy na poslednú chvíľu odvrátila hrozbu sovietskeho útoku 
proti Nemecku, ale tiež proti všetkým slobodným európskym štátom.42

Keďže na nemeckej strane neboli proti Tukovej iniciatíve žiadne námietky 
(podrobnosti vojenskej účasti mali podľa ministra zahraničných vecí Joachima 
von Ribbentropa dohodnúť vojenské miesta), oznámil slovenský vyslanec v Ber
líne Matúš Černák vo večerných hodinách (20.30 h) 22. júna 1941 štátnemu ta
jomníkovi nemeckého Zahraničného úradu Ernstovi von Weizsäckerovi, že slo
venská vláda vstúpi v priebehu niekoľkých hodín do vojnového stavu so ZSSR.43

Možno konštatovať, že „Hitlerovo želanie“ slovenská strana (na čele s pre
miérom Vojtechom Tukom a prezidentom Jozefom Tisom) prijala hladko a bez 
nátlaku. Pritom Tuka od začiatku vystupoval iniciatívne bez toho, aby počkal, 
kým nemecká strana svoje predstavy o účasti SR vo vojne konkretizuje. Cieľom 
bolo predbehnúť Maďarsko v snahe o naklonenie si Nemecka pre požiadavku 
revízie Viedenskej arbitráže. Podobný blahosklonný prístup ako k Slovensku 
pritom Nemci zaujali tiež vo vzťahu k Maďarsku. Maďarov z obavy pred ich 
teritoriálnymi požiadavkami nevyzvali zúčastniť sa na vojne, ich dobrovoľné 
pristúpenie k ťaženiu však neodmietali. Tí sa preto spočiatku uspokojili s pre
rušením diplomatických vzťahov so ZSSR, a to aj napriek argumentom generál
neho štábu, ktorý očakával rýchle víťazstvo nemeckých zbraní. Politické tlaky 
v Maďarsku na pristúpenie ku „križiackemu“ ťaženiu proti boľševizmu“ sa však

41 VHA Bratislava, f. Zbierka Slovensko 1939 - 1945, inv. č. 1310, Začal sa rozhodný boj.

42 Bližšie pozri NIŽŇANSKÝ, E. a kol.: Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku. 
Banská Bystrica 2016, s. 89-94,114-136; KATREBA, Z.: Beštia z východu. Ťaženie proti ZSSR v slovenskej 
štátnej propagande. In: Storočie propagandy. Slovensko v osídlach ideológií (eds. V. Bystrický a J. Roguľo- 
vá). Bratislava 2005, s. 141-148; STŘELKO, A.: Odraz účasti klérofašistického slovenského štátu vo vojne 
proti ZSSR na stránkach slovenskej periodickej tlače viete 1941. In: Zborník Múzea SNP, 13,1988, s. 35-52.

43 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 11, dok. 5,6, s. 545-546; NA Praha, f. 172 - Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945, šk. 
17, č. 248 626, č. 248 628.
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postupne stupňovali, a to najmä v súvislosti so vstupom Rumunska a Slovenska 
do vojny.44 Situácia sa napriek tomu zmenila až po 26. júni, keď došlo k bombar
dovaniu Košíc. Maďarsko tak získalo zámienku na vstup do vojny, napriek tomu, 
že dodnes nie je jasné, kto vlastne toto mesto skutočne bombardoval.45

Aby sa docielil patričný efekt, zmobilizovali ľudáci tiež „ulicu“. Už vo večer
ných hodinách 22. júna sa na Hviezdoslavovom námestí konala demonštrácia, 
na ktorej rečnili nový šéf Úradu propagandy Tido Jozef Gašpar, ako aj vodca 
nemeckej národnej skupiny Franz Karmasin. V dňoch 22. a 23. júna došlo okrem 
toho k viacerým demonštráciám pred sovietskym vyslanectvom, pričom došlo 
k rozbitiu okenných tabúl a podpáleniu vyslancovho auta.46

Vzhľadom na uvedené, možno konštatovať, že účasť ďalších satelitov (Slo
vensko, Maďarsko, Chorvátsko) a dobrovoľníkov z ostatných krajín Európy, mala 
v konečnom dôsledku skôr propagandistický a politický význam. Mala poukázať 
na spoločné ťaženie v mene idey „novej Európy“ proti „hrozbe civilizovaného 
sveta - židoboľševizmu“. Tieto heslá mali prekryť skutočný mocenský a raso- 
vo-vyhladzovací charakter vojny zo strany nacistického Nemecka.47 Ideologické 
dôvody pre rozpútanie vojny proti ZSSR hrali viac či menej dôležitú úlohu tiež 
z pohľadu samotných nemeckých spojencov (včítane Talianska, ktoré sa do voj
ny dodatočne tiež zapojilo). Dôležitú rolu tu hral antikomunizmus. Vzhľadom 
na predchádzajúci vývoj bol pre tieto štáty viac či menej charakteristický tiež 
agresívny etnonacionalizmus, ktorého prejavom bola nenávisť voči menšinám. 
Dôležitú úlohu aj tu preto zohral tiež vypätý antisemitizmus. V prípade štátov, 
ktorých štátotvorný národ nemal slovanský pôvod, mala nezanedbateľnú rolu 
tiež nenávisť voči Slovanom. Armády Talianska a Maďarska pritom už mali v dô
sledku anexií cudzích území v blízkej minulosti bohaté skúsenosti s násilnými 
nariadeniami proti civilistom. Paralelne s ideologickými dôvodmi hrali v rozho
dovaní sa viacerých Hitlerových spojencov dôležitú rolu tiež územné nároky, či 
už priamo voči ZSSR, alebo voči svojim susedom, paradoxne, vlastným spojen
com z Paktu troch mocností. Napríklad Rumunsko sa snažilo o návrat severnej 
Transylvánie a, naopak, Maďarsko dúfalo, že získa aj južnú Transylvániu. Čo 
sa týka Slovenska, v jeho prípade bolo dôležité tak ideologické stanovisko (boj 
proti židoboľševizmu), ako aj územné nároky voči Maďarsku, ktorých cieľom 
bola revízia Viedenskej arbitráže z novembra 1938. Maďarsko naopak „sníva
lo“ o pohltení celého Slovenska. Vzájomné politické útoky medzi niektorými

44 ZELLNER, ref. 14, s. 240-241; SZAKÁLY, ref. 32, s. 94; MOLLER, R.D.: An der Seite der Wehrmacht. Hitlers 
ausländische Heifer beim „Kreuzzug gegen den Bolschewismus“ 1941 - 1945. Frankfurt am Main 2014, s. 
40.

45 CSÉFALVAY, F.: Predohra a záhady bombardovania Košíc 26. júna 1941. In: SYRNÝ, M. a kol.: Slovensko 
v roku 1941. Politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica 2012, s. 21-32.

46 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 11, dok. 8, s. 547-551.

47 Bližšie pozri GOSZTONY, P.: Hitlers fremde Heere. Das Schicksal der nichtdeutschen Armeen im Ostfel- 
dzug. Dússeldorf, Wien 1976.
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štátmi v nasledujúcom období výrazne determinovali ich účasť na vojne. Zaťa
žovalo to tiež samotné Nemecko, ktoré ich spory s námahou tlmilo. V rokoch 
1941 - 1942 sa dokonca sformovala regionálna spolupráca medzi Rumunskom, 
Slovenskom a Nezávislým štátom Chorvátsko, ktorého časť bola tiež okupovaná 
Maďarskom. Jej cieľom bola koordinácia spoločného postupu proti maďarskému 
revizionizmu a jeho predstave o svojom nadradenom a štátotvornom postave
ní v Podunajsku pri formovaní novej Európy. Zároveň mala slúžiť na spoločné 
presadzovanie svojich teritoriálnych požiadaviek pred Nemcami. Tento pokus 
o oživenie medzivojnovej Malej dohody v prvých dvoch rokoch vojny síce nará
žal na odpor Nemecka, ktoré však spočiatku len tlmilo verejné prejavy sporov 
svojich spojencov. Naopak rozdávaním neistých sľubov udržiavalo ich nádej, že 
po skončení vojny a aktívnej účasti v nej, sa dostaví aj zaslúžená odmena.48

48 Bližšie pozri LIPTÁK, L.: 2 217 dní. Slovensko v čase druhej svetovej vojny. Bratislava 2011, s. 17-21; 
Tenže: Maďarsko v slovenskej politike za druhej svetovej vojny. In: Príspevky k dejinám fašizmu v Česko
slovensku a v Maďarsku. Bratislava 1969, s. 222-249.
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3. Účasť slovenskej armády v operácii 
Barbarossa vo svetle slovensko-nemeckých 

''' vzťahov
Dôležitým krokom, ktorý viedol k priamej účasti slovenskej armády na útoku proti 
ZSSR, bolo vyhlásenie mobilizácie. Ako už bolo uvedené, keďže o vypovedaní vojny 
nerokoval snem, ústava sa obišla tým, že sa vyhlásila len branná pohotovosť štátu. 
Príslušné rozkazy na jej realizáciu minister národnej obrany gen. I. tr. Čatloš vydal 
už 22. júna 1941, a to na základe už spomínaného rozhodnutia prezidenta Tisu po
volať do výnimočnej činnej služby potrebný počet ročníkov prvej zálohy. Minister 
zároveň nariadil postaviť Rýchlu skupinu pod velením plk. gšt. Rudolfa Pilfouska, 
ktorá mala byť nasadená v prvej línii (do bojov na fronte sa postupne zapojila aj 
časť slovenského letectva).1 Ako už bolo naznačené, záležitosti ohľadne vojenských 
príprav malo Čatlošovo MNO dohovoriť priamo s DHM.2 Z tohto dôvodu sa hneď 
na začiatku rozprúdila debata o rozsahu účasti slovenskej armády na fronte. V tejto 
súvislosti treba uviesť na správnu mieru niektoré povojnové svedectvá, ktoré sa 
nekriticky preberajú ešte aj v novších prácach. Tie sa musia konfrontovať s počína
ním predstaviteľov vlády a armády v prvých týždňoch vojny, keď sa viedla diskusia 
o postavení slovenských jednotiek. Treba upozorniť najmä na spomienky samotné
ho Čatloša. Ten po vojne tvrdil, že rozhodnutie ísť do vojny ho prekvapilo (rátal len 
s účasťou na spôsob „poľskej kampane“), pričom sa snažil (v prítomnosti nemecké
ho vyslanca Hannsa Ludina!) oponovať tvrdením, že „sovietske letectvo nástupový 
priestor i s vojskom môže zničiť ešte pred príchodom na front.“ Vo svojich spo
mienkach sa dokonca zdôveril, že zvažoval demisiu.3 Tieto Čatlošove argumenty 
akceptoval vo svojej knihe o účasti slovenskej armády na ťažení proti ZSSR Pavel 
Mičianik. Následne sa Čatloš podľa vlastných slov snažil minimalizovať účasť armá
dy vo vojne, čo sa mu podarilo jej reorganizáciou koncom júla a v auguste 1941. Aj 
túto argumentáciu viac či menej akceptovali viacerí historici.4

1 KATREBA, Z.: „Skrytá“ mobilizácia na Slovensku v roku 1941. In: Vojenská história, roč. 4, 2000, č. 3-4, 
s. 87-100.

2 ВАКА, I. - TULKISOVÁ, J.: Vstup Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR v dokumentoch nemeckej pro
veniencie. In: Historický časopis, roč. 58,2010, č. 3, dok. 11, s. 554-559; NA Praha, f. 172 - Zahraniční úřad 
Berlín (1932 - 1945), šk. 17, č. 248 628, telegram (oachima von Ribbentropa 22.6.1941 nemeckému vysla
nectvu v Bratislave.

3 Čatloš sa cítil osobne dotknutý najmä výpoveďami Jozefa Tisu pred NS po druhej svetovej vojne. Tiso sa 
snažil zbaviť zodpovednosti za vstup SR do vojny, pričom túto prenášaj nielen na vtedajšieho predsedu 
vlády Vojtecha Tuku, ale aj na neho. VHA Bratislava, f. gen. Ferdinand Čatloš 1914- 1971 (pozostalosť), šk. 
4, Pravda a deformácie skutočnosti, august 1970; Proces s dr. Tisom. Spomienky obžalobcu Antona Rašlu, 
obhajcu Ernesta Žabkayho. Bratislava 1990, s. 194.

4 P. Mičianik správne konštatoval, že Čatloš chcel všetky jednotky koncentrovať pod svoje velenie, a to pria
mo na fronte, čo však nemecká strana odmietla pre ťažkopádnosť väčšiny z nich. Následnú reorganizáciu
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Pre analýzu Čatlošových postojov v čase pristúpenia SR do vojny sú dôležité 
už hlásenia nemeckých vojenských orgánov na Slovensku k priebehu samotnej 
mobilizácie. Jeho tvrdenia pritom spochybňuje už správa nemeckého vojenské
ho atašé pplk. Heinricha Beckera z 24. júna 1941: „Nemecký vyslanec oficiálne 
oznámil 22. 6. 1941 ráno predsedovi vlády nastúpený vojnový stav Nemecka so 
sovietskym Ruskom. Nielen predseda vlády Dr. Tuka, ale aj minister obrany Čat- 
loš a neskôr i prezident žiadali, aby i slovenská branná moc teraz smela pozdvih
núť zbraň.“* * * 5 Čatlošov postoj k rozsahu a spôsobu nasadenia slovenskej armády 
sa zrkadlí tiež v hláseniach predstaviteľov DHM. Z nich pritom vyplýva, že nie 
Čatloš, ale v skutočnosti Nemci presadzovali nasadenie slovenskej armády len na 
krycie a zaisťovacie úlohy. Využiť ju na plnenie zložitej bojovej činnosti na fronte 
neodporúčali celkom logicky pre jej nepřipravenost. Pritom mobilizáciou sa mala 
mierová armáda (jej pešie zložky sa skladali z 2 divízií, armádnych a zborových 
jednotiek a útvarov) posilniť na vojnové stavy. Pritom podľa náčelníka DHM gen. 
Otta to bol práve Čatloš, kto túto dohodu nedodržal, keď mobilizáciu realizoval 
vo väčšom rozsahu, než bolo dohodnuté, aj keď základný rámec organizácie ar
mády sa nezmenil. Nemecký vojenský atašé dokonca vo svojej správe z S. júla 
1941 predpokladal, že na slovenskej strane existoval zámer postaviť v rámci mo
bilizácie aj tretiu divíziu.6

Náčelník DHM tiež konštatoval, že snahou ministra národnej obrany bolo od 
začiatku udržať rámec mierovej armády na Slovensku. Podľa misie sa Čatloš takto 
rozhodol z dôvodu strachu z možného útoku zo strany Maďarska. Nemecká misia 
však dosiahla, že v každej posádke zostal len príslušný strážny oddiel (z ešte nie 
prepusteného mužstva ročníka 1939 a starších záložníkov) a výcvikový oddiel no
váčikov (ročník 1941).7 Treba uviesť, že zloženie náhradných jednotiek záviselo 
od trvania výcvikového obdobia a od požiadaviek na postavenie poľných jedno
tiek a, naopak, od ich návratu z poľa. Okrem toho koncentrácia výcviku špecialis
tov pre niektoré druhy zbraní si vyžiadala vytvorenie samostatných výcvikových 
stredísk.8 Podľa misie výsledok mobilizácie sa podpísal pod viaceré problémy pri 
nasadení slovenských jednotiek. Podľa nej prebehla podľa starých čs. mobili
začných plánov, charakterizoval ju strnulý a schematický spôsob myslenia slo
venských dôstojníkov, ktorí sa neriadili vojenskými predpismi. Prirodzene, toto

slovenskej armády a odoslanie značnej časti vojska domov však interpretuje ako vynútený ústupok z ne
meckej strany. MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941 - 1944). V ope
rácii Barbarossa. Banská Bystrica 2007, s. 49,182-184.

5 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 8, s. 547-551.

6 Tamže, dok. 11,18, s. 554-559,570-574; SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-938, č. 5 627 303 - 5 627 306; BA 
- MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 8, správa o činnosti DHM od 22.6. do 1.10.1941 zo 7.11.1941.

7 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 18, s. 570-574; BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445; SNA, Alexandrijský 
archív, II.C-938, č. 5 627 920-34, správa o činnosti DHM od 1.10. do 31.12.1941.

8 Na konci roka 1941 bolo na Slovensku vyše 29-tisíc vojakov. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy 
tajné 1939- 1944, šk. 15, č.j. 82 731; spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 171, č.j. 85 2/1.
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konštatovanie treba prijať s rezervou, na druhej strane možno súhlasiť s konšta
tovaním, že príchodom mnohých rezervistov (ktorí boli nedostatočne vycvičení) 
výrazne klesla bojová hodnota jednotiek. Tiež v dôsledku početnosti a zloženia 
štábov a jednotiek opäť vystúpili už v mieri odstránené nedostatky. Ich zlože
nie sa podľa DHM opäť stalo neprehľadným, namiesto rešpektovania nemeckého 
vzoru pri ich členení, začala viaznuť spolupráca medzi jednotlivými štábmi. Na
priek všetkému uvedenému, misia konštatovala, že mobilizácia prebehla rýchlo 
a hladko.9 Nedostatky sa však podľa nej prejavili už počas presunu slovenských 
jednotiek z východného Slovenska k rieke San. Misia to dokumentovala tým, že 
na úrovni štábov zavládol chaos (čo sa však bližšie nešpecifikuje) a hrozilo zrú
tenie zásobovania. Problémy sa mali prekonať len vďaka jej vlastným zásahom 
(nad rámec jej poradnej funkcie) a vytvorením nemeckých spojovacích štábov.10

Spolu do 4. júla do armády nastúpilo 56 858 mužov, pričom samotná armáda 
mala na východnom fronte v tom čase vyše 50-tisíc vojakov. Dňa 5. júla bol cel
kový stav armády 90 533 mužov, z toho 3 454 dôstojníkov. Ako už naznačuje hod
notenie DHM, mobilizácia prebehla pomerne úspešne. Jej priebeh však poznačili 
technické problémy, najmä v oblasti dopravy, tiež komplikácie vyplývajúce z roč
ného obdobia, keďže na Slovensku práve prebiehali intenzívne poľnohospodár
ske práce.* 11 Objavili sa tiež protivojnové politické prejavy. Protesty záložníkov 
a obyvateľstva vyvierajúce zo slovanského, rusofilského, a v niektorých prípa
doch tiež komunistického cítenia však neprekročili hranicu živelnosti, väčšinou 
išlo o akcie malých skupín a jednotlivcov. Prispeli k tomu aj vyššie uvedené na
riadenia ministra Macha o uväznení osôb s odbojovým zmýšľaním. Zatýkanie pri
tom pokračovalo aj v nasledujúcich týždňoch a výrazne postihlo obidva paralelne 
a od seba nezávislé existujúce odbojové prúdy, teda komunistov orientujúcich sa 
dovtedy na vytvorenie Slovenskej sovietskej republiky, ako aj občianske odbojo
vé skupinky usilujúce o obnovenie Československej republiky pod vedením čs. 
vlády a prezidenta Edvarda Beneša v Londýne. Už v priebehu júla bola odhalená 
ilegálna sieť v tom čase najagilnejšej občianskej odbojovej skupiny Demec. Za
tknutá pritom bola väčšina jej členov. Veľké zatýkanie komunistov policajnými 
orgánmi v lete 1941 tiež prispelo k rozbitiu I. ilegálneho ústredného vedenia Ko
munistickej strany Slovenska. V auguste bola zlikvidovaná tiež odbojová skupina 
v armáde, ktorú vytvorili ešte v roku 1939 na hlavnej základni letectva v Piešťa
noch dôstojníci npor. let. Ľudovít Kukorelli, por. let. Jozef Arnold a por. let. Jozef 
Kolembus. Tí sa v minulosti venovali spravodajskej činnosti, spolupracovali s čs.

9 Toto konštatovanie potvrdzuje aj štúdia Z. Katrebu, podľa ktorého to bol dôsledok už čiastočne zreorgani- 
zovanej doplňovacej správy. KATREBA, ref. 1, s. 87-100.

10 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 18, s. 570-574; BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445; SNA, Alexandrijský 
archív, II.C-938, č. 5 627 920-34, správa o činnosti DHM od 1.10. do 31.12.1941.

11 SCHVARC, M. - PEKÁR, M.: Situačné správy prešovského konzulátu Veľkonemeckej ríše k vybraným uda
lostiam vojnových rokov. In: Annales historici Presovienses, Vol. 8/2008, Prešov 2009, dok. 1, hlásenie 
Nemeckého konzulátu v Prešove z 30.6.1941, s. 260.



spravodajskou agentúrou v Belehrade a v apríli sa neúspešne pokúšali o úlet do 
Juhoslávie. Po jej kapitulácii sa skupina zaoberala tiež plánmi na úlet do ZSSR. 
V novembri 1941 boli jej členovia obžalovaní z prípravy ilegálneho úteku do Ju
hoslávie. Vojenský súd v Bratislave nakoniec odsúdil Kukorelliho a Kolembusa na 
9 mesiacov väzenia a vylúčenie z armády. V skutočnosti boli obidvaja prepustení 
už v marci 1942 po amnestii prezidenta a naďalej tak pokračovali v odbojovej 
činnosti.12

Podľa Z. Katrebu k prejavom nespokojnosti počas mobilizácie dochádza
lo najmä v regiónoch s vysokým zastúpením ľavicovo orientovaných robotní
kov. Konkrétne prejavy nespokojnosti boli hlásené v okolí Považskej Bystrice či 
v priemyselných strediskách v okolí Brezna nad Hronom. Zaznamenané boli rôz
ne provokácie, ako maľovanie červených hviezd, či hesiel podporujúcich ZSSR, 
či jeho vodcu Stalina apod. Takýto prípad sa vyskytol aj na toaletách mužstva vo 
vojenskej posádke Levoča, ktoré neznámy páchateľ „pomaľoval hviezdami ZSSR“. 
Našlo sa aj niekoľko osôb, ktoré z politických dôvodov odmietli nastúpiť k vojsku 
a radšej sa skrývali, včítane vojakov a dôstojníkov v činnej službe. Štátne orgány 
zaznamenali tiež niekoľko sabotážnych činov na spojovacích zariadeniach.13 Ešte 
pred vypuknutím vojny bol zaznamenaný tiež prvý pokus o dezerciu k budúcemu 
protivníkovi v radoch slovenskej armády. Príslušník letky 13 z Piešťan slob. Peter 
Horváth sa pokúsil o úlet na Avii B-534, a to z letiska Spišská Nová Ves na územie 
ZSSR. Jeho lietadlo však havarovalo na území Karpatskej Ukrajiny obsadenej Ma
ďarskom. V septembri 1941 bol odsúdený na trest smrti, ktorý mu však prezident 
Tiso zmenil na doživotný žalár.14

Celkovo nálady širokej verejnosti z účasti Slovenska na vojne možno označiť 
ako rozpačité. Z dobových spravodajských hlásení vyplýva, že napriek intenzív
nemu pôsobeniu propagandy obyvateľstvu sa len ťažko vysvetľovalo, prečo majú 
Slováci bojovať proti jazykovo príbuznej slovanskej krajine, voči ktorej nemali 
žiadne územné požiadavky a s ktorou ani nesusedili.15 V podobnom duchu situá
ciu hodnotili aj nemecké zastupiteľské orgány na Slovensku. Nemecký konzulát 
v Prešove charakterizoval náladu širokých vrstiev koncom júna ako stiesnenú, 
pod čo sa mal podpísať strach zo sovietskeho bombardovania, ako aj „židovská 
šepkaná propaganda“ pracujúca s panslavistickými heslami. V snahe upokojiť si
tuáciu nadviazal konzulát kontakt s miestnymi cirkevnými úradmi, ktoré súhla
sili s prijatím vhodných protiopatření na upokojenie obyvateľstva. Podriadené

12 JABLONICKÝ, J.: Z ilegality do povstania. (Kapitoly z občianskeho odboja). Bratislava 1969, s. 59-75; SYR- 
NÝ, M.: Slovenskí komunisti v rokoch 1939 - 1944. Náčrt dejín Komunistickej strany Slovenska v odboji 
a v Povstaní. Banská Bystrica 2013, s. 59-74; RAJNINEC, J.: Slovenské letectvo 1939 - 1944.1. diel, Brati
slava 1997, s. 66-71.

13 KATREBA, ref. 1, s. 87-100; VHA Bratislava, f. 305, sig. 305-32-5, všeobecná obranná situácia - správa za 
mesiac jún 1941 z 10.7.1941.

14 RAJNINEC, ref. 12, s. 105-106.

15 KATREBA, ref. 1, s. 94-95.
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duchovenstvo bolo inštruované, okrem iného, aj priamo v nedeľných kázňach 
pôsobiť v požadovanom zmysle na obyvateľstvo.16 V dôsledku správ o nemeckých 
úspechoch na fronte sa však nálada verejnosti už začiatkom júla viditeľne po
zdvihla. Výrazne k tomu tiež prispeli informácie, ktoré o situácii na okupova
nom území prinášali vracajúci sa vojaci, ale tiež dobová propaganda (bližšie pozri 
podkapitolu II/l).

Podobné nálady rezonovali tiež v samotnej armáde. Podľa obranného dôs
tojníka Veliteľstva divíznej oblasti 2 „celková nálada mužstva i keď ju nemožno 
označiť za veľmi dobrú, nie je negatívna.“ Z hlásení jednotlivých posádkových 
veliteľstiev pritom vyplývalo, že vojaci síce nastupovali do služby pomerne disci
plinovane, ich správanie sa však vo viacerých prípadoch hodnotilo ako zdržan
livé, miestami zlé. Propaganda prezentujúca vojnu proti ZSSR ako boj kresťan
stva proti ZSSR u mnohých vojakov nenachádzala väčšiu odozvu a pochopenie. 
Správanie sa a postoje mnohých z nich celkom výstižne zachytilo hlásenie Vel. I. 
oddielu delostreleckého protilietadlového pluku v Spišskej Novej Vsi: „Záložníci 
dosiaľ nechápu dosah terajšieho postoja Slovenska a mnohí i keď to neprejavujú, 
je na nich vidieť, že s tým nesúhlasia. Bolo by treba hodne ľudové a markantne 
ich presvedčiť o oprávnenosti a nutnosti slovenského zásahu. Toto by bolo tre
ba urobiť opravdu presvedčivé a na jasne hmatateľných príkladoch a nie krásne 
slohové spracovanými prejavmi, ktorým väčšina mužstva nerozumie.“ Podobným 
spôsobom boli charakterizované nálady vo vojsku tiež v hlásení Okresného úra
du v Medzilaborciach, vyhotovené počas presunu jednotiek cez toto mesto na 
východný front: „Bolo pozorovať medzi mužstvom, ako aj medzi dôstojníkmi, 
že neprejavuje väčšieho nadšenia v tomto konflikte, lebo špeciálne so sloven
ského stanoviska nevidelo vlastný účel boja proti SSSR. Vojna medzi Maďarskom 
a Slovenským štátom zdala sa v príslušníkov armády skôr odôvodnenejšia a do 
tejto, ako som sa dopočul, by vojaci išli s väčšou chuťou. Presný význam z ohľa
du slovenského tedy vojaci nevideli v tomto vojnovom konflikte.“17 Vojna nebola 
populárna ani medzi viacerými dôstojníkmi, z ktorých niektorí sa už v predchá
dzajúcom období zapojili do domáceho odboja. Dokazuje to aj fakt, že už krátko 
po jej vypuknutí v lete 1941 dala o sebe počuť ilegálna vojenská odbojová skupina 
Victoire s centrom v Banskej Bystrici, na čele ktorej stál pplk. del. Jakub Hluchý. 
Do skupiny patrili tiež pplk. Jozef Tlach, npor. Štefan Hanus, npor. Milan Murtin, 
stot. del. Alexander Korda a iní dôstojníci. Podstatou jej činnosti bolo posielanie 
listov a letákov na adresy slovenských dôstojníkov, ale aj iných osôb doma, ale 
tiež na východnom fronte. Tieto osoby vyzývala, aby nebojovali po boku nacistov 
na východnom fronte proti bratským slovanským národom.18

16 SCHVARC, PEKÁR, ref. 11, dok. 2, hlásenie Nemeckého konzulátu v Prešove zo 7. 7.1941, s. 261.

17 VHA Bratislava, f. 305, sig. 305-32-5, všeobecná obranná situácia - správa za mesiac jún 1941 z 10.7.1941.

18 VHA Bratislava, f. 53, sig. 53-41/75, hlásenie obranného dôstojníka VDO 2 z 10.10.1941.
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Prvé slovenské jednotky Rýchlej skupiny překročili hranice SR 24. júna 1941. 
Pri tejto príležitosti vláda tiež zverejnila „výzvu k slovenskému národu“: „V ab
solútnej solidarite s Veľkonemeckou ríšou slovenský národ zaujme svoje miesto 
k obrane európskej kultúry. Časti našej armády prekročili hranice Slovenskej re
publiky, aby sa pripojili k bojujúcej nemeckej armáde.“ Výzvu podpísali prezident 
Tiso, predseda vlády Tuka a tiež minister národnej obrany Čatloš.19 O odhodlaní 
Slovenska zapojiť sa do vojny proti ZSSR Tiso v ten deň telegramom informoval 
aj samotného Adolfa Hitlera. Pri tejto príležitosti ho pateticky uistil o „vernosti 
a spojenectve slovenského národa a jeho vlády, ako aj o jeho neotrasiteľnej dôvere 
vo víťazstvo“. Podobný telegram zaslal tiež predseda vlády Tuka nemeckému mi
nistrovi zahraničných vecí J. von Ribbentropovi. Upozornil v ňom na kontinuitu 
nemecko-slovenskej vojenskej spolupráce, ktorá začala spoločným ťažením proti 
Poľsku v roku 1939. Slovenská armáda podľa Tuku už vtedy „krvou spečatila brat
stvo zbraní s nemeckou brannou mocou.“20

Samotný minister Čatloš opustil Slovensko spolu s armádnou skupinou, na 
čelo ktorej sa postavil. Už 24. júna pritom vydal armádny rozkaz na začiatok úto
ku na ZSSR a účasť slovenskej armády na tomto ťažení. Tiež jeho znenie zapadá 
do kontextu vtedajšej propagandy, ktorá samotný útok na ZSSR ospravedlňovala 
bojom proti židoboľševizmu za oslobodenie Ruska, čo, samozrejme, neodzrkadľo
valo realitu rasovo-vyhladzovacej vojny. V rozkaze otvorene ospravedlňoval agre
siu proti ZSSR zo strany nacistického Nemecka a jeho spojencov ako preventívny 
krok proti pripravovanému útoku židoboľševikov: „červený boľševizmus, ktorý 
zotročil veľký ruský národ a pod rúškom falošných hesiel o rovnosti krvavo potla
čuje i najprimitívnejšie požiadavky osobnej a náboženskej slobody, chcel sa pustiť 
na výboj do Európy, aby nad ňou uplatnil moc židovských červených komisárov. 
Vodca Veľkonemeckej ríše Adolf Hitler videl toto nebezpečenstvo a nariadil svojej 
armáde, aby ho zdolala a priniesla Europe a nešťastnému ruskému národu vykú
penie. Už niekoľko dní sú v boji spojenecké vojská, ktoré prekročili ruské hranice. 
Takmer všetky národy Európy s úľavou prijali dejinný skutok Adolfa Hitlera a po
stavili sa za jeho rozhodnutie. Slovenské oddiely prekročili hranice, aby sa spojili 
s nemeckými kamarátmi v boji. V tomto boji ide o to, aby sme si vieru slobodne 
vyznávať mohli, aby sme zabezpečili trvanlivý pokoj pre náš národ, čo i nám i ce
lej Europe prinesie požehnanie práce, blahobytu a šťastia.“21

Avšak podobne ako u Macha aj v prípade Čatloša zostáva otázne, do akej mie
ry téze o oslobodzovacej vojne naozaj veril.22 Čatloš však sotva mohol dispono-

19 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 7, s. 546-547; NA Praha, f. 172 - Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945, šk. 17, 
č. 248 629.

20 NIŽŇANSKÝ, E. a kol.: Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku. Banská Bys
trica 2016, s. 89-91.

21 Slovenské vojsko, roč. II., č. 13,1. 7.1941, Armádny rozkaz.

22 Bližšie pozri poznámku 4 v úvode.
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vať konkrétnymi informáciami o sovietskych útočných plánoch. Tieto tvrdenia 
jednoducho prevzal z nacistickej propagandy. Zverstvá, ktoré boľševický režim 
páchal, boli neodškriepiteľné, toto však nebola skutočná príčina nemeckého úto
ku. Aj keď samotným slovenským vojakom postupujúcim v prvej línii sa argu
menty propagandy mohli javiť logické, keďže boli svedkami násilia páchaného 
ustupujúcim mocensko-represívnym aparátom boľševického režimu na vlastnom 
obyvateľstve.23 Neskôr však vytriezveli, a to v dôsledku priamej konfrontácie so 
skutočnosťou, keď na okupovanom území jeden teror vystriedal druhý, a to ešte 
horší. Zodpovedal tomu aj fakt, že v tyle okupačných armád nemecké jednotky 
okamžite začali so systematickým vraždením Židov, likvidáciou komunistických 
funkcionárov, všetkých osôb označených za nepriateľov nacistického režimu, ako 
aj s brutálnou exploatáciou krajiny.

Na front sa presunuli tiež predstavitelia DHM. Podľa jej interných smerníc zo 
4. júla 1941 mala zabezpečovať komunikáciu medzi velením 17. armády a podria
denými zložkami slovenskej poľnej armády. Genpor. Paul von Otto spolu so svo
jím náčelníkom štábu mjr. Krayom a viacerými spojovacími dôstojníkmi na čele 
s kpt. Alfrédom Elgerom a mjr. Stitzingerom preto pôsobili priamo na Veliteľstve 
armádnej skupiny. Po jednom spojovacom dôstojníkovi mali tiež obidve pešie di
vízie a dvaja boli pri Rýchlej skupine. Všetky dôležité rozkazy velenia 17. armá
dy pre podriadenú slovenskú poľnú armádu sa mali predkladať cestou gen. Otta 
(alebo jeho náčelníka štábu - mjr. Kray). V ostatných prípadoch sa mali nemecké 
vojenské miesta obracať priamo na kompetentných spojovacích dôstojníkov na 
veliteľstve poľnej armády. Postavenie DHM smerom k slovenskej armáde sa však 
ani za tejto situácie nezmenilo, naďalej mala „len“ poradnú funkciu.24

Podľa hlásení nemeckých vojenských orgánov od začiatku ťaženia prebieha
li rozhovory medzi slovenskou a nemeckou stranou o možnostiach čo najväčšej 
účasti časti slovenských síl v priamych bojoch prvej línie. Išlo o možnosť posil
nenia Rýchlej skupiny operujúcej na fronte. Že sa tak stalo, dokazuje jej reorga
nizácia na Rýchlu brigádu (RB) zo 7. júla. Na druhej strane samotný gen. Čatloš 
na fronte od začiatku vyrukoval s vlastnou iniciatívou a požadoval zlúčenie slo
venských jednotiek pod jeho velením a ich presun priamo do prvej línie.25 Velenie

23 Porovnaj LACKO, M. (ed.): Dotyky s boľševizmom. Dokumenty spravodajstva slovenskej armády (1940 - 
1941). Bratislava 2009, s. 22, dok. 1-16, s. 33-96.

24 Podľa organizačného členenia zo 4. 7. 1941 DHM mala okrem veliteľa 14 dôstojníkov a jedného civilistu 
zodpovedného za zásobovanie. Pravdepodobne všetky tieto osoby až na jedného kapitána zodpovedného 
za vedenie štábu v Bratislave, pôsobili priamo pri slovenskej poľnej armáde. DHM disponovala tiež 31 
poddôstojníkmi a príslušníkmi mužstva, včítane šoférov. Štyria z nich boli pričlenení k Vel. 1. a 2. divízie, 
traja pôsobili pri Rýchlej skupine. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 14, sig. III/7, rozkaz pre 
členenie DHM zo 4. 7. 1941; SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-906, č. 000 649, Armáda - denný rozkaz č. 
20 z 2. 7. 1941.

25 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5, inv. č. 3/9, 
prehľad činnosti slovenskej armády v poli 23. 6. - 25. 7.1941; SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-906, fólia 
429, správa kpt. Elgera z 8. 7.1941 o rozhovore s pplk. gšt. Štefanom Tatarkom.



slovenskej armády sa však muselo od začiatku sústrediť na problémy, ktoré spô
sobovala neutešená situácia v armádnej skupine (dve pešie divízie, dva zboro
vé (resp. armádne) delostrelecké pluky, armádne jednotky a jednotky vzdušných 
zbraní), postupujúcej na čele s gen. Čatlošom v tyle frontových nemeckých vojsk. 
V skutočnosti totiž väčšina slovenských peších jednotiek (okrem Rýchlej skupi
ny, neskôr brigády) pre ich nízku pohyblivosť nemohla byť nasadená na fronte. 
Nepriamo sa tak potvrdzovala kritika zo strany DHM, že rozsah mobilizácie bol 
prehnaný a kontraproduktívny.

Výnimku predstavovali jednotky vzdušných zbraní, ktoré od začiatku vyvíjali 
aj bojovú činnosť s protivníkom na fronte.26 Slovenské velenie muselo uznať, že 
jednotky armádnej skupiny, ktorým chýbala moderná technika, boli ťažkopádne, 
na fronte nepoužitelné. Minister sa s tým však zmieriť nechcel. Naznačuje to už 
hlásenie nemeckého vyslanca Ludina pre Zahraničný úrad z 1. júla 1941, v ktorom 
informoval o rozhovore s predsedom vlády Tukom. Ten ho informoval o iniciatíve 
gen. Čatloša, ktorý mal hlásiť prezidentovi Tisoví, „že vybavenie nasadených častí 
slovenského vojska, čo sa týka zbraní, munície a iného výstroja je nedostatočné.“ 
Munícia do slovenských zbraní mala byť podľa Čatloša uskladnená v Protektoráte 
Čechy a Morava. Ludin v tejto súvislosti hlásil, že podľa Tukových informácií už 
MNO podniklo príslušné kroky na vydanie tohto materiálu. Za kladné vybave
nie tejto slovenskej žiadosti sa podľa Ludina prihováral aj samotný Tuka. Napriek 
tomu, že vyslanec túto slovenskú žiadosť odoslal, nemecké vojenské kruhy na 
Slovensku sa k nej stavali zdržanlivo. Samotný vojenský atašé pplk. Becker, ktorý 
sa o vyslancovom telegrame dozvedel až po jeho odoslaní, vo svojom hlásení ad
resovanom na oddelenie vojenských pridelencov Generálneho štábu pozemného 
vojska konštatoval, že „podľa rozhovoru s pánom generálom Ottom nie je celková 
situácia tak nepriaznivá, ako ju opisuje generál Čatloš.“ Na druhej strane Becker 
priznal mimoriadny nedostatok najmä automobilov, pneumatík a vycvičených vo
dičov.27 Beckerova kritika Čatlošových požiadaviek sa ešte vystupňovala po obdr- 
žaní konkrétneho zoznamu zo strany MNO. V hlásení z 5. júla už otvorene priznal, 
že tento materiál „podľa mojho názoru ďaleko presahuje to, čo by mohlo byť súrne 
potrebné pre vyzbrojenie doteraz nasadených 2 slovenských divízií s niekoľkými 
vojenskými oddielmi“. Čatlošova snaha vytvárala u prekvapeného Beckera do
jem, akoby počítal s neobmedzeným nasadením svojich oboch divízií, ktoré chcel 
pripraviť na potenciálne výpadky. Zároveň si chcel takto od Nemcov zabezpečiť 
muníciu a výzbroj, ktorú mu OKW odoprelo pri rokovaniach v roku 1939. Tiež sa 
nevedel ubrániť dojmu, že Čatloš chce postaviť 3. divíziu. Prehnaná mobilizácia sa 
podľa Beckera veľmi negatívne prejavila na poli hospodárstva a ohrozila produk
tivitu zbrojárskych podnikov pracujúcich pre Nemeckú ríšu, ako aj uskutočnenie

26 Bližšie pozri MIČIANIK, ref. 4, s. 166-171.

27 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 9, s. 551-552; SNA Bratislava, f. Alexandrijský archív, II.C-938, č. 5 627 247.
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plánovaného programu výstavby ciest (odvolávaním a povolávaním nákladných 
áut). Odchod vidieckeho obyvateľstva zase ohrozil blížiace sa zvážanie úrody. 
Vojenský atašé si v tejto súvislosti položil základnú otázku súvisiacu s momen
tálnymi prioritami Nemeckej ríše voči Slovensku. Prvou možnosťou bolo „nasa
denie slovenskej brannej moci v rozsahu plánovanom generálom Čatlošom“, pri 
ktorom však museli ustúpiť do úzadia všetky ostatné otázky. Druhou možnosťou 
bolo pokračovanie hospodárskeho využívania Slovenska. V tomto prípade by sa 
však účasť Slovenska vo vojne musela obmedziť na nevyhnutnú mieru. Okrem 
iného by to znamenalo okamžité prepustenie všetkých robotníkov pre zbrojárske 
podniky, tiež prepustenie všetkých roľníkov a poľnohospodárskych robotníkov. 
Becker tiež upozornil, že v prípade neriešenia tejto situácie hrozia ťažkosti, „ktoré 
nie sú v ríšskom záujme“.28

Z uvedených hlásení vyplýva, že nemecké vojenské miesta na Slovensku ne
podporovali Čatlošovu snahu nasadiť na fronte všetky slovenské poľné jednot
ky. Vyžiadalo by si to totiž akceptáciu rozsiahlych požiadaviek na modernizáciu 
výzbroje slovenskej armády. Pre OKW bolo však výhodnejšie udržať chod vojen
ských zbrojoviek na Slovensku s dostatočným počtom pracovných síl a na fronte 
zabezpečiť len symbolickú účasť slovenskej armády.

Čatlošovu ambíciu nasadiť na fronte všetky slovenské poľné jednotky však 
nezdieľali ani viacerí predstavitelia slovenskej armády. Vtedajší náčelník štábu 
Vel. armádnej skupiny pplk. gšt. Štefan Tatarko v tejto súvislosti už 6. júla po
zval na stretnutie nemeckého spojovacieho dôstojníka pri veliteľstve kpt. Elgera. 
Sťažoval sa na nedostatočnú materiálnu vybavenosť jednotiek, ktorá znemožňuje 
ich veľké presuny. Vyslovil presvedčenie, že nie je žiadna nádej nasadiť jednotky 
na fronte, keďže sú 200 km za ním. Tento stav mal podľa neho pôsobiť „trocha 
skľučujúco“ na samotný dôstojnícky zbor. Tatarko pritom navrhoval aj konkrétne 
riešenie. Budúcu RB (vybavenú všetkými prostriedkami) chcel dať priamo k dispo
zícii veleniu 17. armády. Ostatné slovenské jednotky nemali už postupovať príliš 
ďaleko, ale mali byť poverené krycími a zaisťovacími úlohami. Elgera upozornil, že 
o týchto nedostatkoch vie aj samotný minister Čatloš, avšak o zastavení postupu 
nechce nič počuť. Tatarko preto nemeckého dôstojníka poprosil, aby o tejto situ
ácii informoval náčelníka DHM genpor. Paula von Otta, ktorý by potom z titulu 
svojej funkcie dohovoril Čatlošovi, aby prehodnotil svoje stanovisko. Podľa hláse
nia, ktoré Elger z tohto stretnutia vyhotovil, sa so stanoviskom Tatarka stotožnil 
a prisľúbil pomoc.29 Snaha slovenskej strany posilniť RB je zrejmá aj z ďalšej Bec- 
kerovej správy z 9. júla, v ktorej informuje o „dnešnej“ návšteve gen. II. tr. Antona 
Pulanicha u prezidenta Tisu, ktorého mal informovať o úmysle „naložiť ešte 2

28 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 11, s. 554-559; NA, f. Alexandrijský archív, II.C-938, č. 5 627 303 - 5 627 
306, správa nemeckého vojenského atašé nemeckému Generálnemu štábu pozemného vojska 5.7.1941.

29 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 13, s. 561-563; SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-906, fólia 429, správa kpt. 
Elgera z 8. 7.1941 o rozhovore s pplk. gšt. Š. Tatarkom.



pešie prápory na automobily, aby sa ešte nasadili pri Pilfouskovej Rýchlej skupi
ne (správne brigáde I. B.)“. Na druhej strane Pulanich dostal pri tejto príležitosti 
úlohu od samotného predsedu vlády Tuku, „aby generála Čatloša ešte raz upozor
nil na existujúce ťažkosti vo vlasti a postaral sa o primerané zosúladenie potrieb 
brannej moci a vlasti.“ Z uvedeného vyplýva, že už aj samotný predseda vlády si 
v tomto období osvojil argumenty nemeckých vojenských miest a diplomatickým 
spôsobom inicioval korekcie v rozsahu účasti slovenskej armády na ťažení proti 
ZSSR.30

Nespokojnosť nakoniec prejavili aj velitelia obidvoch slovenských divízií (plk. 
del. Jozef Turanec a plk. gšt. Augustín Malár). Tí v rozhovore s Čatlošom 16. júla 
navrhovali ponechať na fronte len RB a na stráženie v zázemí 2-3 prápory. Zvy
šok jednotiek mal byť odoslaný domov, keďže sa začínali žatevné práce.31

Nemecké vojenské orgány na Slovensku, prirodzene, zvažovali príčiny pre
hnanej iniciatívy Slovákov. Vedúci DHM v tom videl snahu uplatniť sa, prece
nenie vlastných síl, ako aj snahu posilniť sa v prípade, že by Maďarsko využilo 
odvelenie časti slovenských jednotiek na front. V tomto kontexte sa hodnotili 
aj paralelné požiadavky na prezbrojenie slovenskej armády dodaním nemec
kých zbraní. Na druhej strane túto obavu predstavitelia misie považovali za 
oprávnenú, pričom uvádzali pretrvávajúcu napätú situáciu na južnom pohra
ničí.32

Samotný Čatloš bol z postoja nemeckej strany sklamaný. Tento jeho pocit 
je zreteľný aj zo znenia prehľadu činnosti slovenskej armády na fronte, kde sa 
konštatuje: „(...) Očakávalo sa, že veliteľ slovenskej armádnej skupiny dostane 
úlohu pri operáciách proti Sovietom a túto bude uskutočňovať so všetkými slo
venskými prostriedkami sám. Miesto toho boli mu postupne brané prostriedky 
a sám musel zostať v akejsi viac menej pasívnej činnosti, ačkoľvek sa o to vše
možne domáhal.“ Podľa citovaného prehľadu to bola paradoxne práve DHM, kto 
prekazil presun divízií na front.33 Možno konštatovať, že tieto formulácie odpo
rujú Čatlošovmu povojnovému tvrdeniu o vlastnej iniciatíve na minimalizáciu 
slovenských jednotiek na fronte. Čatloš však svoju iniciatívu v prvých týždňoch 
vojny nakoniec nepriamo priznal aj pred NS: „Bol som ovplivnený nemeckými 
plánmi a myslel som, že vojna proti ZSSR sa do troch mesiacov skutočne skončí.

30 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 14, s. 563-564; SNA, f. Alexandrijský archív, Ii.C-938, S 627 232-233.

31 VHA Bratislava, f. Rýchla divízia a jej podriadené jednotky 1941 - 1945 (ďalej RD), šk. 7, denník Jozefa 
Turanca. Bližšie pozri MIČIANIK, ref. 4, s. 182-190.

32 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 18, s. 570-574; BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 8, správa o činnosti DHM od 
22.6. do 1.10.1941 zo 7.11.1941. Na druhej strane, v snahe tlmiť rozpory medzi jednou a druhou stranou 
OKW ešte v roku 1940 zamietlo Čatlošovu snahu vystavať na madársko-slovenskej hranici opevňovacie 
systémy a bunkre. BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 442, správa nemeckého vojenského atašé v Bratislave 
na OKW/Ausland (cez Generálny štáb pozemného vojska - oddelenie atašé).

33 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5, inv. č. 3/9, 
prehľad činnosti slovenskej armády v poli 23.6. - 25. 7.1941.
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Chcel som preto, aby národ pomocou účasti na vojne pri najmenších obetiach 
čo najviac vyťažil.“34

Čatloš však nakoniec zmenil svoje rozhodnutie, a to ešte pred krvavou bitkou 
RB pri Lipovci (ukrajinský Lypovec - 50 km východne od mesta Vinnica /ukrajinsky 
Vinnycja/) 22. júla 1941, ktorá si vyžiadala na slovenskej strane veľké straty.35 Spolu 
s predsedom vlády Tukom 21. júla oznámili vyslancovi Ludinovi úmysel reorgani
zovať s nemeckým súhlasom armádnu skupinu. Predseda vlády v tejto súvislosti 
vyslancovi oznámil, že armádna skupina sa nachádza 10 - 12 dní pochodu od ne
priateľa, kde plní bezpečnostné a strážne úlohy. Poukázal tiež na zhoršujúcu sa mo
rálku slovenských vojakov, ktorí podľa neho nechápu, na čo boli zmobilizovaní, keď 
nie sú nasadení na fronte. Upozornil, že v dôsledku technických príčin (transport na 
front) a nedostatočného výcviku nebolo možné nasadiť obidve slovenské divízie ako 
celok na fronte. Tuka prosil, aby z dvoch slovenských divízií bol sformovaný útvar 
v sile brigády, ktorý by bol vybavený všetkými dostupnými prostriedkami. Mal sa tak 
stať okamžite bojaschopným, následne mal na fronte posilniť samotnú RB. Zvyšok 
jednotiek navrhoval (v prípade ak nebude potrebné ich využitie na plnení bezpeč
nostných úloh v tyle) poslať domov. Ludin v hlásení pre Zahraničný úrad odporúčal 
Tukovu žiadosť posunúť na OKW s pozitívnym odporúčaním. Vyjadril pritom súhlas 
s jeho tvrdením, že spôsob využitia slovenských jednotiek má na ne zlé psycholo
gické účinky, a že ich preto treba vo väčšej miere nasadiť na fronte. Na zdôvodnenie 
návratu zvyšku nepotrebných jednotiek navrhoval uviesť hospodárske dôvody.36

Zahraničný úrad sa pridržal Ludinových odporúčaní a v týchto intenciách 24. 
júla intervenoval za Tukovu žiadosť priamo na OKW.37 Otázka ďalšieho postave-

34 SNA, f. NS, F. Čatloš, A - 946, Tnľud 12/47, zápisnica z vypočúvania F. Čatloša z 11. a 12. 1.1947.

35 V priebehu jedného dňa už slovenská armáda takéto vysoké straty na životoch na východnom fronte ni
kdy nedosiahla. Oficiálne bolo 75 padlých, 167 ranených, 2 zajatí a 17 nezvestných. Všetci nezvestní boli 
v sovietskom zajatí, preto počet zajatých bol 19. MIČIANIK, ref. 4, s. 132. K dispozícii sú však aj iné údaje, 
na nezrovnalosti poukázal Tomáš Klubert, podľa ktorého si bitka pri Lipovci vyžiadala 71 životov sloven
ských vojakov. KLUBERT, T.: Boj pri Lipovci. In: Vojenská história, roč. 7, 2003, č. 1, s. 31. Podľa správy, 
ktorú slovenská strana po bitke vyhotovila, sa pod jej výsledok podpísal fakt, že úlohy zverené RB nezod
povedali jej zloženiu a sile. Nemecký prieskum totiž podcenil prostriedky protivníka a ich využitie pri ob
rane mesta. Nemecké hodnotenie nasadenia RB však bolo rozporuplné, okrem iného sa tu kritizoval rýchly 
ústup slovenských jednotiek. DHM pritom tvrdila, že v boji sa neosvedčili velitelia, s výnimkou samotného 
veliteľa RB plk. gšt. Rudolfa Pilfouska, mužstvo sa, naopak, vyznamenalo. Pod veľké straty sa podľa nej 
podpísal nevýhodný terén z pohľadu útočiacich jednotiek a celkový pomer síl v prospech protivníka. Hod
notenie plk. Pilfouska však bolo pravdepodobne determinované tým, že ho ako etnického Nemca nemecká 
strana považovala za jedného z najspoľahlivejších nemeckých dôstojníkov. V skutočnosti sa pod neúspech 
RB podpísalo práve jeho podcenenie sily protivníka (na základe ubezpečenia nadriadeného nemeckého 
veliteľa o slabosti a demoralizácii ustupujúceho protivníka), neoverenie si údajov nemeckého prieskumu 
a unáhlené rozhodnutie postupovať na Lipovec bez zaistenia krídel nemeckými jednotkami. Nemecké 
dokumenty, ktoré analyzujú priebeh a výsledky tejto bitky, pozri SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-906, 
č. 000654-655, 000656-57, 000658-659, 000660-663, 000675-76; Porovnaj GOSZTONY, P.: Hitlers fremde 
Heere. Das Schicksal der nichtdeutschen Armeen im Ostfeldzug. Diisseldorf, Wien 1976, s. 173-174.

36 SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-938, č. 5 630 084, správa vyslanca Ludina Zahraničnému úradu 21. 7. 
1941; Bližšie pozri ВАКА, L: Účasť Slovenskej republiky v prvej fáze vojny proti ZSSR z pohľadu nemec
kých vojenských orgánov. In: Vojenská história, roč. 12,2008, č. 3, s. 53.

37 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 15, s. 564-565; SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-938, č. 5 627 828, záznam



nia slovenských jednotiek na fronte sa napokon prostredníctvom náčelníka OKW 
poľného maršala Wilhelma Keitela dostala až k samotnému Hitlerovi. Po analýze 
záznamu z rokovania Tisu so šéfom DHM gen. Ottom privítal želanie Slovenska 
prispievať ďalej „primeraným podielom síl“ k boju proti ZSSR. Rovnako vyzdvihol 
úmysel slovenskej vlády, a to vyčleniť z dvoch divízií armádnej skupiny pohyblivé 
sily na posilnenie RB, tak, aby ju bolo možné zreorganizovať na Rýchlu divíziu. 
Hitler pritom súhlasil s materiálnou výpomocou novovytvorenému zväzku a tiež 
so spojením oboch divízií armádnej skupiny do jednej Zaisťovacej divízie, ktorá 
mala plniť bezpečnostné úlohy na okupovanom území. Počítal tiež so znížením 
početných stavov armády na 32-tisíc mužov plánovaných v mierovom rozpoč
te. Tieto snahy Hitler podporoval vzhľadom na potreby vojnového hospodárstva. 
Chcel, aby boli prepustení muži, ktorí nie sú využiteľní či už priamo v prvej línii 
alebo ani pri plnení bezpečnostných úloh. Hitler vyjadril prosbu, aby slovenské 
jednotky aj počas reorganizácie zabezpečili bezpečnosť im zvereného územia.38

Výsledkom bolo vytvorenie Rýchlej divízie, ktorá mala byť využitá v prvej línii 
na fronte, a Zaisťovacej divízie, tá mala plniť bezpečnostné funkcie na okupova
nom území. Mimo rámca ZD a RD pôsobili tiež dve samostatné pionierske roty, 
telegrafná stavebná rota a dve železničné stavebné roty, z ktorých bol v júni 1942 
vytvorený železničný prápor 12, od apríla 1943 v podriadenosti ZD. V nasledujú
com období až do odchodu technickej brigády do Talianska v októbri 1943 sa poč
ty slovenských vojakov na východnom fronte pohybovali od 12 - do 18 500.39 Na 
Slovensko sa v auguste vrátilo vyše 35-tisíc mužov a s nimi aj príslušníci nemec
kých misií. Niektorí ich členovia zodpovední za výcvik a spojenie s nadriadený
mi nemeckými veliteľstvami však pri slovenských jednotkách pôsobili aj naďalej. 
Fakt, že príslušníci nemeckých misií mali naďalej zodpovedať za zabezpečovanie 
styku medzi slovenskými a nemeckými veliteľstvami sa však na slovenskej strane 
nestretol s priveľkým pochopením. Túto skutočnosť kritizoval aj nový veliteľ RD 
plk. del. Jozef Turanec. Ten bol síce od začiatku vojny považovaný za horlivého 
germanofila, so svojimi nemeckými predstavenými však chcel rokovať priamo, 
bez zasahovania DHM do jeho kompetencie. Jej činnosť podrobil kritike vo svojom 
denníku, kde si už 13. októbra 1941 poznamenal: „DHM je v poslednom čase veľmi 
reservatná, lebo sme jej dali všetci najavo, že sú len styčnými, ale žiadnymi roz
kazovacími, alebo výkonnými orgánmi.“ Vo svojej kritike pokračoval aj začiatkom 
novembra: „DHM si všetko hlási ako ona chce a robí to, čo ona chce. Tútorstvo! My 
známe nemecky a nepotrebujeme ich, keď nám zakazujú, aby sme si tiež priamo

pre vojnový denník z 25.7.1941.

38 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 16, s. 566-569; SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-938, č. 5 630 081 - 5 630 
082, záznam Keitela 28. 7.1941 o Hitlerových rozhodnutiach vo veci reorganizácie slovenskej armády.

39 BYSTRICKÝ, J.: Pozemné vojská slovenskej armády na východnom fronte 1941 - 1945. In: Slovensko 
a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. - 31. 
mája 2000. Bratislava 2000, s. 193-194.
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vybavovali naše záležitosti s našimi nemeckými predstavenými, ktorí sa chovajú 
k nám skutočne ako gentlemani a vyhovejú nám skôr a radšej pri priamom styku, 
ako prostredníctvom DHM.“40

V niektorých prácach sa objavuje tvrdenie, že návratom veľkej časti sloven
ských vojakov z frontu sa naplnilo predchádzajúce úsilie slovenských politikov 
znížiť účasť vlastnej armády na fronte na minimum. V skutočnosti efektivita účas
ti na vojne sa reorganizáciou armády ešte zvýšila. Priznal to aj samotný minister 
Čatloš vo svojom vystúpení v sneme 7. októbra, kde prítomných poslancov ubez
pečil, že „...skutočná účasť našich branných síl v bojoch za hranicami sa však ne
zmenšila...“ 41 Samotné Veliteľstvo armádnej skupiny bolo nahradené Veľ. Poľného 
zboru na čele s gen. II. tr. Antonom Pulanichom, ktorému podliehali RD, ZD, ako 
aj zborové jednotky a slovenské vzdušné zbrane. Čatlošovým rozkazom z 10. au
gusta však velitelia divízií po taktickej stránke podliehali rozkazom nadriadené
ho nemeckého veliteľstva. Veliteľ Poľného zboru mal za úlohu udržiavať spojenie 
s MNO, slovenskými jednotkami a nemeckými veliteľstvami, tiež sa mal starať 
o doplňovanie osôb a materiálu. S nemeckým súhlasom tiež mohol meniť zostavu 
a početné stavy divízií. Veliteľstvo zboru sa však čoskoro reorganizovalo na Spo
jovací štáb, ktorý bol nakoniec začiatkom decembra zrušený.42 Na reorganizácii sa 
výrazne podieľala aj samotná nemecká misia. Na druhej strane kritizovala nepre
hľadnosť organizovania náhradných jednotiek na Slovensku, tiež fakt, že Čatloš 
držal v pohotovosti viac vojakov ako bolo s nemeckou stranou dohodnuté. Musel 
prisľúbiť, že do 1. novembra 1941 prepustí toľko záložníkov, aby počet celej ar
mády nepresiahol 32-tisíc mužov. To sa mu však nepodarilo, ešte začiatkom roka 
1942 mala armáda 46 - 47-tisíc mužov, neskôr jej početné stavy ešte vzrástli. Ne
mecká misia sa tiež podieľala na výcviku nováčikov na jeseň 1941. Výsledky, ktoré 
sa dostavili pod vedením nemeckých dôstojníkov a poddôstojníkov, hodnotila ako 
uspokojivé.43

Na východnom fronte pôsobili od začiatku tiež jednotky slovenských vzduš
ných zbraní (letectvo, protilietadlové delostrelectvo, vzdušné spravodajstvo).44

40 VHA Bratislava, f. RD, šk. 7, sig. 30/1/7, Denník gen. Turanca, I. časť, s. 28,65.

41 Tesnopisecké správy zo zasadnutí Snemu Slovenskej republiky (ďalej len TS SSR), 71. zasadnutie zo 7.10. 
1941.

42 BYSTRICKÝ, J.: Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941. In: Vojenská história, roč. 
2,1998, č. l.s.49.

43 SNA, Alexandrijský archív, II.C-938, č. 5 627 920-34, správa o činnosti misie od 1.10. do 31.12.1941.

44 Veliteľstvo vzdušných zbraní (WZ, veliteľ/V/ gen. II. tr. Anton Pulanich) sa na okupované územie pre
sunulo už začiatkom júla. Z letectva malo k dispozícii 2 stíhacie (tretia stíhacia letka 11 zostala chrániť 
slovenský vzdušný priestor), 3 pozorovacie a jednu kuriérnu letku. Priamych bojových operácií sa v júli 
zúčastnili len stíhacie letky 12 a 13 ako ochrana nemeckých prieskumných letiek v južnom úseku frontu. 
Realizovali tiež nálety na ustupujúce sovietske jednotky, ako aj letecký súboj s protivníkom. Avie B-S34 
pritom utrpeli straty pri stretnutí so sovietskou protivzdušnou obranou. V priebehu augusta zostala na 
fronte len pozorovacia letka 1 a stíhacia letka 12 a časť príslušníkov pozorovacej letky 2, ktorí zabezpe
čovali kuriérnu službu. V dôsledku reorganizácie a odsunu časti mužstva peších jednotiek na Slovensko



Podobne ako v prípade peších jednotiek, predstavitelia DLM s ich nasadením do 
vojny pôvodne nepočítali. V pravidelnej správe o jej činnosti sa v tejto súvislosti 
konštatuje: „Na základe Ochrannej zmluvy s Nemeckom sa ochrana územia v jej 
základnom operačnom zámysle poňala ako obranná. Možnosť útočného použitia 
slov. vzdušných zbraní bola nemeckými inštitúciami označená ako neprichádza
júca do úvahy, čo vyjadruje aj odloženie [jeho] vyzbrojovania na časové obdobie 
po vojne.“ V správe sa tiež konštatuje, že v čase vypuknutia vojny sa „slovenské 
vzdušné zbrane nachádzali vo výstavbe, výcvik podľa nemeckého vzoru ešte nebol 
ukončený, výstroj a výzbroj zastaraná. Stíhacie letky mali vo výzbroji staré české 
lietadlá, ako napríklad Avia B 534 a pozorovacie letky Letov Š 328. Pozemný sled 
letiek bol vybavený rovnako zastaranými vozidlami, navyše v nie dostatočných 
počtoch, v dôsledku čoho nebolo možné zaručiť rýchly presun pozemného perso
nálu.“ Nedostatkom bola aj „prekonaná formálna a ťažkopádna taktika“. Pozitívne 
sa však v správe hodnotí pilotný výcvik, považovaný za všestranný.

Po vypuknutí vojny odišla väčšina príslušníkov DLM na front, v Bratislave zo
stal len najnutnejší personál, aby zabezpečoval priebežné služobné záležitosti, 
a aby udržiaval spojenie s MNO. Na front postupne odišli všetci dôstojníci DLM, 
s výnimkou spracovateľa protivzdušnej ochrany, ktorý zostal na Slovensku ako 
poradca pre otázky protivzdušnej ochrany. Podľa citovanej správy o činnosti DLM 
bola ich prítomnosť na fronte nevyhnutná pre úspešne fungovanie slovenských 
vzdušných zbraní. Ich veleniu totiž mala chýbať „schopnosť rýchlej orientácie 
v nových bojových situáciách, formulovania rýchlych a jasných rozhodnutí, ako 
aj schopnosť ich pretavenia do výstižnej, promptnej a ľahko realizovateľnej po
doby.“ Podľa DLM mala slovenská strana s vďakou prijímať jej návrhy a koncepty 
rozkazov, aj keď svoje nedostatky si verejne nepriznala: „A tak sa hneď od prvého 
dňa nasadenia operačného štábu z toho vyvinul úspešný postup, to znamená, že 
DLM predávala slov. veleniu vzdušných zbraní návrhy rozkazov a iné, ktoré potom 
[Slováci] bezo zmeny preberali. Bez tejto skutočnosti by pravdepodobne všetky 
operačné rozkazy kvôli váhavej a nerozhodnej povahe, ako aj ťažkopádnej štruk-

došlo 21. 8. aj k zrušeniu WZ a vznikol Štáb vzdušných zbraní pod vedením pplk. gšt. Emila Novotného. 
Ten pôsobil v rámci Veliteľstva poľného zboru (V - gen. II. tr. Anton Pulanich), ktoré výrazne oklieštilo 
jeho kompetencie (20. 9. v dôsledku ďalšej reorganizácie bolo WZ obnovené). Letky 1 a 12 sa zúčastnili 
obkľučujúcej operácie pri Kyjeve. Letka 12 chránila mosty cez Dneper, vzdušné krytie nemeckých prvo- 
sledových jednotiek a absolvovala dokonca niekoľko vzdušných súbojov so sovietskymi stíhačkami. Po
zorovacia letka 1 (chránená lietadlami Avia B-S34) vykonávala leteckú podporu slovenskej RD, ako i ne
meckým jednotkám počas bojov južne od Kyjeva. Na ochranu letísk boli nasadené batérie delostreleckého 
protilietadlového pluku. Po dobytí Kyjeva 19.9. sa slovenskí letci podieľali na bombardovaní a ostreľovaní 
ustupujúcich sovietskych jednotiek a následne vykonávali leteckú podporu pre RD a nemecký XXXIV. 
zbor. Pre problémy so zásobovaním, opotrebovaním lietadiel, ich nízky počet a zimné počasie, sa v októbri 
letky spolu s WZ stiahli na Slovensko. Pozorovacie letky mali z 38 lietadiel z bojového použitia vyrade
ných 18. Spolu absolvovali 73 pozorovacích letov nad frontom, 7 bombardovacích náletov, 5 bojových úto
kov a 1 letecký súboj. Stíhacie letky 12 a 13 okrem množstva sprievodných a hliadkových letov absolvovali 
14 bombardovacích útokov, 14 bojových náletov, 58 leteckých súbojov, zostrelili 3 sovietske lietadlá. Z 39 
lietadiel bolo z boja vyradených 29, zostrelené z toho boli 2, havarovaných po poškodení v boji 6. Bližšie 
pozri ŠUMICHRAST, P.: Slovenské letectvo na východní fronte 1941 - 1943. Cheb 2006.
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túre velenia prichádzali k jednotkám tak neskoro, že by už dávno nezodpovedali 
bojovej situácii.“

Nemecká strana pritom nemala žiadne problémy s iniciatívou velenia slo
venských vzdušných zbraní. Šéf DLM to pripisoval aj blahosklonnému prístupu 
nemeckej strany: „Je potrebné uviesť, že slovenské vedenie bolo tiež neustále pri
pravené pristúpiť na nemecké rady, pokiaľ sa tieto predkladali vo vhodnej podobe 
berúcej do úvahy pocit ich nezávislosti. Slovákom je treba dať popud, no zároveň 
ich ponechať vo viere, že rozhodujú oni sami. Počas vojny potom aj minister ná
rodnej obrany, ako aj veliteľ vzdušných zbraní prichádzali opakovane aj z vlastnej 
iniciatívy, aby si prišli po radu od DLM.“45

O vlastnej činnosti slovenských vzdušných zbraní vo vojne proti ZSSR je v hlá
sení DLM už v lete 1941 zmienka, že príprava na ich nasadenie prebehla s pred
stihom, ešte pred začatím vojny, a to v súvislosti s už spomínaným aktivovaním 
protilietadlovej obrany. Treba však dodať, že väčšina opatrení mala obranný cha
rakter, ktorý však bolo možné kedykoľvek zmeniť.46 Charakter a rozsah nasadenia 
slovenských vzdušných zbraní po vypuknutí vojny determinoval neveľký rozsah 
nasadenia slovenskej pozemnej armády. Ich využitie v rámci vlastných útvarov 
preto nemalo opodstatnenie. Slovenské velenie sa preto muselo uspokojiť s úlo
hami zaistenia a ochrany nástupných priestorov, resp. menej dôležitých lokalít 
a miest. Podľa správy DLM predstaviteľov slovenských vzdušných zbraní také
to úlohy neuspokojovali a „chceli bezpodmienečne bojovať proti nepriateľovi aj 
v ťažších bojových podmienkach“. Ich nadšenie Nemci síce oceňovali, nezodpo
vedalo však podľa nich vlastným schopnostiam Slovákov. V správe DLM sa v tej
to súvislosti konštatuje, že vyhovenie slovenskej žiadosti by namiesto úspechu 
prinieslo veľké straty a malo by nežiadúci dopad na morálku vojska. DLM preto 
„musela dozerať na to, aby nasadzovalo letky vo vhodných oblastiach odpoveda
júcich ich výkonnosti.“

Celkovo DLM hodnotila činnosť slovenských vzdušných zbraní pozitívne: 
„slov. vzdušné zbrane do nich vkladané očakávania nielen splnili, ale ich aj pre
konali. Hoci pri začiatku poľnej kampane bola nálada, ak sa to dá tak vyjadriť, 
pomerne skeptická, a nie príliš nadšená, potom sa na základe vlastnej mienky 
a najmä v dôsledku tesnej spolupráce s nemeckými letkami začal prejavovať výni
močne priaznivý posun v celkovej úrovni morálky. Počas rôznych letov šéfa misie 
na operačné základne v bojových oblastiach sa vždy a znova výrazne prejavovalo, 
s akou výnimočnou rozhodnosťou, zanietením a nadšením z nasadenia sloven
skí letci, dôstojníci, poddôstojníci a príslušníci mužstva spojili svoje letecké zna
losti s bojovým duchom a dosiahli tak najvyšších výkonov. Ich zážitky v krajine

45 ВАКА, I. - MEŠKO, M.: Vstup slovenských vzdušných zbraní do vojny proti ZSSR v hláseniach nemeckej 
leteckej misie. In: Vojenská história, roč. 14, č. 1, 2010, s. 100.

46KATREBA, Z.: Vojenské a politické kroky predchádzajúce vstupu SR do vojny proti Sovietskemu zväzu 
v roku 1941. In: Vojenská história, roč. 4,2000, č. 2, s. 40-41.



boľševizmu, ako aj hrdosť na im zverené úlohy prispeli k plnému rozvinutiu ich 
vlôh a schopností.“ Vzhľadom na značné straty a výpadky „zastaranej“ techniky sa 
DLM prihovárala za bezplatné prezbrojenie vzdušných zbraní nemeckou stranou, 
najmä lietadlami Messerschmitt Bf 109 a Henschel Hs 126.47

V dôsledku reorganizácie armádnej skupiny sa Čatloš rozhodol vrátiť v au
guste 1941 na Slovensko. Túto príležitosť využil na poďakovanie sa hlavnému 
veliteľovi 17. armády gen. pech. Carl-Heinrichovi von Stulpnagelovi, pod ktorého 
velenie spadali aj slovenské jednotky. Zároveň ho požiadal, aby formujúca sa RD 
v budúcnosti bola vždy nasadená ako „nedeliteľná jednotka a rozkazy jej uložené 
dostal na vedomie veliteľ slovenského zboru, generál Pulanich, aby sa eventuál
ne, ak by bolo nutné, vopred požadoval aj jeho súhlas ohľadne možností nasa
denia slovenských jednotiek.“48 Je pochopiteľné, že táto žiadosť bola nielen pre 
Čatloša prioritou z hľadiska štátno-bezpečnostných potrieb SR. Slovenská vláda 
si nemohla dovoliť stratiť právo kontroly pri rozhodovaní o spôsobe nasadenia 
vlastných jednotiek, ak chcela upevňovať zahranično-politické postavenie SR 
a deklarovať zdanie jej vlastnej suverenity. Okrem toho neprimerané straty na 
životoch a technike, ktoré by nebolo možné len tak ľahko nahradiť, by aj široká 
verejnosť vnímala ako ohrozenie bezpečnosti SR, najmä v kontexte napätých ma- 
därsko-slovenských vzťahov. Celá otázka však mala aj morálny rozmer, sloven
ská vláda (a zvlášť minister obrany) bola zodpovedná aj za životy svojich vojakov, 
ktorých osud jej nemohol byť ľahostajný. V prípade samotného Čatloša treba brať 
do úvahy aj otázku vlastnej veliteľskej prestíže. Ako minister a hlavný vojenský 
veliteľ chcel mať celkom logicky posledné slovo v rozhodovacom mechanizme 
ohľadne nasadenia vlastných jednotiek.

Možno konštatovať, že zapojením SR do vojny proti ZSSR sa ešte prehĺbila 
jej kolaborácia s nacistickým Nemeckom. Samotný minister národnej obrany gen. 
Čatloš vystupoval od vypuknutia vojny iniciatívne, za čo si vyslúžil aj uznanie 
nemeckej strany. Svoju účasť vo vojne na strane Nemecka pritom SR (rovnako ako 
jeho ďalšie satelity) v roku 1941 ešte ďalej (aj keďlen formálne) rozšírila. Dňa 12. 
decembra z iniciatívy predsedu vlády Tuku SR vyhlásila vojnu aj USA a Veľkej Bri
tánii. Keďže pritom opäť došlo k obídeniu snemu, tento akt bol protiústavný (po
dobne ako vstup SR do vojny proti Poľsku a ZSSR), pričom prezident Tiso vyhlá
senie podpísal až 15. decembra. Nepriateľom SR sa tak stala celá antihitlerovská 
koalícia. Podľa dobovej propagandy sa týmto aktom spojil boj kresťanskej Európy 
pod vedením mocností Paktu troch proti židoboľševizmu na východe s bojom pro
ti svetovej plutokracii na Západe. Takéto vyhlásenia, ktoré v nasledujúcom obdo-

47 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445, správa o činnosti slovenských vzdušných zbraní v letných mesia
coch; SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-938, č. D 5 627 775-96. Slovenský preklad dokumentu pozri ВАКА, 
MEŠKO, ref. 45, s. 94-114.

48 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 17, s. 569-570; Archiv bezpečnostních složek (ABS) Praha, f. H (Historický 
fond Státní bezpečnosti), archívne číslo (arch. č.) H 502-1, list Čatloša Stiilpnagelovi z 12.8.1941.
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bí ďalej rozvíjali aj ľudácki politici, pritom ešte vystupňovali útoky proti Židom 
označovaným za hlavných vinníkov celej vojny. Tí mali totiž podľa klasickej kon
špiračnej teórie stelesňovať tak komunizmus, ako aj kapitalizmus.49

Spolupráca medzi nemeckými vojenskými orgánmi a velením slovenskej 
armády bola v nasledujúcich mesiacoch po vypuknutí vojny na východe uspo
kojivá. Potvrdzujú to aj hodnotenia bojaschopnosti slovenských útvarov v poli 
zo strany DHM zo začiatku novembra 1941. Pri hodnotení RD sa konštatuje, 
že túto nemožno porovnávať s hodnotou nemeckej divízie. Na druhej strane 
sa konštatuje, že divízia je zložená prevažne z aktívnych dôstojníkov a muž
stva a tiež vzhľadom na to, že „už týždne je cvičená v útvare, je spôsobilá pre 
bojové úlohy, ktoré nie sú príliš náročného charakteru.“ To sa podľa šéfa DHM 
ukázalo pri jej nasadení v bojoch o Kyjev v septembri 1941, kde sa podľa neho 
držala dobre. Z jeho strany však išlo aj o diplomatické vyjadrenie, keďže RD 
bola nasadená na pokojný obranný úsek.50 Podobne bola hodnotená tiež ZD. 
Tá si získala uznanie nemeckých miest najmä za dlhý presun na východ, ktorý 
presahoval 500 km, ale aj za celkové plnenie rozkazov. Vo všeobecnosti je tu 
vyzdvihnutá tiež hodnota radového slovenského vojaka, ktorý sa „vo všeobec
nosti bil odvážne“. Pozitívne sú hodnotení tiež velitelia, včítane najmladších 
ročníkov dôstojníkov a poddôstojníkov z povolania, ktorí absolvovali výcvik 
v tzv. vzorných rotách,51 resp. na nemeckých vojenských školách. Na druhej

49 KORČEK, J.: Slovenský štát vo vojnovom stave so západnými spojencami. In: Vojensko-politické a geo- 
politické súvislosti vývoja Slovenska v rokoch 1918 - 1945. (Zborník referátov a vybraných diskusných 
príspevkov prednesených na vedecko-vojenskej konferencii v Trenčíne v dňoch 15. - 16. januára 1992.) 
Trenčín, 1992, s. 103-117; NIŽŇANSKÝ, E. a kol., ref. 20.

50 RD pod velením plk. del. Jozefa Turanca bola v auguste 1941 podriadená Skupine armád Juh a rámci nej 
v septembri 6. armáde. Do bojového nasadenia sa dostala už v polovici septembra južne od Kyjeva pri za
isťovaní západného brehu Dnepra. Stalo sa tak v čase vrcholnej fázy bitky o Kyjev, počas ktorej došlo k ob
kľúčeniu štyroch sovietskych armád nemeckými tankovými skupinami. Obranné pásmo RD sa v priebehu 
niekoľkých dní rozšírilo až na 48 km, keďže nemecké jednotky postupujúce severne od nej 19. 9. vstúpili 
do Kyjeva. Jej nasadenie v tomto pokojnom obrannom úseku skončilo krátko po dobytí mesta začiatkom 
tretej dekády septembra. Platilo to aj pre osobitnú skupinu, ktorá bola vyčlenená zo zostavy RD a podria
dená nemeckému veleniu pri zabezpečení prepravy nemeckých jednotiek, zásobovacích trénov a zajatcov 
cez Dneper. Obkľučujúcej operácie pri Kyjeve sa zúčastnili tiež jednotky slovenských vzdušných zbraní. 
Letka 12 chránila mosty cez Dneper a absolvovala dokonca niekoľko vzdušných súbojov so sovietskymi 
stíhačkami. Na ochranu letísk boli nasadené batérie delostreleckého protilietadlového pluku. Po dobytí 
Kyjeva 19. 9. sa slovenskí letci podieľali na bombardovaní a ostreľovaní ustupujúcich sovietskych jedno
tiek. Príslušníci RD spolu s jednotkami vzdušných zbraní počas bitky o Kyjev pri minimálnych stratách 
zajali 1 650 sovietskych vojakov, potopili jednu ozbrojenú riečnu loď, zostrelili jedno nepriateľské lietadlo, 
zničili niekoľko delostreleckých batérií a desiatky nákladných áut. MIČIANIK, ref. 4, s. 203-214; BYSTRIC
KÝ, ref. 42, s. 49-50.

51 Pod nemeckým dohľadom boli už v máji 1940 vytvorené tzv. vzorné roty (podľa nemeckého vzoru) pri pe
ších a delostreleckých plukoch. Ďalším rozkazom MNO z 10. 7. boli zriadené vzorné roty, resp. eskadrony 
tiež pri PtíV, jazdeckom priezvednom oddiele 1, telegrafnom a ženijnom pluku. Pre jednotlivé druhy zbra
ne boli zo strany DHM určení nemeckí dôstojníci - poradcovia - dočasne premiestnení na Slovensko. Ich 
úlohou bolo, okrem iného, vypracovať konkrétne programy výcviku tej ktorej zbrane. Paralelne s tým, aby 
bola armáda čo najlepšie pripravená na plnenie úloh, malo sa aj plnenie výcvikových plánov prispôsobiť 
nemeckému vzoru. Zdokonalenie výcviku sa malo dosiahnuť tiež organizovaním špeciálnych kurzov v ne
meckej armáde pre slovenských dôstojníkov. Podstata zmien vo výcviku mala podľa DHM spočívať v osvo-



strane väčšina dôstojníckeho zboru (zvlášť najstaršie ročníky odchované „čes
kou armádou“) si podľa misie dobré vysvedčenie nevystavila.52 Napriek uvede
ným konštatovaniam, presadzovali príslušníci spojovacieho štábu DHM už po 
skončení bojovej činnosti RD pri Kyjeve začiatkom tretej septembrovej dekády 
jej dočasné stiahnutie na Slovensko. Tu mala byť doplnená materiálom, a vý
cvik mužstva sa mal zdokonaliť. Treba uviesť, že vzhľadom na prichádzajúcu 
zimu išlo o logickú požiadavku. Táto iniciatíva nemeckej strany však nenašla 
pochopenie u samotného veliteľa RD plk. Jozefa Turanca. Vo svojom denníku 
si pri tejto príležitosti rozhorčene poznamenal, že „to tak vypadá, ako keby 
sme my chceli preč, kdežto vec je tá, že silou mocou sa chystajú páni od DHM 
domov a nechcú tu zostať oni cez zimu.“53

Turanca pritom neodrádzali ani nedostatky vo výzbroji RD, ktorú vzhľadom 
na absenciu tankov (ktoré boli z frontu stiahnuté už po bitke pri Lipovci) vo svo
jom denníku v polovici októbra označil za „pechotu na autách“. Krátko nato ho 
zase rozhorčila požiadavka, zaslať na MNO stanovisko, „že RD vzhľadom na stav 
jej vozidiel nie je už schopná ďalšieho tak rýchleho postupu.“ Túto žiadosť spojo
vacieho štábu DHM rezolútne odmietol tvrdením, že bojaschopnosť divízie udrží 
redukovaním počtov jednotiek. So svojím odhodlaním sa pritom opäť zdôveril aj 
svojmu denníku, kde, okrem iného, napísal: „Som teda boja schopný, chcem as
poň až na Don a ako slovenský dôstojník nemôžem nikdy hlásiť, že by som bol už 
teraz boja neschopný. Ano som boja schopný s redukovanými počtami, jako vyše 
uvádzam.“54

Možno predpokladať, že vzhľadom na dovtedy pomerne hladký postup ne
meckých vojsk Turanec nechcel prísť o príležitosť naďalej sa priamo podieľať na 
predpokladanom rýchlom víťazstve nemeckých zbraní. Na druhej strane treba 
už tu naznačiť, že Turanec sa aj v nasledujúcom období prezentoval ako jeden 
z najvernejších zástancov nemecko-slovenskej vojenskej spolupráce. Čo sa týka 
samotného ministra Čatloša, jeho bezprostredná reakcia k uvedenému stano
visku spojovacieho štábu DHM po víťazných bojoch pri Kyjeve, je, vzhľadom na 
absenciu archívnych dokumentov, otázna. Rokovanie o dočasnom stiahnutí, 
resp. vystriedaní RD, však bolo vzhľadom na očakávaný príchod zimy a postup
né neplánované predlžovanie vojny len otázkou času. Na druhej strane podľa 
Turanca za problémy s bojaschopnosťou RD nieslo zodpovednosť priamo ve-

jení si nemeckej disciplíny, vojenskej mentality - preklenutí bariéry medzi dôstojníkom a mužstvom. Zod
povednosť za výcvik mal niesť každý veliteľ, čím sa mala rozvíjať vlastná iniciatíva a zodpovednosť. Tieto 
zásady sa premietli do výcvikových smerníc slovenskej armády. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy 
dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 19, č.j. 159 977; AAN Warszawa, f. Mikrofilmy alexandryjskie, mf. T-77, 
R 879, č. 626 803, č. 627 023-35, správy o činnosti DHM od apríla do septembra 1940.

52 ВАКА, TULKISOVÁ, ref. 2, dok. 18, s. 570-574; BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 8, správa o činnosti DHM 
od 22.6. do 1.10.1941 zo 7.11.1941.

53 VHA Bratislava, f. RD,šk. 7, sig. 30/1/7, Vojnový denník gen. J. Turanca 20.6.1941 - 27.11.1941, s. 14.

54 Tamže, s. 29, 33-34.
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lenie slovenskej armády na čele so samotným ministrom Čatlošom. Do svojho 
denníka si v tejto súvislosti dňa 16. októbra poznamenal: „naprostá nemohúc
nosť vel. armády zásobovať armádu v poli, ktorá je odkázaná úplne na seba...“55 
Pod Turancove slová sa podpísala narastajúca animozita medzi ním a ministrom 
národnej obrany, ktorá sa v nasledujúcom období ešte prehlbovala. Podľa veli
teľa RD Čatloš nezvládal vykonávať spolu politickú funkciu ministra s povin
nosťami, ktoré mu vyplývali z postavenia hlavného vojenského veliteľa. Čatloša 
okrem toho považoval za politicky nespoľahlivú osobu, pod čo sa podľa neho 
podpísala jeho legionárska minulosť. Ministra pritom obviňoval z rodinkárstva, 
protekcionizmu, z protežovania bývalých čs. legionárov v slovenskej armáde, 
ktorí podľa neho nestáli na platforme slovenskej samostatnosti. Turancov po
stoj voči Čatlošovi formovali tiež náboženské predsudky, keďže ministrovu ne
spoľahlivosť odvodzoval tiež od jeho konfesionálnej príslušnosti k evanjelickej 
cirkvi.56 Požiadavku dočasného stiahnutia RD z frontu za účelom doplnenia jej 
vozového parku si však nakoniec už koncom októbra osvojil aj jej samotný veli
teľ. Predpokladal, že k tomuto kroku sa nemecké velenie odhodlá „po skončení 
tohtoročného ťaženia“. V opačnom prípade podľa neho už s RD nebolo možné 
počítať „na jar proti boľševikom“.57

Za svoje účinkovanie na fronte a najmä ochotu participovať v plnej mie
re na vojne proti ZSSR si slovenská armáda vypočula slová chvály z najvyšších 
nemeckých vojenských kruhov. Zvlášť pochvalne sa o dobrých výkonoch sloven
ských jednotiek vyjadril samotný náčelník Generálneho štábu pozemného vojska 
genplk. Franz Haider, o čom bol 13. októbra oficiálnou cestou informovaný šéf 
DHM gen. Otto.58 Vrcholným prejavom nemeckej spokojnosti so svojím sloven
ským satelitom však bolo pozvanie slovenských vládnych a armádnych špičiek 
do Hitlerovho hlavného stanu Wolfsschanze vo Východnom Prusku (dnes poľský 
Kyntrzyn) v októbri 1941.59

55 Tamže, s. 33.

56 Tamže, s. 15,19,32.

57 Tamže, s. 53.

58 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, varia, šk. 14, sig. III/7, šéf oddelenia atašé pre šéfa ОКН 13.10.41.

59 Hitlerov hlavný stan Wolfsschanze sa nachádzal 8 km na východ od mesta Rastenburg vo Východnom 
Prusku (dnes poľský K^trzyn). Výstavba železobetónových bunkrov, ale aj drevených objektov začala už 
v druhej polovici roku 1940. Modernizované a rozširované boli až do neskorej jesene 1944. Hitler sa do 
svojho nového hlavného stanu presunul už 23. 6. 1941, teda krátko po prepadnutí ZSSR. Poslednýkrát 
ho opustil v novembri 1944. 24. 1. 1945 boli objekty vyhodené do vzduchu pred blížiacou sa Červenou 
armádou. Pre výber miesta na vybudovanie tohto veliteľského stanovišťa uprostred hustého lesa (mimo 
hlavných ciest) hovorila jeho bezpečnosť a možnosť vysokej miery utajenia a maskovania proti bombar
dovaniu. Prístup k nemu sťažovali jazerá a bažiny. Na druhej strane veľkou výhodou bola prítomnosť 
železnice, jeho poloha okrem toho Hitlerovi umožňovala byť od začiatku blízko východného frontu. Na
cistická mašinéria tu postupne vybudovala malé betónové mestečko s rozlohou 2,5 km2, kde sa zdržiavalo 
asi 2 100 osôb. Dňa 20. 7. 1944 sa tu na Hitlera uskutočnil neúspešný atentát, ktorý vykonal nemecký 
dôstojník plk. Claus von Stauffenberg patriaci k sprisahancom usilujúcim sa o štátny prevrat s cieľom čo 
najskôr ukončiť vojnu.
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Oficiálne rozhodnutie o mieste a čase konania návštevy nemecký vyslanec 
na Slovensku Ludin obdržal 14. októbra 1941.60 V zmysle týchto inštrukcií mal 
tlmočiť pozvanie najvyšším slovenským predstaviteľom, teda prezidentovi Tisoví 
a premiérovi Tukoví. Zahraničný úrad pritom navrhol, aby slovenská delegácia 
odcestovala zvláštnym vlakom 19. októbra v nedeľu, pričom oficiálne rokovania 
mali prebehnúť nasledujúci deň, a v utorok sa plánoval návrat na Slovensko, kam 
by delegácia dorazila v stredu večer. Hitlerovo pozvanie pritom malo platiť aj pre 
ministra národnej obrany gen. Čatloša.61 V tejto súvislosti vyslanec Ludin pri
pravil pre Zahraničný úrad krátky profil gen. Čatloša, ktorému nemecká strana 
v predchádzajúcom období neveľmi dôverovala. Ludin upozornil, že už dlhší čas je 
u neho zreteľná zmena kurzu v smere nemecko-slovenského spojenectva. Rovna
ko proněmecky bol hodnotený tiež veliteľ pozemného vojska gen. II. tr. Alexander 
Čunderlík, ako aj ďalší dôstojníci, ktorí mali Čatloša sprevádzať (náčelník Štábu 
veliteľa armády pplk. gšt. Štefan Tatarko, náčelník Vojenskej kancelárie preziden
ta SR pplk. pech. Antonín Bardon, veliteľ delostrelectva a prednosta personálneho 
úradu na MNO pplk. del. Elemír Lendvay).62

Pozvanie však prekvapujúco nebolo adresované ministrovi vnútra a hlavné
mu veliteľovi HG Alexandrovi Machovi,63 napriek tomu, že išlo o „pravú ruku“ 
predsedu vlády Tuku - hlavného predstaviteľa radikálneho pronacistického kríd
la. K jeho dodatočnému zaradeniu do zoznamu pozvaných došlo až po interven
cii samotného Tuku. Pritom nemecký minister zahraničných vecí Ribbentrop si 
pôvodne želal jeho vynechanie zo zoznamu, keďže nemecká strana počítala len 
s menším rámcom rokovaní. Okrem toho Mach bol medzičasom už pozvaný do 
Nemecka ríšskym vedúcim Róbertom Leyom (šéf Nemeckého pracovného fondu 
/Deutsche Arbeitsfront/), odkiaľ sa vrátil 17. októbra.64 Informácia o nezáujme ne
meckej strany o Machovu prítomnosť v slovenskej delegácii je zaujímavá najmä 
v kontexte tvrdení, ktoré prevzali viacerí historici, že jednou z kľúčových otázok, 
o ktorých sa malo v Hitlerovom stane rokovať, bolo riešenie židovskej otázky na 
Slovensku. Ak by však táto otázka mala byť jednou z prioritných tém, Mach ako 
minister vnútra a hlavný iniciátor jej riešenia podľa nemeckého vzoru, by predsa 
bol tou najkompetentnejšou osobou. Naopak, v delegácii bolo spolu s náčelníkom 
Vojenskej kancelárie prezidenta SR pplk. Antonínom Bardonom a slovenským vo
jenským atašé v Berlíne pplk. pech. Alojzom Androvičom šesť predstaviteľov ar
mády (z 15 slovenských členov delegácie). Z toho možno predpokladať, že dôraz

60 NA Praha, f. 172 - Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945, šk. 17, č. 248 686-687,248 686-687.

61 Tamže, č. 248 688, správa Ludina pre Zahraničný úrad z 15.10.1941.

62 Tamže, č. 248 695-7, Ludinov telegram z 18.10.1941.

63 Tamže, č. 248 689, správa Ludina pre Zahraničný úrad z 15.10.1941.

64 Do Berlína odcestoval v stredu 15.10. vo večerných hodinách. Slovák, 17.10.1941, s. 3; NA Praha, f. 172 - 
Zahraniční úřad Berlín 1932 -1945, šk. 17, č. 248 690, Ribbentrop Ludinovi 16.10.1941; Tamže, č. 248 692, 
správa Ludina pre Zahraničný úrad zo 17.10.1941.
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sa mal klásť na otázky postavenia slovenskej armády na východnom fronte. Sa
motné pozvanie sa chápalo ako akési poďakovanie SR za jej dovtedajšiu účasť na 
operácii Barbarossa - teda na prepadnutí ZSSR. Rovnako Hitler pristupoval v tom 
čase tiež k svojim ďalším „vazalom“.

Samozrejme, slovenskí politici si od návštevy v Hitlerovom hlavnom stane veľa 
sľubovali. Napr. predstavitelia armády chceli túto príležitosť okrem iného využiť 
na presadenie svojich požiadaviek ohľadne jej prezbrojenia. Veľa od návštevy oča
kával najmä predseda vlády Tuka. Ten mal totiž stále silnejší pocit, že je zo strany 
Tisovho krídla vo vláde tlačený do defenzívy. V skutočnosti Tukov vplyv, ktorý na
dobudol v dôsledku salzburských rokovaní, postupne klesal, najmä po januárovej 
vnútropolitickej kríze, keď zo Slovenska musel odísť nemecký vyslanec Manfred von 
Killinger. Podľa správy jeho nástupcu v úrade Ludina z 18. októbra 1941, ktorá bola 
určená samotnému ministrovi zahraničných vecí J. von Ribbentropovi, chcel Tuka 
počas návštevy u Hitlera dosiahnuť, aby prezident Tiso viac bránil realizáciu jeho 
národno-socialistického programu.65 V podobnom duchu sa pritom niesla už Tuková 
prosba z augusta 1941, v ktorej sa domáhal stretnutia s Hitlerom a Ribbentropom. 
Toto svoje želanie „vyčerpaný Tuka“ zdôvodnil tým, že „pociťuje naliehavú potrebu, 
aby sa pre svoju prácu posilnil aspoň niekoľkohodinovou návštevou u nich.“66

Ludin v tejto súvislosti v hlásení z 18. októbra Tukoví vyčítal jeho precitlivenosť 
a málo odvahy. Na druhej strane upozornil, že predsedovi vlády aj v posledných 
dňoch zdôrazňoval, že v Berlíne je vnímaný ako podstatný faktor nemecko-slo- 
venských vzťahov. Z tohto dôvodu Ludin vo svojej správe ministrovi Ribbenropovi 
navrhoval, aby počas stretnutia so slovenskou delegáciou u Hitlera vyhovel Tuko
vej žiadosti a inštruoval v tomto zmysle samotného Tisu. Pritom zdôraznil, že 
„len takýmto spôsobom sa dá vyvarovať otrasom a Slovensko priviesť k zdravému 
vývoju.“ Či toto vyslancovo odporúčanie sa naozaj aj zrealizovalo, je otázne, keď
že záznam z politických rokovaní v Hitlerovom hlavnom stane sa zatiaľ nenašiel. 
V uvedenej správe Ludin upozornil tiež na ďalšie kľúčové otázky, ktoré by mali byť 
predmetom rokovania. Veľká pozornosť sa mala venovať otázke slovenskej účasti 
v bojoch na východnom fronte. V tejto súvislosti opäť poukázal, že treba revidovať 
hodnotenie samotného slovenského ministra národnej obrany gen. I. tr. Čatloša. 
Upozornil pritom, že napriek predchádzajúcim nejasnostiam ohľadne jeho osoby, 
dnes „ďalekosiahle sleduje nemeckú líniu“. Ludin tiež upozornil, že Čatloš prav
depodobne počas návštevy vo Wolfsschanze predloží požiadavky na prezbrojenie 
slovenskej armády. Vyslanec to prijímal s pochopením a odporúčal, aby v tomto

65 NA Praha, f. 172 - Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945, šk. 17, č. 248 698-9, hlásenie Ludina Ribbentropovi 
z 18.10.1941.

66 NIŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké vzťahy 1941 - 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti 
ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941 - 1945 in Do- 
kumenten II. Vom Krieg gegen die UdSSR bis zum Untergang der Slowakischen Republik im jahr 1945. 
Prešov 2011, dok. 15, s. 127-129, Ludinov telegram Wiisterovi o možnostiach návštevy Tuku u Hitlera 
a Ribbentropa z 22.8.1941.



duchu prebiehali aj samotné rokovania. Zo zahranično-politických otázok Ludin 
upozornil Ribbentropa na otázku maďarsko-slovenského antagonizmu. S pocho
pením konštatoval, že v slovenských vládnych kruhoch sa stále veľmi citlivo vní
ma maďarská revizionistická propaganda. Pre upokojenie slovenských politikov 
preto odporučil, aby nemecká strana verbálne garantovala ochranu SR v zmys
le ochrannej zmluvy z 23. marca 1939. Na prípadné „slovenské revizionistické 
požiadavky“ Ludin odporučil Ribbentropovi odpovedať vyhýbavo. Prekvapujúco 
sa však nezmienil o riešení židovskej otázky na Slovensku. S jej zaradením do 
rokovaní sa však pravdepodobne počítalo.

Na základe inštrukcií Zahraničného úradu zo 14. októbra sa mala samotná 
cesta, ako aj obsah rokovaní držať v tajnosti pred novinármi, a to tak v ríši, ako aj 
na Slovensku.67 Z tohto dôvodu sa o chystanej návšteve u Hitlera slovenská verej
nosť z médií vôbec nedozvedela. Dobová tlač priniesla informácie o ceste až po jej 
skončení 23. októbra 1941.

Podľa oficiálnej správy o priebehu rokovania (netýka sa rokovaní o poli
tických otázkach), ktorú vyhotovil nemecký vojenský atašé na Slovensku pplk. 
Heinrich Becker,68 sa zahraničná služobná cesta slovenských politikov a voja
kov uskutočnila v dňoch 19. - 22. októbra 1941. Zo Slovenska delegácia vyrazila 
19. októbra (nedeľa) o 13. 50 h a k Hitlerovi dorazila nasledujúci deň približne 
o 11. 00 h. Samotná slovenská časť delegácie mala 15 členov na čele s preziden
tom Tisom, predsedom vlády Tukom, ministrom národnej obrany gen. I. tr. Čatlo- 
šom a ministrom vnútra a hlavným veliteľom HG Machom. V delegácii však boli 
aj predstavitelia nemeckých orgánov na Slovensku na čele s vyslancom Ludinom 
a šéfom DHM genpor. Ottom).69 Po ich slávnostnom privítaní samotným Hitlerom 
sa prezident Tiso spolu s Tukom a s ríšskym ministrom zahraničných vecí Ribben- 
tropom zúčastnili porady u nemeckého Vodcu.

Vzhľadom na to, že záznam z rokovaní o politických či hospodárskych otáz
kach zatiaľ nie je známy, sústredím sa najmä na vojenskú problematiku rokova-

67 na Praha, f. 172 - Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945, šk. 17, č. 248 686-687.

68 BA -MA Freiburg, Bs.RW 5, As. 445; SNA, Alexandrijský archív, Il.C-898, č. 5 630 019-28, správa nemecké
ho vojenského atašé na Slovensku pplk. Heinricha Beckera z 29.10.1941 Generálnemu štábu pozemného 
vojska - oddelenie atašé o priebehu návštevy prezidenta Tisa a jeho delegácie v Hitlerovom hlavnom 
stane; NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 66, dok. 23, s. 154-160.

69 Zo slovenskej strany: prezident J. Tiso, predseda vlády V. Tuka, minister vnútra a veliteľ HG A. Mach, 
minister národnej obrany generál I. tr. F. Čatloš, vyslanec v Berlíne Matúš Čemák, veliteľ pozemného 
vojska gen. II. tr. Alexander Čunderlík, prezidiálny šéf a vedúci politickej sekcie MZV, zástupca ministra 
a titulámy vyslanec SR Jozef Mračna, legačný radca MZV a šéf diplomatického protokolu Ján Belnay, ná
čelník Štábu veliteľa armády pplk. gšt. Štefan Tatarko, vojenský atašé pri slov. vyslanectve v Berlíne pplk. 
Alojz Androvič, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR pplk. Antonín Bardon, veliteľ delostrelectva 
a prednosta Personálneho úradu na MNO pplk. del. Elemír Lendvay, osobný tajomník prezidenta repub
liky K. Murín, pridelenec na MZV K. Danihel, pobočník hlavného veliteľa HG Hugo Hofer. Z nemeckého 
zastúpenia v SR: vyslanec Hanns E. Ludin, náčelník DHM genpor. Paul von Otto, nemecký vojenský atašé 
pplk. Heinrich Becker, legačný tajomník na nemeckom vyslanectve v Bratislave Hans Gmelin. Okrem toho 
zo Zahraničného úradu bol v slovenskej výprave vyslanec Alexander Freiherr von Dornberg, ako aj sprie
vodná skupina špeciálneho odriadu.
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nia, o ktorej vypracoval pomerne podrobný záznam nemecký vojenský atašé pplk. 
Becker. Zatiaľ čo Tiso rokoval s Hitlerom, gen. Čatloš v sprievode šéfa DHM na 
Slovensku genpor. Otta a vojenského atašé pplk. Beckera rokoval s náčelníkom 
OKW poľným maršalom Wilhelmom Keitelom v mapovej miestnosti. Ten pritom 
prítomných poučil o momentálnej situácii na východnom fronte. Prirodzene, 
debata sa veľmi rýchlo sústredila najmä na postavenie slovenských jednotiek na 
fronte, a to aj v súvislosti s ich ďalším zotrvaním na pozíciách aj v zimných me
siacoch. Gen. Otto preto opätovne navrhol možnosť stiahnutia RD do priestoru 
východného Slovenska, kde by bola doplnená materiálom, čiastočne prezbrojená, 
mužstvo by sa zdokonalilo vo výcviku. Tento návrh však nenašiel u prítomných 
žiadnu odozvu. Keitel pritom poukázal na problémy s transportom po železni
ci pri spätnom presune divízie na Slovensko. Čo sa týka ZD, tu sa konštatovalo, 
že pravdepodobne zostane v dovtedajšom priestore na území Ríšskeho komisa
riátu Ukrajina. Ďalej sa diskutovalo o zásobách munície. Slovenská strana bola 
upozornená, že zatiaľ sa ešte musí uspokojiť so starými zásobami po čs. armáde. 
Ich novovýroba však vo viacerých prípadoch neprichádzala z nemeckej strany do 
úvahy. Gen. poľný maršal Keitel v tejto súvislosti sľúbil iniciovanie previerky na 
Úrade pre branné hospodárstvo a zbrojenie. Zároveň prisľúbil, že ak by stará de
lostrelecká munícia čs. výroby nebola k dispozícii, zváži OKW otázku prezbroje
nia delostrelectva. Slovenská strana, prirodzene, využila túto Keitelovu poznám
ku a nastolila otázku prezbrojenia slovenskej armády. Treba uviesť, že táto snaha 
bola jednou z príčin Čatlošovej prehnanej iniciatívy z pozície veliteľa slovenskej 
armádnej skupiny. Ako už bolo vyššie uvedené, minister sa usiloval o čo najväčšie 
zapojenie slovenských jednotiek do bojov na fronte, od čoho si sľuboval, okrem 
iného, splnenie jeho požiadaviek na kompletné prezbrojenie slovenskej armády. 
Čo sa týka spomínaného delostrelectva, genpor. Otto predložil požiadavku na do
plnenie RD o 24 kanónov a ZD o 20 kanónov. Dokopy pre celú slovenskú armádu 
odznela požiadavka na 112 kanónov.

Keitel súhlasil s tým, že slovenská armáda musí byť prezbrojená nemeckými 
zbraňami, tak ako to bolo dohodnuté už v roku 1939. Na druhej strane upozornil, 
že v danej situácii sa musia uprednostniť požiadavky nemeckej armády, keďže tie 
sú vzhľadom na neutíchajúce boje obrovské. Ako možný termín na prezbrojenie 
delostrelectva stanovil koniec jesene. S ohľadom na stav munície sa mala nemec
kými delami vybaviť najprv RD.

Čatloš túto debatu využil a upozornil aj na alarmujúci stav slovenského le
tectva, ktoré chcel tiež prezbrojiť modernými nemeckými lietadlami. Keitel ho 
však odkázal na hlavného veliteľa Luftwaffe, ríšskeho maršala Hermanna Goringa, 
s ktorým sa slovenská delegácia mala tiež stretnúť. Rokovalo sa tiež o rozsahu 
slovenskej armády. Genpor. Otto v tejto súvislosti pripomenul, že na základe roz
hodnutia samotného Hitlera sa počíta s tridsaťdva tisícovou armádou (myslela sa 
celá armáda na Slovensku, ako aj v zahraničí), ktorá však bola v dôsledku povolá-



nia odvedencov a záložníkov početnejšia о 16 800 mužov.70 Keitel k tomu nemal 
žiadne pripomienky.71

Prerokovávala sa tiež otázka postavenia nemeckej menšiny v slovenskej ar
máde. Hovorilo sa najmä o probléme, ktorý vyplýval z veľkého nedostatku pod
dôstojníkov nemeckej národnosti (keďže viacerí slúžili vo Waffen SS). Sloven
ská strana navrhovala, aby aspoň časť týchto osôb (asi 60) bola vyňatá z Waffen 
SS a začlenená do slovenskej armády, k čomu sa však Keitel vzhľadom na ich po
treby staval skepticky, prisľúbil však, že sa o tom porozpráva s ríšskym vodcom 
Heinrichom Himmlerom.

Po skončení pracovných rozhovorov všetci účastníci na čele s prezidentom 
Tisom absolvovali slávnostné stretnutie s Hitlerom (spojené s obedom), ktorý ich 
spolu so šéfom operačného úradu OKW gen. del. Alfrédom Jodlom oboznámil so 
situáciou na východnom fronte, s postavením nemeckých jednotiek a vojenskými 
cieľmi Nemeckej ríše.

Hitler pritom zdôraznil, že v prípade bojov na Východe nejde o získanie neja
kých geografických bodov, napríklad dobývanie miest, ale že výlučný cieľ predsta
vuje zničenie „boľševickej brannej moci“: „Obsadením 3 veľkých priemyselných 
centier - údolia Donca, Moskvy a Leningradu - Rusi prišli o svoje hlavné výrobné 
centrá.72 S priemyslom nachádzajúcim sa východne od Uralu nebudú boľševici 
schopní účinne vyrábať toľko zbraní a výzbroje, že by sme na ne príliš museli 
brať ohľad. Okrem toho východne od Uralu dôjde k vyjasneniu v dôsledku zása
hu cudzej mocnosti (myslí sa Japonsko - I. B.). Dôležité je ovládnutie Rostova, 
lebo tam končí ropovod z Kaukazu. - Aby sa Angličanom nedala žiadna príležitosť 
k útoku na nás z tejto oblasti, nasledovný cieľ musí byť Kaukaz. O Moskvu ako 
takú nemáme žiaden záujem. Ide o to ovládnuť železnice vedúce do Moskvy od 
východu, aby sa tak odrezalo spojenie ruských armád, ktoré sa ešte nachádza
jú západne od Moskvy. Na Leningrad sa neútočí. Je obkľúčený do takej miery, že 
padne sám od seba.“ Na záver Hitler poďakoval za opätovnú účinnú pomoc slo
venskej brannej moci, čím pripomenul už účasť slovenskej armády vo vojne proti 
Poľsku. Vyzdvihol pri tom udatnosť slovenského vojaka: „Túto pomoc Nemecko 
nezabudne a slovenský štát si môže byť kedykoľvek istý ochranou Veľkonemeckej 
ríše.“ Prirodzene, vzhľadom na predchádzajúce úspechy nemeckej armády, možno 
predpokladať, že Hitlerove sebavedomé vyjadrenia a predpovede rýchleho víťaz
stva na východe (ktoré sa, ako je známe nenaplnili) urobili na prítomných členov 
delegácie veľký dojem. O to viac si cenili Hitlerove ubezpečenia o nemeckých ga-

70 Hitlerom stanovený počet sa v budúcnosti nikdy nepodarilo dodržať. Pozri napr. CSÉFALVAY, F. a kol.: 
Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok (1939 - 1945). Bratislava 2008.

71 Podľa štvrťročnej správy DHM (1.10. - 31.12.1941) mala slovenská armáda v decembri 1941 45 765 mu
žov, z toho poľná armáda mala 16 747 mužov. BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445; SNA, Alexandrijský 
archív, II.C-938, č. 5 627 920-34, správa o činnosti DHM od 1. 10. do 31.12.1941.

72 Uvedené oblasti neboli pod kontrolou nemeckej armády.
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ranciách slovenskej samostatnosti. Potvrdzujú to aj dojmy samotného nemecké
ho vojenského atašé pplk. Beckera.

Zvlášť spokojná bola nemecká strana s počínaním ministra národnej obrany 
gen. Čatloša, ktorý za svoje zásluhy pri vedení slovenských jednotiek na fron
te prevzal z rúk samotného Hitlera Veľkokríž záslužného radu nemeckého orla 
s mečmi. Naopak, poľný maršal Keitel dostal Slovenský vojenný víťazný kríž I. 
stupňa s hviezdou. Po obede rokovanie vojenskej časti delegácie pokračovalo 
u hlavného veliteľa pozemného vojska poľného maršala Walthera von Brauchit- 
sch. Tu si návšteva vypočula krátky prehľad o situácii na fronte, ktorý predniesol 
zástupca náčelníka generálneho štábu v sekcii riadenia bojových operácií OKH 
genpor. Friedrich von Paulus, neskorší veliteľ 6. armády obkľúčenej pri Stalingra
de.73 Hostia tu absolvovali prehliadku mapovej miestnosti, zariadení na zamedzo
vanie úniku správ, pričom podľa Beckera „veľkosť a rozsah týchto zariadení uro
bili na slovenských dôstojníkov veľký dojem.“

Paralelne prebiehali tiež politické rokovania. Možno predpokladať, že veľká 
pozornosť sa venovala napätým madärsko-slovenským vzťahom. Slovenská dele
gácia sa pri tom, podľa viacerých prameňov, okrem Hitlera a Ribbentropa stretla 
aj s ríšskym vodcom Heinrichom Himmlerom. Oficiálnych rokovaní sa pravdepo
dobne nezúčastnil, bol však prítomný na podávaní čaju ministrom zahraničných 
vecí o 17.00 h. S najväčšou pravdepodobnosťou Himmler v rozhovore s Machom, 
Tisom a Tukom rozoberal aj tzv. riešenie židovskej otázky na Slovensku. Dokazuje 
to Machovo vyhlásenie z 26. marca 1942 na pôde Štátnej rady: „...Dávnejšie, keď 
sme boli v Hlavnom stane Fuhrerovom, bola reč o židovskej otázke u nás...Boli 
informovaní o tom, že mi nie sme schopní riešiť túto otázku, aby sme židov vedeli 
donútiť sústrediť...Každú príležitosť sme využili na to, aby sme sa ich zbavili...Po
mocou Nemcov chceme sa zbaviť židov. Najväčší krok sme urobili vtedy, keď sme 
boli v Hlavnom stane u Fiihrera. Mali sme možnosť hovoriť s Himmlerom a v prí
tomnosti p. ministra zahraničia (Ribbentropa -1. B.) sa povedalo na otázku koľko 
je tých židov u vás, že 90 000, povedali nám, že oni ich budú potrebovať...“ Z toh
to Machovho tvrdenia vyplýva, že počas rokovania u Hitlera sa načrtla možnosť 
deportovania Židov, k čomu nakoniec došlo už v nasledujúcom roku. O stretnutí 
s Machom a Tisom sa následne vo svojej osobnej korešpondencii zmienil aj sa
motný Himmler. Podľa nej venoval Slovákom 15 minút. O tom, že by sa na tomto 
stretnutí rozoberala aj otázka osudu slovenských Židov sa však v liste adresova
nom šéfovi Hlavného úradu SS Gottlobovi Bergerovi vôbec nezmieňuje (nemal 
však pre to ani dôvod).74 Každopádne o otázke, či tieto rokovania boli tým medz
níkom, ktorý rozhýbal následnú deportačnú akciu so židovským obyvateľstvom,

73 Zastupoval chorého náčelníka generálneho štábu genplk. Franza Haldera.

74 HRADSKÁ, K.: Jozef Tiso v Hitlerovom hlavnom stane a na Ukrajine roku 1941 vo svetle nemeckých doku
mentov. In: Historický časopis, roč. 2003, č. 4, s. 68S-694; NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 66, dok. 22, s. 152-153.



slovenskí historici dodnes diskutujú.75 Na príčine je aj skutočnosť, že nemáme 
záznamy, ktoré by potvrdzovali, že židovská otázka sa rozoberala aj počas oficiál
nych rokovaní. Ako som už naznačil, pozornosť jej nevenoval ani vyslanec Ludin, 
v správe pre Ribbentropa, kde načrtol možné okruhy tém rokovania so Slovákmi. 
Zaujímavý je tiež už spomínaný fakt, že pôvodne Nemci nemali záujem na tom, 
aby členom delegácie bol aj Mach, ktorý z pozície ministra vnútra a pronacisticky 
orientovaného politika mohol v tomto smere najlepšie presadzovať ich predstavy. 
Okrem toho, ak by Nemcom práve na tomto stretnutí skutočne išlo o presadenie 
deportácií, prečo sa Himmler nezúčastnil aj oficiálnych rokovaní?

Tu sa ako najpravdepodobnejšie javí konštatovanie Eduarda Nižňanského, 
podľa ktorého sa snahy „riešiť“ holokaust na Slovensku na jeseň 1941 „prekrížili 
s plánmi nacistického holokaustu“. Bez ohľadu na októbrovú návštevu u Hitlera 
sa nemecká strana v novembri 1941 obrátila na svojich satelitov (Slovensko, Ru
munsko a Chorvátsko) ohľadom deportácií Židov (tej-ktorej štátnej príslušnosti) 
z územia nacistického Nemecka do koncentračných táborov a žiadala ich o vyjad
renie.76

Mach však s Himmlerom rokoval tiež o ďalších dôležitých záležitostiach. 
Podľa spomínaného listu G. Bergerovi tu ríšsky vodca SS predostrel vlastný ná
vrh vytvorenia špeciálnej jednotky SS z dobrovoľných príslušníkov HG, s ktorým 
Mach nadšene súhlasil.77 S iniciatívou prišiel aj samotný Mach, ktorý Himmlera 
otvorene požiadal o pomoc pri vytvorení koncentračného tábora pre asi 1 100 
väzňov. Dokazuje to list, ktorý bol odoslaný 13. novembra z kancelárie inšpektora 
koncentračných táborov (ten spadal práve pod ríšskeho vodcu SS) pre nemecké
ho vyslanca na Slovensku Ludina.78 Tento úrad jednal priamo na rozkaz Himmle
ra, ktorý sa odvolal na nedávny rozhovor s Machom. Ludin bol požiadaný, aby 
slovenskej strane oznámil, že inšpektorát koncentračných táborov je pripravený 
prevziať výcvik budúcich veliteľov tábora. Ten sa mal uskutočniť v nacistickom

75 Bližšie pozri NIŽŇANSKÝ, E. (ed.): Holokaust na Slovensku 6. Deportácie v roku 1942. Dokumenty. Brati
slava 2005, s. 13-14; Tenže: Rokovania nacistického Nemecka o deportáciách Židov v roku 1942 - príklad 
Slovenska, Rumunska, a Maďarska. In: Historický časopis, roč. 2010, č. 3, s. 471-496; HRADSKÁ, ref. 74; 
Táže: Prípad Wisliceny. Nacistickí poradcovia a židovská otázka na Slovensku. Bratislava 1999, s. 38,93; 
KAMENEC, I.: Po stopách tragédie. Bratislava 1991, s. 155-156.

76 NIŽŇANSKÝ, ref. 75, s. 13-14.

77 V tomto čase na Slovensku finišovali lekárske prehliadky (pod vedením nemeckých lekárov) spojené s ra
sovým testovaním príslušníkov HG. Z osôb spínajúcich rasové kritériá, ktoré ich perspektívne predurčo
vali k následnej germanizácii, sa vyberali príslušníci do Vybraných jednotiek HG. Z týchto osôb mali byť 
v budúcnosti perspektívne vyberaní dobrovoľníci pre službu v Zbraniach - SS. Podľa H. Himmlera však 
museli spĺňať najprísnejšie germánske kritériá. Táto myšlienka sa však nakoniec v praxi nezrealizovala 
a v Zbraniach - SS nevznikla žiadna dobrovoľnícka slovenská jednotka. Bližšie pozri napríklad KÁRPÁTY, 
V.: Vybrané jednotky Hlinkovej gardy 1941 - 1944. In: Pamäť národa, roč. 2007, č. 1, s. 6-20; SCHVARC, 
M.: „Fahndung nach deutschem Blut“? K otázke budúceho usporiadania slovenského priestoru v kontexte 
„Volkstumspolitik“ SS. In: V perimetri zameriavača. Kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne. 
Banská Bystrica 2012, s. 176-197.

78 PAAA Berlín, f. Gesandschaft Prefšburg, šk. 169.
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koncentráku v Sachsenhausene. Zároveň Nemci navrhli, aby pri výbere vhodnej 
lokality slovenská strana vychádzala z požiadavky na jeho rentabilnosť. Tábor mal 
stáť v blízkosti kameňolomu, kde by väzni pracovali. Ďalšia korešpondencia ne
meckých a slovenských orgánov v tejto záležitosti však nie je známa. Ďalší tábor 
pre politických väzňov okrem známej Ilavy však nakoniec nevznikol. V rovnakom 
čase však prebiehala príprava na vytvorenie židovských pracovných táborov (No
váky, Sereď, Ilava), ktoré v roku 1942 slúžili zároveň ako deportačné miesta. Do 
akej miery sa aj ich týkala Machom dohodnutá spolupráca s inšpektorom koncen
tračných táborov ríšskeho vodcu SS, je však otázne.79

Po skončení oficiálnych rokovaní sa konala slávnostná večera s Hitlerom, na 
ktorej sa zo Slovákov zúčastnili len Tiso a Tuka. Zvláštny vlak so slovenskou de
legáciou opustil Hitlerov hlavný stan v neskorých večerných hodinách (o 22.00 
h) a na druhý deň na poludnie zastavil v Romintene (dnes Krasnolesje v Kalinin- 
gradskej oblasti) v severnom Východnom Prusku, kde mal svoje sídlo ríšsky maršal 
Hermann Goring. Tu sa však delegácia dlho nezdržala. Celá návšteva, ktorá trvala 
asi tri hodiny, pozostávala zo slávnostného obeda a následnej Goringovej pred
nášky o „leteckej vojne“. Na záver ríšsky maršal prevzal z Tisových rúk vyzname
nanie Slovenský vojenný víťazný kríž s pozlátenou reťazou a hviezdou. Pritom sa
motný Čatloš pravdepodobne ani nepredniesol svoje požiadavky na prezbrojenie 
slovenského letectva. V oficiálnom zázname z rokovania o tom nie je ani zmienka. 
Po skončení návštevy delegácia v popoludňajších hodinách (o 15.00 h) odcesto
vala na Slovensko, kam prišla na druhý deň 22. októbra. Jej príchod do Bratislavy 
pritom dobová propaganda zinscenovala ako dokonalé triumfálne predstavenie. 
Už na vyzdobenej stanici v Devínskej Novej Vsi delegáciu privítalo niekoľko čle
nov vlády. V samotnej Bratislave pred prezidentským palácom sa v tom čase už 
zoraďovali nastúpené čestné útvary brannej moci, Hlinkovej gardy, Hlinkovej 
mládeže, zástupcovia HSĽS, príslušníci nemeckého vyslanectva, DHM a DLM. 
Privítanie zakončila krátka reč prezidenta Tisu. Jeho slová boli plné pátosu a pa- 
tetickosti, bežný poslucháč sa však z nich nedozvedel nič konkrétne. Frenetické 
reakcie prítomného davu pritom vyvolalo Tisovo uistenie o Hitlerovej náklon
nosti k Slovákom, ktorí ho „nesklamali“. Cestu do Berlína pritom prezentoval ako 
dôkaz, že so Slovenskom sa počíta v Hitlerom budovanej „novej Európe“, k čomu 
podľa neho výrazne prispela aj slovenská armáda svojou účasťou na východnom 
fronte: „...Nová Európa sa už buduje, ba by som povedal, nemá len základ, nemá 
len prízemie, ale už buduje poschodie. A do tejto novej Európy zapnutá je už naša 
armáda svojím aparátom. Do tejto novej Európy je zapnutý náš slovenský národ 
a už buduje podľa tejto novej Európy.“ Tiso si pritom neodpustil ani glorifikáciu 
osoby samotného Hitlera, pričom cynicky vyzdvihoval jeho „ľudskú“ stránku: „Pri

79 V prvej polovici roku 1942 prišli do táborov poddôstojníci SS ako poradcovia veliteľa pre ich výstavbu ako 
aj pre prebiehajúce deportácie. Podliehali priamo poradcovi pre tzv. riešenie židovskej otázky Dieterovi 
Wislicenymu. ВАКА, I.: Židovský tábor v Novákoch 1941 - 1944. Bratislava 2001, s. 40.



obrovských rysoch vojvodských, štátnických ťahoch Adolfa Hitlera, videli sme 
bezprostredne i jeho úprimnú ľudskosť, ktorá sa prejavuje v jednoduchosti, otvo
renosti a takej mužnej statočnosti, ktorá si vie vážiť každého, kto sa jemu prirov
náva k odvahe, statočnosti a pracovitosti.“80

Predseda vlády Tuka ešte v tento deň poslal nemeckému ministrovi zahra
ničných vecí telegram, v ktorom poďakoval za „opätovné vyjadrenie úprimného 
priateľstva“ a mimoriadne srdečné prijatie.81 Význam prijatia Slovákov u Hitle
ra mohutne vyzdvihovala aj dobová tlač a rozhlas, ktoré zdôrazňovali historický 
význam tejto návštevy. Tá mala byť dôkazom zaistenia slovenskej samostatnosti 
pod ochranou mocného nacistického Nemecka.

Vysoké hodnotenie armády z úst najvyšších predstaviteľov Nemeckej ríše, pri
rodzene, zvýšilo prestíž samotného ministra národnej obrany gen. Čatloša a jeho 
osobne s najväčšou pravdepodobnosťou aj motivovalo. Činy armády v tomto kon
texte hyperbolizovala dobová propaganda, ktorá zdôrazňovala ich význam pre za
bezpečenie slovenskej samostatnosti a nezávislosti. Prispel k tomu aj samotný 
Čatloš, ktorý okamžite po návrate od Hitlera vydal už 24. októbra mimoriadny 
rozkaz, v ktorom slovenskej armáde tlmočil slová chvály: „S pocitom zadosťuči
nenia a hrdosti som vzal na vedomie, že o činoch, udatnosti, svedomitosti a spo
ľahlivosti slovenského vojaka majú najpovolanejšie a najvyššie kruhy nemeckého 
vojenského a leteckého vedenia najlepšiu mienku a vyjadrujú sa o nich výrazmi 
najvyššieho uznania.“ Čatloš pritom v zhode s dobovou propagandou mýtizoval 
poslanie slovenskej armády na východnom fronte: „Vy vojaci, bojovníci, ste už 
vyorali svoju brázdu na poli vojenskej udatnosti, slávy a obetavosti. Vyorali ste 
takú hlbokú brázdu, ktorá bude trvalým základom celého vývinu slovenského ži
vota i pre našu ďalekú budúcnosť, v nej sa ujme každé semeno našich podujatí 
a prinesie bohatú úrodu.“ V zhode s ubezpečeniami, ktoré si spolu s ostatnými 
členmi delegácie vypočul od samotného Hitlera, presviedčal slovenských vojakov, 
že čas konečného víťazstva sa blíži: „Blíži sa čas konečného víťazstva, keď spoloč
ne s nemeckými kamarátmi dobojujeme tento veľký boj proti nesmiernemu zlu, 
ktoré ohrozovalo najušľachtilejšie ideály ľudstva.“82

Prirodzene, cestu vyhodnocovala aj nemecká strana. Okrem úradného zázna
mu o priebehu návštevy nemecké vyslanectvo na Slovensku spracovalo tiež hod
notenia viacerých slovenských predstaviteľov. Podľa tohto materiálu boli účast
níci cesty „hlboko dojatí“, zapôsobila na nich „jednoduchosť a srdečnosť vodcu A. 
Hitlera“ a jeho slová o ochrane slovenského štátu. Veľký dojem na nich zanechal 
jednoduchý spôsob života v Hitlerovom hlavnom stane. Cesta bola podľa nemec
kého vyslanectva úspechom pre ďalšiu činnosť všetkých nemeckých miest na Slo-

80 Slovák, 23.10.1941, s. 1-2, Posolstvo Vodcu národa a štátu.

81 NA Praha, f. 172 - Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945, šk. 17, č. 248 701.

82 SNA, f. NS, Tnľud 12/47, F. Čatloš, šk. 140.
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vensku. Zaujímavé sú tiež konkrétne hodnotenia jednotlivých osobností v čítané 
dvoch prítomných slovenských generálov. Pri hodnotení ministra gen. Čatloša 
sa síce konštatujú jeho jednoznačné „československé väzby“, na druhej strane 
sa upozorňuje, že pri jeho hodnotení treba brať s rezervou predsudky niektorých 
slovenských kruhov, ktorým prekážalo jeho evanjelické vierovyznanie. Čatlošov 
postoj k účasti Slovenska vo vojne je hodnotený veľmi pozitívne: „Už dlhšiu dobu 
stále jasnejší posun smerom k vyslovene pronemeckej orientácii bezpečne zodpo
vedá jeho vnútornému vývoju. Dnes, zvlášť od vstupu Slovenska do vojny (proti 
ZSSR - pozn. I. B.) patrí Čatloš nepochybne k v náš prospech pracujúcim vedúcim 
osobnostiam.“ Veľmi pozitívne bol hodnotený tiež gen. II. tr. Alexander Čunder- 
lík, vtedajší veliteľ pozemného vojska: „ako najstarší dôstojník slovenskej brannej 
moci na základe jeho výchovy v rakúsko-madärskej armáde jednoznačne „deut- 
schfreundlich“.

Možno konštatovať, že nemecká strana bola spokojná s iniciatívou slovenskej 
vlády pri participácii na vojne proti ZSSR. V tomto zmysle považovala aj návštevu 
v Hitlerovom hlavnom stane za úspešnú.

Asi najviac pertraktovanou problematikou na poradách bola otázka prezbro
jenia slovenskej armády. Podľa neskoršej správy DHM v Hitlerovom hlavnom sta
ne dostala slovenská delegácia sľub priamo z úst nacistického vodcu, že slovenská 
armáda bude prezbrojená ešte počas vojny.83 Podľa nemeckého vojenského atašé 
pplk. Beckera slovenská strana ho pochopila tak, že k prezbrojeniu musí prísť v čo 
najkratšom čase. K tomu sa pridával tlak Slovenskej národnej banky, ktorá chcela 
dodávkami zbraní znížiť značnú špičku na clearingovom účte súkromného obcho
du.84 Vzhľadom na dostupný archívny materiál nie je možné potvrdiť Hitlerove 
slová. Ako som už naznačil, predstavitelia Wehrmachtu sa k tejto otázke stavali 
veľmi zdržanlivo. Na druhej strane krátko po návšteve v Hitlerovom hlavnom sta
ne sa s nacistickým vodcom stretol opäť slovenský predseda vlády, a to 29. novem
bra počas svojej návštevy v Berlíne. Podľa nemeckého oficiálneho záznamu Tuka 
(počas inak veľmi krátkeho rozhovoru s Hitlerom) dostal uistenie, že „Nemecko 
bude v otázke vyzbrojenia slovenskej armády postupovať mimoriadne veľkory
so.“85 Je možné, že práve tento sľub mali nemecké vojenské orgány na mysli.

Možno konštatovať, že otázka prezbrojenia slovenskej armády priniesla už 
v tomto období určité vytriezvenie, najmä keď na slovenskej strane pretrvával 
pocit ohrozenia zo strany Maďarska, počas angažovania sa na východe. Skutoč
nosť, že nemecká strana nebola schopná okamžite reflektovať v dostatočnej miere 
slovenské žiadosti, odráža tiež stav, v akom sa napriek víťazstvám postupne ocitla

83 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 445; SNA, Alexandrijský archív, II.C-938, č. 5 627 920-34, správa o činnosti 
DHM od 1. 10. do 31.12.1941.

84 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445, správa nemeckého vojenského atašé z 15.1.1942.

85 LETZ, R.: Rokovania nemeckých a slovenských politikov v rokoch 1939- 1945. In: Historický zborník, roč. 
2003, č. 1-2, dok. 4, s. 111, záznam z rozhovoru z 30.11.1941.



jej vlastná armáda, čo sa v plnej miere odrazilo v neúspešnej ofenzíve na Moskvu 
v decembri 1941. Na druhej strane samotná návšteva urobila na Slovákov veľký 
dojem. Na prezidenta Tisu pravdepodobne veľmi zapôsobili Hitlerove slová na 
margo výkonov slovenskej armády na fronte, ktorú už krátko nato osobne navští
vil.

Počas tejto cesty v dňoch 31. októbra - 6. novembra Tiso navštívil pamät
níky slovenských padlých vojakov v obci Zaluž pri Sanoku, v Ľvove (ukrajinsky 
Ľviv) a zúčastnil sa slávnostného posvätenia pamätníka v Lipovci. Absolvoval tiež 
stretnutie s príslušníkmi slovenskej ZD v Žitomire (ukrajinsky Žytomyr) na Ukra
jine, ako aj návštevu Kyjeva. Zúčastnil sa zároveň viacerých rozhovorov s pred
staviteľmi okupačnej správy na Ukrajine. O priebehu a programe Tisovej cesty sa 
zachovalo hlásenie nemeckého vojenského atašé pplk. Beckera. Jeho obsah na
značuje, že nemecká strana si dala záležať, aby Tisu utvrdila v presvedčení, že 
cieľom okupačných armád bolo oslobodenie Ukrajiny spod boľševického teroru. 
V Tisovom programe preto nechýbala návšteva väzenia v Ľvove, ktoré mu na
cisti prezentovali ako jeden zo symbolov predchádzajúceho boľševického teroru. 
Nemci mu tiež umožnili rozhovor so starostom mestečka Lipovec, ktorý pred ním 
nezabudol zdôrazniť „ako sa celá Ukrajina raduje, že ju Vodca oslobodil od boľše
vizmu“. Otvorene sa pritom pred Tisom vyslovil za vytvorenie samostatnej Ukra
jiny, čomu však podľa neho zatiaľ bránil predovšetkým nedostatok kvalifikova
ných ľudí. Toto tvrdenie pritom Tisoví zdanlivo sprostredkoval aj bezprostredný 
kontakt s miestnym obyvateľstvom, keďže títo ľudia podľa Beckera „vzbudzovali 
dojem úplných úbožiakov, a iba niekoľko z nich sa zmohlo dať prezidentovi jasnú 
a prirodzene znejúcu odpoveď“. Samotná cesta podľa Beckera zanechala na Tisoví 
hlboký dojem, a to najmä vo vzťahu k ťažkému postaveniu vlastných vojakov, ako 
aj civilného obyvateľstva.86 V jednej z neskorších správ k tomu napísal, že vďaka 
tejto ceste Tiso „získal prehľad...aj o „sovietskom raji“, čo prispelo k tomu, že sa 
dokázala správnosť vstúpenia Slovenska do veľkého obranného boja proti boľše
vizmu.“87

Na základe týchto správ možno predpokladať, že cesta po okupovanom území 
Tisu len utvrdila v presvedčení o zločinnosti ZSSR a opodstatnenosti jeho vo
jenského prepadnutia. Aké pritom boli Tisové pocity zo samotného okupačného 
režimu, sa však z tohto materiálu nedozvieme. A to aj preto, že jeho pravú tvár 
Nemci pred ním, pochopiteľne, zastierali. Sprostredkovane sa však s ňou mohol 
oboznámiť priamo na veliteľstve ZD v Žitomire, kde dokonca prenocoval. Tu sa 
mohol na vlastné uši konfrontovať aj s množiacimi sa svedectvami o stupňujúcom

86 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA AA) Berlín, f. Gesandtschaft Pressburg, šk. 170. Dokument 
pozri tiež NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 66, dok. 26, s. 167-171, správa nemeckého vojenského atašé z 10. 11. 
1941.

87 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 445, správa nemeckého vojenského atašé z 15. 1. 1942. Dokument pozri 
tiež NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 66, dok. 40, s. 193-199.
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sa masovom vyvražďovaní Židov na východe, ktoré sa v tom čase šírili už aj medzi 
radovými slovenskými vojakmi a prostredníctvom úradných hlásení prenikali aj 
na MNO do Bratislavy (bližšie pozri podkapitolu II/l). Tiso však na tieto informá
cie ani v nasledujúcom období nijako nereagoval. Je to o to šokujúcejšie, že práve 
na jeseň 1941 slovenská vláda začala rokovania o deportáciách vlastných Židov na 
Nemcami okupované územia, ku ktorým v nasledujúcom roku aj skutočne došlo.

Možno konštatovať, že vojenské vzťahy medzi predstaviteľmi SR a nacistic
kého Nemecka dosiahli na jeseň 1941 svoj vrchol, čo, nepopierateľné, súviselo 
so všeobecným očakávaním rýchleho víťazného konca vojny. Slovenskí politici, 
prirodzene, počítali s tým, že konečné víťazstvo nemeckých zbraní zabezpečí SR 
trvalé miesto na mape „novej Európy“. V skutočnosti účasť na operácii Barbaros
sa síce posilnila zahraničnopolitické postavenie Slovenska ako vzorového štátu 
v nemeckej sfére vplyvu (podobne ako v roku 1939 účasť SR na agresii proti Poľ
sku), znamenala však tiež prehĺbenie jeho kolaborácie s nacistickým Nemeckom. 
Tá bola dôsledkom bezalternatívnej politiky, ktorá budúcnosť SR nezvratné spá
jala s osudom svojho „protektora“. Návštevu v Hitlerovom hlavnom stane, ako aj 
pocty, pochvaly a sľuby, ktoré sa jej predstaviteľom v tejto súvislosti dostali, mož
no v tomto kontexte interpretovať ako súčasť nemeckej stratégie na stále užšie 
pripútanie svojho satelita a prehlbovanie jeho závislosti.

V súvislosti s požiadavkou na prezbrojenie sa slovenská strana nevzdala ani 
myšlienky na vystriedanie jednotiek, ako aj ich preskupenie, a to tak, aby sa v bu
dúcnosti uľahčila otázka zásobovania, výmeny mužstva a pod. Dôležitým fakto
rom tu bolo tiež udržanie morálky vojakov, ktorí na fronte prežívali svoju prvú 
„ruskú“ zimu. Pôvodné kalkulácie o bleskovej vojne totiž nepočítali s dlhším zo
trvaním slovenskej armády na fronte. Naopak, predpokladalo sa, že sovietska moc 
sa zrúti v priebehu niekoľkých týždňov. Obavy pozvoľna zvyšoval tiež stúpajúci 
počet obetí. Do polovice decembra už armáda podľa údajov nemeckého vojen
ského atašé vykazovala 127 padlých v boji, medzi ktorými bolo aj 12 dôstojníkov. 
Celkové straty sa od vstupu Slovenska do vojny do tej doby vyšplhali na 183 mŕt
vych, 81 nezvestných a 580 ranených.88 V decembri 1941 jednotky osobne navští
vil samotný gen. Čatloš, čím sa ich snažil povzbudiť. Na Vel. RD, ktorá držala líniu 
na rieke Mius západne od Rostova (asi 60 km severne od Taganrogu)89, pri tejto 
príležitosti pateticky vyhlásil: „Národ sa vami hrdosťou pýši, keď konáte v kro- 
mobyčajnom čase skvelé dejinné skutky, národ by sa musel hanbou pýriť keď by

88 Tamže.

89 Po bojoch pri Kyjeve RD pôsobila v podriadenosti Vel. 1. tankovej skupiny (zakrátko armády), usilujúcej sa 
dobyť Donbas a Krym. Zúčastnila sa manévra obkľúčenia namiereného proti dvom sovietskym armádam 
v priestore severne od Azovského mora. Následne absolvovala náročné presuny a epizodické boje. Do kon
ca októbra 1941 nemecká Skupina armád juh prenikla na prístupové cesty k Roštovú. RD preto prevzala 
ochranu nad úsekom severne od Azovského mora (vrátane pobrežia), kde musela odrážať nepriateľské 
útoky. 27. 11. prevzal velenie plk. gšt. Augustín Malár. V decembri musel ustúpiť za rieku Mius, kde RD 
prešla do pozičnej obrany asi 60 km na sever od Taganrogu.



ste v zodpovednej vašej službe a jedinečnej úlohe sklamali jeho sväté, osudové 
a najvýznamnejšie očakávanie. Dnes dejiny hľadia na vás, terajšieho i budúcich 
vašich pokolení a preto každý váš krok i čin i keby to stálo tie najväčšie obete 
i trampoty, je a bude viditeľný. Je krokom a činom celého národa...“90

Svoje predstavy o preskupení jednotiek slovenská strana formulovala už za
čiatkom decembra 1941. Dňa 2. decembra minister národnej obrany Čatloš spolu 
s DHM adresoval na OKH žiadosť, ktorej hlavným bodom bol návrh stiahnuť počas 
zimných mesiacov z frontu celú RD a nahradiť ju jednotkami ZD. Slovenská stra
na touto iniciatívou v podstate rozšírila už spomínaný pôvodný návrh styčného 
štábu DHM pri RD, ktorý bol prostredníctvom gen. Otta predostretý počas náv
števy v Hitlerovom hlavnom stane. Argumentovalo sa tu celkovým vyčerpaním 
jednotiek RD, ktorá od druhej polovice augusta prešla približne 2 000 km, pričom 
„následkom dlhých pochodov, zasadení do boja a pôsobením boja pri improvi
zovanom postavení divízie s materiálom čiastočne nedostačujúcim stratila táto 
asi 75 % vozidiel (zostali väčšinou nepojazdné I. B.).“ Na druhej strane dočasné 
nasadenie ZD na fronte sa nepriamo zdôvodňovalo ako osobná iniciatíva samot
ného gen. Čatloša, ktorý už od začiatku ťaženia „vždycky kládol dôraz na to, aby 
časti slovenskej brannej moci stále sa súčastňovaly boja v prvej línii.“ Podľa tohto 
návrhu však nemalo dôjsť k stiahnutiu RD na Slovensko, ale do priestoru, kde pô
sobili jednotky ZD a naopak. Okrem úpravy a doplnenia vozového parku tak mali 
jednotky RD v tomto priestore plniť aj zaisťovacie úlohy. Presun ZD na front sa 
mal uskutočniť peším pochodom, a to vzhľadom na celkovú preťaženosť železnice 
a nedostatok automobilov. V snahe o skrátenie pochodovej trasy na front asi o 400 
km sa navrhovala zmena oproti pôvodnému miestu nasadenia RD. ZD preto mala 
byť nasadená v zväzku 6. armády severne od Charkova. Nezanedbateľnou súčas
ťou toho návrhu bola tiež požiadavka stiahnuť obidve divízie bližšie k sebe, čím 
by sa uľahčila výmena materiálu, personálu, prevádzanie rôznych kurzov a v ne
poslednom rade všeobecné zásobovanie materiálom zo Slovenska.91 Je jasné, že 
tento úmysel korešpondoval s neutíchajúcou snahou gen. Čatloša ujať sa konečne 
operačného velenia nad obidvoma divíziami, ktoré by bolo možné do budúcnos
ti zlúčiť na spôsob armádneho zboru.92 Čatlošovu iniciatívu na zlúčenie zväzkov 
v poli jednoznačne podporil aj samotný prezident Tiso, a to vo svojom vyjadre
ní k referátu MNO 5. decembra 1941. Rozptýlenie jednotiek vo veľkom priesto
re podľa neho spôsobovalo Slovensku veľké zásobovacie, prísunové a odsunové

90 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5, Armádny 
rozkaz 10.12.1941.

91VHA Bratislava, f. 53, č.j. 53/42-88/1/17, DHM pre VPV, Generálny štáb pozemného vojska - odd. atašé z 2. 
12.1941.

92 Čatlošova snaha jasne vyplýva z prehľadu činnosti slovenskej armády v poli od 23.6. do 25. 7.1941. VHA 
Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5, inv. č. 3/9.
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ťažkosti.93 Tie logicky vyplynuli z neustále predlžujúceho sa pobytu slovenských 
jednotiek na fronte.

V priebehu decembra navštívila Berlín slovenská delegácia na čele s gen. II. tr. 
Pulanichom, ktorá tu osobne predložila slovenské požiadavky ohľadne prezbro
jenia armády. Na príprave pracovného programu delegácie sa podieľal aj šéf DHM 
genpor. Otto. Spolu s Pulanichom urobili zoznam potrebného materiálu z hľa
diska dôležitosti pre slovenskú armádu. Na prvom mieste žiadali tanky, potom 
delostrelectvo, bojové vozidlá, spojovací materiál. Počas rozhovorov s nemeckou 
stranou 12. decembra slovenskú stranu nemeckí partneri ubezpečili o plnom po
rozumení OKW s jej žiadosťami a ich významom tiež z hľadiska vojensko-poli- 
tických záujmov. Zároveň však boli Slováci upozornení, že o rozsahu a termíne 
prezbrojenia sa môže rozhodnúť až vtedy, keď bude celá záležitosť predostretá 
náčelníkovi OKW poľnému maršalovi Keitelovi, k čomu malo dôjsť ešte v decem
bri. Prednostne prezbrojené malo byť delostrelectvo RD. Šéf DHM však upozor
ňoval, že jej prezbrojenie bude mať len vtedy zmysel, ak jej budú dodané bojové 
vozidlá a spojovací materiál. Len potom bude v plnom rozsahu použiteľná ako 
motorizovaný útvar.94

S veľkými problémami zápasilo delostrelectvo, najmä v dôsledku míňajúcich 
sa zásob munície. Slovenská armáda totiž disponovala len zbraňami čs. výro
by, a muníciu do nich nemecká strana plánovala ukončiť (k čomu však nakoniec 
nedošlo). Nemecká strana však túto komplikovanú situáciu Slovákom neuľahčo
vala. Keitel na jednej strane odmietol ďalej vyrábať muníciu do bývalých čs. de
lostreleckých zbraní, na druhej strane v odpovedi pre DHM odmietol urýchlené 
dodanie 10, 5-cm ľahkých poľných húfnic leFH. 18 (leichte Feldhaubitze 18) a 10, 
5-cm kanónov sK 18 do 15. januára.95 Vyslovil iba predpoklad, že prednostne by 
RD mohla byť prezbrojená od marca 1942, k ZD sa však predbežne odmietol úplne 
vyjadriť.96

OKW si, samozrejme, uvedomovalo, že neplnením žiadostí v otázke výzbro
je hazarduje s úprimnou ochotou slovenských politikov spolupracovať. V tomto 
duchu bol koncom januára 1942 informovaný aj samotný poľný maršal Keitel.97

93 VHA Bratislava, f. 53, č.j. 53/42-88/1/17, úradný záznam o referáte u p. prezidenta dňa 5.12.1941.

94 Bližšie pozri SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-898, č. 5 630 057, správa OKW/Ausland z 23.12.1941.

95 DHM už 28.10. upozorňovala, že slovenská armáda má k dispozícii len obmedzené množstvo munície do 
bývalých čs. delostreleckých zbraní. Varovala, že z dlhšieho časového hľadiska je situácia neudržateľná, 
keďže ani v ríši, ani v Protektoráte Čechy a Morava nie sú ďalšie zásoby tejto munície. Upozornila pritom 
na pôvodný mierový plán prezbrojenia armády, ktorý sa však v dôsledku vojny odložil. Nasadením sloven
skej armády na fronte však táto otázka nadobudla podľa misie nový zmysel. Preto aj v súvislosti s muní
ciou navrhovala dva varianty, buď naďalej vyrábať muníciu do pôvodných čs. delostreleckých zbraní alebo 
prezbrojiť armádu nemeckým delostreleckým materiálom. Tento druhý variant odporúčala realizovať as
poň v prípade RD do 15.1.1942. SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-898, č. 5 630 055-6, žiadosť DHM z 28. 
10.1941 na OKH, Generálny štáb pozemného vojska - oddelenie atašé.

96 SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-898, č. 5 630 045-6, OKW/Ausland pre DHM 3.12.1941.

97 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445, OKW/Ausland W. Keitelovi z 28.1.1942.
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Slovenské žiadosti pritom priamo podporil aj nemecký vyslanec v Bratislave Lu- 
din. V rozhovore s vojenským atašé pplk. Beckerom 12. decembra upozornil, že ak 
počas slovenskej návštevy v Hitlerovom hlavnom stane odznel sľub na prezbro
jenie, tak ho treba aj splniť, pretože odmietnutie by mohlo mať zlé psychologické 
následky. V tejto súvislosti varoval, že nie je vhodné v takejto situácii vyťahovať 
„legionársku otázku“. Tým mal na mysli kritiku tých dôstojníkov, ktorí boli za 
svoju účasť v čs. légiách podozrievaní z „protislovenského zmýšľania“. Medzi tý
mito dôstojníkmi bolo podľa neho mnoho spoľahlivých osôb, prípadné necitlivé 
zásahy by mohli vyvolať nepochopenie.98 Samotný atašé sa však k uspokojivému 
naplneniu slovenských žiadostí staval skepticky, keďže si uvedomoval, že nemec
ký vojnový priemysel nedokázal pokryť ani dopyt vlastnej armády. Uprednost
ňoval však čiastočné postupné prezbrojenie, ktoré by akceptovala jedna aj druhá 
strana. Slovenská strana mala pochopiť, že z nemeckej strany sa robí maximum, 
a že Wehrmacht pristupuje k tomuto problému skutočne so všetkou vážnosťou. 
Na druhej strane si Becker veľmi dobre uvedomoval, že bez nových zbraní nie je 
možné zvyšovať podiel Slovenska na „boji proti boľševizmu“. Tu je veľmi dôleži
tá jeho poznámka, že slovenská strana by na túto požiadavku pristúpila, všetko 
však závisí od nemeckej strany. Becker pritom podobne ako Ludin upozorňoval aj 
na psychologický a politický aspekt plnenia, resp. neplnenia slovenských prosieb, 
najmä, keď sľub na prezbrojenie dal samotný Hitler.99

V súvislosti s prieťahmi okolo dodávok materiálu silneli názory, že pokiaľ slo
venské jednotky nebudú prezbrojené, mali by sa radšej stiahnuť.100 Podpísali sa 
pod to aj obavy z poklesu morálky vojakov v zimných mesiacoch. V januári 1942 sa 
do tejto záležitosti vložilo už aj slovenské MZV. Vyslanec v Berlíne Matúš Černák 
pritom dňa 14. januára osobne navštívil štátneho sekretára Zahraničného úradu 
Ernsta von Weizsäckera, ktorého v mene slovenskej vlády oboznámil so zhorše
nou situáciou v RD, a to tak z hľadiska výzbroje, výstroja, ako aj morálneho stavu 
divízie nachádzajúcej sa na fronte severozápadne od Rostova. Upozorniť ho pri
tom mal na to, že „slovenská jednotka nemá k dispozícii žiadne tanky, 80 percent 
nákladných aut je nie k upotrebeniu, stratila 75 % kanónov a následkom strát 
na mŕtvych, ranených a nezvestných, ako aj následkom odsunutia obsluhy ná
kladných aut, len niečo vyše polovice pôvodného počtu rýchlej brigády (správne 
divízie - I. B.) sa nachádza dnes na fronte.“ Vyjadril tiež pochybnosti, či jednotky 
RD za týchto okolností „duševne“ vydržia „tuhé a vyčerpávajúce boje“, ktoré sa 
podpísali pod ich fyzickú a morálnu vyčerpanosť. Konzekvencie, ktoré by z tohoto 
„debaklu“ vyplynuli, by podľa neho predstavovali „vítanú zbraň“ v rukách „na
šich spoločných nepriateľov v Londýne“. Poukázal pritom tiež na rozkladný úči-

98 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445, záznam rozhovoru medzi Beckerom a Ludinom z 21.1.1942.

99 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445, správa nemeckého vojenského atašé z 15.1.1942.

íoo BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445; SNA, Alexandrijský archív, II.C-938, č. 5 627 920-34, správa o čin
nosti DHM od 1.10. do 31.12.1941.
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nok sovietskej letákovej propagandy, ktorá slovenských vojakov presviedčala, že 
nemajú dôvod, „aby bojovali proti svojim ruským príbuzným“. S určitým znepo
kojením pritom Černák pripomenul aj dovtedy nesplnené sľuby nemeckej strany 
o prezbrojení slovenských jednotiek nemeckými zbrojnými dodávkami.101 Prob
lémy RD pritom Černák dramatizoval a umelo zveličoval, keď tvrdil, že za týchto 
okolností museli slovenské jednotky na fronte „takmer holými rukami odolávať 
nepriateľovi“. Keďže pritom podľa neho hrozil rozpad celej divízie, žiadal aj v zá
ujme ďalšej nemecko-slovenskej spolupráce otvorene o súhlas s jej návratom na 
Slovensko. Tu mala byť reorganizovaná, prípadne vymenená za čerstvé sily. Aby 
jeho žiadosť nevyznela ako snaha vyviazať slovenské vojenské sily z prebiehajú
ceho vojnového konfliktu, pripomenul Černák, „že slovenský národ od začiatku 
jasne a zo všetkých svojich síl spolupracoval s Nemeckom....a na tejto línii jasnej 
spolupráce chce ísť aj ďalej, pravda musí mať k tomu najpotrebnejšie predpokla
dy.“ Upozornil pritom, že na vojnovom úsilí Nemeckej ríše dovtedy participovalo 
aj vyše 100-tisíc robotníkov v Nemecku, „ktorí sú skoro všetci vo veku vojnovo- 
povinnom.“ Podľa oficiálneho hlásenia z tohto stretnutia, ktoré Černák zaslal na 
MZV, vyslovil štátny tajomník von Weizsäcker zásadný súhlas s jeho argumentmi. 
Zaviazal sa tiež sprostredkovať Černákovu žiadosť o osobné stretnutie so samot
ným ministrom zahraničných vecí J. von Ribbentropom.102

Podľa záznamu, ktorý o tomto rokovaní vyhotovil samotný Weizsäcker, pred
ložil Černák v súvislosti s požiadavkou na dočasné stiahnutie RD tiež alternatívu 
jej vystriedania inými jednotkami, ktoré by boli k dispozícii. Čo sa týka požia
daviek na materiálne zabezpečenie jednotiek, malo ísť o návrhy, ktoré už OKW 
poznala.103 OKW však o stiahnutí slovenských jednotiek neuvažovalo. V odpo
vedi pre Zahraničný úrad pritom už 21. januára konštatovalo, že stiahnutie RD 
v súčasnosti neprichádza do úvahy. Ako príčinu uviedlo prekážky v zabezpečení 
transportu, ako aj celkovú situáciu na fronte, kde RD bola kratšie ako iné nemec
ké a talianske jednotky. OKW odmietlo tiež myšlienku nahradiť RD jednotkami 
ZD, keďže tá k tomu nemá ani materiálne, ani personálne predpoklady. Ohľadne 
prezbrojenia slovenských jednotiek OKW upozornilo, že k tomu dôjde postupne, 
po menších častiach.104

Stanovisko OKW spôsobilo na slovenskej strane prinajmenšom rozčarovanie. 
Na ďalšom rokovaní so štátnym tajomníkom Weizsäckerom 23. januára Černák 
dokonca na základe Tukových inštrukcií pripomenul sľub, ktorý predseda vlády

íoi Tento sľub mal údajne Slovákom dať ešte v novembri 1941 vtedajší veliteľ Skupiny armád juh generál 
poľný maršal Gerd von Rundstedt.

102 Archív Múzea SNP Banská Bystrica, f. Pozostalosť Jaroslava Šolca, šk. 11, prírastkové číslo (prír. č.) 
S 119/6, hlásenie Černáka na MZV 14.1.1942.

юз SNA, f. Alexandrijský archív, II C-938, správa E. Weizsäckera zo 14. 1. 1942. Dokument pozri tiež NIŽ- 
ŇANSKÝ a kol., ref. 66, dok. 38, s. 188-190.

104 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 44S, správa OKW pre Zahraničný úrad z 21.1.1942.



ohľadne prezbrojenia armády dostal z úst samotného Hitlera v novembri 1941. 
Zdôraznil, že slovenská vláda za žiadnych okolností nemôže pripustiť, „aby bo
jovnosť našej jednotky bola takto podstatne ohrožená...“ Černák pritom pohrozil 
vlastnou demisiou, a to v prípade odďaľovania nemeckého rozhodnutia, resp. pri
jatia negatívneho stanoviska. Na nemeckom rozhodnutí však ani toto jeho gesto 
nič nezmenilo.105

Negatívna bola tiež reakcia MNO na nemeckú odpoveď z 24. januára, ktorá 
obsahovala stanovisko OKW k najnovším požiadavkám ohľadne prezbrojenia 
slovenskej armády. Nemecká strana pritom úplne zamietla prezbrojenie sloven
ského letectva, zvyšné požiadavky sa mali realizovať len čiastočne. V hlásení pre 
Predsedníctvo vlády MNO konštatovalo, že „bez splnenia minimálneho požiadav
ku pre Slovenskú armádu nie je možné rátať s úspešným aktívnym zasahovaním 
Slovenskej armády do operačných akcií v tejto vojne.“106 Dňa 2. marca 1942 sa 
minister národnej obrany gen. Čatloš obrátil priamo na predsedu vlády Tuku, kto
rému opätovne zaslal požiadavky na prezbrojenie slovenskej armády. Upozornil 
pri tom, že najmä v dôsledku nedostatku motorových vozidiel musel už v auguste 
1941 zredukovať slovenskú armádu v poli. Opäť pri tom pohrozil, že bez splnenia 
aspoň minimálnych požiadaviek, nie je možné rátať s úspešným zasahovaním slo
venského vojska do operácií už na jar 1942.107 V zozname nevyhnutne potrebné
ho materiálu, ktorý MNO za týmto účelom zhotovilo, figurovali na prvom mieste 
prostriedky na prezbrojenie a doplnenie jednotiek vzdušných zbraní. MNO malo 
v úmysle postaviť tri stíhacie letky s lietadlami Messerschmitt Bf- 109 s komplet
ným materiálom pre presun a údržbu, jednu dopravnú letku s lietadlami Junkers 
Ju 52 (12 lietadiel, plus dva záložné stroje) a jednu kuriérnu letku s lietadlami 
Messerschmitt Bf - 108 a Fieseler Fi 156 (Storch) (okrem toho tiež ďalšie tri lie
tadlá Fieseler). Pre posilnenie vzdušnej obrany peších jednotiek MNO požadovalo 
tri batérie 88-mm protilietadlových kanónov Flak (Flugabwehrkanone) a rovnaký 
počet ľahkých 20-mm batérií. Dôležité boli tiež požiadavky na materiál potrebný 
na opravu medzičasom objednaných ľahkých tankov vz. 38. Z ďalších požiada
viek treba spomenúť štyri 7, 5-cm motorizované batérie, ako aj štyri batérie 5-cm 
KPÚV (Pak - Panzerabwehrkanone). Doplniť bolo treba tiež preriedené stavy ná
kladných áut, včítane opravárenského materiálu (tu už MNO počítalo s povolením 
OKW z 19. januára 1942). Výrazne doplniť bolo treba tiež spojovacie, pionierske 
vojsko, zdravotnícku a veterinárnu správu atď. Samostatne sa predkladala tiež po
žiadavka na strelivo.108

105 SNA, f. NS, Tnľud 12/47, F. Čatloš, šk. 140, správa Černáka pre MZV z 23.1.1942; NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 
66, dok. 43, s. 206-209, hlásenie Weizsäckera o rozhovore s Černákom z 23.1.1942.

106 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 18, inv. č. 71, č.j. 82 075 taj. 1942, hlá
senie MNO z 26.1.1942.

107 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 18, inv. č. 71, č.j. 82 075 taj. 1942.

108 Tamže.
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Celú situáciu ohľadne otázky prezbrojenia slovenskej armády so znepokoje
ním sledovala tiež DHM. Tá v tejto situácii upozorňovala na hlasy, podľa ktorých 
Nemci nedodali zbrane preto, lebo ich dosť nemá ani ich vlastná armáda.109 Otázky 
týkajúce sa prezbrojenia slovenských divízií rezonovali tiež v koncoročnej správe 
o činnosti DHM na Slovensku.110 Z nej sa však dozvedáme aj ďalšie dôležité infor
mácie, ktoré nám umožňujú si vytvoriť celkový pohľad DHM na účasť Slovenska 
a jeho armády na východnom ťažení. Veľká pozornosť sa tu venovala spomínanej 
októbrovej návšteve u Hitlera. Tá pôsobila podľa správy priaznivo aj na širokú 
verejnosť. V konečnom dôsledku mala dopad aj na kredit slovenskej armády, ktorý 
stúpol aj v očiach samotných politikov. Vďaka jej pôsobeniu na fronte Hitler opäť 
vyzdvihol Slovensko a zdôraznil odhodlanie brániť jeho samostatnosť. Vzrástol 
tiež záujem samotného prezidenta Tisu o armádu. Ako dôkaz sa tu uvádza jeho 
cesta na východný front k slovenským jednotkám.

Veľmi pozitívne je v správe hodnotený gen. Čatloš. Spoluprácu s ním považo
vala misia za úspešnú a dôveryhodnú. Konštatuje sa tu pritom, že „Čatloš nadobú
da ako politik čoraz väčší vplyv, pričom je pozitívne naladený a pracuje s veľkou 
energiou. Jeho rozhodnutia sú však často unáhlené. Napríklad, keďsa z ničoho nič 
rozhodol cestovať na front, neinformoval o tom ani svojich spolupracovníkov.“ 
Kritiku si vyslúžil tiež jeho údajný nezáujem o výcvik vojska. Pozitívne sa tu nao
pak hodnotila tiež činnosť VPV v Banskej Bystrici na čele s gen. II. tr. Alexandrom 
Čunderlíkom (od 1. januára 1942 gen. I. tr.). Kladne boli prijímané tiež iniciatívne 
návrhy samotnej misie.

Aj keď materiálne otázky zostali nedoriešené, s činnosťou obidvoch divízií na 
východnom fronte bola misia spokojná. Chválila ich dlhé presuny, ale aj nasade
nie v boji, i napriek malým počtom. Na rozdiel od ostatných spojencov si vyslúžili 
„neobmedzenú chválu všetkých nemeckých služobní“. S uznaním misia priznala 
tiež fakt, že napriek jej vlastným upozorneniam, že RD je schopná plniť len ľahšie 
úlohy (vzhľadom na nedostatok kvalitného materiálu), táto obstála aj v ťažkých 
zimných podmienkach vynikajúco. Tieto výsledky pritom podľa DHM dosiahla aj 
napriek chýbajúcemu zimnému oblečeniu, nedostatočnému zásobovaniu potra
vinami, hroziacim nedostatkom munície. Tieto konštatovania však neplatili pre 
celú slovenskú armádu rovnako. Príčinou však nemalo byť mužstvo, ale dôstojní
ci, ktorým misia vyčítala nedostatky v bojovej pripravenosti, sklon k pohodlnosti, 
slabé odhodlanie priniesť obete. Za typický považovala ich laxný prístup k živo
tu a vojenskej službe, a to tak na fronte, ako aj v zázemí: „ ...V samotnom boji 
(kde sú prinútení okolnosťami) však svoje kvality preukázať vedia...“ V správe sa 
pritom konštatuje, že Čatloš sa snažil docieliť nápravu tvrdými trestami, úspech 
však nemal. Nedostatky misia stále nachádzala v práci štábov. Náladu rukujúcich

109 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445; SNA, Alexandrijský archív, II - C 938, č. 5 627 920-34, správa o čin
nosti DHM od 1.10. do 31. 12.1941.

no Tamže.
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vojakov naopak hodnotila pozitívne. Ocenila pritom najmä ich disciplinovanosť. 
Čo sa týka výcviku, upozorňovala na nedostatok inštruktorov, keďže mnohí boli 
na fronte. Ohľadne výcviku je v správe uznanlivé vyjadrenie o ochote VPV spolu
pracovať s nemeckými inštruktormi a akceptovať podnety samotnej misie.

V správe je tiež venovaná pozornosť z nemeckej strany viackrát pertraktova
nej „legionárskej otázke“. Bola to reakcia na silné väzby viacerých vyšších dôstoj
níkov na bývalú čs. armádu, kde boli preferovaní príslušníci čs. légií z čias prvej 
svetovej vojny. Misia navrhovala túto otázku v čase vojny riešiť pokojne. Odvo
lávala sa pritom na sľub samotného Čatloša, že v roku 1942 penzionuje bývalé
ho legionára plk. pech. Jána Imra, ktorý bol pre Nemcov „nepoučitelný“. K jeho 
prepusteniu však nedošlo. Väčšina bývalých legionárov sa podľa misie správala 
navonok lojálne, včítane gen. Čatloša.

V súvislosti s nasadením slovenských jednotiek na východnom fronte sú zau
jímavé tiež postrehy už spomínaného vojenského atašé v Bratislave pplk. Beckera. 
V správe z januára 1942 sa tiež venuje najmä otázke prezbrojenia.111 Zaoberal sa 
však aj vojensko-politickými otázkami. Všímal si nálady širokej verejnosti, pričom 
upozornil, že ani v poslednom štvrťroku 1941 sa vojenskej propagande nepoda
rilo umlčať chýry o ohromných stratách slovenskej armády, ktoré sa objavovali 
vždy, keď spravodajstvo informovalo o jej účasti na tvrdých bojoch. Zdôraznil vy
stúpenie ministra národnej obrany v slovenskom sneme, a jeho vďaku smerom 
k Nemecku.112 Becker sa pochvalne vyjadril aj o výstave ukoristeného sovietskeho 
materiálu, ktorá bola slávnostne otvorená za prítomnosti najvyšších predstavite
ľov štátu na čele s prezidentom Tisom v októbri 1941 vo vojenskom múzeu na Te
helnom poli. Podľa neho vystavený materiál dokumentoval slabú silu sovietskych 
síl a bežný návštevník sa mohol len presvedčiť o správnosti boja proti boľševiz
mu. Pod dojmom udalostí sa podľa Beckera profiloval tiež postoj prezidenta Tisu. 
Zvlášť vyzdvihol jeho vzťah k slovenským jednotkám na fronte, ktorý sa utužil 
počas návštevy ZD na okupovanej Ukrajine začiatkom novembra 1941. Tu sa mo
hol na vlastnej koži presvedčiť o stupňujúcich sa ťažkostiach, ktoré museli preko
návať bojujúci vojaci. Na druhej strane mohol vidieť tiež „Sowietparodies“, čo len 
prispelo k jeho pochopeniu správnosti vstupu Slovenska „do veľkého obranného 
boja proti boľševizmu“. Na druhej strane Becker upozornil, že slovenská vláda 
musí v budúcnosti vynaložiť väčšie úsilie pri propagácii účasti na vojne v radoch 
širokej verejnosti. Aj keď jedným dychom dodal, že nálady verejnosti boli v po
sledných týždňoch uspokojivé. Dokonca napísal, že „obyvateľstvo je, ako už bolo

in BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 445, správa nemeckého vojenského atašé z 15.1.1942. Dokument pozri 
tiež NIŽŇANSKÝ, a kol., ref. 66, dok. 40, s. 193-199.

112 Becker mal na mysli Čatlošovo vystúpenie na 71. zasadnutí Snemu SR 7. 10.1941. Na margo slovenskej 
armády tu, okrem iného, povedal:....bude i naďalej lojálne bojovať za novú a aj pre nás spravodlivú Eu
rópu, ktorú plánuje a gigantickým usilovaním nastoluje a uskutočňuje Vodca veľkého nemeckého národa 
Adolf Hitler“. Tieto jeho slová vyvolali v pléne búrlivý potlesk. Tesnopisecké správy zo zasadnutí Snemu 
Slovenskej republiky (TS SSR) 1941,71. zasadnutie zo 7.10.1941.
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oznámené, spokojné so súčasnou situáciou.“ Vláda však podlá neho mala mať na 
pamäti, že zázemie musí byť úzko previazané s frontom. V celkovom hodnotení 
dovtedajšej slovenskej účasti vo vojne zdôraznil, že „vedúce miesta na Slovensku 
sa snažia nasadením brannej moci a hospodárstva naplniť svoj podiel na obran
nom boji proti boľševizmu. Zdá sa, že s tým, čo sa už podarilo dosiahnuť exis
tuje uspokojenie, obzvlášť keď sa národ stotožnil v obecnej rovine s doterajšími 
opatreniami. Napriek tomu chýbajú schopnosti a činorodosť, možnože dokonca 
aj vôľa pripraviť národ na ďalšie obmedzenia, či dokonca obete... Nebezpečenstvo 
zhoršenia nálad voči ríši, ktoré hrozí pokiaľ bude Slovensko náhle výraznejšie 
vtiahnuté do užších vojenských a hospodárskych vzťahov, by nemalo ostať úplne 
nepovšimnuté.“

Možno konštatovať, že na základe dokumentov nemeckej proveniencie slo
venská vláda a prezident Tiso v sledovanom období ochotne participovali na 
vojne proti ZSSR. Z hlásení a správ kompetentných miest sa zračí spokojnosť zo 
spolupráce so slovenskými orgánmi na čele s gen. I. tr. Čatlošom a jeho minis
terstvom národnej obrany. Je známe, že slovenská strana sa chcela vstupom do 
vojny zavďačiť Nemecku na úkor Maďarska, keďže do budúcna sa nevzdávala re
vízie Viedenskej arbitráže. Ochotu slovenskej strany participovať čo najväčšou 
mierou na vojne dokumentuje už správa DHM za tretí štvrť rok 1941. Podľa nej aj 
samotná mobilizácia prebehla vo väčšom rozsahu, ako zamýšľala nemecká strana. 
Slovenská strana pritom prišla od začiatku aj s vlastnou iniciatívou a predstavami 
o svojej účasti na vojne, čo sa ukázalo napríklad už v súvislosti s reorganizáciou 
poľnej armády v júli 1941, ako aj v súvislosti s návrhmi na jej prezbrojenie. Rýchle 
víťazstvá postupujúcej nemeckej armády len potvrdzovali v mysliach kompetent
ných orgánov správnosť zaangažovania sa Slovenska vo vojne. Z tohto hľadiska 
mala podľa nemeckých dokumentov na slovenskú vládnu garnitúru veľký psycho
logický účinok jej návšteva v Hitlerovom hlavnom stane vo Východnom Prusku. 
Tu dostala, podobne ako tomu bolo aj po vojne proti Poľsku, garancie vlastnej 
„nezávislosti“ Slovenska z úst samotného Hitlera. Ich očakávania ešte vzrástli po 
Hitlerovom uistení o prezbrojení slovenskej armády. Stúpal tiež kredit samotnej 
armády, ktorá si z nemeckej strany vyslúžila viaceré pochvaly. To však nezna
mená, že armáda nemala problémy, najmä s výcvikom, na ktoré nemecká stra
na intenzívne upozorňovala. Určité vytriezvenie však nakoniec priniesla otázka 
prezbrojenia, najmä keď na slovenskej strane pretrvával pocit ohrozenia zo strany 
Maďarska, počas angažovania sa slovenskej armády na východe. Fakt, že nemecká 
strana nebola schopná reflektovať v dostatočnej miere na slovenské žiadosti, od
ráža tiež stav, v akom sa napriek víťazstvám postupne ocitla jej vlastná armáda. To 
sa v plnej miere prejavilo počas neúspešnej ofenzívy na Moskvu, ktorá stroskotala 
v decembri 1941. Na druhej strane spolupráca s nemeckými vojenskými orgánmi 
(vojenský atašé, DHM, DLM) na Slovensku v otázke účasti slovenskej armády na 
fronte bola produktívna, bezkonfliktná. Nemci sa angažovali za riešenie z toho



vyplývajúcich problémov - v zmysle zefektívnenia bojovej činnosti slovenských 
jednotiek, a to najmä v súvislosti s požiadavkou na prezbrojenie slovenskej ar
mády. V tomto prípade ich podporoval aj samotný vyslanec Ludin (pravdepodob
ne pod vplyvom vojenského atašé pplk. Beckera). Neochota pristúpiť minimálne 
k postupnému prezbrojeniu mohla podľa nich mať negatívne psychologické a po
litické následky, keďže vládna garnitúra, ako aj spoločnosť, reflektovali pozitívne 
na „spoločný boj s ríšou proti hrozbe boľševizmu“. Slovenská strana pritom začala 
pomerne skoro zvažovať stiahnutie vlastných jednotiek z frontu, v prípade, že 
nebudú prezbrojené nemeckými zbraňami. Dôležitú úlohu tu hrala obava z hroz
by maďarského útoku v prípade, že väčšinu pôvodných zbraní odčerpá východný 
front. Tieto obavy sa podpísali aj pod zveličené tvrdenie, že slovenské jednotky 
už nie sú bojaschopné. Zatiaľ však išlo len o nesmelé návrhy, ktoré však nemec
ká strana odmietla, okrem iného, s poukazom na dopravné problémy. Na druhej 
strane v jednom z hlásení nemeckého vojenského atašé sa konštatuje, že v prí
pade uskutočnenia adekvátnych dodávok nemeckých zbraní je slovenská strana 
prístupná zvyšovaniu vlastného podielu na vojne proti ZSSR. Slovenskej účasti 
na fronte však OKW väčší význam nepřikládalo, je otázne, ktoré dôvody v tejto 
súvislosti uprednostňovalo, či vojenské na jednej, alebo psychologické a politické 
na strane druhej.
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4. Návšteva náčelníka OKW na Slnvensku 
vo februári 1942 a pokusy o rozšírenie 
slovenskej účasti vo

Slovenská armáda, ktorá sa od začiatku aktívne podieľala na vojne proti ZSSR, si 
za svoje účinkovanie na fronte už v prvých mesiacoch vyslúžila nejednu pochvalu 
z nemeckej strany. Ochota predstaviteľov SR podieľať sa na frontových bojoch 
však bola od začiatku podmienená prezbrojením jej armády nemeckými zbraňa
mi. Ako už bolo uvedené, slovenská strana v tomto smere dostávala od začiatku 
len vyhýbavé odpovede a prázdne sľuby.

Možnosť prerokovať otázky postavenia vlastných jednotiek na východnom 
fronte sa predstaviteľom slovenskej vlády naskytla počas návštevy náčelníka 
OKW poľného maršala Wilhelma Keitela v Bratislave vo februári 1942, od ktorej 
si veľa sľubovali. Slovenská diplomacia v tomto smere vyvinula veľké úsilie, aby 
získala súhlas Keitela s pozvaním na Slovensko. Návšteva pritom nemala mať len 
vojenský, ale aj politický rozmer. Keitel totiž v predchádzajúcom období navštívil 
tak Rumunsko, ako aj Maďarsko, čiže dva spojenecké štáty, ktorých vojská bojovali 
po boku nemeckých armád na východnom fronte. Slovensko, prirodzene, nechce
lo zostať nepovšimnuté. Okrem toho Keitelova návšteva v Budapešti vyvolávala 
v slovenských kruhoch pochybnosti a podozrenia ohľadne záväzkov vyplývajú
cich pre Nemecko z ochrannej zmluvy z marca 1939. Keitel tu totiž získal prísľub 
na ďalšie zaangažovanie Maďarska vo vojne, ktoré sa zaviazalo, že na front pošle 
9 peších brigád a jednu slabšiu tankovú divíziu (2. maďarská armáda) a na oku
pované územie nasadí sedem zaisťovacích divízií. Treba uviesť, že išlo o pomerne 
prekvapivé rozhodnutie, ktoré bolo v rozpore s dovtedajšou opatrnosťou maďar
ských vládnych kruhov v otázke angažovania sa vlastnej armády nasadenej na vý
chodnom fronte. Maďarská strana tak reagovala na v tom čase už avizované roz
hodnutie Rumunska na posilnenie svojho vojska na východnom fronte, od čoho si 
jeho predstavitelia sľubovali revíziu druhej Viedenskej arbitráže. V čase opätovne 
vyostreného sporu o Sedmohradsko sa obávala, že jej odmietavé stanovisko by 
mohlo mať za následok prorumunský postoj Nemecka.1 V slovenských kruhoch to, 
prirodzene, vyvolávalo pocit neistoty a rôzne špekulácie a obavy z toho, čo Nemci 
sľúbili Maďarom ako protihodnotu. Zosilneli pritom hlasy podozrievajúce Maďar
sko zo snahy využiť oslabenie obranyschopnosti SR v čase, keďjej najlepšie vojen-

1 ZELLNER, J. M: Eigenständigkeit Ungams oder Satellit des Dritten Reiches? Zum deutsch-ungarischen 
Verhältnis 1939 - 1944. In: Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift fiir interdisciplinäre Hungarologie, Band 29, Jahr- 
gang 2008, s. 243; MtJLLER, R. D.: An der Seite der Wehrmacht. Hitlers ausländische Heifer beim „Kreuzzug 
gegen den Bolschewismus“ 1941 - 1945. Frankfurt am Main 2014, s. 42.
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ské jednotky boli zaneprázdnené na fronte. Obnovené napätie v maďarsko-slo- 
venských vzťahoch sa odrazilo aj na stránkach dobovej tlače. Za vinníka tohto 
stavu nemecká strana označila Slovákov. Vyplýva to aj z podráždenej reakcie štát
neho tajomníka Zahraničného úradu Ernsta von Weizsäckera počas spomínaného 
rozhovoru so slovenským vyslancom Černákom zo 14. januára 1942. Zvedavého 
vyslanca napriek tomu upokojil, keď zdôraznil, že počas Ribbentropovej návštevy 
v Budapešti sa vôbec nehovorilo o susedoch Maďarska.2 Predmetom návštevy mali 
byť výlučne otázky nemecko-madärskej vojenskej spolupráce.

Zásadný súhlas s návštevou pritom slovenský vyslanec Matúš Černák dostal 
6. februára, keď Keitela spolu s vojenským atašé pplk. pech. Alojzom Androvi- 
čom osobne navštívil, a to na priamy príkaz predsedu vlády Tuku. Dátum náv
števy sa však pre maršalovu zaneprázdnenosť upřesnil až niekoľko dní pred sa
motnou cestou na Slovensko. Náčelník OKW pritom vyhlásil, že týmto krokom 
chce dokumentovať nemecko-slovenskú vojenskú spoluprácu, podobne ako 
tomu bolo pri jeho nedávnych návštevách Rumunska a Maďarska. Keitel podľa 
Černáka „vyjadril potešenie nad tým, že môže prísť na spriatelené Slovensko ako 
najstarší vojak nemeckej armády a ako posol Fuhrera bude môcť svojou návšte
vou do istej miery aj opätovať návštevu pána prezidenta a pána ministerského 
predsedu v nemeckom hlavnom stane.“ Už počas tohto stretnutia sa Keitel krát
ko vyjadril aj k úmyslu stiahnuť slovenské jednotky z frontu, pričom bol dobre 
informovaný o vyššie spomínaných rozhovoroch Černáka so štátnym tajomní
kom Zahraničného úradu. Správu o nich mu už 16. januára pripravil Úrad pre za
hraničie/kontrarozviedka (Amt Ausland/Abwehr).3 Zdôraznil pri tom, že s týmto 
úmyslom sa od začiatku stotožňoval, „žiaľbohu ale za dnešných okolností nedá 
sa tento úmysel uskutočniť.“ Upozornil zároveň na obrovské problémy s trans
portom medzi východným frontom a zázemím. Presun vojsk v tejto súvislosti 
podľa neho vôbec neprichádzal do úvahy. Prioritou pre dopravné prostriedky 
bol dovoz potravín a munície, pričom aj prísun potravín na viacerých miestach 
viazol. Na druhej strane, aby slovenskú stranu aspoň trochu upokojil, zdôraz
nil, že situácia v južnom úseku frontu, teda v priestore pôsobenia slovenských 
jednotiek, sa už začala zlepšovať, aspoň čo sa týka počasia. Zároveň nepriamo 
a veľmi diplomaticky poukázal aj na fakt, že slovenská RD už od decembra zotr
vávala v pozičnej obrane (asi 60 km na sever od Taganrogu - severne od Azov
ského mora) a na rozdiel od iných jednotiek „mala istý čas pokoj“.4 Z uvedeného 
možno už tu vysloviť hypotézu, že úmyslom Keitela bolo upokojiť svojho malé
ho spojenca, presvedčiť ho o svojej neutíchajúcej náklonnosti, avšak bez toho, 
aby sa mu čokoľvek (najmä vo vojenskej oblasti) konkrétne sľúbilo. Možno teda

2 Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici, f. Pozostalosť Jaroslava Šolca, šk. 11, prír. č. S 119/6, hlásenie Černáka 
na MZV14.1.1942.

3 SNA, f. Alexandrijský archív Il.C-938.

4 SNA, f. NS, Tnľud 12/47, F. Čatloš, šk. 140, hlásenie vyslanca Černáka zo 6.2.1942.
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konštatovať, že samotnej návšteve nemecká strana pripisovala význam tak z po
litického, ako aj vojenského hľadiska.

O význame, aký jej prikladala slovenská strana, svedčí fakt, že predseda vlády 
Tuka sa ešte 22. februára, teda deň pred príchodom Keitela na Slovensko, stre
tol s nemeckým vyslancom Ludinom, aby s ním prekonzultoval navrhované témy 
rozhovorov.5 Navrhol pritom štyri hlavné okruhy tém: 1. prezbrojenie slovenskej 
armády, 2. slovensko-maďarské vzťahy, 3. prenos teritoriálnych a správnych kom
petencií v priestore Žitomira na Ukrajine na orgány slovenskej ZD, 4. slovenské 
revizionistické požiadavky. Dôraz sa teda nekládol len na vojenské otázky, ale aj 
na politické. V tomto smere mala, pochopiteľne, dominovať najmä otázka madär- 
sko-slovenských vzťahov. Možno predpokladať, že dôraz, ktorý Slováci kládli na 
túto problematiku, súvisel s už spomínanou nedávnou cestou Keitela v Maďarsku. 
Je možné, a neskôr to vo svojej správe do Berlína nepriamo pripustil aj samotný 
Ludin, že Slováci náčelníka OKW naďalej podozrievali z nejakej dohody uzavretej 
s Maďarmi ohľadne Slovenska, výmenou za poskytnutie ďalších vojenských kon
tingentov pre východný front.

Čo sa týka prvého bodu, Tuka vyhlásil, že RD mala byť prezbrojená okamži
te, ostatné jednotky, včítane prípadných novopostavených, sa mali přezbrojovat' 
postupne podľa pripraveného plánu. Požiadavku na prezbrojenie RD Ludin prijal 
s pochopením a vyslovil presvedčenie, že ríša prikročí k jej splneniu okamžite, 
ako to len bude možné. Musia sa však zohľadniť dopravné schopnosti a možnosti 
vojenského priemyslu. V prípade obmedzenia počtu v boji nasadených sloven
ských jednotiek Ludin poznamenal, že velenie nemeckej armády počíta určite viac 
so síce menšími, ale dobre vyzbrojenými jednotkami. Čo sa týka otázky rnadär- 
sko-slovenských vzťahov, Tuka si nebol istý, či má z diplomatických dôvodov túto 
otázku pred Keitelom vôbec otvárať. Ludina však upozornil, že v dôsledku odvele- 
nia jednotiek na front a odsunu značného vojenského materiálu, bude SR v prípa
de prekvapivého maďarského útoku prakticky bezradná. Zdôraznil síce diploma
ticky, že slovenská strana oceňuje ochrannú zmluvu s Nemeckom, upozornil však, 
že SR by sa mala v prípade útoku vedieť ubrániť aj sama. Pre Slovákov to podľa 
neho nebola len politická nutnosť, ale aj otázka cti. Okrem toho zdôraznil, že Ne
mecko je momentálne zaneprázdnené bojmi na východnom fronte a nemá čas 
ochraňovať slovenské záujmy. Ludin, samozrejme, akékoľvek obavy z maďarského 
útoku odmietol ako neopodstatnené a v intenciách ochrannej politiky garantoval 
bezpečnostné záruky zo strany Nemeckej ríše. Na druhej strane Tukoví napriek

s Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918 - 1945, Šerie E (1941 - 1945), Band II: 1. März bis 15. Júni 
1942. Gottingen 1972, správa Ludina pre Zahraničný úrad z 3. 3. 1942. Dokument pozri tiež NIŽŇANSKÝ, 
E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké vzťahy 1941 - 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti ZSSR po zánik 
Slovenskej republiky v roku 1945. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941 - 1945 in Dokumenten II. Vom 
Krieg gegen die UdSSR bis zum Untergang der Slowakischen Republik im Jahr 1945. Prešov 2011, dok. 51, 
s. 221-225.
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tomu poradil, aby sa nebál túto otázku pred Keitelom otvoriť. Dodal pritom, že 
náčelník OKW predsa na Slovensko necestuje počúvať zdvorilostné frázy. Formál
ne pritom dodal, že maršal Keitel má plné porozumenie pre ťažkosti a starosti 
slovenskej vlády.

Čo sa týka ďalšieho bodu, Tuka pred Ludinom vyjadril želanie, aby územie Ríš
skeho komisariátu Ukrajina obsadené ZD mohlo byť autonómne spravované. Tým 
by sa na jednej strane odbremenila nemecká správa, na druhej zvýšila poľnohos
podárska produkcia aj pre potreby Nemeckej ríše. Ludina tento návrh prekvapil, 
preto sa k nemu nevedel vyjadriť. Odporučil však predložiť tento návrh samotné
mu Keitelovi. Tuka Ludina ubezpečil, že slovenská strana týmto návrhom nesle
duje žiadne politické ciele, čím chcel pravdepodobne vyslanca ubezpečiť, že si na 
toto územie nebude v budúcnosti robiť nárok. Čo sa týka štvrtého bodu, otázky 
revízie hraníc s Maďarskom, tu predseda vlády zdôraznil, že cieľom SR je zjedno
tenie všetkých Slovákov. Samozrejme, Tuka si uvedomoval, že ide o „beh na dlhú 
trať“, napriek tomu považoval za nutné využiť každú príležitosť na predkladanie 
slovenských požiadaviek a očakávaní. Ludina táto žiadosť znepokojila, vyjadril 
však diplomaticky pochopenie pre Tukové argumenty. Jedným dychom ho však 
upozornil, že nie je oprávnený zaujať k tejto otázke postoj. Predostrieť ju pred 
Keitelom počas oficiálnych rokovaní však neodporúčal. Nepredpokladal totiž, 
že by mal kompetencie vyjadrovať sa k politickým otázkam a nebola na to pod
ľa neho ani vhodná doba. Pripustil však možnosť otvoriť túto otázku v privátnej 
rovine počas večerného slávnostného programu. Ludin pritom Tukoví nepriamo 
pohrozil, keď mu dôrazne pripomenul, aby si uvedomil, že SR už z dovtedajšieho 
vzťahu k Nemeckej ríši výrazne profitovala, a to nielen v morálnej, ale aj poli
tickej a hospodárskej rovine. Tuka túto skrytú výčitku pochopil a otázku revízie 
počas celej návštevy nikto zo slovenských predstaviteľov nevytiahol. Ludinov po
stoj v tejto otázke je pochopiteľný, keďže počas vojny Nemecko nemohlo pripustiť 
otvorenú roztržku medzi svojimi spojencami. Slovenskú požiadavku však napriek 
tomu kategoricky neodmietol. Tento jeho postup korešpondoval s pokračujúcou 
taktikou neistých sľubov adresovaných tak Slovensku, ako aj Maďarsku a Rumun
sku na margo ich teritoriálnych nárokov, a to v snahe udržať si ich ochotu pri pl
není nemeckých vojenských požiadaviek. „Ustráchaný“ postoj Slovenska, naopak, 
nepotešil jeho „malodohodového“ spojenca, Rumunsko, ktoré slovenskej vláde už 
začiatkom marca prostredníctvom jej vyslanca vyčítalo prílišnú ustráchanosť pri 
predkladaní vlastných teritoriálnych požiadaviek voči Maďarsku.6

Okrem politikov sa na „vzácnu návštevu“ pripravovala aj štátna propagan
da. Široká verejnosť totiž mala pri tejto príležitosti verejne manifestovať svoju 
podporu nemecko-slovenskému spojenectvu. Za týmto účelom boli obyvateľom 
Bratislavy adresované výzvy (v tlači prostredníctvom generálneho tajomníka

6 LIPTÁK, Ľ.: Maďarsko v slovenskej politike za druhej svetovej vojny. In: Príspevky k dejinám fašizmu v Čes
koslovensku a v Maďarsku. Bratislava 1969, s. 224.

I 97 I



4. KAPITOLA / 4. Návšteva náčelníka OKW na Slovensku vo februári 1942 a pokusy o rozšírenie slovenskej účasti vo vojne

HSĽS Gejzu Medrického a hlavného mešťanostu Bratislavy Bela Kováča), aby „na 
znak svojej úcty a lásky“ vyzdobili svoje domy a príbytky národnými a štátny
mi zástavami. Štátne úrady, ako aj médiá, širokú verejnosť vyzývali tiež na účasť 
na slávnostnom uvítacom akte. Pohotovosť mala mať tiež Hlinková garda, ako aj 
jednotky Hlinkovej mládeže (HM) a nemeckej národnej skupiny.7 Samotná tlač 
pritom Keitelovu návštevu prezentovala ako dôkaz pevného spojenectva medzi 
SR a Nemeckou ríšou a ako prejav vďaky za slovenskú účasť v boji na východ
nom fronte. Najmä pred zahraničím mala vyznieť ako „mohutná manifestácia 
slovensko-nemeckého priateľstva“. Denník Slovák pri tejto príležitosti pod nad
pisom „Nové uznanie“ patetickým tónom zdôrazňoval: „...Táto vzácna návšteva 
sa vymyká z rámca obyčajných zdvorilostných návštev. Vynikajúci reprezentant 
najlepšej armády sveta prichádza na Slovensko, aby zdôraznil svojou prítomnos
ťou, že Nemecko pozná a náležíte oceňuje boj slovenského národa. Naše vojsko, 
ktoré sa za najťažších podmienok na východnom fronte osvedčilo ako rovnocenný 
partner nemeckej armády, je výraznou vizitkou národa a vysvedčením jeho ži- 
votaschopnosti....Armáda Adolfa Hitlera nesie zástavu novej Európy neochvejne 
k víťazstvu a rúca shnilé systémy, ktoré dusili slobodný rozvoj národov a ľudstva. 
My sme sa so všetkými silami zapäli do tohto pochodu a dokázali priateľom i pro
tivníkom, že sme a chceme byť kladnou silou tohto sveta a vieme pre tento svet 
pracovať a prinášať obete.“8

Do Bratislavy Keitel pricestoval o 10.00 h 23. februára svojím zvláštnym vla
kom (Sonderzug) s krycím názvom „Afrika“.9 Na slávnostne vyzdobenej hlav
nej stanici (doslova ovešanej slovenskými a nacistickými zástavami) ho privítal 
slovenský minister národnej obrany gen. Čatloš spolu s početným vojenským 
sprievodom. Nechýbal tu ani nemecký vyslanec Ludin a najvyšší predstavitelia 
nemeckých vojenských orgánov na Slovensku (šéf DHM genpor. Paul von Otto, 
DLM genmjr. Ludwig Keiper, veliteľ ochranného pásma genpor. Walther Wecke, 
nemecký vojenský atašé plk. Heinrich Becker).

Po absolvovaní slávnostnej prehliadky nastúpenej čestnej roty, ubytovaní 
na bratislavskej radnici (tu ho privítal hlavný mešťanosta Bratislavy B. Kováč) 
a návšteve nemeckého vyslanectva sa nemecký poľný maršal v sprievode minis
tra národnej obrany presunul z budovy MNO10 na úrad vlády. Cesty, po ktorých 
prechádzala Keitelova kolóna, pritom boli „lemované špaliermi formácií HG, FS 
(Freiwillige Schutzstaffel - I. B.) a zaplnené veľkými zástupmi obecenstva, ktoré

7 Zástavy mali byť vyvesené od 12.00 h v nedeľu (22.2.), do 8.00 h v stredu (25.2.). Slovák, 22.2.1942, s. 1.

8 Slovák, 24.2.1942, s. 1, Nové uznanie.

9 V jeho sprievode bolo niekoľko nemeckých dôstojníkov (kpt. Biirkner, plk. von Gyldenfeldt, plk. Miinch, 
adjutant kpt. Gabriel a slovenský vojenský atašé v Berlíne pplk. pech. Alojz Androvič).

10 Na MNO ho slávnostne privítali najvyšší predstavitelia armády. Už tu sa pritom uskutočnili prvé rozhovory 
medzi Keitelom a Čatlošom. Zároveň gen. II. tr. Jozef Turanec prevzal od náčelníka OKW vysoké nemecké 
vyznamenanie Železný kríž I. triedy „za jeho zásluhy ako veliteľa Rýchlej divízie“. Slovák, 24.2.1942, s. 2.



nadšene vítalo vysokého hosťa.“11 Bratislavčania tak podľa dobovej propagandy 
demonštrovali podporu nemecko-slovenskému spojenectvu. Masová podpora ši
rokej verejnosti, tak ako ju prezentovala propaganda, sa dá, prirodzene, len ťažko 
verifikovať (v dave bolo, prirodzene, aj množstvo zvedavcov). V skutočnosti však 
špaliere s obecenstvom (ako tomu bolo zvykom pri podobných akciách) tvorili 
prevažne nakomandované šíky HG a FS a aj štátni a verejní zamestnanci, ktorí 
boli na účasť vyzvaní.

Na úrade vlády už Keitela očakával prezident Tiso a predseda vlády Тика. V ich 
sprievode sa celá delegácia presunula do prezidentského paláca, kde sa uskutoč
nila slávnostná audiencia.12 Oficiálnych rokovaní s náčelníkom OKW a jeho sprie
vodom (nemecký vyslanec Ludin a vojenský atašé plk. Becker) sa za slovenskú 
stranu zúčastnili prezident Tiso, predseda vlády Tuka a, prirodzene, minister 
národnej obrany gen. I. tr. Čatloš. Možno konštatovať, že hlavným problémom 
z pohľadu slovenskej strany bola podľa očakávania najmä otázka zásobovania 
a prezbrojenia RD. „Prvé husle“ hral predseda vlády Tuka, ktorý už v úvode ro
kovania predložil požiadavku na dodávky motorových vozidiel pre RD. Upozornil 
pritom aj na nedostatok munície. Keitelovi pritom tvrdil, že slovenské jednotky 
na fronte majú jej zásoby už len do polovice marca. Slovenská strana tiež predlo
žila návrh zmien v dovtedajšom systéme doplňovania mužstva na fronte. Staršie 
vycvičené mužstvo zo ZD sa malo využiť na doplňovanie RD. Z toho dôvodu mali 
byť odvedenci zo Slovenska presúvaní k ZD, kde by ešte niekoľko mesiacov absol
vovali výcvik.

Keitel na tieto prosby odpovedal diplomaticky, pričom sa vyhováral najmä na 
dopravné problémy, ktoré bránia zásobovať jednotky na fronte. Slovenskú stranu 
upokojoval tvrdením, že poveril nemeckého dopravného dôstojníka na Slovensku 
Rôdera von Diersburga, aby našiel nejaké možnosti. Na druhej strane v otázke 
motorových vozidiel pre RD súhlasil s odstránením nedostatkov. Situáciu si však 
chcel preveriť a motorizáciu podporiť v prípade, ak nedostatky nebude možné kryť 
generálnymi opravami. Svoje argumenty podporil sľubom, že „pre slovenskú RD 
vykoná to, čo aj pre nemecké jednotky, možno dokonca viac.“ Toto jeho navonok 
veľkodušné gesto malo Slovákov presvedčiť, že ich vojenské úsilie a spojenectvo 
si Nemecká ríša stále veľmi cení. Vzhľadom na zanedbateľný význam slovenskej 
armády pre potreby Nemeckej ríše išlo pravdepodobne skôr o zdvorilostnú frázu 
smerom k hostiteľom.

Najväčšiu váhu slovenská strana logicky prikladala požiadavke na prezbroje
nie vlastných jednotiek. Zámerom slovenskej vlády pritom podľa Tukových slov 
bolo, aby sa RD skladala iba z dobre vyzbrojeného mužstva. Jednotky, ktoré by

11 Slovák, 24.2.1942, s. 1.

12 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 226, inv. č. 285, program náv
števy poľného maršala Keitela.
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tieto požiadavky nespĺňali, mali byť stiahnuté späť (nešpecifikoval však kam). 
Možno konštatovať, že Tuka v tejto otázke len zopakoval slovenskú žiadosť pred
loženú už počas rokovania v Hitlerovom hlavnom stane.

Tuka upozornil tiež na ďalšiu dôležitú skutočnosť, ktorú naznačil už Ludinovi, 
a ktorá determinovala slovenské požiadavky na prezbrojenie slovenských jedno
tiek. Keitelovi vysvetlil obavy slovenskej vlády, že v prípade ak nedôjde k náprave, 
nezostane na Slovensku dostatok vojenského materiálu, čo dal do súvislosti s pre
trvávajúcimi obavami z postoja Maďarska v takejto situácii. Na margo južného 
suseda, ktorý bol, paradoxne, spojencom SR, pritom doslova vyhlásil, že „Sloven
sko má takých „priateľov“, ktorým sa nedá dôverovať. Prezident Tiso ho pritom 
poopravil, keď dodal: „Nie priatelia, ale susedia.“

Tuka otvorene naznačil obavy z postoja Nemecka k plneniu ochranných zá
väzkov aj v čase „po zlikvidovaní boľševikov“, keďbude zamestnané inými vojen
skými záležitosťami. Poukázal aj na ochrannú zmluvu, ktorej platnosť síce ne
spochybnil, ale upozornil, že Nemecko ako ochranca nemôže vystupovať v úlohe 
„ovčiackeho psa“, ktorý stráži „stádo ovci“. Slovensko malo mať prostriedky aj 
na vlastnú obranu. Keitel však podobné obavy zmietol zo stola. Zdôraznil, že Ne
mecko na 100 percent garantuje nezávislosť Slovenska, a porušenie integrity jeho 
hraníc by sa chápalo ako porušenie integrity nemeckých hraníc: „Vodca by teda 
v naznačenom prípade už včas varovne pozdvihol svoj varovný hlas.“

K otázke prezbrojenia slovenských jednotiek dal opäť len všeobecný nezá
väzný prísľub, keď vyhlásil, že tento problém bude vyriešený „akonáhle to bude 
možné“. Svoje slová podporil veľkodušným vyhlásením, že nerobí rozdiely medzi 
slovenskými a nemeckými divíziami, a to aj v otázke obrnenej techniky. Neza
budol však zdôrazniť, že v danej situácii musia s „českými zbraňami“ bojovať aj 
nemecké jednotky.

Tuku tento Keitelov postoj (ktorý sa vzhľadom na rozhovor s Ludinom z pred
chádzajúceho dňa však dal očakávať) neodradil a pokračoval podľa scenára, ktorý 
predostrel už samotnému nemeckému vyslancovi. Aby sa aspoň čiastočne odstrá
nili problémy s transportom a zásobovaním slovenských jednotiek, opýtal sa, či 
by nebolo možné uvažovať o tom, že by územie, kde pôsobili slovenské jednotky, 
mohla slovenská strana obhospodarovať a spravovať vo vlastnej réžii. Navrhoval 
sem zo Slovenska presunúť mužov podliehajúcich síce brannej povinnosti, ale za
radených do pracovných jednotiek. S najväčšou pravdepodobnosťou mal na mysli 
príslušníkov Pracovného zboru MNO. Keďže tieto jednotky by boli schopné plniť 
aj zabezpečovacie úlohy na okupovanom území, uvoľnili by sa tak ďalšie sily ZD 
v prospech RD. Tuka preto pripustil aj možnosť sformovania ďalšej divízie, čím za 
určitých okolností ponúkal nemeckej strane (a to so súhlasom prítomného Čatlo- 
ša a Tisu) ďalšie rozšírenie slovenskej účasti na fronte. Keitel však na tento návrh 
nevedel (alebo nechcel) dať odpoveď, keďže ako upozornil, išlo o politickú otázku, 
čo presahovalo jeho kompetencie. Slovenskú stranu preto odkázal na ríšskeho mi-
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nistra pre okupované východné územie Alfreda Rosenberga. Ubezpečil ju však, že 
z vojenského hľadiska predložený návrh akceptuje. Na záver rokovania Keitel opäť 
veľkodušne zdôraznil, že „pre Rýchlu divíziu chce vykonať všetko, čo bude v jeho 
silách“, avšak ohľadne dodávok vojenského materiálu pre nadchádzajúce leto ne
vedel dať žiaden prísľub. Samotný minister národnej obrany Čatloš k tomu dodal, 
že armáda si ešte bude môcť čiastočne vypomôcť „starou českou výzbrojou“.13

Je však otázne, ako bol s rokovaním spokojný samotný prezident Tiso. Keitelo- 
vu návštevu však na verejnosti prezentoval v súlade s oficiálnou propagandou ako 
dôkaz priateľstva Nemeckej ríše voči slovenskému národu. Počas slávnostného 
obeda na počesť nemeckého hosťa pritom pripil na zdravie „Vodcu novej Európy, 
Adolfa Hitlera a na naše spoločné víťazstvo“. Vyzdvihol pritom účasť slovenskej 
armády na spoločnom boji proti boľševizmu, do ktorého podľa neho SR vstúpi
la s „krajnou rozhodnosťou“. Vyjadril tiež presvedčenie, že tento boj sa vedie „aj 
o našu ťažko vydobytú národnú slobodu a o našu štátnu samostatnosť vo víťaz
nej novej Európe“.14 Tiso tak verejne parafrázoval slová vyjadrené už po návrate 
z Hitlerovho hlavného stanu v októbri 1941. Účasť SR vo vojne proti boľševizmu 
pritom opätovne nepriamo prezentoval ako akúsi miestenku pre Slovensko do 
Hitlerovej novej Európy.15

Záznamy z prípadných ďalších oficiálnych rokovaní medzi slovenskými pred
staviteľmi a Keitelom zatiaľ nie sú známe. Pritom nasledujúci deň, 24. februára, 
sa podľa oficiálneho programu stretol s vodcom Deutsche Partei Franzom Karma- 
sinom ako zástupcom nemeckej národnej skupiny na Slovensku. V doobedňajších 
hodinách mali prebehnúť tiež ďalšie rokovania s Tukom na bratislavskej radnici. 
Následne Keitel v sprievode Tisu, Tuku a Čatloša absolvoval prehliadku Vojenskej 
akadémie v Bratislave a pri tejto príležitosti aj výstavu „Rok Pracovného zboru 
MNO“.16 V popoludňajších hodinách sa na Keitelovu počesť uskutočnilo tiež defilé 
slovenského vojska na Vajnorskej ulici.17 Vo večerných hodinách ešte rokoval aj 
s náčelníkom DHM gen. Ottom v jeho byte. Následne sa v sprievode ministra Čat
loša presunul na vlakovú stanicu, kde prebehla oficiálna rozlúčka.18

13 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 445; SNA, f. Alexandrijský archív, II.C-938, č. 5 627 896-98, prípis oddele
nia Ausland na OKW pre Keitela so zápisnicou o rozhovoroch z 23.2.1942. Dokument pozri tiež NIŽŇAN- 
SKÝ a kol., ref. 5, dok. 50, s. 217-221.

14 Slovák, 25.2.1942, s. 1, Vodca a prezident republiky Dr. Jozef Tiso: Zaujali sme čestné miesto medzi účast
níkmi európskej borby.

15 Porovnaj FABRÍCIUS, M. - HRADSKÁ, K. (eds.): Jozef Tiso. Prejavy a články, zv. II. (1938 - 1944). Bratislava 
2007, dok. 234, s. 403-405.

16 Tá bola totiž v telocvični Vojenskej akadémie. Slovenské vojsko, 1942, roč. 1, Príloha Slovenského vojska 
venovaná Prac. zboru, č. 5-6, s. 77-78, Dostalo sa nám najvyššieho uznania.

17 Ako kuriozitu možno spomenúť, že počas následného slávnostného obeda v priestoroch Vojenskej aka
démie účinkovala na Keitelovu počesť okrem salónneho orchestra armádnej hudby aj cigánska kapela 
Pracovného zboru.

18 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 226, inv. č. 285, program náv
števy poľného maršala Keitela.
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Okrem uvedeného programu mal minister národnej obrany Čatloš v tento deň 
rokovať aj s plk. Miinchom z Keitelovho sprievodu ohľadne vojenského aspektu 
Tukom navrhnutých zmien v spravovaní územia obsadeného ZD. Bližšie informá
cie však ani tu nemáme. Rovnako nám chýba tiež záznam z bilaterálnych rokovaní 
Čatloš - Keitel. O obsahu vzájomných rozhovorov však samotný Keitel informoval 
Berlín už krátko po skončení cesty, a to zo svojho zvláštneho vlaku. V jednom 
z týchto hlásení Keitel upozornil, že minister Čatloš zamýšľa osloviť veliteľa ne
meckej brannej moci v Ríšskom komisariáte Ukrajina (Wehrmachtbefehlshaber 
im Reichskommissariat Ukraine) gen. let. (zaužívaný voľný preklad hodnosti Ge
neral der Flieger) Karla Kitzingera, od ktorého chcel vyjadrenie k návrhu prero
kovaných zmien v spravovaní územia obsadeného ZD. Chcel poznať jeho názor 
na účelnosť nasadenia slovenských pracovných síl na Ukrajine, v snahe uľahčiť po 
dopravnej stránke stravovanie slovenskej divízie obrábaním poľnohospodárskej 
pôdy. Čatloš pritom podľa Keitela argumentoval, že Pracovný zbor MNO na to 
určený môže byť ozbrojený, čím si dokáže zabezpečiť ochranu tiež proti partizá
nom. Keitel podľa tohto záznamu súhlasil s úmyslom Čatloša zasvätiť do tohto 
plánu gen. let. Kitzingera, zopakoval však, že tu „najprv ide o politickú otázku, 
ktorá nemôže byť vyriešená bez smerodajného rozhodnutia ríšskeho ministra pre 
obsadené východné územia, resp. ríšskeho komisára.“19

Ešte pred samotným vstupom do rokovania s nemeckou stranou, sondovalo 
MNO - Správa pracovného zboru situáciu priamo u ZD. Jej veliteľplk. pech. Pavol 
Kuna pritom už 6. marca hlásil, že v oblasti pôsobenia ZD nie je priestor pre voľ
nú pôdu v požadovanom výmere 10-tisíc hektárov. Tiež pracovných síl malo byť 
v tejto oblasti dostatok. V blízkej budúcnosti však malo byť z oblasti ZD na juh 
Ukrajiny presunutých asi 10-tisíc robotníkov, a to na územie, kde údajne nemecké 
orgány už pridelili časť pôdy rumunskej armáde. Pre potreby ZD pritom podľa 
Kunu do úvahy prichádzali niektoré štátne poľnohospodárske podniky (solcho- 
zy).20 Ani tieto neveľmi pozitívne informácie však slovenskú stranu neodradili. 
Svedčí o tom žiadosť slovenského vyslanca v Berlíne Matúša Černáka z 11. marca, 
v ktorej prosil štátneho tajomníka Zahraničného úradu Ernsta von Weizsäckera 
o možnosť vstúpiť do rokovania s Ríšskym ministerstvom pre obsadené východ
né územia (Reichsministerium fur die besetzten Ostgebiete) ohľadne pridelenia 
10 000 ha pôdy pre ZD.21 Zahraničný úrad síce súhlasil, ale ďalšie rokovania sa na
priek tomu mali viesť len prostredníctvom neho. Černák nelenil a už na druhý deň 
navštívil samotného ríšskeho ministra Rosenberga. Slovenskú iniciatívu však pa
radoxne pribrzdil Čatloš, ktorý už 21. marca Černákovi oznámil, „že pre nedosta-

19 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 445, Operačný štáb brannej moci, organizačné oddelenie, zvláštny vlak 
„Afrika“, 25.2.1942 pre Operačný štáb Wehrmachtu, ubytovacie oddelenie.

20 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 11, sig. V12/10, rádiogram ZD zo 6.3.1942.

21 NA Praha, f. 136 - Auswärtiges Amt Berlin, sig. 136-18/71, hlásenie von Weizsäckera z 11.3.1942. Doku
ment pozri tiež NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 5, dok. 53, s. 227-228.
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tok pracovných síl na tento rok nereflektujeme na prídel pôdy na Ukrajine.“ Čatlo- 
ša však v skutočnosti tieto plány neopustili, podľa správy nemeckého vojenského 
atašé plk. Beckera z 9. mája 1942 chcel otázku prerokovať s gen. let. Kitzingerom 
počas jeho plánovanej návštevy Slovenska v polovici mája. Zahraničný úrad však 
v tejto súvislosti inštruoval nemeckého vyslanca na Slovensku, aby sa Kitzinger 
„vyvaroval každého vyjadrenia v politickej, vojenskej a hospodárskej oblasti“.22

Plk. Becker pritom tiež s nevôľou konštatoval, že Čatloš „má zrejme v úmysle 
vytvoriť ďalšiu frontovú divíziu a následne sám prevziať velenie slovenských di
vízií“. Podobne o ministrových úmysloch na rozšírenie účasti slovenskej armády 
na fronte hlásil v správe z 13. mája aj nový náčelník DHM a nemecký generál 
pri MNO genpor. Fritz Schlieper. Podľa tejto správy Čatloš presadzoval pôvodnú 
myšlienku, prednesenú Keitelovi - nasadiť Zaisťovaciu divíziu priamo na fronte, 
v prípade, že prejde plán s využitím príslušníkov Pracovného zboru na Ukrajine.23

Nemci však na túto ponuku nakoniec nereflektovali. MZV v tejto súvislosti 
ešte 11. mája informovalo MNO o nemeckom rozhodnutí, „že prídel pôdy na tento 
rok neprichádza do úvahy, pretože ani nemeckým, ani iným vojenským formáciám 
nedávajú povolenie na obrábanie určitých teritórií.“24 Začiatkom júna bol o celej 
veci informovaný aj nemecký vyslanec Ludin. Zamietavé stanovisko Zahraničný 
úrad odôvodňoval tým, že „obrábanie pôdy musí byť z vojensko-hospodárskych 
dôvodov pevne podchytené z jedného centrálneho miesta a prísne vedené podľa 
jednotných stanovísk.“ Upozornil tiež na nedostatok pôdy, ktorá by na tieto účely 
mohla byť využitá. Tieto príčiny sa mali podpísať aj pod osud rovnakých žiadostí 
zo strany nemeckej, ale aj maďarskej armády.25

Možno konštatovať, že Nemci sa pre tento krok rozhodli napriek ponuke sa
motného Čatloša na celkové rozšírenie frontovej účasti slovenskej armády. Súvi
selo to s tým, že situácia na fronte ešte pre Nemcov nebola zďaleka kritická a ne
nútila ich prehodnocovať pôvodnú predstavu o symbolickom frontovom nasadení 
armády svojho malého spojenca.

V ďalšom hlásení z 25. februára Keitel potvrdil, že Čatlošovi osobne sľúbil, že 
vybavenosť RD motorovými vozidlami bude na rovnakej úrovni ako v nemeckých 
divíziách. Celou záležitosťou sa podľa Keitelových inštrukcií malo zaoberať OKH. 
Časť materiálu pre RD sa malo zabezpečiť priamo od poľných jednotiek, časť pro
stredníctvom dodávok na Slovensko. K zabezpečeniu jednotiek RD automobilový-

22 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 446, správa nemeckého vojenského atašé z 9. 5. 1942. Dokument pozri 
tiež NIŽŇANSKÝ a kol., ref. S, dok. 75, s. 285-286.

23 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 446, správa o činnosti nemeckého generála pri MNO genpor. Schliepera 
pre Keitela z 13. 5. 1942. Výňatok zo správy pozri NIŽŇANSKÝ a koi., ref. 5, dok. 76, s. 286-291. Bližšie 
pozri tiež ВАКА, I.: Generál Čatloš a slovenská armáda na východnom fronte v rokoch 1941 - 1942. In: 
Ferdinand Čatloš - vojak a politik (1895 - 1972). Bratislava 2011, s. 152-153.

24VHA Bratislava, f. 53, i.č. 53/42-99/9, MZV na MNO 11.5.1942.

25 NA Praha, f. 136 - Auswärtiges Amt Berlin, sig.136-79-1, správa Zahraničného úradu pre nemecké vysla
nectvo na Slovensku zo 6.6.1942.
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mi prostriedkami nakoniec došlo už v súvislosti s prípravami na jej nasadenie do 
nemeckej letnej ofenzívy, aj keď zatiaľ išlo len o improvizované riešenie.26 Keitel 
v tomto hlásení upozornil tiež na dohodnuté organizačné zmeny v zastúpení ne
meckých vojenských orgánov na Slovensku. Podľa jeho dohovoru so slovenskou 
stranou sa mala vytvoriť funkcia nemeckého generála pri slovenskom MNO, cez 
ktorého sa mali riešiť všetky požiadavky nemeckej strany. Z dovtedajších prís
lušníkov DHM sa mal vytvoriť užší štáb, ktorý zostane v Bratislave k dispozícii 
nemeckému generálovi. Zvyšok sa mal premiestniť do Banskej Bystrice k VPV, 
od čoho si Keitel sľuboval zrýchlenie ťažkopádnych služobných postupov, ktoré 
museli takmer vždy prejsť ministerstvom. Naopak, mala sa posilniť pozícia sa
motného veliteľa pozemného vojska v Banskej Bystrici a tak zefektívniť činnosť 
nemeckých poradcov.27

O okolnostiach rokovania o dohode vytvoriť funkciu nemeckého generála pri 
MNO sa dozvedáme aj zo slovenskej strany. Inicioval ich pritom samotný minis
ter Čatloš, ktorý chcel zjednotiť a sprehľadniť zastúpenie nemeckých vojenských 
orgánov na Slovensku. Čatlošove argumenty sú obsiahnuté ex post v dôvodových 
správach vypracovaných v súvislosti s prípravou zmluvy o postavení nemecké
ho generála pri MNO. Tu sa konštatovalo, že jednotlivé zložky nemeckého vo
jenského zastúpenia (DHM, DLM, vojenský atašé, spojovací dôstojník, dopravný 
dôstojník, spravodajský dôstojník, dôstojník pre branné hospodárstvo) v úradnom 
styku s MNO nepostupovali jednotne, čo bol dôsledok vzájomných kompetenč
ných a názorových sporov. Táto skutočnosť mimoriadne administratívne zaťažo
vala samotného ministra Čatloša, ktorý musel častokrát priamo rokovať so všet
kými zastúpenými stranami samostatne. Vo funkcii nemeckého generála pri MNO 
sa preto podľa Čatloša mali koncentrovať rozhodujúce právomoci a mali sa mu 
podriadiť ostatné nemecké vojenské služobné orgány.28

Ako už bolo naznačené, tieto skutočnosti minister ozrejmil aj samotnému 
Keitelovi, ktorý ich akceptoval. Výhrady k činnosti nemeckých vojenských orgá
nov na Slovensku sa tým však nekončili, čo jasne dokazuje následné rokovanie 
ohľadne spomínanej zmluvy o postavení nemeckého generála pri MNO. Podľa 
vyššie spomenutej dôvodovej správy pod uvedené výhrady sa podľa slovenskej 
strany výraznou mierou podpísal aj fakt, že nemecký vojenský poradný zbor sa od

26 V júni 1942 bol zriadený automobilový pluk (8 kolón po 20 nákladných automobiloch). Bližšie BYSTRIC
KÝ, J.: Rýchla divízia na východnom fronte v roku 1942. In: Vojenská história, roč. S, 2001, č. 1, s. 46.

27 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 445, zvláštny vlak „Afrika“ 25.2.1942 pre generálneho ubytovateľa ОКН.

28 Po vojne sa Čatloš k týmto skutočnostiam vrátil aj vo svojich pamätiach: „Čo sa dalo, to som si zjednodu
šoval pri stykoch s Nemcami. Naučili sa zneužívať moju slušnosť a podávali si kľučku ku mne vari iba oni 
i slovenskí návštevníci a podriadení mi referenti pre nich boli zdržovaní i znemožňovaní sa ku mne dostať. 
Napred som vymohol, aby zo všelijakých samostatných Beraterov/vojenských, leteckých, spojovacích, do
pravných atd'., atd'./ sa utvoril spoločný zástupca, s ktorým by som preberal všetky veci. Tak sa stal zo šéfa 
voje.jnskej] misie „generál pri MNO“. Potom som hľadal styky so všelijakými osobami (domácej i ríšskej 
reprezentácie Nemcov) vôbec eliminovať od MNO.“ VHA Bratislava, f. gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 
- 1971 (pozostalosť), šk. 4, F. Čatloš: Niečo o Slovenskej pracovnej službe.



roku 1939 (od príchodu DHM a DLM) neúmerne rozrástol.29 Slovenská strana pre
to v procese rokovania o spomínanej zmluve navrhla zásadnú redukciu početných 
stavov nemeckých orgánov na Slovensku. Poukazovalo sa pritom na paradoxnú 
skutočnosť, že počet nemeckých poradcov stúpal, napriek tomu, že väčšina armá
dy aj tak v tom čase pôsobila na východnom fronte. Ako jeden z dôvodov potreby 
ich redukcie sa uvádzal aj nedostatok bytov pre slovenských dôstojníkov. V tej
to súvislosti je otázne, či sa Čatloš uvedené námietky odvážil interpretovať už 
pred samotným Keitelom. O redukcii nemeckého zastúpenia pritom v hláseniach 
z Keitelovho vlaku nenájdeme ani zmienku. V procese následných rokovaní však 
slovenská strana postupne zašla ešte ďalej, keď otvorene konštatovala, že reorga
nizováním armády podľa nemeckého vzoru na jeseň 1940 sa činnosť nemeckých 
misií stala vo všeobecnosti bezpredmetnou. Ďalšia práca nemeckých poradcov sa 
mohla sústrediť len na otázky výcviku jednotiek, ktoré sa sústreďovali najmä pri 
VPV. Aj z tohto dôvodu Čatloš navrhol už v rozhovore s Keitelom premiestnenie 
väčšiny príslušníkov DHM do Banskej Bystrice, kde sídlilo VPV. Samotný náčelník 
OKW podľa tejto dôvodovej správy uznal Čatlošove argumenty.30

Čatloš teda počítal s obmedzením priestoru nemeckých vojenských orgánov. 
Dokazuje to aj jeho kritický postoj počas prípravy znenia slovensko-nemeckej 
zmluvy o pôsobení nemeckého generála na Slovensku, DHM a DLM. Mal tiež vý
hrady voči ich zasahovaniu do záležitostí účasti Slovenska vo vojne. Za tejto situ
ácie si SR a Nemecká ríša síce vymieňali rôzne návrhy, či verbálne nóty, avšak tie 
nijako nesmerovali k reálnemu uzavretiu novej zmluvy. Rozpory sa prehlbovali 
úmerne s pribúdajúcimi porážkami nemeckej armády.

Čo sa týka celkového hodnotenia Keitelovej návštevy, tá pre slovenskú stranu 
nepriniesla výsledky, ktoré do stretnutia s náčelníkom OKW vkladala. Tu si treba 
uvedomiť, že Keitel bol krátko pred návštevou Bratislavy v januári 1942 v Buda
pešti, kde získal maďarský prísľub vyslať na front takmer celý ich možný vojenský 
kontingent. Preto možno vysloviť hypotézu, že od Slovákov toho veľa neočakával, 
ani im nič nesľuboval. O priazeň Nemecka sa predsa vzájomne pretekali väčšie 
štáty, ako Maďarsko a Rumunsko. Napriek tomu, že požiadavky slovenskej stra
ny na prezbrojenie sa realizovali len čiastočne, slovenské jednotky zotrvali na 
fronte. Ľudácka propaganda pritom v tejto súvislosti naďalej argumentovala po
trebou aktívnej účasti Slovenska na budovaní Hitlerovej „novej Európy“. Tieto ar
gumenty pertraktoval aj samotný prezident Tiso v svojom armádnom rozkaze k 3. 
výročiu slovenskej samostatnosti: „Naša aktívna účasť na vydobýjaní, budovaní 
a zaisťovaní novej, Adolfom Hitlerom konštruovanej Európy, presviedča každého, 
že plnoprávne a osožné začlenenie sa slovenského národa do budúceho sveto-

29 VHA Bratislava, f. S3, sig. 53/42-99/2, zrovnávací tabuľárny prehľad a vývojový stav nem. poradcov.

30 Tamže, dôvodové vysvetlenie k zmenám textu MNO.
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vého poriadku, je pozoruhodným kladom, ba až jeho podmienkou.“31 Je otázne, 
do akej miery Tiso vlastným slovám aj skutočne veril, keďže namiesto konkrét
nej predstavy o povojnovom usporiadaní Európy, prichádzali z Berlína naďalej 
len hmlisté reči. Celkom iste ho však v tejto súvislosti znepokojovali oveľa kon
krétnejšie hlasy z Budapešti, najmä tvrdenie tamojšej propagandy o maďarskom 
vedení pri povojnovom usporiadaní pomerov v Podunajsku a Karpatskej kotline. 
Maďarská propaganda síce nevylučovala podmienku rasovej rovnosti, nadradené 
postavenie Maďarska sa tým však nemalo vylučovať. Naopak, jeho úlohou v „no
vej Európe“ malo byť „prijať do svojho národného života menšie národné skupiny, 
žijúce na istých územiach Dunajskej kotliny, a zabezpečiť týmto národným sku
pinám, práve v duchu svetoštefanskej myšlienky, aby slobodne a povedome mohli 
žiť svojim ľudovým a rasovým životom.“ Podobné hlasy šíriace sa spoza južnej 
hranice, samozrejme, nútili slovenských politikov zamýšľať sa čoraz viac nad tým, 
čo nastane po vojne, o ktorej víťaznom osude zatiaľ nikto z kompetentných veľmi 
nepochyboval. Potvrdzujú to aj paralelne prebiehajúce aktivity v okruhu Brati
slava - Záhreb - Bukurešť, ktorých cieľom bolo dotlačiť Nemecko, aby ešte pred 
koncom vojny sľúbilo splniť ich teritoriálne požiadavky. Toto „malodohodové“ 
snaženie však veľmi rýchlo narazilo na odpor Nemecka. Pod neúspech celej akcie 
sa podpísali aj katastrofálne pomery v Chorvátsku predstavujúcom najzraniteľ
nejší článok tohto zoskupenia.32 Slovenská strana, prirodzene, podnikala aj iné 
kroky, aby sa prispôsobila nacistickému vzoru a získala tak zásluhy pri zavádzaní 
nového poriadku. Ako príklad možno uviesť radikálny spôsob tzv. riešenia židov
skej otázky. Ten v marci 1942 vyústil do prvej etapy deportácií Židov do nacis
tických vyhladzovacích táborov na území okupovaného Poľska. Na rozhodovanie 
Nemecka v prospech teritoriálnych požiadaviek Slovenska však už tieto faktory 
v konečnom dôsledku väčší vplyv nemali, a to aj vzhľadom na pozvoľne sa menia
cu situáciu na frontoch druhej svetovej vojny koncom roka 1942.

Nemecký vyslanec Ludin bol naopak s priebehom Keitelovej návštevy spo
kojný a považoval ju za vyložený úspech. Čo sa týka vojenských otázok, vysla
nec s uspokojením konštatoval, že slovenská strana síce nedostala žiadny pev
ný prísľub ohľadne vyššie načrtnutých požiadaviek, všetky Keitelove odpovede 
a ubezpečenia však pôsobili veľmi presvedčivo a dokazovali úprimnosť nemec
kého snaženia v tejto záležitosti. Ludin prekvapujúco privítal tiež zmeny v or
ganizácii DHM. Tu však z jeho strany išlo pravdepodobne len o formálne gesto, 
keďže sa, ako už bolo uvedené, obával o stratu svojich kompetencií práve na úkor 
nemeckého generála pri MNO. Ludin tu tiež konštatoval, že Keitel Slovákom dip
lomaticky naznačil, že má dôjsť k zväčšeniu na východnom fronte nasadených 
slovenských jednotiek. Táto jeho požiadavka bola podľa Ludina akceptovaná,

31 Slovenský vojak, č. 67,17.3.1942, Armádny rozkaz prezidenta Republiky k 3. výročiu štátnej samostatnos
ti. Pozri tiež Slovenský vojak, č. 68,20. 3.1942, s. 1, Prvý raz na čele národa.

32 LIPTÁK, ref. 6, s. 228-229.
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na druhej strane ako konštatoval, „situácia ešte nedozrela k rozhodnutiu“. Táto 
poznámka je veľmi zaujímavá aj vzhľadom na to, že v dostupných záznamoch 
o priebehu rokovania sa takáto požiadavka zo strany náčelníka OKW nespomína. 
Naopak, iniciatíva ohľadne rozšírenia vojenskej účasti vyšla zo slovenskej strany 
v súvislosti s možnosťou využitia jednotiek pracovného zboru. Každopádne viac 
svetla do tejto problematiky môže priniesť až ďalší výskum. S výsledkami náv
števy bol Ludin spokojný aj z politického hľadiska. Nemeckej strane sa podarilo 
rozptýliť nedôveru, ktorá tu panovala v dôsledku Keitelovej návštevy v Budapešti. 
Slovákov podľa neho upokojili aj jeho prejavy srdečnosti a ubezpečenia o dobrej 
vôli ríše, aj napriek tomu, že nedostali žiadne konkrétne sľuby ohľadne prezbro
jenia vlastnej armády. V otázke madársko-slovenského napätia Ludin pripustil, že 
v spoločnosti panuje obava, či Nemecko skutočne zasiahne v prípade maďarského 
útoku, ochrannú zmluvu však podľa neho nikto so zdravým rozumom nespochyb
ňoval.33

Jedným z hmatateľných výsledkov rokovania poľného maršala Keitela v Bra
tislave bola dohoda o vytvorení funkcie nemeckého generála pri MNO. Tá sa vy
tvorila už rozkazom náčelníka OKW z 18. marca 1942.34 Od 15. apríla 1942 ju vy
konával genpor. Fritz A. O. Schlieper, ktorý vystriedal genpor. Paula von Otta.35 
Nemecký generál zlučoval vo svojej osobe funkciu náčelníka DHM a zároveň bol 
poverený jednotným zastupovaním nemeckých vojenských služobných miest na 
Slovensku vo vzťahu k slovenskému MNO. Jeho zástupcom sa mal stať veliteľDLM 
na Slovensku. Z dovtedajších príslušníkov DHM sa mal vytvoriť užší štáb, ktorý 
zostal v Bratislave k dispozícii nemeckému generálovi. Funkciu náčelníka tohto 
štábu prevzal po odchádzajúcom pplk. Krayovi ešte v prvej polovici roku 1942 
dovtedajší spojovací dôstojník pri ZD mjr. Stitzinger. Zvyšok misie na čele s plk. 
von Blankensee sa podľa pôvodného Keitelovho rozkazu z 18. marca premiestnil 
do Banskej Bystrice. Tu mal podľa nariadenia nemeckého generála pri MNO z 15. 
apríla 1942 nadviazať úzku spoluprácu s VPV. Nemecká strana si od toho sľubova
la „uľahčenie a zrýchlenie služobných postupov vedúcich cez ministerstvo národ
nej obrany, ktoré boli doteraz nadmieru ťažkopádne.“36 Nemeckému generálovi 
mali byť k dispozícii spojovací, spravodajský a dopravný dôstojník.37 Aby sa do-

33 Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918 - 1945, Šerie E (1941 - 1945), Band II: 1. März bis 15. Júni 
1942. Gottingen 1972, správa Ludina pre Zahraničný úrad z 3. 3.1942.

34 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 5, dok. 54, s. 228-230, rozkaz náčelníka OKW z 18.3.1942.

35 BA - MA Freiburg, RW 5, As. 446 b, správa poľného maršala Keitela pre Zahraničný úrad z 1.4.1942.

36 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 5, dok. 54, s. 228-230, rozkaz náčelníka OKW z 18. 3.1942; BA - MA Freiburg, Bs. 
RH 31 - IV., As. 16, rozkaz náčelníka DHM z 15.4.1942; BA - MA Freiburg, RW 5, správa o činnosti genpor. 
F. Schliepera pre náčelníka OKW poľného maršala W. Keitela z 13.5.1942; VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 
1945, vária, šk. 14, hlásenie nemeckého generála pri MNO genpor. Schliepera ministrovi národnej obrany 
gen. Čatlošovi z 30.6.1942.

37 Spojovací dôstojník plk. Fischer bol zároveň v marci 1942 menovaný do funkcie vyššieho veliteľa brannej 
moci pre spoje Stredný východ. Jeho pôsobnosť sa vzťahovala na Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko. VFLA

I 107 t



I. KAPITOLA / 4. Návšteva náčelníka OKW na Slovensku vo februári 1942 a pokusy o rozšírenie slovenskej účasti vo vojne

siahlo ich bližšie pripútanie, priradili sa priamo k jeho štábu a mali mu discipli
nárne podliehať. Všetky ostatné nemecké služobne (mimo ochrannej zóny) mali 
nemeckému generálovi pri MNO podliehať z územného hľadiska. Dôstojník bran
ného hospodárstva na Slovensku mjr. Behm mal byť súčasne referentom a sty
čným dôstojníkom správy branného hospodárstva v štábe nemeckého generála 
pre všetky tam spracovávané hospodárske otázky. Z jeho kompetencie boli ešte 
v priebehu prvej polovice roka 1942 vyňaté právomoci ohľadne objednávok vojen
ského materiálu pre slovenskú armádu. Zodpovednosť za tieto otázky (zatiaľ len 
v čase trvania vojny) zároveň prešla priamo na štáb nemeckého generála. Podľa 
služobných pokynov nemecký generál podliehal bezprostredne náčelníkovi OKW. 
Jeho služobný obvod zahrňovalo územie celého Slovenska s výnimkou ochran
ného pásma.38 Čo sa týka početných stavov, obidve misie mali mať podľa rozkazu 
OKW z 22. apríla okrem náčelníka v hodnosti generála, po šesť dôstojníkov a ďalší 
požadovaný personál.39

Zmeny v postavení nemeckých vojenských orgánov na Slovensku sa celkom 
podľa očakávania nestretli s veľkým pochopením zo strany nemeckého vyslanca 
Ludina, ktorý sa obával o oklieštenie svojich kompetencií. Pritom už krátko po od
chode náčelníka OKW sa so svojimi obavami zveril nemeckému vojenskému atašé 
plk. Beckerovi. Znepokojovala ho najmä možnosť straty vplyvu na nemeckého 
dôstojníka Abwehru, s ktorým spolupracoval na úrovni politického spravodajstva 
a dôstojníka pre branné hospodárstvo, ktorý dovtedy fakticky podliehal priamo 
nemeckému vojenskému atašé.40 Prítomnosť nového nemeckého úradu však bola 
od začiatku tŕňom v oku aj slovenského MZV. Minister národnej obrany Čatloš 
ho totiž vôbec neinformoval o dohovorených zmenách v zastúpení nemeckých 
vojenských orgánov na Slovensku s náčelníkom OKW. MZV ho na to upozornilo 
už 23. apríla, pričom logicky spochybňovalo oprávnenosť používania funkcie „ne
mecký generál pri MNO“, keďže pre ňu neexistoval legislatívno-právny rámec.41 
Na postavení nemeckého generála pri MNO však ani táto intervencia v praktickej 
rovine nič nezmenila.

V súvislosti s výmenou Otto - Schlieper však treba upozorniť ešte na jednu 
zaujímavú skutočnosť. V jednom z dokumentov MNO (s rukou písanými poznám
kami samotného Čatloša) adresovaných nemeckému generálovi pri MNO z roku

Bratislava, f. 53, sig. 53/42 - 88/11/11.

38 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 5, dok. 54, s. 228-230, rozkaz náčelníka OKW z 18.3.1942; VHA Bratislava, f. MNO 
1939 - 1945, vária, šk. 14, hlásenie nemeckého generála pri MNO genpor. Schliepera ministrovi národnej 
obrany gen. Čatlošovi z 30.6.1942.

39 Koncom septembra 1943 mal nemecký generál pri MNO k dispozícii spolu 12 dôstojníkov, 5 úradníkov, 43 
príslušníkov poddôstojníkov a mužstva a 5 robotníkov. BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 689, rozkaz OKW/ 
Amt Ausland/Abwehr z 22.4.1942; Bs. RH 2 (OKH - Generalstab des Heeres), fol. 11-39, správa o činnosti 
nemeckého generála pri MNO za obdobie od 1.4. do 30.9.1943, s. 21.

40 BA - MA Freiburg, Bs. RH 31 - IV/16, správa nemeckého vojenského atašé z 27. 2. 1942.

41 VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/42-88/1/19, MZV na MNO z 23.4.1942.
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1942 sa konštatuje, že gen. Otto vedel o svojom premiestnení zo Slovenska už 
v prvej polovici februára 1942, teda ešte pred návštevou maršala Keitela na Slo
vensku. Z ďalšej korešpondencie vyplýva, že Čatloš túto skutočnosť využil a na
sťahoval sa do bytu, ktorý predtým obýval práve šéf nemeckej misie. Pre jeho 
nástupcu pritom vyčlenil priestory v kanceláriách tohto poradného orgánu. Tu 
sa vynára otázka, do akej miery a či vôbec Čatloš s touto skutočnosťou kalkulo
val, ked'Keitelovi iniciatívne navrhoval zmeny v postavení nového veliteľa misie. 
Pritom vo vyššie spomínanom dokumente MNO sa otvorene konštatuje, že vyu
žitie kancelárií pre súkromné účely pripúšťala „redukcia vojenskej misie, ktorá sa 
predpokladala na základe dohovoru p. Feldmaršála Keitla so slovenským minis
trom nár. obrany v Bratislave“. Čiže je možné, že Čatloš žiadal o redukciu DHM aj 
z osobných pohnútok, v snahe nadobudnúť lukratívnu nehnuteľnosť.42 Na druhej 
strane nie je presne jasné, kedy Čatloš s touto iniciatívou o prevzatie bytu DHM 
prišiel.

V súvislosti so snahou o nadobudnutie nehnuteľnosti Čatloš uvádzal viaceré 
dôvody, najmä snahu získať reprezentatívne priestory, ktoré by mohol využívať 
pri plnení svojej politickej funkcie, zároveň zdravotný stav svojej manželky, ktorej 
lekár odporučil zmenu dovtedajšieho bývania.43 V súvislosti s kauzou okolo bytu 
DHM, ktorý Čatloš následne odkúpil, však treba upozorniť na ešte jednu závažnú 
skutočnosť, ktorá má zásadný morálny rozmer. Nejde pritom ani tak o to, že Čat
loš využil svoje politické postavenie na zisk lukratívnej nehnuteľnosti, ako o sku
točnosť, že jej pôvodným majiteľom bola osoba, ktorú slovenské rasové zákony 
považovali za Žida. Išlo o emigranta, ktorý byt v zastúpení židovského advokáta 
paradoxne prenajímal DHM. Aj na tento majetok sa pritom vzťahovala vyhláška 
vlády z 30. októbra 1941 (vydaná na základe tzv. židovského kódexu - teda na
riadenia z 9. septembra 1941 o právnom postavení židov č. 198), podľa ktorej sa 
židovské nehnuteľnosti (s výnimkou poľnohospodárskych, ako aj tých, ktoré mali 
majetkovú podstatu, podnikov a lekární) dňom 1. novembra 1941 stali majetkom 
štátu. Krátko nato, 16. apríla 1942, už bol byt majetkom Čatloša, ktorý tak priamo 
participoval na arizácii židovského nehnuteľného majetku.44

Prirodzene, predstavitelia DHM boli konaním ministra obrany rozčarovaní, čo 
aj dali patrične najavo, a to aj napriek Čatlošovým ubezpečeniam, že nesledoval 
osobné záujmy. Nespokojný bol najmä samotný nemecký generál pri MNO gen.

42 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5.

43 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5, zápisnica z 22. 
6.1942 spísaná s I. Lančaričom.

44 Tamže. Uvedený „právny“ rámec arizácii pritom Čatloš nielen že nijako nespochybňoval, naopak, zašiel 
ešte ďalej. Listom z 8. 5.1942 totiž oslovil priamo prezidenta Tisa, ktorého žiadal, aby na arizácii nehnu
teľného majetku mohli participovať aj ďalší dôstojníci slovenskej armády. Ústredný hospodársky úrad mal 
byť v tomto smere inštruovaný odpredať 25 - 30 vhodných samostatných domov vojenskej správe, ktorá 
ich mala ďalej prideliť dôstojníkom. VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/42-88/1/19, list Čatloša Tisoví z 8. 5. 
1942.
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Schlieper, ktorý Čatlošovu predstavu o obývaní kancelárií nemeckej misie okam
žite zamietol, čím mu vznikli komplikácie pri hľadaní iných reprezentačných 
priestorov. Urazený nemecký generál pritom odmietol o tejto delikátnej záleži
tosti s Čatlošom rokovať v privátnej rovine, čo slovenský minister okomentoval 
nasledujúcim spôsobom: „nastal teda stav, ktorého účinky nemôžu byť uponíže- 
ním mňa, ako úradného činiteľa, i keby som musel vyvodiť pre túto vec tie naj
krajnejšie dôsledky. Mám tiež pocit osobnej hrdosti a nevidím príčinu môjho ne
odôvodneného priznania sa k vine a zadania si vážnosti ministrovej. Pravá príčina 
spočíva totiž v tom, že pán gen. Schlieper si nárokuje právo na dom...“45

Do akej miery sa tieto udalosti premietli do osobných vzťahov obidvoch gene
rálov sa možno len domnievať. Možno však konštatovať, že postavenie nemecké
ho generála na Slovensku si minister národnej obrany gen. F. Čatloš predstavoval 
inak. Jeho cieľom v skutočnosti bolo obmedzenie právomocí oboch misií, samotný 
gen. Schlieper mal pravdepodobne podľa Čatloša plniť len úlohu akéhosi styčného 
dôstojníka medzi MNO a OKW. Jeho predstavy sa však od začiatku nenapĺňali.

Čo sa týka požiadaviek na prezbrojenie armády, tie boli nakoniec realizované 
len v čiastočnej podobe. Čo sa týka delostrelectva, tak prvých 24 ľahkých 105- 
mm poľných húfnic 18 (leichte Feldhaubitze 18 /leFH.18/) na Slovensko dorazilo 
už v priebehu marca. Dodaná bola aj munícia a postupne tiež nemecké ťahače 
potrebné pre ich motorizáciu. Väčšina húfnic sa však k RD dostala až koncom 
októbra 1942. Slovenská strana mala veľký záujem aj o nemecké mínomety, ktoré 
sa však podarilo dovážať až od roku 1943. Už začiatkom roka 1942 dostala RD 
tiež šesť nemeckých 5-cm protitankových kanónov 38 (Panzerabwehr-Kanone 38 
/Рак 38/), ďalšie dodávky však MNO v roku 1942 nepresadilo. Vďaka dodávkam od 
nemeckých výrobcov, ako aj výrobcov z protektorátu (ale tiež z domácich zdrojov) 
bola v roku 1942 čiastočne modernizovaná aj pechota, ktorá koncom roka obdr- 
žala prvé samopaly a pokračovali tiež dodávky nemeckých granátov. Realizované 
boli tiež dodávky ženijnej munície. Ženisti dostali tiež niekoľko nemeckých pla
meňometov. Veľký záujem mala slovenská strana o modernizáciu útočnej vozby, 
ktorej hlavnú silu naďalej predstavovali ľahké tanky Lt vz. 38 a Lt vz. 40 dodané 
v rokoch 1940 - 1942. Slovenská strana síce na prelome rokov 1941/42 prevzala 
ďalších dvadsať kusov tankov Lt vz. 38, ich bojaschopnosť v roku 1942 však už bola 
obmedzená. Požiadavku na dodanie 22 stredných tankov - Panzerkampfwagen IV 
(Pzkpfw. IV) však nemecká strana v auguste 1942 zamietla.46 Nevyhovujúca bola 
tiež letecká výzbroj. Tu bola však slovenská strana nakoniec úspešnejšia. V júli 
1942 armáda dostala prvých 10 odkúpených Messerschmittov Bf 109 E. Do konca

45 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 -1944, šk. 5, list Schliepera 
Čatlošovi; príloha č. 8 (list Čatloša pre plk. gšt. von Mellenthin - prednostu skupiny voj. atašé pozemného 
vojska).

46 UHRIN, M.: Modernizačné snahy v slovenskej armáde v roku 1942. In: Slovensko v roku 1942. Politika - 
armáda - spoločnosť. Banská Bystrica 2013, s. 123-132.
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marca 1943 bolo na Slovensko dodaných dovedna 20 kusov. V tej dobe však už išlo 
o zastarané stroje, ktoré mali za sebou bojové nasadenie vo Francúzsku alebo pro
ti Veľkej Británii. Dodaniu lietadiel predchádzalo preškolenie slovenskej skupiny 
pilotov a pozemného personálu na tieto typy lietadiel v dánskom Grove. Tieto 
dodávky umožnili vyzbrojenie letky 13, ktorá bola v novembri 1942 nasadená do 
operačného priestoru RD.47

Možno konštatovať, že realizované dodávky neboli dostačujúce (najmä v prí
pade pěchotných zbraní a obrnených vozidiel), napriek tomu prispeli k moderni
zácii výzbroje slovenskej armády a napomohli tiež bojaschopnosti jednotiek na 
fronte. Na druhej strane, ako upozornil už M. Uhrin, slovenská strana sa v dôsled
ku nemeckých dodávok stávala stále viac závislou od Nemecka, ktoré aj takýmto 
spôsobom v podstate ovládalo slovenskú armádu.48

Problémy, s ktorými zápasilo MNO pri riešení otázok modernizácie armády, 
korešpondovali - paradoxne - so situáciou, ktorá panovala v zbrojnej výrobe na 
Slovensku. Po začatí vojny proti ZSSR sa totiž ešte vystupňovalo využitie vo
jenského priemyslu pre potreby nemeckej armády. Dodávky výzbroje a munície 
Wehrmachtu pritom mali oveľa väčší význam pre Nemecko ako celá slovenská 
vojnová účasť. Nacisti pritom postupne ovládli tiež ďalšie slovenské podniky. 
V roku 1941 získal nemecký koncern Hermann Goring-Werke aj železiarne v Pod
brezovej, najmohutnejší priemyselný komplex Slovenska s úplným metalurgic
kým cyklom a strojárenskou výrobou.49 V železiarňach sa vyrábali odliatky tiel 
delostreleckých granátov a lafety protilietadlových kanónov. Okrem najväčších 
strojárenských podnikov, ktoré všetky ovládol nemecký kapitál, nepohrdol ani 
niektorými menšími továrňami. Postupne vznikali aj ďalšie významné podniky so 
zbrojnou výrobou.50

Modernizovať svoju výzbroj sa slovenská strana čiastočne snažila odstráne
ním závislosti od nemeckých dodávok. Takým riešením malo byť zriadenie továr-

47 od roku 1942 do roku 1944 slovenská strana z Nemecka získala tiež malé množstvo rôznych typov lieta
diel na pozorovacie, cvičné lety, kuriérnu a dopravnú službu atď. Bližšie pozri ŠUMICHRAST, P. - KLAB- 
NÍK, V.: Slovenské letectvo 1939 - 1944.2 diel. Bratislava 2000, s. 59-78.

48 UHRIN, ref. 46, s. 132.

49 Podľa starších tvrdení celý obchod bol uzavretý za škandalóznych podmienok, jednoznačne zvýhodňu
júcich nemeckú stranu a vytváral dojem, že štát platí nemeckému koncernu „za ochotu, že Podbrezo
vú prevezme“. Nemci získali okrem základných objektov hutníckeho závodu aj ďalšie objekty a majetok 
v Krompachoch, Predajnej, Sirku, Štítniku, Lubeníku a inde. Najnovší výskum však tieto tvrdenia skori
goval. Podľa Ľudovíta Hallona nemecký koncern síce získal železiarne za výhodných podmienok, štát sa 
ich však pre ich dlhodobú stratovosť pokúšal predať už pred rokom 1939 zbrojovke v Brne. Rokovania 
s Góringovým koncernom, ktorý túto zbrojovku medzičasom ovládol, len nadväzovali na už dohodnuté 
podmienky. HALLON, Ľ.: Ovládnutie Podbrezovských železiarní nemeckým kapitálom v rokoch 1939 - 
1941 vo svetle nemeckých dokumentov. In: Montánna história: ročenka o dejinách baníctva a hutníctva, 
2012 - 2013, č. 5-6, s. 254-281; Tenže: Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939 - 1945. Bra
tislava 2015, s. 113-118. Porovnaj LIPTÁK, Ľ.: Ovládnutie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom 
(1939 - 1945). Bratislava 1960.

50 Tamže.
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ne na výrobu lietadiel. Velenie slovenskej armády si vybralo pobočku protektorát- 
nej firmy Ing. Mráz v Chocni, pre ktorú sa MNO v roku 1942 rozhodlo uvoľniť časť 
priestorov na letisku v Trenčianskych Biskupiciach. Pri tom došlo k dohode, že 
v továrni sa budú vyrábať nemecké lietadlá Junkers Ju 87 Stuka. Štát tu získal väč
šinovú kapitálovú účasť, podnikateľ Mráz bol postupne odstavený, továreň však 
následne v roku 1943 de facto ovládla nemecká strana, ktorá upravila aj pôvodné 
výrobné plány podniku.51

Čo sa týka ďalšieho postavenia funkcie nemeckého generála na Slovensku, 
minister Čatloš sa aj v nasledujúcom období usiloval o obmedzenie jeho posta
venia ako poradného orgánu MNO. Potvrdzuje to už obsah Schlieperovej prvej 
komplexnej správy z 13. mája 1942, v ktorej za to Čatloša otvorene kritizoval: 
„Zjavné je úsilie ministra o dosiahnutie rozsiahlejšej samostatnosti. Prejavuje sa 
to v zreteľnom odstupe, ako aj v snahe vyhnúť sa v čo najväčšej miere konzultá
ciám. Osobnosť ministra týmto komplikuje - ako to už predtým hlásila Nemec
ká vojenská misia - úlohy nemeckého generála. Zdá sa, že pre slovenskú povahu 
charakteristický sklon k preháňaniu síl a k podceňovaniu ťažkostí, je u neho silne 
vyvinutý. Z toho potom vychádzajú prechmaty a improvizácie, a jasne sa ním dá 
objasniť aj sklon k tajnostkárstvu. Neexistencia akéhokoľvek pracovného výkonu 
a vytváranie nových povinností, ako aj z toho vyplývajúce sústredenie všetkých 
vojenských záležitostí na osobu ministra sú dôvodom, prečo sa všetko vybavuje 
ťažkopádne, často neúčelne, a za všeobecného vylúčenia slovenského Hlavného 
veliteľstva pozemného vojska. Naproti tomu nie je možné si nevšimnúť, že slo
venské Hlavné veliteľstvo pozemného vojska, ako aj jednotky, s Nemeckou vojen
skou misiou spolupracujú ochotne, a sú za konzultácie vďačné.“52

Trhliny v spolupráci medzi Čatlošovým MNO a nemeckými misiami otvorene 
v tom čase priznal aj nemecký vojenský atašé na Slovensku plk. Becker: „Vo vo
jenskej oblasti je rozpoznateľný pokus o obmedzenie činnosti Nemeckej vojen
skej a Nemeckej leteckej misie. Okrem toho sú k dispozícií hlásenia nasadených 
služobných miest nemeckej brannej moci, že otvorenosť, ktorú doteraz Slováci 
preukazovali, sa premenila na zdržanlivosť.“53

Napriek určitým nezhodám s gen. Schlieperom aktivizmus gen. Čatloša ohľad
ne účinkovania slovenských jednotiek na východnom fronte možno v nemeckých 
dokumentoch vysledovat' ešte aj v priebehu roka 1942. Dokonca zo zachovaných 
hlásení možno vydedukovať, že prílišná angažovanosť slovenského ministra ná-

51 CHYTKA, S. V.: K pokusom o zavedenie vojenskej leteckej výroby na Slovensku (1941 - 1945). In: Vojenská 
história, roč. 3, 1999, s 106-117; MURÁRIKOVÁ, Z.: Letecká továreň v Trenčianskych Biskupiciach (1943 
- 1945). In: LEPÍŠ, J. a kol.: Slovensko v roku 1943. Politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica 2015, 
s. 112-124; ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 47, s. 61-63,76; ŠUMICHRAST, P.: Správa o Továrni na dopravné 
prostriedky v Trenčianskych Biskupiciach (1945). In: Vojenská história, roč. 13,2009, č. 3, s. 77-95.

52 BA - MA Freiburg, RW 5, As. 446. Výňatok zo správy pozri NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 5, dok. 76, s. 286-291.

53 BA - MA Freiburg, RW 5, As. 446, správa nemeckého vojenského atašé o situácii v slovenskej spoločnosti 
a armáde z 30.6.1942. Dokument pozri NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 5, dok. 87, s. 311-315.
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rodnej obrany ohľadne účasti slovenských jednotiek na východnom fronte bola 
aj jednou z príčin stupňujúceho sa napätia medzi ním a nemeckými vojenský
mi orgánmi na Slovensku. Napríklad v jednom zo svojich hlásení z 9. mája 1942 
plk. Becker napísal, že Čatloš údajne plánuje využiť blížiacu sa návštevu veliteľa 
Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina gen. let. Karla Kitzingera na Slo
vensku, aby s ním hovoril o ďalšom využití ZD. Na základe informácií od gen. 
Schliepera pritom s nevôľou konštatoval, že slovenský minister národnej obrany 
„má zrejme v úmysle vytvoriť ďalšiu frontovú divíziu a následne sám prevziať 
velenie slovenských divízií.“ Na základe nariadenia Zahraničného úradu však vy
slanec Ludin osobným listom upozornil gen. Kitzingera, nech sa počas návštevy 
vyvaruje „akéhokoľvek vyjadrenia v politickej, vojenskej a hospodárskej oblasti“.54 
Treba uviesť, že táto hypotéza korešponduje s Čatlošovými plánmi, s ktorými sa 
prezentoval už krátko po vstupe SR do vojny proti ZSSR. Jeho predstavy pritom 
konkrétnejšie rozvinul samotný gen. Schlieper v už spomínanej správe z 13. mája: 
„V najnovšom období ministra neopúšťa ambiciózna myšlienka. Bude potrebná 
nezvyčajná obratnosť, aby sa jeho vysoko smerujúce plány znížili na rozumnú 
úroveň bez toho, aby sa ho to dotklo. Takto sa pred niekoľkými dňami vytvorilo 
prianie, aby sa Slovensko podieľalo viacej ako doteraz na boji proti boľševizmu. 
K tomu by chcel vytvoriť ďalšie slovenské armádne telesá, a obe slovenské diví
zie by sa zatiaľ mohli ako bojová skupina sústrediť pod slovenským velením. Zo 
slovenského uhla pohľadu je posledné prianie pochopiteľné, pretože zásobovanie 
slovenských jednotiek v rozdielnych nemeckých oblastiach pôsobnosti je pozna
menané ťažkosťami.“ Z uvedeného vyplýva, že z pohľadu nemeckých vojenských 
orgánov bol Čatloš (aspoň v sledovanom období) ohľadne plánov na ďalšie nasa
denie slovenských jednotiek na fronte oveľa väčší aktivista ako samotná nemecká 
strana. Schlieper pritom upozornil aj na príčiny, ktoré brzdili Čatlošovu iniciatívu. 
Obidve slovenské divízie totiž neboli podľa svojho zloženia a početných stavov 
spôsobilé na to, aby sa vyňali spod nemeckého velenia a spoločne využívali ako 
akýsi slovenský armádny zbor. Tiež, ak by mala byť ZD nasadená na fronte, mu
sela by sa výrazne materiálne a personálne posilniť. Ohľadom tohto kroku bol 
však Schlieper značne skeptický. Nepredpokladal totiž ani návrat začiatkom roka 
odveleného delostreleckého pluku 31. Ten bol v apríli nasadený v nemeckej ob
rane na fronte severovýchodne od Charkova a počas bojového nasadenia v máji 
stratil väčšinu diel. Namiesto neho mala ZD dostať len jeden ľahký delostrelecký 
oddiel. Proti zvýšeniu slovenskej účasti podľa Schliepera jasne hovoril tiež alar
mujúci nedostatok dôstojníkov, ale tiež „z väčšej časti stará a nemoderná“ vý
zbroj čs. výroby. Nemecká strana pritom podľa neho nebola schopná v dostatočnej 
miere prezbrojiť modernými nemeckými zbraňami ani len existujúce slovenské

54 BA - MA Freiburg, RW 5, As. 446, správa nemeckého vojenského atašé z 9. S. 1942. Dokument pozri NIŽ- 
ŇANSKÝ a kol., ref. 5, dok. 75, s. 285-286.
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jednotky. Rozhodujúce však bolo Schlieperovo konštatovanie, že Čatlošove plány 
ohrozujú nemecké záujmy ohľadne požiadaviek na chod vojnového hospodárstva 
na Slovensku. Pripomenul pritom pôvodnú Hitlerovu smernicu z júla 1941, pod
ľa ktorej nemal stav slovenskej armády presiahnuť počet 32-tisíc mužov (aby sa 
neohrozilo fungovanie vojnového hospodárstva v SR pre nemecké potreby), čo sa 
však v budúcnosti vôbec nedodržiavalo. Tu sa žiada pripomenúť, že pre nemeckú 
stranu bola v sledovanom období z hľadiska podielu SR na vojne naďalej ove
ľa dôležitejšia ekonomická rovina. Nerušená produkcia slovenských zbrojoviek 
bola teda dôležitejšia ako účasť vlastných vojakov na fronte, ktorá mala asi viac 
politický ako vojenský význam. V tomto zmysle je pochopiteľná aj Schlieperova 
poznámka, že v budúcnosti sa bude snažiť iba o udržanie bojaschopnosti Rýchlej 
a Zaisťovacej divízie. Z toho dôvodu aj žiadal ich skoré posilnenie: „Slovákov by 
potom aktívna účasť na očakávaných bojoch odviedla od iných plánov a nemali 
by pocit, že sú piatym kolesom na voze.“ Schlieper sa, prirodzene, zamýšľal aj nad 
motiváciami samotného Čatloša. Okrem osobných ambícií slovenského ministra 
tu podľa neho dôležitú úlohu hrala maďarská karta, snaha porovnávať sa s ním 
a ukázať vlastnú silu.55

Samotný Čatloš však pri svojom expozé v Štátnej rade 6. marca 1942 napriek 
vlastnému aktivizmu, účasť armády na fronte zdôvodňoval v zmysle teórie men
šieho zla. Tým sa snažil vyvážiť cenu v podobe ľudských strát, ktorú za účasť vo 
vojne proti Poľsku a ZSSR slovenská armáda dovtedy zaplatila56: „Keď uvážime 
okolnosť, že by slovenský národ zostal pri súdobých dejinných udalostiach lebo 
neutrálny a prejavil by tak svoje desinteresment naproti svojmu osudu a mocen
ské sily jeho okružia boli by disponovali jeho príslušníkmi, alebo keby náš národ sa 
postavil na odpor proti živelnosti pohnutých časových prúdov a čelil by samozrej
me že by i životmi svojich ľudí tomu, čo diktuje dnes naše dianie, tak by nesporne 
viac strát na ľuďoch, na majetku, na mravnej postati a na politickom význame 
utrpel i ako národ i ako činiteľ medzinárodný a vôbec bytostný. Iná možnosť pre 
nás nejestvovala. Nič nerobiť a chceli by sme, aby nás svet videl i vzal na vedomie 
a aby s nami pritom všetkom počítal je v týchto časoch holou nemožnosťou “57

Čo sa týka širokej verejnosti, tam minister národnej obrany naďalej vyzdvi
hoval význam účasti SR vo vojne po boku Nemecka. Svojimi apelmi smerom 
k vojakom na fronte podporoval šírenie kultu hrdinstva a obety za vlasť. Naprí-

55 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 446, správa o činnosti nemeckého generála pri MNO v Bratislave genpor. 
F. Schliepera pre náčelníka OKW poľného maršala Keitela z 13.5.1942. Výňatok zo správy pozri NIŽŇAN- 
SKÝ a kol., ref. 5, dok. 76, s. 286-291.

56 Do 4. 3. 1942 mala armáda podľa Čatloša na východnom fronte spolu 271 obetí na životoch, okrem toho 
mala tiež 51 nezvestných.

57 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5, text expozé 
ministra zo 6. 3. 1942. Pozri tiež KAMENEC, I.: Problematika slovenskej armády na pôde Štátnej rady 
v rokoch 1941 - 1943. In: Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie v Bratislave 29. - 31. mája 2000 (eds. F. Cséfalvay a M. Púčik). Bratislava 2000, s. 218-219.
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klad v prejave z 1. marca, ktorý uverejnil časopis Slovenské vojsko vyhlásil: „Vo
jaci Slovenskej republiky nehlaďte na malicherný život jednotlivcov a na život 
pomerných nepatrností v národnom celku a pominuteľnosti, keď ide o život nás 
všetkých a budúcich našich pokolení, o život večný, v ktorom žije alebo zaniká 
jednotlivec. Keby z vás dakto ako jednotlivec i padol, nepadne nadarmo, bo vašou 
smrťou vykúpi sa život národa. Keď národ padne zbabelou záchranou svojich jed
notlivcov, s národom hanebne zahynú i jeho jednotlivci! Národ nesmie zahynúť 
a preto slovenskí vojaci vedia kedy a začo žiť a kedy a začo mrieť!“58

Ani podobne štylizované vzletné reči odvolávajúce sa na nemecké garancie 
postavenia Slovenska v „novej Európe“ však neprekryli pokračujúce obavy z toho, 
aká bude skutočná podoba tohto nového poriadku v praxi. Dokazuje to aj prie
beh rokovania branného výboru snemu 2. júla 1942, počas vystúpenia ministra 
Čatloša s expozé o dovtedajších výsledkoch vojska na fronte, kde musel čeliť aj 
nepríjemným otázkam o pripravenosti slovenskej armády proti predpokladanému 
maďarskému útoku.59

Na druhej strane Čatloš neváhal využiť fakt, že v nemeckých kruhoch bol za 
svoj aktivizmus v tom čase dobre zapísaný na posilnenie vplyvu armády smerom 
k iným inštitúciám na Slovensku. Počas svojej návštevy v Berlíne koncom marca 
1942 požiadal šéfa Abwehru admirála Canarisa o pomoc pri presadzovaní užšej 
spolupráce slovenskej vojenskej kontrarozviedky s ostatnými slovenskými člán
kami mocensko-represívneho aparátu. Canaris celkovo podporil predstavu posil
niť postavenie slovenskej vojenskej kontrarozviedky, bližšie sa však ani v budúc
nosti v tejto záležitosti pravdepodobne neangažoval.60 Čatlošovu iniciatívu treba 
vnímať v súvislosti s pokračujúcim vnútropolitickým zápasom medzi konzerva
tívnym krídlom prezidenta Tisu a radikálmi na čele s predsedom vlády a minis
trom zahraničných vecí Tukom a ministrom vnútra Machom. Čatloš sa v tom čase 
už jednoznačne presunul na pozície prezidenta. Tento fakt veľmi rýchlo postrehli 
aj nemecké vojenské orgány na Slovensku.61

58 Slovenské vojsko, roč. III, 1. 3.1942, č. 5-6, s. 65-66. Pozri tiež Slovenský vojak, 11.3.1942, s. 1.

59 LIPTÁK, ref. 6, s. 228-229.

60 Canaris nakoniec ani neprišiel na prisľúbenú návštevu do Bratislavy, ktorú plánoval na začiatok apríla. 
Namiesto neho Bratislavu navštívil šéf Oddelenia III - Abwehr z Úradu Ausland/Abwehr plk. Franz - Ec- 
card von Bentivegni. Pred ním Čatloš konkretizoval svoje predstavy o posilnení postavenia vojenskej kon
trarozviedky, keďže jej kompetencie v praxi podlá neho preberali orgány polície, žandárstva, či HG, ktorým 
šéfoval A. Mach. Bentivegni však bol v odpovedi veľmi zdržanlivý, upozorňoval, že ide o vnútropolitickú 
záležitosť, do ktorej nechcel zasahovať. Napriek tomu predostrel návrhy, napr. na určenie „poverencov 
kontrarozviedky“ v spomínaných organizáciách. BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 446b, správa šéfa Od
delenia III - Abwehr Úradu Ausland/Abwehr plk. F - E. von Bentivegni zo 4. 4. 1942 o služobnej ceste 
v Budapešti a Bratislave z 29.3 - 1.4.1942 a stretnutiach s predstaviteľmi Maďarska a Slovenska. Výťah zo 
správy pozri NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 5, dok. 63, s. 250-252.

61 Nemecký vojenský atašé plk. H. Becker už 30.6.1942 v tejto súvislosti v správe pre Generálny štáb pozem
ného vojska konštatoval: „Kým predtým sa skôr prikláňal ku kruhom okolo Tuku a Macha, prešiel teraz 
bezpochyby na stranu Dr. Tisa.“ BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 446. Dokument pozri NIŽŇANSKÝ a kol., 
ref. 5, dok. 87, s. 311-315.
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Čatlošov posun smerom k Tisovmu krídlu je zreteľný z iniciatívy, ktorú vyvi
nul počas berlínskej návštevy pri stretnutí s veliteľom nemeckej záložnej armá
dy genplk. Friedrichom Frommom. Poukázal tu na vnútropolitické problémy na 
Slovensku, ktoré treba konečne vyriešiť a nastoliť poriadok. Pred Frommom vy
slovil myšlienku, či by nebolo vhodné po vojenskej linke dohodnúť stretnutie Tisu 
s Hitlerom, ako najvyšších vojenských veliteľov oboch krajín. Čatloš pritom pri
znal, že s Frommom o tejto záležitosti jedná podľa dohovoru so samotným Tisom. 
Postoj nemeckých vojenských miest však bol vzhľadom na to, že išlo o politické 
záležitosti, vyslovene zdržanlivý. Angažovanie sa na tomto poli neodporúčal ani 
nemecký vojenský atašé v SR.62

Možno konštatovať, že v sledovanom období predstavitelia slovenskej armády 
na čele s gen. Čatlošom aktívne spolupracovali s nemeckou stranou pri nasadzo
vaní slovenských jednotiek na východnom fronte. Pritom od začiatku presadzo
vali kompletné prezbrojenie slovenskej armády a jej nasadenie pod svojím pria
mym velením. V prípade akceptácie týchto svojich požiadaviek bol podľa niekto
rých dokumentov nemeckej proveniencie samotný minister Čatloš ochotný ešte 
rozšíriť rozsah slovenskej účasti v priamych bojoch, čo nemecké vojenské orgány 
na Slovensku paradoxne neprivítali s nadšením. Čatloša obviňovali, že účasť svo
jej armády na fronte chce využiť na jej kompletné prezbrojenie, tak, aby po vojne 
bola pripravená čeliť najmä maďarskej hrozbe. Pri úvahách o jeho exponovaní sa 
v prvej fáze východného ťaženia treba brať do úvahy aj iné faktory, ako bola napr. 
teória menšieho zla (snaha predbehnúť Maďarsko v snahe o revíziu Viedenskej 
arbitráže), ale aj iné osobné ambície. Čatloš aj pred NS priznal, že predpokladal 
rýchle víťazstvo nemeckých zbraní, z čoho chcel pre SR čo najviac vyťažiť.

62 BA - MA Freiburg, RW S, As. 446a, správa nemeckého vojenského atašé z 30.3. o návšteve Čatloša v Berlí
ne v dňoch 26. - 28. 3. Dokument pozri NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 5, dok. 59, s. 241-244.



5. Krach nemeckej ofenzívy na jeseň 1942 
a prvé trhliny v spolupráci

Napriek pretrvávajúcemu aktivizmu velenia armády na čele s gen. Čatlošom sa 
neustále predlžovanie vojny už v roku 1942 podpísalo pod klesajúcu morálku v ra
doch dôstojníckeho zboru. Naznačuje to aj správa nemeckého vojenského atašé 
z polovice roka 1942, podľa ktorej už medzi slovenskými dôstojníkmi pôsobila 
„všeobecná nechuť voči vojne proti Rusku“. Príčiny pritom Becker nachádzal v 
názoroch „z čias bývalej Československej republiky, ktoré sa doteraz nepodarilo 
eliminovať“. „Nedobré nálady“ sa podľa neho mali šíriť aj medzi mužstvom, a to aj 
v dôsledku pôsobenia „nepriateľského rozhlasu“, ktorý tajne počúvali aj slovenské 
jednotky na okupovanom území. Medzi radovým obyvateľstvom na Slovensku sa 
mali pod tento trend podpísať tiež množiace sa ťažkosti v zásobovaní potravinami 
a s tým súvisiaci nárast cien.1

Samotného Čatloša napriek tomu v sledovanom období čoraz viac zamestná
valo pripravované zapojenie slovenských jednotiek do letnej ofenzívy nemeckej 
armády, ktorej cieľom malo byť dobytie naftových polí za Kaukazom ako predpo
kladu konečného víťazstva Nemecka na východnom fronte. Znepokojoval ho pri
tom fakt, že napriek veľkému úsiliu MNO, nepodarilo sa presadiť reorganizáciu 
a prezbrojenie RD zotrvávajúcej na jar 1942 naďalej vo svojich postaveniach na 
rieke Mius. Čatloš si veľmi dobre uvedomoval, že divízii chýbajú moderné tanky, 
účinné protilietadlové zbrane a silné delostrelectvo. Chýbali tiež moderné lietadlá, 
ktoré by účinne podporovali pešie jednotky. Problematické sa ukázalo aj doplnenie 
RD na predpísané počty, ako aj dokončenie výmeny vojakov odvodného ročníka 
1939, ktorú Čatloš vojakom osobne sľúbil. Prieťahy v otázke len zhoršili už aj tak 
napäté vzťahy medzi ním a staronovým veliteľom RD gen. II. tr. Jozefom Turancom, 
ktorý v tejto funkcii koncom apríla vystriedal gen. II. tr. Augustína Malára. Turanec 
v tejto súvislosti žiadal bezodkladnú výmenu zvyšku mužstva nástupného ročníka 
1939, ktoré bolo v poli od začiatku vojny a prejavovalo svoju nespokojnosť.2 Slu
žobné konflikty medzi týmito dvomi generálmi tak postupne prerástli do osobnej 
animozity. Turanec v liste manželke v auguste 1942 na margo Čatloša konštatoval: 
„Ešte nikdy v živote som nikoho nenávidel ako jeho v poslednej dobe...“3

1 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 446, správa nemeckého vojenského atašé pre Generálny štáb pozemného 
vojska o situácii v slovenskej spoločnosti a armáde z 30. 6. 1942. Dokument pozri NIŽŇANSKÝ, E. a kol. 
(eds.): Slovensko-nemecké vzťahy 1941 - 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej 
republiky v roku 1945. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941 - 1945 in Dokumenten II. Vom Krieg gegen 
die UdSSR bis zum Untergangder Slowakischen Republik im jahr 1945. Prešov 2011, dok. 87, s. 311-315.

2 BYSTRICKÝ, J.: Rýchla divízia na východnom fronte v roku 1942. In: Vojenská história, roč. 5, 2001, č. 1, s. 
46-47.

3 JAŠEK, P.: Generál Jozef Turanec. In: Pamäť národa, roč. IV., č. 1,2008, s. 15.
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Veľkým problémom bola samotná pohyblivosť divízie. V otázke jej zabezpe
čenia dostatočným množstvom automobilov v predvečer nemeckej letnej ofen
zívy sa angažoval aj samotný nemecký generál pri MNO genpor. Schlieper. V lis
te z 10. júla 1942 predovšetkým za týmto účelom inicioval aj osobné stretnutie 
s gen. Čatlošom.4 Rokovanie o tejto otázke sa uskutočnilo 14. júla, Čatloša však 
pri ňom zastupoval gen. I. tr. Pulanich. Obidvaja generáli sa pritom zhodli, že 
úspešné nasadenie RD na fronte je podmienené zvýšením jej pohyblivosti doda
ním nových automobilov. Situáciu mal zlepšiť okamžitý príchod transportu 50 
osobných a rovnakého počtu nákladných automobilov. Začiatkom augusta mal 
byť podľa Schlieperovej správy pripravený ďalší transport okolo 50 nákladných 
automobilov. Ďalších 40 mala RD dostať zo zásob predurčených pre prápor ľah
kých tankov, ktorého nasadenie v poli sa zatiaľ odkladalo. Delostrelecký oddiel 
1/11 spolu so štábom pluku mal mať k dispozícii približne 80 nákladných au
tomobilov.5 Napriek tejto dohode divízia aj v nasledujúcich týždňoch zápasila 
s nedostatkom automobilov. Na stretnutí sa prerokovávala tiež otázka nasadenia 
práporu ľahkých tankov pri RD. Ten sa formoval už od apríla 1942 na Čatlošov 
rozkaz,6 jeho nasadenie v poli však znemožňovala predovšetkým nedostatočná 
výzbroj a slabé pancierovanie tankov typu Lt vz. 38 a 40.7 Schlieper akceptoval 
rozhodnutie slovenskej strany zrušiť pohotovosť poľných jednotiek pluku útoč
nej vozby z dôvodu potreby zosilnenia čelného pancierovania.8 Zároveň doš
lo k dohode, že ak nedôjde z nemeckej strany k predpokladanej náprave, bude 
prápor využitý ako výcviková jednotka. Nemecký generál prisľúbil, že zabezpečí 
odvelenie príslušných dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva do školy tanko
vých oddielov. O nasadenie tankov pri RD sa však slovenská strana usilovala aj 
v nasledujúcich týždňoch. Kalkulovala pritom tiež so schválením žiadosti z mája 
1942 na dodanie 22 moderných stredných tankov Panzerkampfwagen (Pzkpfw.) 
IV pre jednu tankovú rotu, ako aj na vyzbrojenie roty KPÚV a tankovej roty gra- 
nátnikov (tu sa počítalo najmä s dodávkou obrnených transportérov pre pecho
tu). OKW však túto žiadosť zamietlo. MNO o tom gen. Schlieper informoval dňa 
22. augusta 1942.9

4 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1939 - 1942, šk. 213, inv. č. 270, Schlieper 
Čatlošovi 10. 7.1942.

5 Tamže, č.j. 32/2/12/2, Schlieper na MNO 15. 7.1942.

6 Pluk útočnej vozby mal pre potreby RD postaviť veliteľstvo práporu ľahkých tankov so štábnou rotou, 
dielenskou čatou, dvomi rotami ľahkých tankov a s jednou motorizovanou rotou KPÚV.

^ VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 17, inv. č. 67, správa veliteľa pluku útočnej 
vozby pre MNO z 26. 5.1942.

8 K tomuto kroku sa MNO odhodlalo už 22. 6.1942. Tamže, č. j. 82 669, rozkaz MNO pre pluk útočnej vozby 
z 22.6.1942.

9 VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, spisy dôverné I. časť 1939- 1942, šk. 278, inv. č. 331, č.j. 97 286, MNO 
pre DHM 16. 5.1942, Schlieper na MNO 22.8.1942; UHRIN, M.: Modernizačné snahy v slovenskej armáde 
v roku 1942. In: Slovensko v roku 1942. Politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica 2013, s. 131.
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V súlade s Čatlošovým želaním sa v roku 1942 tiež čiastočne posilnila ZD 
pôsobiaca na okupovanom území Ukrajiny a juhovýchodného Bieloruska. Divízia 
totiž už na začiatku roka utrpela veľkú stratu v podobe odvelenia delostreleckého 
pluku 31 (vo februári mala spolu len vyše 5 700 príslušníkov), ktorý bol v apríli 
nasadený v nemeckej obrane na fronte severovýchodne od Charkova. V boj i prišiel 
o väčšinu diel a neskôr (po opätovnom prezbrojení) bol prevelený k RD, kde prišiel 
na začiatku druhej polovice septembra 1942. Aj keď nemecké rozhodnutie o odsu
ne tohto pluku v neskoršom období viackrát kritizoval samotný minister Čatloš, 
ohľadom pôvodného rozkazu gen. Kitzingera z 1. februára MNO pravdepodobne 
neprotestovalo. Naznačuje to hlásenie veliteľa ZD z 5. júna 1942. Plk. pech. Pavol 
Kuna tu s odstupom niekoľkých mesiacov konštatoval, že písomný rozkaz MNO 
na prevelenie delostreleckého pluku síce nenašiel, pamätal si však, že „vec bola 
vybavovaná telefonicky, pričom MNO naznačilo, že o rozkaze bolo už vyrozume
né“.10 Nie je preto vylúčené, že kritika tohto rozhodnutia zo strany MNO sa do
stavila až po neúspechu nasadenia delostreleckého pluku, a to najmä v súvislosti 
s ubúdajúcimi zásobami vojenského materiálu.

Čatloš pôvodne počítal s posilnením ZD paralelne s celkovým prezbrojením 
armády z nemeckej strany. Aktuálnosť tejto témy potvrdzovali už vysoké straty, 
ktoré divízia utrpela v boji proti partizánom pri obci Perekalje 13. marca 1942 
(bližšie pozri podkapitolu II/3). Podľa jej veliteľa plk. Kunu im bolo možné predísť 
skorým dodaním pozorovacích lietadiel Letov Š-328 (ako aj ďalších civilných ty
pov) a ľahkých tankov. Lietadlá chcel Kuna využiť tiež na zabezpečenie spojenia 
medzi jednotkami, keďže vzhľadom na veľké vzdialenosti medzi nimi bolo jeho 
veliteľstvo odkázané na rádiotelegrafické spojenie.11 Jeho príslušné žiadosti z 18. 
- 19. marca však gen. Čatloš už 1. apríla rezolútne odmietol. Argumentoval pritom 
tvrdením, „že tanky ani lietadlá nemôžu byť pridelené ZD, nakoľko ich nemôžeme 
prideliť ani RD.“ Zodpovednosť za prezbrojenie divízie sa pritom snažil previesť 
na veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina. VeliteľZD si mal od neho 
pred každou bojovou úlohou vyžiadať všetky potrebné bojové prostriedky. Kitzin
gera mal informovať, akými zbraňami ZD disponuje, „aby Vám podľa toho bola 
dávaná i úloha.“12 Nemožno vylúčiť, že zo strany Čatloša išlo o akýsi „trucpod- 
nik“ voči nemeckej strane, keďže Kuna v podstate žiadal len pridelenie niekoľkých 
zastaraných pomalých pozorovacích lietadiel, ako aj ľahkých tankov čs. výroby. 
V prípade tankov mu ako výzbroj postačovali guľomety.

Alarmujúca situácia sa nakoniec začala riešiť v dôsledku intervencie samotné
ho gen. Kitzingera. Ten argumentoval opätovným nasadením partizánov v úseku

io VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 16, č. j. 82 470/ la taj. -1942, hlásenie plk. 
Kunu na MNO 5.6.1942.

n VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1939 - 1942, šk. 278, inv. č. 331, jussogram plk. 
Kunu z 19. 3.1942; Kuna na MNO z 18. 3.1942.

12 Tamže, Telegram náčelníka štábu ministra pplk. gšt. Š. Tatarka z 1.4.1942.
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pôsobenia ZD, ako aj prípravou nových „vyčisťovacích“ akcií, ktoré mali nasledo
vať po skončení „bahenného obdobia“. Jeho postoj si osvojila aj DHM, ktorá už 15. 
mája informovala ministra Čatloša o svojej iniciatíve na vytvorenie tretích prápo
rov v oboch peších plukoch ZD a jej doplnenie jedným delostreleckým oddielom, 
lietadlami a tankmi. Celú záležitosť odobrilo aj OKW, ktoré prostredníctvom gen. 
Schliepera už 12. júna žiadalo hlásenie bojovej pohotovosti oboch peších prápo
rov, ako aj delostreleckého oddielu.13 Konkrétne opatrenia spojené s postavením 
ďalších jednotiek sa začali realizovať rozkazom gen. Čatloša v druhej polovici júna 
(bližšie pozri podkapitolu II/6).14 V auguste 1942 tak mala divízia už 8 042 prís
lušníkov. Tieto kroky umožnili v krátkom čase posilniť ochranu železničnej trate 
Pinsk - Gomel' pred partizánmi. Gen. Schlieper v tejto súvislosti počas spomína
ného stretnutia s gen. Pulanichom informoval o rozhodnutí gen. Kitzingera pre
sunúť k 25. júlu z taktických dôvodov Vel. ZD zo Žitomira ďalej na sever do mesta 
Ovruč.15

Aj napriek absencii tankov sa RD dňa 20. júla zapojila do prebiehajúcej ne
meckej letnej ofenzívy na južnom úseku východného frontu. Už v nasledujúcich 
dňoch sa v zostave 17. armády zúčastnila bojov o Rostov nad Donom. Na prístu
poch k mestu sa však stretla s odporom len pri Generalskoje a do mesta jej čelené 
jednotky vstúpili za nemeckou 13. tankovou divíziou. V meste museli tvrdšie 
bojovať len o Zelený ostrov. Za výsledky dosiahnuté v boji si divízia vyslúžila 
množstvo pochvál a viacero vyznamenaní. Túto udalosť si nechcel nechať ujsť 
ani samotný Čatloš a divíziu osobne navštívil, čo však nahnevalo jej veliteľa, 
ktorý to považoval za ministrovu snahu privlastniť si cudzie zásluhy. Do mes
ta sa minister dostal podvečer 24. júla ešte pred jeho úplným obsadením. Tu 
údajne takmer padol, paradoxne, do nemeckého zajatia. Podľa jeho tvrdenia na 
vine bola chyba pilota, v dôsledku ktorej jeho lietadlo pristálo pred slovenský
mi i nemeckými údernými skupinami. V chaose, ktorý v meste panoval, si ho 
mali nemeckí vojaci pomýliť so sovietskym dôstojníkom. V nasledujúcich dvoch 
dňoch si Čatloš prezrel miesta bojov RD pri Generalskoje a tiež priamo v meste 
na Zelenom ostrove, kde vyznamenal jej veliteľa gen. II. tr. Turanca a nemecké
ho gen. pech. (General der Infanterie) Wilhelma Wetzela, pod ktorého velenie 
spadala. Obidvaja si z Čatlošových rúk prevzali Vojenný víťazný kríž II. triedy. 
Čatloš okrem toho vyznamenal tiež ďalších 22 príslušníkov RD.16 K zásluhám na 
dobytí Rostova nad Donom vojakom RD telegraficky zablahoželal tiež samotný

13 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 16, č. j. 82 470/ la taj. - 1942, hlásenie 
Schliepera Čatlošovi 15. 6.1942.

H VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945,vária, šk. 14, DHM Čatlošovi 15.5.1942.

15 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1939 - 1942, šk. 213, inv. č. 270, č.j. 32/2/12/2, 
Schlieper na MNO 15.7.1942; BYSTRICKÝ, Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bielo
ruska (september 1941 - november 1942). In: Vojenská história, roč. 3,1999, č. 4, s. 37-39.

16 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III (1941 - 1944). Rýchla divízia. Banská 
Bystrica 2009, s. 141-142; BYSTRICKÝ, ref. 2, s. 47-51.



prezident Tiso, za čo sa Turanec obratom srdečne poďakoval. Doslovné znenie 
telegramu pritom uverejnila aj dobová slovenská tlač. Tiso v ňom vyjadril naj
vyššie uznanie celého národa tak veliteľovi RD, ako aj všetkým jej „hrdinským 
príslušníkom“. Zdôraznil pritom, že „týmto činom mohutne upevňujete základy 
nášho štátu a prispievate k zaisteniu lepšej a krajšej budúcnosti nášho národa.“17 
Ešte pred odchodom z Rostova 27. júla Čatloš vydal osobitný armádny rozkaz 
v ktorom v súlade s nacistickou propagandou smerom k slovenským vojakom 
vyhlásil: „...Na podklade Vašej obetavosti, Vašich zásluh a Vášho dôrazu vyvedie 
náš spoločný najvyšší veliteľ a prezident Republiky Dr. Jozef Tiso náš štát na 
výslnie vekov a privedie ho do oblasti nového sveta i novej Európy, ktorú klies
ni i tvorí pre nás všetkých veľký Fúhrer Adolf Hitler.“18 Je samozrejme otázne, 
do akej miery samotný Čatloš tušil, že idea „novej Európy“ bola v skutočnosti 
len propagandistickým nástrojom nacistického Nemecka na pripútanie si svo
jich satelitov, teda aj Slovenska.19 Účasť RD na dobytí Rostova nad Donom však 
rovnakým spôsobom vyzdvihovala celá ľudácka propaganda. Samotný reálny 
podiel slovenských jednotiek na dobytí tohto mesta pritom od začiatku zveli
čovala a pripisovala mu osudový význam pre budúcnosť slovenského národa. 
Zodpovedali tomu tiež články nadchýnajúce sa nad vojnovou korisťou v podobe 
získaného sovietskeho vojnového materiálu, ako aj nad zajatím „10 000 boľševi
kov“ slovenskými jednotkami a pod.20

Po obsadení Rostova nad Donom RD pokračovala začiatkom augusta ďalej na 
juhovýchod a zapojila sa do kaukazskej ofenzívy nemeckej armády. Aktívna účasť 
slovenských jednotiek na nemeckom postupe prirodzene nezostala bez povšim
nutia na nemeckej strane. Dôkazom toho je vyznamenanie gen. Turanca Rytier
skym krížom Železného kríža, ktoré mu dňa 13. augusta odovzdal veliteľ EVIL 
tankového zboru gen. tankového vojska (General der Panzertruppe) Friedrich 
Kirchner. Nadšený Turanec pri tejto príležitosti v dôvernom rozkaze zo 14. augus
ta okrem iného vyhlásil: „...Tento kríž budem s pýchou nosiť, lebo v ňom nevidím 
len vyznamenanie svojej osoby, ale predovšetkým hrdinských skutkov všetkých 
príslušníkov RD.“ Ku svojim vojakom sa pri tejto príležitosti prihovoril s očaká
vaním, „že aj naďalej splníte tak skvele svoje úlohy, bok po boku s nemeckými 
kamarátmi v tomto najväčšom boji ľudstva, a ponesiete víťazný štít RD...“21 Treba

n ABS Praha, f. 302 (Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky), sig. 302-513-8, Turancov telegram z 26. 7. 
1942. Obsah telegramu pozri napr. Slovenská politika, 28. 7. 1942, s. 1, telegram prezidenta Republiky 
generálovi Turancovi.

18 BYSTRICKÝ, ref. 2, s. 48.

19 SCHVARC, M.: Nacionálno-socialistická „nová Európa“ a Slovensko. In: F1AMOVÁ, M. - HLAVINKA, J. - 
SCHVARC, M. a kol.: Slovenský štát 1939 - 1945: predstavy a realita. Bratislava 2014, s. 69-80.

20 Slovenská politika, 28. 7. 1942, s. 1, Zajali sme 10 000 boľševikov; BYSTRICKÝ, J.: Prejavy krízy v Rýchlej 
divízii na kaukazskom fronte a počas jej presunu na Krym. In: UHRIN, M. a kol.: Slovensko v roku 1942. 
Politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica 2013, s. 74.

21 BYSTRICKÝ, ref. 2, s. 50.
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uviesť, že v tom čase mal veliteľ RD ešte dôvod na optimizmus. Ďalší postup di
vízie mal totiž spočiatku bezproblémový priebeh, keďže nemusela viesť vážnejšie 
boje. Ku kontaktu s nepriateľom došlo až 4. augusta pri Kropotkine.22 Po prekroče
ní rieky Kubáň (8. augusta) a rieky Pšiš (14. augusta) sa však RD dostala do ťažko 
priechodného terénu severného predhoria západnej časti Kaukazu. Pod tlakom 
protivníka museli slovenské jednotky už koncom augusta prejsť do obrany pri 
mestečku Gorjačij Kľúč, čo sa prejavilo aj v značnom poklese morálky a disciplíny 
ich príslušníkov. Tieto skutočnosti sa odrazili na úrovni bojaschopnosti sloven
ských jednotiek. Vojakov vyčerpával najmä boj v lese spojený s nočnými prepadmi 
partizánov. Situácia sa nezlepšila ani po príchode menších doplnkov zo Sloven
ska, v rámci ktorých sa divízia 1. novembra dočkala aj vytúžených tankov, aj keď 
len v sile tankovej roty (čata Lt vz. 38 a čata Lt vz. 40).23 Ako upozornil už Jozef 
Bystrický, odvolávajúc sa pritom na relevantný archívny výskum, tieto skutočnos
ti ostro kontrastujú s tvrdením P. Mičianika, ktorý bojové schopnosti jednotiek 
RD počas týchto bojov, naopak, vyzdvihuje, a to v zhode s dobovou ľudáckou pro
pagandou. Stav morálky v RD dokonca prirovnáva k nemeckému Afrikakorpsu či 
elitným divíziám Waffen - SS.24

Samotná divízia po októbrových a novembrových stratách v podstate prestala 
vyvíjať aktívnu útočnú činnosť, ktorou sa pokúšala vylepšiť svoje obranné posta
venia. Po stroskotaní nemeckej kaukazskej ofenzívy uviazla v posledných dvoch 
mesiacoch roka 1942 v ťažkých obranných bojoch na rieke Psekups (juhovýchod
ne od mesta Gorjačij Kľúč). V tejto komplikovanej situácii sa naďalej zhoršovala 
morálka vojakov, k čomu prispela sovietska letáková a rozhlasová propaganda, 
nadväzovanie osobných kontaktov s protivníkom, ako aj osobné skúsenosti zo za
vádzania nacistického „poriadku“.

Je všeobecne známe, že letná ofenzíva nedopadla ani zďaleka podľa očakávania 
nemeckého hlavného velenia. Práve naopak, jej dôsledkom bola známa nemecká 
porážka pri Stalingrade, ako aj urýchlený ústup z Kaukazu, ktorého dopad veľmi 
kruto pocítila aj samotná slovenská RD. V dôsledku vývoja bojov na východnom 
fronte si aj minister Čatloš už v priebehu druhej polovice roka 1942 začal veľmi 
dobre uvedomovať, že neustále odčerpávanie bojaschopného potenciálu sloven
skej armády, bez adekvátnej náhrady, sa musí negatívne prejaviť v obranyschop
nosti samotnej SR. Najmä, keď sa mu nepodarilo presadiť kompletné prezbrojenie 
armády a jej nasadenie pod jeho priamym velením. Naplnením jeho najhorších 
obáv bolo už zastavenie útočnej činnosti nemeckej armády na Kaukaze na konci 
októbra 1942 a bezprostredné ohrozenie RD, odsúdenej od septembra na vleklé

22 Tu padol mjr. pech. Eugen Budinský. Bol to dôstojník RD s najvyššou hodnosťou, ktorý zomrel v boji. MI- 
ČIANIK, ref. 16, s. 150; JAŠEK, P.: Dôstojník v prvej línii. Život podplukovníka Eugena Budinského (1906 
- 1942). In: Vojnová kronika, roč. VI., august 2017, č. 1, s. 39-49.

23 BYSTRICKÝ, ref. 2, s. 62.

24 Porovnaj BYSTRICKÝ, ref. 20, s. 73-92.
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boje v ťažkom horskom teréne. Situáciu slovenských jednotiek pritom kompliko
vali tiež prepady partizánov.

Čatloš preto postupne čoraz s väčšou nevôľou prijímal urgencie veliteľov slo
venských frontových jednotiek na potrebu ich doplnenia a zosilnenia, ktorých sa 
v dôsledku meniacej sa situácie na frontoch začala paradoxne čoraz viac dožado
vať samotná nemecká strana. Situácia sa vyhrotila v novembri vinou veľkých strát 
ZD, ktoré utrpela v dôsledku nárastu partizánskej činnosti (bližšie pozri podka
pitolu II/9). V smernici z 23. novembra 1942 minister obviňoval samotného veli
teľa ZD plk. pech. Pilfouska, ako aj jeho nadriadené nemecké vojenské orgány, že 
neustále požadujú zosilnenie divízie „podľa náhodilého vývoja tamojšej situácie“. 
Čatloš sa pritom zaštítil aj prezidentom Tisom, ktorý podľa jeho slov na audiencii 
20. novembra 1942 tieto skutočnosti vysvetlil aj gen. Schlieperovi. Pilfouska pri
tom upozorňoval, aby úlohy zverené ZD v boji proti partizánom boli úmerné jej 
schopnostiam, o čom mal informovať aj nadriadené nemecké orgány. Zároveň mal 
zabrániť zbytočným stratám, ktoré v tom čase výrazne stúpali. Na margo možnos
ti ďalšieho posilňovania divízie upozornil, že SR nemôže zostať bez nevyhnutných 
branných prostriedkov, ochromilo by to možnosti samotného výcviku v zázemí: 
„Nemožno teda úlohy ZD zväčšovať na úkor možných prostriedkov, ale základom 
operačných a strážnych možností musia byť materiálne a početné stavy doteraz 
stanovené, ktoré hľadí slov. MNO udržovať i za cenu tých najväčších námah a vy
pätí svojich síl.“ Čatloš sa pritom opätovne vyhovoril na nedostatok výzbroje, 
ako dôsledok nemeckej neochoty prezbrojiť slovenskú armádu: „Ak by v zázemí 
nastala po tejto stránke lepšia materiálna situácia a ďalšie doplňovania /napr. 
útočnej vozby/ by mohlo byť riešené, či objednávkami z Nemecka a či vlastnou 
výrobou, tak by aj zásobovanie ZD bolo v budúcnosti sľubnejším. To môže vyriešiť 
však len medzištátne jednanie, ktoré nemecký generál pri MNO sľúbil preziden
tovi Slov. republiky v Berlíne započať.“25

Čatloša v tejto súvislosti čoraz viac znepokojovali aj jeho zúžené právomoci, 
keďže nemohol rozhodovať o spôsobe a rozsahu nasadenia slovenských jednotiek. 
V tejto súvislosti ho rozrušilo nariadenie veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisa
riáte Ukrajina gen. let. Kitzingera z 9. novembra 1942, podľa ktorého mali byť slo
venské jednotky ZD, ktoré strážili železničnú trať Brest - Gomel', presunuté viac 
na sever od nej. Tu mali vytvoriť akési predpolie pred traťou Brest - Gomel', kde 
mali ničiť úkryty partizánov a zabrániť ich prienikom k trati. Dovtedajšie úlohy 
spojené s ochranou trate mali po ZD prevziať nemecké jednotky. ZD mala naďalej 
disponovať tiež s pridelenými kozákmi, ktorí mali plniť úlohy v priestore južne od 
rieky Připjat'.26

25 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1939 - 1942, šk. 213, inv. č. 270, č. j. 110 220, 
smernice MNO pre veliteľa ZD z 23.11.1942; BYSTRICKÝ, ref. 15, s. 50-51.

26 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 17, inv. č. 62, príloha č. 2 k č.j. 82 894/taj. 
Ia. 1942, rozkaz gen. Kitzingera z 9.11.1942.
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Priestory, kde sa mali presunúť jednotky ZD, však boli vzhľadom na prichádza
júcu zimu nevhodné na ubytovanie. Boli tiež ďaleko od železničnej trate v ťažko prí
stupnom teréne, ktorý pre automobily nebol vôbec zjazdný. Pre konské povozy bol 
presun zase príliš zdĺhavý. Tieto skutočnosti výrazne sťažovali zásobovanie, vzá
jomné spojenie a najmä v zimných podmienkach aj celkovú pohyblivosť jednotiek 
vybavených predovšetkým konským trénom. MNO na čele s Čatlošom sa pokúsilo 
gen. Kitzingera od jeho zámeru odhovoriť, najskôr cestou veliteľa ZD27, neskôr aj 
vlastným písomným zdôvodnením, ktoré mu osobne v Poltave začiatkom decem
bra odovzdal II. náčelník štábu ministra pplk. gšt. Karol Peknik. MNO pritom upo
zorňovalo, že v nových podmienkach sa výrazne skomplikujú aj možnosti leteckej 
podpory pre divíziu. Závažnejšie však bolo konštatovanie, že „ťažkosti, vyplývajúce 
z novej úlohy ZD, prípadne ľahko mohli by naštrbiť doterajší veľmi dobrý pomer 
slovensko-nemecký, najmä u príslušníkov ZD, čo by nijako nebolo na osoh spoločnej 
veci.“ MNO preto požadovalo umiestniť slovenské jednotky sústredene v blízkosti 
dovtedajšej zásobovacej základne na trati Pinsk - Gomel'. V budúcnosti mali byť ZD 
prideľované úlohy „len v medziach jej sily a výkonnosti.“ Kitzinger bol okrem toho 
diplomaticky upozornený, že v prípade, ak nebude v jeho silách korigovať pôvodné 
nariadenie, obráti sa MNO priamo na OKH.28 Nemecké velenie, napriek Kitzinge- 
rovej neoblomnosti, nakoniec ešte v decembri 1942 prehodnotilo využitie ZD, a to 
v súvislosti s prípravami zimnej protipartizánskej ofenzívy v priestore južne od trate 
Pinsk - Gomel'. Príslušníci ZD sa mali podieľať na protipartizánskych vyčisťovacích 
akciách a zároveň brániť prenikaniu partizánov cez čiaru Ovruč - Jeľsk na západ.29

Čatloša v sledovanom období znepokojovali tiež iné skutočnosti, medzi ktoré 
patrila spolupráca s partizánmi (uzavieranie akéhosi prímeria niektorými veliteľ
mi v snahe zabrániť vlastným stratám, sabotovanie rozkazov atď.), nárast dezercií 
slovenských vojakov apod. Klesajúca bojová morálka bola charakteristická najmä

27 Pilfousek zaslal MNO konkrétne požiadavky nevyhnutné pre uskutočnenie Kitzingerových rozkazov. 
Priestor severne od železnice označil za veľmi ťažko zjazdný pre autá, preto prosil, aby nové ubytovacie 
miesta boli určené blízko trate, a to najmä pre zásobovanie v zimných podmienkach. Upozornil pritom 
tiež na obmedzenú pohyblivosť jednotiek ZD rozmiestnených pozdĺž trate. Výmena mala podľa neho 
prebehnúť ešte pred príchodom zimy, aby bolo možné pripraviť nové ubytovacie priestory. Žiadal tiež 
vyriešenie veliteľskej právomoci. ZD mala dostávať také úlohy, ktoré bola schopná splniť vo vlastnej réžii. 
Systém založený na výpomoci považoval za „ťažkopádny a vždy oneskorený“. V tejto súvislosti žiadal, aby 
boli spod jeho právomoci vyňaté kozácke jednotky. Podľa Pilfouska tieto jednotky neboli spôsobilé pre 
plánované ofenzívne akcie, a to najmä pre absenciu zimného výstroja, výzbroje, ako aj súčastí trénu. Preto 
mali byť nasadené výlučne na strážne úlohy pod nemeckým velením. Pilfousek totiž predpokladal presun 
väčšiny svojich jednotiek na sever. Chcel tak mať k dispozícii obidve veliteľstvá peších plukov a päť prápo
rov pre ofenzívne protipartizánske akcie v priestore severne trate Brest - Gomel'. Na nasadenie v priestore 
južne od rieky Pripjať chcel mať k dispozícii silu asi dvoch práporov. Pilfousek pritom navrhoval nasadiť 
jednotky ZD výlučne na ofenzívne akcie. Zmiešaný priezvedný oddiel preto plánoval premiestniť z Choj- 
nikov do mesta Ovruč. Chcel tiež stiahnuť jednotky ZD z ochrany trate Mozyr - Korosteň. VHA Bratislava, 
f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 17, inv. č. 62, č.j. 82 894 taj., správa veliteľa ZD pre MNO 
z 23.11.1942; BYSTRICKÝ, J.: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (november 
1942 - október 1943). In: Vojenská história, toč. 4,2000, č. 3-4, s. 36.

28 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 17, č.j. 83 466 taj., úprava otázky ZD.

29 BYSTRICKÝ, ref. 27, s. 37.



pre ZD.30 Podpisovala sa pod to narastajúca nechuť k vojne proti ZSSR, ktorá sa stá
le viac preťahovala. Svoje zohrala sovietska propaganda, skúsenosti z uplatňovania 
nacistického „nového poriadku“, politické presvedčenie vojakov atď. Mnohí však 
boli jednoducho fyzicky a psychicky unavení z dlhej služby na fronte. Pod dezercie 
sa však v niektorých prípadoch podpísal aj strach pred trestom za rôzne priestup
ky, napr. spoluprácu s partizánmi. Podľa nemeckého vojenského atašé plk. Beckera 
„v širších dôstojníckych kruhoch sa ešte vyskytujú názory z bývalej Československej 
republiky, ktoré sa doteraz nepodarilo eliminovať.“ Protivojnové nálady však pod
ľa neho nezasahovali len dôstojníkov, ale aj samotné mužstvo, čo dával čiastočne 
za vinu neschopnosti zamedziť vojakom prístup k nepriateľskej propagande.31 Tieto 
javy nepriamo rezonovali aj v prejave samotného ministra Čatloša z novembra 1942, 
ktorý adresoval nastupujúcim nováčikom, pričom sa opäť oháňal teóriou menšieho 
zla: „Náš národ účastní sa tejto vojny preto, aby si zaistil vydobytú samostatnosť 
na večné veky. Od tisícročného područia musí napnúť svoje sily mravné i hmotné 
čo najlepšie, ak nechce upadnúť do ľudsky nedôstojného položenia v akom živoril 
predtým. Musí budovať, budovu chrániť nielen bezprostredne, ale i záujmové, lebo 
dejinná víchrica, ktorá by našou osudnou vinou mohla nastať, nesmietla by len suse
dov, ale s nimi spoločne aj našu stavbu. To si musíte náležíte ujasniť a podľa toho sa 
vo vašom smýšľaní i konaní aj zariadiť.... Dnes úsilie, ťarchy prešlo na vás, mladí ob
čania a vojaci Slovenskej republiky. Tu nepomáha ľahkovážna výhovorka, že komu sa 
nechutí, ľahko vykrúti. Ktorí z vás sú uvedomelí občania, vedia znášať údel, duchom 
času a vyššou mocou i povinnosťami im diktovaný. Kto by nebol ešte vo výchove na 
tej úrovní a chcem veriť, že zbytočne to tu pripomínam, ten nech vezme na vedomie, 
že vôľa národa reprezentovaná štátnou mocou je kategorickým imperatívom, čo ne
úprosne a nevyhýbave káže plniť rozkazy i nariadenia. Vy, Prozreteľnosťou skúšané 
a ňou určené pokolenie, musíte znášať ťarchu zodpovednosti smerujúcu na zabezpe
čenie vydobytých národných práv v prospech všetkých ostatných generácií.“32

V predmetnom období velenie armády s najväčšou pravdepodobnosťou najviac 
rozrušil pokus stot. pech. Jána Nálepku a jeho spolupracovníkov o prevedenie pe
šieho pluku 101 ZD na stranu sovietskych partizánov pred Vianocami 1942. Jeden 
z aktérov sprisahania však celý plán prezradil nadriadeným orgánom. Odhalenie 
tohto pokusu, prirodzene, výrazne naštrbilo ďalšiu spoluprácu medzi nemeckými 
a slovenskými vojenskými orgánmi. Na aktérov tohto pokusu o dezerciu bolo lo
gicky podané trestné oznámenie a začalo sa vyšetrovanie (bližšie pozri nasledujú
cu podkapitolu).33

30 LACKO, M.: Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943. Bratislava 
2007, s. 69-70.

31 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 446, správa nemeckého vojenského atašé o situácii v slovenskej spoloč
nosti a armáde z 30.6.1942. Dokument pozri NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 1, dok. 87, s. 311-315.

32 Slovenské vojsko, roč. Ill, 15.11.1942, č. 20-21, s. 311-313, Prejav generála Čatloša k nováckom.

33 BYSTRICKÝ, ref. 27, s. 39.
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O pokuse previesť peší pluk 101 k sovietskym partizánom sa dozvedel aj sa
motný gen. Kitzinger. Ten v tejto súvislosti ešte v decembri osobne priletel na Vel. 
ZD, kde „vypočúval“ najvyšších predstaviteľov divízie.34

Pozitívne sa, naopak, v tomto čase začala rozvíjať spolupráca pri nasadení slo
venského frontového letectva. Na východnom fronte totiž bola v novembri 1942 
nasadená slovenská stíhacia letka 13, a to do priestoru bojovej činnosti RD.35 Po 
takticko-operačnej stránke bola pričlenená k nemeckej II. stíhacej skupine 52. stí
hacej eskadry. Výber pilotov však zostal v právomoci veliteľa letky stot. let. On
dreja Ďumbalu. Podľa vojenského historika Petra Šumichrasta bola letka zároveň 
„relatívne samostatným personálnym, organizačným a hospodárskym subjek
tom.“36 Vyzbrojená bola nemeckými stíhačkami Messerschmitt Bf 109 E, ktoré sa 
v roku 1942 stali majetkom slovenských vzdušných zbraní. V tom čase však už išlo 
o zastarané stroje. Keďže na fronte pre ne už z dlhšieho časového hľadiska nebolo 
praktické využitie, iniciovala DLM prezbrojenie letky modernejšími typmi. Letka 
napokon 18. decembra dostala náhradné lietadlá v podobe modernejšej verzie Bf 
109 F, ktoré však už neboli majetkom slovenskej vojenskej správy. Ani tieto stroje 
podľa DLM nespĺňali požiadavky pre frontové nasadenie. Veliteľ letky stot. let. 
Ondrej Ďumbala preto navrhol realizáciu prezbrojenia letky na modernú verziu 
Bf 109 G opäť vo forme zapožičania, s čím nemecká strana súhlasila. Čo sa týka 
lietadiel vo verzii F, posledné z nich boli nemeckej strane vrátené už začiatkom 
marca 1942. Napriek uvedeným nedostatkom na bojovej technike, s nasadením 
slovenských pilotov bola nemecká strana spokojná. Dokazuje to aj dekorovanie 
šiestich z nich nemeckými vyznamenaniami dňa 24. januára 1942.37

O rozsahu vojenskej účasti SR vo vojne proti ZSSR sa, prirodzene, aj v tomto 
období naďalej viedla diskusia. K väčším zmenám však napriek už uvedenej inicia
tíve F. Čatloša nedošlo. Na porade v Bratislave 16. októbra, ktorej sa za slovenskú 
stranu okrem neho zúčastnili aj prezident Tiso, ministerský predseda Tuka a za 
nemeckú vyslanec Ludin a nemecký generál pri MNO genpor. Schlieper, sa roz
hodlo, že ďalší podiel Slovenska na vojne proti ZSSR bude ako doteraz pozostá
vať z účasti 2 divízií v poli „s početnou silou v čo najväčšej miere odpovedajúcou 
nemeckému vzoru - a z prítomnosti náhradného vojska vo vlasti; popri tom tu

34 LACKO, ref. 30, s. 128-129.

35 K činnosti letky 13 pozri ŠUMICHRAST, P. - KLABNÍK, V.: Slovenské letectvo 1939 - 1944.2 diel. Bratisla
va 2000; ŠUMICHRAST, P.: Slovenské letectvo na východní fronte 1941 - 1943. Cheb 2006; BYSTRICKÝ, 
J. - ŠUMICHRAST, P.: Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Bratislava 2004; RAJLICH, ].: Tatranští orlí nad 
Kubání. Historie slovenské stíhací letky 13. Praha 2002; RAJLICH, J.: Za boha a národ. Stíhací esa sloven
ských Vzdušných zbraní ve 2. světové válce. Cheb 2006.

36 ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 35, s. 92.

37 ВАКА, I. - MEŠKO, M.: Činnosť slovenských vzdušných zbraní na prelome rokov 1942/1943 v doku
mentoch Nemeckej leteckej misie na Slovensku. In: Vojenská história, roč. 14, 2010, č. 2, s. 81-82; ŠU- 
MICHRAST, ref. 35; ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 35, s. 89-107.
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tiež ide o bližšie nešpecifikovanú účasť slovenských vzdušných zbraní.“38 Za týmto 
účelom sa mali v aktívnej službe udržiavať 4 ročníky (t. j. toho času ročníky 1939 - 
1942). Pri nevyhnutnej potrebe mohli byť jednotliví záložníci (t. j. staršie ročníky 
ako 1939) povolávaní na cvičenia, a to prevažne vo vlasti. Záložní dôstojníci mali 
byť tiež povolaní do poľnej služby. Okrem toho bolo dohodnuté, že velitelia oboch 
poľných divízií nebudú počítať so žiadnou náhradou za straty (úbytky), poprípa
de za účelom vystriedania, dokým nebudú odvedenci ročníka 1942 plne vycvi
čení, t. j. nie pred májom 1943. Dovtedy museli všetci dôstojníci, poddôstojníci, 
a príslušníci mužstva zotrvať v poli. Nemecká strana v tejto súvislosti presadila aj 
ďalšie opatrenia, ktorých cieľom bolo zabrániť svojvoľnému uvoľňovaniu najmä 
dôstojníkov z frontu.39 Je logické, že presadzovanie takýchto opatrení prehlbovalo 
morálny úpadok a disciplínu v jednotkách ZD ako aj RD.

Možno konštatovať, že v dôsledku vývoja bojov na východnom fronte si aj 
samotný minister Čatloš začal veľmi dobre uvedomovať, že neustále odčerpá
vanie bojaschopného potenciálu slovenskej armády, bez adekvátnej náhrady, sa 
musí negatívne prejaviť v obranyschopnosti samotnej SR. Koncom roka 1942 už 
je z viacerých dokumentov zreteľná jeho neochota neustále dopĺňať slovenské 
jednotky na fronte materiálne, ako aj personálne. Čatloš ako vojenský profesionál 
si musel uvedomovať, že neustálym predlžovaním vojny klesajú šance vyčerpa
ného Nemecka na celkové víťazstvo vo vojne. Na druhej strane na základe súčas
ného stavu poznania nemožno v žiadnom prípade hovoriť „o zásadnom obrate 
Čatloša“. Aj keď máme k dispozícii povojnovú výpoveď kpt. gšt. Ľudovíta Steinera, 
ktorý uviedol, že už v októbri 1942 mu Čatloš povedal, že „na Slovensku bude pod
porovať partizánov a neskôr sa osobne postaví na čelo odboja proti Nemcom.“40 
Tieto slová však vyslovil až po vojne, preto nemajú relevantný charakter. Okrem 
toho postavenie partizánov na Slovensku v roku 1942 bolo marginálne, tiež tvr
denia o odboji, ktoré odkazujú na povstanie, akoby predbiehali udalosti, ktoré sa 
v budúcnosti stali a ich autor na ne nazeral v retrospektíve.

38 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 447.

39 Nespôsobilosť na vojenskú službu študentov a štátnych zamestnancov mala byť čo najviac obmedzená. 
Institut fúr Zeitgeschichte Múnchen, Mikrofilmsammlung 209, č. 5504 103-104, príloha k nemeckému 
generálovi pri MNO č. 610/42 taj., za poskytnutie dokumentu ďakujem PhDr. Michalovi Schvarcovi, PhD.

40 ŠTEFANSKÝ, V.: Ferdinand Čatloš a slovenská armáda na sklonku druhej svetovej vojny. In: Slovensko na 
konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektívy). Bratislava 1994, s. 188.
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6. Prehodnocovanie účasti slovenskej armády vo 
v prvej polovici roka 1943

Vojenské udalosti, ktoré sa odohrali na frontoch druhej svetovej vojny v roku 
1943, boli pre jej ďalší priebeh rozhodujúce. V dôsledku vojenských porážok, ktoré 
Nemci a ich spojenci v tomto roku utrpeli, prešla iniciatíva a prevaha definitívne 
na stranu Spojencov. Obrat v priebehu vojny zásadne ovplyvnil aj vývoj v sloven
ských poľných jednotkách. Prejavilo sa to nárastom odporu príslušníkov poľných 
jednotiek k účasti vo vojne, spolupráce s partizánmi, ale aj dezercií k protivní
kovi. Tieto skutočnosti sa odrazili aj v hodnotení ich bojaschopnosti, a to aj zo 
strany nemeckých vojenských orgánov. Vývoj na východnom fronte v neprospech 
spojencov Osi sa tak v konečnom dôsledku premietol aj do nemecko-slovenských 
vojenských vzťahov v tomto prelomovom roku druhej svetovej vojny.1

Z pohľadu Nemecka bola obrovskou katastrofou už porážka pri Stalingrade na 
začiatku tohto roka. Rozsiahla sovietska ofenzíva v tomto priestore mala zničujú
ci dopad aj na armády nemeckých spojencov nasadených v južnom úseku východ
ného frontu. Pri Stalingrade utrpeli ťažké straty obidve rumunské armády (3. a 4.), 
ktoré mali istiť boky nemeckých vojsk smerujúcich k mestu. Ako nepoužitelné 
ďalšieho boja museli byť následne stiahnuté do vlasti. Podobne dopadla tiež ta
lianska 8. armáda nachádzajúca sa v čase bitky o Stalingrad pozdĺž južného bre
hu rieky Don (2S0 km severozápadne od mesta). Sovietska protiofenzíva sa stala 
osudnou aj maďarskej 2. armáde, ktorá bola z veľkej časti zničená v obranných 
bojoch na rieke Don v januári 1943.

Rozvinutie útočných operácií Červenej armády pri Stalingrade malo logicky 
dopad aj na postavenie nemeckých jednotiek a ich spojencov na severnom Kau
kaze. Nový rok 1943 zastihol v tomto priestore tiež jednotky slovenskej RD. Na
priek klesajúcej morálke, pod ktorú sa podpísali boje v ťažkom lesnom teréne, 
splnila RD podľa hlásenia gen. Schliepera zo 14. januára všetky na ňu kladené 
požiadavky: „Stav výcviku je dostačujúci pre vykonávanie obranných úloh, za
tiaľ čo pre útočné úlohy a boj v lese je divízia vhodná iba v obmedzenej miere.“2 
Situácia sa zmenila potom, čo Červená armáda prešla do protiútoku aj v tomto 
priestore. Medzi ustupujúcimi vojskami nemeckej 17. armády sa ocitla aj sloven-

1 Predmetná problematika je najlepšie spracovaná v dodnes neprekonaných prácach Viléma Prečana, ktoré 
si však tému nemecko-slovenských vojenských vzťahov všímajú až od začiatku septembra 1943. Bližšie po
zri PREČAN, V.: Nacistická politika a Tisúv režim v předvečer Povstání (I). In: Historie a vojenství, 1990, č. 
2, s. 6-25; Tenže (ed.): Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. Bratislava 1970.

2 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, výťah zo správy nemeckého generála pri slovenskom MNO pre náčel
níka OKW zo 14. 1. 1943. Dokument pozri NIŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké vzťahy 1941 
- 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. Slowakisch-deut- 
sche Beziehungen 1941 - 1945 in Dokumenten II. Vom Krieg gegen die UdSSR bis zum Untergang der 
Slowakischen Republík imlahr 1945. Prešov 2011, dok. 116, s. 408-412.
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ská RD, ktorej bezprostredne hrozilo obkľúčenie. V tejto situácii sa jej veliteľ gen. 
II. tr. Štefan Jurech (menovaný na gen. v januári 1943), ktorý už koncom septem
bra vystriedal gen. Turanca, pokúsil zorganizovať prechod divízie na sovietsku 
stranu, pravdepodobne najmä z obavy o jej zdecimovanie. Nemecké velenie však 
RD presunulo, čím sa celý pokus v januári 1943 zmaril, a to aj napriek podpisu 
dohody so sovietskou stranou. Pod neúspech tejto akcie sa však pravdepodobne 
podpísala aj neochota značnej časti velenia divízie a tiež skutočnosť, že do plá
nu bol zasvätený len úzky okruh ľudí. Následne bol nariadený ďalší ústup diví
zie v podobe presunu jednotiek na Krym, ktorý sa začal 8. februára 1943. Väčšina 
bola presunutá letecky, časť na lodiach. Jednotky RD sa postupne sústreďovali na 
južnej Ukrajine v priestore Michajlovka (ukrajinsky Mychajlivka) - Moločansk - 
Vasiljevka (ukrajinsky Vasylivka) - Prišib (ukrajinsky Pryšyb), kde sa do 19. marca 
nachádzalo 6 627 jej príslušníkov. Krátko nato však Vel. RD dostalo rozkaz vrátiť 
sa späť na Krym.3

Keďže RD sa tým dostala na niekoľko mesiacov z dosahu Červenej armády, 
akékoľvek ďalšie úvahy o jej organizovanom prechode sa tak v tom čase stali bez
predmetné. Na druhej strane počas ústupu, pred hroziacim obkľúčením, sa do za
jatia Červenej armády v obci Ponežukaj dňa 29. januára dostala rota npor. Pavla 
Marcelyho (2 dôstojníci a 32 poddôstojníkov a vojakov), ktorá bola v pozícii zad
ného voja I. práporu 21. motorizovaného pluku. Podľa výpovedí vojakov v zajatí 
jednotka úmyselne prešla na sovietsku stranu. V nasledujúcich dňoch sa k podob
nému činu odhodlali tiež ďalšie menšie jednotky.4

3 BYSTRICKÝ, J.: Prejavy krízy v Rýchlej divízii na kaukazskom fronte a počas jej presunu na Krym. In: 
UHRIN, M. a kol.: Slovensko v roku 1942. Politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica 2013, s. 91; ŠOLC, 
J.: K pokusům o přechod 1. slovenské pěší divize k Rudé armádě v roce 1943. In: Vojenská história, roč. 3, 
1999, č. 3, s. 30-54.

4 Niektorí historici spochybňujú úmysel Marcelyho prejsť na stranu Červenej armády. S týmto tvrdením vy
stúpil ako prvý Martin Lacko, podlá ktorého Marcelyho jednotka, ktorá tvorila prednú stráž divízie, sčasti 
poblúdila, v dôsledku čoho sa dostala do nepriateľského obkľúčenia. Podľa tejto teórie sa Marcely spolu so 
svojimi vojakmi dohodol, že sa bez odporu vzdajú. Veliteľ roty mal následne vytvoriť legendu o plánova
nom prechode na sovietsku stranu, a to v snahe vyhnúť sa ťažkým podmienkam sovietskeho zajatia. Toto 
tvrdenie sa však neopiera o žiadne relevantné pramene. Okrem niekoľkých povojnových svedectiev sa 
odvoláva len na oficiálne hlásenia slovenskej armády, ktoré Marcelyho jednotku uvádzajú ako zajatú. To 
však bolo v danej situácii pochopiteľné pre absenciu bližších informácií a tiež snahu vykresliť slovenskú 
armádu v čo najlepšom svetle pred nemeckými vojenskými orgánmi. Túto tendenciu možno názorne de
monštrovať na spôsobe vyšetrovania už spomínaného pokusu o dezerciu pešieho pluku 101 ZD na Vianoce 
1942 (pozri text k poznámkam 36 - 39). Lacko tiež nezohľadnil postoj sovietskej NKVD, ktorá v správe 
z vypočúvania zajatých slovenských vojakov, okrem iného, konštatovala, že ide o jednu „zo skupín Slová
kov, ktorí prešli organizovane pod vedením veliteľa roty nadporučíka Pavla Marcelyho“. V správe sa tiež 
konštatuje, že „všetci vojaci sú veselí, na ich tvárach je badať spokojnosť s prechodom na stranu Červenej 
armády“. Správu NKVD uverejnil P. Mičianik, ktorý napriek tomu tiež akceptoval Lackovo tvrdenie. Vo VHA 
Bratislava sa tiež nachádzajú kópie výpovedí spolu 26 dezertérov RD (včítane samotného Marcelyho), ktorí 
na kaukazskom fronte v rozmedzí od konca decembra do marca 1943 prešli na sovietsku stranu. Samotná 
NKVD ich pritom evidovala ako prebehlíkov, resp. osoby, ktoré sa „vzdali do zajatia“. LACKO, M.: Generál 
s legendou na začiatku kariéry (Pavol Marcely a jeho pád do zajatia v januári 1943 na Kaukaze). In: Vojen
ská história, roč. 9, 2005, č. 4, s. 16-29; MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu 
III. (1941 - 1944). Rýchla divízia. Banská Bystrica 2009, s. 322-323; VHA Bratislava, f. КО, šk. 5, výpovede 
vojakov a dôstojníkov „Slovenskej armády“, ktorí prešli na stranu Sovietskej armády na kaukazskom fronte.
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Dôsledkom chaotického ústupu bola tiež strata časti výzbroje a dezorgani- 
zácia jednotiek. Ich morálku a disciplínu podlomilo tiež arogantné a vypočítavé 
správanie nemeckých vojakov počas organizovania evakuácie.* * 5 Nemecký gene
rál pri MNO genpor. Schlieper v tejto súvislosti pri hodnotení RD konštatoval, že 
„skúsenosti, ktoré vyplynuli zo spomalenia pohybu divízie pri ústupe z Kaukazu 
na začiatku februára 1943, ukazujú na to, že divízia nestačí na vážne bojové úlo
hy.“ Zásluhy za to, že sa „akosi za relatívne nízkych strát znovu dala „dokopy“, 
pripísal energickému zásahu nemeckého styčného štábu do velenia divízie, ako 
aj ústretovosti nemeckých veliacich postov, ktoré sa rozhodli ušetriť slovenské 
jednotky ústupových bojov za sťažených podmienok. Do akej miery je toto hod
notenie hodnoverné, či naopak poplatné Schlieperovej snahe o vlastné zásluhy, je 
otázne. Na druhej strane chaotickosť presunu na Krym potvrdzujú aj ďalšie doku
menty. Samotný veliteľ RD musel už 22. februára konštatovať: „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 predstavených veliteľov, je vrcholným upozornením 
pre nás všetkých, ktorí sme si vedomí našej národnej hrdosti..., že musíme za
siahnuť všetkou energiou a krajnými prostriedkami, aby RD zas tvorila súdržnosť, 
kamarátskym duchom a národným sebavedomím presiaknutú a disciplinovanú 
jednotku...“6

Tieto dokumenty sú v rozpore s tvrdením P. Mičianika, ktorý napísal, že ústup 
z Kaukazu bol dôkazom vlastnej disciplinovanosti RD. Schlieper v tejto súvislosti 
žiadal o náhradu materiálneho vybavenia divízie, ktoré sa počas ústupu stratilo 
alebo odovzdalo nemeckým oddielom. Tiež konštatoval, že divízia má byť v bu
dúcnosti použitá už len na zaisťovacie úlohy, a to vzhľadom na vážne nedostatky 
vo velení, v dôstojníckom a poddôstojníckom zbore, vo výcviku (aj v prípade od
vedencov zo zimy 42/43), vo výzbroji a výstroji. V prípade frontového nasadenia 
by podľa neho predstavovala skôr záťaž a riziko, než prínos. V snahe zastaviť po
kles morálky v divízii navrhoval Schlieper použiť veľkú časť narukovaného roční
ka 1942 na vystriedanie starších ročníkov.7

Negatívny vplyv na disciplínu vo vnútri divízie však mali tiež naznačené ne
jasnosti ohľadne jej ďalšieho osudu a množiace sa chýry o jej stiahnutí na Sloven
sko. Jasno v tejto otázke nemal, paradoxne, ani samotný veliteľ RD gen. II. tr. Ju
rech, ktorý ešte 23. februára konštatoval, že „pokiaľ sa tieto informácie zakladajú

s Bližšie pozri MIČIANIK, ref. 4, s. 355-356; Tenže: Rok 1943 v nasadení slovenskej armády na východnom
fronte. In: LEPÍŠ, J. a kol.: Slovensko v roku 1943. Politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica 2015, s.
35-39.

6 Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici, f. Pozostalosť Jaroslava Šolca, šk. 11/2, č.j. 235/Dov. 1. odd. 1943, 
osobitný rozkaz veliteľa RD; Pozri tiež BYSTRICKÝ, ref. 3, s. 91.

7 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, správa Amt Ausland/Abwehr pre Keitela zo 6. 4. 1943. Porovnaj MI- 
ČIANIK, ref. 4, s. 352.
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na pravde, vyžiadam u nemeckých predstavených úradov ztiahnutie slovenských 
jednotiek.“8 Tieto obavy však boli bezpredmetné, keďže podľa hlásenia DHM pre 
veliteľstvo RD z 22. februára „minister NO už 30. 1. 1943 v správnom ocenení si
tuácie prehlásil, že všetky návrhy na stiahnutie divízie odmieta. Toto stanovisko 
gen. Čatloša ostane nezmenené a bude ešte posilnené materiálnymi opatrenia-

• «qmi... 9
V zmysle Schlieperových odporúčaní RD obdržala nakoniec začiatkom jari 

1943 úlohu brániť morské úžiny medzi severným Krymom a južnou Ukrajinou 
a neskôr časť pobrežia Čierneho mora. Medzi jej úlohy patrila tiež ochrana že
lezničných tratí. V novom priestore na Kryme sa však velenie divízie muselo po
pasovať tiež s klesajúcou úrovňou morálky, ktorá bola dôsledkom predchádzajú
cej vyčerpávajúcej anabázy jednotiek. Zaregistrovalo pritom niekoľko nebezpeč
ných prípadov protinemeckých prejavov. Podľa hlásení nadriadených nemeckých 
veliteľstiev sem patrilo šírenie poplašných správ medzi civilným obyvateľstvom 
o skorom príchode Červenej armády, ale tiež podkopávanie morálky vojenských 
zajatcov, ktorých slovenskí vojaci nabádali sabotovať prácu pre Nemcov. Vyslo
venou provokáciou mala byť snaha niekoľkých vojakov, ktorí chceli na mieste, 
kde boli ubytovaní, nahradiť Hitlerov obraz Stalinovým. Na základe uvedených 
prípadov konštatoval nový veliteľ RD plk. pech. Kuna v rozkaze z 25. apríla 1943, 
že „medzi príslušníkmi RD sa objavili početnejšie buňky komunistického smýšľa- 
nia.“10 Aby takéto činy nemohli mať v konečnom dôsledku „nedozierne a katastro
fálne následky nielen pre samotnú RD, ale i pre celý slovenský národ“, posilnilo 
velenie RD spravodajskú činnosť vo vlastných radoch smerujúcu k potlačeniu 
uvedených zjavov. Veliteľ divízie mal zároveň uvedené javy osobne odsúdiť počas 
návštevy podriadených veliteľstiev 27. a 28. apríla 1943, a to v zmysle pôvodne 
pripraveného konceptu, podľa ktorého „tieto smutné úkazy dokazujú, že medzi 
príslušníkmi RD sa vyskytujú ešte aj dnes také indivíduá, ktoré tak hanebnými 
spôsobmi prejavujú neprajné smýšľanie pre vývoj veci Nemecka a spojencov.“11 

Velenie slovenskej armády ako aj nemeckú stranu na začiatku roka 1943 zne
pokojovala tiež situácia v ZD, ktorá sa v tom čase naďalej nachádzala na území 
Ukrajiny a južného Bieloruska na teritóriu Ríšskeho komisariátu Ukrajina. Nemec
ký generál pri slovenskom MNO v súvislosti s nárastom spolupráce jej príslušní
kov s partizánmi navrhoval už vo svojom koncoročnom hodnotení za rok 1942 jej 
preloženie do nejakého výcvikového strediska mimo SR. V opačnom prípade po
važoval ďalšie nasadenie tejto divízie za nerozumné.12 Odhalenie pokusu previesť

8 VHA Bratislava, f. RD, šk. 46, ďalekopis gen. Jurecha na MNO, do rúk gen. Čatloša z 23.2.1943.

9 VHA Bratislava, f. RD, šk. 38, č.j. 7.583/Taj., 1943.

10 VHA Bratislava, f. RD, šk. 23, sig. 2, neprístojnosti vojska - nariadenie, 

n Tamže; sig. 3, Nežiaduce zjavy príslušníkov RD - odstránenie.

12 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, výťah zo správy nemeckého generála pri slovenskom MNO genpor.
F. Schliepera pre náčelníka OKW poľného maršala Keitela zo 14. 1. 1943. Dokument pozri NIŽŇANSKÝ
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peší pluk 101 v decembri 1942 k protivníkovi rozhorčilo aj veliteľa Wehrmachtu 
v Ríšskom komisariáte Ukrajina gen. let. Karla Kitzingera, ktorý mal údajne vy
hlásiť, že „osud slovenského štátu a národa je závislý od toho, akým spôsobom 
si slovenská ZD bude plniť svoje povinnosti.“ Keď ho však prezident Jozef Tiso 4. 
februára 1943 písomne požiadal o vysvetlenie, svoje vyhlásenie poprel. Slovenský 
prezident sa pritom počudoval nad tým, ako rýchlo Kitzinger zmenil svoj názor na 
spoľahlivosť ZD, a to s odkazom na ich predchádzajúci rozhovor. Tiso si na druhej 
strane sám uvedomoval narastajúce problémy s udržaním morálneho stavu voj
ska. Nemeckému generálovi preto navrhol zmenu operačného priestoru divízie, 
ktorá podľa neho mohla vystriedať maďarské jednotky v oblasti Kyjev - Berdičev 
(ukrajinsky Berdyčiv) - Vinnica (ukrajinsky Vinnycja) - Lipovec. Tiso si od toho 
sľuboval zvýšenie morálky divízie, a to s odkazom na obete, ktoré v tomto priesto
re slovenské jednotky priniesli počas predchádzajúcich bojov. Tento návrh však 
Kitzinger z dopravných dôvodov predbežne zamietol.13 Každopádne uvedené sku
točnosti sa premietli aj do jeho vzťahu s velením slovenskej armády. V nasledu
júcom období bol totiž aj minister Čatloš viackrát konfrontovaný s pribúdajúcimi 
sťažnosťami na správanie gen. Kitzingera k slovenskému dôstojníckemu zboru.14

Treba zdôrazniť, že už v tomto období sa pod pokles disciplíny a morálky 
a z toho vyplývajúci nárast dezercií podpísali okrem dlhého a vyčerpávajúceho 
pobytu na fronte aj skúsenosti s nacistickou okupačnou politikou, ale tiež so
vietska propaganda. Situáciu na fronte začala na prelome rokov 1942/43 seriózne 
prehodnocovať už aj slovenská vláda. Ďalšie posilňovanie poľných jednotiek totiž 
podľa nej ohrozovalo možnosti udržania pokoja a politického poriadku na Slo
vensku. Požiadavka, „aby sa vo vlasti ponechali relatívne veľké sily“, však podľa 
Schliepera, naopak, brzdila výstavbu poľnej armády. Pritom aj prezident sa mal 
podľa neho už 20. novembra 1942 vyjadriť v tom zmysle, „že nikto síce nespo
chybňuje garanciu slovenských hraníc ríšou, avšak že je predsa len potrebné pois
tenie voči vnútorným nepokojom, ktoré by následne mohlo k zasahovaniu využiť 
Maďarsko.“15 Slovenská strana preto ďalšiu úspešnú účasť na fronte čoraz častej
šie nepriamo podmieňovala dodaním zbraní a materiálu z nemeckej strany.16

a kol., ref. 2, dok. 116, s. 408-412.

13 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 447, list Tisu zo 4.2.1943 a Kitzingerova odpovedz 24.2.1943. Dokumen
ty pozri NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 2, dok. 118, s. 415-416, dok. 121, s. 423-424. Podľa spravodajského hlásenia 
plk. Viliama Kanáka sa v tomto duchu vyjadroval sprievod gen. Kitzingera počas jeho návštevy Vel. ZD 
koncom decembra 1942. Podlá neoverených informácií sa tu mala okrem iného vyrieknuť poznámka, že 
keď sa Slováci „nebudú chovať dobre, môžu pripadnúť Maďarom“. Bližšie pozri LACKO, M.: Dezercie a za
jatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943. Bratislava 2007, s. 128-129.

u LACKO, ref. 13, s. 129.

is BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, výťah zo správy nemeckého generála pri slovenskom MNO genpor. 
F. Schliepera pre náčelníka OKW Keitela zo 14. 1. 1943. Dokument pozri NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 2, dok. 
116, s. 408-412.

16 Tamže.
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Naopak, nemecká strana zoči-voči blížiacej sa katastrofe v podobe zničenia 
vlastných vojsk pri Stalingrade začala pomaly, ale isto zdôrazňovať význam kaž
dého bojaschopného vojaka včítane spojeneckých armád, Slovensko nevynímajúc. 
Dokazuje to aj znenie memoranda o posilnení slovenského vojska na jar 1943 z 31. 
decembra 1942, ktorého autorom bol samotný gen. Schlieper.17 Nemecký generál 
pri MNO pritom otvorene upozornil, že v dôsledku rozšírenia vojnového konfliktu 
a vzniku dlhých frontových línií bola Nemecká ríša nútená previesť prísne opat
renia na povolávanie všetkých bojaschopných mužov. Prevedenie týchto opatrení 
bolo podľa neho nevyhnutné na dosiahnutie konečného víťazstva. Uskutočnenie 
rovnakých krokov preto Nemecko očakávalo aj od svojich spojencov včítane Slo
venska. Schlieper preto navrhoval vytvorenie komisií pri všetkých štáboch velenia 
útvarov a jednotiek, ako aj orgánov služieb tak v poli, ako aj v zázemí. Tie by pre
verovali, ktorí vojaci sú schopní služby v poli, a ktorí v náhradných jednotkách na 
Slovensku. V tejto súvislosti kritizoval existujúci stav, neprimerané početné za
stúpenie jednotiek, štábov a rôznych vojenských zariadení na Slovensku. Schlie
per zároveň pripomenul pôvodne iniciatívu slovenského ministra národnej obra
ny, prezentovanú pred náčelníkom OKW poľným maršalom Keitelom vo februári 
1942 v Bratislave o posilnení početných stavov slovenských jednotiek na fronte. 
Schlieper pripomenul tiež vlastné rokovania na túto tému s ministrom národnej 
obrany, ktoré začali už v máji 1942. Čatloš tu podľa neho plánoval posilnenie RD, 
ako aj ZD, podľa možnosti na tri pešie pluky s troma prápormi, zodpovedajúcim 
delostrelectvom a inými druhmi zbraní. Následne mali byť divízie spojené, podľa 
možnosti, pod slovenské velenie. Podľa Schliepera v súlade s týmito predstavami 
sa ešte v roku 1942 čiastočne posilnila ZD, kde okrem iného koncom júla dorazi
li tretie prápory pre pešie pluky 101 a 102 a krátko nato aj delostrelecký oddiel 
III/31. Ďalšie kroky potrebné na realizáciu Čatlošovho plánu podľa Schliepera 
síce pribrzdil nedostatok dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva, tento problém 
však malo vyriešiť povolanie nováčikov v októbri 1942. Schlieper preto požadoval 
pokračovanie doplňovania poľných divízií po skončení výcviku nováčikov na jar 
1943. Takýmto spôsobom sa mali existujúce jednotky doplniť na nové tabuľkové 
počty, zároveň tiež vytvoriť nové jednotky. Zároveň sa mala zintenzívniť pohybli
vosť, vycvičenosť a vyzbrojenie jednotiek ako predpoklad pre predvídané spoloč
né nasadenie oboch slovenských divízií. Túto požiadavku však samotný Schlieper 
následne korigoval, keď pripustil, že udržanie stavu motorizácie RD a tiež ZD bolo 
vzhľadom na momentálny stav nákladných automobilov trvalo nemožné. Obidve 
divízie preto mali byť reorganizované na pešie divízie. Schlieper však „jedným 
dychom“ dodal, že rozdielny stupeň motorizácie obidvoch divízií by aj tak zne-

17 VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, spisy tajné 1939- 1944, šk. 20, č.j. 3111 taj. 1943, pamätný spis o po
silnení slovenského pozemného vojska na jar 1943; BYSTRICKÝ, f.: Zaisťovacia divízia na okupovanom 
území Ukrajiny a Bieloruska (september 1941 - november 1942). In: Vojenská história, roč. 3, 1999, č. 4, 
s. 39.
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možňoval ich spoločné použitie pod priamym slovenským velením. Schlieper tu 
tiež nepriamo odmietol požiadavku MNO na výmenu dlhodobo slúžiacich dôstoj
níkov, poddôstojníkov a mužstva. Tí mali, naopak, zostať v poli dovtedy, kým ne
odovzdajú bojové skúsenosti povolaným nováčikom. Mali tiež tvoriť personálny 
základ novo postavených poľných jednotiek.

Čo sa týka záložných jednotiek na Slovensku, ich počet mal byť obmedzený 
na minimum tak, aby sa zabezpečilo doplňovanie poľných jednotiek, ich výcvik, 
strážna a bezpečnostná služba v krajine. Schlieper pritom navrhol tiež zloženie 
vojskových jednotiek v zápolí. Tie sa mali skladať z náhradnej jednotky a pocho
dových jednotiek. Do pochodových jednotiek malo byť zaradené všetko mužstvo 
nepotrebné pri náhradnej jednotke, ktoré bolo možné kedykoľvek odoslať do poľa. 
Naopak, do náhradných jednotiek mali byť zaradení vojaci, s ktorými sa už nepo
čítalo na fronte. Tieto jednotky mali plniť výcvikové úlohy, strážnu a pracovnú 
službu.18

Napriek predchádzajúcej iniciatíve MNO na zvýšenie slovenskej účasti na 
fronte, nestretlo sa Schlieperovo memorandum na slovenskej strane s priveľkým 
pochopením. Stanovisko slovenskej strany k účasti vlastnej armády vo vojne pro
ti ZSSR sa totiž vzhľadom na vývoj na frontoch druhej svetovej vojny v priebehu 
niekoľkých mesiacov zásadne zmenilo. Ako som už vyššie naznačil, po uviaznu
tí nemeckej letnej ofenzívy na južnom úseku frontu na jeseň 1942 sa stále viac 
akútnym stával nedostatok dôstojníkov, poddôstojníkov a napokon aj samotného 
mužstva, čo si uvedomil aj samotný Čatloš. Jeho pôvodná predstava o spojení slo
venských jednotiek pod vlastným velením stroskotala aj v dôsledku neúspešnej 
snahy o kompletné prezbrojenie armády nemeckými zbraňami. Čatloš preto čoraz 
s väčšou nevôľou prijímal urgencie veliteľov slovenských frontových jednotiek na 
potrebu ich doplnenia a zosilnenia, ktoré požadovala nemecká strana.19 Na rozdiel 
od nemeckých predstáv nechcel znížiť počty náhradných jednotiek na Slovensku 
na nevyhnutné minimum, a to aj vzhľadom na pretrvávajúci strach z Maďarska. Ich 
význam zdôraznil aj vo svojej reakcii na spomínané Schlieperovo memorandum. 
Svoju pôvodnú snahu posilniť RD, ako aj ZD, podľa možností na tri pešie pluky 
s troma prápormi zdôvodnil potrebou rovnakej organizácie obidvoch útvarov na

18 MNO túto Schlieperovu požiadavku akceptovalo v pokynoch, ktoré platili od júna 1943. Jednotlivé vojsko
vé jednotky mali byť zložené z náhradnej jednotky, pomocnej jednotky (ak bola k dispozícii) a pochodo
vých jednotiek. Do pochodových jednotiek malo byť zaradené všetko mužstvo nepotrebné pri náhradnej 
jednotke, ako aj to, ktoré ešte nebolo v poli, alebo tam bolo menej ako šesť mesiacov a nebolo zaradené 
do poľných jednotiek čakajúcich na odchod. Nemalo sa sem zaraďovať mužstvo odvodného ročníka 1939. 
V náhradnej jednotke malo byť mužstvo, ktoré bolo v poli aspoň šesť mesiacov, tiež tu mal byť oddiel 
inštruktorov. Pochodové jednotky sa nesmeli využívať na práce a strážne úlohy. Okrem vojskových jedno
tiek mali byť organizované tiež výcvikové strediská, ktoré sa skladali z inštruktorov a pomocného muž
stva. Aj tu sa tvorili pochodové jednotky. Bližšie pozri CSÉFALVAY, F. a kol.: Vojenské dejiny Slovenska - V. 
zväzok (1939 - 1945). Bratislava 2008, s. 139.

19 ВАКА, I. - CSÉFALVAY, F. - KRALČÁK, P. a kol.: Ferdinand Čatloš - vojak a politik (1895 - 1972). Bratislava 
2011,s. 161.
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spôsob nemeckých divízií a ich spojenia pod jednotné slovenské velenie v rámci 
slovenského poľného zboru. Čatloš síce priznal, že k realizácii tejto myšlienky sa 
malo pristúpiť od jari 1943, zároveň však upozornil, že vzhľadom na stavy mužstva 
nebude v najbližšom období možné postaviť pre RD tretí peší pluk. Nedarilo sa tak 
naplniť pôvodný predpoklad, prispôsobiť obidve divízie čo najviac zloženiu štan
dardnej nemeckej pešej divízie, ktorej základ v tomto období predstavovali tri pešie 
pluky a jeden delostrelecký pluk. Reálne podľa Čatloša bolo v prípade RD len zosil
nenie už existujúcich dvoch peších plukov tretími prápormi na spôsob ZD. K tomu
to záveru podľa neho dospelo rovnako MNO, VPV a pôvodne aj samotná DHM. Pri 
detailnejšom prepočítavaní potreby dôstojníkov, mužstva, ako aj materiálu DHM, 
podľa ministra nebrala do úvahy potrebné počty vojakov pre zázemie. Službu v zá
zemí pritom podľa neho vykonávali staršie ročníky (1939 - 1941), teda mužstvo, 
ktoré sa už vrátilo z poľa. Aj počty týchto osôb sa podľa neho neustále znižovali, a to 
prepúšťaním osôb neschopných služby, osôb odvodného ročníka 1939 pre podniky 
dôležité pre obranu štátu a podniky štátne hospodársky dôležité. Obrovské problé
my podľa Čatloša spôsobovalo už samotné doplňovanie počtov RD a ZD, keďže len 
za posledné tri mesiace bolo zdravotnými vlakmi na Slovensko dopravených 2 500 
ranených a chorých, z ktorých bolo veľké množstvo práceneschopné. Doplnenie 
RD a ZD podľa Čatloša narážalo tiež na technické problémy, a to, predovšetkým na 
nedostatok obuvi a odevných súčiastok. Problémom bola tiež schopnosť zabezpe
čenia kvalitnej obuvi, a to z dôvodu potreby reorganizácie RD na pešiu divíziu, ako 
aj pre alarmujúci nedostatok koní a krmiva. Čatloš pritom Schlieperovi pripomenul, 
že nemecká strana zamietla slovenskú žiadosť na dodávku obuvi pre armádu. Podľa 
výpočtov MNO bola vojenská správa pre uvedené problémy schopná pre rok 1943 
vystrojiť do poľa maximálne 5-tisíc ľudí, teda len polovicu požadovaného kontin
gentu. Ich odoslanie však malo byť vzhľadom na uvedené problémy s materiálnym 
vybavením možné až po 1. júni 1943. Situáciu podľa Čatloša mohla zmeniť len ma
teriálna výpomoc z Nemecka. Samotnú reorganizáciu RD a ZD bolo možné podľa 
neho uskutočniť až po ukončení výcviku v apríli 1943, v najlepšom prípade až v júli. 
Čo sa týka otázky výzbroje pre slovenské jednotky, tu Čatloš prakticky len zopako
val, že tá závisí od „realizovania našich požiadavok na nem. brannej moci, ktorej 
požiadavky boli predložené na DHM“. Za danej situácie Čatloš načrtol aj možnosť 
ďalšieho postupu pri ponechaní RD a ZD v dovtedajšej organizačnej štruktúre. Na- 
výšenie početných stavov pritom predpokladal len pri RD, ktorej dva pešie pluky by 
boli doplnené na tri prápory. Týmto postupom by sa navýšili početné stavy pechoty 
ako hlavného bojového činiteľa. Doplniť sa mali už existujúce útvary a jednotky na 
nové tabuľkové počty, ktoré boli stanovené na základe spolupráce MNO a DHM. 
Celkovo by sa početné stavy RD navýšili z 8 059 mužov (stav k 1. novembru 1942) 
o 4 205 mužov. Celkový nárast mužstva však musel byť v skutočnosti vyšší, a to 
v dôsledku narastajúcich strát v rámci samotnej RD. Reálne Čatloš rátal s doplnkom 
5 400 mužov pri strate 15 percent. Tým sa však úplne vyčerpal počet mužstva, ktoré
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mohlo byť odoslané zo zázemia k 1. júnu 1943. Čatloš tu pritom upozornil, že na 
Slovensku bola prevedená len čiastočná mobilizácia, a že z vnútropolitických príčin 
nie je možné ponechať v poli mužstvo, ktoré tam bolo od začiatku. Minister tiež 
upozornil, že tieto počty nie je možné prekročiť aj vzhľadom na nedostatok vojen
ského materiálu. Slovensko podľa neho už značne vyčerpalo možnosti zásobiť svoje 
jednotky materiálom zo zázemia. Pod tento stav sa podľa neho podpísali straty ma
teriálu, ktoré utrpel delostrelecký pluk 31 pri Charkove, ako aj strata delostrelec
tva počas najnovších ústupových bojov z Kaukazu. Bojovú hodnotu jednotiek bolo 
možné zvýšiť len dodávkami už skôr navrhovaného materiálu z Nemecka.20

Schlieper o Čatlošovom súhlase reorganizovať obidve divízie na pešie útvary 
informoval nemecký Generálny štáb pozemného vojska 5. februára 1943. Upozor
nil pri tom, že realizáciu týchto plánov minister podmieňuje nemeckou pomocou 
pri dodávkach vojenského materiálu (zbrane, zariadenia, kone, obuv).21 Spornou 
sa však stala otázka dlhodobo požadovanej výmeny dôstojníkov, poddôstojníkov 
a mužstva RD. Gen. Schlieper v tejto súvislosti dňa 30. januára 1943 informoval 
ministra Čatloša o žiadosti OKW, na základe ktorej nemala slovenská vláda rea
lizovať žiadnu plánovanú výmenu dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva v RD. 
Výmenu podľa nemeckého velenia znemožňoval tiež nedostatok dopravných pro
striedkov. Podľa Schliepera sa pod to podpísal tiež značný počet ešte nevycviče
ných nováčikov. Výmena sa preto mala obmedziť len na výnimočné prípady.22

Za tejto situácie pristúpilo MNO k prípravám na plánovanú reorganizáciu RD 
a ZD na pešie divízie.23 Nemecký generál pri MNO genpor. Schlieper v tejto sú
vislosti už začiatkom februára 1943 upozorňoval, že gen. Čatloš je pripravený na 
reorganizáciu slovenských jednotiek, uskutočnenie týchto úloh však nepovažuje 
za možné bez nemeckej pomoci. Okrem nedostatku zbraní, zariadení, koní, sa ako 
akútny problém v slovenskej armáde aj podľa Schliepera javil nedostatok obuvi.24 
Zvlášť v súvislosti s potrebou reorganizácie RD na pešiu divíziu. Schlieper tiež 
v súlade s Čatlošovým postojom označil za nereálne uskutočniť doplnenie a posil
nenie obidvoch divízií do 1. júna 1943.25

Schlieper si teda osvojil viaceré Čatlošove argumenty, obsiahnuté v jeho reak
cii na generálovo vyššie uvedené memorandum. V otázke doplnenia výzbroje však

20 VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, spisy tajné 1939- 1944,šk. 20, príloha k č. 3111 taj. 1/1943, stanovisko 
ministra národnej obrany k memorandu nemeckého generála pri MNO.

21 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, Schlieper na oddelenie atašé Generálneho štábu pozemného vojska 
z 5. 2.1943.

22 VHA Bratislava, f. S3, inv. č. 53/42-88/1/11, Schlieper Čatlošovi 30.1.1943.

23 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, hlásenie Amt Ausland/Abwehr na Štáb velenia brannej moci z 13. 2. 
1943.

24 VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 20, príloha k č. 3111 taj. 1/1943, stanovisko 
ministra národnej obrany k memorandu nemeckého generála pri MNO.

25 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, Schlieper na oddelenie atašé Generálneho štábu pozemného vojska 
z 5.2.1943.
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nemecká strana stále dávala len neurčité sľuby. Tie odzneli aj z úst Hitlera, počas 
stretnutia s Tisom a Tukom 22. apríla 1943 na zámku Klessheim pri Salzburgu. 
Hitler tu zdôraznil, že slovenské požiadavky budú realizované okamžite, ako sa 
uspokoja nemecké potreby. O činnosti slovenských jednotiek na fronte sa vyjadril 
pochvalne, napriek preukázateľným kontaktom s partizánmi. Hitler sa zároveň 
snažil upokojiť Tisové obavy z teritoriálnych požiadaviek zo strany Maďarska, 
keď znovu deklaroval podporu SR v prípade jej vonkajšieho ohrozenia. Hitler pri
tom vyhlásil, že nemecký národ nie je nevďačný a nikdy nezabudne na spoločne 
preliatu krv. Slovensko pritom označil ako štát, s ktorým Nemecko má najmenej 
problematický spojenecký pomer (odhliadnuc od Talianska).26

Slovenská strana napokon v júni a júli 1943 pod vedením staronového veli
teľa gen. II. tr. Jurecha realizovala vystriedanie vojakov RD a jej celkovú reorga
nizáciu. fej nevyhnutnosť diktoval fakt, že po ústupe z Kaukazu nebolo možné 
počítať s frontovým nasadením morálne a materiálne vyčerpaných jednotiek. 
Čatlošova predstava stiahnuť z frontu všetkých, ktorí boli pri RD viac ako rok, 
sa však nerealizovala.27 Slovenská strana nakoniec akceptovala stanovisko gen. 
Schliepera, ktorý odporúčal vystriedať len mužstvo ročníka 1939 a väčšiny prí
slušníkov ročníka 1940 (ktorí boli na fronte aspoň 18 mesiacov). Zvyšok sa mal 
použiť ako základ pre rozšírenie peších plukov tretími prápormi. Tento kom
promisný návrh síce priniesol zvýšenie početných stavov RD na takmer 12-tisíc 
vojakov, zmenil sa však jej charakter. Keďže po ústupe z Kaukazu už nebolo 
možné nahradiť nedostatky v motorizácii divízie, ktorá prišla aj o všetky tanky, 
došlo k jej reorganizácii na pešiu divíziu. Následne 1. augusta boli RD a ZD pre
menované na 1. a 2. PD.

Ako upozornil už Pavel Mičianik, 1. PD bola napriek absencii tankov silnejšia, 
ako jej sesterská 2. PD, keďže mala kompletný delostrelecký pluk (na rozdiel od 
2. PD, ktorá mala len jeden del. oddiel), pioniersky a spojovací prápor (2. PD dis
ponovala len rotami), mala tiež ťažkú batériu delostreleckého protilietadlového 
pluku (2 PD ju nemala) a plne motorizovaný priezvedný oddiel (2. PD mala Zmie
šaný priezvedný oddiel). Na druhej strane 2. PD disponovala leteckou podporou 
v podobe letky ll.28

Samostatnou otázkou zostávala spoľahlivosť rukujúcich vojakov. Netreba 
zabudnúť, že predlžovanie vojny a porážka nemeckých vojsk pri Stalingrade sa 
podpísali pod nálady a postoje radového obyvateľstva k ďalšej účasti Sloven
ska na vojne. Ich reprezentatívnu vzorku tvorili aj na front povolávané ročníky

26 Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918 - 1945. Aus dem Archiv des deutschen Auswärtigen Amtes. 
Šerie E, Band V, Gottingen 1978, dok. 338, s. 681-686. Preklad dokumentu pozri NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 2, 
dok. 126, s. 435-438; GOSZTONY, P.: Hitlers Fremde Heere. Das Schicksal der nichtdeutschen Armeen im 
Ostfeldzug. Wien-Diiseldorf 1976, s. 372.

27 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, varia, šk. 14, sig. II/4, Čatloš Jurechovi bez dátumu.

28 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 14, sig. III/7, DHM na MNO 25. 5. 1943; MIČIANIK, ref. 4, 
s. 46-47.
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záložníkov. Situácia sa v tomto smere ešte skomplikovala následkom vylode
nia Spojencov na Sicílii, pádu Mussoliniho, ako aj neúspešnej nemeckej ofen
zívy pri Kursku. Ako príklad možno zacitovať z augustovej správy obranného 
dôstojníka Veliteľstva divíznej oblasti 1 v Trenčíne: „Vliv zahraničnej situácie 
na smýšlanie a náladu obyvateľstva bol v uplynulom mesiaci zreteľne viditeľ
ný. Záujem najširších vrstiev o válečné akcie v Rusku a Taliansku mal v zápätí 
zvýšené počúvanie nepriateľského rozhlasu a rozširovanie poplašných správ 
z neho čerpaných. Koncom mesiaca po zmene vlády v Taliansku táto tendencia 
dostúpila vrcholu a možno povedať, že verejnosť bola znekľudnená neistotou 
o ďalší vývoj. Presvedčenie, že Nemecko a s nim spojené štáty válku nemôžu 
vyhrať, sa opäť rozšírilo.“29 Tieto skutočnosti sa celkom prirodzene premietli aj 
na úrovni morálky a disciplíny povolávaných ročníkov odosielaných k poľným 
jednotkám. „Veľmi zhubný vplyv na morálku a disciplínu nováčkov“ malo mať 
tiež správanie vojakov, ktorí sa paralelne vracali z frontu. Potvrdzuje to situá
cia v posádke Prešov, kde podľa spravodajského situačného hlásenia Veliteľstva 
divíznej oblasti 2 za mesiac jún „frontoví bojovníci vracajúci sa do zápolia sú 
znechutení a prejavujú absolútnu netečnost' a nezáujem ku všetkému čo súvisí, 
s voj. službou, odôvodňujúc to tým, že na vojne nemôže ich už nič baviť a za
ujímať, nakoľko slúžia už 4. rok a nevedia čo ich ešte v budúcnosti čaká.“ Pod 
tieto dezilúzie sa okrem vyčerpania z dlhého pobytu na fronte mali podpísať 
tiež nesplnené sľuby zo strany vlády, „že po návrate domov, budú mať pred
nosť pri prijímaní do štátnych a súkromných služieb.“ Situácia však podľa tejto 
správy nebola rovnaká všade. Potvrdzuje to hlásenie z posádky v Kežmarku, 
kde „pred odchodom, hoci vedeli, že pôjdu do poľa, nálada mužstva bola veľmi 
dobrá, najmä nováčikovia sa húfne hlásili do poľa dobrovoľne.“ Tomuto stavu 
dopomohlo izolovanie nastupujúcich vojakov od poddôstojníkov z povolania, 
ktorí boli hneď odoslaní do poľa, prípadne preventívne odsúdení vojenským 
prokurátorom za rôzne menšie delikty.30 S morálnym stavom zreorganizovanej 
RD nebol v konečnom dôsledku spokojný ani jej veliteľ gen. II. tr. Jurech, ktorý, 
okrem iného, konštatoval, že mužstvo starších ročníkov muselo byť sústredené 
v organických celkoch, aby nemalo rozkladný vplyv na nové jednotky. Mnoho 
dôstojníkov sa podľa neho vyhlo vojenskej službe na fronte, využitím rôznych 
známostí a podobne.31

Podobne sa opisovala situácia tiež v spravodajských hláseniach z prostredia 
odboja, určených pre čs. vládu v Londýne. Podľa jedného z nich sa MNO snažilo

29 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo pozemného vojska Bratislava 1940 - 1944 (ďalej VPV), šk. 25, sig. 25/25/15, 
prehľad všeobecnej politickej situácie za mesiac júl 1943.

30 VHA Bratislava, f. VPV, šk. 24, sig. 24/29/13, situačné spravodajské hlásenie o vlastnej armáde za mesiac 
jún 1943.

31 BYSTRICKÝ, J.: Rýchla (1. pešia) divízia na Kryme a v bojoch na juh od Kachovky. In: Vojenská história, 
roč. 7,2003, č. 3, s. 56-57.
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od nastupujúcich vojakov izolovať frontových veteránov z ročníkov vracajúcich sa 
z východu. Nespokojnosť mala podľa tohto hlásenia panovať tiež medzi vojakmi, 
ktorí už mali skúsenosti s pobytom na fronte a boli svedkom ukrutností pácha
ných okupačnými jednotkami na civilnom obyvateľstve.32

Z uvedených hlásení nie je možné špecifikovať postoje vojakov k samotnej 
účasti Slovenska vo vojne po boku nacistického Nemecka. Ukazuje sa však, že ich 
nespokojnosť nevyvierala len z morálnych, ale tiež materiálnych pohnútok. Preja
vy nespokojnosti spojené s neochotou riskovať vlastný život na fronte v čase, keď 
sa nádej na víťazstvo stále viac vzďaľovala, ešte nedokazujú, že väčšina vojakov 
už a priori odmietala politiku ľudáckej vlády, respektíve sympatizovala s čs. vlá
dou v Londýne a Červenou armádou. Dôležitú úlohu tu, naopak, podľa viacerých 
dobových hlásení (a to aj z neskoršieho obdobia) stále hrala ľudácka propaganda, 
ktorej sa permanentne darilo medzi obyvateľstvom živiť strach z boľševizmu.33

Vzhľadom na prehlbujúcu sa demoralizáciu, ktorej sprievodným javom boli aj 
množiace sa dezercie, nemecká strana začiatkom roka 1943 predsa len súhlasila 
s presunom ZD. Rozhodla sa tak aj napriek dopravným komplikáciám, pre ktoré 
bol odmietnutý už vyššie uvedený návrh samotného prezidenta Tisu. Nariadenie 
o presune do okolia Minská velenie divízie obdržalo už začiatkom marca, to však 
bolo z technických dôvodov odložené.34

Vo svojom pravidelnom štvrťročnom hlásení zo začiatku apríla 1943 už gen. 
Schlieper otvorene priznal, že pre morálku vojska bola charakteristická „ľaho
stajnosť, strach z frontu, nedostatok disciplíny...dezercia“.35 Najväčšie starosti 
mu robila situácia v ZD, kde pribúdali dezercie slovenských vojakov k partizá
nom. Podľa jeho údajov od 1. januára do 13. mája preukázateľne zbehlo k So
vietom 53 vojakov (bez započítania osôb považujúcich za nezvestných). Velenie 
armády znepokojovala najmä situácia v pešom pluku 101, kde stále rezonoval 
prípad pokusu skupiny stot. pech. Jána Nálepku (pobočník veliteľa, resp. náčel
ník štábu pluku) o jeho prechod k partizánom pred Vianocami 1942. Na základe 
rozhodnutia ministra gen. Čatloša mala byť celá záležitosť vyšetrená v poli buď 
disciplinárnou alebo súdnou cestou. V tomto zmysle bol počas dovolenky na Slo
vensku inštruovaný aj poľný prokurátor ZD stot. justičnej služby (just.) Rudolf 
Kadlečík.36 Samotný veliteľ ZD plk. Pilfousek však vo svojom hlásení na MNO 
z 27. apríla tvrdil, že na zváženie dostal tiež tretiu možnosť, „ak uznám za vhod
né, vec nechať ležať do zabudnutia.“

32 NA Praha, f. Ministerstvo vnitra, Londýn, šk. 119, sig. 2-11-17, správa z 11. 5.1943.

33 LACKO, M. (ed.): Z prameňov k dejinám 1. Slovenskej republiky 1939 - 1945. Situačné hlásenia okresných 
náčelníkov január - august 1944.1. diel. Trnava 2005.

34 BYSTRICKÝ, ].: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (november 1942 - október 
1943). In: Vojenská história, roč. 4,2000, č. 3-4, s. 42.

35 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, správa Amt Ausland/Abwehr pre Keitela zo 6.4. 1943.

36 VHA Bratislava, f. RD, šk. 7, sig. 30/1/7, správa poľného prokurátora ZD z 19. 5.1943.
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Pilfousek síce navonok deklaroval odhodlanie pristupovať k celej veci ako 
k vojenskej zrade, sám však na druhej strane priznal, že na urýchlené vyšetrenie 
prípadu netlačil. Zdôvodnil to upokojením situácie a akútnym nedostatkom dôs
tojníkov. Ako momentálne nenahraditeľného paradoxne hodnotil aj samotného 
stot. Nálepku, napriek tomu, že ho považoval za nepriateľa nemecko-slovenského 
spojenectva. Celú záležitosť chcel Pilfousek likvidovať postupným odvolávaním 
dôstojníkov zapojených do pokusu o prechod pluku.37

Viac svetla do problému prináša správa poľného prokurátora ZD stot. Kadle- 
číka z 19. mája 1943. Ten upozornil, že celý prípad bolo treba riešiť veľmi citlivo, 
keďže do akcie spojenej s pokusom o dezerciu pluku „sú zapletení priamo i ne
priamo skoro všetci dôstojníci od p. pl. 101 (pešieho pluku 101 -1. B.), ba i po väč
šine mužstvo.“ Na MNO bola podľa neho legitímna snaha celú vec nerozmazávať, 
a to „v záujme dobrého mena slovenských jednotiek v poli a v záujme tých strát, 
ktoré tu máme.“ Toto bol podľa neho dôvod, prečo nesúril vyriešenie celého prí
padu. S týmto jeho argumentom mal byť vyrozumený aj sám veliteľ ZD Pilfousek. 
Samotné vyšetrovanie, ktoré sa začalo v apríli 1943, viedol podľa vlastných slov 
veľmi opatrne aj preto, lebo hrozili dezercie dôstojníkov z obavy pred trestom. 
Medializácia celého prípadu by pritom ešte viac poškodila obraz slovenských jed
notiek z pohľadu rozvoja nemecko-slovenských vojenských vzťahov. Kadlečík sa 
pritom podľa vlastných slov spoliehal na to, že situácia sa upokojí presťahovaním 
pluku do nového priestoru.38

Z uvedeného vyplýva, že benevolentný postoj justičných orgánov a absenciu 
nátlakových prostriedkov pri vyšetrení tohto prípadu nemožno a priori vysvet
ľovať len ako dôkaz rastúceho alibizmu na slovenskej strane či snahy sabotovať 
nemecko-slovenské spojenectvo v boji proti ZSSR.39 Aj keď samotná justícia (nie
len tá vojenská) bola už v tomto čase oprávnene terčom útokov, a to pre svoju 
neochotu angažovať sa pre potreby ľudáckeho režimu pri perzekúcii antifašistov. 
Zdržanlivý postoj MNO v tomto prípade tieto tendencie paradoxne podporoval, 
jeho vyšetrovatelia sa ním mohli zaštítit' aj pred samotným veliteľom divízie plk. 
Pilfouskom. Takýto prístup mohol v konečnom dôsledku vyhovovať aj alibistom 
na MNO, ktorí sa nechceli skompromitovať v prípade exemplárneho odsúdenia 
Nálepkovej skupiny.

37 ABS Praha, f. Historický fond Státní bezpečnosti (H), H-400, správa Pilfouska na MNO z 27.4.1942.

38 VHA Bratislava, f. RD, šk. 7, sig. 30/1/7, správa poľného prokurátora ZD z 19. S. 1943. Vyšetrovanie a trestné 
pokračovanie sa viedlo proti desiatim osobám (dvom stot., dvom npor., trom por., dvom dôstojníckym 
zástupcom a jednému čatníkovi). Všetci včítane stot. Nálepku sa počas vypočúvania priznali k spolupráci 
s partizánmi. Ospravedlňovali to však snahou ochraňovať slovenských vojakov rozmiestnených v teréne 
v malých skupinkách, ktoré boli pre partizánov ľahkou korisťou. Nálepka dokonca tvrdil, že partizánov 
prosil o spoluprácu pri odrádzaní slovenských vojakov od dezercie. Konal tak podľa vlastných slov v zá
ujme samotného pluku. Keďže tieto tvrdenia boli súčasťou obhajoby pred súdom, ich hodnovernosť je 
otázna. Bližšie k celému prípadu pozri: BYSTRICKÝ, J.: Ján Nálepka - dôstojník slovenskej armády v ro
koch 1939 - 1943. In: Vojenská história, 2013, roč. 17, č. 3, s. 136-164.

39 Porovnaj LACKO, ref. 13, s. 124-129.

I 140 I



Predpoklad, že situácia v ZD sa postupne upokojí, sa však ukázal ako mylný. 
Naopak, morálny rozklad divízie sa stále viac prehlboval. Jej prejavom okrem de
zercií bola ďalej sa rozširujúca spolupráca s partizánmi (včítane dohovorov o ne
útočení). Rástla aj sociálna pomoc zúboženému civilnému obyvateľstvu, ktorému 
mnohí slovenskí vojaci, v rámci svojich možností, pomáhali (napriek nemeckému 
zákazu) zabezpečovať základné potraviny, ale tiež zdravotnú pomoc. Tieto aktivi
ty boli v roku 1943 rozšírené najmä medzi vojakmi RD (od 1. augusta 1943 1. pešej 
divízie) na Kryme, ale praktikovali sa tiež pri ZD (od augusta 1943 2. pešej divízie). 
Viacerí slovenskí vojaci pomáhali aj miestnej mládeži pred odtransportováním 
na nútené práce do ríše. Vydávali napr. fingované potvrdenia o tom, že miestni 
občania pracujú pre slovenskú armádu.40

Situáciu v slovenských jednotkách najmä v súvislosti s množiacimi sa dezer
ciami s čoraz väčším znepokojením sledoval samotný nemecký generál pri MNO 
gen. Schlieper, ktorý v dňoch 12.-15. mája 1943 osobne navštívil Veliteľstvo ZD. 
Prednostne sa zaujímal o fungovanie justičných vojenských orgánov, a to v sú
vislosti s realizáciou inštrukcií samotného gen. Čatloša o prísnom pokračovaní 
k všetkým priestupkom medzi vojakmi v poli z 12. mája. Osobitne sa informoval na 
stav vyšetrovania skupiny J. Nálepka a spol.41 O to väčšie muselo byť Schlieperovo 
rozčarovanie, keďsa dozvedel, že krátko po jeho odchode 15. mája došlo k dezercii 
troch štábnych dôstojníkov pešieho pluku 101 (spolu so sluhom jedného z nich), 
na čele ktorých nestál nikto iný, ako vyšetrovaný Nálepka. Možno predpokladať, 
že bezprostredným impulzom k tomuto činu bola práve Schlieperova prítomnosť 
na veliteľstve ZD, keďže poľný prokurátor ZD bol počas jeho návštevy vyzvaný na 
okamžité súdne prerokovanie celého prípadu. K tomuto záveru pritom dospel aj 
stot. Kadlečík.42

Po dezercii Nálepkovej skupiny k partizánskemu zväzku gen. Alexandra N. Sa- 
burova43 vystavil Schlieper vojenské súdy ostrej kritike. Vyšetrovanie prípadu sa 
podľa neho nezodpovedným spôsobom bagatelizovalo a zdržiavalo, napriek jeho 
vlastným intervenciám, ako aj snahe nemeckého vyslanca Hannsa E. Ludina a ve
liteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina gen. let. Kitzingera. Ministrovi 
Čatlošovi hneď po svojom návrate navrhol, aby k divízii vyslal vhodných dôstoj
níkov justície so zmyslom pre vojenskú disciplínu, ako aj dôstojníkov vojenskej 
spravodajskej služby. Mal sa tiež postarať o to, aby súdy v prípade dezertérov

40 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941 - 1944). 1. pešia divízia. 
Slovenský vojak. Banská Bystrica 2012, s. 362-375; PIVOLUSKA, J.: Parabrigáda. Spomienky na 2. parade
santnú samostatnú brigádu. Bratislava 1970, s. 30-31.

41 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 447, hlásenie Schliepera na oddelenie atašé Generálneho štábu pozem
ného vojska z 19. 5.1943.

42 VHA Bratislava, f. RD, šk. 7, sig. 30/1/7, správa poľného prokurátora ZD z 19.5.1943.

43 Tu sa stal veliteľom Československého partizánskeho oddielu. Zahynul počas oslobodzovania ukrajin
ského mesta Ovruč dňa 16.11. 1943. V máji 1945 mu bol in memoriam udelený titul Hrdina Sovietskeho 
zväzu.
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promptne vynášali rozsudky smrti, napriek tomu, že ich nebolo možné aj skutoč
ne vykonať. O každom jednom prípade sa malo na výstrahu verejne informovať aj 
mužstvo divízie. Ministrovi tiež navrhol čo najprísnejšiu kontrolu dôstojníckeho 
zboru, ktorý opätovne vystavil ostrej kritike. Čatlošov angažovaný prístup Schlie- 
per, naopak, ocenil.44 Útekom Nálepkovej skupiny otrasený minister s návrhom 
nemeckého generála súhlasil a k ZD okamžite poslal troch starších dôstojníkov 
justície.45

Výsledkom bola skutočnosť, že do 31. mája vojenské súdy vyniesli ďalších 6 
rozsudkov smrti nad dezertérmi, ku ktorým onedlho pribudli ďalšie, napriek zloži
tosti legislatívno-právneho procesu, ktorý vynesenie rozsudku sprevádzal.46 Aby 
sa tento proces zjednodušil, súhlasil gen. Čatloš s nemeckou žiadosťou vyhlásiť 
v oblasti pôsobenia ZD stanné právo. Veliteľ divízie plk. Pilfousek toto rozhod
nutie realizoval 10. júna 1943.47 Hlavný vojenský prokurátor pplk. just. Samuel 
Korbel krátko nato inštruoval poľné vojenské súdy s Čatlošovým nariadením, 
na základe ktorého mali byť „urýchlene likvidované“ prípady zrelé na absolútne 
tresty. Všetky takéto prípady sa mali likvidovať v poli, žiadna súdená osoba pre
to nesmela byť eskortovaná na Slovensko.48 Samuel Korbel vo svojich pamätiach 
tvrdil, že takéto nariadenia sa vydávali v snahe o upokojenie Nemcov. Vynášané 
však podľa neho mali byť len tzv. papierové rozsudky smrti. Tie sa mali vzťahovať 
len na dezertérov, „ktorí boli už na druhej strane, alebo zomreli, alebo boli zabití 
v boji“. Zároveň sa tak mali „varovať naši vojaci, aby boli opatrní v prípravách na 
dezerciu“.49

Rozsudky smrti v skutočnosti naozaj neboli vykonané (v prípade úspechu de
zercie to ani nebolo možné), a to ani pri odhalených pokusoch. Podpísali sa pod 
to najmä obštrukcie vojenských súdov. Na tomto stave nič nezmenil ani priamy 
nátlak nemeckých nadriadených veliteľstiev. Ako príklad možno uviesť neúspešnú

44 Kritizoval najmä alibizmus dôstojníkov, z ktorých mnohí sa domáhali čo najrýchlejšieho návratu domov, 
napriek tomu, že mužstvo zostávalo na fronte oveľa dlhšie. BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, hlásenie 
Schliepera na oddelenie atašé Generálneho štábu pozemného vojska z 19. S. 1943.

45 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 447, hlásenie Schliepera na oddelenie atašé Generálneho štábu pozem
ného vojska z 19. S. 1943.

46 BYSTRICKÝ, J.: Vojenské trestné právo a trest smrti v slovenskej armáde po vstupe Slovenskej republiky 
do vojny proti ZSSR. In: SYRNÝ, M. a kol.: Slovensko v roku 1941. Politika - armáda - spoločnosť. Banská 
Bystrica 2012, s. 56-80.

47 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, hlásenie Schliepera na oddelenie atašé Generálneho štábu pozem
ného vojska z 24. 6. 1943; MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941 - 
1944). Zaisťovacia divízia a železniční pionieri. Banská Bystrica 2008, s. 219.

48 ABS Praha, f. H, H-400, inštrukcie pplk. Korbela z 23.6. 1943.

49 KORBEL, S. K.: Pamäti. Bratislava 2011, s. 66-68. Korbel sa týmito vyjadreniami bránil už krátko po vojne 
proti obvineniam zo strany náčelníka obranného spravodajstva plk. pech. Bedřicha Reicina. 20. 2. 1947 
bol napriek tomu menovaný na gen. just. Prenasledovaný začal byť až po februárovom prevrate 1948. Už 
v marci bol zbavený výkonu vojenskej služby a v roku 1949 preložený do výslužby. Za tejto situácie a z 
obavy pred zatknutím emigroval v apríli 1949 do americkej zóny v Nemecku. Bližšie pozri Vojenské osob
nosti československého odboje 1939 - 1945. Praha 2005, s. 140-141.
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intervenciu gen. Kitzingera z 21. júna 1943, adresovanú cestou DHM slovenskému 
MNO o dva dni neskôr. Ten v nej otvorene požadoval zastrelenie jedného chyte
ného dezertéra od ZD, čo MNO označilo za „neprípustný zásah do neodvislého 
rozhodovania slovenského vojenského súdu“.50 V neskoršom období obštrukcie 
súdov a MNO zachránili život tiež niekoľkým osobám, ktoré boli chytené už ako 
partizáni.51

S uvedenými opatreniami sa Schlieper od začiatku neuspokojil, naopak, ešte 
aktívnejšie ako dovtedy sa začal angažovať za presunutie divízie do iného priesto
ru, keďže neriešenie tejto otázky by podľa neho znamenalo vážne nebezpečen
stvo. V tomto smere aj urgoval gen. let. Kitzingera, ktorý však konštatoval, že pre
sun ZD (ktorú mala nahradiť maďarská divízia) sa bude môcť uskutočniť najskôr 
v polovici júla 1943.

S týmto konštatovaním sa však Schlieper neuspokojil, a preto zvažoval aj iné 
varianty. Pravdepodobne po dohode s Čatlošom poslal už 19. mája do Berlína troj
bodový návrh na riešenie situácie v ZD:

1, urýchlenie príprav na preloženie slovenskej divízie na iné miesto a pokiaľ to 
bolo možné, aj bez ohľadu na výmenu s maďarskými silami,

2, presun divízie do nejakého nemeckého výcvikového priestoru, kde by bola 
okrem iného upevnená jej disciplína a prebehla očista od rozkladných elementov. 
Zároveň by divízia mohla byť doplnená novými silami,

3, následné preskúšanie schopnosti divízie pokračovať v „boji proti bandi
tom“, resp. prehodnotenie plnenia iných bezpečnostných úloh, v najlepšom prí
pade na inom „neruskom“ bojisku a tiež na menšom úseku.52

Schlieper teda navrhoval, ako jednu alternatívu, stiahnutie ZD mimo východ
ný front, pričom však nešpecifikoval miesto jej ďalšieho nasadenia. V tejto sú
vislosti pritom upozorňoval na fakt, že kontakty s miestnym obyvateľstvom na 
východnom fronte uľahčovala podobnosť slovanských jazykov.53 Zdôrazňoval, že 
„Slováci sú pre boj proti bandám málo vhodní, z hľadiska ich celkovej mentality sú 
poddajní a pasívni, a ako Slovania nevidia v banditoch svojich nepriateľov, hoci zo 
strany banditov sami utrpeli straty.“ Na inom mieste konštatoval, že vďaka jazy
kovej príbuznosti a vlastnej naivite slovenskí vojaci ľahko podľahli panslavistickej 
a defetistickej propagande.

50 Na druhej strane v tomto konkrétnom prípade MNO využilo fakt, že trestný čin zbehnutia sa uskutočnil 
ešte v marci 1943 pred vyhlásením stanného práva. Vojenský zbeh Karol Tomaščík bol v máji poľným sú
dom v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. Chytený však bol až dodatočne v júni 1943. VHA Bratislava, 
f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 5, č. 264 589, Dezercia v poli - omilostenie - odpoveď.

51 MIČIANIK, ref. 40, s. 233-235.

52 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, hlásenie genpor. Schliepera na oddelenie atašé Generálneho štábu 
pozemného vojska z 19. 5.1943; hlásenie pre šéfa Amt Ausland/Abwehr o Schlieperových správach z 19. 
a 26.5.1943.

53 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, správa pre šéfa Amt Ausland/Abwehr o rozhovore s genpor. Schlie- 
perom z 1.6.1943.

I Ш 1



' I. KAPITOLA / 6. Prehodnocovanie účasti slovenskej armády vo vojne v prvej polovici roka 1943

S vlastnou iniciatívou však prišla aj slovenská strana vystrašená (najmä po 
úteku stot. Nálepku a spol.) hrozbou úplného znehodnotenia bojovej hodnoty tak 
ZD, ale v konečnom dôsledku aj RD.

V rozhovore s gen. Schlieperom 25. mája Čatloš otvorene požiadal o prelože
nie najskôr Zaisťovacej a potom aj Rýchlej divízie mimo východný front. Nemalo 
však ísť o stiahnutie divízií na Slovensko, ale na iné územie ovládané Nemeckou 
ríšou (v tejto súvislosti sa uvažovalo o Západe alebo o Balkáne, v dokumentoch 
gen. Schliepera aj o Nórsku).54 Čatloš uviedol ako dôvod svojej žiadosti pretrvá
vajúce „nebezpečenstvo dorozumenia s obyvateľstvom, a skrze to aj ovplyvnenia 
slovenského vojaka ruskou propagandou“. Každopádne nemecký generál v hlá
sení pre OKW označil skoré rozhodnutie v zmysle slovenských požiadaviek za 
„naliehavo nutné“: „zatiaľčo slovenské divízie na východnom fronte predstavu
jú otáznu náhradu za nemecké jednotky, na inom fronte môžu byť iste nasade
né s väčším úspechom.“55 Čatlošovo MNO sa pritom obrátilo aj priamo na gen. 
Kitzingera, ktorému už 20. mája zaslalo konkrétne požiadavky pre ZD. Tu MNO 
upozorňovalo, že „neustály pobyt v tom istom priestore zžil našich vojakov i dôs
tojníkov s civilným obyvateľstvom natoľko, že im neni možno ani pod najprísnej
šími trestami zabrániť styk s miestnym obyvateľstvom /najmä ženami/.“ Zároveň 
upozornilo na prípad zbehnutia troch dôstojníkov (stot. Nálepka a spol.) k parti
zánom, ktorí mohli svojím príkladom v budúcnosti strhnúť ďalších. MNO konšta
tovalo, že jednotky sú nervovo a fyzicky vyčerpané.56

Slovenská strana však postupne začala zvažovať aj ďalšie varianty využitia 
poľných jednotiek. Potvrdzuje to zachovaný nedatovaný dokument (s najväčšou 
pravdepodobnosťou z konca mája 1942) obsahujúci konkrétne požiadavky s návr
hmi na presunutie slovenských jednotiek, ktorý bol adresovaný nemeckému OKW. 
Navrhovala pritom tri možné riešenia:

1/ Odsunúť čo najskoršie ZD do iného priestoru, buďk Minsku alebo na Západ.
2/ Odsunúť obidve divízie z Ruska na Západ.
3/ Odsunúť RD na Západ, ale ponechať jej charakter bojovej divízie. ZD stiah

nuť na Slovensko a jej mužstvo nasadiť ako robotníkov do pripravovanej továrne 
na výrobu lietadiel v Trenčianskych Biskupiciach. Tu sa totiž plánovala výroba 
lietadiel Junkers Ju 87 Stuka pre nemeckú ako aj slovenskú armádu, ktorú upravo
vala nemecko-slovenská dohoda podpísaná 20. augusta 1943.57

54 Tamže.

55 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 447, záznam hlásenia genpor. Schliepera pre šéfa oddelenia Ausland II D; 
správa Amt Ausland/Abwehr pre Štáb velenia brannej moci z 28. 5.1943.

56 VHA Bratislava, f. Zaisťovacia divízia slovenskej armády 1941 - 1945 (ďalej ZD), šk. 1, spisy tajné 1943.

57 Bližšie pozri MURÁRIKOVÁ, Z.: Letecká továreň v Trenčianskych Biskupiciach (1943 - 1945). In: LEPÍŠ,). 
akol.: Slovensko v roku 1943. Politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica 2015, s. 112-124; CHYTKA, 
S. V: K pokusom o zavedenie vojenskej leteckej výroby na Slovensku (1941 - 1945). In: Vojenská história, 
roč. 3,1999, s. 106-117; ŠUMICHRAST, P. - KLABNÍK, V: Slovenské letectvo 1939 - 1944. zv. 2. Bratislava 
2000, s. 61-63,76; ŠUMICHRAST, P.: Správa o Továrni na dopravné prostriedky v Trenčianskych Biskupi-
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Prvý variant pripúšťajúci aj možnosť zotrvania ZD na východnom fronte slo
venská strana akceptovala len s výhradami. Podmienila ho však nápravou situácie 
vo viacerých oblastiach. Na rozdiel od vyššie uvedených hlásení sa však v tejto 
správe už celkom otvorene pomenoval aj fakt, že pod postupný rozklad morál
ky divízie sa výrazne podpísal samotný charakter nemeckej okupačnej politiky. 
Obrovské problémy mali slovenským jednotkám spôsobovať nevyjasnené kompe
tencie medzi okupačnými orgánmi, konkrétne velením SS, žandárstva a civilnou 
správou. Kritike je tu pritom vystavený aj samotný veliteľ Wehrmachtu v Ríšskom 
komisariáte Ukrajina, ktorý „neni spokojný so slov. ZD, nedá jej potrebné pro
striedky k splneniu na ňu kladených úloh, no napriek tomu nechce ju so svojho 
sväzku pustiť i keď divízia mala už v novom priestore pri Minsku všetko pripra
vené.“ „Odstrkovanie slovenských záujmov“ malo byť jednou z hlavných príčin 
samotných dezercií slovenských vojakov.

Pri kritike nemeckej okupačnej politiky však slovenská strana zašla ešte ďalej. 
Otvorene sa tu totiž vôbec po prvýkrát konštatuje, že jedným z dôvodov demora
lizácie slovenských jednotiek bolo aj „bezohľadné strieľanie i nevinných civilných 
obyvateľov“. Z obsahu dokumentu pritom vyplýva, že bezprostredným impulzom 
pre túto kritiku boli informácie ministra Čatloša, s ktorými bol osobne konfronto
vaný počas jeho návštevy ZD. Tú absolvoval v dňoch 19. - 21. mája 1943 krátko po 
dezercii stot. Nálepku a spol. Ako príklad sa tu uvádza incident, ku ktorému došlo 
počas jeho prejavu: „Gen. Čatloš hovoril k mužstvu a dôstojníkom pri čom jeden 
dôstojník pristúpil a hlásil, že ťažko možno zvládnuť alebo ovplivniť slovenské 
mužstvo, keď toto je svedkom takého prípadu. Nemecký bezpečnostný orgán za
strelil ruskú matku, ktorá mala dve deti na rukách. Keď táto spadla na zem, jedno 
z detí zastrelil na zemi a odkopnul, druhé chytil za nohu a vo vzduchu strelil do 
hlavy a tiež odkopnúl.“58

K tomuto svojmu zážitku sa Čatloš vrátil aj vo svojich povojnových spomien
kach, kde však už tvrdil, že negatívny vplyv nacistických represálií bol hlavným 
dôvodom jeho snahy o stiahnutie slovenských jednotiek z frontu. Práve počas 
rokovania s prítomnými dôstojníkmi mal podľa vlastných slov dospieť k záveru, 
že nepokoje pri ZD spôsobovali z veľkej miery skúsenosti slovenských vojakov 
z okupačným terorom, na ktorom odmietali participovať.59

V samotnej žiadosti pre OKW slovenská strana predložila aj recept na rieše
nie zhoršujúcej sa situácie pri ZD, keď pripomenula svoj pôvodný návrh z pred-

ciach (1945). In: Vojenská história, roč. 13,2009, č. 3, s. 77-95.

58 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5, požiadavok 
na OKW.

59 SNA, f. NS, F. Čatloš, A - 946, Tnľud 12/47. Toto tvrdenie nepriamo potvrdzuje aj S. Korbel, ktorý Čatloša 
počas návštevy ZD sprevádzal. Vo svojich pamätiach priznal, že počas pobytu v Ovruči bola ministrova 
delegácia konfrontovaná s informáciami o zločinoch páchaných nacistickým okupačným aparátom na 
civilnom obyvateľstve. Čatloša sa podľa vlastných slov snažil „presvedčiť, že naši vojaci dezertujú hlavne 
pre tieto spáchané vraždy, ktoré už nemôžu zniesť.“ KORBEL, ref. 49, s. 67.
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chádzajúceho roku o samostatnom riadení územia, ktoré bolo v jej kompetencii: 
„Keby oblasť prikázaná slov. ZD bola úplne v moci slov. velenia, mohli by sme 
ručiť 100% za jej konsolidáciu a jej bezpečnosť a tiež za rentabilitu. Ďalej za to, že 
so slov. vojakov by nám ani jeden nezbehol a že slovensko-nemecký pomer nebol 
by preto ani v najmenšom naštrbený, ba naopak by sa stále ešte lepšil.“60

Možno konštatovať, že tento dokument obsahuje dovtedy nevídanú mieru 
kritiky nemeckej okupačnej politiky zo strany slovenských vojenských orgánov. 
Možno predpokladať, že rozhodnutie prelomiť mlčanie o zverstvách okupačného 
režimu bolo determinované reálnym strachom z morálneho rozkladu jednotiek 
ZD a ich hromadných dezercií k nepriateľovi. Zmeny v postoji vedúcich pred
staviteľov armády na čele s gen. F. Čatlošom pravdepodobne ovplyvňoval tiež 
nepriaznivý vývoj na fronte a z toho plynúca obava, že po prehranej vojne sa 
budú musieť sami zodpovedať za nehumánne činy vlastných vojakov (bližšie po
zri podkapitolu II/9). Na druhej strane vzhľadom na to, že tento dokument zatiaľ 
poznáme len v podobe konceptu, je možné, že k jeho odoslaniu na OKW nako
niec vôbec nedošlo. Na jeho znenie totiž nepoznáme žiadne reakcie nemeckých 
vojenských a diplomatických miest. Pre presadenie svojich žiadostí však MNO 
využívalo aj iné kanály. Napr. podľa hlásenia DHM sa za stiahnutie ZD osobne 
pokúšal na OKW „lobovať“ nedávny I. náčelník Štábu MNO plk. gšt. Štefan Ta- 
tarko počas svojho služobného pobytu v Berlíne v júni 1943. Podľa náčelníka 
DHM gen. Schliepera chcel Tatarko presadiť variant stiahnutia ZD na Slovensko 
a nasadenia jej vojakov do továrne v Trenčianskych Biskupiciach.61 K samotnému 
Hitlerovi sa žiadosť stiahnuť ZD a RD mimo východný front dostala na prelome 
mája a júna 1943. Nacistický vodca ju však 2. júna zamietol. Nasadenie na Západe 
neprichádzalo z jeho pohľadu vôbec do úvahy, zatiaľ čo na Balkáne sa predpokla
dali rovnaké ťažkosti ako na východnom fronte. V prípade ZD Hitler zotrval na 
pôvodnom rozhodnutí o jej presune z Ukrajiny (a južného Bieloruska) do okolia 
Minská (akonáhle budú k dispozícii maďarské jednotky na výmenu), čím sa malo 
zabrániť poklesu disciplíny, spolupráci s partizánmi a dezerciám. Vojenský veliteľ 
Ríšskeho komisariátu Ostland, do ktorého podriadenosti mala divízia prejsť, jej 
mal najskôr poskytnúť príležitosť k výcviku a upevneniu disciplíny. Presun diví
zie do priestoru Minská sa začal už na konci júna. Od Slovákov sa podľa Hitlera 
malo požadovať rázne zakročenie proti všetkým prejavom nedisciplinovanosti, 
a to najmä v prípadoch porušenia subordinácie proti veliteľskému zboru.62 Mož
no konštatovať, že pod toto Hitlerovo rozhodnutie sa podpísala zhoršujúca sa

60VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5, požiadavka 
na OKW.

61 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, záznam aktov Amt Ausland/Abwehr z 1.6.1943.

62 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, správa Amt Ausland/Abwehr z 3.6.1943. Dokument pozri NIŽŇAN- 
SKÝ a kol., ref. 2, dok. 129, s. 441-442; VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť, 1943 
- 1945, šk. 451, inv. č. 271, DHM pre pplk. gšt. Talského z 8.6.1943.
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situácia nemeckých armád na východnom fronte, kde bola potrebná každá bo- 
jaschopná jednotka.

Podľa nariadenia Štábu velenia brannej moci na OKW z 2. júna malo byť nové 
prostredie pre ZD príležitosťou na zlepšenie výcviku, upevnenie disciplíny a eli
minovanie nežiadúcich vzťahov medzi jej príslušníkmi a miestnym obyvateľ
stvom. Divízia mala nadobudnúť stratenú pohyblivosť a pokiaľ by to bolo možné, 
mala byť ako uzavretý celok opätovne nasadená. Tieto predsavzatia však narážali 
na veľké nedostatky vo výzbroji a výstroji ZD.
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7. Pokusy o rozšírenie bojovej účasti slovenské
ho letectva na východnom fronte

Na rozdiel od peších útvarov pozitívne hodnotenie nemeckých orgánov si aj za
čiatkom roka 1943 udržala slovenská letka 13.1 Tá sa podľa DLM „obdivuhodne 
zachovala v ťažkých obranných bojoch na Kaukaze a pri Kerči“.2 Za veľavravný 
dôkaz leteckých a bojových vlastností slovenských stíhačov považovala 50 zostre
lov3, ktoré dosiahli v krátkom čase od prezbrojenia na Messerschmitt Bf 109G-2 
a G-4. Pochvalné reakcie zo strany nemeckých ozbrojených síl, nemeckej tlače, ale 
najmä uznanlivý telegram ríšskeho ministra vzdušnej dopravy a hlavného veliteľa 
vzdušnej zbrane ríšskeho maršala Hermanna Gôringa z 25. marca podľa DLM „na
plnili slov. vzdušné zbrane hrdosťou“. Pozitívne nemecká strana hodnotila tiež 
nasadenie batérií protilietadlového delostrelectva (1 ťažká, 1 ľahká), ktoré boli na 
príhovor DLM nasadené do boja pri RD.4 Na potrebnej úrovni naďalej pretrvávali 
tiež vzťahy medzi príslušníkmi DLM na jednej a ministrom Čatlošom a WZ na 
strane druhej.5

Slovenská strana počítala s posilnením a zefektívnením letectva určeného 
na podporu ZD v boji proti partizánom. Usilovala sa preto prostredníctvom DLM 
o dodávku dvojmotorových bombardérov Heinkel He 111 „na potláčanie bánd“.6 
Lietadlá mali nahradiť zastarané a málo efektívne stroje čs. výroby Avia B-534 
a Letov Š-328, využívané na tieto účely Skupinou vzdušných zbraní pri ZD. Túto 
iniciatívu otvorene podporovala aj DLM, ktorá konštatovala, že lietadlá Letov 
a Avia sú „úplne zastarané, a ich používanie na fronte neprichádza v žiadnom

1 Od apríla 1943 pôsobila na letisku Anapa na pobreží Čierneho mora, a to až do výmeny 2. frontovou gar
nitúrou 7.7.1943. Okrem letky 13 paralelne na fronte pôsobili už od júna, resp. júla 1942, tiež pozorovacia 
letka 1 (Letov Š-328) a stíhacia letka 11 (Avia B-534), ktoré patrili (spolu s ďalšími jednotkami) do Skupi
ny vzdušných zbraní. Pre potreby ZD robili prieskum, ostreľovanie a bombardovanie pozemných cieľov, 
čo tragicky postihovalo aj obce a ich obyvateľstvo. Letka 2 vykonávala kuriérnu službu. Od októbra 1942 
zostala v poli len letka 11, neskôr do októbra 1943 pôsobila ako Kombinovaná letka. ŠUMICHRAST, P.: 
Slovenské letectvo na východní frontě 1941 - 1943. Cheb 2006.

2 ВАКА, I.-MEŠKO,M.: Činnosť slovenských vzdušných zbraní na prelome rokov 1942/1943 v dokumentoch 
Nemeckej leteckej misie na Slovensku. In: Vojenská história, roč. 14,2010, č. 2, s. 80; BA - MA Freiburg, Bs. 
RW 5, As. 447, správa DLM pre ríšskeho ministra vzdušnej dopravy a hlavného veliteľa vzdušnej zbrane - 
skupinu atašé z 1.4.1943.

3 Jubilejný päťdesiaty zostrel letka dosiahla 21.3.1943. K 31.3.1943 mala na svojom konte už 68 priznaných 
zostrelov. ŠUMICHRAST, P. - KLABNÍK, V.: Slovenské letectvo 1939 - 1944. zv. 2. Bratislava 2000, s. 98; Tiež 
ŠUMICHRAST, ref. 1, s. 147-148.

4 ВАКА, MEŠKO, ref. 2, s. 80.

5 Tamže.

6 Tamže, s. 79, 83. Prvé dve lietadlá tohto typu boli na Slovensko dodané už v januári 1943, avšak bez stre
leckej a bombardovacej výzbroje s úpravou pre padákových strelcov. ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 3, s. 63.
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prípade do úvahy.“7 DLM naliehavo odporúčala dodať pre potreby ZD v čo najbliž
šom čase tiež dvojmotorové celokovové pozorovacie stroje Focke-Wulf Fw 189A- 
2, ktoré by nahradili lietadlá Letov Š-328.8 Oficiálnu žiadosť adresovala priamo 
ríšskemu maršalovi Hermannovi Goringovi už 29. marca 1943.9

Okrem modernizácie DLM podporovala aj rozšírenie bojovej účasti slovenské
ho letectva. Gen. Čatloš síce pôvodne s touto iniciatívou nesúhlasil z obavy pred 
Maďarskom, podľa DLM sa však napokon dal presvedčiť.10 Jej náčelník genpor. 
Ludwig Keiper napokon za týmto účelom 28. mája 1943 rokoval priamo s veli
teľom Leteckej flotily 411 poľným maršalom Wolframom Freiherr von Richthofe- 
nom. Východiskom pre toto stretnutie bola potreba zefektívniť účinok nasadenia 
vzdušných zbraní jednotlivých nemeckých spojencov. Tie sa už nemali nasadzo
vať izolovane, ale spoločne pod jednotným velením, čo sa podľa velenia Luftwaffe 
ukazovalo ako oveľa praktickejšie. Veliteľ Leteckej flotily 4 obdržal z tohto dôvodu 
od Gôringa splnomocnenie „sústrediť odpovedajúcim spôsobom spojenecké jed
notky a dať im k dispozícii - najprv prostredníctvom pôžičky - modernú výzbroj.“ 
Podľa správy o činnosti DLM sa táto iniciatíva netýkala len Slovenska, ale „po
dobné snahy už boli v pohybe v prípade maďarských a chorvátskych jednotiek.“ 
Výsledkom rokovania v prípade Slovenska bol záväzný plán na vytvorenie slo
venskej bojovej skupiny sústredenej na letisku Krym pod vlastným slovenským 
velením. To malo byť bezprostredne podriadené samotnému veliteľovi Leteckej 
flotily 4. Bojová skupina mala pozostávať z bombardovacej letky vyzbrojenej lie
tadlami He 111, letky strmhlavých bombardérov Junkers Ju-87 Stuka, 2 stíhacích 
letiek Messerschmittov Bf 109 (jedna letka mala v júni 1943 vystriedať ako druhá 
garnitúra už nasadený personál letky 13, následne na jeseň mala byť postavená 
ďalšia stíhacia letka), ťažkej a ľahkej batérie protilietadlového delostrelectva, vy-

I Schopnosť ich nasadenia mala podľa DLM klesnúť na kritickú úroveň. Komplikovala sa tak podľa nej 
bojová činnosť slovenských pozemných jednotiek proti partizánom. Tie boli často odkázané na letecký 
prieskum. ВАКА, MEŠKO, ref. 2, s. 80.

8 Letci toto lietadlo pre jeho charakteristickú siluetu prezývali „Rám“. Prvé lietadlá tohto typu však slo
venská strana prevzala až v októbri 1943. Využité na fronte však už neboli, keďže operačné nasadenie 
slovenského letectva sa tu práve skončilo. ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 3, s. 65-66; ВАКА, I. - MEŠKO, 
M.: Správa Nemeckej leteckej misie o činnosti slovenských vzdušných zbraní v roku 1943. In: Vojenská 
história, roč. 14,2010, č. 3, s. 131.

9 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 447, žiadosť šéfa DLM genpor. Keipera pre ríšskeho maršala Goringa.

10 Slovenský vojenský a letecký atašé gen. II. tr. Augustín Malár v tejto súvislosti ešte 15.4.1943 v správe pre 
Ríšske ministerstvo vzdušnej dopravy konštatoval, že slovenské MNO v najbližšom čase nepočíta s nasa
dením vlastných leteckých formácií pri Leteckej flotile 4. Ako dôvod uviedol fakt, že slovenské vzdušné 
zbrane disponovali, okrem už nasadenej letky 13, len malým počtom pilotov precvičených na stíhacie 
lietadlá Messerschmitt Bf 109 E. S tými sa však počítalo ako s inštruktormi na preškolenie ďalších stíha
cích pilotov. Okrem toho osem príslušníkov lietajúceho personálu bolo podľa Malára v nemeckom Oels, 
kde absolvovalo výcvik na Heinkel He 111. V skutočnosti bol výcvik zameraný aj na lietadlo Junkers ]u 52 
a jeho absolventi ho mali následne viesť na Slovensku. Malár pritom v tejto súvislosti pripomenul, že SR 
v tom čase vlastnilo len dva kusy lietadiel He 111. VHA Bratislava, f. 53, č. 53/42-88-/2/3, správa z 15.4. 
1943.

II Luftflotte 4.

I 149 I



I. KAPITOLA /7. Pokusy o rozšírenie bojovej účasti slovenského letectva na východnom fronte

zbrojených zápožičkou z nemeckej strany najmodernejšími protilietadlovými de
lami. Bojová skupina mala mať k dispozícii tiež jednu zosilnenú spojovaciu čatu.12 
Súhlas s týmto plánom potvrdila aj slovenská vojenská delegácia na čele s gen.
II. tr. Jurechom, ktorá 29. mája 1943 tiež navštívila Vel. Leteckej flotily 4. Samot
nej realizácii tohto plánu preto už nič nestálo v ceste. Veliteľstvo bojovej skupiny 
vzniklo v Saki na Kryme pod velením mjr. let. Mikuláša Lisického. Už v júli prišla 
do Saki na preškolenie bombardovacia letka 41, ktorej príslušníci mali k dispozícii 
staršie stroje nemeckých lietadiel He 111 a Focke-Wulf Fw 58. S cieľom urýchliť 
a skvalitniť výcvik v Saki boli vybraní príslušníci bombardovacej letky odoslaní už 
v septembri do bojovej leteckej školy v Greifswalde.13

V nadväznosti na výsledky rokovania DLM sa usilovala o dodanie ďalších mo
derných stíhačiek Messerschmitt Bf 109 G 4 na vytvorenie druhej stíhacej letky 
a cvičných strojov Arado Ar 96 B l14 na preškoľovanie pre Me 109.15 Bojovú skupi
nu však nakoniec nedobudovali. Príchodom 2. frontovej garnitúry stíhacej letky 
13 v júli 1943 totiž aj v jej radoch postupne klesala bojová morálka, o čom svedčili 
aj prípady dezercií. Tie boli výsledkom nepriaznivo sa vyvíjajúcej situácie na fron
te z pohľadu Nemecka a jeho spojencov, ale tiež celkového vyčerpania pilotov, na 
ktorých sa kládlo veľa povinností, avšak pri malom počte potrebného personá
lu. Čatloš preto už 13. septembra 1943 požiadal gen. Schliepera, aby vzhľadom 
na „duševné a morálne“ vyčerpanie bola okamžite stiahnutá z poľa. Čatloš túto 
žiadosť predložil na základe správy veliteľa letky 13 stot. let. Jozefa Páleníčka z 11. 
septembra 1943.16 Na vzniknutú situáciu okamžite reagoval tiež vtedajší veliteľ 1. 
PD gen. II. tr. Štefan Jurech, ktorý v liste ministrovi navrhoval vyčleniť letku čo 
najskôr z rámca nemeckých jednotiek (konkrétne z rámca II. skupiny 52. stíhacej 
eskadry) a prideliť priamo k formujúcej sa bojovej skupine do Saki.17

Čatlošovu požiadavku DLM ďalej zaslala skupine pridelencov Hlavného ve
liteľstva vzdušnej zbrane (Oberkommando der Luftwaffe - OKL) a Vel. Leteckej

12 ВАКА, MEŠKO, ref. 8, s. 126; VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 
345, inv. č. 59, č.j. 264 311, správa Keipera Čatlošovi z 18.6.1943.

13 V dôsledku ťažkých bojov na východnom fronte došlo tesne pred príchodom letky k preloženiu bombar
dovacej eskadry 4, ktorá bola pôvodne určená na jej výcvik. Ten preto od začiatku narážal na ťažkosti 
tak v materiálnej, ako aj personálnej oblasti. Veľké problémy spočiatku spôsobovalo obstarávanie cvič
ných lietadiel. Na účely výcviku nebola prispôsobená ani samotná letecká základňa v Saki. ŠUMICHRAST, 
KLABNÍK, ref. 3, s. 36-47; ВАКА, MEŠKO, ref. 8, s. 131-132.

h Nemecký jednomotorový celokovový cvičný jednoplošník. Od verzie Ar-96A sa odlišoval najmä pozme
nenou prednou časťou trupu, ktorá skrývala silnejší motor, štandardne zavedenou kovovou dvojlistou 
stavitelnou vrtuľou, a tým pádom aj vyššími výkonmi.

15 ВАКА, MEŠKO, ref. 2, s. 83.

16 Páleničkova správa vznikla bezprostredne po úlete dvoch pilotov na lietadlách Bf 109G-4, ktorý sa usku
točnil 9. 9. 1943. O dva dni neskôr prebehol tiež úlet čat. Alexandra Geriča. Slovenské orgány ho však 
evidovali ako zostreleného. Bližšie pozri ŠUMICHRAST, ref. 1, s. 190; Dokument publikovali BYSTRICKÝ, 
J. - ŠUMICHRAST, P. (ed.): Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Bratislava 2004, s. 68, dok. 36; VHA Bra
tislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 21, č. 4306.

17 ŠUMICHRAST, ref. 1, s. 192.
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flotily 4. Vyšetrovanie, ktoré na základe toho Vel. Leteckej flotily 4 okamžite na
riadilo, viedlo nemeckú stranu k záveru, že veliteľ letky stot. let. Jozef Páleníček 
sa v protiklade k svojim ostatným podriadeným osobne len veľmi málo angažoval 
a jeho zlý príklad podlomil morálku mužstva. Veliteľstvo Leteckej flotily 4 ná
sledne požadovalo jeho odvolanie. Podľa predpisu Veliteľského štábu Hlavného 
veliteľstva vzdušnej zbrane (OKL - Luftwaffen Fiihrungsstab) z 19. septembra 
vyšiel rozkaz na stiahnutie letky 13 na Slovensko, kde mala obnoviť svoju bo- 
jaschopnosť. Podľa správy šéfa DLM genpor. Ludwiga Keipera počas nasledujúcich 
rokovaní minister Čatloš súhlasil s opätovným nasadením letky 13 na fronte, a to 
„po načerpaní síl“. Nebol si však celkom istý, či Čatloš „tento prísľub aj dodrží“. 
Pochybnosti vyjadril tiež nad dodržaním pôvodného harmonogramu výstavby 
bojovej skupiny (konkrétne letky strmhlavých bombardérov a druhej stíhacej let
ky),18 pripustil dokonca, že „vychádzajúc zo súčasnej situácie... jestvuje možnosť, 
že slov. minister obrany v budúcnosti žiadne jednotky pre použitie na východnom 
fronte neuvoľní.“19 Operačné nasadenie príslušníkov 2. garnitúry letky 13 sa na
pokon skončilo koncom októbra, a v prvej polovici novembra sa vrátili na Sloven
sko. Z frontu však vtom čase boli stiahnuté aj ostatné slovenské letecké jednotky.

Týkalo sa to aj letky 41, pod ktorej osud sa podpísal vývoj na fronte po bitke 
pri Kursku v júli a rýchly postup Červenej armády na jeseň 1943. V tejto situácii 
hrozilo, že po odsune veliteľstva 1. PD na sever mimo Krymu zostane letka v Saki 
osamotená. Na základe žiadosti samotného ministra Čatloša preto bola na pre
lome októbra a novembra 1943 zo Saki evakuovaná (spolu s pridelenou batériou 
delostreleckého protilietadlového pluku) a následne presunutá na Slovensko. Lie
tadlá He 111 slovenskí piloti odovzdali jednotkám nemeckej Luftwaffe.20 Tým sa 
definitívne skončila operačná činnosť slovenského letectva na východnom fron
te.21

18 Ich personál mal byť daný k dispozícii Leteckej flotile 4 k 1.10.1943, k čomu však nedošlo. ВАКА, MEŠKO, 
ref. 8, s. 131.

19 Tamže, s. 130-132.

20 ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 3, s. 45.

21 Rozhodla o tom nemecká strana, slovenské MNO sa to dozvedelo až dodatočne. VHA Bratislava, f. MNO 
1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 21, č. j. 4 498 taj., náčelník štábu WZ na DLM z 21.10.1943 a 25. 
10.1943.
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8. Rokovania o prezbrojení na jar a v lete 1943 
a nové dodávky zbraní

Začiatkom roka 1943 pôsobila situácia vo výzbroji slovenskej armády alarmujú
co. Od roku 1939 totiž stratila veľké množstvo pôvodného vojenského materiá
lu. Aj zvyšok (najmä protitankové zbrane) sa už v tom čase považoval viac-me
nej za zastaraný. Veľký problém predstavovali najmä straty, ktoré počas ústupu 
z Kaukazu utrpela RD. Podľa hlásenia nemeckého generála pri MNO pre Gene
rálny štáb OKH z 3. marca bolo treba v rámci divízie doplniť najmä delostreleckú 
výzbroj. Zdôvodňoval to tým, že časť ťažkých zbraní sa počas ústupu odovzdala 
Nemcom, niektoré jednotky im boli priamo takticky podriadené. Ďalšia časť vý
zbroje sa nenávratne zničila v bojoch proti nepriateľovi, prípadne vlastnými jed
notkami v dôsledku nedostatku pohonných hmôt počas ústupu. Aby bola RD opäť 
bojaschopná, mala byť doplnená minimálne dvanástimi 10-cm ľahkými hipomo- 
bilnými poľnými húfnicami a ďalšími ôsmimi v motorizovanom variante. Okrem 
toho mala RD dostať tiež desať 7, 5-cm pěchotných diel. Schlieper tiež upozor
nil na želanie MNO, aby delostrelecké zariadenie pre RD bolo nahradené výlučne 
z nemeckých zdrojov. Túto žiadosť podľa neho Slováci zdôvodňovali prísľubom 
samotného Hitlera zo začiatku roka 1942 o materiálnej pomoci pre slovenské poľ
né divízie zo strany Nemecka. Upozorňovať pritom mali na absurdnú situáciu, 
keď aj veľká časť materiálu, ktorý slovenské jednotky dostali predchádzajúci rok, 
skončila počas ústupu z Kaukazu, paradoxne, opäť v nemeckých rukách. Dodáv
ky zbraní, zariadení a munície z nemeckej strany mali podľa Schliepera uľahčiť 
aj ďalšie doplňovanie RD delostreleckým materiálom, keďže vlastné zužujúce sa 
zásoby stačili už len na doplňovanie ZD a náhradných jednotiek na Slovensku. 
Zdôraznil tiež konštatovanie MNO, že dovoz materiálu z domova znemožňovali 
ťažkosti spojené s transportom. Prostredníctvom Schliepera pritom MNO pripo
menulo aj straty delostreleckého pluku 31 pri Charkove na jar 1942, ktoré muselo 
nahradiť z vlastných zásob. Slovenské požiadavky Schlieper podporoval z poli
tických dôvodov a tiež vzhľadom na Hitlerov prísľub. Dovtedajšie dodávky zbraní 
podľa neho prišli len v obmedzenom rozsahu a s veľkým časovým oneskorením. 
Súhlasil tiež s argumentmi, že prezbrojenie z nemeckej strany uľahčí ďalšie zá
sobovanie slovenských jednotiek aj po technickej stránke. Schlieper vyjadril na 
druhej strane pochopenie pre situáciu, v akej sa nachádzalo samotné nemecké 
velenie boriace sa v tejto fáze vojny so stále narastajúcim nedostatkom vojen
ského materiálu, ako aj ľudských zdrojov. Spochybnil zároveň tvrdenie MNO, že 
nemá dostatočné množstvo delostreleckej munície pre zásobovanie poľných jed
notiek. Navrhol tiež, v snahe o odbremenenie transportnej situácie, presun dvoch 
batérií 10-cm ľahkých húfnic vz. 14/19 od ZD. Možno konštatovať, že Schlieper sa 
nepostavil bezvýhradne za slovenské požiadavky. V závere svojej správy dokon-
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ca alibisticky navrhol, aby kompetentné nemecké miesta v prípade negatívneho 
stanoviska k tejto žiadosti v odpovedi Slovákom ponechali nádej na jej realizo
vanie v budúcnosti.1 Stanovisko slovenskej strany v otázke prezbrojenia RD však 
bolo nekompromisné. Dokazuje to aj správa gen. Čatloša adresovaná Schliepero- 
vi, v ktorej minister otvorene konštatoval, že v prípade neprezbrojenia RD z ne
meckej strany, bude táto neschopná pre vedenie moderného boja. Vyjadril v tejto 
súvislosti ľútosť, že ďalšie účinkovanie spojeneckej armády, ktorá v dovtedajších 
bojoch preukázala veľa pekných úspechov, znemožnia čisto materiálne problémy. 
Vyzval pritom Schliepera, aby na presadenie slovenských žiadostí využil všetky 
možné prostriedky. Tiež ho opätovne žiadal o návrat tej delostreleckej techniky, 
ktorú počas ústupu z Kaukazu jednotky RD odovzdali Nemcom. Predostrel mu 
tiež upresnené požiadavky na doplnenie RD delostreleckým materiálom. Pre po
treby RD mal byť postavený jeden ľahký hipomobilný delostrelecký oddiel s troma 
batériami vyzbrojenými s 10-cm ľahkými húfnicami vz. 14/19 čs. výroby (tu malo 
ísť o slovenský materiál), jeden ľahký motorizovaný delostrelecký oddiel s tromi 
batériami vyzbrojenými s 10, 5-cm húfnicami vz. 18 (nemecké leichte Feldhau- 
bitze 18) a jedna batéria 88-mm protilietadlových kanónov Flak. Vybavená mala 
byť tiež žiadosť veliteľa RD, a to zabezpečiť bezprostredné obnovenie rádiotele- 
grafického spojenia RD s MNO a opačne, keďže zariadenia zabezpečujúce túto 
činnosť boli na rozkaz nadriadených nemeckých orgánov zničené počas ústupu 
z Kaukazu. Schliepera tiež Čatloš požiadal, aby počas svojej nadchádzajúcej cesty 
k RD zistil u nadriadených nemeckých veliteľstiev, či jej účinkovanie na polostro
ve Krym bude mať dlhodobý, alebo len prechodný charakter. Považoval to za dô
ležité najmä v súvislosti s jej doplňovaním koňmi, čo bola vzhľadom na ich nedo
statok otázka dôležitá z hľadiska hospodárskeho chodu celej krajiny.2

O výsledku rokovaní na úrovni OKW ohľadne slovenských žiadostí informo
val gen. Schlieper slovenské MNO 11. mája 1943. Predložil tiež zoznam mate
riálu, ktorý sa mal slovenským poľným divíziám odovzdať z nemeckých skladov 
na východnom fronte. Čo sa týka delostrelectva, OKW súhlasilo s požadovaným 
vyzbrojením jedného hipomobilného oddielu, a to s dvanástimi 10-cm ľahkými 
poľnými húfnicami vz. 14/19 čs. výroby, a to spolu so spojovacím, pozorovacím 
a zameriavacím zariadením. Z nemeckých zásob malo byť dodaných šestnásť 10, 
S-cm ľahkých poľných húfnic vz. 18 spolu s príslušenstvom pre dve motorizova
né batérie. Dodané mali byť tiež ďalšie štyri ľahké poľné húfnice po vykonanej 
oprave. Z ťažkých pěchotných zbraní mali byť z nemeckých dodávok dodané dva 
7, S-cm protitankové kanóny Pak 40 a desať 7, S-cm pěchotných diel (leichtes In- 
fanteriegeschiitz). Schválené boli tiež dodávky 40 ľahkých mínometov (leichter 
Granatwerfer 36) a 15 kusov 8-cm mínometov (Granatwerfer 34).

1 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 447, Schlieper na oddelenie atašé Generálneho štábu pozemného vojska 
z 3. 3.1943.

2 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 447, Čatloš Schlieperovi 23. 3.1943.
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Nemecká strana konečne akceptovala aj požiadavku na dodávku obrnenej 
techniky. Slovenská strana mala dostať spolu 16 obrnených vozidiel určených na 
prieskum, a to v podobe zastaraných ľahkých tankov PzKpfw. II Ausf. C. Dodané 
mali byť tiež motorové vozidlá: 70 motocyklov (z toho 25 s prívesným vozíkom), 
nemecká strana sa tiež zaviazala vrátiť 17 slovenských nákladných automobilov. 
Materiál mal byť pripravený v júni 1943, až na 10 ks 7,5-cm pěchotných diel, ktoré 
mali byť z nemeckých zásob uvoľnené až na jeseň.3 Dodávky nemeckého mate
riálu gen. Schlieper ďalej upřesnil vo svojej správe pre MNO z 25. mája, pričom 
špecifikoval aj spôsob jeho rozdelenia medzi obidve poľné divízie a záložné voj
sko. Pridŕžal sa pritom zásady, že obidve divízie mali mať približne rovnakú silu 
a výzbroj. Vzhľadom na stav, v akom sa v tom čase nachádzala RD, bolo jasné, že 
väčšina nemeckých dodávok mala smerovať k nej.

Čo sa týka tankov, obidve poľné divízie mali dostať po šesť kusov PzKpfw. II 
Ausf. C., zvyšok mal zostať na Slovensku. Neskôr sa však rozhodlo, že všetky vo
zidlá dostanú poľné divízie. Armáda však mala podľa tohto materiálu dostať tiež 
5 tankov PzKpfw. III Ausf. N. Tie v skutočnosti na Slovensko dorazili už v marci 
1943, určené však boli pre výcvik pre záložné jednotky na Slovensku.4

Čo sa týka dodávok určených pre delostrelectvo, každá z divízií mala dostať 
po osem kusov motorizovaných 10,5-cm húfnic vz. 18 s príslušenstvom. RD, resp. 
1. PD, mala dostať aj ďalšie štyri, ktoré jej mali nemecké orgány vrátiť po oprave. 
Dodané jej mali byť tiež dva 7,5-cm kanóny Pak 40, ako aj dvanásť 10-cm ľahkých 
poľných húfnic vz. 14/19 čs. výroby. Obidve divízie si mali na polovicu rozdeliť 36 
ľahkých 5-cm mínometov nemeckej výroby, zostávajúce štyri mali zostať na Slo
vensku. Každá divízia mala dostať tiež po šesť 8-cm stredných mínometov, zvyšné 
tri mali zostať pri záložných jednotkách na Slovensku. Čo sa týka v jeseni pri
sľúbených 10 ks 7, 5-cm pěchotných diel, tie sa mali rozdeliť v pomere 8:2 medzi 
budúcu 1. PD a záložné vojsko. Dodávka 70 ks motocyklov sa mala celá odovzdať 
RD, resp. 1. PD.5

Keďže väčšina dodávok novej výzbroje musela smerovať k RD, obrátilo sa 
MNO už 11. júna cestou DHM na OKW s požiadavkou na doplnenie výzbroje a vý
stroja ZD. Slovenská strana pritom požadovala 42 ľahkých 5-cm mínometov, 18 
stredných 8 cm mínometov, šesť 7, 5-cm protitankových kanónov, 10 pěchotných 
diel, zariadenia k sľúbeným 8 ľahkým húfniciam vz. 18, a 350 nákladných automo
bilov na zvýšenie pohyblivosti divízie a zabezpečenie jej zásobovania. Podľa gen. 
Schliepera išlo o minimálne prostriedky nevyhnutné na opätovné úspešné plne
nie nariadených úloh po preložení ZD do priestoru Minská. Organizačné oddele-

3 VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, spisy tajné 1939- 1944, šk. 20, inv. č. 76, DHM na MNO 11.5.1943.

4 KLIMENT, CH. K.: Slovenská armáda. Praha 1997, s. 64.

5 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, inv. č. 77, arch. j. 3 758, DHM na MNO 25. 5. 
1943; VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 4, správa Ludina pre Čatloša z 22.9.1943; f. MNO 1939 
- 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 398, inv. č. 190, DHM na MNO - Vojenská správa z 8. 7.1943.
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nie OKH však napriek tomu tento návrh obratom zamietlo so zdôvodnením, že 
prednostne musia byť uspokojené nároky RD. Požiadavky MNO Schlieper opätov
ne predostrel cestou oddelenia atašé Generálneho štábu pozemného vojska 24. 
júna 1943. Na dosiahnutie ich kladného vybavenia bolo podľa neho dôležité psy
chologické hľadisko. Pritom medzi príslušníkmi ZD, ale aj samotného MNO, silnel 
podľa neho strach z „banditov“ (oficiálne označenie pre partizánov od leta 1942) 
aj pre ich čiastočne lepšiu výzbroj. Na slovenských dôstojníkov podľa neho veľmi 
zle vplýval tiež fakt, že zatiaľ čo v samotnom Nemecku počas rôznych kurzov boli 
konfrontovaní modernou výzbrojou, na vlastných veliteľstvách v poli sa museli 
zaobísť so zastaraným materiálom.6

Nemecká strana sa nakoniec rozhodla aspoň čiastočne uspokojiť aj nároky ZD, 
keď už 29. júna akceptovala požiadavku na dodanie 42 ľahkých 5-cm mínometov 
a 18 stredných 8-cm mínometov. Gen. Schlieper o tom MNO informoval 8. júla 
1943.7

Dodávky prisľúbeného materiálu sa však nedodali podľa pôvodného harmo
nogramu. Napríklad 10,5-cm húfnice sa k vtedy už 2. PD dostali až v polovici sep
tembra 1943, a to bez ťažkých vozidiel a munície. Keďže automateriál už k divízii 
nedorazil, húfnice sa v boji nevyužili. Viazla tiež dodávka ľahkých tankov PzKpfw. 
II Ausf. C. určených na prieskum. Tie sa k poľným divíziám napokon ani nedostali 
a na Slovensko dorazili až v decembri 1943. Väčší úspech mal PÚV s tankmi Lt vz. 
38. Ich dodanie však predstavovalo len náhradné riešenie, keďže nemecká strana 
odmietla marcovú žiadosť na dodanie 58 stredných tankov PzKpfw. IV. Sedem ku
sov PÚV dostal z končiacej výroby už vo februári, v júni 1943 získalo MNO súhlas 
na nákup ďalších 58 v tom čase však už ojazdených strojov zo skladov Wehrmach
tu. Do vypuknutia SNP z nich slovenská strana prevzala 37.8

Komplikácie nastali tiež s dodávkou 12 ks 10-cm ľahkých húfnic vz. 14/19 čs. 
výroby, keďže ich delá mali vystrieľané hlavne a museli sa vymeniť. Zdržali sa tiež 
dodávky sľúbených motocyklov. 1. PD nakoniec do septembra 1943 prevzala až 
77 motocyklov (z toho 27 s prívesným vozíkom). Bola tiež podpísaná objednávka 
s firmou Zundapp-Werke na ďalších 500 motocyklov.9 Slovenská strana bola veľ
mi spokojná s dodávkou mínometov, ktoré došli načas a ešte aj v oveľa väčšom 
objeme, ako bolo pôvodne dohodnuté. Do septembra 1943 Nemci dodali spolu 
60 ks ľahkých 5-cm mínometov a 18 stredných 8-cm mínometov pre každú poľnú

6 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 447, DHM na oddelenie atašé Generálneho štábu pozemného vojska z 24. 
6.1943.

7 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 398, inv. č. 190, DHM na MNO 
- Vojenská správa z 8.7.1943.

8 UHRIN, M.: Pluk útočnej vozby 1944. Banská Bystrica 2012; Tenže: Nemecké 10,5- cm poľné húfnice vz. 18 
(leFH-18) v slovenskej a 1. čs. armáde na Slovensku. In: Vojenská história, roč. 22,2018, č. 2, s. 75.

9 Podľa M. Uhrina sa pre potreby slovenskej armády v roku 1943 realizovali tiež ďalšie dodávky nemeckých 
motocyklov. UHRIN, M.: Pluk útočnej vozby v zápolí v roku 1943. In: LEPÍŠ, J. a kol.: Slovensko v roku 1943. 
Politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica 2015, s. 18-19; Tenže, Pluk útočnej vozby..., ref. 8, s. 25.
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divíziu. Okrem toho na Slovensko bolo dodaných 20 ľahkých a šesť stredných mí
nometov.10 Začiatkom septembra tiež hranice Slovenska prekročili dva sľúbené 7, 
5-cm kanóny Pak 40 určené pre 1. PD. Ďalšie dva jej boli pridelené priamo nemec
kým veliteľstvom na fronte, a to už v júli 1943.11 Do Trenčína okrem toho koncom 
augusta dorazila dodávka jedného 5-cm kanóna Pak 38.12 Poľné jednotky trpeli 
veľkými nedostatkami aj z hľadiska potreby ručných palných zbraní. Ako príklad 
možno uviesť, že podľa hlásenia MNO pre vyslanca Ludina zo 7. septembra nema
la 1. PD ani jednu protitankovú pušku a disponovala len 80 samopalmi.13

Meškajúce dodávky vyvolali na slovenskej strane pomerne ostrú reakciu. 
MNO pritom v lete 1943 nemeckú stranu otvorene upozornilo, že v dôsledku nut
nosti vystrojiť a vyzbrojiť nové poľné jednotky „nemáme teraz zaistené potrebné 
množstvá na krytie najnutnejšej potreby pri použití minimálneho počtu jedno
tiek vnútri štátnych hraníc.“ DHM priamo obvinilo zo snahy „takrečeno poslednú 
pušku zasadiť, čo si však Slovensko pri známej propagande istého štátu (myslí 
sa Maďarsko - I. B.) nemôže dovoliť“. MNO pritom otvorene skritizovalo zamiet
nutie, alebo zredukovanie z Nemecka objednaného vojenského materiálu (nielen 
zbraní, munície, ale tiež odevu a obuvi). Prekvapujúco ešte ďalej zašiel prezident 
Tiso, ktorý podľa gen. Schliepera pred vyslancom Ludinom v auguste 1943 otvo
rene konštatoval, že „nem. voj. miesta na Slovensku prekážajú dodávkam rozlič
ného materiálu z ríše." Pred pobúreným Schlieperom a náčelníkom DLM genpor. 
Keiperom toto stanovisko počas rokovania 17. augusta podporil aj minister Čat- 
loš.14 Ludin, naopak, odmietol kritiku obidvoch nemeckých misií a vyzdvihol ich 
snahu, ktorá sa podpísala pod už uskutočnené dodávky.15 Nemecká strana však 
musela v tejto súvislosti čeliť tiež ostrej kritike poukazujúcej na nedodržiavanie 
zmluvy o brannom hospodárstve z januára 1940. Pritom Vojenská správa MNO 
upozornila už v máji 1943 MZV, že nemecká strana v praxi neakceptuje bod 3 tejto 
zmluvy, podľa ktorého mala byť popri výrobe pre nemeckú brannú moc v týchto 
podnikoch plne zaistená, okrem iného, tiež výroba pre slovenskú brannú moc. 
MZV malo v tejto súvislosti priamo na Zahraničnom úrade v Berlíne oficiálnou

io VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 4, správa Ludina pre Čatloša z 22.9.1943.

n K 7.9.1943 mala 1. PD vo výbave protitankových zbraní okrem zastaraných 3,7-cm KPÚV, 4 ks 5-cm a dva 
7, 5-cm kanónov Pak. Do minimálneho materiálneho vybavenia jej podľa MNO chýbalo 20 ks 5-cm a 10 
ks 7, 5-cm kanónov Pak. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 
- 1944, šk. 5, Čatlošov list Ludinovi zo 7. 9. 1943. MIČIANIK, P: Rok 1943 v nasadení slovenskej armády 
na východnom fronte. In: LEPÍŠ, j. a kol.: Slovensko v roku 1943. Politika - armáda - spoločnosť. Banská 
Bystrica 2015, s. 47.

12 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 4, Ludinova správa pre Čatloša z 22.9.1943.

13 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5, Čatlošov list 
Ludinovi zo 7.9.1943.

H VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 11, úradný záznam z návštevy gen. Schliepera a Keipera 
u ministra NO vo veci OPL jednotiek.

15 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 14, sig. 11/4.
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cestou intervenovať, že v praxi o oprávnených požiadavkách pre slovenskú bran
nú moc „je jednostranne rozhodované OKW v Berlíne odmietaním objednávok 
MNO u slovenských podnikov.“16 Sťažnosť MNO otvorene podporil aj samotný 
prezident Tiso v rozhovore s Ludinom 13. augusta. Argumentoval pritom infor
máciou, podľa ktorej dodávky pre slovenskú armádu navrhovali samotné zbrojné 
podniky v Dubnici a Považskej Bystrici, nemecké kompetentné miesta ich však 
mali nakoniec zastaviť. Tiso sa pohoršoval tiež nad tým, že „zatiaľ čo slovenská 
branná moc svojím spôsobom vychádza naprázdno,“ dodávky zbraní z priemyslu 
lokalizovaného na Slovensku a prevádzkovaného za slovenské peniaze smerovali 
nielen do Rumunska, ale ešte aj do Maďarska. Vyslanec Ludin, naopak, postup 
vlastných úradných miest obhajoval ako snahu o podporu nemeckého zbrojenia 
a nevidel v ňom zlý úmysel namierený proti slovenskému spojencovi.

Na druhej strane z psychologických dôvodov podporoval skorú a veľkorysú 
dodávku nemeckých zbraní ako „hmatateľný dôkaz našej vzostupnej zbrojnej sily 
a nášho tak často zdôrazneného dobrého úmyslu“. Predstavovala by tiež podľa 
neho morálnu podporu „slovenskej vlády zastávajúcu chlapsky pred verejnosťou 
vojnu, ktorá tu nie je veľmi populárna.“ Ludin sa v úradnej korešpondencii pri
kláňal tiež k tomu, aby aspoň časť výroby zbrojných podnikov na Slovensku „pri
šla k dobru Slovákom“.17 Možno konštatovať, že nemecký vyslanec si veľmi dobre 
uvedomoval klesajúci záujem slovenských vládnych kruhov participovať ďalej na 
vojne proti ZSSR zoči-voči jej predlžovaniu a rastúcim pochybnostiam o možnos
tiach nemeckého víťazstva. Kladné vybavenie požiadaviek na prezbrojenie armá
dy preto považoval za jeden z prostriedkov ako ešte presvedčiť Slovákov, aby aj 
naďalej bez nátlaku plnili nemecké požiadavky kladené na ich armádu vo vojne. 
Bezprostredný vývoj však už jasne ukázal, že aj slovenská trpezlivosť má svoje 
limity.

16 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 20, inv. č. 76, Vojenská správa MNO na 
MZV z 8.5.1943.

u VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5, list Ludina 
Sauerovi 19.8.1943; NIŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké vzťahy 1941 - 1945 v dokumentoch 
II. Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. Slowakisch-deutsche Beziehungen 
1941 - 1945 in Dokumenten II. Vom Krieg gegen die UdSSR bis zum Untergang der Slowakischen Republik 
im Jahr 1945. Prešov 2011, dok. 137, s. 475-477, expresný list Zahraničného úradu pre Štáb branného hos
podárstva na OKW o dodávkach zbraní Slovensku z 18.8.1943.
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9. Snaha o minimalizáciu účasti Slnvenskej 
republiky vo proti ZSSR v druhej 
polovici roka 1943

V lete 1943 slovenská vláda aj napriek reorganizácii svojich dvoch divízií naďalej 
hľadala možnosti ako prinútiť nemeckú stranu prehodnotiť charakter ich využitia. 
Zároveň považovala za nevyhnutné posilniť vlastné kompetencie pri rozhodovaní 
o ich nasadení. A to bezprostredne pod vplyvom nemeckej porážky pri Kursku 
v lete 1943 a následnej sovietskej protiofenzívy. Vzhľadom na negatívny vývoj na 
bojiskách druhej svetovej vojny, kde sa pôvodná vidina konečného nemeckého 
víťazstva stále viac vzďaľovala realite, klesala aj ochota slovenskej strany prinášať 
ďalšie obete. Nehovoriac o tom, že predlžovaním vojny sa zvyšovali materiálne 
straty a opotrebovanie vojenskej techniky, a pribúdali tiež ľudské obete. Pritom 
podľa štatistík, ktorými disponovala DHM, od začiatku vojny do konca septembra 
1943, už na východnom fronte zahynulo 1 096 slovenských vojakov.1

Je logické, že paralelne s pribúdajúcimi nemeckými porážkami rástli v tom ob
dobí medzi predstaviteľmi ľudáckeho režimu stále viac obavy o ďalší osud sloven
skej samostatnosti. Tie mali svoje opodstatnenie aj vzhľadom na fakt, že Spojenci 
už v predchádzajúcom období uznali čs. vládu v Londýne spolu s obnovením ČSR 
po vojne. Ľudácki predstavitelia si tiež veľmi dobre uvedomovali, že ich dovtedaj
šia kolaborácia s nacistickým Nemeckom vylučovala akékoľvek úvahy o možnos
tiach prechodu Slovenska pod vedením HSĽS na stranu protifašistickej koalície. 
Sprievodným javom preto bolo už v tom čase hľadanie rôznych alternatívnych 
plánov ďalšieho vývoja Slovenska, ktoré počítali s neudržateľnosťou štátnej sa
mostatnosti po víťazstve Spojencov. Z predstaviteľov režimu sa však takýmito 
predstavami vážne zaoberali len zástupcovia umierneného krídla ľudáckych po
litikov na čele s predsedom snemu Martinom Sokolom a slovenským vyslancom 
vo Vatikáne Karolom Sidorom (Pavol Čarnogurský, Rudolf Čavojský, Ján Klinov- 
ský...). Podobne zmýšľali tiež osoby okolo národohospodárov Imricha Karvaša 
a Petra Zaťka. V týchto kruhoch sa najčastejšie uvažovalo o obnovení čs. štátu, 
avšak s rovnoprávnejším postavením Slovenska. Tieto ich tendencie však brzdil 
nekompromisný postoj čs. exilovej vlády v Londýne, ktorá predstavy o rovnopráv
nejšom postavení Slovenska v obnovenej čs. republike nepodporovala. Vyhrážala 
sa naopak svojím plánom potrestať po obnovení Československa nekompromisne 
všetkých slovenských „quislingov“.2 Pochybnosti vyvolávalo tiež jej prosovietske

1 Ďalších 2 824 bolo zranených a 532 nezvestných. Medzi nezvestnými sa však neuvádzali osoby, ktoré de
zertovali. VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, šk. 8, správa o činnosti nemeckého generála pri MNO 
v čase od 1.10.1943 do 31. 3.1944.

2 Toto pejoratívne pomenovanie odkazuje na meno nórskeho fašistického politika (v rokoch 1942 - 1945
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smerovanie, ktorého odrazom bola čs.-sovietska Zmluva o priateľstve, vzájomnej 
pomoci a povojnovej spolupráci z decembra 1943. Takéto postoje veľmi šikov
ne využívala ľudácka propaganda, ktorá svojou protičeskoslovenskou polemikou, 
prerastajúcou do štvavej kampane proti Čechom, Židom a Čechoslovákom a pa
ralelným vytváraním strachu z komunizmu tiež brzdila pročeskoslovenské ten
dencie.* * 3

Narastajúce pochybnosti o celkovom víťazstve vojsk Osi vo vojne sa v tomto 
období pomaly, ale isto začali vkrádať aj do verejných prejavov vládnych pred
staviteľov. Zmeny medzinárodno-politickej a vojensko-politickej situácie zača
la chtiac či nechtiac reflektovať aj ľudácka propaganda, ktorá tiež viac či menej 
otvorene pripúšťala možnosť skorého víťazstva protihitlerovskej koalície. Z obsa
hu verejných vystúpení najvyšších predstaviteľov štátu už možno vyčítať strach 
z najbližšej budúcnosti, vyvierajúci z uvedomovania si bezalternatívy svojho spo
jenectva s nacistickým Nemeckom.

Pozvoľna sa menila aj sebavedomá rétorika ministra národnej obrany gen. 
Čatloša. Už v máji 1943 počas I. akademických branno-športových hier otvorene 
apeloval na „mravné a hmotné sily národa“: „v rozvlnenej vojnovej pokročilosti 
bude záležať na každom jednotlivcovi, či sa náš národ udrží na výške dejinného 
výslnia a samozáchovy a či v rozháranosti pomerov nepohltí ho kliatba otroc
tva.“ V zhode s dobovou propagandou pritom zjednodušene zdôrazňoval osudo
vý význam výsledku vojny pre budúcnosť slovenského národa. Víťazstvo malo 
zabezpečiť jeho slobodu, porážka večné zatratenie.4 Obavy o konečný výsledok 
vojny Čatloš nepriamo priznáva tiež v ďalších svojich prejavoch z tohto obdobia. 
V rozpore so svojou neskoršou snahou o stiahnutie slovenských síl z východné
ho frontu, odmietal na verejnosti kompromisné riešenie, snahu vyviazať sa z voj
ny: „...Lebo čestne zvíťazíme, lebo čestne padneme.“5 Situácii sa prispôsobovali 
tiež vyhlásenia ďalších predstaviteľov štátu, včítane prezidenta Tisu. Ten sa pod 
tlakom zahraničnopolitických a vojensko-politických zmien dokonca pokúsil 
transformovať dovtedajší výklad vzniku Slovenského štátu, ako aj jeho význam 
pre existenciu slovenského národa, a to vyzdvihovaním teórie menšieho zla. 
Ako príklad možno uviesť jeho prejav, ktorý odznel počas dožinkových slávností 
v Štubnianskych Tepliciach (dnes Turčianske Teplice) 12. septembra 1943. Vznik 
samostatného štátu tu Tiso interpretoval ako nevyhnutný krok, bez ktorého by

predsedu vlády) Vidkuna Quislinga, ktoré sa v tejto okupovanej krajine stalo synonymom zrady a kola-
borantstva s nacistami.

3 Bližšie pozri KAMENEC, I.: Pokusy reprezentantov Slovenskej republiky v rokoch 1944 - 1945 o hľadanie 
východísk v záverečnej etape druhej svetovej vojny. In: Hľadanie a blúdenie v dejinách. Bratislava 2000, s. 
151-169.

4VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 6, sig. 772/4, 
prejav z 28. 5. 1943. Prejav uverejnil v plnom znení Slovák, 30. 5. 1943, s. 3, Úloha akademickej mládeže 
v brannej výchove.

5 Tamže, sig. 772/8, uvítanie frontových bojovníkov vo Zvolene 25.7.1943.

I 159 I



I. KAPITOLA / 9. Snaha o minimalizáciu účasti Slovenskej republiky vo vojne proti ZSSR v druhej polovici roka 1943

nebolo možné „udržať“ slovenský národ. Otvorene pritom priznal, že HSĽS „ne
bola za bývalej republiky za samostatný slovenský štát.“ Možno konštatovať, že 
tieto slová boli na prvé počutie v rozpore s dovtedajšou ústrednou myšlienkovou 
líniou propagandy, teda so snahou interpretovať jeho zrod ako vyústenie snáh 
slovenského národa o vlastnú štátnosť. Tiso zároveň otvorene priznal pochyb
nosti o udržateľnosti vlastného štátu, čím len potvrdil skutočnosť, že postave
nie Slovenska bolo priamo viazané na výsledok vojny. Podobne ako Čatloš pritom 
pripustil nepriamo porážku vojsk Osi a hrozbu okupácie Slovenska. Na rozdiel od 
ministrovho fatalizmu však spochybnil dlhodobú udržateľnosť tohto stavu apelo
vaním na utužovanie mravnej sily a jednoty národa, ktorá mala byť demonštrá
ciou jeho životaschopnosti pred celou svetovou verejnosťou: „Na tejto moci sa 
všetko zvrtne. I keby sme vedeli vzdorovať len mesiac, rok, i tým by sme ukázali, 
že sa s nami musí počítať. Nech si nikto nemyslí, že keby chcel okupovať sloven
ské mestá, dediny, úrady, podniky, že ho budú Slováci vítať s otvoreným náručím. 
Áno, Slovák sa postaví na odpor, aby celý svet videl, že je znásilňovaný.“6 S podob
ným prejavom v tom čase vystúpil aj minister vnútra Mach, ktorý účasť Slovenska 
vo vojne proti ZSSR interpretoval ako prejav lojality k Nemecku za jeho pomoc pri 
vzniku vlastného štátu. Ten pritom rovnako ako Tiso interpretoval v zmysle teórie 
menšieho zla ako nevyhnutý krok pre záchranu slovenského národa. Mach pritom 
nepriamo priznal vazalské postavenie Slovenska voči Nemecku: „Keď sme nech
celi byť roztrhaní a národne zničení, keď sme nechceli žiť v otroctve, potrebovali 
sme pomoc v boji za slobodu národa, a keď sme pomoc dostali, povinní sme boli 
splniť, čo z toho prirodzene nasledovalo. V tejto čiastke Európy slobodný národ 
nemôže žiť neutrálne, keď okolo je vojna.(...) Do vojny sme išli ako spojenci s tým 
veľkým národom nemeckým, ktorý sa oproti nám choval čestne. Vytrváme s ním 
do konca, lebo je to predovšetkým náš záujem...“7

Podobné prejavy Tisu, ale aj ostatných ľudáckych predstaviteľov, naplno od
haľovali ich neschopnosť zareagovať na meniacu sa zahraničnopolitickú situáciu, 
ktorá bola následkom nemeckých porážok na frontoch druhej svetovej vojny. Na
miesto hľadania reálneho východiska a riešenia v nich svojim poslucháčom ponú
kali len plané nádeje a ilúzie.

Zmenu rétoriky v Tisových názoroch a na ne nadväzujúce zmeny vo výklade 
ľudáckej propagandy si, samozrejme, okamžite všimli aj predstavitelia čs. zahra
ničného odboja. Čs. rozhlas v Londýne v tejto súvislosti v roku 1944 konštatoval, 
že akonáhle si ľudácki predstavitelia uvedomili, že „Nemecko válku již prohrálo, 
tu se změnila i jejich řeč. Již to není genialita a nová epocha, jíž to není státnická 
prozíravost a prvořádá dejinná role, teď je to již jen prý nezištná a nenáročná prá-

6 FABRICIUS, M. - HRADSKÁ, K. (eds.): Jozef Tiso. Prejavy a články, zv. II (1938 - 1944). Bratislava 2007, dok. 
350, s. 610-613.

7 Citované podľa NIŽŇANSKÝ, E. a kol.: Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Sloven
sku. Banská Bystrica 2016, s. 94.
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ce pro národ, zachraňování holé jeho existence, ochrana před nemeckým terorem 
a maďarskou lačností, nevinná a celkom bezmocná snaha udržet Slovensko ne
porušené a neroztrhané v bouři, která se kolem něho strhla. Teď najednou nikdo 
z nich nedělal nic více než zachraňoval co se dá.“8

Presvedčenie o celkovom víťazstve Nemecka, prirodzene, klesalo tiež v radoch 
širokej verejnosti, o čom so znepokojením informovali tiež nemecké orgány na 
Slovensku. Podľa nemeckého vojenského atašé plk. Beckera sa pod tento trend do 
značnej miery podpísalo vylodenie Spojencov v Taliansku a kapitulácia tamojšej 
vlády v septembri 1943. Vo verejnosti totiž rástli obavy z možnosti bombardovania 
Slovenska spojeneckým letectvom zo základní na talianskom území. Tie dokonca 
podľa Beckera prechodne prerástli do paniky. K upokojeniu situácie neprispeli, 
paradoxne, ani opatrenia civilnej protilietadlovej ochrany napr. prostredníctvom 
zapojenia obyvateľstva v rámci brannej výchovy do výkopových prác na výstavbu 
prekrytých zákopov. Vo verejnosti tiež podľa Beckera rezonoval aj strach z Maďar
ska. Defetistické nálady podľa neho prenikli aj do armády, a to tak doma, ako aj na 
fronte. Hlavnú príčinu zhoršených nálad pritom nachádzal v nepriateľskej propa
gande, „ktorá má hlavne prostredníctvom rozhlasového vysielania silný vplyv na 
všetky vrstvy obyvateľstva, predovšetkým na úradníkov a v dôstojníckom zbore.“ 
Nepomáhal podľa neho ani vládou nariadený zákaz počúvať zahraničný rozhlas. 
Z podvratnej práce obviňoval tiež „spoločenské elementy“ podporované „židov
ským a českým“ vplyvom.9

Situáciou na Slovensku sa vážne zaoberal tiež nemecký vyslanec Ludin, čo 
dokazuje aj jeho elaborát pre Zahraničný úrad z 3. júla o vplyve panslavizmu na 
verejný a politický život na Slovensku. Jeho politický význam na jednej strane ne
preceňoval, a to vzhľadom na malú početnosť slovansky zmýšľajúcej inteligencie, 
pre ktorú to bol skôr akýsi ventil nespokojnosti s vtedajšími pomermi a nie sku
točná báza „pre reálne politicky významné protiakcie namierené proti Nemecku“. 
Na druhej strane jej význam podľa neho narastal tým, „že jej príslušníci takmer 
výlučne zastávajú riadiace funkcie, resp. sú v pozícii čakateľov.“ Obával sa pre
to ich vplyvu na široké masy slovenského národa, ktoré boli dovtedy podľa neho 
„po politickej stránke apatické a o ideologické otázky prejavujú len malý záujem.“ 
Sympatie k ZSSR tu podľa Ludina mali skôr triedne, sociálne a nie nacionálne pod
hubie. Ako protiopatrenia Ludin navrhoval aktivizovanie propagandy zameranej, 
okrem osvedčených hesiel boja proti protinábožensky zameranému boľševizmu,

8 NA Praha, f. Archiv Huberta Ripku, šk. 182, inv. č. 1 -49-26a, pět projevů Pavla Svatého o politice prezidenta 
Dra Beneše vůči Slovensku.

9 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 448b. Dokument pozri N1ŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké 
vzťahy 1941 - 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. 
Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941 - 1945 in Dokumenten II. Vom Krieg gegen die UdSSR bis zum 
Untergang der Slowakischen Republik im Jahr 1945. Prešov 2011, dok. 153, s. 525-533, správa nemeckého 
vojenského atašé pre Generálny štáb pozemného vojska o vývoji vojensko-politickej situácie na Slovensku 
z 9.11.1943.
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na konkretizáciu informácií o charaktere a podobe nového európskeho poriadku 
založeného na celoeurópskej spolupatričnosti. To sa síce malo podľa propagandy 
uskutočňovať pod vedením Nemecka, ale na spravodlivom národnostnom uspo
riadaní. Slováci sa pritom mali presvedčiť, že „miesto na výslní sa ujde aj malým 
národom.“10

Oveľa kritickejšie, ako Ludin, posudzovali situáciu na Slovensku nacistické 
orgány SD, ako aj kruhy okolo nemeckého poradcu pre HG Viktora Nagelera usi
lujúce sa o väčšie presadenie vplyvu pronacistických radikálov na úkor konzer
vatívneho krídla v HSĽS okolo prezidenta Tisu. Toho dokonca Nageler nepriamo 
obviňoval, že zaangažovanosť Nemecka v boji proti boľševizmu využil „na úplnú 
negáciu vnútropolitických dôsledkov salzburských dohovorov a tiež uvoľnenie 
príliš úzkych väzieb na ríšu“.11 Viedenská oblastná ústredňa SD dokonca zača
la zhromažďovať materiál pre vyhodnotenie „odolnosti Slovenska voči krízovým 
javom“. Vystupňovala tiež kritiku samotného vyslanca Ludina pre jeho politiku 
udržovania poriadku a pokoja na Slovensku.12

V tejto situácii vláda v auguste 1943 ešte vystupňovala úsilie, ktorého cieľom 
bolo minimalizovanie vojenskej účasti slovenských jednotiek na vojne proti ZSSR. 
Viedla ju k tomu okrem iného obava z morálneho rozkladu jednotiek, rastúcich de
zercií, a to aj v súvislosti s existenciou čs. vojenských jednotiek v ZSSR. Hromadný 
prechod slovenských jednotiek na stranu nepriateľa by neznamenal len definitívne 
vyradenie Slovenska z vojny, priniesol by tiež obrovské personálne a materiálne 
straty ohrozujúce ďalšiu bojaschopnosť slovenskej armády. Pod tieto kalkulácie sa 
pritom do značnej miery podpísal narastajúci strach z oslabenia Nemecka do tej 
miery, že už nebude môcť garantovať ochranu Slovenska pred jeho obsadením zo 
strany Maďarska. To sa síce ešte stále spamätávalo z katastrofy, ktorú predstavova
lo zničenie jeho 2. armády (v dôsledku prehraných bojov pri Stalingrade), na fron
te však už v tom čase pôsobilo „len“ 9 maďarských ľahkých divízií (spolu 90-tisíc 
mužov), ktoré plnili zaisťovacie úlohy v tyle bojujúcich nemeckých jednotiek.13 So 
svojimi obavami sa slovenská strana začiatkom septembra cestou svojho vyslan
ca zverila aj „svojmu jedinému priateľovi v strednej Európe“ rumunskému diktá
torovi maršalovi Antonescovi, od ktorého sa dočkala prísľubu vojenskej pomoci, 
v prípade maďarského zásahu.14 Smerom k Nemecku vláda zároveň už 25. augus-

10 NIŽŇANSKÝ, ref. 9, dok. 135, s. 458-464.

и Tamže, dok. 114, s. 399-407, nedatovaný záznam Nagelerovej úradovne o situácii na Slovensku pred a po 
vypuknutí vojny.

12 Tamže, dok. 149, s. 511-513, ďalekopis viedenskej oblastnej ústredne SD pre Reichssicherheitshauptamt 
(Hlavný úrad ríšskej bezpečnosti) z 27.9.1943 o posudzovaní situácie na Slovensku z pohľadu nemeckého 
vyslanectva.

13 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 8. Die Ostfront 1943/44. Der Krieg im Osten und an den 
Nebenfronten. Munchen 2011, s. 852-856.

и LIPTÁK, Ľ.: Maďarsko v slovenskej politike za druhej svetovej vojny. In: Príspevky k dejinám fašizmu 
v Československu a v Maďarsku. Bratislava 1969, s. 240.
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ta sformulovala požiadavku, podľa ktorej mal Čatloš predbežne schvaľovať nasa
denie slovenských divízií do boja (pokiaľ nešlo o neúmerné úlohy), a to dovtedy, 
kým nebudú dostatočne vystrojené a vyzbrojené pre úspešné vedenie bojov.15 Dňa 
2. septembra 1943 o tom minister informoval genpor. Schliepera.16 V rozhovore 
z nasledujúceho dňa pritom zdôraznil, že „vzhľadom k trvaniu a tvrdosti vojny už 
slovenské jednotky nemôžu byť naďalej nasadené na fronte, pretože ich skutočná 
a morálna odolnosť by nedokázala vydržať ďalšie útoky.“ Upozornil však, že „Slo
váci sa chcú podieľať na vojne aspoň „symbolicky“, lebo... slovenský osud je pevne 
spätý s nemeckým...“. Podľa správy, ktorú Schlieper 4. septembra zaslal na OKW, 
rozhodnutie vlády bolo determinované pochybnosťami o nemeckom konečnom ví
ťazstve. Na druhej strane o bojovej hodnote slovenských jednotiek si ilúzie nerobil 
a označil ju za skutočne malú. Nasadenie slovenských divízií na bojovej línii by 
podľa neho pre nemecké vedenie nepredstavovalo posilu, ale skôr nebezpečenstvo. 
1. PD (do 1. augusta 1943 RD) sa podľa neho plne osvedčila pre vtedajšie úlohy 
ochrany úžin a pobrežia na Kryme. Napriek personálnemu, ako aj materiálnemu 
doplneniu divízie jej slabinou bola úroveň výcviku, nedostatok dôstojníkov, ako aj 
ich postoje. Na úrovni nebola ani pohyblivosť divízie.17 Podobné nedostatky mala 
podľa Schliepera tiež 2. PD (do 1. augusta 1943 ZD). Tú síce považoval za materi
álne dobre vybavenú, zároveň však nedostatočne pohyblivú. Veľmi oslabená však 
bola personálne. Čo sa týka postupnej demoralizácie divízie, tento trend sa podľa 
nemeckého generála nepodarilo odstrániť ani po jej presune do nového priestoru 
v okolí Minská, keďže aj tu existovala možnosť dorozumenia sa s miestnym oby
vateľstvom. Riešením podľa Schliepera bolo stiahnutie divízie z bojov proti „ban
dám“ pre jej morálny rozklad. Nasadená mala byť podobne ako 1. divízia, alebo na 
výstavbu záložných postavení.18 V tom prípade by bolo podľa neho možné uva-

15 Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici, f. Pozostalosť Jaroslava Šolca, šk. 46, prírastkové číslo (prír. č.) 
5280/2001, čiastočný odpis zápisnice o zasadnutí ministerskej rady dňa 25. 8. 1943; VHA Bratislava, f. 
MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 21, č.j. 4 234/1.

16 Tento dátum uvádza samotný Schlieper vo svojej správe pre OKW zo 4. 9. 1943. Oficiálny list z úrovne 
MNO adresovaný nemeckému generálovi je datovaný 1. 9. 1943. PREČAN, V. (ed.): Slovenské národné 
povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. Bratislava 1970, s. 26, poznámka 3 k dok. 1.

n V správe z 2.9.1943 pre MNO sa však kriticky vyjadril tiež k materiálnemu vybaveniu divízie, keďkonšta- 
toval, že pre nasadenie na fronte „nestačí ešte vyzbrojenie ťažkými protipancierovými zbraňami.“ Navr
hoval preto MNO, aby objednalo 10 kusov nemeckých 7,5-cm protitankových kanónov, zlepšilo pechotnú 
výzbroj puškami s cieľovými ďalekohľadmi a samopalmi. Nedostatočná bola podľa neho tiež výzbroj mí- 
nometných jednotiek. Rovnako Schlieper hodnotil 1. PD tiež v polročnej správe o činnosti svojho úradu. 
VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 20, inv. č. 77, č.j. 1442/43 taj., správa 
Schliepera z 2.9.1943. Slovenský preklad tohto dokumentu pozri Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici, f. 
Pozostalosť Jaroslava Šolca, šk. 11, prír. č. S 119/86; BA - MA Freiburg, Bs. RH 2, fol. 11-39, správa o čin
nosti nemeckého generála pri MNO za obdobie od 1.4. do 30.9.1943.

18 Ďalšie nasadenie časti 2. PD však Schlieper paralelne ospravedlňoval ako nevyhnutné opatrenie, ktoré 
si vyžiadala nutnosť ochrany železníc na území Bieloruska. V správe z 2. 9. pre MNO pritom odporučil 
nasadzovanie čo najväčších jednotiek, minimálne v sile roty. Divízia bola podľa neho dostatočne vyba
vená nemeckými dodávkami zbraní (60 ľahkých, 18 stredných mínometov, šesť 50-mm kanónov Pak 38). 
Okrajová úderná sila pechoty však podľa neho nekorešpondovala s palebnou silou ťažkých zbraní. Nedos
tatočná bola tiež pohyblivosť divízie, a to pre nedostatok nákladných automobilov, ako aj koní. Schlieper
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žovať o Čatlošovej viackrát predkladanej žiadosti, aby boli obe slovenské divízie 
nasadzované nie priďaleko jedna od druhej; to by uľahčilo aj ich zásobovanie po
trebnými slovenskými dodávkami. Ich spoločné velenie však vylučoval pre nedo
statok schopných veliteľov. Napriek tomu, že Schlieper uznal, že úlohy pridelené 
slovenskej armáde by mali zodpovedať jej silám, samotné uznesenie slovenskej 
vlády prijať neodporúčal. Obmedzili by sa tak podľa neho kompetencie nemeckého 
vojenského velenia. Uznesenie bolo podľa neho neuskutočniteľné, keďže samotný 
minister Čatloš nemohol z Bratislavy dostatočne jasne a rýchlo zhodnotiť vojen
skú situáciu. Tiež slovenské velenie divízií by mohlo svoju „závislosť na Bratislave“ 
využívať v snahe o vyhnutie sa nepríjemným úlohám.19

Napriek Schlieperovmu nesúhlasnému stanovisku, zaslalo MNO 4. septembra 
nemeckej strane prostredníctvom MZV rozhodnutie o spôsobe nasadenia obi
dvoch poľných divízií. Potvrdilo, že obe divízie sa dávajú k dispozícii nemeckému 
veleniu, avšak iba pre zaisťovacie úlohy pod jednotným velením. Zároveň sa malo 
pri najbližšej príležitosti realizovať ich spojenie pod slovenským velením. Nemec
ká strana mala byť tiež upozornená, že „slovenské velenie nikdy nevzdalo sa práva 
velenia nad svojimi jednotkami.“20

Reakcia nemeckej strany vo vzťahu k slovenskej iniciatíve však bola (aj vzhľa
dom na Schlieperov postoj) podľa očakávania zamietavá. Dokazuje to záznam 
v denníku OKW zo 6. septembra, kde sa konštatuje súhlas jeho náčelníka poľného 
maršala Keitela so stanoviskom nemeckého generála pri MNO. Nemecké velenie 
však podľa tohto dokumentu súhlasilo s reorganizáciou 2. PD.21

Potvrdzuje to už správa gen. Schliepera pre MNO z 5. septembra o rozhodnutí 
OKW stiahnuť 2. PD z boja proti partizánom. Do úvahy pritom podľa neho prichá
dzalo jej nasadenie na stavebné práce pri budovaní obrany niekde viac na západe, 
kde sa nehovorilo slovanským jazykom, alebo jej použitie na ochranu pobrežia Čier
neho mora. Stiahnutie divízie však podľa OKW v danej chvíli nebolo možné, lebo 
by to okamžite využila panslavistická propaganda. Zároveň by to bol zlý príklad 
pre ostatné spojenecké štáty. Čatloš bol zároveň oboznámený s listom od poľného

sa tiež pokúsil pomenovať príčiny morálneho rozkladu vo vnútri divízie, ktorých prejavom bol rastúci 
počet dezercií. Jednou z nich bol podľa neho fakt, že nedošlo k vystriedaniu starších ročníkov. Zároveň sa 
podľa Schliepera nedostatočne využívali možnosti striedania vojakov na dovolenkách, čo však malo svoje 
objektívne príčiny v neschopnosti čeliť rastúcej sile partizánskeho hnutia. V neposlednom rade za príčinu 
rozkladných javov považoval tiež neschopnosť dôstojníckeho zboru čeliť nepriateľskej propagande, a to 
vlastným výchovným pôsobením na slovenských vojakov. Rovnako Schlieper hodnotil 2. PD tiež v polroč
nej správe o činnosti svojho úradu. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 14, sig. III/7, Schlieper 
na MNO 2.9.1943; BA - MA Freiburg, Bs. RH 2, fol. 11-39, správa o činnosti nemeckého generála pri MNO 
za obdobie od 1.4. do 30.9.1943.

19 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448b, správa nemeckého generála pri MNO pre Amt Ausland/Abwehr 
ohľadne nasadenia slovenských poľných divízií zo 4. 9. 1943. Pozri tiež PREČAN, ref. 16, dok. 1, s. 25- 
27.

20 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 20, inv. č. 76, č.j. 4 252 taj./I.

21 PREČAN, ref. 16, dok. 1, s. 27, poznámka 4.
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maršala Ewalda von Kleista - veliteľa Skupiny armád A, ktorý odmietol požiadavku, 
aby MNO spolurozhodovalo o nasadení divízií, „keďže nežije v situácii“.22

Napriek tomuto zamietavému stanovisku sa slovenská strana nevzdávala a na
ďalej predkladala argumenty pre pôvodné stanovisko vlády. Jej predseda Tuka aj 
v rozhovore s Ludinom 7. septembra upozornil, že slovenský vyslanec v Berlíne 
Matúš Černák bol poverený oznámiť nemeckému Zahraničnému úradu, že ná
sledkom nedostatočnej výzbroje a výstroja slovenská 1. PD nie je schopná plniť 
bojové úlohy. Hroziť totiž malo zajatie divízie a jej následné použitie na boj proti 
Nemcom, čo mohlo mať nedozierne politické a psychologické následky. Podľa Tuku 
nešlo o snahu vlády vyviazať sa z vojny.23 Minister Čatloš zároveň už 6. septembra 
osobne predniesol obsah rozhodnutia vlády tiež poľnému maršalovi von Kleistovi. 
Ten ho uistil, že 1. PD nenasadí tak, aby bola zničená alebo zajatá.24 Skutočnosť, 
že slovenská strana to myslela vážne, dokazuje urgencia gen. Schliepera, ktorý už 
24. septembra hlásil, že Čatloš na základe spomínaného rozhodnutia vlády z 25. 
augusta zrušil nemecké nariadenie na presun 2. PD. Tá mala byť podľa rozkazu 
samotného Keitela z 19. septembra nasadená na formujúcom sa Východnom vale 
(nemecká obranná línia) v priestore Vitebska (bieloruský Viciebsk) čiže ešte bližšie 
k frontovej línii.25 Tento krok urýchlil rozhodnutie OKW, ktoré 25. septembra za
mietlo uznesenie slovenskej vlády.26 V reakcii na Keitelovo rozhodnutie slovenská 
vláda 22. septembra poverila vyslanca Černáka, aby demaršom zabránil presunu 2. 
PD. Zároveň mal v Zahraničnom úrade predostrieť požiadavku na stiahnutie 1. PD 
na Slovensko, čo mal zdôvodniť potrebou posilnenia ochrany hraníc proti hrozbe zo 
strany Maďarska a partizánov. Slovenská strana si však uvedomovala, že argumenty 
o nebezpečenstve zo strany Maďarska nemecká strana nebude akceptovať, Černák 
preto tieto požiadavky zhrnuté v „pamätnom spise“ nakoniec vôbec nepredložil.27 
K preveleniu 2. PD napriek tomu nedošlo vzhľadom na vývoj na fronte.

22 VHA Bratislava, MNO 1939 - 1945, vária, šk. 4, úradný záznam zo stretnutia z 5.10.1943.

23 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448b, správa nemeckého vojenského atašé pre oddelenie atašé Generál
neho štábu pozemného vojska zo 7.9.1943; PREČAN, ref. 16, dok. 2, s. 28-30.

24 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 135, s. 50, memorandum Čatloša z 8. 1. 1944 pre Ludina - príloha 8, 
záznam gen. Jurecha z rozhovoru medzi Čatlošom a Kleistom zo 6.9.1943.

25 Veliteľ divízie plk. gšt. Karol Peknik bol o rozkaze OKW informovaný 21. 9. 1943. Odmietol pritom jeho 
realizáciu bez dodatočného schválenia zo strany MNO. V ďalekopise pre ministra Čatloša z nasledujúceho 
dňa ju pritom označil za „povážlivú“, keďže išlo o „úplne zmenenú úlohu zasadenia divízie na fronte ne
odpovedajúcu vôbec organizácii a složeniu zaisťovacej divízie“. Žiadal pritom o zakročenie na patričných 
miestach „pretože divízia túto úlohu plniť nemôže.“ Ako dôvody uviedol, okrem iného, nízke bojové stavy 
peších rôt, ich nedostatočný výcvik, nedostatok ťažkých zbraní pechoty, motorových vozidiel, demorali
záciu mužstva vyvolávajúcu obavu „z prechodu celých jednotiek“. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, 
fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5, ďalekopis z 22.9.1943; BYSTRICKÝ, I.: Zaisťovacia 
divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (november 1942 - október 1943). In: Vojenská histó
ria, toč. 4,2000, č. 3-4, s. 50-51.

26 PREČAN, ref. 16, dok. 4, s. 32.

27 Tamže, poznámka 3 k dok. 5, s. 33-35; Tenže: Nacistická politika a Tisúv režim v předvečer Povstání (I). 
In: Historie a vojenství, 1990, č. 2 , s. 10.
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V napätej atmosfére v septembri paralelne vrcholili tiež rokovania s nemec
kou stranou o postavení kontingentu pomocníkov pre ríšsku protivzdušnú obra
nu. Tie si vyžiadala rastúca potreba ľudských zdrojov v dôsledku stúpajúcej in
tenzity spojeneckého bombardovania na území Nemeckej ríše. Nedostatky v pro
tivzdušnej obrane sa mali vyriešiť vytvorením špeciálneho útvaru Heimatwehr, 
a to využitím dobrovoľníkov zo spojeneckých satelitov, včítane SR. Najvyššia rada 
obrany štátu už koncom júla rokovania prehodnotila na medzištátnu záležitosť 
a požadovala uzavretie medzištátnej dohody.28 Vláda pritom od Nemcov požado
vala zabezpečenie samotnej SR protilietadlovým delostrelectvom, čo bolo podľa 
nemeckého atašé plk. Beckera aj v záujme zachovania zbrojnej výroby.29 Podľa 
predbežnej dohody zo 14. augusta 1943 nemecká strana akceptovala, aby vojaci 
nasadení mimo SR (asi 10 500 mužov) slúžili pod slovenským velením, v sloven
ských uniformách, podliehajúc slovenskému disciplinárnemu poriadku. Slováci 
však museli byť schopní poskytnúť dostatočný počet vycvičených dôstojníkov, 
poddôstojníkov a uniforiem pre 10 500 mužov. Výcvik sa mal organizovať podľa 
nemeckého vzoru pod vedením nemeckých dôstojníkov.30

Rokovania sa však skomplikovali potom, čo Nemci počas nasledujúceho au
gustového bilaterálneho zasadnutia v Berlíne nesúhlasili s viacerými slovenskými 
požiadavkami ohľadne zabezpečenia samotnej SR protilietadlovým delostrelec
tvom, podmienok, za akých slovenská strana mohla žiadať návrat svojich vojakov 
do vlasti atď.31 Najvyššia rada pre obranu štátu napokon 3. septembra 1943 roz
hodla, že protilietadlové jednotky (okolo 10 500 mužov) do Nemecka vláda pošle 
iba vtedy, keď samotná SR bude materiálne vybavená na protivzdušnú obranu. 
Z vojakov určených pre Nemcov sa mali prednostne doplniť jednotky určené do 
poľa. Pre Nemeckú ríšu malo byť podľa medzištátnej zmluvy k dispozícii len okolo 
2 100 osôb.32 Aby sa urýchlilo jej uzavretie, uskutočnila sa 13. septembra porada 
u predsedu vlády Tuku. Keďže minister Čatloš tu Nemeckej ríši ponúkol len spo
mínaných 2 100 mužov, rokovania nakoniec prekvapujúco stroskotali.33

28 Bližšie pozri VANĚK, O.: Slovenskí flakhelfri pre nemecký Heimatwehr. In: Vojenská história, roč. 5,2001, 
č. 1, s. 96-107.

29 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 456, správa nemeckého vojenského atašé pre oddelenie atašé Generálne
ho štábu pozemného vojska z 9.8.1943.

30 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945 spisy tajné 1939 - 1944, šk. 20, inv. č. 76, ujednanie medzi DLM 
a MNO; BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 456, Záznam Úradu Ausland/Abwehr pre Keitela z 23.9.1943.

31 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 9, dok. 140, s. 487-494, zápisnica z nemecko-slovenského rokovania na Ríšskom 
ministerstve vzdušnej dopravy dňa 20.8.1943.

32 VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, spisy tajné 1939- 1944, šk. 21, č.j. 4251 taj., MNO na MZV - uznesenie 
Najvyššej rady pre obranu štátu z 3.9.1943.

33 Medzitým však už koncom júla vyšli organizačné pokyny na výstavbu Slovenskej protilietadlovej brigády, 
ktorá mala mať vyše 2 600 mužov, [ej výcvik prebiehal od augusta v ochrannom pásme, čo sa nezaobišlo 
bez nepokojov a zbehnutí. Po stroskotaní rokovaní boli vojaci nakoniec z ochranného pásma odsunutí. 
Pritom k 14. 9. mala brigáda 2 071 osôb. Vleklé politické rokovania pokračovali neúspešne aj v nasledu
júcom období. BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 456, záznam Úradu Ausland/Abwehr pre Keitela z 23. 9.
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Zo slovenskej strany to však v septembri 1943 nebolo všetko. Koncom mesia
ca sa slovenskí predstavitelia predsa len odhodlali vystupňovať ešte svoje požia
davky na minimalizáciu vlastnej vojenskej účasti na východnom fronte. Dňa 27. 
septembra totiž Tuka a Čatloš otvorene požiadali genpor. Schliepera o postupné 
stiahnutie slovenských divízií (najskôr mali plniť ľahšie úlohy za frontom). Slo
venský vyslanec v Berlíne Matúš Černák, prítomný na rokovaní, túto požiadavku 
zdôvodnil pretrvávajúcim nebezpečenstvom prebehnutia slovenských vojakov 2. 
PD k nepriateľovi, čo by malo za následok „silné vnútropolitické otrasy v kraji
ne“. Vojaci by podľa neho následne mohli byť prinútení v rámci „čs. légie“ bojovať 
proti Nemecku. Slovenskí predstavitelia však túto svoju žiadosť nepodmieňovali 
vystúpením SR z vojny, čo počas rozhovorov aj viackrát zdôraznili. Ako alterna
tívu preto navrhovali nasadenie stiahnutých vojakov vo vojenskom priemysle. 
Na druhej strane slovenskí predstavitelia súhlasili dať k dispozícii dobrovoľníkov 
pre východný front. Nevylúčili tiež slovenskú účasť na plnení úloh protivzduš
nej obrany mimo SR, čím naznačili možnosť obnovenia bilaterálnych rokovaní 
v tejto otázke. Čatloš (s podporou Tuku) síce pripustil postavenie kontingentu 
10 500 pomocníkov protilietadlového delostrelectva, v praxi však uvoľneniu ta
kého množstva ľudí podľa neho bránili politické a hospodárske prekážky. Tiež sa 
mala posilniť protivzdušná obrana slovenského územia vlastnými vycvičenými 
jednotkami. Gen. Schlieper prijal tieto argumenty s rozčarovaním, slovenských 
partnerov pritom upozornil, že v danom okamihu „je na Východe potrebný kaž
dý muž a každá zbraň; prínos slovenských divízií spočíval v tom, že prinajmen
šom uvoľnili nemecké sily. Okrem toho má táto otázka ďalekosiahle politické 
dôsledky, jednak pre vzťah Nemecko - Slovensko, pre účasť Slovenska vo vojne 
a jednak pre nepriateľskú propagandu.“ Zároveň Slovákov upokojoval, keď zdô
razňoval, že podľa jeho vedomostí by slovenská 1. PD mala naďalej plniť len jed
noduchšie úlohy pri ochrane pobrežia. Aj 2. PD podľa neho dostala od náčelníka 
OKW poľného maršala Keitela ubezpečenie, že nebude dostávať bojové úlohy. 
Schlieper tiež poukázal na celkovo nedostatočné využitie ľudského potenciálu 
Slovenska pre vojnu (včítane vojenského priemyslu) v porovnaní s trojnásobným 
nasadením obyvateľstva v Nemeckej ríši. Jeho tvrdenie však Černák spochybnil 
argumentom, že Nemecko disponuje tiež miliónmi zahraničných pracovných síl, 
včítane asi 100-tisíc Slovákov, a vojnových zajatcov.34

K stiahnutiu divízií na Slovensko však ani po tejto urgencii podľa očakáva
nia nedošlo. Jediným výsledkom bola reorganizácia 2. PD na Technickú brigádu 
a jej odvelenie do Talianska (spolu s 12. stavebnou rotou železničných ženistov), 
s čím vláda súhlasila začiatkom októbra 1943.35 Gen. Schlieper pritom hlásil, že

1943; VANĚK, ref. 28.

34 PREČAN, ref. 16, dok. S, s. 33-36, záznam gen. Schliepera o rokovaní so slovenskou vládou z 27.9.1943.

35 Slovenská vláda mala v tejto súvislosti niekoľko požiadaviek. Brigáda nemala byť použitá v partizánskom 
území so slovanským obyvateľstvom, mala byť sústredená ako celok pod slovenským velením, nepotrebné
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slovenská vláda, vzhľadom na závislosť od Nemecka, zotrvá vo vojne. Počet obetí 
však chce minimalizovať. Protivojnovú náladu vo verejnosti podľa neho nezme
nil ani fakt, že v prípade porážky Nemecka padne aj slovenská samostatnosť.36 

Nemecký generál pritom prirodzene analyzoval príčiny postoja slovenskej strany 
k rozsahu a forme ďalšej účasti vlastných jednotiek vo vojne. V polročnej správe 
o svojej činnosti adresovanej OKW podrobil pomerne ostrej kritike dôstojnícky 
zbor slovenskej armády. Jeho príslušníci sa podľa neho prestali zaujímať o vojnu 
ako takú a sledovali už len individuálne potreby vyplývajúce zo strachu o vlast
nú bezpečnosť. Podľa nemeckého generála pritom časť dôstojníckeho zboru bola 
vyslovene „deutschfeindlich“ a v tomto zmysle aj vplývala na správanie poddôs
tojníkov a mužstva. Kritike Schlieper podrobil aj samotnú personálnu politiku 
na MNO, ale tiež trieštenie „už tak slabého“ dôstojníckeho zboru prideľovaním 
dôstojníkov pre brannú výchovu, civilnú protilietadlovú ochranu atď. Naštrbila 
sa podľa neho aj samotná spolupráca MNO s DHM. Priznal, že ani v minulos
ti slovenská strana nevyhľadávala pomoc zo strany DHM, napriek jej úprimnej 
snahe. Na druhej strane po „prechode do defenzívy“ a po udalostiach v Taliansku 
sa podľa neho na slovenskej strane smerom k nemeckej misii začala prejavovať 
výrazná zdržanlivosť, až odmietanie. Slováci, veľká časť armády, ale aj inteligen
cie, prestávali veriť v nemecké víťazstvo, čoho prejavom podľa Schliepera bola 
aj snaha o prehodnotenie vlastnej účasti na vojne a odmietanie prinášať ďalšie 
obete. Pod túto skutočnosť sa podľa neho podpísala nepriateľská propaganda. 
Spoluprácu s MNO mali determinovať aj zásahy Najvyššej rady pre obranu štá
tu, konkrétne v otázke ďalšieho nasadenia slovenských peších divízií na fronte, 
ale aj pri rokovaní o pomocníkoch pre protivzdušnú obranu ríše.37 Hodnoteniu 
Schlieper podrobil aj samotného ministra národnej obrany gen. Čatloša. Ten sa 
podľa neho ocitol pod politickým tlakom, z čoho pramenili jeho obavy z útokov 
na svoju osobu. To bol podľa Schliepera dôvod, prečo Čatloš nepodnikol roz
hodné kroky na odstránenie „neporiadkov“ v dôstojníckom zbore. Minister mal 
pred Schlieperom otvorene hovoriť o svojich politických nepriateľoch a slabosti 
svojho postavenia. Schlieper z toho vyvodil záver, že Čatloš síce prejavil vo vše
obecnosti dobrú vôľu a počúval nemecké návrhy, zostal však nerozhodný. Svojou 
poddajnosťou, ústupčivosťou sa podľa nemeckého generála snažil opäť získať 
rozhodujúce postavenie na MNO. Možno konštatovať, že Schlieper hodnotil Čat-

zbrane a zariadenie mali byť vrátené späť na Slovensko. Spolu s ňou mala byť do Talianska preložená aj 
12. stavebná rota železničných ženistov. Nemecké velenie na návrh gen. Schliepera neakceptovalo len 
požiadavku krátkodobého preloženia divízie do rakúskeho vojenského priestoru za účelom reorganizácie, 
a to zo strachu pred možnými dezerciami k protivníkovi. Tamže, poznámka 4 k dok. 6, s. 37, správa genpor. 
Schliepera z 8. 10.1943; dok. 6, s. 37-38, operačné oddelenie Veliteľského štábu brannej moci na OKW - 
rozkaz o reorganizácii 2. PD.

36 Tamže, dok. č. 23, s. 77.

37 BA - MA Freiburg, Bs. RH 2, fol. 11-39, správa o činnosti nemeckého generála pri MNO za obdobie od 1. 
4. do 30.9.1943.

I 168 I



loša aj v tomto období stále ako proněmecky orientovanú osobu, ktorej konanie 
však bolo determinované silnými politickými tlakmi, či už zo strany Najvyššej 
rady pre obranu štátu, alebo samotných vládnych predstaviteľov. Je však otázne, 
do akej miery Čatlošove argumenty boli len prejavom alibizmu zoči-voči nemec
kému tlaku, alebo skutočným odrazom jeho názorov. Čatloš si už totiž vtedy mu
sel veľmi dobre uvedomovať beznádejnú situáciu na frontoch druhej svetovej 
vojny z pohľadu nemeckej armády. Na druhej strane je zaujímavé konfrontovať 
Schlieperovo hodnotenie s Čatlošovým povojnovým tvrdením o svojom nekom
promisnom postoji voči Nemcom v otázke stiahnutia slovenských divízií z fron
tu na jeseň 1943. Pritom podobne ako pred Schlieperom sa Čatloš vyjadroval aj 
pred inými nemeckými príslušníkmi. Napr. viceadmirál Leopold Burkner - vedú
ci oddelenia Zahraničie centrály vojenskej spravodajskej služby (Amt Ausland/ 
Abwehr) - o rozhovore s ministrom počas svojho pobytu v Bratislave informoval 
22. októbra 1943 nasledujúcim spôsobom: „Vývodmi generála Čatloša sa tiahlo 
ako červená niť jeho výrazné úsilie dať Hlavnému veliteľstvu brannej moci na 
vedomie, že on, Čatloš, má voči svojim ministerským kolegom neobyčajne ťažké 
postavenie, keďže títo myslia len veľmi málo vojensky a sú mimoriadne úzkost
liví, tak pokiaľ ide o celkovú vojnovú situáciu, ako aj najmä voči Maďarsku. On, 
Čatloš, prosí o to, aby v Nemecku mali pre túto jeho situáciu porozumenie; pre 
každý prípad sa bude naďalej poctivo snažiť pracovať v zmysle spoločného vede
nia vojny. Podpory prezidenta si je istý.“38

Pomerne kriticky sa Schlieper vyjadril na adresu vtedajšieho veliteľa pozem
ného vojska gen. I. tr. Antona Pulanicha, a to poukázaním na jeho vek a choroby. 
Tieto faktory sa podľa neho podpísali pod naštrbenie spolupráce s DHM, keď 
Pulanich odmietal všetky nové návrhy podmienené vojnovou situáciou. Naopak, 
v súvislosti so zvažovanou zmenou vo funkcii veliteľa pozemného vojska Schlie
per čoraz viac skloňoval meno gen. II. tr. Jozefa Turanca, ktorý bol všeobecne na
ďalej považovaný za „deutschfreundlich“. Vtedajší veliteľ Vojenskej správy mal 
podľa nemeckého generála všetky predpoklady pre vyriešenie nepriaznivého 
stavu v slovenskej armáde. Pripustil však aj predpoklad, že zo strany odporcov 
v radoch politikov, ale aj vojakov, by bol vystavený ešte väčším tlakom a nedôve
re ako samotný minister Čatloš.

Čo sa týka ďalšej účasti Slovenska vo vojne, jej možnosti podľa Schliepe- 
ra neboli zďaleka vyčerpané. Napriek tomu slovenská strana presadzovala len 
symbolickú účasť vlastnej armády v ďalšom priebehu vojny. Pod týmto vplyvom 
podľa Schliepera sa aj samotný Čatloš vzdal svojich predchádzajúcich úmyslov 
posilniť slovenské divízie v poli.39 Nemecký generál si v tejto súvislosti kládol 
otázku, ako chce slovenská vláda chrániť svoje hranice bez nemeckej pomoci.

38 PREČAN, ref. 16, dok. 7, s. 39.

39 BA - MA Freiburg, Bs. RH 2, fol. 11-39, správa o činnosti nemeckého generála pri MNO za obdobie od 
1.4. do 30. 9.1943.
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Takéto podceňovanie vlastnej situácie pripisoval všeobecne „slovanskej menta
lite“. Slováci si podľa neho neboli schopní vytvoriť jasný obraz o tom, aký osud 
čaká taký malý národ od boľševikov, USA a Veľkej Británie na jednej strane, či od 
južného suseda - teda Maďarska, na strane druhej. Čo sa týka konkrétnej vyu
žiteľnosti slovenských poľných divízií, zotrvával Schlieper aj naďalej na svojom 
tvrdení, že 1. PD je vhodná na plnenie vtedajších úloh, teda ochrany pobrežia, 
jej nasadenie do frontového úseku v žiadnom prípade neodporúčal, vzhľadom 
na nedostatok ťažkých zbraní a nespoľahlivý dôstojnícky zbor. Situácia v 2. PD 
(čoskoro Technickej brigády) sa podľa neho nezmenila, jej využiteľnosť videl len 
pri výstavbe obranných postavení.40 Možno konštatovať, že ani samotný Schlie
per neodporúčal ďalšie frontové nasadenie slovenských jednotiek, minimalizá
ciu účasti slovenskej armády na vojne (včítane presunu dispozičného práva na 
armádu výlučne na slovenské politické a vojenské orgány), tak ako ju navrhovala 
slovenská strana, však odmietal.

Vzhľadom na rýchly sled udalostí sa však ani tieto argumenty neukázali ako 
rozhodujúce. Výsledkom boli známe skutočnosti pri ukrajinskom mestečku Ka- 
chovka (juhozápadne od mesta Melitopol), kde sa po náhlom sovietskom útoku 30. 
októbra dostalo do zajatia vyše 2-tisíc vojakov (niektorí prešli, iní sa vzdali) 1. PD. 
V tejto súvislosti gen. Čatloš ešte 27. októbra pred genpor. Schlieperom vyhlásil, že 
sa obáva zlyhania divízie, a že pri prípadných stratách vzniknú v krajine nepokoje. 
Trval pritom na ponechaní zaisťovacieho charakteru divízie. Nemecký generál mal 
pri tejto príležitosti vyhlásiť, že divízia nebude v dotyku s nepriateľom a v prípade, 
že nemecké jednotky budú donútené ustúpiť, pravdepodobne vystriedajú Slovákov 
a prevezmú obranu.41 Vzhľadom na predchádzajúce nemecké rozkazy o vytvorení 
záchytného pásma na čiare Berislav - Perekop jednotkami 1. PD však slovenská 
strana týmto uisteniam nedôverovala. Tiso preto poveril Čatloša, aby svoje obavy 
tlmočil priamo poľnému maršalovi von Kleistovi.42 Toho minister v liste z 29. ok
tóbra opätovne upozornil, že „slovenské jednotky v poli reprezentujú celý vojen- 
sko-politický kapitál nášho štátu.“ Tlmočil mu tiež stanovisko slovenskej vlády, 
podľa ktorého mala mať 1. PD zaisťovací charakter, ako aj rozhodnutie OKW, podľa 
ktorého sa nepredpokladalo jej použitie pre frontové boje. Kleista pritom požiadal, 
aby slovenskej vláde oznámil, či nedošlo k zmene charakteru postavenia divízie, 
keďže tomu nasvedčujú jej nové pridelené úlohy.43 Čatlošov list však už prišiel

40 Tamže.

41 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 135, s. 4, memorandum gen. F. Čatloša pre nemeckého vyslanca Lu- 
dina. V tomto duchu mali byť inštruovaní aj zástupcovia divízie samotným veliteľom Westtaurien genpor. 
Friedrichom Kochlingom. Po vybudovaní záchytného postavenia pre ustupujúce nemecké vojská mala 
divízia tvoriť generálovu zálohu. MIČIAN1K, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. 
(1941 - 1944). 1. pešia divízia. Slovenský vojak. Banská Bystrica 2012, s. 70.

42 PREČAN, ref. 16, dok. 9, s. 44-45, správa o rokovaní plk. Hartla s nemeckými vojenskými služobňami 
v Bratislave z 11.11.1943.

43 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 22, list Čatloša pre Kleista z 29.10.1943;
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neskoro, keďže odpoveď naň nemecký maršal skoncipoval až 30. októbra, teda až 
po sovietskom útoku, ktorý zasiahol aj 1. PD. Tvrdil pritom, že pre použitie divízie 
nedostal žiadne osobitné úpravy (v zmysle nenasadenia divízie na fronte), čo si 
minister vysvetlil ako dôkaz neschopnosti genpor. Schliepera. Kleist však tiež zdô
raznil, že vo vzťahu k nasadeniu 1. PD sa v predchádzajúcom období pridŕžal sep
tembrového dohovoru so samotným Čatlošom. Preto ju nasadzoval „ako pobrežnú 
stráž na pobrežie Čierneho mora, pretože tu sa dal nepriateľský útok najmenej 
očakávať“. Samotné nasadenie slovenských jednotiek v prvej línii Kleist zdôvodnil 
ako fatálne opatrenie diktované situáciou na fronte: „V dôsledku prielomu nepria
teľa u 6. armády celkom rýchlo na západ preniknuvšie jazdecké hroty nepriateľa, 
podporované tankami, dostali sa až do chrbta slov. 1. peš. div., ktorá stála čelom na 
juh, takže divízia bola nútená obrátiť čelo na severovýchod, aby mohla vybudovať 
obranný front proti tomuto prelomivšiemu nepriateľovi.“ Podľa tohto hodnotenia, 
ktoré si okamžite osvojil aj gen. Schlieper, nebolo možné v súvislosti so situáciou 
na fronte zabrániť nasadeniu 1. PD v boji. Akousi náplasťou na „slovenské rany“ 
malo byť Kleistovo uistenie, že „akonáhle to dovolí situácia nepriateľa i len trochu, 
vytiahnem slov. 1. peš. div. ihneď z boja a presuniem ju za Dneper na západ.“44 Čo 
sa týka samotného Schliepera, ten sa, naopak, zbavoval zodpovednosti tvrdením, 
že keď sa dozvedel o Čatlošovom liste, poslal Kleistovi depešu od Štábu velenia 
brannej moci na OKW z 27. septembra, v ktorej sa konštatovalo, že nasadenie slo
venských divízií na fronte sa nepredpokladá.45

Treba uviesť, že rozhodnutie nasadiť divíziu na fronte bolo v súlade s hod
notením, ktoré jej koncom októbra vystavila pridelená výcviková skupina DHM. 
Podľa jej celkového úsudku bola divízia „podmienečne spôsobilá“ pre plnenie 
obranných bojov. Čo sa týka výzbroje, tá mala byť dostatočná, až na vybavenie 
tankmi a protitankovými prostriedkami na boj zblízka. Divízia pritom mala byť 
„skoro na 100% pohyblivá“. Podobne na tom mala byť tiež úroveň výcviku na 
plnenie obranných úloh. Ťažkosti však spôsoboval veľký nedostatok poddôs
tojníkov, až 75-percentný, a nedostatok vojnových skúseností, keďže veľká časť 
vojakov sa ešte nezúčastnila frontových bojov. Problematický sa mal ukazovať 
morálny stav jednotiek: „Nálada a správanie sa jednotky boli vo všeobecnosti 
v poriadku, jednotlivo sa ukazovali známky rozkladu, ktoré boli vyvolané ťažkou 
vojnovou únavou, panslavistickými myšlienkami a boľševickou propagandou.“46

Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici, f. Pozostalosť Jaroslava Šolca, šk. 11/2, prír. č. S 120/2003.

44 PREČAN, ref. 16, s. IS; BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, As. 135, s. 1, 2, príloha 4, memorandum gen. F. 
Čatloša pre nemeckého vyslanca Ludina; Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici, f. Pozostalosť Jaroslava 
Šolca, šk. 11/2, prír. č. S 120/2003, Kleist Čatlošovi 30.10.1943; VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945, spisy 
dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 451, inv. č. 271, Kleist Čatlošovi 30.10.1943.

45 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448b, záznam Amt Ausland/Abwehr pre Keitela o Schlieperovom hlásení 
vo veci ďalšieho nasadenia slovenskej 1. PD z 13.11.1943; PREČAN, ref. 16, dok. 9, správa o rokovaní plk. 
Hartla s nemeckými vojenskými služobňami v Bratislave z 11.11.1943, s. 45.

46 CSÉFALVAY, F.: Nemecký dokument o zlyhaní slovenskej 1. pešej divízie v októbri 1943 (1. časť). In: Vojen-
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К samotnému nasadeniu divízie na front na obrannú líniu Friesenstellung 
však došlo narýchlo a príliš neskoro.47 Neboli tu takmer vôbec vybudované ob
ranné postavenia, úsek bol priširoký (časť jednotiek divízie pritom zostala na 
Kryme), vybavenie ťažkými protitankovými zbraňami a delostrelectvom nedo
statočné. Pre zaujatie obranného postavenia tak divízii zostával len nepatrný 
čas. Výcviková skupina DHM v tejto súvislosti dodatočne konštatovala, že divízia 
bola postavená pred úlohu, „ktorá jej možnosti a sily ďaleko prevyšovala“. Údaj
ne preto sa na poslednú chvíľu snažila zabrániť takémuto spôsobu jej nasadenia. 
V tejto chvíli však už nemecké velenie nemalo k dispozícii ďalšie vojskové jed
notky, javilo sa preto „samozrejmé, že treba nasadiť, ako poslednú rezervu, túto 
dobre vyzbrojenú, nie však plne bojaschopnú divíziu, aby sa zabránilo dokonalé
mu prelomu nepriateľa až k Dněpru a odrezaniu Krymu.“48

Uvedené faktory ovplyvnili výsledok bojového stretu, ku ktorému došlo po 
náhlom a prekvapujúcom sovietskom útoku 30. októbra pri Kachovke. Mnohí vo
jaci sa v dôsledku paniky rozhodli pre bezhlavý útek zo svojich pozícií (niekto
ré jednotky však aj neskôr ustupovali bez ohrozenia protivníkom), iní sa vzdali 
v bezvýchodiskovej situácii. Viacerí z nich pritom po útoku Červenej armády 
spontánne prešli na sovietsku stranu. Naznačuje to aj spomínané hlásenie výcvi
kovej skupiny DHM, podľa ktorého „časť dôstojníkov zakázala zahájiť paľbu na 
Rusov.“ Dobové situačné hlásenia (tak nemecké, ako aj slovenské) sa síce o de
zerciách slovenských vojakov priamo nezmieňujú,49 toto tvrdenie však možno 
akceptovať aj na základe neskorších svedeckých výpovedí zajatých vojakov. Aj 
vzhľadom na uvedené však nemožno prijať legendu o plánovanom dobrovoľnom 
prechode všétkých zajatých vojakov na sovietsku stranu.50 Každopádne výsled
kom sovietskeho útoku bola strata vyše dve tisíc vojakov, ktorí padli do zajatia 
Červenej armády. Zvyšku jednotiek sa podarilo dostať za Dneper (jeden delostre
lecký oddiel bojoval v nemeckej zostave).

Výcviková skupina DHM napriek uvedenému konštatovala, že 1. PD bola po
čas sovietskeho útoku postavená pred úlohu, „ktorú by sotva splnila aj nemecká

ská história, roč. 11,2007, č. l,s. 137-138.

47 BYSTRICKÝ, J.: Rýchla (1. pešia) divízia na Kryme a v bojoch na juh od Kachovky. In: Vojenská história, 
roč. 7, 2003, č. 3, s. 62.

48 CSÉFALVAY, ref. 46, s. 128-144. Porovnaj MIČIANIK, ref. 41, s. 113.

49 CSÉFALVAY, ref. 46, s. 141; LACKO, M.: Udalosti 30. októbra 1943 pri Kachovke - mýty a skutočnosti. In: 
Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov. II. Zborník príspevkov z druhého sympózia 
Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava. Lúka 9. - 10. apríla 2003 (ed. M. Lacko). Trnava 2003, s. 
258-261; MIČIANIK, ref. 41, s. 82-97.

so S týmto tvrdením operovali už samotní vojaci, ktorí sa na jeseň 1943 ocitli v sovietskom zajatí a celé 
desaťročia ho, pod vplyvom povinného marxistického výkladu dejín, akceptovala aj čs. historiografia. Na 
toto legendarizovanie udalostí pri Kachovke upozornil v samostatnej štúdii z roku 2003 M. Lacko. Ten sa 
však vo svojich tvrdeniach dopracoval k opačnému extrému, keď tvrdil, že všetci vojaci padli do zajatia. 
Opiera sa pritom len o viaceré situačné hlásenia veliteľstiev slovenských jednotiek, kde sa dezercie ne
spomínajú, a tiež o vybrané povojnové svedectvá podporujúce jeho tvrdenie. LACKO, ref. 49, s. 249-268.
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divízia“. Zdôvodňovala to tým, že situácia sa zmenila tak rýchlo, že divízia nema
la dostatok času, aby sa pripravila na boj. Ani toto konštatovanie však nemohlo 
podľa Nemcov „ospravedlniť jej úplné zlýhanie“. O skutočný odpor sa totiž podľa 
tohto hlásenia nepokúsili ani jednotky, ktoré sa nenachádzali v úplne bezvýcho
diskovej situácii. Nedostatočnú bojovú vôľu mal znásobovať nezáujem mnohých 
dôstojníkov a veliteľov, ktorí svoje jednotky opustili. Paralyzované malo byť aj 
samotné velenie divízie (jej veliteľom bol od 27. októbra dočasne pplk. del. Emil 
Perko, keďže pôvodný veliteľ plk. del. Elemír Lendvay odišiel na Slovensko zo 
zdravotných dôvodov ešte pred príchodom svojho nástupcu). Pod tieto preja
vy zlyhania sa pritom mali výraznou mierou podpísať politické faktory, najmä 
panslavistické názory, pre ktorých rozšírenosť „časť dôstojníkov a mužstva Rusa 
považovala nie za nepriateľa, ale za kmeňového príbuzného.“ Na protinemecké 
prejavy mal ojedinele, ale opakovane, pôsobiť tiež „aj na Slovensku existujúci ži
dovský, český a komunistický vplyv“. Pod tieto faktory sa podľa výcvikovej skupi
ny podpísala neschopnosť velenia divízie zakročiť už v predchádzajúcom období 
tvrdými trestami proti jej rozkladu. Na druhej strane o tom, aký vplyv malo na 
morálku slovenských vojakov barbarské správanie sa nemeckých jednotiek voči 
civilnému obyvateľstvu, sa v hlásení výcvikovej skupiny taktne mlčí.51

Aj keď ide o zaujímavé hodnotenie, miera jeho objektívnosti je otázna. Je 
totiž logické, že neúspech slovenskej divízie nevrhal dobré svetlo ani na celú 
predchádzajúcu činnosť výcvikovej skupiny DHM pričlenenej k divízii.

Dňa 9. novembra 1943 bol zo slovenských vojakov, ktorí pri Kachovke padli 
do sovietskeho zajatia, vytvorený Pluk slovenských dobrovoľníkov na čele s pplk. 
Viliamom Lichnerom.52 V správe z 12. novembra adresovanej čs. vyslanectvu 
v Moskve sa zástupcovia pluku prihlásili k čs. odboju a požiadali o jeho začlene
nie do čs. vojenských jednotiek v ZSSR. Svoju žiadosť zopakovali tiež v telegra
me adresovanom sovietskemu vodcovi Josifovi V. Stalinovi, ako i veliteľovi 1. čs. 
samostatnej brigády v ZSSR plk. pech. Ludvíkovi Svobodovi. V prospech svojej 
žiadosti zástupcovia pluku argumentovali tvrdením o dobrovoľnom organizo
vanom prechode všetkých zajatých vojakov na sovietsku stranu, čo samozrejme 
nezodpovedalo skutočnosti.53 Po zhromaždení v zbernom stredisku severozá
padne od Melitopolu boli slovenskí vojaci v druhej polovici novembra presunutí 
do Usmane (75 km severne od Voroneža v juhozápadnej časti Ruska). Umiestnení 
boli v tábore, ktorý sa nachádzal v starej budove bývalého kláštora.54 Koncom

51 CSÉFALVAY, ref. 46, s. 141-144; MIČIANIK, ref. 41, s. 113.

52 VÚA - VHA Praha, f. Velitelství čs. vojenských jednotek v ZSSR 1941 - 1944, šk. 10, i. č. 105, sig. 28/6, 
denný rozkaz č. 1 z 9.11.1943.

53 Dňa 12. 11. 1943 mal pluk spolu 39 dôstojníkov, 4 rotmajstrov, 32 ďalej slúžiacich poddôstojníkov a 1 
902 mužov. VÚA - VHA Praha, f. Velitelství čs. vojenských jednotek v ZSSR 1941 - 1944, šk. 10, i. č. 105, 
sig. 28/6. Dokument pozri tiež BYSTRICKÝ, j.: Zápisky kpt. Viliama Pavloviča z Ruska (30. X. 1943 - 5. IV. 
1944). In: Vojenská história, roč. 11,2007, č. 3, s. 116.

54 Do Usmane dorazili 25. 11. 1943. VÚA - VHA Praha, f. Velitelství čs. vojenských jednotek v ZSSR 1941 -

I 173 I



I. KAPITOLA / 9. Snaha o minimalizáciu účasti Slovenskej republiky vo vojne proti ZSSR v druhej polovici roka 1943

decembra mal samotný pluk už 2 175 osôb (z hľadiska národností tu bolo 2 046 
Slovákov, 10 Čechov, 1 Moravan, 2 Rusi, 48 Rusínov, 3 Poliaci, 27 Maďarov a 38 
Nemcov).55 Troch zástupcov pluku na čele s pplk. Lichnerom prijal 19. decembra 
počas svojej návštevy Moskvy samotný prezident Edvard Beneš. Tí mu tlmočili 
úmysel velenia pluku vstúpiť do čs. vojska v ZSSR. Beneš ich naopak uistil o svo
jej podpore. Vyjadril presvedčenie o víťazstve Spojencov, obnove demokratic
kej ČSR (s odstránením predchádzajúcich chýb) v predmníchovských hraniciach 
a v intenciách tesnej povojnovej spolupráce so ZSSR.56 Dňa 29. decembra sa 
uskutočnilo slávnostné zhromaždenie všetkých dôstojníkov, poddôstojníkov, ro
tmajstrov a delegovaných zástupcov mužstva, na ktorom sa jednohlasne prijalo 
„Prevolanie k slovenskému národu a k slovenskej armáde“.57 Autori dokumentu 
sa v ňom prihlásili k deklarovaným politickým cieľom čs. zahraničného odboja. 
Akceptovali pritom obnovenie „nového demokratického Československa“, v kto
rom sa malo garantovať plnohodnotné postavenie Slovenska aplikovaním princí
pu rovný s rovným. Odsúdili pritom účasť slovenského štátu vo vojne proti ZSSR 
po boku nacistického Nemecka. Vyzvali zároveň na súdne potrestanie predstavi
teľov ľudáckeho režimu na čele s prezidentom Tisom. Odsúdili tiež konanie vy
sokých vojenských hodnostárov na čele s gen. Turancom, pplk. pech. Michalom 
Lokšíkom a inými, ktorí, „aby si získali zásluhy pred Nemcami, so zvláštnou hor
livosťou hnali slovenských vojakov do boja proti Rusom a podľa hitlerovského 
vzoru sa previnili beštiálnym zaobchádzaním s miestnym sov. obyvateľstvom.“ 
Vyzvali tiež vojakov slovenskej armády, ale tiež civilné obyvateľstvo na vzburu 
proti Nemcom a ich domácim prisluhovačom. Toto prevolanie však neodzrkadľo
valo postoje všetkých príslušníkov pluku, v skutočnosti bolo vypracované v úz
kom kruhu a odhlasované bez diskusie a vystúpenia delegátov.58

V januári 1944 sa pluk presunul do Jefremova, kde sa jeho príslušníci stali 
základom pre výstavbu 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR. V praktickej rovine 
mali zajatí slovenskí vojaci len dve možnosti. Buď akceptovať kruté podmienky 
v postavení zajatca, podobné tým, aké zažívali samotní nemeckí vojaci, alebo 
vstúpiť do čs. vojska v ZSSR v čase, keď sa vzhľadom na vtedajšie tempo postupu

1944, šk. 10, i.č. 117, sig. 28/18, zápisky z odboja. Pozri tiež BYSTRICKÝ, ref. S3, s. 100.

55 VÚA-VHA Praha, f. Velitelství čs. vojenských jednotek v ZSSR 1941 - 1944, šk. 10, i.č. 111, sig. 28/12, stav 
slovenského pluku podlá národnosti.

56 Zápis o prijatí delegácie spracovala Vojenská kancelária prezidenta republiky. Pozri VÚA - VHA Praha, f. 
Vojenská kancelář presidenta republiky - Londýn, Košice 1940 - 1945, šk. 12, sig. 31/1/1/12, zápis o pri
jatí deputácie od jednotiek 1. slovenskej pešej divízie... Dokument uverejňuje CHYTKA, S. - VALÍŠ, Z.: 
Delegácia slovenských vojakov u Dr. E. Beneša. In: Vojenská história, roč. S, 2001, č. 4, s. 103-108. Referát 
o priebehu návštevy vypracoval tiež samotný pplk. Lichner. BYSTRICKÝ, ref. S3, s. 123-126.

57 VÚA - VHA Praha, f. Velitelství čs. vojenských jednotek v ZSSR 1941 - 1944, šk. 10, i. č. 110, sig. 28/11, 
zápisnica zo slávnostnej schôdze pluku z 29.12. 1943.

58 VÚA - VHA Praha, f. Velitelství čs. vojenských jednotek v ZSSR 1941 - 1944, šk. 10, i.č. 110, sig. 28/11, 
Prevolanie k slovenskému národu a k slov. armáde. Porovnaj LACKO, ref. 49, s. 270-271.

I 174 I



Červenej armády na fronte očakávalo pomerne rýchle zrútenie nemeckých vojsk. 
To však nevylučuje úprimný záujem mnohých vojakov vstúpiť do čs. jednotiek 
v ZSSR, ktorý v konečnom dôsledku potvrdzujú aj prípady mnohých dezertérov 
zo slovenskej armády. Možnosť výberu však nemalo 94 vojakov (včítane troch 
dôstojníkov), ktorí museli ako nespoľahliví zostať v zajateckom tábore. Medzi 
nich boli automaticky zaradení všetci vojaci nemeckej a maďarskej národnosti.59 
Vstupom zajatých Slovákov do čs. vojska v ZSSR sa zásadne zmenil ich podiel 
v ňom. Z celkového počtu 6 547 jeho príslušníkov v polovici februára 1944 bolo 
najviac práve Slovákov a to 3 027 (druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili Rusíni 
a zakarpatskí Ukrajinci - 2 524 osôb, tretiu Česi - 932 atď.).60

Pre slovenskú stranu bola strata pri Kachovke citeľná, svoje požiadavky však 
ani potom nepresadila. Zodpovedali tomu aj ďalšie osudy 1. PD. Už začiatkom 
novembra boli jej hlavné sily nasadené južne od Nikolajeva (ukrajinsky My- 
kolajiv), už pod velením plk. gšt. Karola Peknika, s cieľom zabezpečiť pobrežie 
Čierneho mora. V nasledujúcom období budovali obranné postavenia (od druhej 
polovice februára 1944 v priestore severne od Odessy/ukrajinsky Odesa/), viace
ré delostrelecké a priezvedné jednotky pôsobili priamo pod nemeckým velením 
v obrannom postavení na rieke Bug. Ďalšie časti divízie však zostali izolované na 
Kryme (asi 900 mužov), a to až do evakuácie v apríli 1944.

Vláda však nerezignovala a naďalej využívala existujúci manévrovací priestor 
pri bilaterálnych rokovaniach na rôznej úrovni. Minister Čatloš pritom neprestá
val pri každej príležitosti prízvukovať zabezpečovací charakter 1. PD. Tlmoče
ním slovenského stanoviska priamo v Berlíne na OKW bol koncom novembra 
poverený slovenský vojenský atašé gen. II. tr. Augustín Malár. Dňa 25. novembra 
o tom Schlieper informoval nemecký Generálny štáb pozemného vojska.61 Zá
roveň vypracoval rozsiahlu analýzu možnosti ďalšieho frontového nasadenia 1. 
PD, ktorú zhrnul v samostatnej správe z 27. novembra. Upozornil pritom na váž
ne nedostatky v dôstojníckom, ako aj poddôstojníckom zbore. Samotné mužstvo 
bolo podľa neho vzhľadom na predchádzajúce rozsiahle výmeny bez bojových 
skúseností, vôle ďalej bojovať a viery vo vlastné schopnosti. Za nedostatočný 
označil tiež stupeň vyzbrojenia samotnej divízie. Jej opätovnú výstavbu podľa 
stavu z 1. októbra 1943 preto neodporúčal, keďže vzhľadom na načrtnuté per
sonálne a materiálne problémy by to bol niekoľkomesačný zdĺhavý proces. Na 
základe uvedeného jednoznačne konštatoval, že vzhľadom na vtedajšie bojové 
schopnosti divízie možno uvažovať len o jej zaisťovacom charaktere, avšak bez

59 13 vojakov bolo ponechaných v Usmáni „podľa dobrozdania a návrhu“ samotného veliteľa pluku. V Usmá
ni dočasne zostalo tiež 53 chorých osôb. VÚA - VHA Praha, f. Velitelství čs. vojenských jednotek v ZSSR 
1941 - 1944, šk. 10, inv. č. 111, sig. 28/12, zoznam príslušníkov pluku, ktorí ostávajú v zaj. tábore č. 82.

60 Bližšie pozri BYSTRICKÝ, J.: Slováci v československom vojsku v ZSSR v období jeho výstavby na základe 
dobrovoľnosti (február 1942 - február 1945). In: Vojenská história, roč. 20,2016, č. 3, s. 68.

61 PREČAN, ref. 16, dok. 10, s. 46.
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toho, aby bola vystavená bezprostrednému dotyku s nepriateľom. Schlieper pri
tom spochybnil aj použiteľnosť divízie pri v tom čase plnených úlohách ochrany 
pobrežia. A to v prípade pokusu nepriateľa o vylodenie v úseku jej pôsobenia. 
Rovnako skepticky sa vyjadril tiež k možnosti jej nasadenia proti partizánom, 
vzhľadom na to, že aj v nemeckom velení ešte rezonovali skúsenosti so spoľah
livosťou bývalej ZD. Schlieper preto navrhoval, aby okamžite, ako to len bude 
možné, nemecké velenie 1. PD reorganizovalo a využilo iným spôsobom. Z tohto 
dôvodu ani neodporúčal dodávať slovenskej armáde nové zbrane, ktoré by sa aj 
tak zhromažďovali ako zásoba v zázemí, resp. na území Slovenska. Upozornil, že 
na Slovensko sa vrátili zbrane od 2. PD, reorganizovanej na Technickú brigádu.

Schlieper sa zamýšľal aj nad reorganizáciou 1. PD na spôsob Technickej bri
gády, čo by uvoľnilo značné množstvo dôstojníkov a zbraní pre výcvik a pevnejší 
rámec domáceho vojska, s predpokladom jeho nasadenia v budúcnosti. Tento 
variant však podľa Schliepera pravdepodobne len málo korešpondoval so žela
ním slovenskej strany, podieľať sa ďalej, aj keď len symbolicky na vojne po boku 
Nemecka. Na druhej strane Schlieper spochybnil zmysluplnosť udržovania za
isťovacieho charakteru divízie z pohľadu nemeckých potrieb, pokiaľ by sa za
medzil jej akýkoľvek dotyk s nepriateľom. V tejto súvislosti upozornil na sna
hu slovenskej strany presunúť divíziu do blízkosti slovenských hraníc (resp. jej 
úplne stiahnutie na územie SR), odkiaľ by mohla úspešne zasiahnuť v prípade 
eventuálnej hrozby maďarskej agresie, resp. neúspešného priebehu vojny na vý
chodnom fronte. Podľa Schliepera však takáto forma nasadenia nezodpovedala 
nemeckej predstave o slovenskom spojeneckom príspevku vo vojne na strane 
Nemecka. Okrem toho v prípade stiahnutia divízie na územie SR by nemecká 
strana stratila prostriedky na jej použitie podľa vlastných potrieb a bola by od
kázaná na vyjednávanie so slovenskou vládou. Stiahnutie vojakov na Slovensko 
predstavovalo podľa nemeckého generála z hľadiska bezpečnostnej situácie ri
ziko aj pre samotnú slovenskú vládu. Existoval totiž predpoklad, že vracajúci sa 
vojaci sa podpíšu pod rozširovanie rôznych chýrov naklonených nepriateľskej 
propagande. Na druhej strane na vojakoch by sa podľa neho negatívne odrazila 
tiež blízkosť rodín a domova. Nehovoriac o tom, že akceptovanie slovenského 
stanoviska by podľa Schliepera mohlo vyvolať negatívne reakcie zo strany Ma
ďarska. Ako nedostatok uviedol tiež chýbajúce ubytovacie a výcvikové priestory 
pre potreby divízie ako celku na Slovensku.

Na základe uvedeného Schlieper navrhoval kompromis, ktorý by uspokojil 
tak nemeckú, ako aj slovenskú stranu. Divízii mal byť ponechaný zaisťovací cha
rakter a nasadená mala byť na stavebné, resp. opevňovacie práce v operačnom 
alebo v okupovanom priestore, avšak na nejakom neslovansky hovoriacom úze
mí - napr. v severnom Taliansku, Francúzsku, Grécku. Tým by sa na jednej strane 
zachoval symbolický príspevok SR v podobe ozbrojenej jednotky vo vojne, na 
druhej zabránilo ďalším rozsiahlejším stratám v radoch tejto divízie. Slovenskej
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strane by zároveň zostal ozbrojený vojenský útvar, s ktorým by mohla počítať 
v prípade ohrozenia vlastnej krajiny.62

Možno konštatovať, že slovenská vláda si Schlieperovo stanovisko osvojila 
a pravdepodobne ho aj zohľadnila pri inštruovaní gen. Malára ohľadne predlo
ženia svojich požiadaviek v Berlíne. Slovenský vojenský atašé pritom v rozhovo
re s náčelníkom Abwehru admirálom Wilhelmom Canarisom 1. decembra 1943 
vyhlásil, že 1. PD sa má naďalej používať ako zaisťovacia divízia, aby sa zacho
vala symbolická účasť SR vo vojne. Mala byť dôkladne personálne a materiálne 
prezbrojená, a to v priestore čo najbližšie k vlasti, aby bola uľahčená doprava 
k divízii. Následne mala byť použitá „na neslovanskom bojisku, napríklad v se
vernom Taliansku v blízkosti slovenskej stavebnej brigády“. Canaris v hlásení 
z tohto stretnutia konštatoval, že v súvislosti so slovenskou požiadavkou (pre 
ktorú mal pochopenie), aby sa divízia nenasadzovala na fronte, budú v budúc
nosti vznikať trenice, pretože jej bojovému nasadeniu sa v kritických situáciách 
nedá zabrániť, lej prestavba na stavebnú brigádu by podľa neho Slovákom asi 
vyhovovala najviac: „Politické aspekty hovoria za ďalšiu symbolickú účasť Slo
venska na vojne ozbrojenou divíziou.“63 Operačné oddelenie Veliteľského štábu 
brannej moci na OKW v správe pre gen. Schliepera z 9. decembra síce súhlasilo 
so slovenským želaním použiť 1. PD v budúcnosti na zaisťovacie a stavebné úlo
hy, avšak až keď situácia umožní spojiť všetky jej sily. lej odsun z východného 
frontu zatiaľ odmietlo vzhľadom na to, že časť jednotiek sa stále nachádzala na 
Kryme64, ktorý bol izolovaný.65

Nemecká strana, prirodzene, naďalej analyzovala príčiny rozkladu sloven
skej armády. Aj vojenský atašé plk. Becker ako jednu z príčin uviedol „nepria
teľskú propagandu“. Znechutenie slovenských vojakov zo zločinov okupačných 
jednotiek na civilnom obyvateľstve však ani on nespomenul. Výrazne podľa neho 
ochablo presvedčenie, že Nemecko vyhrá vojnu (najmä po kapitulácii Talianska), 
tiež sa neopodstatnene živil strach z Maďarska. Velenie armády podľa neho neu
robilo nič, aby zabránilo úpadku morálky vojakov. Čatlošovi zároveň vytýkal, že 
už v rokoch 1939 - 1940 neurobil čistky v dôstojníckom zbore „napriek opako
vaným radám úradovní nemeckej brannej moci“. Výsledkom bola okrem iného 
neochota dôstojníkov slúžiť na východnom fronte, čo sa prejavilo v množstve 
žiadostí o návrat domov (a to často aj zo strany manželiek dôstojníkov). Čatloš 
podľa Beckera tieto precedensy toleroval. Nemeckých poradcov, naopak, do per-

62 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 448b, správa gen. Schliepera „Beurteilung der slowakischen 1. Inf. Divi
sion nach den Ereignissen zwischen Krim und Dnjepr.“ Dokument je tiež publikovaný v práci CSÉFALVAY, 
F. - TULKISOVÁ, J.: Správa nemeckého generála pri slovenskom MNO genpor. Fritza Schliepera z 27. no
vembra 1943. In: Vojenská história, toč. 17,2013, č. 4, s. 112-123.

63 PREČAN, ref. 16, dok. 10, s. 46-47, správa Canarisa pre Keitela o rokovaní s Malárom.

64 Tamže, dok. 11, s. 48, operačné oddelenie Veliteľského štábu brannej moci na OKW nemeckému generálovi 
pri slovenskom MNO z 9.12.1943.

65 išlo najmä o viaceré jednotky pešieho pluku 20, asi 900 mužov. Zotrvali tu až do evakuácie v apríli 1944.

I 177 I



I. KAPITOLA / 9. Snaha o minimalizáciu účasti Slovenskej republiky vo vojne proti ZSSR v druhej polovici roka 1943

sonálnej politiky nepustil. Značná časť slovenskej vlády podľa Beckera využila 
načrtnutú situáciu v slovenskej armáde v predkladaní žiadostí o minimalizova
nie slovenskej účasti na fronte.

Ministra Čatloša však napriek kritike hodnotil naďalej pozitívne, podobne 
ako Schlieper (vo vyššie spomínanej správe) oceňoval jeho snahu, ktorá však 
narážala na prekážky. Pritom upozornil, že až do jari 1943 bol Čatloš „jedným 
z tých členov vlády (Tuka, Mach -1. B.), ktorí neustále a jednoznačne zdôrazňujú 
spoločnú cestu Slovenska s Nemeckou ríšou“. Uznal tiež, že „minister obrany sa 
neustále pokúšal vzoprieť proti iným vplyvom, ktoré sa prejavovali už od zimy 
roku 1941/42 no predovšetkým po Stalingrade.“ Postupne však začal byť podľa 
Beckera neistý, a to najmä začiatkom roka 1943, čo vojenského atašé priviedlo 
k otázke, či Čatloš odolá šíriacim sa pochybnostiam, „či ďalšia úzka spoluprá
ca s ríšou je vhodná pre budúcnosť Slovenska.“ Napriek podobným otázkam, 
nevidel Becker zatiaľ dôvod zaoberať sa zmenou na poste ministra národnej 
obrany. V budúcnosti sa však mal viac zaoberať politickými úlohami a výslovne 
vojenské otázky prenechať v pôsobnosti veliteľov pozemného vojska a vzduš
ných zbraní, čím by sa vytvoril väčší priestor pre pôsobenie vplyvu nemeckých 
misií.66 Beckerove postrehy však treba brať s odstupom, nemecké dokumenty by 
tu bolo treba konfrontovať so slovenskými. Jeho hodnotenie však korešpondo
valo s postojom vyslanca Ludina a nezmenilo sa ani v čase vrcholiaceho sporu 
Čatloš - Schlieper. Dokazuje to aj správa samotného nemeckého vyslanca z 21. 
decembra 1943 pre ministra zahraničných vecí J. von Ribbentropa. V nej síce 
konštatoval, že v slovenskej brannej moci treba vidieť „ohnisko rozkladu“, na 
druhej strane bol presvedčený, že SR treba ešte dať šancu „vojensky sa osved
čiť“. Podporu vyslovil aj samotnému Čatlošovi, aj keď ho v rozhovore zo 17. 
decembra označil za priamo zodpovedného za zlyhanie slovenskej armády. Na 
druhej strane z viacerých rozhovorov s Čatlošom, Tisom a Tukom vyslanec na
dobudol pocit, že slovenskí politici prenášajú zodpovednosť za zlyhanie slo
venskej armády na gen. Schliepera, ktorý podľa nich nedokázal dostatočne hájiť 
jej záujmy pred OKW.

Treba však podotknúť, že manévrovací priestor nemeckého generála ohľadne 
slovenskej žiadosti bol obmedzený, nemohol predsa a priori podporovať stiahnu
tie slovenských divízií z frontu ani snahu o obmedzenie dispozičných právomocí 
nad nimi v neprospech nemeckého velenia. Na druhej strane nasadenie 1. PD 
na fronte dokázateľne neodporúčal. Kritika Schliepera na slovenskej strane sa 
napriek tomu vystupňovala už koncom roka 1943. Svedčí o tom rozhovor Ludina 
s Tukom 16. decembra 1943. Predseda vlády vtedy vyslancovi z poverenia pre
zidenta Tisu oznámil, že dovtedajšia spolupráca s gen. Schlieperom nepriniesla

66 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448b, správa nemeckého vojenského atašé pre Generálny štáb pozemné
ho vojska z 9. 11. 1943 o vývoji vojensko-politickej situácie na Slovensku. Dokument pozri NIŽŇANSKÝ 
a kol., ref. 9, dok. 153, s. 525-533.
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želaný úspech, keďže „nezastupuje záujmy slovenskej armády s potrebným po
chopením a žiaducou priebojnosťou u svojich nadriadených miest.“ Ludina pri
tom upozornil, že minister národnej obrany gen. Čatloš bude pravdepodobne 
žiadať Schlieperovo odvolanie. Na druhej strane za veľmi uspokojivú Tuka ozna
čil spoluprácu s náčelníkom Nemeckej leteckej misie genpor. Ludwigom Keipe- 
rom. V kritike genpor. Schliepera pred Ludinom pokračoval aj samotný Čatloš, 
a to už nasledujúci deň po vyslancovom stretnutí s Tukom. K žiadosti o jeho 
odvolanie sa však neodhodlal, naopak, túto myšlienku jednoznačne zamietol. 
Možno predpokladať, že rozpory so Schlieperom sa snažil diplomaticky tlmiť, 
keďže nevedel ako nemecká strana na kritiku zareaguje. Na druhej strane Ludi- 
novi sľúbil odovzdať krátke memorandum, v ktorom chcel zhrnúť „predpoklady 
plodnej spolupráce v budúcnosti“. Vyslancovi zároveň predostrel svoje plány re
organizácie armády. Tie mali podľa Ludina zodpovedať predstavám nemeckého 
generála pri MNO.

Na druhej strane si Ludin bol vedomý, že ďalšia úzka spolupráca medzi Čat- 
lošom a Schlieperom je vylúčená, aj keď minister rozpory navonok zakrýval. Ne
mecký vyslanec si preto veľmi dobre uvedomoval, že jeden z nich musí padnúť. 
Keďže však za Čatloša nevidel adekvátnu náhradu, navrhoval (v snahe o upoko
jenie situácie) odvolanie Schliepera, napriek tomu, že, ako alibisticky uviedol, 
voči nemu nemal výhrady. Ludin považoval za dôležité angažovať sa v týchto 
vyslovene vojenských záležitostiach, pretože im prikladal aj veľký politický výz
nam: „Účasť a výkony slovenskej brannej moci v tejto vojne síce pre nás nemajú 
veľký praktický význam, avšak majú podstatný význam propagandistický a mo
rálny.“67 Možno už tu konštatovať, že podporou Čatloša chcel Zahraničný úrad na 
Slovensku udržať politickú stabilitu, nemal záujem o konfrontáciu vyvolávanú 
Schlieperom, keďže potenciál slovenskej armády bol aj tak len symbolický.

Oveľa kritickejšie sa na margo Čatloša a celkovej situácie v armáde vyjadro
vali nacistické orgány Sicherheitsdienstu. Napríklad vedúci pražskej oblastnej 
ústredne SS-Obersturmbannfuhrer Walter Jacobi v správe pre štátneho ministra 
v Protektoráte Čechy a Morava Karla Hermanna Franka zo 7. marca 1944 konšta
toval: „Čatloš, bývalý československý legionár, kedysi predchnutý dobrou vôľou 
je dnes už len hračkou československých vojakov pripravujúcich sa na puč.“ Toto 
konštatovanie, samozrejme, nezodpovedalo celkom skutočnosti, odráža však 
postoj radikálnych nacistických kruhov k osobe slovenského ministra národnej 
obrany.68

Stále kritickejšie sa na Čatloša, ako aj pomery v celej armáde, pozeral aj sa-

67 PREČAN, ref. 16, dok. 18, príloha č. 1, list Ludina Ribbentropovi z 21.12.1943; BA - MA Freiburg, Bs. RW 
S, As. 448b.

68SCHVARC, M.: Sicherheitsdienst a Slovensko v rokoch 1938 - 1944 (od autonómie po Povstanie). Si- 
cherheitsdienst und die Slowakei zwischen 1938 und 1944 (von Autonomie bis Aufstand). Bratislava 2006, 
s. 185.
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motný Schlieper. Rozpory medzi obidvomi generálmi sa pritom prehĺbili najmä 
v súvislosti s udalosťami pri Kachovke. Nemecký generál pri tom nástojil na 
dôslednom riešení problémov v armáde, na ktoré upozorňoval už v predchá
dzajúcom období. Okrem iného navrhoval rozsiahle čistky v dôstojníckom zbo
re, očistenie armády ako celku od „nespoľahlivých“ živlov, zvýšenie disciplíny, 
úrovne bojovej prípravy a politickej výchovy v zmysle boja proti boľševizmu. 
Požadoval tiež reorganizáciu armády. Zo slovenskej strany však v podmien
kach prehlbujúcej sa krízy režimu, šíriaceho sa alibizmu a defetizmu k väčším 
zmenám nedošlo. O zostrenie kurzu nemalo záujem ani Tisovo vládne krídlo 
v HSĽS, ktoré už definitívne prevzalo iniciatívu. Čatloš bol ochotný pristúpiť len 
k penzionovaniu niektorých vyšších dôstojníkov, jeho MNO začalo niekoľko vy
šetrovaní v prípade osôb podozrivých zo styku s nepriateľom v dobe pobytu na 
východnom fronte a plánovalo tiež čiastočnú reorganizáciu armády vo februári 
1944.69

Napriek uvedeným skutočnostiam a prehlbujúcim sa rozporom v nemec- 
ko-slovenských vojenských vzťahoch uzrela na jeseň 1943 „svetlo sveta“ do
hoda o výzbrojnom programe „Eiche“ (dub). Tá bola výsledkom rokovaní ne- 
mecko-slovenských vládnych výborov. Suma dodávok sa na základe programu 
dodacích termínov z 25. októbra 1943 vyšplhala na takmer 700 miliónov Ks. Do
dávky boli rozvrhnuté na 12 mesiacov. Najväčšie mali prísť do konca apríla 1944 
(60 %), zvyšok do konca novembra. Možno predpokladať, že pre tento krok sa 
nemecká strana rozhodla čiastočne z politických dôvodov. Potvrdzuje to aj fakt, 
že príslušné rokovania začali už krátko potom, čo na neplnenie nemeckých sľu
bov v auguste 1943 rázne upozornil samotný prezident Tiso a slovenská vláda 
paralelne s tým usilovala o minimalizáciu účasti svojich vojakov na fronte. Za 
uspokojenie slovenských požiadaviek pritom v tejto situácii naďalej neúnavne 
loboval nemecký vyslanec Ludin. Spolu s gen. Schlieperom a nemeckým atašé 
plk. Beckerom pritom vypracoval aj príslušný zoznam dodávok, ktoré už začiat
kom septembra poslal na Zahraničný úrad.70 Vyslanec sa pritom 13. septembra 
obrátil priamo na svojho šéfa Joachima von Ribbentropa, ktorého prosil, aby Za
hraničný úrad vplýval na OKW „v tom zmysle, aby sa želania Slovenska týkajú
ce sa dodávok nemeckých zbraní podľa možností splnili“. Odvolal sa pritom na 
predchádzajúci sľub zo strany samotného Hitlera pred Slovákmi v tejto otázke. 
Od vyriešenia otázky dodávok zbraní podľa neho priamo závisel „budúci postoj 
Slovákov“.71

Ludinove argumenty napokon už v priebehu septembra presvedčili aj pred-

69 ВАКА, I. - CSÉFALVAY, F. - KRALČÁK, P. a kol.: Ferdinand Čatloš - vojak a politik (1895 - 1972). Bratislava 
2011,s. 191.

70 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 9, dok. 144, s. 501-503, nedatovaný koncept záznamu pre Ribbentropa k telegra
fickej správe nemeckého vyslanca na Slovensku z 10.9.1943.

71 Tamže, dok. 145, s. 503-504, Ludinov telegram Ribbentropovi z 13.9.1943.

I 180 I



staviteľov nemeckej armády, ústupky však mali byť podmienené „mierou ústre- 
tovosti slovenskej strany“.72 Rokovania síce načas skomplikoval odmietavý po
stoj slovenskej strany v otázke pomocníkov pre nemeckú protivzdušnú obranu, 
dodávky zbraní v pôvodne navrhovanej sume 37 miliónov Ríšskych mariek (RM) 
pre pozemné vojsko a 13 miliónov pre vzdušné zbrane však nakoniec v októbri 
1943 odobril aj samotný Hitler. Celková hodnota dodávok sa následne vyšplhala 
až na sumu 60 miliónov RM.73

Nemecké rozhodnutie akceptovať tento výzbrojný program však v skutoč
nosti determinovali tiež iné príčiny. Zo správy vypracovanej 20. augusta 1943 
obchodno-politickým oddelením Zahraničného úradu vyplýva, že dodávky zbra
ní boli bezpodmienečne potrebné tiež na zníženie clearingovej špičky Slovenska 
voči Nemecku, ktorá vznikla v dôsledku dodávok tovaru zo strany nemeckého 
hospodárstva.74 Predaj zbraní bol pre nemeckú stranu výhodný aj z hľadiska po
treby zvyšovať paralelne výrobné kapacity v zbrojárskych podnikoch na Sloven
sku, ktoré vyrábali zbrane pre Nemecko. Slovenská strana totiž nemala dostatok 
prostriedkov na stavebné rozširovanie existujúcich podnikov. Protihodnota za 
predpokladané dodávky zbraní v slovenských korunách sa preto mala použiť na 
financovanie zvýšenia výroby a výstavbu nových budov v týchto podnikoch.75 
V neposlednom rade charakter dodanej výzbroje zodpovedal predovšetkým ne
meckým potrebám a záujmom. Pri výbere materiálu sa totiž už dôraz nekládol 
na prezbrojenie poľných jednotiek, ale na zabezpečenie teritoriálnej obrany 
Slovenska, najmä proti vzdušným útokom. Zabezpečiť bolo treba predovšetkým 
podniky a infraštruktúru dôležitú pre nemecký vojenský priemysel (rafinériu 
Apollo v Bratislave, miestny most cez Dunaj, ropné vrty v Gbeloch, ako aj ďalšie 
podniky pracujúce priamo pre nemecký zbrojný priemysel).76 Po vylodení Spo
jencov v Taliansku v roku 1943 sa totiž zvýšila nutnosť posilniť vzdušnú obranu 
územia SR, dovtedy od bombardovania ušetreného, a to zvlášť pre jej celkovú 
nepřipravenost'. Zodpovedali tomu aj viaceré opatrenia štátu v oblasti brannej 
výchovy, Civilnej protileteckej ochrany (CPO), protilietadlového delostrelectva 
a pod. Dňa 20. augusta 1943 bol zriadený štvorčlenný hotovostný roj stíhacích

72 Tamže, dok. 144, s. 501-503, nedatovaný koncept záznamu pre Ribbentropa k telegrafickej správe nemec
kého vyslanca na Slovensku z 10.9.1943.

73 Tamže, pozri poznámku 1460 k dok. 145, s. 504; dok. 176, s. 595-598, prípis Štábu pre branné hospodárstvo 
na OKW pre Zahraničný úrad o nemeckých dodávkach zbraní Slovensku.

74 Tamže, dok. 139, s. 482-487, Waldnerov záznam o slovensko-nemeckých rokovaniach vo veci nemeckých 
dodávok zbraní Slovensku. V správe DLM za zimné obdobie 1943/44 z 31.3.1944 sa v tejto súvislosti kon
štatuje, že „clearingová špička dosiahla hodnotu celkového obehu bankoviek na Slovensku a slovenský 
minister financií vyjadril domnienku, že pri jej ďalšom narastaní nebude môcť udržať stabilitu domácej 
meny.“ Tamže, dok. 174, s. 587-589, príloha k správe o činnosti DLM za zimné obdobie 1943/44.

75 Tamže.

76 Tamže.
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lietadiel Messerschmitt Bf 109 E na obranu hlavného mesta Bratislavy.77 Nasa
denie niekoľkých zastaraných stíhačiek však zdaleka nezodpovedalo potrebám 
hlavného mesta. Túto skutočnosť si veľmi dobre uvedomoval aj samotný šéf 
DLM na Slovensku, ktorý vo svojej pravidelnej polročnej správe o činnosti misie 
začiatkom októbra 1943 konštatoval, že „Slovensko nutne potrebuje moderné 
stíhačky pre stíhaciu ochranu, najmä Bratislavy, a priľahlých nemeckých, slo
venských a česko-moravských priemyselných oblastí. Podobné želania však boli 
doposiaľ nemeckou stranou, menovite zo strany RLM, odmietané s poukazom na 
nutnejšiu potrebu inde.“78

Aj vďaka Keiperovej iniciatíve preto v zozname dodávok programu Eiche 
figurovalo 15 stíhacích lietadiel Messerschmitt Bf 109G-679. Táto skutočnosť 
umožnila nahradiť už na konci januára 1944 hotovostný roj letkou 13 ako poho
tovostnou letkou vzdušných zbraní. Tá bola začlenená do systému protivzduš
nej obrany Nemeckej ríše a podriadená veliteľovi stíhacích leteckých jednotiek 
dislokovaných vo Východnej marke.80 V zozname dodávok sa ďalej nachádzalo 
24 ks 75-mm kanónov Pak 40 (dodaných bolo napokon až 25), 24 ks 88-mm pro
tilietadlových kanónov, 36 protilietadlových kanónov 20-mm Oerlikon a ďalšie 
druhy delostreleckých (okrem iného 45 hipomobilných a 8 motorizovaných 10, 
5-cm húfnic vz. 18), ale aj pěchotných zbraní, munície, streliva, dopravných pro
striedkov, rádiových a telegrafných prostriedkov atď. Ani tu si však armáda ne
mohla vybrať z materiálu, ale bola nútená odobrať to, čo jej bolo ponúknuté. 
Branná moc pritom musela, v prípade, že sa dodaný materiál predtým v armáde 
nepoužíval, zabezpečiť precvičenie mužstva. Výcvik však často limitovali nedo
statočné počty munície. Komplikácie pri výcviku spôsobovalo aj meškanie dodá
vok či potreba ich úprav. Preto sa stávalo, že niektoré jednotky boli vyzbrojované 
starým materiálom čs. výroby, aj keď menším počtom, ale s dostatkom munície. 
Materiálna komisia Vojenskej správy, ktorá zodpovedala za riadenie realizácie 
objednávky programu Eiche, začiatkom februára 1944 konštatovala tiež zne-

77 ŠUMICHRAST, P. - KLABNÍK, V.: Slovenské letectvo 1939 - 1944. zv. 2. Bratislava 2000, s. 123-125.

78 ВАКА, I. - MEŠKO, M.: Správa Nemeckej leteckej misie o činnosti slovenských vzdušných zbraní v roku 
1943. In: Vojenská história, roč. 14,2010, č. 3, s. 134.

79 ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 77, s. 74-75.

80 Letka dostala 14 moderných stíhačiek Bf 109G-6 (dohodnutý 15. stroj sa na Slovensko pre poruchu dostal 
neskôr). Jej príslušníci sa údajne na ústny rozkaz gen. Čatloša vyhýbali leteckým súbojom. Prvý známy 
štart proti anglo-americkému bombardovaciemu zväzu vykonali 29. 5. 1944. V osudný deň 16. 6., keď sa 
nad Bratislavou zjavili spojenecké lietadlá, však slovenskí stíhači už zasiahnuť nestihli, keďže sledovali 
iný spojenecký zväz, ktorý sa krátko predtým zjavil nad Komárnom. Ten však na vzdušné ciele na Sloven
sku nakoniec paradoxne nezaútočil. Bratislavu tak bránilo len protilietadlové delostrelectvo, ktoré za
siahlo niekoľko nepriateľských cieľov. Slovenskí stíhači však zasahovali pri ďalšom ohrození slovenského 
vzdušného priestoru 26. 6. americkými bombardovacími zväzmi. V tomto boji však neodolali obrovskej 
prevahe spojeneckých stíhačiek. Z ôsmich stíhačov boli traja mŕtvi, jeden ťažko zranený. Tri lietadlá boli 
nenávratne stratené a štyri vážne poškodené (do letuschopného stavu sa podarilo dostať len jeden). Letka 
13 po tomto boji prestala fakticky existovať. Táto skutočnosť skrížila plány veliteľa II. perute mjr. let. Ivana 
Haluzického, ktorý s ňou počítal pri prípravách povstania. ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 77, s. 125-134.
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hodnotenie časti dodaného materiálu. Dodatočne sa tiež zistili viaceré odchýlky 
v konkrétnych objednávkach oproti pôvodnému zoznamu dohovoreného mate
riálu.81 Komplikácie nastali najmä pri dodávke batérií 88-mm protilietadlových 
kanónov Flak. Do rokovania nemecko-slovenských vládnych výborov sa totiž za
angažovalo tiež Ríšske ministerstvo hospodárstva, na ktorého podnet boli medzi 
objednaný materiál zaradené tiež prostriedky protilietadlovej obrany určené na 
obranu Prístavu Bratislava a rafinérie Apollo.82 Nemecká strana ich bez vedo
mia kompetentných miest na slovenskej strane zahrnula do zoznamu progra
mu Eiche v dôsledku výpadku vybavenia pre pojazdné batérie, ktoré nahradila 
stabilnými s nižšími fakturačnými cenami.83 Slovenská strana pritom prostred
níctvom vojenského atašé v Berlíne gen. Malára omylom podpísala koncom de
cembra 1943 kúpne zmluvy aj na tento materiál, napriek tomu, že nesúhlasila 
s náhradou pojazdných batérií ich lacnejším variantom. V programe Eiche tak 
pre prostriedky na obranu bratislavského prístavu a rafinérie Apollo nezostali 
vyčlenené financie. Aj vďaka dodatočným prísľubom na ďalšie dodávky zbraní by 
sa totiž celková hodnota dodávok vojenského materiálu zvýšila o 12 %.84

Situácia sa vyriešila až na jar 1944, keď zástupcovia MNO v súčinnosti s DLM 
rozhodli, že program Hafen Pressburg (prístav Bratislava) a Apollo zaradia do no
vého pripravovaného výzbrojného programu, na ktorý slovenská vláda uvoľnila 
300 miliónov Ks.85 Jeho základ mali opätovne tvoriť predovšetkým prostriedky na

81VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 13, správa šéfa materiálnej komisie Vojenskej správy 
z 8.2.1944.

82 Išlo o tri ťažké 88-mm protilietadlové batérie (po šesť kanónov), dve ľahké 20-mm protilietadlové batérie 
Oerlikon a dve 150-cm svetlometné batérie. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 
1943 - 1945, šk. 428, č.j. 21 806/dôv. tech. 1944, správa veliteľa vzdušných zbraní plk. gšt. Alojza Ballaya 
pre MNO, II/l oddelenie z 29. 3.1944.

83 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 9, dok. 176, s. 595-598, prípis Štábu pre branné hospodárstvo na OKW pre Zahra
ničný úrad o nemeckých dodávkach zbraní Slovensku.

84 Tamže.

85 Problematická sa ukázala tiež pôvodná objednávka 88-mm protilietadlových batérií z programu Eiche. 
Gen. II. tr. Malár totiž omylom podpísal zmluvy na stabilné batérie, napriek tomu, že podľa pôvodnej 
dohody mali Nemci dodať šesť pojazdných batérií (každá so štyrmi kanónmi). Podľa tejto zmluvy z konca 
decembra 1943 mala slovenská strana dostať sedem stabilných batérií. Z toho boli štyri z programu Eiche 
(každá so štyrmi kanónmi, zvyšné dve ako pojazdné z pôvodnej objednávky šiestich batérií už boli v tom 
čase expedované od dodávateľa, jedna z nich už bola na Slovensku) a ďalšie tri z doplnkového progra
mu Hafen Pressburg a Apollo (každá so 6 kanónmi). Veliteľ vzdušných zbraní plk. gšt. Alojz Ballay preto 
pravdepodobne v marci 1944 požiadal DLM o zmenu objednávky. Navrhoval pritom, aby sa dodávka ob
medzila len na dve stabilné batérie, ktoré už prišli v januári (jedna so 6 kanónmi a druhá so 4 kanónmi), 
zvyšné kusy mali byť pojazdné. Koncom marca pritom cestou MNO žiadal, aby za túto zmenu v Berlíne 
intervenoval aj samotný gen. Malár. Slovenská strana pritom argumentovala tým, že „slovenská branná 
moc potrebuje k obrane Slovenska výhradne materiál pojazdný, lebo protilietadlového materiálu máme 
nedostatok a ten prípad, že protilietadlový materiál zabetónujeme by sme si mohli dovoliť iba vtedy, keby 
sme protilietadlového materiálu mali dostatok.“ Nemci nakoniec v apríli dali súhlas len na tri pohyblivé 
batérie (namiesto troch stabilných z programu Eiche, spolu 12 kanónov). WZ o tom bolo cestou DLM in
formované 18.4. 1944. Kedy tieto batérie na Slovensko reálne aj došli, je však otázne. Zvyšné dve batérie 
spolu s ďalšou už dodanou batériou (program Hafen Pressburg a Apollo) boli ako statické zaradené do 
nového pripravovaného programu za 300 miliónov. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné
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posilnenie protivzdušnej obrany Slovenska.86 Po vypuknutí SNP sa však už tie
to objednávky nerealizovali. V každom prípade prvé bombardovanie Bratislavy 
15. americkou leteckou armádou dňa 16. júna 1944 len potvrdilo zvýšenú potre
bu zabezpečenia protivzdušnej obrany Slovenska pred spojeneckými náletmi.87

Napriek vyššie naznačeným problémom, prúdili dodávky vojenského mate
riálu cez program Eiche na Slovensko viac či menej v dohodnutom rozsahu až 
do vypuknutia SNP. Je preto nanajvýš pravdepodobné, že vzhľadom na zmenenú 
vnútropolitickú situáciu po 29. auguste 1944, ktorej sprievodným javom bol aj 
rozklad armády, už značná časť dovtedy nedodaných objednávok na Slovensko 
nikdy nedorazila. Ako príklad možno uviesť osud 10, 5-cm húfnic vz. 18, ktorých 
dodávky sa po vypuknutí SNP úplne zastavili. Počet dodaných kusov sa tak za
stavil na čísle 44.88

Paralelne pokračovalo aj prezbrojovanie mimo program Eiche. Čo sa týka 
protitankovej výzbroje v rokoch 1942 až 1944, dostala armáda 14 kanónov 50- 
mm Pak 38. Dvanásť z nich si rovnakým dielom rozdelili divízie na východnom 
fronte a dve zostali na Slovensku. V súvislosti s reorganizáciou 2. PD a jej presu
nom do Talianska na jeseň 1943 boli jej kanóny stiahnuté na Slovensko, kde boli 
pridelené PÚV. V roku 1944 armáda dostala aj 18 ľahkých stíhačov tankov Marder

II. časť 1943 - 1945, šk. 428, č.j. 21 806/dôv. tech. 1944, správa veliteľa vzdušných zbraní plk. gšt. Alojza 
Ballaya pre MNO, II/l oddelenie z 29. 3. 1944; č. j. 463 240, koncept správy MNO pre OKW z 21.4. 1944; 
VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 13, č. j. 10 355/taj. tech. 1944, WZ pre MNO, II/l oddelenie 
z 25.4.1944; správa DLM na WZ Trenčín z 18.4.1944.

86 Okrem už spomínaných batérií z programu Hafen Pressburg a Apollo, hlavnú položku požadovaného voj
nového materiálu predstavovalo päť pojazdných 88-mm protilietadlových batérií s príslušenstvom. MNO 
pritom bolo cestou DLM už v júni 1944 informované, že OKW uvoľnilo pre slovenské vzdušné zbrane tri 
pojazdné batérie, predbežne však bez motorových vozidiel. Slovenská strana v tejto súvislosti koncom 
júla 1944 požiadala ako náhradu za nedodané automobily o súhlas s nákupom troch lietadiel Fieseler Fi 
156 Storch. Po vypuknutí SNP však už tieto lietadlá neboli uvoľnené. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, 
spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 450, č.j. 471 844, hlásenie šéfa Vojenskej správy MNO z 10. 8.1944; 
VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 13, č. j. 10 817 taj. mat. - 1944, WZ na DLM 31.7.1944.

87 Podľa údajov, ktoré odzneli vo vystúpení ministra vnútra Alexandra Macha na pôde Snemu SR 22. 6. 
1944 si bombardovanie vyžiadalo minimálne 181 mŕtvych, 111 ťažko a 584 ľahko zranených osôb. Terčom 
bombardovania bola najmä rafinéria Apollo a dunajský prístav. V dôsledku náletu bolo zničených 60 % 
výrobnej kapacity a 90 % zásob rafinérie v celkovej škode 319 mil. Ks. Z 21 lodí nachádzajúcich sa v bra
tislavskom prístave bol po bombardovaní schopný plavby len jeden parník. 18 plavidiel bolo úplne zniče
ných, ďalšie dve boli ťažko poškodené. Finančná strata sa tu odhadovala na 30 mil. Ks. Zničené však boli aj 
viaceré zariadenia prístavu, značné boli tiež straty na zásobách v prístavných skladoch. Zasiahnuté však 
boli aj vojenské objekty, ale aj verejné budovy, mestská elektráreň a obytné domy v rôznych častiach mes
ta. Do vypuknutia SNP bola západnými spojencami bombardovaná tiež zbrojovka v Dubnici nad Váhom, 
ale tiež Štátna rafinéria minerálnych olejov v Dubovej. Bližšie pozri HALLON, L. - SABOL, M. - FALISOVÁ, 
A.: Vojenské škody a rekonštrukcia Slovenska 1944- 1948 (Hospodárstvo, infraštruktúra, zdravotníctvo). 
Bratislava 2011, s. 22-23; KAŠŠÁK, P. - KRŠÁK, P. - TUPÝ, Ľ.: Bomby nad Bratislavou 1944 - 1945.70 rokov 
od tragédie. Bratislava 2015; STANISLAV, J. - ŠVACHO, J.: Rafinéria APOLLO v perimetri dokumentov. Sú
vislosti a dôsledky bombardovania 16. júna 1944. Banská Bystrica 2017; ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 77, 
s. 123-134; ВАКА, L: Správa Sicherheitsdienstu o prvom spojeneckom bombardovaní Bratislavy 16. júna 
1944. In: Vojenská história, toč. 19,2015, č. 2, s. 104-125.

88UHRIN, M.iNemecké 10,5cm poľné húfnice vz. 18 (leFH-18) vslovenskej a l.čs.armáde na Slovensku. In: 
Vojenská história, toč. 22,2018, č. 2, s. 78-79.
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Ill Ausf. H z pôvodne plánovaných 26 kusov. Uvedené dodávky protitankových 
zbraní sa v roku 1944 použili predovšetkým na vyzbrojenie tzv. východosloven
skej armády určenej na ochranu hraníc Slovenska pred východným frontom.89 
V predvečer SNP bola väčšina slovenských obrnených vozidiel zastaraná alebo 
nepojazdná. Realizovali sa tiež ďalšie požiadavky na modernizáciu vzdušných 
zbraní. Okrem spomínaných lietadiel Messerschmitt Bf 109G-6 v roku 1943 pre
javila armáda záujem o kúpu 20 talianskych bombardérov Savoia Marchetti SM 
84. V auguste sa prebrali prvé tri. V septembri však bol predaj zablokovaný, lebo 
materiál po kapitulácii Talianska zhabali Nemci. Ďalšie 4 lietadlá letci dosta
li až v auguste 1944. Slovenská strana z Nemecka získala tiež malé množstvo 
rôznych typov lietadiel na pozorovacie, cvičné lety, kuriérnu a dopravnú službu 
atď. (okrem iného 12 nových Focke-Wulf Fw 189A-2). V auguste 1943 bola tiež 
v Berlíne uzavretá už spomínaná nemecko-slovenská dohoda o výrobe lieta
diel nemeckého vzoru na Slovensku. Týkala sa dobudovania továrne na lietadlá 
v Trenčianskych Biskupiciach, kde sa mali vyrábať nemecké stroje Junkers Ju 87 
D-S (Stuka). Výroba v tejto továrni pritom mala pokryť aj potreby slovenských 
vzdušných zbraní. V prípade, že by produkcia neprekročila kapacitu 50 kusov 
mesačne, mal byť pomer pri delení hotových výrobkov medzi Nemeckom a Slo
venskom stanovený v pomere 3:1. Podľa dodatkovej dohody sa však nemecké 
plány neskôr zmenili a lietadlá Ju 87 sa mali vyrobiť len v obmedzenom počte. 
Plány MNO o prestavbe vzdušných zbraní na moderne vybavenú zložku sloven
skej armády, nezávislú od nemeckých dodávok, však pochovala zdĺhavá prípra
va produkcie lietadiel. Z novootvorenej továrne v lete 1944 nakoniec slovenská 
strana dostala len niekoľko kusov Ju 87, ktoré však po vypuknutí SNP zhabali 
Nemci.90

Možno konštatovať, že slovenská vláda už na konci roka 1943 nebola ochot
ná podporovať frontové nasadenie slovenských jednotiek na východnom fronte. 
Zotrvávala pritom (s podporou DHM) na žiadosti zjednotenia všetkých súčastí 
1. pešej divízie a jej následného presunu ako celku z východného frontu. Názory 
na jej ďalšie použitie sa pritom rôznili. Zvažoval sa tak variant možného využitia 
vojakov divízie vo vojenskom priemysle, ako aj jej presun do priestoru blízko

89 Tenže: Pluk útočnej vozby 1944. Banská Bystrica 2012.

90 Podľa dodatkovej dohody z 1. 7.1944 sa mali lietadlá Junkers Ju 87 D-5 vyrobiť jednorazovo v počte 50 ks 
(36 z nich malo dostať slovenské MNO), ostatná výroba sa mala sústrediť na produkciu cvičných lietadiel 
typu Arado Ar 96 B (150 mesačne). Výroba v továrni sa však rozbiehala pomaly a až v máji 1944 opustilo 
montážne linky prvé lietadlo Stuka. Bližšie pozri MURÁRIKOVÁ, Z.: Letecká továreň v Trenčianskych Bis
kupiciach (1943 - 1945). In: LEPÍŠ, J. a kol.: Slovensko v roku 1943. Politika - armáda - spoločnosť. Banská 
Bystrica 2015, s. 112-124; CHYTKA, S. V.: K pokusom o zavedenie vojenskej leteckej výroby na Slovensku 
(1941 - 1945). In: Vojenská história, roč. 3,1999, s. 106-117; ŠUMICHRAST, P.: Slovenské Savoie Marchetti 
SM-84 Bis. In: Vojenská história, roč. 3, 1999, č. 4, s. 119-126; ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 77, s. 61-63, 
76; ŠUMICHRAST, P.: Správa o Továrni na dopravné prostriedky v Trenčianskych Biskupiciach (1945). In: 
Vojenská história, roč. 13,2009, č. 3, s. 77-95.
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Slovenska. Tu by sa divízia doplnila a reorganizovala a ďalej využila na stavebné 
a opevňovacie práce v neslovansky hovoriacej oblasti napr. v blízkosti Technic
kej brigády v Taliansku. Divízia by si však zachovala zaisťovací charakter, čo by 
v praxi znamenalo ponechanie charakteru ozbrojeného útvaru. Tento variant, 
ktorý podporoval aj gen. Schlieper, mal zabezpečiť z propagandistického hľadis
ka zachovanie symbolickej účasti slovenskej armády vo vojne. Zodpovedalo to aj 
predstavám slovenskej strany, ktorá naďalej zotrvávala na princípoch ochrannej 
zmluvy s Nemeckom. Samotné OKW síce koncom roka súhlasilo so slovenským 
želaním použiť 1. PD v budúcnosti na zaisťovacie a stavebné úlohy, avšak až keď 
situácia umožní spojiť všetky jej sily. Jej odsun z východného frontu zatiaľ od
mietlo vzhľadom na to, že časť jednotiek sa stále nachádzala na Kryme, ktorý bol 
izolovaný.
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10. Slovensko-nemecké vojenské vzťahy 
na pozadí rozkladu slovenskej armády 
(január - august 1944)

Slovenská strana aj v roku 1944 zotrvávala na žiadosti zjednotenia všetkých sú
častí 1. PD a jej následného presunu ako celku z východného frontu. So znepo
kojením pritom reflektovala neustály nárast strát vlastných jednotiek. Pritom do 
31. marca 1944 vykazovala slovenská armáda spolu 2 243 nezvestných, 294 zaja
tých osôb a 617 zbehov. Tieto čísla však nezohľadňujú skutkový stav, keďže de
zertéri sa nachádzali aj medzi osobami označenými za nezvestných či zajatých. 
Nehovoriac o tom, že medzi nezvestnými sú uvedené aj osoby, ktoré sa dostali 
do zajatia či dezertovali v októbri 1943 pri Kachovke.1 Alarmujúco na slovenskej 
strane však pôsobil najmä rastúci počet padlých, ktorý do 31. marca 1944 stúpol 
už na 1 235 osôb (50 dôstojníkov, 6 rotmajstrov, 37 poddôstojníkov, 1 142 prís
lušníkov mužstva). Rôzne druhy zranení dovtedy utrpelo už 3 198 osôb. Drvivú 
väčšinu týchto strát slovenská armáda utrpela na východnom fronte.2

Pocity, aké v tejto situácii prežívali predstavitelia vládnej garnitúry, pomerne 
výstižne charakterizoval minister národnej obrany gen. I. tr. Ferdinand Čatloš vo 
svojom expozé na dôvernej schôdzi branného výboru Snemu SR 10. novembra 
1943: „Nám tu nezostáva iné, ako chladnokrvne konštatovať, že v tomto, pre nás 
povážlivom období, nedalo sa viac na ochrane slovenských záujmov vykonať, 
ako sme to až do hranice možností v rámci nášho spojeneckého dlhu a povin
nosti mohli a sa i za cenu politicky nedozierných následkov a rizika pokusovali 
tak na poli vojenskom ako aj zahraničnopolitickom.“3 Toto konštatovanie síce 
zodpovedalo aktuálnemu úsiliu slovenskej vlády minimalizovať účasť vlastnej 
armády na frontoch druhej svetovej vojny, príčiny tohto stavu spočívajúce vo

1 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 9, Výkaz zbehú. Podľa M. Lacka od ZD (2. PD) v rokoch 
1942/43 zbehlo 364 osôb. Porovnaj LACKO, M.: Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR 
v rokoch 1942 - 1943. Bratislava 2007.

2 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 9, Výkaz zběhů; V čase od 1. 10. 1943 do 20. 3. 1944 padlo 
v Taliansku 41 príslušníkov Technickej brigády, medzi ktorými nebol ani jeden dôstojník. Zranenia utr
pelo 46 jej príslušníkov, včítane troch dôstojníkov. Tieto straty v prevažnej miere spôsobili letecké nálety 
západných Spojencov. Nezvestných bolo 25 osôb, čo však bolo ovplyvnené stúpajúcim nárastom dezercií. 
PREČAN, V. (ed.): Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. Bratislava 1970, 
príloha k dok. 23, s. 84, polročná správa nemeckého generála pri MNO z 31.3.1944 o činnosti za obdobie od 
1.10.1943 do 31.3.1944. Podľa zoznamu, ktorý zverejnil Ústav pamäti národa, mala slovenská armáda od 
júna 1941 do augusta 1944 spolu 1281 padlých, zomretých a zabitých vojakov. Tento zoznam však eviduje 
len vojakov zabitých na východnom fronte. Ani tento údaj však nie je kompletný, keďže slovenskí vojaci 
(napriek pracovnému charakteru jednotiek) na frontoch zomierali aj v nasledujúcom období, https ://www. 
upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-protisovietske-tazenie-jun-1941-august-1944.pdf

3 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 6, sig. 772/23, 
expozé na dôvernej schôdzi branného výboru snemu 10.11.1943.
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vlastnej angažovanosti sa vo vojne v predchádzajúcom období však Čatloš takt
ne zamlčal.

Na prelome rokov 1943/1944 kulminovala kritika pomerov v slovenskej ar
máde z nemeckej strany. Stále kritickejšie sa na armádu, ako aj samotného Čat- 
loša, pozeral aj nemecký generál pri MNO genpor. Schlieper. Ten v tom čase na
ďalej požadoval dôsledné riešenie problémov v armáde, na ktoré upozorňoval už 
v predchádzajúcom období. Naďalej navrhoval rozsiahle čistky v dôstojníckom 
zbore, očistenie armády ako celku od „nespoľahlivých“ živlov, zvýšenie disciplí
ny, úrovne bojovej prípravy a politickej výchovy v zmysle boja proti boľševizmu. 
Požadoval tiež reorganizáciu armády.

Samotného Čatloša však, napriek kritike, naďalej podporoval vyslanec Lu- 
din, ako aj nemecký vojenský atašé plk. Becker. Nezbavovali ho síce zodpoved
nosti, ale stále ho považovali za nemeckého spojenca. V decembri 1943 pritom 
Ludin otvorene konštatoval, že ďalšia spolupráca medzi Čatlošom a Schlieperom 
je vylúčená. Keďže však Tiso nevidel za ministra náhradu, navrhoval (v snahe 
o upokojenie situácie) odvolanie Schliepera. Zahraničný úrad sa totiž usiloval 
o politickú stabilitu, nemal záujem o konfrontáciu, a to vzhľadom na symbolic
ký potenciál slovenskej armády.4 Postrehy Beckera a Ludina na adresu ministra 
národnej obrany však treba brať s rezervou. Nevšimli si totiž, že Čatloš si ako 
skúsený vojak v sledovanom období už veľmi dobre uvedomoval beznádejnú si
tuáciu nemeckých jednotiek na fronte, z čoho postupne vyvodil rozhodnutie vy
pracovať plán prechodu slovenskej armády na stranu protivníka. Možno však už 
tu konštatovať, že podporou Čatloša chcel Zahraničný úrad na Slovensku udržať 
politickú stabilitu, nemal záujem o konfrontáciu vyvolávanú Schlieperom, keďže 
potenciál slovenskej armády bol aj tak len symbolický.5

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo napriek silnejúcemu tlaku zo strany ne
meckých vojenských úradov nedošlo k väčším zmenám v armáde. O zostrenie 
kurzu však v podmienkach šíriaceho sa alibizmu a defetizmu nemalo záujem 
ani Tisovo vládne krídlo v HSĽS. Čatloš pristúpil len k penzionovaniu niekto
rých vyšších dôstojníkov, jeho MNO začalo niekoľko vyšetrovaní v prípade osôb 
podozrivých zo styku s nepriateľom v čase pobytu na východnom fronte a usku
točnilo tiež čiastočnú reorganizáciu armády vo februári 1944. Veľkú pozornosť 
Čatloš venoval prípadu gen. II. tr. Štefana Jurecha, ktorý bol už krátko po ná
vrate z frontu 25. novembra 1943 zatknutý6, a to za podozrenie zo spomínanej 
prípravy prechodu RD k nepriateľovi v januári 1943. Podľa historika Jiřího Šolca

4 Bližšie pozri ВАКА, I.: Prehodnotenie účasti slovenskej armády vo vojne na východnom fronte v roku 1943. 
In: LEPÍŠ, J. a kol.: Slovensko v roku 1943. Politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica 2014, s. 125-144. 
BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448b, správa nemeckého vojenského atašé pre Generálny štáb pozemného 
vojska z 9.11.1943 o vývoji vojensko-politickej situácie na Slovensku.

s PREČAN, ref. 2, dok. 18, príloha č. 1, list Ludina Ribbentropovi z 21.12.1943; BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, 
As. 448b.

6 Nešlo o zatknutie v pravom slova zmysle, ale o izoláciu v bratislavskej nemocnici.
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nemal Čatloš, napriek vzájomnej animozite, „záujem na dôslednom zakončení 
tohto prípadu v podobe súdneho stíhania“. Jurech bol sledovaný tiež nemecký
mi bezpečnostnými zložkami, čo bol podľa neho aj dôvod, prečo v apríli 1944 
odmietol funkciu veliteľa ilegálneho Vojenského ústredia, ktoré bolo zástup
cami čs. odboja doma a v zahraničí poverené prípravou povstania v slovenskej 
armáde.7

Príprava novej organizácie armády z 1. februára 1944 sa realizovala v zmysle 
požiadaviek, ktoré predostrela DHM. Jej cieľom bolo preniesť rozsiahle veliteľské 
právomoci z MNO na podriadené orgány. Agenda MNO sa mala odbremeniť „od 
detailnejšieho zasahovania do podriadených inštancií“. Nemecká vojenská misia 
tak chcela zabrániť prílišnému zasahovaniu ministra Čatloša a posilniť tak vlast
ný vplyv na velenie slovenskej armády. Z tohto pohľadu s veľkým uspokojením 
prijala menovanie proněmecky orientovaného gen. II. tr. Jozefa Turanca na čelo 
VPV. Gen. Schlieper pritom počítal, že Turancov priateľský postoj k Nemcom, 
spolu s jeho energickým prístupom a jasnými názormi na nedostatky sloven
ského dôstojníckeho zboru a pozemného vojska výrazne uľahčia prácu DHM. 
Nemecká strana kritizovala tiež trieštenie „beztak slabého dôstojníckeho zbo
ru“ prideľovaním dôstojníkov „pre brannú výchovu a iné úlohy (protilietadlo
vá ochrana, evakuácia)“.8 Podľa novej organizácie sa v rámci MNO ministrovi 
(disponoval vlastným kabinetom) podriaďoval Štáb ministra a Vojenská správa. 
Od 15. marca k nim pribudol tiež Štáb HW, ktoré bolo obnovené po niekoľkých 
rokoch. Minister pritom zostal hlavným vojenským veliteľom osobne zodpo
vedným prezidentovi SR. Náčelníkom Štábu HW sa stal plk. gšt. Viliam Talský, 
náčelníkom Štábu ministra plk. gšt. Ján Krnáč. Ministrovi (mimo MNO) priamo 
podliehali Veliteľstvo brannej výchovy v Banskej Bystrici, Veliteľstvo Pracovné
ho zboru v Pezinku, Hlavný vojenský súd, Hlavný vojenský prokurátor, Generál
ny inšpektor armády, Pracovného zboru a brannej výchovy, Odborný poradca pre 
mimoriadne veci MNO.9

7 Čatloš pritom viedol aj vlastné neoficiálne vyšetrovanie tohto prípadu, pričom si vyhotovoval úradné 
záznamy, ktoré zakladal do osobnej zložky Š. Jurech. Aj v dôsledku toho sa Jurech ocitol na zozname dôs
tojníkov preradených do výslužby v roku 1944, napriek veku; mal 45 rokov. Na druhej strane napriek jeho 
formálnemu penzionovaniu 1. 7.1944 bol Jurech ponechaný v službe MNO a menovaný na Čatlošov pokyn 
za veliteľa Vojenského vedeckého ústavu v Trenčíne. Podľa Jiřího Šolca sa Jurech fakticky stal rukojemní
kom Čatloša, „u ktorého nie je možné vylúčiť ani to, že mohol uvažovať o prípadnom využití Š. Jurecha 
pre uskutočnenie svojich plánov na odpútanie sa od nemeckého spojenca, ktorými sa v tom čase už vážne 
zaoberal, súdiac podľa toho, že správy o nich prenikali k prezidentovi Benešovi do Londýna.“ ŠOLC, J.: 
K pokusům o přechod 1. slovenské pěší divize k Rudé armádě v roce 1943. In: Vojenská história, roč. 3, 
1999, č. 3, s. 50.

8 PREČAN, ref. 2, dok. 23, polročná správa nemeckého generála pri MNO z 31. 3.1944 o činnosti za obdobie 
od 1.10.1943 do 31.3.1944, s.78.

9 ВАКА, I. - CSÉFAĽVAY, F. - KRALČÁK, P. a kol.: Ferdinand Čatloš - vojak a politik (1895 - 1972), Bratislava 
201 l,s. 191; PREČAN, ref. 2, dok. 23, s. 78, správa genpor. Schliepera pre náčelníka OKW z 31.3.1944; VHA 
Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 453, od s. 667, organizácia slovenskej 
armády - nariadenie ministra z 22.1.1944.
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V súvislosti s nemeckou kritikou a silnejúcimi útokmi zo strany gen. Schlie- 
pera, rozhodol sa Čatloš spracovať rozsiahle memorandum, ktoré Nemcom odo
vzdal v januári 1944. Jeho podstatou bolo vyvrátiť tvrdenie, že zodpovednosť za 
rozklad slovenskej armády a jej zlyhanie nesie výlučne slovenská strana. Otvo
rene v ňom vyhlásil, že jeho vážne upozornenia, ktoré vyústili do zajatia značnej 
časti 1. PD, nemecký generál „znevažoval a podvracal“. Podľa Čatloša Schlie- 
per odmietol zakročiť v prospech slovenského MNO u nemeckých príslušných 
miest, „aby prvá p. divízia nebola dávaná na pospas nepriateľských pancierových 
a iných formácií, proti ktorým nie je uspôsobená.“ Spochybnil pritom zmyslu
plnosť jeho funkcie. Na inom mieste memoranda Čatloš Nemcov otvorene ob
vinil zo zodpovednosti za zlyhanie slovenskej armády. Kritizoval tiež spôsob jej 
prezbrojovania. Jednoznačne pritom opätovne konštatoval, že „slovenská branná 
moc stratila nateraz svoj praktický význam pre frontový boj na ďalekom východe 
s SSSR.“ Slovensko pritom podľa neho „dalo do vojny všetko svoje najlepšie“, pri
čom náhrada v podobe nemeckej výzbroje „deje sa zdĺhavé a ako by po omrvin
kách len na frontové prvotné potreby“. Tieto skutočnosti si podľa Čatloša vybrali 
daň najmä v podobe stavu, v akom sa ocitla RD po ústupe z Kaukazu, kde stratila 
väčšinu svojho materiálu: „Tento materiál nebol jej dodnes v takom množstve 
a v žiadúcej akosti dodaný a divízia preto nemohla plniť ani obranné úlohy.“ Aj 
táto skutočnosť sa podľa neho odzrkadlila v nálade veliteľov a jednotiek: „Tento 
pocit macošského zaobchádzania zo strany nemeckej nemohol zvýšiť a udržať 
na patričnej úrovni morálku slovenských vojakov.“10 Nehovoriac o tom, že vojen
ský materiál, nenávratne zničený v poli, Slovensko podľa Čatloša potrebovalo aj 
v zápolí, konkrétne proti hrozbe Maďarska, ktoré si stále nárokovalo územie SR, 
bez toho, aby bolo vo svojich nárokoch Nemeckom navonok miernené.* 11 Práve 
stav vyzbrojenia 1. PD sa podľa ministra podpísal pod jej zlyhanie pri Kachov- 
ke. Zodpovednosť teda jednoznačne pripísal nemeckej strane. Východisko videl 
v nasadení slovenských jednotiek najskôr pre zaisťovacie a pracovné úlohy v poli 
a následne v ich postupnom stiahnutí na Slovensko pre potreby vojenského prie
myslu, ako aj obrany krajiny proti nepriateľovi.12

Pod demoralizáciu frontových jednotiek sa podľa Čatloša podpísali tiež ďal
šie faktory. Dôležitú úlohu tu hrala odlišná mäkšia mentalita Slovákov na rozdiel 
od Nemcov, „keďže boli dlhé časy v porobe“, ako aj určitý druh sympatie voči ja
zykovo príbuznému a „zdanlivo podmanenému“ nepriateľovi: „Drastické zákro
ky zo strany nemeckých orgánov v prítomnosti našich ľudí, vzhľadom na mäkkú 
povahu Slováka tento duch sympatie ešte zvýšili.“13

10 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 135, s. 30.

11 Tamže, s. 14.

12 Tamže, s. 13,25,26.

13 Tamže, s. 27.
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Čatloš v tejto súvislosti otvorene priznal, že zaobchádzanie s civilným obyvateľ
stvom nemeckými okupačnými jednotkami nebolo „vyhovujúce predstavám o ľud
skosti“. Isteže, kritiku zo strany MNO adresovanú nemeckým orgánom ohľadne pá
chania zločinov proti ľudskosti možno zdokumentovať už v predchádzajúcom období 
(pozri podkapitolu 1/6). V tomto prípade však ide o prvú kritickú poznámku ohľadne 
atrocít na východnom fronte smerom k nemeckým orgánom vyslovenú priamo Čat- 
lošom, ktorá bola nemeckej strane aj dokázateľne predložená. Ako dôležitý faktor 
v tejto súvislosti minister uviedol tiež metódy riadenia nemeckých orgánov na oku
povanom území. Zdôraznil pritom vlastnú ústretovosť v predchádzajúcom období, 
keď upozornil, že v snahe o zlepšenie pomeru ZD k nemeckým veliteľstvám postavil 
na jej čelo veliteľa nemeckej národnosti plk. Rudolfa Pilfouska (od augusta 1942 do 
augusta 1943). Čatloš tak nepriamo priznal participáciu vlastnej armády na nacistic
kých okupačných praktikách v predchádzajúcom období, ktoré si však v čase nemec
kých víťazstiev nedovolil spochybniť (bližšie pozri podkapitoly II/7 a 9). Toto opatre
nie sa však podľa Čatloša neosvedčilo: „Slovenský vojak, nadobudol akúsi nedôveru 
voči veliteľom inej národnosti a tento pomer vznikol aj u Zaisťovacej divízie. Po 
programovej výmene veliteľa a dosadení veliteľa slovenskej národnosti, sa vnútorné 
pomery v jednotke značne zlepšili a celková nálada jednotiek stúpla. Dezertérstvo 
bujnelo totiž najviac počas velenia dôstojníkom nemeckej národnosti.“14 Spoľahli
vosť slovenských jednotiek by sa podľa neho zvýšila, ak by „slovenskému veleniu 
v kruhu jeho účinkovania, boli dané plné práva spravovať svoje i ruské pomery a oso
by na trvalý osoh všeobecný, t.j. v prvom rade nemecký. Boly by našly prirodzenejší 
vzťah k miestnemu obyvateľstvu a boli by vylúčili nedorozumenia, pochádzajúce 
jednak z rasového antagonizmu a jednak z rečového nepochopenia v rozličných osu
dových jednotlivostiach.“15 Všetky uvedené faktory, ktoré sa podpísali pod morálku 
slovenského vojska, podľa Čatloša ešte umocnila nepriateľská propaganda, „ktorá sa 
opierala o rasovú a rečovú príbuznosť“.16 Treba podotknúť, že argumenty, ktoré mali 
podporiť slovenskú predstavu o samostatnom spravovaní územia, na ktorom ope
rovala ZD, bez nemeckých zásahov, neboli ničím novým. Čatloš tu v podstate odka
zoval ešte na svoj pôvodný návrh adresovaný priamo maršalovi Keitelovi počas jeho 
návštevy Bratislavy vo februári 1942. A tieto návrhy zo slovenskej strany doznievali 
ešte na jar 1943, keď MNO v jednej z požiadaviek na OKW konštatovalo: „Keby ob
lasť prikázaná slov. ZD bola úplne v moci slov. velenia, mohli by sme ručiť 100% za 
jej konsolidáciu a jej bezpečnosť a tiež za rentabilitu. Ďalej za to, že so slovenských 
vojakov by nám ani jeden nezbehol a že slovensko-nemecký pomer nebol by preto 
ani v najmenšom naštrbený, ba, naopak, by sa stále ešte lepšil.“17

14 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 135, s. 30.

15 Tamže, s. 12.

16 Tamže, s. 27.

17 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944 , šk. 5, sig. II/4, 
nedatovaný „požiadavok na OKW“.
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V závere celého dokumentu Čatloš vyzdvihol postavenie Technickej brigády 
v Taliansku ako dôkaz, že akceptovanie slovenských požiadaviek na vhodnejšie 
použitie ich jednotiek môže byť na prospech nemecko-slovenských vzťahov. Čat
loš tu poukazoval na fakt, že po reorganizácii 2. PD na Technickú brigádu a jej 
presune do Talianska sa výrazne zlepšila disciplína mužstva. Nemecká strana bola 
spokojná aj s výkonnosťou slovenských vojakov pri plnení pridelených úloh sta
vebného charakteru: „Preto si úprimne želáme, aby tento spôsob bol príkladom 
pre ďalšie zaobchádzanie so slovenskými požiadavkami a v tom prípade môžeme 
ručiť za výsledky slovenskej účasti v spoločnej borbe proti nepriateľovi a nenasta
ne nijaká rozladěnost ani újma v pomere slovensko-nemeckom.“18

V súvislosti so situáciou, ktorá panovala v slovenských jednotkách na prelo
me rokov 1943/1944 na fronte, sa úsilie F. Čatloša a celého velenia armády kon
centrovalo na zamedzenie opakovania sa udalostí pri Kachovke. MNO sa naďalej 
usilovalo najmä o spojenie všetkých súčastí 1. PD, ktorej časť sa stále nachádzala 
na Kryme (išlo o peší pluk 20 bez 1/20 práporu, ale aj ďalšie menšie jednotky). Časť 
jednotiek pôsobila aj priamo pod nemeckým velením. Nemecké orgány na Kryme 
sa pritom o podriadených slovenských jednotkách (najmä о II. prápore pešieho 
pluku 20) vyjadrovali veľmi uznanlivo. Gen. Schliepervtejto súvislosti 24. januára 
1944 hlásil na OKH, že slovenské jednotky na Kryme budú k divízii dopravované 
pravdepodobne od 25. januára cez Odesu. Reagoval tak na nemecký rozkaz z 22. 
januára na vystriedanie pešieho pluku 20 (časť sa mala presunúť loďami a časť 
letecky).19 Tiež informoval o žiadosti gen. Čatloša, aby pešia divízia po svojom 
uvoľnení z Východu dostala čas na odpočinok a preškolenie.20

Predpokladaná výmena sa však vtedy napokon neuskutočnila, keďže Nemci 
očakávali masívny sovietsky útok. Stanovenie presného termínu odsunu Nemci 
odmietli pre dopravné problémy. Na druhej strane po odovzdaní ťažkých zbraní 
a trénov nemecká strana zabezpečila do 22. februára odsun minimálne 572 mužov 
(pracovná rota 45,13. batéria del. protilietadlového pluku, rota KPÚV 20, HKB 20, 
hospodárska správa a trén štábnej roty pluku). Obidva prápory pešieho pluku 20 
však naďalej zostávali na Kryme, čo len zvyšovalo znepokojenie ich veliteľa plk. 
gšt. Štefana Tatarka.21 Čatloš veľmi úzkostlivo sledoval tiež situáciu okolo Tech
nickej brigády.22 V tejto súvislosti MNO celkom oprávnene znepokojilo rozhodnu-

18 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, As. 135, s. 32.

19 Podľa návrhu z 30. 1. 1944 sa malo odtransportovat' celkom 1593 mužov. Vojaci mali zo sebou zobrať, 
okrem iného, aj všetky ťažké zbrane, s čím však nemecká strana nesúhlasila. MIČIANIK, P.: Slovenská ar
máda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941 - 1944). 1. pešia divízia. Slovenský vojak. Banská Bystrica 
2012, s. 131.

20 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448 a, Schlieper pre oddelenie atašé Generálneho štábu pozemného vojska 
z 24. 1.1944.

21 MIČIANIK, ref. 19, s. 132-134.

22 Podľa technického rozkazu č. 1 Vel. Technickej brigády zo 7.11.1943 jej mali byť prideľované len pracovné 
úlohy: „V prípade nepriateľského útoku z mora alebo pri leteckom nálete sa bráni vlastnými prostried-
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tie OKW zo začiatku januára 1944 o jej presune z oblasti Rimini na nové miesta 
južne od Ríma - do priestoru Monte Cassina. Išlo totiž o oblasť, ktorá sa nachá
dzala 20 - 30 km od frontu. OKW pritom o tomto presune ani dopredu neinformo
valo slovenskú stranu. Dňa 7. januára, keď sa o nemeckom rozhodnutí dozvedela 
Najvyššia rada pre obranu štátu, bol už presun brigády v plnom prúde. Rozhodla 
sa preto urýchlene obrátiť na kompetentné nemecké miesta. Gen. Čatloš sa preto 
okamžite spojil s gen. Schlieperom, ktorého poveril získaním bližších informá
cií.23 Nemecký generál preto brigádu osobne navštívil v dňoch 10. - 13. januára. 
Prostredníctvom náčelníka svojho štábu pplk. Stitzingera pritom slovenskú stra
nu predbežne upokojoval, keď tvrdil, že podľa jemu dostupných informácií v cha
raktere použitia Technickej brigády nenastali žiadne zmeny.24 Do celej záležitosti 
sa z rozhodnutia Najvyššej rady pre obranu štátu zaangažoval aj predseda vlády 
Tuka, ktorý počas stretnutia s nemeckým vyslancom Ludinom 8. januára tlmočil 
jej podnet, aby nemecké vojenské velenie takéto podstatné zmeny v budúcnosti 
dohodlo vopred so slovenským armádnym velením.25

OKW o svojom rozhodnutí presunúť brigádu do blízkosti frontu informovalo 
Zahraničný úrad 12. januára. Zdôvodnilo ho pritom tým, že ide len o dočasné na
sadenie na výstavbu tylového postavenia. Úmysel nasadiť brigádu na fronte pri
tom rezolútne odmietlo. V prípade, ak by hrozil bezprostredný dotyk s frontom, 
mala byť okamžite stiahnutá.26 Minister národnej obrany gen. Čatloš sa o nemec
kých ubezpečeniach oficiálne dozvedel prostredníctvom nemeckého vojenského 
atašé plk. Beckera, inštruovaného vyslancom Ludinom, 19. januára 1944. Čatloš 
pritom podľa neho v tejto súvislosti konštatoval, že „teraz sa tie osobnosti, ktoré 
mali určité obavy ohľadom použitia Technickej brigády, upokoja, najmä ak OKW 
výslovne deklarovalo, že nasadenie na fronte neprichádza do úvahy.“ Čatloš mal 
na mysli ďalších členov vlády, keďže o svojich zisteniach okamžite informoval 
ministerskú radu zasadajúcu toho istého dňa.27 Minister národnej obrany sa tak 
prekvapujúco zjavne alibisticky dištancoval od protestných hlasov a obáv ohľadne 
formy nasadenia slovenských jednotiek. Možno predpokladať, že to bola naďalej

kami. V prípade, že by boli v úseku technickej brigády pozorované známky vylodenia, alebo napr. útoku 
väčšieho merítka bude technická brigáda rozkazom stiahnutá do zadných priestorov.“ VHA Bratislava, f. 
ZD, šk. 5, sig. 1/63, technický rozkaz č. 1 zo 7.11.1943.

23 PREČAN, ref. 2, dok. č. 13, s. S0-S1, správa Ludina pre Zahraničný úrad o rozhovore s predsedom vlády 
Tukom; ŠTEFANSKÝ, V.: Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 - 1945. Bratislava 2000, s. 27-28.

24 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, inv. č. 267, šk. 450, pplk. Stitzinger 
na MNO do rúk plk. Talského.

25 PREČAN, ref. 2, dok. 13, s. 50-51, správa Ludina pre Zahraničný úrad o rozhovore s predsedom vlády 
Tukom.

26 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448 a, OKW na Zahraničný úrad z 12.1.1944.

27 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448 a, správa nemeckého vojenského atašé na Generálny štáb pozemného 
vojska z 24.1.1944. Pozri tiež PREČAN, ref. 2, dok. 17, s. 55-56, správa Ludina pre Zahraničný úrad z 20.1. 
1944 o rokovaní Schliepera s Čatlošom.
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súčasť jeho taktiky štylizovať sa do pozície verného spojenca, ktorého snaha je 
však neustále podkopávaná a znemožňovaná.28 V súlade s nemeckými garanciami 
pritom veliteľ Technickej brigády plk. Ladislav Bodický ubezpečoval 20. januára 
jej príslušníkov, že „ak by sa front priblížil k pracovnému úseku tech. brigády tak, 
že by ohrožoval del. palbou jej pracovné jednotky, nariaďujem plukom tech, brig., 
aby ustúpili do určeného sústredenia.“ Od tohto opatrenia si velenie brigády sľu
bovalo tiež zamedzenie šíriacich sa defetistických nálad.29

Čo sa týka postoja gen. Schliepera, ten vo svojom hlásení z 24. januára kon
štatoval, že v zmysle slovenských pripomienok (teda žiadne bojové nasadenie, len 
práca) počas návštevy Technickej brigády osobne intervenoval na príslušných ne
meckých úradných miestach. Schlieper tiež konštatoval, že s doterajšími výkonmi 
slovenských jednotiek v Taliansku panovala na nemeckej strane spokojnosť. Po
zitívne hodnotil tiež zlepšenie nálady a disciplíny v radoch slovenských vojakov.30 
Toto jeho konštatovanie však v danej chvíli nezodpovedalo skutočnosti. Naopak, 
v dôsledku presunu brigády k frontu a častým náletom spojeneckého letectva sa 
v jej radoch vystupňovala napätá atmosféra, nervozita a depresia. Situáciu upo
kojoval priamo medzi vojakmi svojou návštevou veliteľ pionierskeho vojska v Ta
liansku genpor. Fritz Hildemann. Aj keďpre zhoršenú náladu mužstva prejavil po
chopenie, upozornil, že „na tejto situácii, spôsobenej súčasnou vojnovou dobou 
nedá sa nič meniť.“ Na druhej strane sa viackrát pochvalne vyslovil o vykonanej 
práci zo strany slovenských jednotiek.

Nemecký generál v tejto súvislosti reagoval aj na vylodenie Spojencov 
v priestore Anzia a Nettuna 22. januára (operácia Shingle) so zámerom vpadnúť 
do tyla nemeckým jednotkám bojujúcim na tzv. Gustávovej línii a otvoriť cestu na 
Rím, ktorý leží iba okolo 60 km na sever od Anzia. Napriek vážnosti celej situácie 
velenie brigády upokojoval, že „táto skutočnosť nemá nijaký podstatný vplyv na 
frontovú situáciu a tým menej na pracovné jednotky technickej brigády.“ Pripustil 
síce, že v prípade slovenskej brigády ide o ťažko pohyblivú pracovnú jednotku, 
v prípade zmeny situácie však malo jej velenie dostať včas príslušný rozkaz na jej 
presun.31

Technická brigáda okrem toho začiatkom februára dostala inštrukcie priamo 
od veliteľa Sudwest (skupina armád C) poľného maršala Alberta Kesselringa, že 
musí dokončiť dostavbu obranného postavenia, ktoré malo byť mimo dostrel ne
priateľského delostrelectva. Odsunúť na sever mohla len svoje ťažko pohyblivé 
časti. Po skončení týchto prác mala byť brigáda odsunutá do severných Apenín.

28 Bližšie pozri ВАКА, ref. 4.

29 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 8, sig. 1/82, č.j. 90 506/taj 1944, obežník Vel. Technickej brigády z 20.1.1944; č.j. 
88007/taj.1944, obežník z 24.1.1944.

30 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448 a, Schlieper pre oddelenie atašé Generálneho štábu pozemného vojska 
z 24. 1.1944.

31 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 4, sig. 1/53, rozkaz Vel. Technickej brigády č. 5 z 27.1.1944.
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Jej bojové nasadenie nemecké velenie ani v budúcnosti nepredvídalo.32 Slovenská 
strana, prirodzene, napriek ubezpečeniam, aj v nasledujúcom období urgovala čo 
najskorší možný termín odsunu brigády z frontovej oblasti. V prvej polovici feb
ruára aj Schlieper uisťoval slovenské MNO, že po skončení vyčlenených úloh bude 
brigáda „premiestnená do priestoru severných Apenín, kde bude vykonávať ďalšie 
opevňovacie práce“.33 V tomto úseku však brigáda napriek protestom zotrvala až 
do marca 1944, keď sa začala presúvať na severovýchod od Ríma do priestoru To- 
gliacozzo - Avezzano.34

Aj v roku 1944 sa prehlbovali rozpory medzi slovenským ministrom národ
nej obrany gen. Čatlošom a gen. Schlieperom.35 Vyslanec Ludin v tejto súvislosti 
27. januára 1944 informoval Zahraničný úrad o svojom rozhovore s prezidentom 
Tisom, ktorý mu potvrdil žiadosť tlmočenú 16. decembra prostredníctvom pred
sedu vlády Tuku o odvolanie gen. Schliepera. Tiso v tejto súvislosti upozornil, že 
v danej situácii už nemožno očakávať plodnú spoluprácu medzi obidvoma gene
rálmi. Ludinovi zároveň ozrejmil okolnosti rozdielnych postojov Tuku a Čatloša 
k otázke odvolania Schliepera, o ktorých nemecký vyslanec ešte v decembri in
formoval samotného nemeckého ministra zahraničných vecí J. von Ribbentropa. 
Gen. Čatloš totiž pôvodne nevedel o Tisovej žiadosti tlmočenej prostredníctvom 
predsedu vlády Tuku. Odvolanie Schliepera preto v rozhovore s Ludinom 17. de
cembra diplomaticky odmietal. Tiso zároveň poukázal na nenahraditeľnosť Čat
loša, ktorého odvolanie preto neprichádzalo do úvahy. Toto konštatovanie Ludina 
len utvrdilo v jeho názore, že odvolanie Čatloša z politických dôvodov je nežela
teľné. Zahraničný úrad však upozornil, že slovenskú iniciatívu nemožno vnímať 
ako protest proti samotnej funkcii nemeckého generála pri MNO. Personálnu vý
menu na tomto poste chápal ako niečo úplne prirodzené, pričom pripomenul, že 
aj Schlieperov predchodca gen. Paul von Otto stál na čele DHM na Slovensku pri
bližne rovnaké obdobie. Na druhej strane v prípade, že velenie Wehrmachtu podr
ží Schliepera vo funkcii, neodporúčal generála informovať o slovenskej iniciatíve 
za jeho odvolanie, keďže by to len prehĺbilo rozpory medzi obidvomi stranami. 
Ludin pritom upozornil, že táto záležitosť, aj keď sa môže z pohľadu Berlína javiť 
ako okrajový problém, mu leží na srdci. Na jednej strane nechcel sklamať dôveru

32 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 14, sig. 11/4, úradný záznam zo 4. 2.1944.

33 Dňa 21. 1. bol o tomto ubezpečení zo strany MNO úradne informovaný aj veliteľ Technickej brigády plk. 
pech. Ladislav Bodický. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, inv. č. 267, 
šk. 450, úradný záznam pre Bodického z 21.2.1944.

34 ŠTEFANSKÝ, ref. 23, s. 28. K 10. 3.1944 mala Technická brigáda 147 dôstojníkov, 169 poddôstojníkov a 4 
176 príslušníkov mužstva. Železničná stavebná rota 12, ktorá bola koncom marca preložená na výstavbu 
mostov do priestoru Castellana (60 km severne od Ríma), mala v tom čase asi 250 mužov. BA - MA Frei
burg, Bs. RW 5, As. 448a., polročná správa nemeckého generála pri MNO z 31.3.1944 o činnosti za obdobie 
od 1.10.1943 do 31. 3.1944; PREČAN, ref. 2, dok. 23, s. 83.

35 PREČAN, V.: Nacistická politika a Tisúv režim v předvečer Povstání (I). In: Historie a vojenství, 1990, č. 
2, s. 6-25.
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slovenských kruhov, ktoré sa na neho obracajú, na druhej strane sa obával obvi
nenia z intrigánstva zo strany samotného Schliepera.36

Rozpory medzi Schlieperom a Čatlošom boli jednou z hlavných tém pri roko
vaní vedúceho Oddelenia Ausland na Úrade Ausland/Abwehr vrámci OKW vice- 
admirála Leopolda Búrknera s vedúcimi predstaviteľmi štátu počas jeho návštevy 
Bratislavy v dňoch 28. februára - 1. marca 1944. Tiso pritom nastolil otázku vý
meny Schliepera, čo zdôvodnil tým, že „čisto vecná a odborná spolupráca nepre
biehala tak hladko a nebola natoľko plodná, ako to vyžaduje spoločný záujem. 
Vzhľadom na svoju zodpovednosť ako vodca štátu preto cítil záväzok nastoliť 
túto záležitosť.“ Požiadavku však neformuloval ultimatívne, keďže konštatoval, 
že „ak by bolo možné vyriešiť ťažkosti, ktoré nepochybne existujú, bez toho, aby 
sa uskutočnila personálna zmena v obsadení „nemeckého generála“, nič by proti 
tomu nenamietal.“ Zdôraznil pritom, že iniciatíva v tomto smere vzišla len od 
neho samotného, nie zo strany predsedu vlády či ministra národnej obrany. Opäť 
pritom odmietol možnosť odvolania gen. Čatloša, z dôvodu jeho nenahraditeľ
nosti. Nemecký viceadmirál v tejto súvislosti neurčito sľúbil pomoc, upozornil 
však Tisu na nevyhnutnosť riešenia problémov v slovenskej armáde: „Slovenská 
branná moc si musí zachovať svoju dobrú povesť z čias pred východným ťažením 
proti Rusku, ktorej sa tešila v nemeckej brannej moci, a preto je nevyhnutné, aby 
sa na uskutočnenie tohto cieľa zapojili všetky sily.“ Počas neskoršieho stretnutia, 
ktorého sa zúčastnil aj Tuka a Čatloš bola z nemeckej strany predložená požia
davka „radikálneho vysporiadania sa so slovenskou armádou, ktorá je pôvodcom 
všetkého zla, prostredníctvom štátneho vedenia“. Slovenská strana tu, naopak, 
opäť predložila požiadavku, aby bola z frontu stiahnutá celá 1. PD, včítane jed
notiek na Kryme: „Toto želanie neznamená, že by Slovensko zamýšľalo vystú
piť z vojny; práve naopak, divízia by sa po dôkladnom odpočinku/doplnení mala 
opäť podieľať na spoločnom boji takým spôsobom, ktorý by bol prísľubom lep
ších výsledkov.“ Burkner počas rozhovorov nadobudol dojem, že gen. Schlieper je 
v slovenských kruhoch vnímaný ako málo priebojný, neschopný dostatočne pre
sadzovať slovenské záujmy ohľadne žiadosti o stiahnutie slovenských jednotiek, 
ako aj prezbrojenia armády. Neodpustil si pritom nasledujúcu poznámku: „Azda 
by „nemecký generál“ mohol v danom čase dosiahnuť viac, ak by v prístupe k Slo
vákom uplatnil povedzme menej suchý a mentorský, za to však viac diplomatic
ké jší a humornejší spôsob pri rovnakej alebo dokonca zvýšenej rozhodnosti vo 
verbálnom prejave?“37

V nasledujúcich dňoch sa ešte vystupňovali slovenské požiadavky na spoje
nie jednotlivých súčastí 1. PD a jej preloženie z „východného priestoru“ mimo 
slovansky hovoriaceho územia na zabezpečovacie ciele. V tejto súvislosti sa vyu-

36 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 448 b, správa Ludina pre vyslanca Karla Rittera z 27.1.1944.

37 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448a., správa o priebehu služobnej návštevy viceadmirála Biirknera na 
Slovensku zo 7.3.1944.
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žívali rôzne kanály na sprostredkovanie tejto žiadosti kompetentným nemeckým 
miestam. Ako príklad možno uviesť zaangažovanie vedúceho pobočnej služobne 
(Nebelstelle Abwehr v Bratislave) pplk. Hansa Krohu, ktorý sa na žiadosť náčelní
ka Štábu HW plk. gšt. Viliama Talského v tejto záležitosti 6. marca 1944 obrátil 
priamo na šéfa Abwehru admirála Wilhelma Canarisa.38

Iniciatívny bol aj vojenský atašé v Berlíne gen. II. tr. Augustín Malár, ktorý 
v splnomocnení ministra Čatloša navštívil šéfa oddelenia atašé na Generálnom 
štábe pozemného vojska. Toho informoval o zlej nálade medzi slovenskými vojak
mi 1. PD, ktorí sa nachádzali na izolovanom Kryme. Pritom malo ísť o reakciu na 
správu plk. gšt. Štefana Tatarka - veliteľa pešieho pluku 20. Ten tu okrem iného 
konštatoval, že sa chystá opustiť jednotky pre svoj zlý zdravotný stav. Podľa roz
kazu gen. Čatloša však musel zotrvať na Kryme.39

Napriek kritike slovenských predstaviteľov sa v záležitosti ich požiadaviek na 
stiahnutie 1. PD naďalej angažoval aj gen. Schlieper. Náčelník jeho štábu pplk. 
Stitzinger v tejto súvislosti v korešpondencii s nadriadenými orgánmi z OKW/ 
Ausland konštatoval: „Nemecký generál urobil všetko, aby toto prianie sloven
skej vlády presadil na rozhodujúcich miestach.“40 Dňa 9. marca 1944 Stitzinger 
opätovne tlmočil generálovu žiadosť o presadenie slovenských požiadaviek, a to 
v nadväznosti na spomínané rozhovory s viceadmirálom Burknerom. Upozorňo
val pritom na hrozbu, že slovenská strana celú záležitosť posunie do politickej 
roviny.41 Napriek tomu, že viceadmirál Burkner o slovenskej žiadosti rokoval pria
mo s náčelníkom OKW, nemecká strana svoje rozhodnutie 11. marca 1944 opäť 
odložila.

Schlieper sa v tejto súvislosti vo svojej správe z 31. marca zamyslel aj nad 
ochotou Slovákov ďalej aktívne participovať na vojne proti ZSSR. Slovensko podľa 
neho „zotrvá po boku Nemecka vo vojne“, keďže si chce uchovať výhody vyplý
vajúce z ochrannej zmluvy a uchrániť krajinu pred boľševizmom: „...jasne však 
vidno, že pre účasť na vojne sa majú priniesť len tie najmenšie vojenské obete.“ 
V radoch širokej verejnosti (vrátane dôstojníckeho zboru) však podľa neho rástla 
protivojnová nálada, aj napriek tomu, že v prípade nemeckej porážky by padla aj 
slovenská samostatnosť. Rozklad morálky vo velení a medzi dôstojníkmi sa pod
ľa neho prejavoval „silným stupňom nezáujmu, nespokojnosti a únavy z vojny“. 
U mužstva zase bolo možné vysledovat' zlé vojenské správanie, protinemecké, 
proboľševické a proruské vyjadrenia v rozhovoroch s civilným obyvateľstvom. 
Schlieper sa jednoznačne postavil za spojenie 1. PD, jej doplnenie a výcvik a na
sadenie na zaisťovacie úlohy, avšak bez kontaktu s nepriateľom alebo na stavebné

38 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 448a., Kroha pre Canarisa 6. 3.1944.

39 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 448a, hlásenie Stitzingera zo 6.3.1944.

40 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 448a, zoznam aktov z 25.2.1944.

41 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448a, zoznam aktov z 9. 3.1944.
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a zákopové práce. Technickú brigádu pre dopravné ťažkosti pri doplňovaní rezer
vami tiež navrhoval stiahnuť do tylovej oblasti.42

Slovenské stanovisko, ako aj postoj Schliepera v otázke bojového nasadenia 
1. PD, však OKW do úvahy nebralo. Podpísala sa pod to stále sa zhoršujúca situácia 
na fronte z pohľadu ustupujúcich nemeckých jednotiek. Z toho dôvodu už v prvej 
polovici apríla 1944 bola 1. PD, podriadená nemeckému XXX. armádnemu zboru, 
resp. 6. armáde, poverená úlohou nasadiť delostrelecký oddiel a pioniersky prápor 
v bojovom priestore Tiraspol proti nepriateľovi prekračujúcemu Dnester. Zvyšok 
divízie mal budovať opevnenia v najprednejšej línii. Veliteľ 1. PD plk. gšt. Karol 
Peknik o týchto skutočnostiach 13. apríla informoval ministra Čatloša. Upozornil 
pritom, že je to v rozpore s ubezpečením nemeckých miest využívať divíziu len na 
zaisťovacie účely. Slovenské jednotky totiž už počas ústupu od rieky Bug stratili 
takmer všetky delá a všetky ťažké pěchotné zbrane. Za daného stavu Peknik oča
kával možnosť podobného scenára, aký sa odohral koncom októbra 1943 pri Ka- 
chovke. Čatloša preto otvorene vyzval, aby prevzal zodpovednosť za prípadné spl
nenie nemeckých rozkazov. Tie plánoval až do Čatlošovho rozhodnutia pozasta
viť. 14. apríla bol o jeho hlásení oficiálne informovaný nemecký generál pri MNO, 
a to prostredníctvom plk. Talského.43 U Schliepera pritom okamžite intervenoval 
aj Čatloš, ktorý požiadal tak OKW, ako aj OKH, aby zabránili bojovému nasadeniu 
jednotiek. Operačné oddelenie Veliteľského štábu brannej moci na OKW však Čat- 
lošovu žiadosť 15. apríla zamietlo s konštatovaním, že „vývin situácie na východ
nom fronte vyžaduje si teraz nasadenie aj posledného bojovníka. Prispieť teraz do 
boja proti boľševizmu je teraz povinnosťou aj Slovenska.“ Slovenskú stranu malo 
uspokojiť uistenie, že len čo to bude možné, dôjde k uvoľneniu a doplneniu divízie 
v súlade s jej želaniami.44

K pracovnému nasadeniu hlavných síl 1. PD pri Tiraspole nakoniec nedošlo. 
Do zostavy nemeckých vojsk však bol začlenený tak II/ll delostrelecký oddiel, 
ako aj pioniersky prápor 41. Ostatné jednotky, ku ktorým koncom apríla dorazili 
aj jednotky z Krymu, pokračovali v presune na juh s cieľom zapojiť sa do výstavby 
ďalších obranných postavení v juhozápadnom cípe Ukrajiny.45

Stiahnutie jednotiek 1. PD z východného frontu teda zostávalo naďalej v ne
dohľadne. Táto skutočnosť sa logicky odrazila aj na náladách, postojoch a disciplí
ne samotných vojakov, ako aj na stave ich výcviku. Dokazuje to hodnotenie gen. 
Schliepera z konca marca 1944 v pravidelnej štvrťročnej správe o činnosti jeho 
úradu. Nemecký generál tu doslova konštatuje, že „vôľa podrobiť sa vojenskému

42 PREČAN, ref. 2, dok. 23, s. 75-81, polročná správa nemeckého generála pri MNO z 31.3.1944 o činnosti za 
obdobie od 1.10.1943 do 31. 3.1944.

43 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448 a, OKW/Ausland - rozhovor s pplk. Stitzingerom 14.4.

44 PREČAN, ref. 2, dok. 25,26, s. 88-90.

45 BYSTRICKÝ,1. Pešia divízia po bojoch pri Kachovke, jej reorganizácia a odzbrojenie 1. Technickej diví
zie. In: Vojenská história, roč. 8,2004, č. 4, s. 69.
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a metodickému výcviku, ktorá bola u jednotky nízka už pred udalosťami v pozícii 
Friesenstellung (pri Kachovke - I. B.), sa celkom vytratila pod vplyvom vedomia, 
že v dohľadnom čase nemožno očakávať nasadenie na fronte.“ Výcvik podľa neho 
sťažoval fakt, že jednotky boli niekoľko mesiacov nasadené na výstavbu zákopov. 
O niečo lepšia situácia podľa neho panovala v jednotkách nasadených na ochranu 
pobrežia na Kryme. Stav výcviku vo všeobecnosti označil za výnimočne zlý. Čo sa 
týka celkovej nálady vojska, tá podľa neho rovnako silne poklesla. Prejavovala sa 
silným stupňom nezáujmu, nespokojnosti a únavy z vojny, u mužstva protine- 
meckými a proboľševickými vyjadreniami v rozhovore s civilným obyvateľstvom. 
Výrazne sa pod toto konštatovanie podpísala roztrúsenosť častí divízie po udalos
tiach pri Kachovke, trvajúca už niekoľko mesiacov. Pri celkovom hodnotení stavu 
divízie Schlieper konštatoval jej využiteľnosť len na strážne úlohy, stavebné a zá
kopové práce, a to bez kontaktu s nepriateľom. Nemecký generál sa tiež vyjadril 
k spolupráci výcvikovej skupiny DHM s divíziou, ktorú označil za veľmi dobrú a jej 
priebeh za hladký.46

O zlom morálnom stave jednotiek divízie informoval tiež jej veliteľ plk. gšt. 
Peknik. Ten v hlásení z 11. februára 1944 konštatoval, že rozklad morálky sa pre
hĺbil najmä u odlúčených jednotiek podriadených 5. leteckej poľnej divízii.47 Pek
nik preto opätovne žiadal zjednotenie jednotiek, čo MNO okamžite podporilo 
a v týchto intenciách informovalo aj nemeckého generála pri MNO.48

Schlieper sa venoval aj situácii v Technickej brigáde. Stav výcviku pritom veľ
mi nehodnotil, keďže brigáda bola nasadená pri výstavbe poľných opevnení. Čo 
sa týka nálady a disciplíny po preložení brigády do Talianska, napriek tomu, že 
podľa Schliepera nedošlo k jej očisteniu od nespoľahlivých živlov, podarilo sa pri
brzdiť jej prehlbujúci sa morálny rozklad. K opätovnému nárastu odporu podľa 
nemeckého generála došlo po preložení brigády do blízkosti frontu v oblasti Oli
va - Fondi. Zvýšené pracovné nasadenie nastalo až po zásahu nemeckej výcvi
kovej skupiny. Celkovo pracovné výkony slovenských vojakov Schlieper hodnotil 
uspokojivo, keďže na všetkých úsekoch sa stretli s uznaním.49 Nemecký generál si

46 Celková sila divízie k 20. 3. 1944 predstavovala 171 dôstojníkov, 205 poddôstojníkov, 6 393 príslušníkov 
mužstva. Tu sú započítané aj jednotky nachádzajúce sa na izolovanom Kryme: 12 dôstojníkov, 13 poddôs
tojníkov, 775 príslušníkov mužstva. V období od 1.10.1943 do 15.3.1944 mala divízia nasledujúce straty: 
42 padlých príslušníkov poddôstojníkov a mužstva, ranených 3 dôstojníkov a 96 poddôstojníkov a prísluš
níkov mužstva. Nezvestných bolo 31 dôstojníkov a 2 131 poddôstojníkov a príslušníkov mužstva. Z toho 
vyše 2-tisíc osôb padlo do zajatia počas bojov o pozíciu Friesenstellung. PREČAN, ref. 2, dok. 23, s. 83, pol
ročná správa nemeckého generála pri MNO z 31.3.1944 o činnosti za obdobie od 1.10.1943 do 31.3.1944.

47 Na základe rozkazov z druhej polovice decembra 1943 sa nemeckej divízii podriaďovali del. pluk 11 s II/l 1 
del. oddielom a 2/11 batériou, priezvedný oddiel 5, HKB 21 a rota KPÚV 21. Išlo fakticky o tie útvary pešej 
divízie, ktoré boli vyzbrojené ťažkými zbraňami. MIČIANIK, ref. 19, s. 132-134.

48 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné 1940 - 1942 I. časť, šk. 451, inv. č. 271, Peknik na MNO 
11.2.1944; MNO na DHM - bez dátumu.

49 Pochvalne sa o pracovnom nasadení Technickej brigády vyslovil už spomínaný genpor. Fritz Hildemann, 
hlavný veliteľ pionierskeho vojska v Taliansku. Pri prehliadke slovenských jednotiek v januári 1944 vyslo
vil uznanie za ich nadpriemerný výkon pri stavbe opevnení a ciest a zvlášť zdôraznil, že tieto práce boli
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v tejto súvislosti neodpustil ani poznámku s nádychom dešpektu, a to v súvislos
ti s konštatovaním, že „nadanie pre pozemné práce, ktoré je Slovákom vlastné, 
prinieslo prospešný pracovný výkon.“ Technickú brigádu pritom navrhoval pou
žívať naďalej na výstavbu opevnení, „pokiaľ neexistuje vplyv nepriateľa.“ S úrov
ňou spolupráce medzi nemeckou výcvikovou skupinou DHM a velením brigády 
Schlieper vyjadril spokojnosť. Zodpovednosť za nepríjemné rozkazy z nemeckých 
miest sa podľa neho slovenské velenie snažilo zvaľovať na výcvikovú skupinu, na 
druhej strane tej sa podarilo v každom z prípadov presadiť nemecké požiadavky.50

Čo sa týka odlúčených jednotiek na Kryme, tie tu zostali, napriek slovenským 
apelom, až do všeobecnej evakuácie na jar 1944.51 Tá prebiehala za dramatických 
okolností, doslova v hodine dvanástej. Dokazuje to aj fakt, že niekoľko desiatok 
tisíc nemeckých a rumunských vojakov zahnaných na južný morský breh už eva
kuovať nestihlo a padlo do sovietskeho zajatia.52 Plk. Tatarko sa pritom do po
slednej chvíle obával, že aj slovenské jednotky môže postihnúť podobný osud, 
napriek tomu, že na základe rozkazu z 2. apríla ich mali v pridelenom úseku vy
striedať rumunské jednotky.53 Dokazuje to aj jeho telegram poslaný cez nemecký 
spojovací štáb na MNO do Bratislavy v polovici apríla 1944. V ňom oznamuje, že 
v prípade, ak „z nemeckej strany prisľúbený odsun pluku nebude možný, alebo sa 
znovu opozdí, letím do Bukurešti a vyžiadam si od plk. Daudela rumunské lode.“54 
Tie nakoniec Slovákov (723 osôb) v druhej polovici apríla z Krymu do rumunského 
prístavu Constanta skutočne aj evakuovali.55

Tieto skutočnosti slovenská strana okamžite využila56 a v máji 1944 svoju po
žiadavku na prehodnotenie vlastnej vojenskej účasti na frontoch druhej svetovej 
vojny ešte rozšírila. V súvislosti s presunom zápoľných jednotiek na východné 
Slovensko na jar 1944 a formovaním tzv. východoslovenskej armády sa slovenská 
strana rozhodla požiadať o stiahnutie tak 1. PD, ako aj Technickej brigády priamo

vykonané pri ubytovacích a stravovacích ťažkostiach. Opätovne nešetril slovami chvály ani po prehliadke 
Ш/101 práporu 28. 3. 1944. O výkonoch Technickej brigády sa 13. 6. 1944 pochvalne vyjadril aj veliteľ 
Siidwest (Skupina armád C) poľný maršal Albert Kesselring. VHA Bratislava, f. ZD, šk. 4, sig. 1/53, rozkaz č. 
4 Vel. Technickej brigády z 24.1.1944; rozkaz č. 23 zo 4.4.1944; rozkaz č. 35 zo 4.7.1944.

so Celková sila brigády k 20. 3. 1944 predstavovala 147 dôstojníkov, 169 poddôstojníkov, 4 176 príslušníkov 
mužstva. BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448a., polročná správa nemeckého generála pri MNO z 31. 3. 
1944 o činnosti za obdobie od 1.10.1943 do 31.3.1944; PREČAN, ref. 2, dok. č. 23, s. 83.

51 BYSTRICKÝ, ref. 45, s. 68.

52 VANĚK, O.: Osud jednotiek pešieho pluku 20 na Kryme. In: Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29.-31. mája 2000 (eds. F. Cséfalvay a M. 
Púčik). Bratislava 2000, s. 276-295.

53 MIČIANIK, ref. 19, s. 168.
54 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné 1940 - 1942 I. časť, šk. 451, inv. č. 269, Tatarko pre Talského 

cestou DHM zo 16.4.1944. DHM informovala MNO 18.4.1944.

55 MIČIANIK, ref. 19, s. 170.

56 Aj v tom čase však ešte niektoré slovenské jednotky pôsobili mimo priestor divízie pod priamym nemec
kým velením, konkrétne U/l 1 del. oddiel a pioniersky prápor 41.
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na Slovensko. Čatloš to v rozhovore s viceadmirálom Bíirknerom 6. mája v Brati
slave zdôvodnil potrebou velitelských kádrov pre tvoriace sa divízie východoslo
venskej armády.57

O opevnení časti Karpát na severovýchodných hraniciach v súvislosti s postu
pom Červenej armády pritom Najvyššia rada obrany štátu rozhodla už na svojom 
zasadnutí 7. januára 1944. Nemecká strana toto rozhodnutie odobrila vo febru
ári.58 Potreby opevniť hranice sa spojili tiež s potrebou zmilitarizovať východné 
Slovensko proti narastajúcemu partizánskemu nebezpečenstvu. Súčasťou obrany 
bolo aj sformovanie poľnej východoslovenskej armády na jar 1944. Aby sa na
plnili požiadavky OKW, už k 1. aprílu bolo povolaných vyše 22-tisíc záložníkov, 
z ktorých nastúpilo 14 500. Zvyšok pripadal na chorých (800), osôb zamestnaných 
v zahraničí (2 400) a podnikoch dôležitých pre obranu štátu (4 800).59 Pre porov
nanie tzv. zápoľná armáda, ktorú tvorili náhradné jednotky, útvary, ústavy atď., 
mala koncom mája 1944 vyše 40-tisíc mužov.60 Nemecký generál na Slovensku 
však kritizoval úroveň výcviku a disciplíny vo východoslovenskej armáde. Svo
je pripomienky adresoval priamo prezidentovi J. Tisoví 20. júna 1944. V dôstoj
níckom zbore sa podľa neho šírili „štátu škodlivé názory...pacifistické náhľady, 
protinemecké, panslavistické sympatie pre boľševikov“. Schlieper pritom neve
del nič o sformovaní ilegálneho Vojenského ústredia, a teda ani o konkrétnych 
vojenských prípravách povstania v armáde. Gen. Čatloša pritom obvinil, že od
mieta nemeckého poradcu, že uprednostňuje „zastaralé české služobné predpisy“. 
Príčiny neutešeného stavu v poľnej armáde videl tiež v zlej personálnej politike, 
nedostatočnom zohľadňovaní pozitívneho vzťahu k štátu a vojne pri povyšova
ní, uprednostňovaní bývalých legionárov, diskriminácii nemeckých dôstojníkov, 
nedostatočnej tvrdosti vo vojenskom súdnictve atď. Pri celkovom hodnotení zdô
raznil: „Slovenská branná moc nie je odolná proti krízam, nevydrží pri vážnom 
zaťažení, ani v bojovej skúške proti boľševizmu... Ak sa teraz nezakročí, hrozí 
nebezpečenstvo.“ Vylúčil tiež schopnosť východoslovenskej armády ochraňovať 
severovýchodné hranice Slovenska.61

V júni 1944 Schlieper vypracoval aj zoznam 15 slovenských dôstojníkov na 
čele s gen. II. tr. Štefanom Jurechom, ktorých správanie „musí mať demoralizujúci 
vplyv na mladých dôstojníkov“. Podľa stručných kádrových posudkov, ktoré ne
mecký generál ku každému z nich vypracoval, sa viacerí z nich počas plnenia veli-

57 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448a, OKW/Ausland na Štáb velenia brannej moci na OKW a pre Schlie- 
pera z 9. S. 1944.

58 PREČAN, ref. 2, dok. 13, s. 50-51, správa Ludina o rozhovore s Tukom z 8. 1. 1944; poznámka 5 k dok. 17, 
Keitelovo nariadenie z 12. 2.1944.

59 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 14, sig. II/4; šk. 16, Nástup záložníkov.

60 CSÉFALVAY, F. a kol.: Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok (1939 - 1945). Bratislava 2008, s. 146-154.

61 CHYTKA, S. V.: Hodnocení slovenské armády generálem Schlieperem v roce 1944 a stanovisko ministra 
národní obrany generále Čatloše. In: Vojenská história, roč. 8, č. 3,2004, s. 93-101.
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teľských povinností na fronte neosvedčili, pod čo sa podľa neho okrem nedostat
kov odborného a disciplinárneho charakteru podpísali aj „prehrešky“ politického 
charakteru: sympatie k nepriateľovi na východnom fronte, legionárska minulosť 
a pod.62 Nemecké podozrenia potvrdzoval už útek vtedajšieho veliteľa pešieho 
pluku 101 Technickej brigády v Taliansku mjr. pech. Karola Kubíčka (spolu s ďal
šími piatimi dôstojníkmi) k čs. vojsku vo Veľkej Británii v júni 1944. Na nemec
kej strane vyvolal tento čin veľké rozčarovanie. Zodpovednosť za to podľa gen. 
Schliepera niesol priamo veliteľ Technickej brigády (od 1. júla 1944 2. technickej 
divízie) plk. pech. Ladislav Bodický, ktorý bol krátko nato odvolaný. Situácia sa 
tým však z pohľadu nemeckej strany zďaleka nevyriešila, keďže na jeho miesto 
prišiel plk. pech. Ján Imro, ktorý bol v tom čase priamo zapojený do ilegálneho 
odbojového hnutia na Slovensku. Nehovoriac o tom, že aj on, rovnako ako nový 
veliteľ pešieho pluku 101 pplk. jázd. Jaroslav Kmicikievič, figuroval v Schliepero- 
vom 15-člennom zozname. Nemci však netušili, že Imrovou skutočnou úlohou 
v Taliansku bolo organizovať v mene tajného Vojenského ústredia prechody prí
slušníkov divízie k Spojencom a udržiavanie styku a spolupráce s čs. vojenskými 
orgánmi.

O to väčšie muselo byť ich rozčarovanie, keď Imro už na prelome júla a au
gusta tiež dezertoval, a to spolu so stot. Augustínom Hujsom. Pôvodne pritom 
dokonca plánoval prechod celej divízie, ktorej jednotky sa od júna nachádzali 
v priestore južne od San Marína, na stranu Spojencov. Tento krok však podľa 
jeho povojnového svedectva nebol technicky možný (existencia mínových polí, 
minimum výzbroje pre prípadný boj s Nemcami) a neboli na to ani morálne pred
poklady, keďže vojaci ako celok podľa neho neboli ochotní bojovať za obnovenie 
ČSR a uprednostňovali návrat na Slovensko. Na druhej strane záujmom odbojovej 
akcie v divízii Imro svojim rozhodnutím neprospel, keďže tá prišla o veliteľa, ktorý 
bol priamo napojený na jej príslušníkov. Toto konštatovanie podčiarkuje tiež fakt, 
že na jeho miesto bol v auguste menovaný prorežimovo orientovaný plk. jázd. Ján 
Veselý.63

Sťažnosti gen Schliepera ohľadne demoralizácie vojska však gen. Čatloš na
ďalej odmietal,64 sám sa totiž už v tomto čase zamýšľal nad převratovými plán
mi, ktoré formuloval v tajnom memorande zaslanom v auguste 1944 do Moskvy.65

62 V zázname boli okrem jedného generála piati plukovníci (plk. pech. Ján Imro, plk. del. Elemír Lendvay, 
plk. pech. Ladislav Bodický, plk. pech. Jozef Husár, plk. útočnej vozby Štefan Čáni), sedem podplukovníkov 
(pplk. pech. Anton Viek, pplk. pech. Martin Palkovič, pplk. jázd. Jaroslav Kmicikievič, pplk. pech. Karol Po- 
lóni, pplk. Kallo, pplk. pech. Branislav Manica, pplk. pech. Imrich Václav), mjr. pech. Karel Kubíček a stot. 
pech. Jozef Čambalík. VHA Bratislava, MNO 1939 - 1945, vária, šk. 5, príloha č. 3 k prípisu DG pri MNO č. 
320/44 taj. z 20.6.44.

63 ZUDOVÁ - LEŠKOVÁ, Z. - NĚMEČEK, J.: Vojaci 2. technickej divízie slovenskej armády na strane Spojen
cov. In: Historie a vojenství, roč. 2003, č. 3-4, s. 722-743.

64 CHYTKA, ref. 61, s. 93-105.

65 JABLONICKÝ, J.: Povstanie bez legiend. Bratislava 1990, s. 22-36; Tenže: Z ilegality do povstania (Kapitoly
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Čatloš pritom po vojne v súvislosti so svojou obhajobou tvrdil, že opatrenia súvi
siace s výstavbou východoslovenskej armády (a teda aj potrebou stiahnutia jed
notiek z Rumunska a Talianska) realizoval v súvislosti s prípravou svojho neskor
šieho převratového plánu. Oficiálne potreby zabezpečenia SR pred frontom mali 
byť podľa neho len kamuflážou. Samozrejme, toto tvrdenie sa zatiaľ nedá úplne 
potvrdiť. Každopádne máme k dispozícii viacero dokumentov od predstaviteľov 
domáceho odboja a MNO v Londýne, v ktorých sa už začiatkom roka 1944 konšta
tuje, že Čatloš pripravuje plán na vystúpenie slovenskej armády v prípade nemec
kej okupácie.66 Minister pritom ani len netušil, že už koncom apríla sa na VPV vy
tvorilo Vojenské ústredie na čele so samotným náčelníkom štábu pplk. gšt. Jánom 
Golianom, ktoré predstavovalo ilegálny vojenský orgán poverený zástupcami čs. 
odboja prípravou povstania v slovenskej armáde. Vznik tohto orgánu bol dôsled
kom zjednocovacieho úsilia rôznych vojenských skupiniek v slovenskej armáde 
československého zamerania. Veliteľské postavenie Goliana pritom akceptoval 
tak prezident Beneš v Londýne, ako aj Slovenská národná rada, ktorá sa vytvo
rila v decembri 1943 ako spoločný odbojový orgán viacerých skupín občianskeho 
odboja s komunistami.67 Podobne ako Čatloš aj Vojenské ústredie sa okrem iných 
úloh (vybudovanie konšpiračnej siete v jednotlivých posádkach, realizovanie hos
podárskych a finančných opatrení pre zásobovanie povstaleckého územia) od za
čiatku usilovalo o vypracovanie vojenského plánu povstania, a to v koordinácii 
s plánmi Červenej armády.68

Definitívne rozhodnutie o realizácii obrany na severovýchodnom Sloven
sku bolo prijaté v máji. Velenie Skupiny armád Severná Ukrajina však nechcelo

z občianskeho odboja). Bratislava 1969, s. 326.

66 Odbojoví dôstojníci v tejto súvislosti už vo februári navrhovali využiť Čatloša ako vedúcu osobnosť v pr
vých dňoch povstania proti nemeckej okupácii, keďže mal vplyv na armádu. Zároveň sa však od neho 
politicky dištancovali. JABLONICKÝ, Povstanie..., ref. 65, s. 23; Tenže, Z ilegality..., ref. 65, s. 326. MNO 
v Londýne v tejto súvislosti v máji 1944 vyjadrilo obavu z Čatlošovho plánu, keď vedúcemu ilegálneho 
Vojenského ústredia pplk. gšt. Jánovi Golianovi v súvislosti s inštrukciami o prechode k Červenej armáde 
nariadilo: „...keby velil Čatloš, postarajte sa, aby prechod nebol prevedený pod jeho velením, ale pod va
šou organizáciou.“ ABS Praha, f. S (Sbírka různých písemností), sig. S-40-За, dotazy na Leya z 22. 5.1944. 
Pozri tiež správu od „Víta“ 14.5.1944. Koncom júna prišla do Londýna tiež depeša z Istanbulu od tamojšej 
čs. vojenskej skupiny, v ktorej sa konštatuje, že aj o Čatlošovi sa vyskytujú domnienky, že „pripravuje taj
ný plán proti Nemcom“. VÚA - VHA Praha, f. Československá vojenská mise v ZSSR, šk. 26, sig. 188/1/26, 
depeša z Istanbulu z 19.6.1944.

67 Golianovými zástupcami boli pôvodne plukovníci Ján Imro a Viliam Talský, táto spolupráca sa však ne
ujala. Golian si postupne vytvoril vlastný konšpiratívny štáb, zložený z dôstojníkov z povolania, do kto
rého patril mjr. gšt. Július Nosko, pplk. veterinárnej služby Mikuláš Ferjenčík, mjr. spojovacieho vojska 
Jozef Marko a mjr. gšt. Antonín Ciprich. Spolupracovníkmi Vojenského ústredia sa stali aj ďalší dôstojníci. 
V máji bol po Golianovej intervencii do aktívnej vojenskej služby povolaný záložný dôstojník Milan Polák, 
ktorý slúžil na VPV. V skutočnosti sa stal ďalším členom Vojenského ústredia a spolu s J. Markom zabez
pečoval jeho styk s politickými odbojovými predstaviteľmi (SNR, skupinou okolo Vavra Šrobára ale tiež 
s partizánmi). Zároveň bol aj Golianovým politickým poradcom.

68 BYSTRICKÝ, J.: Golian a vojenský plán povstania. In: Generál Golian a jeho doba. Materiály z odborného 
seminára k 100. výročiu narodenia Jána Goliana Banská Bystrica 31.10.2006. Zborník Múzea Slovenského 
národného povstania. Banská Bystrica 2008, s. 61-82.
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na maďarskú Arpádovu líniu napojiť slovenské severovýchodné pohraničie, ale 
požadovalo, aby slovenské jednotky budovali opevnenie na území Generálne
ho gouvermentu.69 Otázka sa preto mala doriešiť 12. mája 1944 v Klessheime pri 
Salzburgu, na stretnutí najvyšších predstaviteľov nacistického Nemecka a SR. Na 
rokovaniach medzi náčelníkom OKW poľným maršalom Wilhelmom Keitelom 
a gen. Čatlošom bolo potvrdené, že jednotky a útvary poľnej armády budú vy
cvičené na východnom Slovensku, kde budú budovať pohraničné opevnenia. Kei
tel však zároveň, okrem iného, zdôraznil, že opevnenia treba budovať nielen na 
horských hrebeňoch, ale vytvárať aj predpolia. Pritom upřesnil predchádzajúce 
nároky Veliteľstva Skupiny armád Severná Ukrajina. Slovenská strana mala tiež 
postaviť dve samostatné brigády s 12 stavebnými prápormi, ktoré by vybudovali 
spojenie od Arpádovej línie k nemeckému postaveniu Visia - San. Predbežne mala 
byť táto úloha zverená štyrom peším práporom dvoch divízií východoslovenskej 
armády, ktoré mali byť premenené na stavebné prápory. Podľa nemeckých doku
mentov Čatloš toto želanie odsúhlasil, upozornil však na nedostatok obuvi, ale aj 
veliteľov. Žiadal pritom Keitela, aby výstroj a vojenská technika pre východoslo
venskú armádu bola dodaná aj mimo program Eiche. Tieto otázky sa na rokovaní 
nedoriešili. Keitel však súhlasil, že zbrane dodané cez program Eiche sa použijú 
pre potreby vojsk na východnom Slovensku.

Je samozrejmé, že zoči voči nemeckej požiadavke, aby Skupina armád Severná 
Ukrajina disponovala hlavnými silami slovenských jednotiek, Čatloš hneď v úvo
de rokovania opätovne predostrel svoj návrh na stiahnutie slovenských jednotiek 
z Talianska a východného frontu. U Keitela však ani v tejto situácii nepochodil. 
Naopak, poľný maršal zotrval na svojom rozhodnutí, že slovenské jednotky ne
možno stiahnuť z ich bojísk, kde im však mali byť prideľované len stavebné úlohy. 
Obidva zväzky mali byť reorganizované, doplnené na stav 6 000 mužov a zároveň 
premenované na 1. resp. 2. technickú divíziu (TD).70 Vzhľadom na to, že jednotky 
nemohli byť stiahnuté na Slovensko, prikláňala sa k reorganizácii aj slovenská 
strana. A to najmä v prípade 1. PD, keďže najmä jej výzbroj bola nedostačujú
ca.71 Na druhej strane doplňovanie slovenských jednotiek na požadované počty sa 
v predmetnom období nerealizovalo, a to z viacerých príčin. Zavážil najmä fakt, 
že nemecká strana odmietla poskytnúť dopravné prostriedky na presun doplnkov. 
MNO - HW pritom už 27. mája 1944 konštatovalo, že DHM dokonca zakázala 
akékoľvek urgovanie ohlásených transportov „pretože to považujú za zbytočné 
obťažovanie, ktoré nemá významu, nakoľko nemožno rušiť, alebo meniť celko
vý beh transportov, ktoré t. č. slúžia výhradne pre jednotky zasadené v priamych

69 PREČAN, ref. 2, dok. 28, s. 92-93, správa gen. Schliepera z 8. 5. 1944.

70 BA - MA Freiburg, Bs. RW S, As. 448a, správa nemeckého generála pri MNO genpor. Schliepera z 15. S. 
1944 s priloženou zápisnicou z rokovania medzi Keitelom a Čatlošom z 12. S. 1944; PREČAN, ref. 2, dok. 
29, s. 94-96.

71 Bližšie pozri BYSTRICKÝ, ref. 45, s. 71.
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bojoch.“72 MNO preto napokon v druhej polovici júla 1944 navrhlo dať pripravené 
doplnky k dispozícii poľným divíziám na východnom Slovensku a formujúcemu sa 
Technickému zboru.73

Nemecké požiadavky súvisiace s budovaním opevnení slovenská strana začala 
realizovať už v máji. Už 17. mája 1944 Veliteľstvo opevňovacích prác predložilo 
HW (na ústny rozkaz gen. Čatloša) odôvodnenie potreby cestnej komunikácie 
Snina - Stakčín - Ruské - Jablonki - Baligrod pre slovenskú armádu počas operá
cii na Sane. V tejto analýze sa otvorene konštatuje, že v „celkovej obrane nemec
kej armády na rieke Visia - San - Karpaty majú naše dve divízie - zatiaľ skupina 
štyroch práporov - tvoriť spojovaciu skupinu medzi nemeckou a maďarskou ar
mádou, všeobecne na rieke San počínajúc od Hoczewa po Solinu, odtiaľto pozdĺž 
riečky Solinka po Majdán - Ruská. V celom úseku počíta nemecké velenie so zasa
dením dvoch slovenských divízií, ktoré majú byť zásobované a živené zo Sloven
ska. Útok protivníka majú na tomto postavení zastaviť alebo jeho postup zdržovať 
ústupovým bojom na severovýchodné hranice štátu.“74 Tu je však na prvý pohľad 
zrejmé, že tvrdenie o nasadení dvoch bojových divízií na rieku San nezodpoveda
lo nemeckým požiadavkám. Nemožno však vylúčiť, že s takýmto scenárom Čatloš 
napriek tomu počítal v súvislosti so svojím pripravovaným převratovým plánom. 
Divízie priamo na fronte by totiž svoju činnosť mohli koordinovať s postupom 
Červenej armády, sabotovaním nemeckých rozkazov uľahčovať jej ofenzívnu čin
nosť a v konečnom dôsledku aj jej následné prenikanie na Slovensko. V prípade, 
že by slovenské divízie budovali obranu na Slovensku, pred ich obranným posta
vením by logicky operovali nemecké prvosledové jednotky.

Už koncom mesiaca boli k rieke San presunuté spomínané 4 pešie prápory pod 
vedením plk. pech. Viliama Kanáka („skupina Kanák“). Na základe nemeckej žia
dosti bol v priebehu júna sformovaný tiež Technický zbor (dve brigády) (veliteľ 
- plk. gšt. Viliam Talský).75 Aj napriek snahe nemeckej strany však tieto brigády 
neboli dané k dispozícii nemeckému veleniu, ktoré ich chcelo využiť na budovanie

72 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 24, č.j. 70 930, obežník MNO - HW z 27.
5.1944.

73 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 24, č.j. 71 149, MNO - HW na DHM 24.
7.1944.

74 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 5, II/2, organi
začné záležitosti MNO slovenskej armády, odôvodnenie Veliteľstva opevňovacích prác pre HW zo 17. 5. 
1944 s prílohou.

75 Čo sa týka Technického zboru, podľa rozkazu z 28. 7. bola 1. technická brigáda daná k dispozícii Armád
nemu veliteľstvu v Prešove na doplnenie početných stavov. Mužstvo 2. brigády sa dočasne prepúšťalo na 
poľnohospodársku dovolenku alebo tvorilo asistenčné oddiely pre poľnohospodárske práce. Veliteľstvo 
Technického zboru bolo 1. 8. dočasne zrušené, jeho úlohy prevzalo Vel. 2. brigády (V - plk. jázd. Štefan 
Horský, SV - Liptovský Sv. Mikuláš), ktoré bolo dňom 7.8. podriadené priamo MNO - HW. Časť jednotiek 
2. brigády sa mala rozkazom z 2.8. presunúť na východ k Armádnemu veliteľstvu. Plk. gšt. Viliam Talský sa 
stal zástupcom gen. II. tr. Malára na Armádnom veliteľstve v Prešove. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, 
spisy tajné 1939 - 1944, šk. 26. Bližšie pozri CSÉFALVAY a kol., ref. 60, s. 149; PAŽUROVÁ, H.: Východoslo
venská armáda. Horúce leto 1944 na východnom Slovensku. Banská Bystrica 2012, s. 210.
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obrany na rieke San. Tu došlo ku otvorenej roztržke medzi Čatlošom a Schliepe- 
rom. Minister pritom tvrdil, že pri rokovaní s Keitelom o 12 stavebných práporoch 
vôbec nejednal (len o spomínaných štyroch) a táto požiadavka bola predostretá 
neskôr. Zápisnica z rokovania však svedčí o opaku, vyslanec Ludin však nevylučo
val, že slovenský minister dobre nepochopil ich žiadosť.76 V dôsledku „jazykového 
nedorozumenia“ mohol totiž po nemecky veľmi zle hovoriaci Čatloš zle pochopiť 
úlohy zverené východoslovenskej armáde pri budovaní obrany severovýchodného 
Slovenska. Nemecké zámery pritom, ako už bolo naznačené, celkom zreteľne ohro
zovali aj jeho tajné převratové plány, ktorými sa v tomto čase už seriózne zaoberal.

Samotný Čatloš zareagoval na vzniknutú situáciu tým, že podal demisiu, 
prezident Tiso ju však neprijal. Ministra podporil aj vyslanec Ludin usilujúci sa 
o stabilitu slovenskej vlády a prekvapujúco aj veliteľ DLM genpor. Ludwig Keiper, 
ktorého dovtedajšie vzťahy s ním boli veľmi korektné.77 V snahe utlmiť tento spor, 
ktorým sa vystupňovalo trvajúce napätie medzi Čatlošom a Schlieperom, a tým aj 
rastúca nespokojnosť so stavom slovenskej armády zo strany nemeckých vojen
ských orgánov, došlo nakoniec k odvolaniu nemeckého generála. Možno konšta
tovať, že nemecká strana chcela na Slovensku udržať politickú stabilitu, nemala 
záujem o konfrontáciu so situáciou v slovenskej armáde, ktorej potenciál aj tak 
mal len symbolický význam.

Trvalo niekoľko ďalších týždňov, kým sa našiel vhodný nástupca na Schlieperovo 
miesto.78 Dňa 1. augusta 1944 sa novým nemeckým generálom pri slovenskom MNO 
stal gen. tankového vojska Alfred von Hubicki, ktorý bol aj novým šéfom DHM na 
Slovensku.79 Jeho menovanie sa však nestretlo s podporou na strane nemeckého vy
slanca Ludina a vojenského atašé plk. Beckera. Zahraničnému úradu Ludin dokonca 
ešte koncom júla 1944 navrhoval zasadiť sa za pozdržanie jeho vyslania na Sloven
sko. Týmto krokom chcel pravdepodobne posilniť vlastné postavenie po odvolaní 
gen. Schliepera. Argumentoval pritom, že vzhľadom na vývoj situácie a snahu o sú
stredenie všetkých síl pre totálne vedenie vojny by sa „dalo uvažovať o istých organi
začných zmenách a úsporách“. Svoje stanovisko však už začiatkom augusta zmenil, 
keď sám urgoval rýchle prevzatie funkcie zo strany nového nemeckého generála.80

76 BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448 a, Keitelov list gen. Čatlošovi z 24. 5. 1944. Pozri tiež PREČAN, ref. 
2, dok. 30, 31, s. 96, 97-98; BA - MA Freiburg, Bs. RW 5, As. 448 a, správa genpor. Schliepera z 15. 5.1944 
s priloženou zápisnicou z rokovania medzi Keitelom a Čatlošom z 12. 5.1944.

77 PREČAN, ref. 2, dok. č. 32, s. 98-99, správy Ludina pre Zahraničný úrad zo 7. a 8.6.1944.

78 Už v júni bol ako Schlieperov nástupca vybraný gen. del. Erwin Engelbrecht, ktorý už na Slovensku pôsobil 
v roku 1939. Presadzoval ho pritom samotný poľný maršal Keitel. Jeho kandidatúra však narazila na odpor 
na slovenskej strane, keďže bol príliš energický. Samotný Čatloš, naopak, presadzoval genpor. Keipera, 
ktorého však Keitel nepovažoval za dostatočne zdatného odborníka. Podľa správy velVyslanca v Zahranič
nom úrade Karla Rittera zo 17. 6. bol Engelbrecht už aj vymenovaný. PREČAN, ref. 2, dok. 37, s. 105-106; 
dok. 38, s. 106-107, správa Ludina pre Zahraničný úrad z 18.6.1944.

79 Tamže, dok. č. 37, s. 105-106; dok. č. 50, s. 128, správa oddelenia Ausland Veliteľského štábu brannej moci 
na OKW Zahraničnému úradu v Berlíne z 2.8. 1944.

80 NIŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké vzťahy 1941 - 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti
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V tom čase pokračovala výstavba východoslovenskej armády, ktorú MNO 
malo podlá nemeckých inštrukcií doplniť na 37 - 38-tisíc vojakov. Požadovaných 
8 práporov malo mať 5 600 mužov (všetkých 12 spolu 7 800). K naplneniu týchto 
početných stavov v júni 1944 však ešte chýbalo 23 800 osôb.81 V polovici augusta 
1944 však už východoslovenská armáda mala 30 182 príslušníkov, pričom prichá
dzali dálšie posily.82

V tomto období sa východný front nezadržateľne blížil k Slovensku. Dňa 3. 
augusta boli jednotky východoslovenskej armády podriadené Vel. Skupiny armád 
Severná Ukrajina.83 OKW túto žiadosť, tlmočenú nemeckým generálom pri MNO 
už 27. júla, zdôvodňovalo situáciou, ktorá nastala v predhorí Karpát a priestore 
Sanu. Tá si podľa neho vyžadovala jednotné velenie nad všetkými vojenskými si
lami nemeckých spojencov v tomto priestore, „aby sa zabránilo nepriateľskému 
prielomu do Madárska a na Slovensko“. Podrobnosti spojené so splnením týchto 
úloh mal nemecký generál pri MNO dohodnúť priamo s veliteľom Skupiny armád 
Severná Ukrajina.84 Nemecká žiadosť spolu s konkrétnymi predstavami a rozhod
nutiami veliteľstva skupiny armád (vyhlásenie východného Slovenska za ope
račné pásmo, nasadenie slovenskej armády na zabezpečenie východných hraníc 
Slovenska a stavbu postavení ako záštity za nemeckým frontom, návrat „skupiny 
Kanák“ na Slovensko atď.) bola 29. júla predložená prezidentovi Tisoví, ktorý ju 
podľa hlásenia vyslanca Ludina „v zásade schválil“.85 Prezident a vláda pritom už 
s predstihom súhlasili so stiahnutím slovenských práporov na rieke San na úbočie 
Karpát, a to z dôvodu splnenia ich pracovných úloh. Toto rozhodnutie diktovala 
tiež obava z ich možného zaskočenia zo strany protivníka, keďže u nich absento
vala potrebná výzbroj proti nepriateľským tankovým jednotkám.86

V tento deň vyšiel aj rozkaz gen. Čatloša o podriadení východoslovenskej 
armády nemeckému veleniu.87 Dňa 10. augusta bolo upresnené podriadenie 
Armádnej skupine Raus (od polovice augusta premenovaná na Heinrici), resp. 
1. tankovej armáde.88 Úlohou východoslovenskej armády podľa rozkazu velite-

ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941 - 1945 in Doku- 
menten II. Vom Krieg gegen die UdSSR bis zum Untergang der Slowakischen Republik im Jahr 1945. Prešov 
2011, dok. 196, s. 659-660, Ludinov telegram Zahraničnému úradu z 31. 7.1944.

81VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 14, sig. II/4; šk. 16, nástup záložníkov.

82 CSÉFAĽVAY a kol., ref. 60, s. 146-154.

83PREČAN, ref. 2, dok. č. 51, s. 129-131, rozkaz o podriadení slovenskej armády Skupine armád Severná 
Ukrajina z 3.8.1944.

84 Tamže, dok. 46, s. 122.

85 Tamže, pozri poznámku 7 k dok. 47, s. 124.

86 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 25, č. j. 71 180, creedogram armádnemu 
veliteľovi v Prešove gen. II. tr. A. Malárovi z 26.7.1944.

87 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 25, č. j. 75 030.

88 PREČAN, ref. 2, dok. 53, s. 133-134, rozkaz hlavného veliteľa Skupiny armád Severná Ukrajina slovenské
mu Armádnemu veliteľstvu a Armádnej skupine Raus z 10.8.1944.
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ľa Skupiny armád Severná Ukrajina genplk. Josefa Harpeho z 3. augusta bolo: 
„Zabezpečiť Slovensko na hraničných postaveniach ako záštitu za nemeckým 
frontom v Generálnom gouvernemente proti Sovietskemu zväzu. Ťažisko 
obrany treba položiť na pravé krídlo, kde veľkými silami treba uzavrieť predo
všetkým Lupkovský a potom aj Dukliansky priesmyk...“ Žiadal tiež rozšírenie 
a zintenzívnenie opevňovacích prác a udržiavanie vojenských jednotiek v po
plachovej pohotovosti. Okrem toho kategoricky bola predložená požiadavka 
účasti civilného obyvateľstva na budovaní opevňovacích zariadení. „...Bez
ohľadne a v najväčšom meradle treba zohnať civilné pracovné sily. Na jedného 
vojaka má pripadať najmenej 20 civilných robotníkov. Stanovený cieľ možno 
dosiahnuť len nasadením „masy“ pracovných síl.“ Spojenie medzi Malárovým 
veliteľstvom a velením skupiny armád malo zabezpečovať nemecké styčné ve
liteľstvo.89 V skutočnosti o spoľahlivosti slovenských jednotiek nemecká strana 
nemala vysokú mienku. Z hlásenia nemeckého vyslanca na Slovensku Ludina 
vyplýva, že nemecký generál pri MNO neodporúčal použiť slovenskú armádu 
na boj, „ale len pre výstavbu postavení a na zabezpečovacie úlohy v tylovom 
priestore“.90

V súvislosti s podriadením východoslovenskej armády nemeckému veleniu 
Štáb velenia brannej moci na OKW adresoval Zahraničnému úradu 30. júla tiež 
žiadosť o presadenie zmien v rozčlenení veliteľskej právomoci na Slovensku. Slo
venská vláda mala vyhlásiť severovýchodné Slovensko za operačné územie a zria
diť tu správu, „ktorá sa prispôsobí požiadavkám situácie“. Schválené mali byť 
pohyby a vykladanie nemeckých vojenských transportov na Slovensku. Povoliť 
sa malo tiež v minimálnej miere posilnenie územia Slovenska mimo operačné
ho pásma zásobovacími zariadeniami nemeckej brannej moci. Plánované zmeny 
v rozčlenení velenia na operačnom území sa však mali realizovať až v nadväznosti 
na príslušné opatrenia zo strany Slovenska. Formálne sa totiž mal brať ohľad na 
jeho suverenitu.91

Z tohto dôvodu bola na základe verbálnej nóty nemeckého vyslanectva zo 
4. augusta 1944 väčšia časť východoslovenskej oblasti (Šarišsko-zemplínska župa 
a okresy Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská

89 Hlavný veliteľ Skupiny armád Severná Ukrajina pri tejto príležitosti vydal, ako súčasť rozkazu, aj návrh vý
zvy „Obyvateľom slovenských tatranských pohraničných okresov“: „ Neúprosný nepriateľ búcha na brány 
vašej krásnej vlasti. Nezmerateľný žiaľa utrpenie by prišli na vás, ak by sa mu podarilo prelomiť múr, ktorý 
vaši statoční vojaci budujú na hranici. Je na vás, aby ste podporovali svojich krajanov, ktorí sú pripravení 
odraziť nepriateľa za cenu najväčšej obete - svojho života a zdravia. Pomôžte im svojou spoluprácou 
čo najviac posilniť val, ktorý budujú. Každá hruda, ktorú obrátite rýľom, chráni život a zdravie jedného 
statočného slovenského vojaka a napomáha odohnať nepriateľa od hraníc. Mužovia a ženy slovenských 
tatranských pohraničných okresov! Dajte sa bez výnimky k dispozícii pre opevňovacie práce. Vo víťazstve 
svojich vojakov nájdete najkrajšiu odmenu za svoju prácu.“ Tamže, dok. 51, s. 129-131.

90 Tamže, dok. 47, s. 123-124, hlásenie Ludina na Zahraničný úrad 28.7.1944.

91 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 80, dok. 195, s. 658-659, ďalekopis Štábu velenia brannej moci na OKW pre Zahra
ničný úrad z 30. 7.1944; PREČAN, ref. 2, dok. 49, s. 126-127.
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Stará Ves a Poprad) vyhlásená za operačné pásmo. Zároveň tu mala byť vytvore
ná taká správa, ktorá by zodpovedala požiadavkám situácie.92 Na základe rozkazu 
OKW zo 14. augusta bolo toto územie vyňaté z posobnosti nemeckého generála 
pri MNO a prešlo pod velenie Generálneho štábu OKH. Rozčlenenie nemeckého 
územného velenia sa malo upravovať po dohode s veliteľom Armádneho veliteľ
stva gen. II. tr. Malárom, na ktorého slovenská vláda preniesla správnu právomoc 
pre vojnové územie, okrem zásobovacích, hospodárskych a finančných otázok 
celoštátneho záujmu.93 Slovenská vláda bola tiež požiadaná, aby povolila všetky 
nemecké vojenské transporty cez územie SR, včítane ich vykladania na jej úze
mí. Slovenská vláda to povolila s menšími obmedzeniami. Okrem toho aj územie, 
ktoré nebolo vyhlásené za operačné pásmo, malo byť obsadené zásobovacími za
riadeniami nemeckej armády. Splnenie tohto posledného bodu slovenská vláda 
podmienila obojstranným rokovaním.94

Dňa 11. augusta 1944 veliteľ východoslovenskej armády gen. II. tr. Malár 
v zmysle nemeckých požiadaviek formálne vydal nariadenie o mimoriadnych 
opatreniach ohľadne záverečnej hodiny na území Šarišsko-zemplínskej župy 
a v okresoch Stará Ľubovňa a Spišská Stará Ves, vzhľadom na „značne naruše
né bezpečnostné pomery“. Bola to reakcia na činnosť partizánskeho hnutia, kto
rého vzostupná aktivita v letných mesiacoch 1944 sa stala neklamným znakom 
blížiacej sa Červenej armády k hraniciam Slovenska. V súvislosti s aktivizáciou 
partizánov zaviedol režim od 12. augusta stanné právo, ktoré však v dôsledku roz
kladu mocensko-represívneho aparátu zostalo až do vypuknutia SNP neúčinné. 
V tento deň vydalo MNO tiež stanné právo pre osoby podliehajúce vojenskej súd
nej právomoci. Malár síce v zásade nesúhlasil s partizánskymi akciami, podobne 
ako predstavitelia ilegálneho Vojenského ústredia (keďže komplikovali prípravy 
Povstania), v operačnom pásme, kde chcel mať pokoj. Spoliehal sa však na reali
záciu Čatlošovho převratového plánu, preto sa snažil zabrániť rozsiahlejším bo
jovým stretnutiam medzi partizánmi a slovenskými vojakmi.95 V nasledujúcom 
období sa ešte spresnili kompetencie nemeckej armády na Slovensku v súvislosti 
so situáciou na východnom fronte. Dňa 19. augusta podpísalo MNO v zastúpení 
gen. I. tr. Antona Pulanicha s nemeckým generálom pri MNO „Dohodu o zaob
chádzaní a zaopatrení nemeckých oddielov za ich pobytu na Slovensku“. Upravo
vala veliteľskú právomoc na operačnom území Slovenska, otázku zaobchádzania 
s príslušníkmi nemeckej brannej moci a zaopatrenia nemeckých oddielov počas 
ich pobytu na Slovensku. Formálne sa síce rešpektovala kompetencia veliteľa slo
venskej armády v operačnom pásme, avšak to bolo súčasťou operačného územia

92 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 80, dok. 197, s. 661-662, verbálna nóta zo 4.8.1944.

93 PREČAN, ref. 2, dok. 61, s. 144-145.

94 Tamže, dok. 59, s. 142-143, Ludin Zahraničnému úradu 12.8.1944.

95 Bližšie pozri JABLONICKÝ, Povstanie..., ref. 65, s. 78-93.
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nemeckého pozemného vojska. Jeho hranice mala tvoriť čiara sledujúca rozhranie 
Pohronskej a Tatranskej župy od južných slovenských hraníc až po Kráľovu hoľu, 
odtiaľ rozhranie politických okresov Liptovský Mikuláš a Poprad.96

V auguste sa vystupňovala kritika situácie v slovenskej armáde, ktorá, samo
zrejme, dopadala tvrdo aj na hlavu samotného ministra národnej obrany. Čatloša 
naďalej podporoval prezident Tiso a nahrávalo mu aj zdržanlivé stanovisko vy
slanca Ludina. Ako sa k celej záležitosti staval nový nemecký generál pri MNO 
gen. Hubicki, nie je známe, pravdepodobne sa najskôr potreboval rozhliadnuť vo 
svojom novom úrade a až potom vyjadriť v takých zásadných otázkach. Proti Čat- 
lošovi však veľmi ostro vystúpili viacerí predstavitelia HG, ktorí disponovali infor
máciami o nespokojnosti nemeckých vojenských miest s činnosťou slovenského 
ministra.

Podľa záznamu SD 8. augusta 1944 prijal ôsmich predstaviteľov HG na čele 
s jej náčelníkom štábu Karolom Danihelom samotný prezident Tiso.97 Išlo najmä 
o radikálov z časopisu Náš Boj. Prezidenta pritom informovali o príprave puču na 
jeho odstránenie armádou, pričom požadovali rázne zakročenie proti odbojovému 
hnutiu, najmä v armáde a medzi partizánmi. Tiso gardistom prisľúbil, že údajný 
puč dá vyšetriť Turancovi. Čatlošovi v tomto ohľade už podľa informácií SD nedô
veroval. Gardisti v tejto súvislosti žiadali okamžité odvolanie Čatloša a jeho vý
menu za Turanca. Tiež žiadali rozsiahle čistky v armáde, vyhodení mali byť všetci 
ostatní dôstojníci a ich náhradníkov mala navrhnúť garda. Požadovali tiež ďalšiu 
mobilizáciu a postavenie nových 8-10 divízií. Takéto požiadavky však boli abso
lútne nereálne, čo si Tiso veľmi dobre uvedomoval. Boli len prejavom fanatických 
radikálov zhromaždených okolo postupne sa rozkladajúcej HG, ktorej postavenie 
na vnútropolitickej scéne už bolo výrazne oklieštené. V tomto kontexte treba chá
pať aj Tisovú zdržanlivú reakciu, keď prevedenie armádnej reformy označil za veľ
mi komplikovanú záležitosť. S penzionovaním dôstojníkov však súhlasil.98 Čo sa 
týka samotného Čatloša, toho Tiso napriek počiatočnej kritike nakoniec predsa 
len nepriamo bránil, pričom zdôraznil, že za pomery v armáde nemožno vinu zvaliť 
len na neho. V zhode s predchádzajúcimi Čatlošovými hodnoteniami (aj zo strany 
nemeckých vojenských orgánov) mu Tiso priznal snahu urobiť v armáde poriadok, 
čo sa mu však nepodarilo, lebo nenašiel podporu medzi ostatnými dôstojníkmi.

Danihel sa s Tisom stretol ešte aj 15. augusta, pričom opäť žiadal odvolanie 
Čatloša. Svoje návrhy na reformu armády radikáli predostreli aj nemeckému vy
slancovi, rovnako nemeckému generálovi pri MNO, ako aj novému nemeckému

% PREČAN, ref. 2, dok. 64, s. 147-151.

97 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, As. 148, s. 119, správa Herberta Bôhrscha, hlavného referenta viedenskej 
oblastnej ústredne SD na RSHA - III B.

98 Na návrh penzionovať nevyhovujúcich dôstojníkov mal Tiso dokonca vyhlásiť: „Nie penzionovať, degra
dovať.“
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vojenskému atašé pplk. Alfredovi Elgerovi. Ich reakcie však boli tiež zdržanlivé." 
Snahu odvolať Čatloša možno chápať ako vyvrcholenie stupňujúcej sa animozity 
medzi HG a armádou. Trpezlivosť s Čatlošom však napokon došla aj kompetent
ným nemeckým orgánom. Podľa správy nemeckého vyslanca Ludina z 27. augusta 
„na silný nátlak z našej strany bol teraz konečne dosadený generál Turanec na 
miesto hlavného veliteľa všetkých častí a organizácií brannej moci s rozsiahlymi 
plnými mocami. Čatloš je činný len ako [politický] minister a prakticky zbavený 
všetkých plných mocí.“100

Funkciu hlavného vojenského veliteľa gen. Turanec prevzal z rúk prezidenta 
Tisu 28. augusta 1944. Nový hlavný veliteľ mal zabezpečiť rozhodný postup proti 
partizánom a „demoralizácii“ armády. Vyslanec Ludin v tejto súvislosti v správe 
z 27. augusta požadoval aj zmeny vo vláde, pričom už akceptoval aj úplné odstave
nie ministra národnej obrany.101

Koncom augusta sa Turanec spolu s ministrom vnútra Machom ešte osobne 
pokúšali prinútiť vlastné podriadené orgány, aby okamžite tvrdo zakročili proti 
partizánom. Ani ich rozhodné konanie však už nemohlo mať väčší efekt. Mocen- 
sko-represívny aparát štátu sa v tom čase ocitol uprostred všeobecného rozkladu. 
Vyhrotená situácia kulminovala známymi udalosťami v Sklabine j, Ružomberku, 
Martine, v Březne nad Hronom a na iných miestach, pričom otvorená aktivita par
tizánov urýchlila intervenciu nemeckých vojsk. Tá viedla k vypuknutiu ozbrojené
ho povstania. K rozhodnutiu nasadiť nemecké jednotky na potlačenie partizánov 
došlo 28. augusta 1944. V tento deň bol s nemeckými požiadavkami oboznámený 
aj prezident Tiso, ktorý s nimi súhlasil.102

Gen. Čatloš v tomto čase naďalej vystupoval ako formálny spojenec Nemecka. 
Ešte 29. júna 1944 pri príležitosti odhalenia pomníka padlým slovenským vojakom 
v Liptovskom Hrádku vyhlásil: „...Dnes už vieme, že straty Slovákov sa zväčšujú 
tými, ktorí bojujú proti slovenskej samostatnosti a obetujú ju pre myšlienku boľše
vickú a československú. Materiálna prevaha protivníkov postavila túto myšlienku 
do konkrétnej reality a do povážlivého stavu. To nás však nemôže pomýliť a musí
me ísť započatou cestou. Pri tomto pomníku našich padlých s bolesťou v srdci mô
žeme len spomínať a uvedomovať si mená tých zbytočných strát, ktoré nepriateľ
ská moc, propaganda a lesť dostala do svojich pazúrov, a ktoré na bojových poliach, 
krvácajúc v cudzích službách, stenčujú a ľahkovážne i hriešne decimujú slovenský

99 BArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, An. 148, správa Herberta Bohrscha, hlavného referenta viedenskej ob
lastnej ústredne SD na RSHA - III B.

100 PREČAN, ref. 2, dok. 76, s. 168.

íoi Tamže, dok. 76, s. 168-170.

102 Tamže, dok. 82, s. 177, dok. 84, s. 179-180. OKW znepokojené nárastom činnosti partizánov na Slovensku 
vydalo už 25.8.1944 rozkaz, na základe ktorého sa mali na Slovensko (mimo operačné územie) presunúť 
dva výcvikové prápory v sile po 1000 mužov a výcviková rota ženistov. Tieto jednotky sa mali venovať 
výcviku a len v súrnych prípadoch mohli byť použité proti „bandám“. Tamže, dok. 72, s. 164. Neexistuje 
však žiaden dôkaz, že by sa na tento rozkaz reagovalo pred 28.8.1944.
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národ.“ Čatloš tak verejne odsúdil bývalých príslušníkov slovenskej armády, ktorí 
vstúpili do čs. vojska a bojovali proti Nemcom. Na druhej strane z jeho slov mož
no vysledovat' kalkulovanie a snahu minimalizovať straty na fronte: „Problém je 
ten, aby sme prirodzeným spôsobom zachránili pre náš národ čo najviac životov. 
Umenie je rozoznať, kde je hranica tohto šetrenia, lebo nemôžeme ísť vo svojom 
špekulatívnom výpočte pod čestné záväzky i povinnosti a národnej dôstojnosti. 
Vydať z národa len tie obete, ktoré sú nevyhnutelné, ale nebáť sa ich, keď len nimi 
sa národ môže udržať.“103

Možno predpokladať, že podobné prejavy Čatloš chápal ako krycí manéver, 
keďže, ako už bolo naznačené, v tom čase už sám hľadal možnosti ako SR vymaniť 
spod „nemeckého chomúta“. Ako skúsený vojak si bol veľmi dobre vedomý ne
vyhnutnosti nemeckej porážky. Podobne ako iní predstavitelia režimu sa preto 
intenzívne zamýšľal nad ďalším osudom Slovenska po vojne. Aj jemu bolo jasné, 
že po porážke Nemecka bude obnovená Československá republika a predstavitelia 
režimu potrestaní. Hrozivé nemecké porážky a približovanie sa frontu k hraniciam 
Slovenska ho preto presvedčili čo najskôr pripraviť vlastný plán vojenského pre
vratu. V tomto jeho správaní treba vidieť aj veľkú dávku alibizmu, keďže veľmi 
dobre vedel, že ako verný nemecký spojenec bude po vojne potrestaný. Na rozdiel 
od iných umiernených predstaviteľov režimu, ktorí tiež hľadali alternatívu k štát
nej samostatnosti garantovanej nacistickým Nemeckom, však Čatlošove predstavy 
nezostali len v teoretickej rovine.

Ako je známe, konkrétnu podobu táto jeho snaha nadobudla vo forme me
moranda, ktoré cez predstaviteľov odboja (o existencii Vojenského ústredia a ile
gálnej SNR však dovtedy nevedel) začiatkom augusta 1944 poslal sovietskemu 
veleniu do Moskvy. Čatloš bol v kontakte s predstaviteľmi komunistov v SNR (pro
stredníctvom prednostu spravodajského oddelenia MNO stot. gšt. Jána Staneka), 
ktorých s plánom oboznámil a poskytol im lietadlo, ak jeho memorandum doručia 
v Moskve. Na základe Stanekových informácií pritom komunisti predpokladali, 
že o tejto prevratovej akcii vie aj samotný prezident Tiso, čo sa však nezakladalo 
na pravde.104 Okrem lietadla komunistov zaujala tiež myšlienka využiť Čatloša na

юз VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 7, zložka II/10, 
„Neustúpime“.

104 Po vypuknutí SNP a vytvorení okupačného režimu sa informácie o údajnom Tisovom zapojení do Čat- 
lošovho plánu šírili najmä v prostredí radikálov zhromaždených okolo HG. Touto cestou sa dostali až 
k nacistickým bezpečnostným orgánom na Slovensku. V rôznych udaniach, ktorými nacisti disponovali, 
a ktoré vyhodnocovali, sa tvrdilo, že Tiso vedel o príprave Povstania „a nič proti tomu nepodnikol“, že 
pomohol Čatlošovi k úteku a pod. Podľa správy nemeckého vyslanca Ludina sa informácie o Tisovom 
údajnom napojení na všetky tábory mali prostredníctvom nemeckého veliteľa okupačných vojsk Gott- 
loba Bergera v septembri 1944 dostať až k samotnému Hitlerovi. Ludin však bol k takýmto tvrdeniam 
skeptický. Principiálne pritom odmietal Tisovo nadbiehanie Moskve, keďže „ako kňaz a aj ako politik 
100 % -ne odmieta bolševizmus.“ Ludin však zároveň nevylučoval, že Tiso sa v krátkej budúcnosti pokúsi 
nadviazať kontakty so západnými Spojencami, a to v snahe presadiť na povojnovej mierovej konferencii 
aspoň slovenskú autonómiu. ABS Praha, f. 135, sig. 135-3-3, správa spojovacieho dôstojníka SIPO a SD 
pri Vel. 8. armády pre veliteľa SIPO a SD na Slovensku z 28.2.1945; NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 80, dok. 264,
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začiatku povstania pri prevedení prvých vojenských opatrení a samotnej mobili
zácii. Už Jozef Jablonický v tejto súvislosti vyslovil podozrenie, či predstavitelia 
slovenských komunistov na čele s Gustávom Husákom a Karolom Šmidkem nehrali 
dvojakú hru s cieľom využiť Čatloša tiež pre uskutočnenie tajného plánu. Výsled
kom oslobodzovacej akcie ZSSR by podľa neho bolo pripojenie Slovenska k ZSSR. 
Túto hypotézu však nie je možné doložiť žiadnym relevantným faktom. Bola tiež 
v rozpore s čs. sovietskymi dohodami, ako aj dohodami štátov protifašistickej ko
alície o povojnovom obnovení ČSR. V konečnom dôsledku sa s takýmto cieľom 
nestotožňovalo ani vedenie KSČ v Moskve.105

Do ZSSR lietadlo odletelo 4. augusta s delegáciou ilegálnej SNR a Vojenského 
ústredia. Samotný pplk. gšt. Ján Golian, ktorý stál na čele Vojenského ústredia, sa 
o pripravovanom odlete Čatlošovho lietadla dozvedel až začiatkom augusta. Bolo 
to v čase, keď sám finišoval s prípravami na odlet vlastného lietadla s delegáciou 
SNR a Vojenského ústredia do Moskvy, kde mali byť koordinované prípravy ozbro
jeného povstania.106

Vo svojom memorande Čatloš ponúkol slovenské ozbrojené sily pre potreby 
„spoločnej veci so ZSSR“. Plán tohto prevratu vychádzal z podobných predpokla
dov ako plán Vojenského ústredia. Východoslovenská armáda mala „na oko“ odra
ziť predstieraný útok Červenej armády na slovenské územie, v snahe vytvoriť pred 
Nemcami a Maďarmi dojem, že Slováci sú spoľahliví a nepotrebujú pomoc. Sovieti 
mali ďalej útočiť južnejšie proti Maďarom, aby pripútali čo najviac ich síl. Ďalej 
mali pokračovať v ofenzíve severne od Karpát, smerom na Tarnov a Krakov. Bočné
ho protiútoku zo Slovenska sa obávať nemali, keďže slovenská armáda by Sovietov 
včas upozornila na prípadný nemecký, či maďarský zásah, pokiaľ by mu sama ne
vedela čeliť. Po ovládnutí Krakova Červenou armádou by slovenská armáda usku
točnila vojenský prevrat, otvorila by priesmyky pre Červenú armádu a umožnila 
jej rýchly prienik do západného Slovenska. Následne Čatloš počítal s možnosťou 
prekvapujúceho a úspešného útoku proti Maďarom a ďalšími operáciami aj proti 
Nemcom z južných a západných hraníc Slovenska. Zároveň sľuboval, že Slovensko 
by sa mohlo pripojiť k ťaženiu proti Maďarsku. Čo sa týka ministrových politic-

s. 805-807, Ludinova správa pre Zahraničný úrad z 5.10.1944.

los JABLONICKÝ, Povstanie..., ref. 65, s. 22-54. Porovnaj: BYSTRICKÝ, J.: Dokumenty o delegácii SNR a Vo
jenského ústredia a jej rokovaní s predstaviteľmi velenia Červenej armády v auguste 1944. In: Vperimetri 
zameriavača. Kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne. Banská Bystrica 2012, s. 248-270.

106 Do ZSSR nakoniec odleteli dve lietadlá. Prvé vyslané Vojenským ústredím odletelo 2.8. z letiska Tri Duby. 
Sedel v ňom Golianov poverenec npor. pech. Ján Korecký s plánmi Povstania vypracovanými Vojenským 
ústredím. Spolu s ním leteli tiež traja „čierni pasažieri“, teda osoby, ktoré leteli bez súhlasu a vedomia 
Vojenského ústredia. Ďalší dvaja pasažieri, komunista Karol Šmidke za ilegálnu SNR a npor. Štefan Hanus 
sa k odletu na poslednú chvíľu nedostavili. Bol to pravdepodobne dôsledok nedorozumenia, aj keďkomu- 
nisti to bezprostredne interpretovali ako sabotáž zo strany Goliana. Nové riešenie v konečnom dôsledku 
ponúkol ďalší odlet pripravovaný paralelne gen. Čatlošom. Odlet lietadla pilotovaného mjr. let. Mikulá
šom Lisickým sa uskutočnil 4.8. z letiska Mokraď a na jeho palubu sa konečne dostal K. Šmidke, ktorý so 
sebou niesol aj Čatlošovo memorandum. Spolu s ním odletel aj zástupca Vojenského ústredia pplk. vet. 
Mikuláš Ferjenčík. Bližšie pozri JABLONICKÝ, Povstanie..., ref. 65, s. 22-54.
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kých cieľov, Čatloš chcel na Slovensku nastoliť vojenskú diktatúru, ktorá by vlastné 
branné sily poskytla pre spoločnú vec so ZSSR. Neorientoval sa však na obnovu 
ČSR, tak ako to presadzoval čs. exil. Štátoprávne usporiadanie Slovenska sa malo 
vyriešiť po skončení vojny, „aby riešenie vnútropolitické bolo v súlade so záujma
mi SSSR.“107

Súčasťou Čatlošovho vojenského plánu mali byť aj obidve slovenské divízie 
pôsobiace na východnom a západnom fronte. Čatloš ich chcel využiť na zabezpe
čenie prechodu sovietskej armády na územie Slovenska a zároveň zabrániť, aby ich 
vojaci padli do nemeckého zajatia. V oficiálnej žiadosti MZV z 18. augusta, adreso
vanej nemeckému vyslanectvu, sa Čatlošova požiadavka v rozpore s jeho tajným 
plánom zdôvodňovala potrebou využitia týchto divízií na Slovensku pri ochrane 
územia proti partizánom, ako aj vystuženia obrany severných hraníc Slovenska 
proti približujúcej sa Červenej armáde.108 Ďalšiu nótu, v ktorej sa bližšie analyzo
vali dôvody tejto žiadosti, MZV nemeckej strane odovzdalo 25. augusta. Čatloš sa 
tu zároveň angažoval za nové rozmiestnenie východoslovenskej armády smerom 
viac na západ. Vychádzal pritom pravdepodobne zo svojho převratového plánu, 
podľa ktorého malo byť optimálnou príležitosťou na jeho uskutočnenie oslobode
nie Krakova. Zároveň si tak chcel pravdepodobne zabezpečiť, aby pred obranným 
postavením slovenských jednotiek neoperovali ustupujúce frontové nemecké jed
notky, čo samo osebe logicky znemožňovalo priame spojenie s Červenou armá
dou bez predchádzajúceho bojového stretu s Nemcami. Podľa prvej žiadosti mali 
slovenské jednotky obsadiť úsek Minčol (v pohorí Čergov) - Vysoké Tatry. Podľa 
druhej nóty sa mali rozmiestniť až po vtedajšie protektorátne hranice. Zvyšný úsek 
východného Slovenska až po hranice s Maďarskom (včítane dôležitých priesmy
kov) mala prevziať nemecká armáda.109

OKW vo svojej odpovedi na prvú nótu (je možné predpokladať, že druhý roz
siahlejší dokument už OKW ani nebol postúpený) z 26. augusta cestou Zahraničné
ho úradu odmietlo odsun 2. TD z Talianska, pre jej momentálnu nenahraditeľnosť 
pri výstavbe tylových pozícií. Súhlasilo však s odsunom 1. TD ustupujúcej v tom 
čase do Sedmohradska, ktorý sa mal uskutočniť podľa dopravnej situácie. Bojovým 
schopnostiam slovenských jednotiek pri obrane vlastného územia však nemecká 
strana napriek tomu nedôverovala. Súhlasila síce podľa predpokladu s obsadením 
obranných postavení vo východných Beskydách (Dukliansky a Lupkovský prie
smyk) nemeckou armádou, nešpecifikovala však úlohy pre slovenské jednotky. Tie 
mali byť uvoľnené pre iné akcie „s čo možno najväčším ohľadom na slovenské žela-

107 Tamže, s. 22-36. Dokument memoranda pozri napríklad MIČEV, S. a kol.: Slovenské národné povstanie 
1944. Banská Bystrica 2009, s. 80; PREČAN, V. (ed.): Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava 
1965, s. 262-263.

108 PREČAN, ref. 2, dok. 63, s. 146-147.

109 Tamže, dok. 70, s. 160-162.
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nia“. Rozhodnutie sa pritom postúpilo Skupine armád Severná Ukrajina.110 Je však 
prakticky vylúčené, aby jej veliteľstvo prenechalo navrhovaný úsek obrany priamo 
nespoľahlivým slovenským divíziám, bez toho aby medzi nimi a protivníkom ope
rovali ustupujúce nemecké jednotky. Myšlienka otvorenia horských priesmykov 
pre sovietsku armádu, ktorá tvorila základ Čatlošovho, ale tiež Golianovho plánu, 
tak dostávala vážne trhliny.

Iluzórna však bola tiež politická stránka Čatlošovho memoranda. Jeho snaha 
totiž od začiatku narazila na rezolútny odpor čs. vlády v Londýne, ktorá ho pova
žovala za kolaboranta, alibistu a priamu hrozbu vlastnej odbojovej akcie. Prezident 
Beneš vypracoval už krátko po odlete lietadla s Čatlošovým memorandom inštruk
cie, v ktorých odmietol akékoľvek jednanie „vycházíli od Čatloše nebo od kohoko
liv z quislingovských kruhů nynější slovenské vlády“. Beneš tiež trval na prísnom 
potrestaní „kohokoliv, kto už dosud zrazoval nebo sloužil režimu“. Čs. predstavite
ľov v Moskve zároveň inštruoval, aby a priori odmietli akékoľvek tendencie jednať 
s „takovými lidmi“ zo strany úradných sovietskych miest. Sovieti mali byť v tejto 
súvislosti upozornení, že prípadné rokovanie s Čatlošom by výrazne skomplikova
lo povojnovú situáciu na Slovensku.111

Politické, ako aj vojenské aspekty Čatlošovho memoranda neodsúhlasila ani 
SNR, ktorá nerozhodovala ani o jeho doručení do Moskvy. Na druhej strane ako 
už bolo naznačené, medzi vedúcimi komunistami na Slovensku existovala sna
ha využiť Čatloša pri prevedení mobilizácie, presunoch jednotiek a prvých rozka
zoch, ktoré by viedli k vypuknutiu povstania. Dňa 25. augusta bol o tomto úmysle 
informovaný aj náčelník Čs. vojenskej misie v Moskve brig. gen. Heliodor Píka, 
a to priamo členom delegácie ilegálnej SNR pplk. vet. Mikulášom Ferjenčíkom, 
ktorý priletel Čatlošovým lietadlom. Podľa Ferjenčíka však osobnosť a postavenie 
Čatloša a vojenské aspekty jeho plánu chcela v počiatočnej fáze povstania vyu
žiť tak SNR, ako aj Vojenské ústredie, s jeho politickou stránkou však nesúhlasi
li. Rovnako vypovedal aj ďalší člen delegácie SNR, komunista Karol Šmidke, na 
porade čs. predstaviteľov v Moskve 27. augusta 1944.112 Toto tvrdenie podporuje 
aj fakt, že plán Vojenského ústredia otvorenia hraníc pre Červenú armádu a jej 
postupu územím Slovenska zaslaný do Moskvy sa veľmi podobal vojenskej čas
ti Čatlošovho memoranda. Je preto možné predpokladať, že Vojenské ústredie sa 
tesne pred odletom ministrovho lietadla oboznámilo s jeho plánom na využitie 
východoslovenských divízií a chcelo ho využiť pre svoju vlastnú vojenskú akciu. 
Prílišné spoliehanie sa na Čatloša by v konečnom dôsledku vysvetľovalo aj pasi-

iio Tamže, dok. 73, s. 165, OKW/Amt Ausland na Zahraničný úrad z 26. 6.1944.

in NA Praha, f. Archiv Huberta Ripku, šk. 182, inv. č. 1-49- 18c, príloha k správe z 8.8.1944 pre MZV v Lon
dýne.

112 NA Praha, f. Archiv Huberta Ripku, šk. 182, inv. č. 1- 49 - 18c, príloha k č. j. 673 taj. - správa brig. gen. 
Heliodora Píku z 25.8.1944 pre MNO v Londýne; JABLONICKÝ, Povstanie..., ref. 65, s. 108-109,114-117; 
BYSTRICKÝ, ref. 105, s. 256-257.
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vitu Vojenského ústredia v otázke rozpracovania alternatívnych plánov využitia 
východoslovenskej armády (najmä možnosť jej stiahnutia sa do priestoru činnosti 
zápoľnej armády).113 Zo správy čs. veľvyslanca v Moskve Zdenka Fierlingera z 28. 
augusta 1944 pritom vyplýva, že variant využitia Čatloša pripúšťala tiež sovietska 
strana.114 Silný tlak Beneša ju však pravdepodobne od tohto stanoviska odradil.115 
Odmietnutie aj takéhoto variantu využitia Čatlošovho potenciálu pramenilo podľa 
štátneho tajomníka londýnskeho MZV Huberta Ripku, okrem iného, z obavy, aby 
Čatloš vyhlásenie mobilizácie nevyužil „jak k připojení se k Rusům, tak pro to, aby 
pomohl Němcům“.116

Možno konštatovať, že Čatlošova iniciatíva prišla neskoro. Vzhľadom na me
dzinárodnú situáciu, postavenie čs. vlády v Londýne a existujúce čs.-sovietske 
vzťahy boli jeho plány od začiatku odsúdené na neúspech. Na druhej strane jeho 
snaha skomplikovala čs.-sovietske vzťahy v predvečer SNP, keď bolo treba koor
dinovať pripravované Povstanie so sovietskym velením. Nevôľu Londýna vyvolal 
najmä postup Sovietov, ktorí dlho zatajovali prítomnosť delegácie z Čatlošovho 
lietadla, aj keď čs. vláda už obsah memoranda poznala. Vyčkávací postoj Sovie
tov k otázke samotnej koordinácie Povstania mal praktický dopad aj na činnosť 
partizánskeho hnutia na Slovensku, ktoré svojou diverznou činnosťou nekoreš
pondovalo s potrebami a záujmami vedúcich povstaleckých činiteľov. Tento fak
tor urýchlil obsadzovanie Slovenska nemeckým vojskom, ktoré začalo 29. augusta 
a viedlo k vypuknutiu Povstania bez jeho koordinácie so sovietskou stranou. Pri
tom ani v predvečer Povstania koncom augusta si ZSSR neželalo jeho vypuknutie. 
Samotné vojenské plány povstania (tak Golianov, ako aj Čatlošov) na ovládnutie 
karpatských priesmykov sovietske velenie považovalo za nereálne, keďže vôbec 
nezohľadňovali reakcie nemeckých vojsk. Sovietske velenie v skutočnosti namiesto 
predstavy o idylickom obsadení Slovenska v priebehu jedného dňa muselo počítať 
s odporom húževnatého protivníka v opevnených obranných postaveniach. Okrem 
toho vďaka úspešným vojenským operáciám v Rumunsku a tamojšiemu povstaniu 
sa sovietskemu veleniu rysovala oveľa výhodnejšia perspektíva ako prebíjanie sa 
k Viedni cez hornaté slovenské územie. Z vojensko-politického hľadiska bolo oveľa 
výhodnejšie obísť Karpaty z juhu.117 Situácia sa zmenila až krátko po vypuknutí

113 BYSTRICKÝ, ref. 68, s. 74-7S.

114 PREČAN, ref. 107, dok. 163, s. 341; MARJINA, V. V.: Slovenské národné povstanie r. 1944 vo vojensko-po- 
litických plánoch ZSSR: plány a realita (niektoré otázky výskumu). In: KOVÁČOVA, V. a kol.: Rusko (So
vietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. Banská Bystrica 2016, s. 176.

115 Dokazujú to inštrukcie pre veľvyslanca Fierlingera z 26.8.1944, podlá ktorých mal sovietsku stranu upo
zorniť na nebezpečenstvo Čatlošovho plánu. Akékoľvek vyjednávanie sovietskej strany s predstaviteľmi 
slovenskej vlády považovala čs. vláda za osudné. Československo-sovětské vztahy v diplomatických jed
náních 1939 - 1945, díl 2, Praha 1999, dok. 105, s. 275-276, dok. 106, s. 277.

116 Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. IV. 2 (červenec - prosinec 1944). Praha 2015, s. 160, 
zápis o 151. schôdzi čs. vlády v Londýne z 29.8.1944.

in BYSTRICKÝ, ref. 68, s. 61-82.
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SNP, keď Sovieti súhlasili s materiálnou pomocou Povstaniu a s prípravou a usku
točnením Karpatsko-duklianskej operácie. Čo sa týka ďalšieho osudu samotného 
Čatloša, ten je všeobecne známy. Po vypuknutí SNP vo večerných hodinách prečítal 
do rozhlasu nadiktovaný prejav, v ktorom podporil prichádzajúce nemecké vojská 
a odsúdil partizánov, čím poškodil samotné Povstanie. Následne zostal na žiadosť 
vyslanca Ludina u prezidenta Tisa v tzv. čestnom väzení v prezidentskom paláci. 
Na podnet nemeckého generála pri MNO sa Čatloš zúčastnil rokovaní o odzbrojení 
bratislavskej posádky. Rozkaz prezidenta Tisu na jej odzbrojenie následne 1. sep
tembra tlmočil kompetentným dôstojníkom. Neurobil pritom žiadne relevantné 
kroky (na rozdiel od viacerých zmätočných), aby miestnych vojakov dostal na po
vstalecké územie.118

Krátko nato v noci na 2. septembra 1944 sa však k úteku k povstalcom odhodlal 
sám. Na poslednú chvíľu sa tak vyhol medzičasom nariadenému zatknutiu a ná
sledným represáliám zo strany nemeckých bezpečnostných orgánov, ktoré ho po
dozrievali zo spolupráce s povstalcami.119 Čatloš odchodom na povstalecké územie 
sa chcel dať k dispozícii veleniu čs. armády na Slovensku. To však aj pod tlakom čs. 
prezidenta Beneša, ktorý ho považoval za skompromitovaného kolaboranta, jeho 
pomoc okamžite odmietlo.120 Naopak, Čatloš bol odovzdaný do internácie 1. čs. 
partizánskej brigády kpt. Alexeja S. Jegorova. Následne 17. septembra 1944 bol le
tecky prepravený cez Kyjev do Moskvy. Tu bol väznený a ako vojnový zajatec vypo
čúvaný. Vojenský súd na okupovanom Slovensku ho medzitým odsúdil za dezerciu 
na trest smrti a degradoval na vojaka.121

Je všeobecne známe, že samotné Povstanie vypuklo v tzv. nevýhodnom varian
te, teda ako reakcia na obsadzovanie Slovenska nemeckým vojskom bez koordiná
cie s postupom sovietskej armády. Následne sa spečatil osud východoslovenskej 
armády, ktorú nemecké jednotky od 31. augusta odzbrojili. Nešlo však o narých
lo pripravenú akciu. Velenie Skupiny armád Severná Ukrajina v skutočnosti už 
s predstihom niekoľkých dní reagovalo na prevrat v Rumunsku sériou preventív
nych opatrení, ktorých cieľom bolo rýchle odzbrojenie slovenskej armády. Tá bola 
považovaná za nespoľahlivú, rýchlym zásahom sa preto mal v budúcnosti prekonať

H8 ABS Praha, f. 302, sig. 302-1-92, relácia npor. jázd. Jána Beloviča z 24. 5. 1945 o príprave a priebehu 
Slovenského národného povstania v sept. 1944 v pos. Bratislava; CSÉFAĽVAY, F. a kol., ref. 60, s. 39; NIŽ- 
ŇANSKÝ a kol., ref. 80, dok. 229, s. 731-734, telegram Ludina na zahraničný úrad z 5. 9. 1944; PREČAN, 
ref. 2,dok. č. 111, s. 219.

117 Podľa nemeckého vyslanca Ludina vydal rozkaz na jeho zatknutie samotný Hitler. Tento postup ho pri
tom prekvapil, keďže, ako sa sám priznal, Čatloš ho svojím správaním počas „čestnej väzby“ presvedčil, 
že „stojí na strane prezidenta“. Podobne mal o Čatlošovi zmýšľať tiež nemecký generál pri MNO gen. 
Hubicki. NIŽŇANSKÝ, E. a kol., ref. 80, dok. 229, s. 731-734, telegram Ludina na Zahraničný úrad z 5. 9. 
1944; PREČAN, ref. 2, dok. 103, s. 205-207, dok. č. 107, s. 212-214.

120 NA Praha, f. Archiv Huberta Ripku, šk. 15, inv. č. 1-1-77, príloha k č. 708/taj, depeša zaslaná na Slovensko 
3.9.1944.

121 MARJINA,V.,V.: Väzeň Butyrskej cely Ferdinand Čatloš. In: Historický časopis, roč. 44,1996, č. 4, s. 678-
700.
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prípadný pokus o jej pridanie sa k „bandám“. Podobné opatrenia velenie skupiny 
armád paralelne pripravovalo aj smerom k maďarskej armáde.122 Východosloven
ské divízie mali byť v plánoch povstaleckého velenia rozhodujúcou silou proti- 
nemeckého vystúpenia. Ich odzbrojeniu predchádzalo viacero chybných rozhod
nutí a celková pasivita predstaviteľov východoslovenskej armády zapojených do 
Povstania. Jej veliteľ gen. Malár odletel dňa 30. augusta do Bratislavy, bez toho, 
aby vedel, čo sa stalo v Banskej Bystrici. Pod vplyvom Čatlošovho rozhlasového 
prejavu pokladal vystúpenie slovenskej armády proti nemeckým okupantom za 
predčasné. V týchto intenciách dokonca počas medzipristátia v Poprade odrádzal 
vojakov v miestnych kasárňach od pripojenia sa k partizánom. Na druhej strane 
heslo na začatie odporu proti Nemcom prevzal jeho zástupca plk. gšt. Viliam Tal- 
ský na veliteľstve poľnej armády až ráno 30. augusta. Na následnej porade velenia 
východoslovenskej armády sa rozhodlo o pripojení sa k Povstaniu, zabezpečení 
spojenia a dohovoru s Červenou armádou leteckým kuriérom a následnom začatí 
akcie proti nemeckej armáde. V nasledujúcich hodinách sa však neurobili žiadne 
rozhodné opatrenia na preskupenie vojsk, zmobilizovanie civilných orgánov ani 
príslušníkov štátneho aparátu. K dezorientácii velenia armády prispelo aj rozhla
sové vystúpenie gen. Malára 30. augusta v bratislavskom rozhlase (hneď po vy
stúpení prezidenta Tisu), v ktorom verejne deklaroval vernosť SR. Pod vplyvom 
informácií o prichádzajúcom nemeckom vojsku preletel plk. Talský spolu s letcami 
zo skupiny vzdušných zbraní z letiska Nižný Šebeš na sovietsku stranu, ktorú chcel 
osobne informovať o vzniknutej situácii a požiadať o koordináciu spoločného po
stupu. Talský tak urobil unáhlene bez predchádzajúceho dohovoru s dôstojníkmi 
svojho štábu, namiesto toho, aby vyhlásil bojovú pohotovosť a osobne riadil prí
pravy divízií na boj. Veľké straty pritom týmto krokom spôsobil aj povstaleckému 
letectvu, ktoré tak prišlo o najväčšiu zložku bojaschopných strojov. Nehovoriac 
o tom, že veľkú časť lietadiel zhabali tiež samotní Nemci.123

Vyčkávacie stanovisko vyhovovalo nemeckej strane, ktorá nezaháľala. Už 
v noci z 30. na 31. august prenikli nemecké jednotky z územia Poľska ku Kežmarku, 
kde bez problémov spacifikovali a neskôr aj odzbrojili miestnu posádku. Zároveň 
31. augusta obdržala armádna skupina Heinrici rozkaz na vykonanie akcie „Kar- 
toffelernte mit Prämie“, teda odzbrojenie a následná internácia vojakov východo
slovenskej armády. Už v tento deň Nemci obsadili samotné Armádne veliteľstvo 
v Prešove, a to bez akýchkoľvek konfliktov. Zároveň na letisku Nižný Šebeš Nemci 
zaistili tiež gen. Malára (vracajúceho sa z Bratislavy), ktorého podozrievali zo spo
lupráce s „pučistami“. Pre veliteľa východoslovenskej armády bola táto situácia 
osudová, keďže z nemeckého väzenia sa už nedostal. Jeho životná púť sa skončila

122 PREČAN, ref. 2, s. 494-528.

123 UHRIN, M.: Pluk útočnej vozby 1944. Banská Bystrica 2012; ŠUMICHRAST, P. - KLABNÍK, V: Slovenské 
letectvo 1939 - 1944. zv. 2. Bratislava 2000; ŠUMICHRAST, P.: Slovenské Savoie Marchetti SM-84 Bis. In: 
Vojenská história, roč. 3,1999, č. 4, s. 119-126.
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rovnako ako v prípade ďalšieho generála slovenskej armády Štefana Jurecha a tiež 
veliteľov povstaleckej armády gen. Goliana a Viesta niekedy v prvých mesiacoch 
roku 1945 v koncentračnom tábore Flossenbiirg.

Paralelne Nemci začali odzbrojovať tiež 1. a 2. pešiu divíziu. Veliteľ 1. diví
zie plk. pech. Mikuláš Markus však stihol aj so svojím štábom ustúpiť do poho
ria Čergov, kde ešte v tú noc nadviazal kontakt so štábom partizánskeho zväzku 
Alexander Nevský. Jeho výzvu na ústup do hôr vypočulo tiež niekoľko tisíc ďal
ších príslušníkov 1. divízie. Nemcom sa, naopak, podarilo pomerne hladko obsadiť 
karpatské priesmyky (krátky odpor kládla len jedna batéria delostrelcov v Nižnom 
Komárniku), ktoré sa v nasledujúcich dňoch stali pevnou súčasťou ich obrany. 
Odzbrojovanie východoslovenskej armády pokračovalo aj v nasledujúcich dňoch, 
pričom dochádzalo k miestnym prestrelkám a bojom medzi slovenskými a nemec
kými jednotkami. Jednotky 1. pešej divízie pritom odzbrojeniu odolávali celých 
sedem dní. Menšie skupiny divízie na čele s jej veliteľom sa následne začali pre
bíjať na povstalecké územie, časť sa tam dostala už skôr. Ďalšia časť vojakov sa 
pridala k partizánom a časť ušla do svojich domovov. Odlišná situácia bola pri 2. 
pešej divízii, ktorej veliteľ plk. gšt. Štefan Tatarko po konzultácii s prezidentskou 
kanceláriou súhlasil už 31. augusta s „kapituláciou“. S týmto postupom sa však 
nezmieril veliteľ delostreleckého pluku 2 pplk. del. Jozef Vogl, ktorý spolu s ďalší
mi dôstojníkmi začal organizovať bojovú skupinu, ktorá by sa prebila na sovietsku 
stranu. Keďže táto akcia stroskotala, odišiel spolu so svojím štábom a asi ďalšími 
150 dôstojníkmi a príslušníkmi mužstva do hôr, kde prešli na partizánsky spôsob 
boja. K partizánom sa pridali tiež ďalšie stovky vojakov 2. divízie, časť sa dostala 
na povstalecké územie, časť odišla domov. Možno konštatovať, že povstalecký vo
jenský plán, ktorý počítal s otvorením priesmykov Červenej armáde, bol v dôsledku 
odzbrojenia východoslovenskej armády definitívne pochovaný. Pre Povstanie bola 
stratená tiež samotná bojová hodnota východoslovenskej armády. Pritom maxi
málne 18-tisíc jej odzbrojených, zajatých a pochytaných príslušníkov bolo depor
tovaných do nemeckých táborov mimo SR. Prevažná väčšina bola zaradená do 
vojenských pracovných jednotiek, zvyšok nadobudol charakter vojnového zajatca. 
Časť z nich (asi 7 - 8-tisíc) sa vrátila ešte v roku 1944 domov, druhá až po vojne.124

124 PAŽUROVÁ, ref. 75; KOLLÁR, P.: K osudu odzbrojených, zajatých a pochytaných príslušníkov východo
slovenskej armády. In: Karpatsko-duklianska operácia - plány, realita, výsledky (1944 - 2004) (eds. M. 
Čaplovič a M. Stanová). Bratislava 2005, s. 214-221.
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Začal sa rozhodný boj
Nastúpila gardistická Európa! — Nastúpilo gardistické Slovensko I

Začal sa boj, najväčší v dejinách ľud
stva. Začal sa hoj ľudstva proti unjvXč- 
ilemp nepriateľovi kultúry a slobody člo
veka a národov. Gardisti, dal. нот vás 
n volať, aby ate takto shromážděni v pev
nej jednote gardistického kamarátstva 
vypočuli hlásenie o Kačiatku veľkého ho* 
Ja. Každému, kto pozoroval udalosti na 
Slovensku a celoeurópsky vývoj, bolo 
známe úsilie agentov Knmluteruy. Toto 
úsilie najviac ea prejavovalo v strednej 
Кагоре, a teda aj u nás. Žoldnieri Komin- 
terny pracovali pmlkopne. aby vyvolali 
rozvrat v tých Štátoch, o ktorých úradné 
inieata Moskvy hlásily, že sú к nimi v 
priateľstve, že c.hú и nimi nažívať v po
koji. Vy, ktorí žijete, po slovenských mes
tách a dedinách, viete, že agenti Komín- 
terny ani na chviľu neprestali vo svojich 
podbnpných akciách, a to ani po pakte, 
ktorý mal zavär.ovnť k spokojnej spolu
práci.

I,en statočnosti a spokojnosti sloven
ského ľudu treba «ľakovať. že sa nedal
pomýliť a strhnúť židohoľsevickýnil
agentmi.

Vyšetrovania iidoboľsevických zločinov, 
o ktorých sme toľko hovorili a o ktorýeb 
ste vedeli, skončily sa vidy .tým, že boly 
potrestané obyčajné obete a nástroje, ale 
nie praví pôvodcovia komnnistickébo 
rozvratnictva. Na celej veci bolo čosi ne
prirodzeného v tom, ako n nás mohli pra
covať komunistickí agenti, chránení me
dzinárodnými predpismi, platnými pre 
diplomatickú službu, ktorú sme my reš
pektovali, ako sme ohľaduplne a opa
trne ntasell вл chovať oproti tejto pod- 
kopnej práci a ako podliacky 1o zneuží
vali proti nám žldoboFsevici. Práca Koni* 
interný bola bezohľadná všade, ale najmä 
u nás. lebo to bola podporovaná celým 
židovstvom.

Okrem metód, ktorými pracovali ko
munisti všade, u nás mali snahu zneuži
vší okolnosť, že Slováci sú Jedným c ná
rodov nlnrinnskych, a že sa u nás v ča
soch beznádeje a poroby v niektorých 
kruhoch pestovalo rusoľilstvo. Komunis
ti to zueuživali. Oháňali sa slovanstvom, 
hoci Je známe, že v 8SSU akýkoľvek 
prejav slavianskeho cítenia bol vždy udu
sený v krvi a v posledných časoch nebol 
už ani mysliteľný.

Statočný Slovák citl, že práve dnes na
stalo účtovanie s najnebezpečnejším ne
priateľom všetkých národov, teda aj slo- 
vnnských, že nastáva účtovanie s anar* 
rhioB, ktorá si vyžiadala milióny životov, 
áno, I ruského a ukrajinského národa. 
Nastáva vyúčtovanie a blíži sa koniec 
tohto nepriateľa človečenstva, tohto ne

priateľa ľudskej kultúry, ktorý sa skrý
val doteraz raz pod maskou sovietstva, 
raz slovanstva. Súčasne nastáva koniec 
najväčšieho otroctva, aké kedy trpeli jed
notlivci I národ. A tu práve ti si môžu 
a musia vydýchnuť, ktorým IcŽi na srdci 
osud kresťanskej kultúry a európskej ci
vilizácie. Na ochranu evätýeh hodnôt ľud
stva povstala teraz najväčšiu sila, naj
väčšia svetská moc. armáda Adolfa H11- 
lera a n ňou spojené hrdinské vojská 
fínske 1 rumunské a vojská ostatných 
národov, ktoré boly deptané, alebo stále 
rozvracané žldoboľševlzmom.

thdlle Slovenska v minulosti v Istých 
svojich úsekoch malo náter akejsi hmli
stej slovanskej koncepcie. Ideu panslavl- 
stickú Slováci používali na odstrašovanie 
nepriateľa, ktorý siahal na život slov. ná
roda. Poukaz na veľkosť slovanského sveta 
rozvíjal v slovenskej dnfii sily, ktoré 
v najhorších časoch v minulosti udržo
valy u nás odvaha národa v boji o samo- 
záchovu. Zúfalstvo a beznádejnosť dostaly 
túto myšlienku do chymér. Slováci sa 
ôou utešovali v pasívnej rezistencii, ča
kali nečinne všeobecná svetová katastrô- 
fn, z ktorej dúfali vyjsť *L>HÍnL Teda 
e katastrófy mala vyjsť sloboda. Pred 
očami týraných Slovákov vyrastal slovan
ský svet ako balvan, ktorý sa mal po
hnúť, rozmliaždiť nepriateľov a mal otvo- 
rlf brány do raja. Katastrofa skutočne 
prišla. Přišly nové útvary, prišlo i k utvo
reniu OSR. Ale znovu sa okázalo, že 
Ideu slovanstva silnejší zneužíval vždy 
na otročenie slabšieho, kým Slováci 
túto myšlienka používali ideálne ako 
nástroj pre dosiahnutie slobody svojho 
národa. Najhoršie pochodily národy, kto
ré sa dostaly do boľševickej anarchie. 
SSSR prihlásil sa k myšlienke medzi
národného židovstva a celkom otvo
rene odhodil myšlienku nielen 
slovanstva, ale aj ľudakostl. 
Preň neexistovala národná samostatnosť, 
národná ľudská česť. Slováci, poučeni vý
vojom. hnaní zdravým rozumom I umom 
sebezáchovy, od mleti t vražedné 
koncepcie, striasli sa príťaže 
týchto k o n c e p e I í a svoj hoj za
merali ta, kde kynulo víťazstvo slo
venského človeka, slovenského národat 
do samostatného slovenského štátu.

Dnes tento štát a v ňom slobodný ná
rod stoji bexpečue a víťazne pod bezpeč
nou a víťaznou ochranou Vodcu novej 
Európy.

Kerf sme sa otvorene medzi prvými pri
hlásili k orientácii veľkého Vodcu Adolfa 
Hitlera, k novému pohybu národno*

socialistickému, tak sme sa súčasne pri
hlásili do boja proti židoboľševizmu a na 
ochrauu ľudskej kultúry, áno ľudstva a 
ľudskosti vôbec. Dnes už každému je 
jasné, čo znamená sila a rozhodnout 
Adolfa Hitlera pre viíasatvo najvyšších 
Ideálov ľudstva. Sme M toho vedomí, 
najmä my Slováci, národ takej tradicie, 
la]» c J minulosti, nn ktorú aj staršie ná
rody mohly by byť hrdé. Cítime, éo zna
mená Fiihrer a víťazný národný socializ
mus. Blížiaca sa porážka židoboľševizmu 
bude splnením poslednej podmienky oslo
bodenia všetkých národov a najvyšších 
hodnôt človeka od najväčšieho poníženia 
a otroctva.

Dlho vládla určitá uciatota я vravím, 
čosi neprirodzené v tom. čo sme mu
seli vidieť v žldoboľševizme. ale proti 
čomu otvorene bojovať nebolo možné. 
Pred dvoma rokmi sme sa totiž nazdá
vali, že nadviazaním priateľských stykov 
я Moskvou prestane podkopitá práca 
Komlnterny, namierená t Moskvy proti 
tým š tá tom, ktoré Moskva formálne vy- 
hlasovala ako štáty s ňou spriatelené, 
ale proti ktorým v skutočnosti pod 
ochranou paktu Komlnterna jnewunln 
ešte nebezpečnejšie, oko pred paktom.

Netreba vám o tom hovořit Pozná tú
to prácu celý svet Kde táto práca už ne
stačila, tam potom nastal koniec poriadku, 
slobody národa. Istoty života. Príklad 
hrdinského Fínska, osud Baltických Štá
tov, osud tej časti Poľska, ktorá яа dosta
la pod vládu Židov, osud ľudu Besaráble, 
stal sa krvavým výkričníkom. Dnes tento 
výkričník ment sa v trestajúcu ruku bo
žiu! Dnes nastúpily hrdinské nemecké 
vojská, udatné vojská fínske, dnes sa po- 
Ыу oklamané a zdeptané národné sily 
národov Baltických. Nastúpili hrdí ru
munskí vojaci. Nastúpila kultúrna Euró
pa celá! A tak od Ľadového po Olcrne 
more začal sa boj. Najväčší boj v deji
nách. Dnes v tomto boji, a v pomere, 
aký k nemu kto zachová, skladá skúšku 
kultúrna Enropa I celé kultúrne ľudstva 
Ano, I náš slovenský národ! Niet pochyb
nosti, ako sa skonči hoj, niet pochybností, 
že sa skonči víťazstvom človeka, víťaz* 
sivom ľudstva, víťazstvom národov, ktoré 
vedia, a chcú žlť slobodne.

Sláva boju kultúrnej Enropy proti žida» 
boľševizmu. Nech žijú víťazné armády no* 
mecká, fínska, rumunská a naša hrdinské 
armáda síoveneká!

Na stráž!
(Rozhlasový prejav h L veliteľa Hlinko

vej gardy Macha, povedaný dňa 22. Júna 
o 11411 hod, nastúpeným gardistom.)

Rozhlasový prejav ministra vnútra a hlavného veliteľa HG Alexandra Macha z 22. júna pri príležitosti 
prepadnutia ZSSR nacistickým Nemeckom (VHA Bratislava)
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Plagát rozširovaný v slovenskej armá
de na východnom fronte v júli 1941. 
Ľudácka propaganda zdôvodňovala 
účasť slovenskej armády vo vojne po 
boku Nemecka ako zápas proti „žido- 
bolševizmu a plutokracii“.

Veliteľ DHM genpor. Paul von Otto (v strede) spolu s ministrom národnej obrany gen. 1. tr. Ferdinandom 
Čatlošom (vpredu tretí z ľava) medzi slovenskými vojakmi na fronte v júli 1941 (VHA Bratislava)



OBRAZOVÁ PRÍLOHA

Slovenský tank Lt vz. 38 na východnom fronte v júli 1941 (VHA Bratislava)

Veliteľ DLM genmjr. Ludwig Keiper (čelne stojaci) v júli 1941 v okupovanom Ľvove (dnes Ľviv na Ukrajine). 
Po jeho pravici stojí gen. II. tr. Antonín Pulanich. Prvý sprava je plk. gšt. Augustín Malár. (VHA Bratislava)
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Hitler sa zdraví so slovenským ministrom národnej obrany gen. I. tr. Čatlošom po príchode slovenskej dele
gácie na stanicu Gôrlitz pri Rastenburgu blízko jeho hlavného stanu Wolfsschanze 20. októbra 1941. (VHA 
Bratislava)
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Členovia slovenskej delegácie po návrate z Hitlerovho hlavného stanu v Bratislave 22. októbra 1941 
prechádzajú popri nastúpených Vybraných jednotkách Hlinkovej gardy. Zľava kráčajú genpor. Paul von 
Otto, gen. 1. tr. Čatloš, nemecký vyslanec na Slovensku Hanns E. Ludin. (VHA Bratislava)
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Poľný maršal Keitel pred budovou hlavnej železničnej stanice v Bratislave v sprievode nemeckého vyslanca 
na Slovensku Ludina dňa 23. februára 1942 (VHA Bratislava)
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Gert. I. tr. Čatloš vyznamenává vojakov RD na Zelenom ostrove v Roštové nad Donom 26. júla 1942. 
(VÚA - VHA Praha)



OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Veliteľ V. armádneho zboru 17. armády gen. pech. Wilhelm Wetzel (pod ktorého velenie RD spadala počas 
bojov o Rostov) v rozhovore s generálmi Čatlošom a Turancom koncom júla 1942. (VHA Bratislava)

Gen. Turanec v spoločnosti gen. tankového vojska Friedricha Kirchnera (veliteľa nadriadeného LVII. 
tankového zboru) pri príležitosti svojho dekorovania nemeckým Rytierskym krížom 13. augusta 1942 (VHA 
Bratislava)
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Návšteva generálneho guvernéra časti okupovaného Poľska Hansa Franka v Bratislave vo februári 1943 
(zľava gen. I. tr. Čatloš, Frank, nemecký generál pri MNO genpor. Schlieper, gen. I. tr. Alexander Čunderlík) 
(VHA Bratislava)

Ústup jednotiek RD z Kaukazu (január - február 1943) (VFLA Bratislava)
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA

Messerschmitt Bf 109G-4 letky 13 na letisku Kerč v marci 1943 (VHA Bratislava)

Veliteľ Krymu gen. pech. Sigismund von Fôrster (prvý zľava) v rozhovore s vojakmi 1. PD v auguste 1943. 
Po jeho ľavici stojí veliteľ divízie gen. II. tr. Štefan Jurech. (VHA Bratislava)
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Veliteľ Skupiny armád A poľný maršal Ewald von Kleist medzi vojakmi l.PDv spoločnosti jej veliteľa gen. II. 
tr. Jurecha v septembri 1943 (VHA Bratislava)

Prezident Tiso v rozhovore s ríšskym ministrom zahraničných vecí Joachimom von Ribbentropomv Klessheime 
v máji 1944 (Nový svet 10. 6.1944)
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA

Gen. I. tr. Čatloš v rozhovore s náčelníkom generálneho štábu Luftwaffe gen. let. Giintherom Kortenom počas 
rokovaní v Klessheime v máji 1944. Prvý zľava stojí prednosta vojenského oddelenia Kancelárie prezidenta 
republiky plk. pech. Antonín Bardon. (Nový svet, 10. 6.1944)

Slovenský technický personál určený pre výrobu v továrni v Trenčianskych Biskupiciach počas odbornej stáže 
v Nemecku v roku 1943 (VHA Bratislava)
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II. KAPITOLA /1. Slovenská armáda a protižidovské pogromy na okupovanom území ZSSR v lete 1941

II. Slovenská armáda 
a vyhladzovací charakter 
vojny

1. Slovenská armáda a protižidovské pogromy 
na území ZSSR v lete 1941

Je všeobecne známe, že okamžite po prepadnutí ZSSR v júni 1941 začali nacis
ti uskutočňovať hlavný ideologický cieľ tejto vyhladzovacej vojny, ktorým bolo 
vyhubenie „židoboľševizmu“. Išlo pritom o začiatok procesu, ktorý v priebehu 
niekoľkých týždňov prerástol do genocídy európskych Židov. Tá bola výsledkom 
kooperácie všetkých zložiek okupačného aparátu, teda nielen činnosti smutne 
známych Einsatzgruppen, Himmlerových SS - brigád či policajných práporov. 
Svoj podiel zodpovednosti niesla tiež civilná okupačná správa (včítane miestnych 
kolaborantov), ale tiež jednotlivé zložky a úradovne Wehrmachtu.1 Súčasťou oku
pačnej mašinérie sa však postupne stali aj armády spojeneckých štátov, včítane 
tej slovenskej.

Slovenskí vojaci boli svedkami protižidovských násilností prakticky od začiat
ku ťaženia. Zároveň boli vystavení propagande, ktorá útok na ZSSR ospravedlňo
vala bojom proti židoboľševizmu za oslobodenie Ruska, čo, samozrejme, neodzr
kadľovalo realitu rasovo-vyhladzovacej vojny. Nemci a podľa ich vzoru aj ľudáci 
pritom využili v medzivojnovom období rozšírenú antisemitskú konšpiratívnu te
óriu, ktorá Židov obviňovala zo vzniku a existencie boľševizmu a z ich prepojenia 
s režimom v ZSSR. K „boju kultúrnej Európy proti židoboľševizmu“ sa ako prvý 
prihlásil minister vnútra a hlavný veliteľ HG Alexander Mach v už spomínanom 
prejave z 22. júna pred nastúpenými gardistami v Bratislave.2 Podobne osprave
dlňoval agresiu proti ZSSR aj minister národnej obrany gen. I. tr. Čatloš. Ozna
čil ju za preventívny krok proti pripravovanému útoku „červeného boľševizmu,

1 K podielu Wehrmachtu na rozbiehajúcej sa genocíde Židov na východnom fronte v roku 1941 pozri napr.: 
ARNOLD, K., J.: Die Wehrmacht und die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten der Sowjetunion. 
Kriegfiihrung und Radikalisierung im „Unternehmen Barbarossa.“ Berlin 2005.

2 VHA Bratislava, f. Zbierka Slovensko 1939 - 1945, inv. č. 1 310, Začal sa rozhodný boj.
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ktorý ...chcel sa pustiť na výboj do Európy, aby nad ňou uplatnil moc židovských 
červených komisárov.“3 Verbálne útoky proti Židom v súvislosti so zdôvodňova
ním účasti SR vo vojne vystupňovali najviac noviny Gardista, ktoré písali, že „kým 
bude trvať mor židoboľševizmu, bude ohrozovať zdravé základy novej Európy“.4 
Pri vytváraní obrazu nepriateľa pritom propaganda vychádzala zo stereotypu, 
podľa ktorého bol samotný komunizmus výmyslom Židov, „lebo podvedome cíti
li, že sa európske národy nedajú večne vykorisťovať, že sa raz vzbúria proti svojim 
utláčateľom.“ Kreujúce sa existenčné spojenectvo medzi ZSSR a západnými de
mokraciami sa v tomto kontexte interpretovalo ako potvrdenie, že boľševici ani 
po podpise nemecko-sovietskeho paktu z roku 1939 neodstránili Židov z verejné
ho života. Argumentovalo sa pritom menoslovom osôb vo vedení komunistického 
aparátu, ktoré mali mať židovský pôvod. Gardista k tomu fatalisticky konštatoval, 
že „ľud sa v Sovietskom zväze nemôže brániť proti Židom, lebo každé významnej
šie miesto zaujal Žid.“5

Na radových vojakov propaganda apelovala prostredníctvom výchovného pô
sobenia. Veľký dôraz sa kládol na dovoz dobovej tlače na front.6 Dôležitá bola 
tiež vizualizácia nepriateľa, čo možno dokumentovať rozširovaním rôzneho pro
pagačného materiálu, ktorého úlohou podľa Úradu propagandy bolo „propagovať 
slovenskú armádu v jej boji za sociálnu spravodlivosť, proti kapitalizmu a žido
boľševizmu“.7

Kampaň proti „židoboľševickému“ nepriateľovi propaganda vystupňovala po
čas prvých júlových dní po odhalení nálezov rozsiahlych masakier, ktoré NKVD 
(Narodnyj komissariat vnutrennich del), niekde aj s pomocou Červenej armády, 
tesne pred evakuáciou uskutočnila vo svojich väzniciach (v pobaltských štátoch, 
okupovanom Poľsku, na Ukrajine, Bielorusku a v Besarábii). Podpísal sa pod to 
fakt, že boľševici nemali čas pre odsun či pochovávanie väzňov. Tieto nálezy mali 
byť potvrdením tézy o zločinnosti sovietskeho systému, riadeného Židmi. Na 
druhej strane pre nemeckých vojakov, príslušníkov SS a polície mali byť kataly
zátorom pre ich zapojenie do vražednej mašinérie. Mali ich utvrdiť v presvedčení,

3 Slovenské vojsko, roč. II, č. 13,1.7.1941, s. 1, Armádny rozkaz veliteľa armády z 24.6.1941.

4 Gardista, 1.7.1941, s. 4, Krvavý židoboľševický režim dusí sa vo vlastnej neschopnosti.

5 Gardista, 5.7.1941, s. 10, Kto vládne v ZSSR?

6 Už začiatkom júla 1941 došlo k dohode medzi Vel. armádnej skupiny a zástupcom Generálneho sekretariátu 
HSĽS poslancom Andrejom Germuškom. Ten sa zaviazal zasielať letecky vojakom v poli po 500 kusov novín 
denne zo všetkých denníkov HSĽS. Došlo tiež k rozšíreniu vojenskej tlače, okrem iného vydávaním a dis
tribúciou časopisu Slovenský vojak. VHA Bratislava, f. S3, sig. 53/41-24/2, č. j. 21 514/41, zasielanie dennej 
tlače pre vojakov v poli, hlásenie; f. MNO 1939- 1945, spisy dôverné I. časť 1940- 1942 ,šk. 116, inv. č. 142, 
č.j. 23/5/8, MNO Prezídiu Policajného riaditeľstva 30.6.1941.

7 Podľa oznámenia Úradu propagandy z 22. 7. 1941 bolo pre potreby armády distribuované nasledujú
ce množstvo materiálu s týmto obsahom: 300 ks plagátov veľkého rozsahu, 500 ks menšieho formátu 
a 1 000 ks pohľadníc z toho istého plagátu. Tento propagačný materiál mal byť ďalej umiestnený v ka
sárňach a podľa možností rozširovaný aj medzi vojakmi na fronte. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, 
spisy obyčajné I. časť 1941 - 1942, šk. 68, inv. č. 60, č. j. 3022/41, Úrad propagandy pre MNO z 22.7.1941.
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že Európa nebude oslobodená dovtedy, dokedy sa nevykorení židoboľševizmus. 
Nacisti pritom spočiatku využili aj hnev domáceho obyvateľstva, najmä na území 
vystavenom v predchádzajúcich mesiacoch sovietskej okupácii, ktorý nasmerova
li na Židov ako ucelenú skupinu sovietskych kolaborantov. Masové protižidovské 
pogromy (majúce v týchto končinách svoju tradíciu), ktoré sa tu v prvých týždňoch 
vojny rozhoreli, mali byť v očiach domáceho obyvateľstva spravodlivou odpla
tou za zločiny NKVD. Skutoční kolaboranti sa pritom nie výnimočne nachádza
li medzi vykonávateľmi týchto hrozných činov.8 Pogromy sa síce označovali ako 
spontánne odvetné opatrenia, pre nacistov však predstavovali súčasť stratégie 
vyhladzovacej vojny. V tejto súvislosti vydal Hitler už v marci súhlas s nasadením 
Einsatzgruppen, ktoré mali po vypuknutí vojny okamžite začať so systematickou 
likvidáciou funkcionárov komunistickej strany, Židov v službách „štátu a strany“ 
a všetkých osôb označených za nepriateľov nacistického režimu. S ideologickým 
cieľom vojny a úmyslom brutálne zničiť „židoboľševickú základňu“ režimu bol už 
v marci inštruovaný aj Wehrmacht.9 Samotné Einsatzgruppen už krátko po svojom 
príchode na okupované územia vytvárali zo spoľahlivých dobrovoľníkov pomocné 
policajné sily, ktoré potom využívali aj pri organizovaní spomínaných pogromov. 
Vraždenie Židov sa, prirodzene, od začiatku neobmedzovalo len na funkcionárov 
štátu a strany, keďže nemecké okupačné sily si tieto rozkazy od začiatku vykladali 
rôzne a často v oveľa širšom rozsahu.10

V tomto kontexte je zaujímavé sledovať, aký dopad mala protižidovská pro
paganda na správanie sa príslušníkov slovenskej armády v poli a tiež ich reakcie 
na vlnu protižidovských atrocít zo strany civilného obyvateľstva a okupačných 
jednotiek v prvých týždňoch vojny. V neposlednom rade treba analyzovať tiež 
reakcie velenia armády v konfrontácii s charakterom vojny, ktorá od prvých dní 
nadobúdala rasovo-vyhladzovací charakter.11

V súvislosti s predmetnou témou je dôležité aspoň načrtnúť postoj Wehr
machtu k ukrutnostiam, ktoré sa v tejto súvislosti na podnet nacistických bez
pečnostných zložiek páchali na bezbrannom obyvateľstve okupovaného územia.

8 SNYDER, T.: Krvavé územie. Európa medzi Hitlerom a Stalinom. Bratislava 2013, s. 162.

9 ARNOLD, ref. 1, s. 125-129.

10 Pozri napr. MALLMANN, K., M.: Spouštěli „konečné řešení“. Geneze genocidy. In: MALLMANN, K., M. 
- PAUL, G. a kol.: Gestapo za druhé světové války. „Domácí fronta" a okupovaná Evropa. Praha 2010, s. 
471-500.

и Slovenská historiografia prekvapujúco tejto problematike dodnes venovala len minimálnu pozornosť. 
O určitý náznak interpretácie vzťahov slovenských vojakov k Židom sa pokúsil len P. Mičianik. Ten však 
bez hlbšej analýzy problematiky vzťah k Židom interpretuje v kontexte svojich tvrdení, v ktorých miesta
mi nepriamo spochybňuje okupačný charakter slovenskej armády. MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťa
žení proti Sovietskemu zväzu I. (1941 - 1944). V operácii Barbarossa. Banská Bystrica 2007, s. 158-164. 
Na druhej strane viaceré dôležité dokumenty k predmetnej problematike už publikoval M. Lacko, primár
ne však, paradoxne, neskúmal antisemitské postoje slovenských vojakov, ale skôr zločiny ustupujúceho 
boľševického režimu. Pozri LACKO, M. (ed.): Dotyky s bolševizmom. Dokumenty spravodajstva slovenskej 
armády 1940 - 1941. Bratislava 2009.
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K vymedzeniu kompetencií medzi Wehrmachtom a Einsatzgruppen došlo už kon
com apríla 1941.12 Príslušníci Wehrmachtu po skúsenosti z ťaženia proti Poľsku 
v septembri 1939 veľmi dobre vedeli, čo sa skrývalo pod činnosťou Einsatzgrup
pen. Spolupráca s nacistickou Sicherheitspolizei a Sicherheitsdienst (Bezpečnost
ná polícia a bezpečnostná služba) po vypuknutí vojny napriek tomu nadobudla 
pomerne veľký rozsah a zo strany armády prebiehala celkom ochotne. Čo sa týka 
masových pogromov, ktoré sa rozpútali hneďpo vypuknutí vojny, jednotky Wehr
machtu namiesto toho, aby prevzali ochranu civilného obyvateľstva, často ne
urobili nič pre ochranu verejne lynčovaných Židov. Väčšinou sa na tieto ukrut
nosti len nezúčastnene prizerali, na viacerých miestach sa však na nich vojaci aj 
sami spontánne podieľali, aj keď niektorí velitelia to striktne zakazovali. Takýto 
postup bol pritom úplne v rozpore s vlastnou tradíciou pravidiel správania sa 
Wehrmachtu na okupovanom území.13 Na druhej strane, našli sa aj takí velitelia, 
ktorí toto poslanie rešpektovali a pogromy v oblasti svojej správnej pôsobnosti 
z vlastnej iniciatívy zastavili.14

Ako som už naznačil, svedkami protižidovských pogromov boli od začiatku aj 
príslušníci slovenskej armády. Propaganda prezentovala protižidovské pogromy 
aj radovým slovenským vojakom ako živelný akt spravodlivej pomsty na predsta
viteľoch „tyranského židoboľševického teroru“. Z viacerých spravodajských hlá
sení vyplýva, že aj mnohí slovenskí vojaci si rýchlo osvojili tézu o odôvodnenosti 
trestania Židov v prvých týždňoch vojny. Ukrutnosti boľševického režimu, kto
rých boli očitými svedkami, si mnohí vysvetľovali ako potvrdenie antisemitskej 
propagandy a odôvodnenosti dovtedajšej protižidovskej politiky ľudáckej vlády. 
Možno pritom konštatovať, že tézu nacistickej propagandy o spoluzodpovednosti 
Židov za zločiny NKVD spáchané tesne pred ústupom si osvojilo tak velenie slo
venskej armády, ako aj mnohí príslušníci mužstva. Nijako sa pritom nezamýšľali 
nad skutočnosťou, že aj medzi týmito obeťami sa nie výnimočne nachádzali aj 
Židia. Svedčí o tom viacero dobových hlásení, rozkazy či prejavy najvyšších pred
staviteľov armády. Obvinenia na adresu Židov z udavačstva v prospech boľševic
kého režimu sa objavujú už v hlásení spravodajského dôstojníka Rýchlej skupiny 
z 3. júla 1941. Židia mali podľa tejto správy niesť zodpovednosť za strašný teror 
boľševického represívneho aparátu v Drogobyči (ukrajinsky Drohobyč, 60 km ju
hozápadne od Ľvova /ukrajinsky Ľviv/), ktorého dôkazom bol nález ohromného 
masového hrobu asi 1 000 - 1 200 Ukrajincov povraždených beštiálnym spôso-

12 ANGRICK, A. - MALLMANN, M. - MATTHÄUS, J. - COPPERS, M. (Hrsg.): Deutsche Besatzungsherrschaft 
in der UdSSR 1941 - 1945. Dokumente der Einsatzgruppen in der Sowjetunion II. Darmstadt 2013, dok. 
1, s. 26-27.

i3Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 4. Der Angriff auf die Sowjetunion. Stuttgart 1983, 
s. 1047-1054; KRAUSNICK, H.: Hitlers Einsatzgruppen. Die Truppen des Weltanschauungskrieges 1938 - 
1942. Frankfurt am Main 1985, s. 179-183.

M MUSIAL, B.: Rozstrzelač elementy kontrrewolucyjne! Brutalizacja wojny niemiecko-sowieckiej latem 
1941 roku. Warszawa 2001, s. 219-222.
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bom. Zároveň už tu je informácia o „odvetných“ opatreniach miestneho obyvateľ
stva, „voči židom udavačom“, ku ktorým malo dôjsť hneď po stiahnutí nemeckých 
a slovenských vojakov z mesta. O masovosti týchto pogromov vypovedá správa 
židovského výboru v Drogobyči adresovaná miestnemu nemeckému veliteľstvu, 
podľa ktorej v regióne bolo takto počas viacerých dní povraždených niekoľko 
stoviek Židov.15 Rovnaká situácia mala podľa vyššie uvedeného hlásenia panovať 
v Sambore (ukrajinsky Sambir).16 Ako odvetné opatrenie za povraždenie a zohave
nie niekoľko stoviek politických väzňov tu podľa správy nacistickej SD zo 16. júla 
rozhorčený dav pozabíjal 50 Židov.17

Mnohí vojaci sa pod vplyvom týchto okolností v prvých týždňoch vojny vžili 
do roly osloboditeľov okupovaných území spod boľševického jarma. Okrem pro
pagandy ich v tom utvrdzovalo aj miestne obyvateľstvo, ktoré ich spočiatku na 
viacerých miestach vítalo.18 Naopak, protižidovské postoje, ktoré v tom čase pa
novali v armáde, vystihuje záznam vo vojenskom denníku WZ z 11. júla: „Hneď 
pri príchode na cudzie územie naši vojaci prejavili veľké sympatie s miestnym 
obyvateľstvom a strašnú nenávisť proti Židom.“19 Neprekvapuje preto, že niektorí 
slovenskí vojaci sa aj osobne spontánne zúčastnili na protižidovských represáli
ách. Zdokumentovaný je prípad, ktorý sa odohral 5. júla v okolí mestečka Dob- 
romyľ (do roku 1939 súčasť medzivojnového Poľska). Miestna početná židovská 
komunita tu bola, podobne ako na iných miestach, obvinená z otrasných zločinov 
spáchaných ustupujúcou sovietskou mocou na väzňoch, z ktorých väčšinu po za
bití sovietske orgány narýchlo nahádzali do neďalekých nepoužívaných soľných 
jám. Podľa hlásenia nacistickej Einsatzgruppe C išlo o 80 metrov hlbokú nepou
žívanú šachtu plnú mŕtvol. V bezprostrednej blízkosti bol odkrytý masový hrob 
s rozlohou 6-krát 15 metrov. Počet obetí v okolí Dobromyľu nacisti odhadli na 
niekoľko stoviek. Údaje sa rôznia aj v najnovších prácach, počet obetí sa pohybuje 
od 500 do tisíc osôb.20

15 HOPPE, B. - GLASS, H. (Hg.): Die Vervolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das national- 
sozialistische Deutschland 1933 - 1945. Band 7. Sowjetunion mit annektierten Gebieten I. Besetzte sow- 
jetische Gebiete unter deutscher Militärverwaltung, Baltikům und Transnistrien. Miinchen : Oldenbourg 
2011, dok. 46, s. 220.

16 LACKO, ref. 11, pozri napr. dok. 22, s. 124-125.

17 HOPPE, GLASS, ref. 15, dok. 27, s. 180.

18 Bližšie pozri LACKO, ref. 11, pozri napr. dok. 28, s. 151.

19 VHA Bratislava, f. Vzdušné zbrane slovenskej armády 1940 - 1945 (ďalej VZSA), šk. 10, inv. č. 34, sig. Voj
nové denníky a hlásenia, Vojnový denník WZ.

20 Podľa P. Zychowicza bol počet obetí od 500 do 1 000 osôb. Podľa S. Nicieji bolo 270 osôb zabitých v miest
nom väzení a 700 v soľnej šachte. Historik B. Musia} odhadol počet zavraždených väzňov na 800 osôb. Podľa 
správy nemeckej bezpečnostnej polície zo 16. 7.1941 bolo v miestnom vezení nájdených 82 mŕtvych väz
ňov. Štyria z nich mali byť údajní židovskí konfidenti. Počet osôb povraždených v okolí samotného mesteč
ka sa v správe odhadoval na niekoľko stoviek osôb. ZYCHOWICZ, P.: Zapomniana zbrodnia w kopalni soli, 
Rzeczpospolita, 21. 6. 2011, dostupné na http://www.rp.pl/artykul/677363-Zapomniana-zbrodnia-w-ko- 
palni-soli.html; NICIEj, S.: Kresowa Atlantyda. História i mitologia miast kresowych. Tom IV. Kotomyja, 
Žabie, Dobromil, Opole, 2014, s. 250-252; MUSIAL, ref. 14, s. 140; HOPPE, GLASS, ref. 15, dok. 27, s. 179.
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Tézu o zodpovednosti Židov za tieto ukrutnosti si osvojili aj mnohí slovenskí 
vojaci, včítane dôstojníckeho zboru. Výstižný je tu úryvok z vojnového denníka 
kanónovej roty neskoršieho pešieho pluku 101 ZD: „Civilné obyvateľstvo nás pri
vítalo s plačom. Mužov komunisti pozabíjali aj niektoré ženy. Poodrezávali hlavy, 
ruky a oči vyďobali. Kožu stiahli s tela a takto ich do Soliváru odvážali. Bolo ich 
zabité 1080. Toľko nevinných ľudí židia pozabíjali. Národ sme oslobodili od toľkej 
pliagy.“21 Podobné vyjadrenia sú aj v denníku Vel. 1. divízie: „Od domáceho obyva
teľstva sme sa dozvedeli hrozné veci o tom, ako boľševici a židia umučili a pozabí
jali niekoľko sto osôb vo Warz soli t.j. asi 2 km severne Dobromilu. Týmto správam 
sme spočiatku nevedeli uveriť, až keď mnohí na vlastné oči videli na mieste činu 
obraz hrôzy, aký si civilizovaný človek ani vo fantázii dobre predstaviť nevie asi 
600 zohavených mŕtvol civilného obyvateľstva bolo nahádzaných v hlbokej sol- 
nej studni. Boli to všetko ľudia z blízkeho okolia, ktorí nesúhlasili s boľševickým 
režimom: Poliaci, Ukrajinci, Nemci ako aj ich ženy a deti. Jednotlivým mŕtvolám 
boly pourezávané uši, nohy, ruky, jazyk, prirodzenie, ženám prsia, tehotnej žene 
rozpárané brucho.“22

Tieto „zážitky“ sa dostali aj na stránky ľudáckej tlače, keďže predstavovali 
vďačnú tému pre propagandu, ktorá tak mohla ďalej stupňovať nenávisť voči Ži
dom. Aby sa zvýraznila presvedčivosť výpovedí, uverejňovali sa údajne autentické 
listy vojakov z frontu. Dokazuje to aj úryvok jedného z nich: „Keď sme prišli do is
tého mesta, ktoré pred našim náporom boľševici museli opustiť, dozvedeli sme sa, 
ba sme aj videli veľa mŕtvol. Boli to mŕtvoly kresťanského národa. Bolo tu veľa Ži
dov a so zbraňou v ruke chytali po uliciach ľudí a pýtali sa ich, či sú kresťania. Keď 
hovorili, že sú kresťania, tak ich zobrali a mučili, zabili a hodili do studne, takej 
čo sa z nej soľ vyvaruje. Je to studňa viac ako 100 m hlboká a bola tými mŕtvolami 
preplnená. Mučili ich tiež tak, že istú ženu chytili, bola pred pôrodom. Za živa jej 
odrezali prsia, brucho rozpárali, dieťa vybrali a pribili na dosku. Bolo tých mŕtvol 
vyše tisíc. Keď som to videl, slzy mi vypadly a musel som ísť preč z toho miesta. 
Píšem Vám, aby ste vedeli, čo tu robili väčšinou Židia s kresťanským národom.“23

Rovnako ako na iných miestach aj v Dobromyle vyvolali nálezy boľševické
ho teroru vlnu protižidovských násilností zo strany obyvateľstva, ktoré dokonca 
podpálilo miestnu synagógu. Teror proti Židom v tomto mestečku pritom pria
mo podnecovali tiež jednotky Einsatzgruppe C, ktoré tu ako odvetné opatrenie 
vo vlastnej réžii povraždili 132 Židov.24 Sfanatizovaný dav pritom časť miestnych 
Židov násilne nahnal k masovým hrobom, kde museli vyťahovať a umývať povraž-

21 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 36, sig. 11/96, Vojnový denník 24.6.1941 - 2.11.1943.

22 VHA Bratislava, f. RD, šk. 7, sig. 28/1/7, Vojnový denník Vel. 1. divízie, s. 6.

23 Hlas frontu, september 1941, 100 m hlboká studňa smrti. Pozri tiež Slovák, 15. 7. 1941, Pravá tvár boľše
vizmu, s. 3; Gardista, 24.7.1941, Poznámky - Frontové listy, s. 3.

24 HOPPE, GLASS, ref. 15, dok. 27, s. 179-180.
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děných politických väzňov. Na mieste došlo aj k týraniu a usmrteniu viacerých 
Židov, pravdepodobne najmä tých, ktorí sa vzpierali vykonávať túto ponižujúcu 
činnosť. Túto udalosť možno priblížiť na základe spomienok príslušníka poľného 
súdu 2. pešej divízie Antona Rašlu: „Rafinovanou propagandou proti „židoboľše- 
vizmu“ sa Nemcom podarilo pripísať zločin Židom. Sfanatizovaný dav spravil na 
nich pogrom - tu mali pogromy starú tradíciu - všetkých židovských mužov za
hnali ľudia k jame, nútili ich vyťahovať mŕtvoly zo slanej vody a pritom ich bili 
palicami po hlavách, kameňovali, hádzali do jamy.“25 Hrôzostrašnému divadlu sa 
podľa viacerých vojenských hlásení prizerali aj slovenskí a nemeckí vojaci. Podľa 
hlásenia náčelníka štábu armádnej skupiny pplk. gšt. Štefana Tatarku sa tomuto 
„predstaveniu“ „prizerali aj dôstojníci, ba dokonca aj dôstojníci štábu a nezakro
čili vo smysle platných predpisov.“26 Okrem toho, v úradných hláseniach sa obja
vili aj informácie o priamej účasti slovenských a nemeckých vojakov na týraní, ale 
aj na exekúciách Židov.27 Údaje o podiele slovenských vojakov na tomto pogrome 
sa však rôznia. Napr. spomínaný Tatarko v hlásení konštatuje, že „pri odpratávaní 
mŕtvol zanechaných boľševikmi zúčastnili sa naši vojaci tiež týrania židov, pričom 
boli snáď dvaja židia zastrelení.“ Zo záznamu v denníku Vel. 1. pešej divízie z 5. 
júla 1941 zase vyplýva, že protižidovské represálie rozpútali miestni milicioná
ri, teda pomocné okupačné sily: „Po príchode nem. armády miestni milicionári 
zozbierali niekoľkých židov obvinených z účasti na horeuvedených zverstvách 
a títo museli mŕtvoli vyťahovať a pochovávať. Milicionári sa tiež nechali strhnúť 
k neľudským činom voči týmto pracujúcim židom a mnohých i za živa hodili do 
spomenutej studne ba stalo sa že i naše a nemecké mužstvo sa zúčastnilo týchto 
nepremysleností voči židom."28 Najobsiahlejšie svedectvo o účasti slovenských 
vojakov na týraní Židov v dobromylských soľných jamách podal npor. pech. Jozef 
Hrábek. Vo svojom hlásení, okrem iného, uviedol: „Cestou do Solivaru traja naši 
vojaci chvastali sa „už sme troch zabili“. Ich mená som nevedel zistiť. V Solivare 
som videl a videl to aj môj šofér, že príslušníci pionierskeho vojska bili židov, 
potom som počul dve rany a údajne padli dve mŕtvoly. Vylíčený zjav som pozoro
val asi so vzdialenosti ISO krokov. Jeden dôstojník od štábneho oddielu 1. divízie 
upozornil, aby zakročili. Jeden z nich sa vyhováral, intendant, že nemôže, pretože 
je chorý. Nato som zakročil ja, nechal som si všetko mužstvo v Solivare nastúpiť 
a pod velením poddôstojníkov za mojej prítomnosti odpochodovali domov. Podľa 
výpovedí prítomných vojakov som zistil, že popravu prevádzal nejaký Ukrajinec

25 RAŠLA, A: Civilista v armáde. Spomienky na roky 1938 - 1945. Bratislava 1967, s. 92.

26 LACKO, ref. 11, dok. 26, s. 147.

27 VHA Bratislava, f. RD, šk. 7, sig. 28/1/7, Vojnový denník Vel. 1. divízie, s. 6; sig. 30/1/7, Vojnový denník gen. 
I. Turanca 20.6.1941 - 27.11.1941, s. 15; SNA, f. NS, šk. 142, Tnľud 29/47/4, osobitný rozkaz č. 15 veliteľa 
1. divízie zo 6. 7. 1941; LACKO, ref. 11, dok. 25, s. 146, hlásenie npor. Jozefa Hrábka o účasti niektorých 
slovenských vojakov na protižidovských pogromoch v Dobromyle z 5.7.1941.

28 VHA Bratislava, f. RD, šk. 7, sig. 28/1/7, Vojnový denník Vel. 1. divízie, s. 6.
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a naši vojaci popreli, že by sa akýmkoľvek spôsobom boli zúčastnili týrania, alebo 
vraždenia židov. Vojaci však medzi sebou vyprávali o tom, že pionieri židov bili.“ 
Hrábek zachytil aj reakcie príslušníkov nemeckej armády, ktorí sa celému „pred
staveniu“ len tak prizerali.29

Udalosti v Dobromyle zachytil vo svojom denníku aj veliteľ 1. divízie plk. del. 
Jozef Turanec. Na protižidovských represáliách sa pritom podľa neho zúčastni
li vojenské armádne jednotky (poľné pekárne a intendancia). Aj Turanec pritom 
disponoval už S. júla informáciami, že títo slovenskí vojaci „bijú a strieľajú Židov 
a údajne ich niekoľko už odstrelili“. Turanec mal informácie aj o priebehu samot
ných exekúcií, keďže situáciu bol na mieste popráv osobne preveriť jeho náčelník 
štábu pplk. gšt. Alojz Ballay. O týchto zisteniach si do denníka zapísal: „Keď ná
čelník štábu došiel k miestu vrážd do Soliny, práve pristihol tam 2 nem. poddôs
tojníkov, ktorí odchádzali od jamy, kde boli mŕtvoly nahádzané. Prítomný vojak 
slovenskej armády mu povedal, že práve v tomto okamžiku prítomní nemeckí 
poddôst. vstrčili do šachty dvoch Židov, ktorí nechceli pracovať na odpratávaní 
mŕtvol Ukrajincov a potopili ich. Jednoho zase zastrelil prítomný Ukrajinec. K ve
čeru bol odstrelený 1 Žid jedným príslušníkom slov. armády, ktorý bol odovzdaný 
pol. súdu. Urobil to údajne z ľútosti, nakoľko bol Žid tak zbitý, že v bolestiach sa 
svíjal.“30

Zmienky o účasti slovenských vojakov na protižidovských násilnostiach 
v Dobromyle nájdeme aj vo vojenskom denníku WZ, kde sa konštatuje, že „vy
skytli sa prípady, že niektorí jednotlivci z mužstva dali sa strhnúť k nevojenským 
a nedôstojným činom, rabovaniu, bitiu židov.“ Na ďalšom mieste sa v tej istej sú
vislosti konštatuje „že naši vojaci sa zúčastnili týrania židov a i menšej rabovač- 
ky.“31

Z uvedených hlásení je zrejmé, že k ukrutnostiam páchaným na miestnych 
Židoch sa nechali strhnúť tiež niektorí slovenskí vojaci. Informácie o ich podiele 
na vraždách sa však rozchádzajú, čo je pochopiteľné, keďže aj samotní pácha
telia sa navzájom kryli. Možno napriek tomu konštatovať, že reakcie viacerých 
slovenských vojakov boli minimálne v tomto prípade podobné ako pri nemeckých 
jednotkách, ktoré v mnohých prípadoch tiež len pasívne prizerali týmto hrôzo
strašným činom a nie výnimočne sa na vraždení aj sami podieľali.32

Informácie o atrocitách, ktorých sa mali niektorí slovenskí vojaci dopustiť na 
Židoch v Dobromyle, prirodzene, nezostali bez odozvy velenia armádnej skupi-

29 LACKO, ref. 11, dok. 25, s. 146, hlásenie npor. Jozefa Hrábka o účasti niektorých slovenských vojakov na 
protižidovských pogromoch v Dobromyle.

30 VHA Bratislava, f. RD, šk. 7, sig. 30/1/7, Vojnový denník gen. J. Turanca 20.6.1941 - 27.11.1941, s. 14.

31 VHA Bratislava, f. VZSA, šk. 10, inv. č. 34, sig. Vojnové denníky a hlásenia, Vojnový denník WZ.

32 Gen. Turanec vo svojich pamätiach tvrdil, že on sám musel nakoniec zasiahnuť proti týraniu Židov zo 
strany Ukrajincov. Pramene obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca. (ed. Jozef Bystrický). Banská Bystrica 
2012, s. 224.
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ny. Aj to si v konečnom dôsledku osvojilo tvrdenie o ich aktívnej účasti na násil
nostiach. Dokazuje to konštatovanie veliteľa 1. pešej divízie plk. del. J. Turanca 
v rozkaze zo 6. júla, v ktorom sa konštatuje, že „dňa 5. júla 41 sa stal prípad, že 
príslušníci nemeckej i slovenskej armády spolu s civilným obyvateľstvom vyviedli 
chytených Židov za obec a tam ich zbili, že sa nemohli pohnúť. Potom ich údaj
ne zastrelili.“33 Velenie armády sa tak ocitlo v komplikovanej situácii. Na jednej 
strane samo nepriamo podnecovalo nenávisť proti Židom, ich obviňovaním zo 
spoluúčasti na represáliách boľševického režimu. Na druhej strane vzhľadom na 
tradíciu vlastného postupu a pravidlá správania sa na okupovanom území podob
né excesy zo strany vlastných vojakov považovalo za neprijateľné. Dokazuje to už 
záznam v Turancovom denníku, podľa ktorého okamžite po zistení týchto trest
ných činov, teda ešte 5. júla, boli vyzvaní velitelia ubytovacích jednotiek „a prísne 
im bolo nariadené poučiť mužstvo o poslaní slovenskej armády. Barbarizmu sa 
musia na každý prípad vyvarovať a previnených potrestať hoci i trestom smrti.“34 
Tento postoj však v konečnom dôsledku determinovalo tiež stanovisko miestneho 
nemeckého posádkového veliteľa. Ten už na druhý deň poslal na Vel. 1. divízie 
hlásenie s výsledkami vyšetrovania, podľa ktorých údaje o strieľaní Židov neboli 
pravdivé.35

Vzhľadom na celkovú situáciu a alibistický postoj predstaviteľov Wehrmachtu 
k ukrutnostiam bolo stanovisko velenia slovenskej armády ambivalentné. Tieto 
skutočnosti vystihuje už spomínaný rozkaz plk. Turanca zo 6. júla. Ten v súlade 
s protižidovskou propagandou upozornil, že slovenský vojak „sa nesmie miešať 
do miestnych politických záležitostí a robiť samosudcu nad Židmi - nepriateľmi 
ukrajinského ľudu“. Držte sa slov Kristových „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Pri
šli sme sem krivdu spáchanú naprávať a nie krivdy robiť.“ Turanec tak, paradoxne, 
napriek odsúdeniu slovenskej účasti na násilnostiach, podporil propagandu, ktorá 
Židom pripisovala spoluúčasť na boľševickom terore. Na druhej strane ani on, ani 
nikto ďalší z veliteľstva nevyvinul žiadnu iniciatívu smerom k predstaviteľom ne
meckej armády, v snahe zabránil svojvoľnému vyčíňaniu obyvateľstva. Na druhej 
strane je otázne, do akej miery sa pod zdanlivé dodržovanie legality podpísal aj 
fakt, že veleniu armády ešte neboli jasné kontúry nemeckej vyhladzovacej po
litiky. Turanec tiež odsúdil prípady násilných vniknutí do židovských príbytkov, 
vyhrážal sa pritom, že akékoľvek lúpeže a vraždy „potrestá i smrťou“.36 Krádeží 
židovského majetku sa pritom slovenskí vojaci vo viacerých prípadoch dopúšťali 
za asistencie miestnych milicionárov. Zistené prípady poľné súdy trestali podľa

33 SNA, f. NS, Tnľud 29/47/4, osobitný rozkaz č. 15 veliteľa 1. divízie zo 6.7.1941.

34 VHA Bratislava, f. RD, šk. 7, sig. 30/1/7, Vojnový denník gen. 1. Turanca 20.6.1941 - 27.11.1941, s. 14.

35 Tamže, s. 14.

36 SNA, f. NS, šk. 142, Tnľud 29/47/4, rozkaz veliteľa 1. divízie zo 6.7.1941.
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závažnosti rozsudkami v trvaní od niekoľko týždňov do niekoľkých mesiacov.37
V podobnom zmysle ako Turanec sa vyjadril aj samotný minister národnej 

obrany, keď 11. júla pred slovenskými vojakmi na východnom fronte vyhlásil: 
„Boľševici povraždili popredných ľudí, ktorí nechceli sa podrobovať. A teraz tento 
ľud si tiež vybavuje svoje účty a robí si poriadky so Židmi. Táto vec nijako sa nás 
nesmie dotýkať.“ Čatloš síce vojakov nepriamo vyzval, aby sa vyhýbali spoluú
časti na masakroch, rovnakým spôsobom ich však nabádal k tomu, aby tieto činy 
trestuhodne ignorovali. Čatloš akoby zabudol, že slovenské jednotky mali niesť 
podiel zodpovednosti aj za bezpečnosť v oblasti ich teritoriálnej pôsobnosti. Ne
hovoriac o tom, že svojím postojom vojakov priamo utvrdzoval v nenávisti voči 
Židom, ktorým v zhode s nacistickou propagandou pripisoval kolektívnu spoluvi
nu za utrpenie miestneho obyvateľstva. Nepriamo pritom schvaľoval aj odvetné 
akcie pogromov miestnych milícií, ako aj civilného obyvateľstva, ktoré rýchlo (za 
asistencie okupačných jednotiek) prerastali do masových etnických čistiek.38

Na druhej strane, aby hrozba trestu za svojvoľné trestné činy slovenských 
vojakov nezostala len na papieri, velenie armády sa rozhodlo potrestať jedné
ho poddôstojníka - čatníka Michala M., za účasť na vražde týraného Žida, aj keď 
v hláseniach sa pôvodne hovorilo o viacerých účastníkoch vraždenia medzi slo
venskými vojakmi. Velenie armády tento prípad odsúdilo a samotný poddôstojník 
bol rozsudkom vyššieho poľného súdu odsúdený na 2,5 roka. Symbolická výška 
trestu sa zdôvodňovala tým, že mŕtvola Žida sa nenašla, samotné mužstvo však 
bolo upozornené, že v opačnom prípade by odsúdený dostal trest smrti. Zavážili 
však aj argumenty obhajoby, podľa ktorej obžalovaný vystrelil len „ranu z milos
ti“ v snahe ukončiť trápenie týraného Žida.39 Anton Rašla, ktorý bol pri prejed
návanom prípade predsedom senátu, tvrdil vo svojich spomienkach, že výpoveď 
obžalovaného považoval za vierohodnú, a to aj vzhľadom na tvrdenie svedkov.40 
Pri kritickom pohľade na jeho svedectvo sa však nemožno ubrániť konštatovaniu, 
že vzhľadom na výšku trestu, ktorú obžalovaný dostal, Rašla mohol sotva tvrdiť 
niečo iné. Nehovoriac o tom, že vyššie uvedené početné hlásenia o priamej či 
nepriamej účasti slovenských vojakov na týraní Židov s uvedeným charakterom 
výpovedí vôbec nekorešpondujú. V tomto kontexte preto neprekvapuje, že v Ra- 
šlových spomienkach nenájdeme o vyhrotených antisemitských náladách v slo
venskej armáde ani zmienku. Priznáva len účasť vojakov na okrádaní židovského 
obyvateľstva. Za pozornosť pritom stojí aj jeho tvrdenie, že obžalovaný dostal šesť 
rokov za zabitie, namiesto uvedených 2,5 roka. Je preto otázne, do akej miery bol 
tento nepresný údaj skutočne len dôsledkom výpadku jeho pamäti. V skutočnosti

37 Bližšie pozri MIČIANIK, ref. 11, s. 163-164.

38 Gardista, 13. 7.1941, s. 3, Ukrajinský ľud vidí vo vás osloboditeľov; Slovák, 13. 7.1941, s. 3, Svoj podiel vo 
vojne čestne splníme.

39 VHA Bratislava, f. SS, sig. 55-57-4, Armádny rozkaz z 10.7.1941.

40 RAŠLA, ref. 25, s. 92.
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by bol vzhľadom na dobu, v ktorej spomienky publikoval, primeranejší jednoznač
ne tvrdší trest. Nemožno vylúčiť, že samotný Rašla týmito tvrdeniami jednoducho 
zastieral vlastnú mieru zodpovednosti za bagatelizovanie predmetného trestné
ho činu.41

Na druhej strane, vzhľadom na všeobecne vystupňované antisemitské nálady 
v slovenskej armáde, nie je prekvapujúca symbolická výška trestu pre obvineného. 
Zodpovedá tomu aj skutočnosť, že presne rok po vykonaní tohto činu, keď už bol 
vyhladzovací charakter vojny na východe zreteľný, bol jeho páchateľ omilostený 
rozhodnutím samotného prezidenta republiky Jozefa Tisu. Neskôr bol dokonca 
povýšený.42

Nech už boli motivácie odsúdeného akékoľvek, účasť slovenských vojakov na 
protižidovských represáliách bola dôsledkom vyhrotených protižidovských nálad 
v armáde. Samotná účasť na násilí v Dobromyle pritom nemusela byť jediným prí
padom, keď sa slovenskí vojaci nechali strhnúť k podobným činom. Viaceré hlá
senia sú však len všeobecného charakteru, keď sa v nich konštatuje, že sa vyskytli 
prípady represálií páchaných slovenskými vojakmi na Židoch. Ako je však už na
značené vyššie, slovenskí vojaci sa dokázateľne podieľali aj na množiacich sa lú
pežiach v domoch a bytoch, ktorých majiteľmi boli nie náhodne často práve Židia. 
Pritom vo väčšine prípadov sa nechali strhnúť príkladom miestneho obyvateľstva, 
ktoré aj takéto činy nie výnimočne považovalo za akt spravodlivej odplaty, ale 
aj spôsob naprávania predchádzajúcich krívd. Tieto kroky zo strany „lokálnych 
agresorov“ preto nemožno zdôvodniť len snahou o obohatenie sa, ale mali aj svoj 
politický, ideologický či rasový kontext.

Slovenské jednotky disponovali v prvých týždňoch vojny aj sprostredkovaný
mi informáciami o protižidovských násilnostiach, keďže mužstvu boli počas pre
sunov názorne prezentované „zločiny židoboľševizmu“. Dokazuje to záznam vo 
vojnovom denníku kanónovej roty neskoršieho pešieho pluku 101 ZD z 1. augusta 
1941 počas pobytu jednotky v ukrajinskom meste Zoločev (mestečko juhovýchod
ne od Ľvova, ukrajinsky Zóločiv). Kronikár tu zaznamenal aj počty povraždených 
Židov, pričom masové popravy, včítane mladistvých a žien naďalej interpretoval 
v zhode s nemeckou propagandou ako spravodlivú pomstu ukrajinského ľudu: „... 
Mužstvo, ktoré sa hneď nemohlo kúpať.... prezeralo si miestnosti kde židia vraž
dili Ukrajincov. Podľa výpovedí tých, ktorí strážili židov uväznených bolo povraž
dených 1 200 Ukrajincov....Židia museli všetky mŕtvoly poviťahovať, okrem toho 
museli si upraviť jamu a do tejto po odstrelení boli samí židia zahrabaní v počte 
asi 400. Medzi väzni boli i chlapci 16-18 roční a tiež ženy. Tieto údajne udáva
ly ľudí, ktorí boli odvážaní do žalárov a na Sibír. Tu znovu sa vojaci presvedčili

41 Tamže, s. 90-92.

42 VHA Bratislava, kmeňový list Michala M.
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o hroznom tríznení ukrajinského ľudu židovskou pliagov...“43 Povraždených bolo 
v skutočnosti oveľa viac Židov (asi 3 - 4-tisíc), a to počas troch dní trvajúceho 
pogromu, ktorý v meste vypukol 4. júla, krátko po príchode nemeckej armády. 
Organizovali ho príslušníci Organizácie ukrajinských nacionalistov, ktorým však 
asistovali aj príslušníci SS - divízie Wiking a Sonderkommanda 4b z Einsatzgrup- 
pe C. Celej akcii sa nečinne prizerali aj príslušníci Wehrmachtu.44

Na druhej strane slovenské vojenské orgány na okupovanom území sa počas 
prvých týždňov východného ťaženia v niektorých prípadoch dokázateľne snažili 
zamedziť svojvoľným násilným činom (včítane útokov proti Židom) aj zo strany 
ukrajinských milícií, ktoré im boli podriadené pre výkon pomocnej bezpečnostnej 
služby v oblasti ich teritoriálnej pôsobnosti. Napr. Veliteľstvo etapy v Chyrowe 
(krycie meno Koloman, ukrajinsky Chyriw) hlásilo dňa 26. júla 1941, že v dôsled
ku zneužívania funkcií (väznenie a týranie miestnych obyvateľov, zabavovanie 
ich majetku) muselo už 20. júla pristúpiť k prepusteniu členov miestnej milície 
a k ich nahradeniu „naprosto spoľahlivými obyvateľmi mesta“. So znepokojením 
sa tu pritom konštatuje, že „obyvateľstvo rado by si teraz, po odchode boľševi
kov, vyrovnalo rôzne účty a je treba, aby bolo vedené silnou autoritatívnou rukou. 
Členovia milície, ktorí sa rekrutujú skoro výhradne len z Ukrajincov, prenasledu
jú Poliakov a tým im splácajú zdanlivé krivdy, ktoré boli na nich páchané býva
lým poľským režimom. Mám obavu, že keď po odchode nášho vojska tohoto kraja 
nebudú učinené potrebné bezpečnostné opatrenia zo strany nemeckej, dojde 
k násilnostiam, podpalačstvu, prípadne i k vraždám....“45 Samotní Židia sa tu síce 
nespomínajú, je však nanajvýš pravdepodobné, že násilie smerovalo aj voči nim. 
Potvrdzuje to aj hlásenie veliteľa 2. pešej divízie plk. gšt. Augustína Malára z 23. 
júla, podľa ktorého slovenské stráže v okolí Sambora zadržali 14 osôb, väčšinou 
príslušníkov milície. Vyšetrovaním sa zistilo, že na svedomí mali vraždu 12 Židov 
a jednej Ukrajinky. Zaistené osoby boli následne odovzdané Ortskommandan- 
túre v Sambore.46 Treba povedať, že podobné opatrenia vyplývali aj z neznalosti 
postupu a celkovej zmätenosti slovenských vojenských orgánov, ktoré boli bez 
bližších inštrukcií konfrontované s narastajúcim protižidovským terorom tak zo 
strany okupačného aparátu, ako aj miestnych kolaborantov. Podobné zásahy do 
činnosti miestnych milícií, pochopiteľne, nekorešpondovali s plánmi predstavite
ľov okupačného režimu a samotným charakterom mašinérie vyhladzovacej vojny. 
Túto skutočnosť naznačuje aj obežník Vel. ZD z 21. augusta 1941, podľa ktorého 
slovenské spravodajské orgány nemali v budúcnosti vôbec zasahovať do činnos-

43 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 36, sig. 11/96, Vojnový denník 24.6.1941 - 2.11.1943.

44 HOPPE, GLASS, ref. 15, dok. č. 20, s. 159; http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol2_00217. 
html

45 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo armády jún - august 1941, šk. 2, sig. 14, č.j. 186/1941- taj., hlásenie Vel. Ko
loman pre Vel. Ladislav, 2. oddelenie z 26. 7.1941.

46 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-36-1, č.j. 3790, Vel. 2. divízie pre Vel. armády, 2. oddelenie 23.8.1941.
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ti miestnych milícií nachádzajúcich sa v oblasti ich teritoriálnej pôsobnosti. Na 
druhej strane toto opatrenie sa zdôvodňovalo tým, že slovenské jednotky sa ešte 
nachádzali na území pripojenom ku Generálnemu gouvernementu, kde viac ne
mali zasahovať do vnútornej správy.47

Uvedené skutočnosti potvrdzujú nejednoznačný postoj velenia slovenskej ar
mády v otázke prenasledovania Židov v prvých týždňoch po prepadnutí ZSSR. Na 
jednej strane tu stále rezonovalo tradičné chápanie armády, ktorej povinnosťou 
je garantovať poriadok a dodržiavanie zákonov na okupovanom území. Na druhej 
strane aj najvyšší predstavitelia armády si od začiatku osvojili hlavnú tézu nacis
tickej (v konečnom dôsledku aj ľudáckej) propagandy, že Židia sú hlavnou oporou 
boľševického režimu. Paradoxne tak ospravedlňovali bezprecedentné formy nási
lia páchané na bezbrannom židovskom obyvateľstve a zároveň nepriamo podne
covali prejavy antisemitizmu v radoch vlastného vojska.

Na druhej strane sa už v prvých týždňoch vojny začal tiež proces integro
vania slovenských jednotiek do okupačného mocensko-represívneho aparátu. 
Ideologický charakter boja proti nepriateľovi v tyle bojujúcich armád (v zmysle 
známeho májového výnosu OKW legalizujúceho vraždenie civilistov bez súdu) 
v podmienkach slovenských jednotiek upravoval už rozkaz veliteľa Rýchlej bri
gády zo 17. júla 1941, podľa ktorého mal byť akýkoľvek odpor potrestaný aj za 
použitia teroru (napr. podpaľovanie domov či branie rukojemníkov). Za každého 
napadnutého vojaka malo byť zastrelených „či už 10 býv. komunistických funk
cionárov alebo židov“.48 Obete teda mali byť jasne definované podľa politických 
a rasových ideologických kritérií. Napriek tomu, že k realizácii týchto opatre
ní pri Rýchlej brigáde už vzhľadom na blížiacu sa reorganizáciu armády nedoš
lo, naznačujú, že pri prevádzaní rasovo-vyhladzovacej vojny Nemci počítali aj so 
slovenskými jednotkami. Potvrdzuje to aj fakt, že so znením májového výnosu 
bolo velenie slovenskej armády oboznámené už listom veliteľa Zadnej armádnej 
oblasti Juh z 20. júla. Hlavný poľný súd tu bol inštruovaný, že nepriateľské civil
né osoby, ktoré spáchali trestný čin proti brannej moci mali byť, „buď vojenským 
oddielom ihneď na mieste najkrajnejšími prostriedkami porazené, alebo kde sa 
to opomenulo, ihneď predvedené pred dôstojníka. Tento rozhodne, či majú byť 
zastrelené. V ústnom vysvetlení k tomuto výnosu bolo pre zadnú oblasť armády 
nariadené odovzdať tieto osoby SS alebo SD.“ Hlavný poľný súd preto predpokla
dal odovzdávanie podozrivých osôb týmto útvarom.49 Slovenské jednotky v na
sledujúcom období obdŕžali viaceré policajno-bezpečnostné úlohy, ktoré tento 
postup konkretizovali. Participovali pritom na zatknutí viacerých osôb (väčšinou

47 VHA Bratislava, f. RD, šk. 109, sig. 1-66, č.j. 2007/taj., obežník Vel. ZD z 21.8.1941.

48 VHA Bratislava, f. 55, 55-57-5, č. j. 78/zprav.-taj. 1941, spravodajský rozkaz Vel. Rudolf č. 2 zo 17. 7.1941.

49 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-57-7, veliteľ Zadnej armádnej oblasti Juh pre DHM 20. 7. 1941; č.j. 42 dôv. 
1941, Hlavný poľný súd pre Vyšší poľný súd u Vel. Viktor z 28.8.
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označovaných ako partizáni), medzi ktorými boli aj Židia.50 Na základe rozkazov 
Zadnej vojenskej oblasti Skupiny armád Juh sa podieľali tiež na exploatácii Židov 
vo forme ich hromadného nasadzovania na ťažké manuálne práce. Ako príklad 
možno uviesť všeobecný operačný rozkaz č. 6 z 12. júla 1941, na základe ktorého 
mala 2. divízia na úpravu miestnej cestnej komunikácie využiť okrem vlastných 
pionierskych a zákopníckych jednotiek tiež miestnych židovských pracovníkov.51 
Do akej miery a či vôbec slovenské jednotky participovali podľa vzoru Wehrmach
tu aj na iných opatreniach súvisiacich s prenasledovaním Židov (napr. podpora 
protižidovskej propagandy, distribúcia protižidovských nariadení a pod.), sa zatiaľ 
nepodarilo zdokumentovať.

Možno konštatovať, že protižidovské nálady v slovenskej armáde v predmet
nom období kulminovali, aj keď ich nemožno paušalizovať. Vyhrotený antisemi
tizmus bol medzi vojakmi citeľný, napriek tomu, že židovské obyvateľstvo a naj
mä jeho miestni predstavitelia sa snažili získať dôveru slovenskej armády. Pred
stavitelia miestnych židovských komunít pritom oceňovali, že velenie zakazovalo 
účasť vojakov na protižidovských atrocitách. Zástupcovia židovskej náboženskej 
obce v Drogobyči dokonca protestovali proti potrestaniu slovenského vojaka za 
okradnutie Žida, a to v obave, že tento krok by mohol rozpútať ďalšie násilnos
ti. Prítomnosť slovenskej armády v meste paradoxne vítali, keďže v oblastiach 
okupovaných nemeckým vojskom bývali protižidovské výtržnosti na dennom po
riadku. Podľa A. Rašlu dokonca vyzdvihovali správanie slovenských vojakov, ktorí 
mali rozdávať chlieb židovským deťom.52

Hĺbku prieniku protižidovskej propagandy do myslí vojakov slovenskej armá
dy najlepšie dokumentujú hlásenia policajných a politických orgánov na Sloven
sku. Cenné sú správy Policajných skupín v Medzilaborciach a Bardejove zriadené 
pri pobočke Ústredne štátnej bezpečnosti v Prešove rozhodnutím Vel. armádnej 
skupiny pravdepodobne v polovici júla 1941, ktoré monitorovali správanie sa 
vojakov pri návrate z východného frontu.53 Podľa nich svoje skúsenosti s prak
tikami „židoboľševikov“ vojaci následne ďalej šírili vo svojej korešpondencii, ale 
aj osobne po návrate z frontu medzi miestnym obyvateľstvom, ktoré presviedčali 
o pravdivosti informácií režimovej propagandy.54 Napr. jeden príslušník jazdecké
ho priezvedného oddielu 1 napísal v liste adresovanom 7. júla 1941 svojej rodine:

50 Bližšie pozri ВАКА, I.: Slovenská armáda v konfrontácii s holokaustom na okupovanom území ZSSR 
a jeho reflexia pred povojnovými retribučnými súdmi. In: Politika antisemitizmu a holokaust v povojno
vých retribučných procesoch v štátoch Európy, v tlači

51 BA - MA Freiburg, Bs. RH 31/IV,As. 14, č. j. 107 175, všeobecný operačný rozkaz Veliteľstva armády č. 6 pre 
obdobie od 12. do 21.7. z 12.7.

52 RAŠLA, ref. 25, s. 91.

53 Svoju činnosť ukončili 8. 8. 1941. SNA, f. 203 (Odbočka spravodajskej ústredne Policajného riaditeľstva 
v Bratislave 1939 - 1945), sig. 203-439-3.

54 LACKO, ref. 11, pozri napr. dok. 44, s. 180-181.
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„...keby ste boli tuná, videli by ste, ako zaobchádzali židia s ľuďmi, ako ich mučili, 
ani Vám neviem opísať, aké zverstvá robili s nimi. Ja viem, že keď noviny píšu ani 
tomu nechcete veriť, ale bol som očitým svedkom, že v každom menšom mestečku 
najmenej 1000 ľudí vymordovali.“55 Ďalší vojak podľa hlásenia príslušníkov Poli
cajnej skupiny Bardejov po príchode z Ukrajiny do Zborová vyhlasoval: „Bol som 
tiež očitým svedkom ako židia vyťahovali z močových jám zabitých Ukrajincov, 
ktorých oni sami pozabíjali za režimu boľševického....Presvedčiac sa o zásadách 
Slavianstva, hlásaného z Ruska, som tej mienky, že židoboľševická nadvláda sa 
chce zmocniť všetkých národov. Dnes som ochotný bez akéhokoľvek uváženia po 
skončení poľnej práce chopiť sa zbrane a bojovať proti boľševikom.“56 K verejné
mu obviňovaniu Židov zo zločinov boľševického režimu sa uchýlil aj ďalší vojak 
z Prešova: „Počul som od Ukrajincov, že židoboľševíci zatvárali a vraždili každého 
kto bol proti ich vôli.“57 Podľa ďalšieho hlásenia Policajnej skupiny Medzilabor
ce bol „veľký odpor proti židoboľševizmu“ medzi vojakmi stále badateľný ešte aj 
začiatkom augusta.58 Pritom na šírení protižidovských nálad v Medzilaborciach 
sa mali okrem radového mužstva podieľať aj viacerí dôstojníci.59 Podľa ďalšieho 
hlásenia tejto skupiny demobilizovaní vojaci dokonca podporovali odvetné opat
renia proti Židom: „Ináč medzi vojakmi badať krajne protižidovskú náladu a často 
počuť reči, že by sa malo vojsko pomstiť na židoch za barbarské počínanie a jed
nanie židov v Rusku.“ Vojaci sa dožadovali tiež prísnejších protižidovských opat
rení na Slovensku. Za dosť prísne nepovažovali ani odvody Židov do pracovných 
táborov.60 Podobné nálady medzi vojakmi vysledovalo aj vedenie HSĽS v Dobši- 
nej: „Vojaci, ktorí prišli z frontu, rozprávajú, že keď sa vrátia ďalší, urobí sa so 
židmi radikálny poriadok.“61 Rozsah protižidovských nálad medzi vojakmi však 
najlepšie dokumentuje hlásenie, kde sa konštatuje ich rozhorčenie nad potresta
ním spomínaného čatníka Michala M.: „Vojaci tento trest považujú za veľmi krutý 
a zaujímajú stanovisko, že onen čatár nemal byť vôbec potrestaný, lebo židia ešte 
aj teraz v obsadenom území provokujú a ohrozujú našich vojakov.“62

Ako som už vyššie naznačil, autentické zážitky frontových vojakov predsta
vovali vďačnú tému aj pre dobovú ľudácku propagandu. Nástenné Ľudové noviny 
uverejňovali fotokópie (údajne autentických) frontových listov, ktoré boli podľa

55 Tamže, dok. 45, s. 182-183, hlásenie Policajnej skupiny Bardejov z 20. 7.1941.

56 Tamže, dok. 46, s. 184-185, hlásenie Policajnej skupiny Bardejov z 22.7. 1941.

57 Tamže, dok. 48, s. 188, hlásenie Policajnej skupiny Bardejov z 25.7.1941.

58 Tamže, dok. 51, s. 193, hlásenie Policajnej skupiny Medzilaborce z 2.8. 1941.

59 Tamže, dok. 49, s. 190, hlásenie Policajnej skupiny Medzilaborce z 26.7.1941.

60 Tamže, dok. 47, s. 186, hlásenie Policajnej skupiny Medzilaborce z 22. 7.1941.

61 SNA, f. Kancelária prezidenta republiky 1939 - 1945 (ďalej KPR), šk. 3, sig. 405-3-5, základné číslo 2445/4, 
Prehľad informačných správ Politicko-organizačného oddelenia Generálneho sekretariátu HSĽS č. 13 
z 29. 8.1941.

62 LACKO, ref. 11, s. 186-187.
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denníka Gardista „tak presvedčujúce, že keby z východu nič viac neprišlo, tak už 
toto musí presvedčiť každého, čo znamená židoboľševizmus a ako živelne sa sta
via proti nemu slovenská duša.“63 Svedectvá o „zverských kúskoch židoboľševi- 
kov“ patrili k pertraktovaným témam redaktorov vojenskej propagačnej skupiny, 
ktorej jadro tvorili kmeňoví zamestnanci kultúrneho a propagačného oddelenia 
MNO. Tí počas prvých týždňov vojny svojimi článkami zásobovali redakcie slo
venských, ale aj nemeckých periodík.64 Leitmotívom tohto naratívu bola snaha 
vytvoriť univerzálny kolektívny obraz Žida - zhmotneného ekvivalentu zla v tej 
najhoršej podobe. V predstave čitateľa sa tak mal Žid personifikovať do podo
by ochotného kolaboranta boľševického represívneho aparátu, udavača, ale tiež 
„kreatívneho“ asistenta brutálnych masakier páchaných sovietskym režimom na 
civilnom obyvateľstve. Obraz židovského nepriateľa pritom ľudácka propaganda 
sprostredkovávala výlučne na základe rôznych neoverených a účelovo sprostred
kovaných svedectiev miestneho obyvateľstva, ovplyvneného dlhoročnými anti
semitskými predsudkami, ktoré si vo vzťahu k svojim židovským spoluobčanom 
zvyklo akceptovať princíp kolektívnej viny. Skutočnosť, že medzi obeťami boľše
vického teroru bolo aj mnoho miestnych Židov ľudácka propaganda (podobne 
ako tá nacistická) v tomto kontexte nereflektovala. Nekorešpondovalo to totiž so 
snahou vykresliť kolektívny obraz Židov ako zatratenia hodných bytostí, ktorých 
elementárnou entitou je páchanie zla.

Ako príklad možno zacitovať z článku vojenského korešpondenta por. Fran
tiška Korčeka pod názvom „Zverské kúsky Židov a kozákov“, ktorý uverejnil ľu
dácky denník Slovák: „...Zastrelených ponechali nepochovaných na mieste, kde 
ich odpravili. Tento hrozný čin vykonali kozáci, ktorým pomáhali Židia. Podľa vý
povedí miestneho obyvateľstva Židia vymýšľali tie najkrutejšie spôsoby mučenia. 
Medzi zavraždenými Ukrajincami boli nájdení aj 4 nemeckí letci, ktorí tu museli 
núdzovo pristáť. Podľa výpovedí miestneho obyvateľstva nemeckým letcom na
močili najprv ruky do vriacej vody, potom im na zápästí narezali ruky a stiahli
z nich kožu.... “6S Podľa ďalšieho článku mali byť „sadistickí židovskí komisári“
zodpovední za umučenie skupiny robotníkov dožadujúcich sa mzdy za svoju prá
cu: „Povypichovali rebelantom...oči, poodrezávali uši, nosy, ženám odrezali prsia, 
rozdrúzgali lebky, rozsekali bruchá a do krvavej rany strčili ruky obeti ako do vrec
ka...“66

V niektorých článkoch sa objavili aj opatrné zmienky o odvetných protiži
dovských atrocitách páchaných civilným obyvateľstvom (prezentovaných ako

63 Gardista, 24. 7.1941, s. 3, Poznámky - Frontové listy.

64 VUA Bratislava, f. Zbierka Slovensko 1939 - 1945, inv. č. 257, referát J. Gajdoša Brezu o činnosti vo vojen
skej propagačnej skupine na východnom fronte.

65 VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/41-88/1/3, č.j. 270 123, Zasielanie bojových zpráv.... Porovnaj Slovák, 11.7. 
1941, s. 4, Obrázky z Ukrajiny.

66 Slovák, 20.7.1941, s. 3, Bolševická plácá, o akej svet neslýchal: namiesto mzdy - zamordovanie!
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bezprostredný akt spravodlivej pomsty), aj keď písať otvorene o začínajúcej geno
cíde Židov zo strany okupačných jednotiek si propaganda nedovolila. Napr. určitý 
obraz o násilí páchanom na Židoch v okolí Dobromilu si mohli vytvoriť čitatelia 
novín Gardista po prečítaní článku „Ukrajina v záplave radosti i smútku“, kde sa 
okrem iného konštatuje: „Prišli sme práve vo chvíli, keď domáce obyvateľstvo, 
strašne roztrpčené napáchanými zverstvami, prinútilo Židov, ktorí mali veľký po
diel na umučení a povraždení robotníkov, vyťahovať mŕtvoly z nádrže a pocho
vávať ich. Pohľad na to bol príšerný, no bol to spravodlivý trest pre ukrutníkov.“67 
Oveľa otvorenejší bol tento denník o dva dni neskôr v článku, v ktorom výprava 
slovenských novinárov na fronte víťazoslávne oznamovala, že „Poriadok so Židmi 
sa už robí za frontom.“ Tieto vyjadrenia už možno kvalifikovať ako schvaľova
nie rozbiehajúcich sa etnických čistiek. Dokazuje to aj nasledujúci úryvok: „Síč 
(miestne ukrajinské milície -1. B.) robí poriadky so Židmi. Sem tam zaznie výstrel, 
ale to si tu nikto nevšíma. Židia zametajú a polievajú ulice...“68 Uvedené riadky 
v podstate otvorene legitimizovali začínajúcu genocídu Židov.

Treba uviesť, že „zaručené“ svedectvá frontových vojakov v kombinácii s pro
pagandistickým pôsobením režimu našli v slovenskej verejnosti pomerne veľký 
ohlas. Svedčia o tom aj situačné hlásenia štátnych a straníckych inštitúcií. Vý
stižný je prehľad situačno-informačných správ Politicko-organizačného oddele
nia Generálneho sekretariátu HSĽS z konca augusta určený pre predsedu HSĽS 
a prezidenta Tisu. Vo viacerých politických správach sa tu konštatuje, že v dô
sledku šíriacich sa informácií od frontových vojakov „ľud je silne protižidovsky 
naladený.“ Napr. podľa hlásenia z Prievidze „z rečí vojakov sa ľud dozvedá, že na 
nešťastí ruského národa najväčšiu vinu majú židia a preto protižidovská nálada sa 
neustále stupňuje.“ Vo väčšine miest dokonca vplyv vojakov pacifikoval protivoj
nové nálady, ktoré sa objavovali v súvislosti s prepadnutím ZSSR, čo ešte znásobil 
následný vplyv propagandy. Napr. stranícke vedenie HSĽS v Žiline v tejto súvis
losti konštatovalo, že „i tí najzaťatejší nepriatelia našej politickej koncepcie sú 
nútení odsúdiť zverstvá a surovosť boľševických komisárov...“69

Tieto skutočnosti veľmi rýchlo postrehol tiež nemecký vyslanec na Slovensku 
Ludin, ktorý už v druhej polovici augusta v správe pre Zahraničný úrad s uspo
kojením konštatoval, že „skúsenosti z obsadeného Ruska, o ktorých rozprávajú 
slovenskí vojaci“, mali spolu s energickými opareniami vlády eliminovať „neoča
kávane silné komunistické postoje“.70

67 Gardista, 11.7.1941, s. 4, Ukrajina v záplave radosti i smútku.

68 Gardista, 13.7.1941, s. 4, Poriadok so Židmi sa už robí za frontom.

69 SNA, f. KPR, šk. 3, sig. 405-3-5, základné číslo 2445/4, Prehľad informačných správ Politicko-organizačné
ho oddelenia Generálneho sekretariátu HSĽS č. 13 z 29. 8.1941.

70 NIŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké vzťahy 1941 - 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti 
ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941 - 1945 in Doku- 
menten II. Vom Krieg gegen die UdSSR bis zum Untergang der Slowakischen Republik im Jahr 1945. Prešov 
2011, dok. 16, s. 129-133, Ludinova správa z 23.8.1941.
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Možno konštatovať, že ľudácky režim (podlá vzoru Nemecka) od začiatku 
vojny proti ZSSR využíval informácie o zločinoch sovietskeho režimu pre potre
by vlastnej propagandy. Tá pritom množiace sa svedectvá z „boľševického raja“ 
využívala, okrem ospravedlnenia agresie, tiež pri dokazovaní správnosti prísne
ho kurzu v tzv. riešení židovskej otázky na Slovensku. Zároveň si tak vytvárala 
argumentačné podhubie pre požiadavku ešte radikálnejšieho postupu proti Ži
dom v podobe ich izolácie v táboroch a getách a následnej pracovnej exploatácie 
pre potreby „národného spoločenstva“. Ako príklad možno uviesť publikovanie 
výziev a požiadaviek frontových vojakov na radikálne vysporiadanie sa so Žid
mi. Dobová tlač napr. uverejnila anonymný „Pozdrav z frontu pánu prezidentovi 
republiky“, v ktorom tlmočila rozhorčenú prosbu slovenských vojakov: „Urobte 
konečný poriadok so Židmi na Slovensku! Videli sme aké krivdy spáchali Židia 
na našich bratoch Ukrajincoch.“71 Iniciatívnym faktorom tu bol samotný Tiso, 
ktorého vojenská kancelária inštruovala už 12. júla 1941 kultúrne a propagač
né oddelenie MNO uverejniť tento list v časopisoch Slovenské vojsko, Slovenský 
vojak, ako aj v rozhlasovom vysielaní.72 Nakoniec ho pritom prevzali aj hlavné 
ľudácke denníky Slovák a Gardista. V reakcii na túto výzvu časopis Slovenské vojsko 
už v krátkej dobe avizoval rázne opatrenia a „definitívne skoncovanie židovskej 
otázky“.73 Rozvinul pritom požiadavku prísnej izolácie a exploatácie židovského 
obyvateľstva. Tá sa vystupňovala po vypuknutí vojny a v praxi sa prejavila rozši
rovaním počtu židovských pracovných stredísk na základe vládneho nariadenia 
č. 153 zo 4. júla 1941 o pracovnej povinnosti Židov.74 Už 1. septembra pritom ľu
dácka tlač informovala, že vojenská správa sa „zo svojho popudu zaoberala otáz
kou sústredenia, ubytovania a organizovania Židov v pracovných táboroch a sama 
prišla s konkrétnymi návrhmi, ktoré naša verejná správa prijala.“ Výsledkom bolo 
poskytnutie ubytovacích priestorov pri koncentrácii Židov vo vojenských objek
toch v Novákoch a Seredi. Armáda tak chcela pred verejnosťou deklarovať snahu 
„po dôkladnom a úplnom vyriešení židovskej otázky, ktorá preťahovaním priná
ša značné škody“. Toto rozhodnutie armády tak podľa časopisu Slovenské vojsko 
urýchlilo samotný proces sústreďovania Židov. Už 22. augusta 1941 sa v súvislosti 
s otázkou pracovnej povinnosti Židov konala porada vládnych činiteľov s funkci-

71 Slovenské vojsko, 1S. 8.1941, roč. II, č. 15-16, s. 248.

72 Do akej miery bol list spontánnym prejavom reakcie skupiny slovenských vojakov na fronte, a nie pro
duktom vojenskej propagandy, je otázne. Odoslaný bol poľnou poštou 7. 7., teda tesne po dobromyľských 
udalostiach a do prezidentskej kancelárie dorazil už 10.7. SNA, f. KPR, šk. 103, základné číslo 8009/41.

73 Slovenské vojsko, 15.10.1941, roč. II, č. 19-20, s. 300-301, Odkaz na front.

74 Vládne nariadenie nadväzovalo na vyhlášku č. 137 ministerstva vnútra z 2.4.1941, na základe ktorej vzni
kali v dohode s MNO „pracovné strediská pre práceschopných Židov vyradených z hospodárskeho života“. 
Už táto vyhláška určila povinnosť akejkoľvek práce židovským mužom vo veku od 18 do 60 rokov. V sep
tembri 1941 už existovalo 80 židovských pracovných stredísk a pracovalo v nich takmer 6-tisíc židovských 
robotníkov. Koncom roka 1941 dochádzalo k stagnácii týchto stredísk a napokon aj k ich rozpusteniu. 
Bližšie pozri napr. NIŽŇANSKÝ, E. - ВАКА, I. - KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Židovské 
pracovné tábory a strediská na Slovensku 1938 -1944. Bratislava 2004, s. 8-10, dok. 41, s. 94-96.

I 249 I



II. KAPITOLA'/1. Slovenská armáda a protižidovské pogromy na okupovanom území ZSSR v lete 1941

onármi Hlinkovej gardy, kde armádu zastupovali správca Pracovného zboru MNO 
pplk. pech. Ladislav Bodický a jeho podriadený mjr. pech. Karol Hasenberg.75 Aký 
význam tomuto procesu armáda prikladala, dokazuje aj zaangažovanie ministra 
národnej obrany, ktorý už 23. augusta 1941 osobne navštívil objekty v Novákoch 
a Seredi, aby tak „urýchlil vyriešenie tejto otázky.“ Vojenská správa pritom mala 
byť pripravená poskytnúť aj ďalšie priestory, spolu pre cca 15-tisíc osôb, a to tak, 
aby sa nemuselo „čakať na dokončenie stavieb, vhodných na ubytovanie, ale s po
volávaním Židov sa môže začať hneď“.76 Možno konštatovať, že aj keď požiadavka 
izolácie a pracovnej exploatácie Židov, nastolená v súvislosti s kampaňou proti ži- 
doboľševizmu, bola tiež logickým dôsledkom predchádzajúcich legislatívno-práv- 
nych opatrení namierených proti tejto minorite v politickej, hospodárskej či so
ciálnej oblasti (pauperizovaní Židia sa stali pre štát sociálnou záťažou), aktívna 
participácia vojenskej správy determinovala tempo tzv. riešenia židovskej otázky. 
MNO svojou iniciatívou aktívne zasiahlo do procesu, ktorý o niekoľko mesiacov 
eskaloval vo forme deportácií väčšiny židovského obyvateľstva do nacistických 
vyhladzovacích táborov.

Čo sa týka oficiálnych vzťahov slovenských vojakov k Židom na okupovanom 
území, tie upravovali opakujúce sa nariadenia o prísnom zákaze vzájomného 
styku.77 Tie sa však opätovne nedodržiavali, napriek tomu, že ich porušovanie 
sa trestalo,78 o čom svedčí potvrdenie zákazu v rozkaze veliteľa 2. divízie (reor
ganizujúcej sa na ZD) z 11. septembra: „Opätovne upozorňujem, že je všetkým 
vojenským osobám zakázané stýkať so Židmi. Keď sa stane prípad, že Žid osloví 
vojenskú osobu na ulici, nech nie je vôbec odpovedané.“79 „Kontraproduktivně“ 
v tomto kontexte však spočiatku pôsobilo nariadenie z 26. augusta 1941, podľa 
ktorého mali byť Židia využití pre rôzne pomocné práce (rajóny, čistenie kuchýň, 
studní a latrín). Židov si mali miestne veliteľstvá vyžiadať od miestnej milície.80 
Toto opatrenie zo strany okupačného režimu súviselo, okrem iného, s potrebou 
potrestať a ponížiť Židov. Mala sa tak uspokojiť potreba mať nad nimi absolútnu 
moc a prinútiť ich správať sa ako poctiví ľudí. Snaha o izoláciu vojakov od Židov 
sa však ďalej zvyšovala, čo súviselo s narastaním teroru voči nim zo strany oku-

75 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet ministra 1939 - 1944, šk. 2, list hlav
ného veliteľa HG A. Macha F. Čatlošovi z 21. 8.1941.

76 Slovenské vojsko, 1.9.1941, roč. II, s. 286-287, Vojenská pomoc pri akcii sústredenia Židov.

77 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo armády jún - august 1941, šk. 3, sig. 27, rozkaz č. 30 Vel. 1. divízie zo 16. 7. 
1941.

78 Napr. už 19. 7. 1941 bol siedmimi dňami samoväzby potrestaný strelník Michal Macurák, za to, že „pri 
presune vystúpil z trojstupu a bavil sa so židovkami.“ VHA Bratislava, f. ZD, šk. 76, sig. III/l 14.

79 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 2, sig. 1/35, dôverný rozkaz veliteľa 2. divízie č. 14 z 11.9.1941.

80 Toto nariadenie bolo z bezpečnostných dôvodov zrušené už v prvej polovici októbra, nie vždy sa to však 
dodržiavalo. Výnimku malo tvoriť len nútené hromadné nasadenie židovských pracovných síl pod vo
jenským dozorom. VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-57-6, domáci rozkaz Vel. Viktor č. 43 z 26. 8. 1941; VHA 
Bratislava, f. ZD, šk. 2, sig. 1/48, rozkaz Vel. ZD č. 41 z 9.10. 1941; šk. 1, sig. 1/33, telegram z 10. 8.1942.
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pačnej moci. Židia ako najväčší nepriatelia museli byť v tejto prvej fáze genocídy 
prísne izolovaní v getách a koncentračných táboroch, styk s vojakmi bol preto 
nepredstaviteľný. Orgány vojenskej spravodajskej služby si pritom plne osvojili 
argumenty nacistickej propagandy, podľa ktorej boli Židia zodpovední za akékoľ
vek prejavy odporu proti okupačnej moci, čomu aj prispôsobovali svoju činnosť. 
Napr. prenasledovaní Židia ukrývajúci sa v lesoch boli spájaní s činnosťou parti
zánov v regióne. Dokazuje to hlásenie Vel. ZD z 27. septembra, ktoré sa v súvislosti 
s nahlásenou činnosťou partizánov uspokojilo s vysvetlením veliteľa milície, že 
„v lese zdržuje sa veľké množstvo Židov, ktorí chodia na noc do stohov slamy 
neďaleko mesta, aby si zaopatrili živobitie. Stohy strážia milicionári, po ktorých 
Židia vždy strieľajú, milicionári odpovedajú a tak vznikajú prestrelky.“81 Židom 
sa pritom dával za vinu aj chladnúci vzťah obyvateľstva k okupačným armádam, 
ktorý Vel. 2. divízie spozorovalo už koncom júla 1941: „Ide o protinemeckú a pro- 
tislovenskú propagandu od Židov a komunistov.“82

Dňa 5. augusta velenie slovenskej armády opätovne zakázalo spontánnu účasť 
slovenských vojakov na protižidovských výtržnostiach, „ktoré sú vyvolávané is
tými kruhmi civ. obyvateľstva“. Nešlo však bezprostredne o opatrenie diktované 
obavami velenia slovenských jednotiek z opakovania sa podobných násilností ako 
v Dobromyle. V skutočnosti to bolo nariadenie, ktoré slovenská strana automa
ticky prebrala od nariadených nemeckých vojenských orgánov. Pritom viac ako 
na humánne princípy sa tento rozkaz odvolával na nariadenie Hitlera o rozdelení 
kompetencií pri zabezpečení bezpečnosti bojujúcich vojsk: „... V rozkaze, ktorý sa 
týka tejto veci, Fuhrer výslovne ohraničil právomoc jednotiek, aby počas bojových 
akcií v záujme zabezpečenia brannej moci zakročilo sa najostrejšími prostriedka
mi proti nepriateľsky zameranému obyvateľstvu, takže svojvoľné násilnosti pro
ti civilnému obyvateľstvu v oslobodenom území sú čírymi násilnými skutkami... 
Preto, ak sa vojaci prehrešujú proti životu a majetku bezbranných obyvateľov, 
ostáva v plnej platnosti v týchto oblastiach trestné stíhanie.“83Tylové zložky We
hrmachtu pritom vo viacerých prípadoch protestovali aj proti spontánnym proti
židovským výtržnostiam miestnych kolaborantských jednotiek. Na druhej strane, 
pokiaľ protižidovské pogromy vykonávali miestne milície v súčinnosti s jednotka
mi SS a polície, orgány Wehrmachtu protestovali len výnimočne.84 Osobitnou ka
pitolou bolo vraždenie Židov zo strany rumunských okupačných zložiek na území 
obsadzovanej Besarábie a severnej Bukoviny, kde v priebehu niekoľkých týždňov

81 VHA Bratislava, f. 55, sig. 305-32-5, sig. 95/9/8/7, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie z 27.9.1941.

82 LACKO, ref. 11, dok. 54, s. 199-201, spravodajské poznatky z obsadenej časti ZSSR z 25.7.1941.

83 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo armády jún - august 1941, šk. 2, sig. 18, rozkaz č. 17 z 5.8.1941.

84 POHL, D.: Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevolkerung in 
der Sowjetunion 1941 - 1944. Frankfurt am Main 2011, s. 247. Isteže, medzi príslušníkmi Wehrmachtu boli 
aj takí, čo vraždenie Židov principiálne odmietali, a to najmä potom, čo sa zo strany okupačných jednotiek 
otvorene rozšírilo aj na ženy a deti. Vyjadriť svoj postoj však váhali. HOPPE, GLASS, ref. 15, s. 48.
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zlikvidovali 12 až 23-tisíc Židov.85 Velenie 11. armády doslova zaskočili sadistické 
metódy a „neodbornosť“ rumunských jednotiek pri vykonávaní týchto exekúcií. 
Wehrmachtu však v tom čase prekážala predovšetkým násilná koncentrácia Židov 
v dovtedy ešte nemeckej vojenskej oblasti na území Transistrie (medzi riekami 
Dnester a južný Bug). Do tohto priestoru boli do októbra 1941 deportovaní takmer 
všetci Židia z okupovaných území Besarábie a severnej Bukoviny.86 Protesty však 
nemali humanitárny dôvod. Masy týchto zúbožených ľudí totiž blokovali komuni
kácie pre postupujúce nemecké jednotky a množstvo ich nepochovaných mŕtvol 
predstavovalo pre armádu riziko šírenia nákazy.87

Na základe uvedeného, možno konštatovať, že opatrenie z 5. augusta už súvi
selo so snahou o inštitucionalizovanie a inštrumentalizovanie „riešenia židovskej 
otázky“ na okupovanom území. Je otázne, do akej miery bolo tiež reakciou na 
ďalšie prípady účasti vojakov na násilí páchanom na Židoch. Velenie slovenskej 
armády bolo totiž už koncom leta 1941 konfrontované s množiacimi sa svedec
tvami o ich stupňujúcom sa masovom vyvražďovaní. Kontinuálna radikalizácia 
tejto vražednej politiky bola pritom výsledkom kooperácie všetkých zložiek oku
pačného aparátu, ktorého súčasťou v konečnom dôsledku bola aj samotná slo
venská armáda. Preto je zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa o týchto otras
ných zisteniach informovalo. Veľkú výpovednú hodnotu majú situačné hlásenia 
Vel. ZD, ktoré disponovalo dostatkom informácií na získanie serióznej predstavy 
o rozsahu likvidácie Židov. Napr. v hlásení z 2. októbra sa stroho konštatuje, že 
„mestečká Rozina a Machnovka majú asi 50 % obyvateľstva národnosti ukrajin
skej, asi 40 % tvorili Židia, ktorí boli poväčšine vystrieľaní, ostatok sú Poliaci.“88 
Z ďalšieho hlásenia z 29. septembra možno vysledovať aj bezcitný postoj auto
ra správy (odosielanej z úrovne zastupujúceho veliteľa divízie plk. Benedikta 
Dúbravca) k osudu Židov: „Tak napr. v St. Konstantinové z 10 tisíc obyvateľov bolo 
40 % Židov, 4 % Poliakov, 2 % Rusov, ostatní Ukrajinci. Počet Židov sa toho času

85 HOPPE, GLASS, ref. 15, s. 65.

86 Ukrutnosti rumunská vláda „legitimovala“ tým, že Židov žijúcich na týchto územiach paušálne označila za 
„kolektívneho nepriateľa“ rumunského národa a kolaborantov participujúcich na zločinoch predchádza
júceho boľševického režimu. Bol to tiež jeden z prostriedkov cieľa, ktorým bola etnická homogenizácia ce
lého Rumunska. Celkový počet povraždených Židov na území, ktoré bolo po prepadnutí ZSSR pod rumun
skou okupačnou správou, sa odhaduje na minimálne 250-tisíc. Drvivá väčšina z nich zahynula na území 
Transistrie. Pozri napr. ANCEL, j.: The Romanian way of slolving the „Jewish Problem“ in Bessarabia and 
Bukovina, June-july 1941. In: Yad Vashem Studies 19, 1988, s. 187-232; ANGRICK, A.: The Escalation of 
German - Rumanian Anti-jewish Policy after the Attack on the Soviet Union. In: Yad Vashem Studies 
26, 1998, s. 203-238; Tenže: Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der sudlichen 
Sowjetunion 1941 - 1943. Hamburg 2003; GEISSBOHLER, S.: Blutiger Júli. Rumäniens Vemichtungskrieg 
und der vergessene Massenmord an den Juden 1941. Paderborn 2013; HAUSLE1TNER, M. - HAZAN, S. 
- HUTZELMANN, B.: Die Vervolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozia- 
listische Deutschland 1933 - 1945. Band 13, Slowakei, Rumänien und Bulgarien. Berlin/Boston 2018, s. 
59-63; HOPPE, GLASS, ref. 15, s. 62-70.

87 HOPPE, GLASS, ref. 15, s. 65.

88 VHA Bratislava, f. 55, sig. 305-32-5, č.j. 95/9/8/8, Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie 2. 10.1941.
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silne zmenšil, a to jednak tým, že mnoho ich utieklo s bolševikmi a jednak tým, že 
za ich predchádzajúce skutky boli vzatí k plnej zodpovednosti.“89 Citované hláse
nie len potvrdzuje, že protižidovské represálie si našli sympatizantov aj vo velení 
slovenskej armády. Hlásenia však boli adresované priamo na MNO, čo dokazuje, že 
aj vláda už disponovala informáciami o systematickom vraždení Židov na výcho
de. Je to o to šokujúcejšie, že práve na jeseň 1941 sa začali rokovania o deportáci
ách slovenských Židov na Nemcami okupované územia. Informácie o exekúciách 
Židov, ktoré už boli systematicky realizované okupačným represívnym aparátom, 
nájdeme aj vo vojnovom denníku kanónovej roty pešieho pluku 101 ZD. Záznam 
zo 17. septembra pritom zachytil príklad systematického selektívneho vyvražďo
vania Židov v mestskej aglomerácii. Nacistom už nešlo „len“ o likvidáciu údajných 
kolaborantov s boľševickým režimom: „...Mesto Polonné bolo dosť zničené nem. 
letectvom. Dosť židov tu bolo vystrieľaných asi 2 000, ostatný boli ponechaní ako 
remeselníci.“90 Podobnými informáciami ako príslušníci ZD už koncom leta 1941 
disponovalo aj velenie RD nachádzajúcej sa v strednej Ukrajine. Jej veliteľ plk. J. 
Turanec si už 10. septembra 1941 zapísal do denníka informáciu od svojich tylo
vých jednotiek, že nemecká polícia zastrelila v Rozině asi 670 Židov „podozrelých 
zo sabotážnych činov“.91 Pred povojnovým NS k tomu dodal, že Nemci pred slo
venskými vojakmi „pochytali po bytoch všetkých židov, ženy a deti nevynímajúc 
a vyviedli ich na jeden kopček k okraju lesa a tam ich postrieľali. Tých židov, ktorí 
chceli utiecť, zastrelili na úteku.“ Dňa 23. septembra sa svojmu denníku zveril 
tiež s ďalšou šokujúcou informáciou: „Počul som, že vo Swíre (správne Skvire / 
ukrajinsky Skvyra/ - I. B.) bolo popravených 900 Židov sabotérov“.92 Aj na tento 
prípad si Turanec spomenul pred NS. Tvrdil tu pritom, že k masakru v Skvire došlo 
krátko potom, čo z tohto priestoru v polovici septembra odišlo veliteľstvo RD. 
Medzi obeťami, ktoré tvorili miestni Židia, bol podľa Turanca aj ženský personál 
z jedálne, kde sa stravovali slovenskí dôstojníci.93

Ani takéto závažné svedectvá však Turanca nemotivovali k tomu, aby o si
tuácii na okupovanom území podal oficiálne hlásenie. Pred NS alibisticky tvrdil, 
že tak urobil cestou styčného dôstojníka DHM. Na druhej strane v januári 1942 
údajne o svojich „zážitkoch“ informoval osobne samotného prezidenta. „Svoje hl
boké rozhorčenie“ mal vyjadriť aj samotnému ministrovi Čatlošovi.94 Úprimnosť 
Turancovej výpovede je však otázna, a to aj vzhľadom na spôsob, akým sa o ma-

89 VHA Bratislava, f. 55, sig. 305-32-5, č.j. 95/9/8/6, Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie 29.9.1941.

90 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 36, sig. 11/96, Vojnový denník 24.6.1941 - 2.11.1943.

91 SNA, f. NS, šk. 141, Tn ľud 29/47/3, denník býv. gen. J. Turanca. Sväzok la (20. 6. - 6. 9. 41), s. 57. Denník 
pozri tiež VHA Bratislava, f. RD, šk. 7, sig. 30/1/7.

92 VHA Bratislava, f. RD, šk. 7, sig. 30/1/7, Vojnový denník gen. Turanca 20.6.1941 - 27.11.1941, s. 5.

93 SNA, f. NS, šk. 141, Tn ľud 29/47/1, zápisnica z vypočúvania J. Turanca z 5.2.1947, s. 53.

94 Tamže.
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sakroch v denníku vyjadroval. Napriek tomu, že o týchto zverstvách bol podrobne 
informovaný, zavraždených Židov neváhal označiť za sabotérov. O ich likvidácii 
písal rovnakým spôsobom, ako dobové hlásenia nemeckých okupačných orgá
nov. Pritom ani po takýchto skúsenostiach so zavádzaním nacistického „nového 
poriadku“ nijako neochladli jeho otvorené sympatie k nacistickému Nemecku. 
Naopak, aj v nasledujúcom období patril k najvernejším nemeckým spojencom 
z radov slovenských dôstojníkov pôsobiacich na východnom fronte. Potvrdzujú 
to aj bezprostredné komentáre v jeho denníku, kde naďalej nešetril chválou na 
adresu nacistického Nemecka a jeho vodcu, A. Hitlera. Ako príklad možno uviesť 
myšlienku z 5. novembra 1941, ktorú si zapísal pri príležitosti prevzatia železného 
kríža II. triedy: „Som skutočne pyšný na toto vyznamenanie, lebo som ho dostal 
od štátu, ktorému som prial vždy ako i teraz všetko najlepšie. Nech žije Fuhrer! 
Nech víťazí a zvíťazí chrabrá nemecká armáda.“95

Informácie o vraždení Židov sa však šírili aj medzi radovými vojakmi na fron
te. Pred NS to potvrdil aj samotný Turanec, podľa ktorého bol spomínaný prípad 
exekúcií v Rozině „známy u celej divízie“. Podobne tomu bolo aj v prípade vražde
nia Židov v Skvire, keďže v tom čase sa tu stále nachádzalo asi 150 mužov z tylo
vých jednotiek RD. Tí mali podľa Turanca „bezprostrednú vedomosť o tomto zlo
čine“. Turanec pritom tvrdil, že v zime 1941 už boli informácie o vraždení Židov 
známe aj na Slovensku.96 V októbri 1941 dokonca jeden príslušník roty ZD, ktorá 
vykonávala strážnu službu v Miropole (ukrajinsky Myropiľ) na Ukrajine, vyhotovil 
viacero fotografií z masových exekúcií Židov (včítane žien a detí) vykonávaných 
údajne príslušníkmi SS a domácich milícií. Informácie o zavádzaní nacistického 
„nového poriadku“ sa tak mohli šíriť aj takýmto vizuálnym spôsobom.97 Prostred
níctvom vojenského vikára biskupa Michala Buzalku, ktorý disponoval informá
ciami od vojenských kaplánov, sa o vraždení Židov (vojenských zajatcov, ale aj 
civilistov „bez ohľadu na pohlavie a vek“) dozvedel dokonca samotný Vatikán.98 
Táto informácia je alarmujúca aj preto, že slovenská armáda na fronte svojich 
zajatcov v rozpore so ženevskou konvenciou odovzdávala Nemcom. Tých, ktorí 
mali v zoznamoch zajatcov pri mene označenie Žid, tak slovenské vojenské orgá
ny vedome posielali na istú smrť.99

Velenie armády a ani slovenská vláda, samozrejme, neboli informované o ďa
lekosiahlych plánoch nacistov na vyvraždenie židovskej populácie. Vlastné skú
senosti a zážitky zo zavádzania „nového poriadku“ však nemohli nikoho z nich 
nechať na pochybách o tragickom osude, ktorý Židov na východe čakal. Ľudácky

95 SNA Bratislava, f. NS šk. 141, Tn ľud 29/47/3, denník býv. gen. I. Turanca. Sväzokla (20.6,- 16.9.41), s. 79.

96 SNA, f. NS, šk. 141, Tn ľud 29/47/1, zápisnica z vypočúvania J. Turanca z S. 2. 1947, s. 52,53.

97 ABS Praha, f. H, H 770 - 3, protokol o výpovedi Ľubomíra Škrovinu z 3.9.1958.

98 KAMENEC, I. - PREČAN, V. - ŠKOVRÁNEK, S. (eds.): Vatikán a Slovenská republika (1939 - 1945). Doku
menty. Bratislava 1992, dok. 40, s. 71-72.

99 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo armády jún - august 1941, šk. 2, sig. 14, zajatci - odovzdanie.
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režim na Slovensku napriek tomu ešte vystupňoval protižidovskú rétoriku a ďalej 
radikalizoval proces tzv. riešenia židovskej otázky včítane prípravy smutne zná
mych deportácií do nacistických vyhladzovacích táborov. V prípade vojakov na 
fronte o to viac šokuje skutočnosť, že násilie páchané na Židoch mnohí z nich, včí
tane viacerých najvyšších veliteľov armády, schvaľovali, a to aj v čase, keď začalo 
nadobúdať podobu genocídy. Na druhej strane skutočnosť, že slovenská armáda 
bola od začiatku integrálnou súčasťou okupačného aparátu ju do budúcnosti tiež 
predurčovala na vlastnú participáciu na nacistických zločinoch tejto rasovo-vy- 
hladzovacej vojny. Predpoklady na to iste viacerí slovenskí vojaci, vzhľadom na 
stupeň ich indoktrinácie antisemitskou propagandou, mali.
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2. Zapojenie slovenských jednotiek do prvých 
protipartizánskych akcií na prelome rokov 
1941/42

Ako už bolo uvedené, vojna proti ZSSR mala zo strany nacistického Nemecka od 
začiatku rasovo-vyhladzovací charakter. Jej cieľom bola okupácia dobytého úze
mia a získanie nového „životného priestoru“ pre Nemecko na úkor zotročeného 
domáceho obyvateľstva. Táto metóda sa aplikovala aj v boji proti partizánske
mu hnutiu na okupovanom území. Hitler pritom vypuknutie partizánskej vojny 
uvítal ako vhodnú príležitosť na zničenie každého, kto sa bude k nacistom na 
okupovanom území správať nepriateľsky. Táto taktika sa pritom maskovala napr. 
tzv. odvetnými opatreniami proti údajným útokom partizánov, ktorí boli od leta 
1942 v oficiálnych dokumentoch okupačných orgánov označovaní jednotne ako 
„banditi“. Nebolo pritom dôležité, do akej miery bola hrozba zo strany partizá
nov skutočná, zveličená alebo úplne vymyslená. Táto taktika pritom nacistom 
od začiatku poslúžila aj ako vhodná zámienka pre vraždenie Židov a stala sa 
jedným z nástrojov ich genocídy na východnom fronte.1 Nemecký Wehrmacht 
v tejto súvislosti už v máji 1941 dostal presné inštrukcie o zásadách využíva
nia vojenského práva v rámci operácie Barbarossa. Podľa výnosu podpísaného 
náčelníkom OKW z 13. mája trestné činy nepriateľských civilistov mali byť vy
ňaté z pôsobnosti vojenských súdov a potrestané okamžitou smrťou. Od tohto 
výnosu sa tiež odvodzoval princíp kolektívnej odvety na celých dedinách, v prí
pade, že nebolo možné vypátrať skutočných páchateľov. Nemci pritom využili 
medzery v dovtedy prijatých medzinárodných dohodách o pravidlách vedenia 
vojny, kde nebola vyjasnená otázka postavenia zajatých „záškodníkov“ na oku
povanom území, včítane civilného obyvateľstva usilujúceho o odpor. Rovnaké 
metódy proti takto označeným osobám však aplikovali aj v blízkosti frontu (teda 
na území, o ktoré sa ešte bojovalo). Nebrali pritom do úvahy ani dovtedy platnú 
Ženevskú konvenciu z roku 1929, ktorá rozširovala práva vojnových zajatcov na 
neokupovanom území, garantované v haagskej konvencii z roku 1907 a upra
vovala tiež kritériá pre osoby so štatútom vojnového zajatca.2 Na májový výnos 
nadväzoval známy rozkaz o politických komisároch zo 6. júna 1941, ktorý ob
sahoval pokyny na ich fyzickú likvidáciu po zajatí. Tie boli v rozpore s dovtedy

1 CÚPPERS,M.: Wegbereiter der Shoa. Die Waffen-SS, der Kommandostab Reichsfiihrer SSund die Judenver- 
nichtung 1939 - 1945. 2. Auflage, Darmstadt 2011, s. 215-227.

2 Takéto osoby museli verejne nosiť zbrane, na diaľku zreteľne rozoznateľné označenie (teda uniformy), 
byť súčasťou ozbrojených síl so štátnym velením a svoje operácie vykonávať v súlade so zákonmi vojny. 
Bližšie pozri LIEB, P.: Mezinárodní právo a zločin v evropských válkách 20. století. In: Dějiny bez hranic? 
Evropské dimenze vojenských dějin od 19. století po dnešek (eds. J. Echternkamp a H. H. Mack). Praha 2019, 
s. 121-122.
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prijatými medzinárodnými pravidlami o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, 
včítane spomínanej tretej Ženevskej konvencie.

Spôsob boja Wehrmachtu proti partizánom dokumentuje najmä činnosť ne
meckých zaisťovacích divízií.3 Podľa ich vzoru boli vytvorené aj útvary spojenec
kých armád, teda aj slovenská ZD, ktorá vznikla spolu s RD reorganizáciou v lete 
1941. V tyle bojujúcich armád sa zaisťovacie divízie spolu s Einsatzgruppen, 
poriadkovou políciou, brigádami SS, či domácimi policajnými zložkami, podie
ľali na vraždách tisícov civilistov a pálení dedín, i keď postoje veliteľov Wehr
machtu boli veľakrát ambivalentné. Často sledovali súčasne viac cieľov, ktoré 
neboli súčasťou jednotnej stratégie. Maximálna miera násilia zo strany jedno
tiek Wehrmachtu sa tak v jednotlivých časových úsekoch prelínala so snahou 
o určité korekcie dopadu násilných prostriedkov (včítane exploatácie surovino
vých zdrojov) voči civilnému obyvateľstvu okupovaného územia. Miera násilia 
tu mala byť úmerná jeho ochote zotrvať na strane okupačnej moci a nerozširovať 
ďalej rady partizánskeho hnutia.4

V oficiálnych dokumentoch sa násilné akcie kamuflovali ako ničenie parti
zánskych bunkrov a pod.5 Na prelome rokov 1941/42 bolo pritom partizánske 
hnutie na okupovanom území len v zárodku. Za partizánov Nemci od začiatku 
považovali aj sovietskych vojakov potulujúcich sa v tyle okupačných armád, ktorí 
zo strachu utekali do hôr, ale tiež osoby, ktoré sa v dôsledku brutálnej okupačnej 
politiky ponevierali po krajine a lúpili. Motívy, prečo títo ľudia neuposlúchli vý
zvy na kapituláciu, mali často nepolitický charakter. Zástupy „partizánov“ totiž 
boli presvedčené (a nie neoprávnene), že v zajateckom tábore ich nečaká nič iné, 
len smrť. O to viac to platilo o Židoch, pre ktorých bol úkryt v lese často jedinou 
šancou na prežitie. Takéto hodnotenie partizánov však vo väčšine hlásení oku
pačných orgánov nenájdeme, keďže charakter rasovo-vyhladzovacej vojny mala 
od začiatku legitimizovať existencia politického odporu na okupovanom území.6 
Mnoho osôb pritom Nemci zlikvidovali pod zámienkou spolupráce s partizánmi, 
včítane Židov, ktorých považovali automaticky za partizánov, resp. ich kompli- 
cov.7

Podobné exekúcie naberali obrovské rozmery, čo dokumentuje fakt, že len 
na tylovom území Skupiny armád Stred bolo od leta 1941 do mája 1942 zabi
tých 80-tisíc „partizánov“ a ich „komplicov“, pri vlastných stratách 1 094 zabi-

3 ARNOLD, K. J.: Die Wehrmacht und die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten der Sowjetunion. 
Kriegfuhrung und Radikalisierung im „Untemehmen Barbarossa“. Berlin 2005, s. 415-425.

4 POHL, D.: Die Kooperation zwischen Heer, SS und Polizei in den besetzten sowjetischen Gebieten. In: 
Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz einer Debatte (Hg. CH. Hartmann, J. Hiirter, U. Jureit). Miinchen 2014, 
s. 107-116.

5 COPPERS, ref. 1, s. 200-201.

6 HEER, H.: Tote Zonen. Die deutsche Wehrmacht an der Ostfront. Hamburg 1999, s. 46-47.

7 COPPERS, ref. 1, s. 195; HEER, ref. 6, s. 57.
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tých.8 Nemci si, prirodzene, od začiatku uvedomovali, že vojna proti partizánom 
predstavuje vhodnú zámienku, ako vyvraždiť čo najviac svojich ideologických 
nepriateľov. Strach z partizánov preto od začiatku podnecovali, a to aj v prostre
dí slovenskej armády.9 Charakter protipartizánskeho boja upravoval už vyššie 
načrtnutý rozkaz veliteľa slovenskej Rýchlej brigády zo 17. júla 1941. V ňom sa 
konštatuje, že v priestore za frontovou líniou sa pohybovalo „hodne príslušníkov 
rozprášenej nepriateľskej armády, ktorí udržujú styk, ba aj skrývajú sa s býva
lými boľševickými funkcionármi v obciach, a že títo boľšev. funkcionári majú 
u seba aj zbrane.“ Okamžite po príchode do nového ubytovacieho priestoru mali 
byť preto prevedené prísne bezpečnostné opatrenia (zaistenie komunistických 
funkcionárov, domové prehliadky, zaistenie zbraní). Akýkoľvek odpor mal byť 
prísne potrestaný, a to aj terorom. Napr. každého, kto by ignoroval výzvu na odo
vzdanie zbraní, „treba považovať za partizánov a zákerníkov a podľa toho proti 
nim zakročiť. V prípade, že by civ. obyvateľstvo strieľalo na naše jednotky, treba 
dom, z ktorého bolo vystrelené, obkľúčiť a podpáliť. Každého, kto by z horiaceho 
domu utekal, treba odstreliť.“ Rovnako mal dopadnúť každý, kto by sa dopustil 
„násilia“ na vojakoch, ak by ušiel, za každého vojaka malo byť zastrelených „či 
už 10 býv. komunistických funkcionárov alebo židov“.10 Opatrenia postihujúce 
rukojemníkov sa síce viac či menej používali aj v predchádzajúcich vojnových 
konfliktoch, Nemci však ich realizáciu veľmi rýchlo posunuli na inú „kvantita
tívnu úroveň“.11 Naznačuje to aj uvedený rozkaz, podľa ktorého nemali byť ruko
jemníci vyberaní z radov najdôležitejších občanov obce, ale na základe rasových 
a ideologických kritérií.

8 WETTE, W.: Wehrmacht. Obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy. Praha 2006, s. 120. Podľa Hannesa 
Heera od začiatku ťaženia proti ZSSR do marca 1942 bolo zlikvidovaných 63 257 partizánov. Okrajový 
počet nemeckých strát (638 mŕtvych a 1 355 zranených) pritom tiež podľa neho demonštruje, že „väčšina 
týchto „partizánov“ boli civilisti a nepadli v boji“. HEER, ref. 6, s. 48.

9VHA Bratislava, f. RD, šk. 109, č.j. 6 510/dôv. 2. oddel. 1941, obežník Vel. poľného zboru o poznatkoch zo 
spôsobu boja partizánskych oddielov z 15.8.1941.

10 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-57-5, č. j. 78/zprav.-taj. 1941, spravodajský rozkaz Vel. Rudolf č. 2 zo 17. 7. 
1941.

íl Už v októbri 1941 vydalo OKW rozkaz, na základe ktorého bolo možné rozšíriť represálie na rukojemní
koch v pomere 1 : 100. Toto nariadenie sa úplne vymykalo dovtedy medzinárodne prijateľnému rozsahu 
represie v pomere maximálne 1 : 10. Nemci túto metódu využívali aj v prvej svetovej vojne, rovnako sa 
správala tiež ruská a rakúsko-uhorská armáda. Ženevská konvencia z roku 1929 síce branie rukojemníkov 
a represálie zakázala, aplikáciu týchto metód na civilistov však nedoriešila. Po vypuknutí druhej svetovej 
vojny ich Nemci aplikovali už na bezbrannom obyvateľstve Poľska v roku 1939. Uchyľovali sa k nim tiež 
viacerí ich spojenci. Oficiálne pravidlá uplatňované v Červenej armáde sú neznáme. Čo sa týka západných 
Spojencov, tí sa pred vstupom na územie Nemecka interne zaoberali otázkou, či bude treba v záujme bez
pečnosti v obsadenom území brať rukojemníkov. Veľmi zriedka pritom v praxi aplikovali rozkaz o zničení 
obcí delostreleckou paľbou v prípade odporu civilného obyvateľstva. Po vojne sa v rámci Norimberského 
procesu diskutovalo o tom, či popravy rukojemníkov možno všeobecne označiť za vojnový zločin alebo za 
legálny prostriedok na udržanie vnútornej bezpečnosti obsadeného územia. Vzhľadom na rozsah uplat
ňovania týchto represívnych metód však bolo strieľanie rukojemníkov Nemcami na východe a na Balkáne 
označené jednoznačne za vojnový zločin. Ženevské konvencie z roku 1949 nakoniec zakázali už samotné 
branie rukojemníkov. Bližšie pozri L1EB, ref. 2, s. 119-121.
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Rovnako razantne sa malo podľa veliteľa Rýchlej brigády plk. pech. Rudolfa 
Pilfouska postupovať proti zatknutým parašutistom v civilnom oblečení, ktorí 
mali byť ako „zákerníci“ zastrelení. Toto nariadenie malo platiť aj na civilné osoby 
prichytené pri sabotážnej činnosti.12 Možno konštatovať, že už tieto nariadenia sa 
nepriamo odvolávali na vyššie spomínaný výnos z 13. mája 1941. Prakticky sa však 
už v rámci Rýchlej brigády vzhľadom na blížiacu sa reorganizáciu nerealizovali. 
Na druhej strane plk. Pilfousek nariadil už na prelome júna a júla 1941 zastreliť 
jedného vojaka prezlečeného do civilu, ktorý bol obvinený zo záškodníctva.13

Na rozdiel od Rýchlej brigády, ktorá pôsobila priamo na fronte, hlavné sily 
slovenskej armády (pod vedením ministra národnej obrany) postupovali od za
čiatku v tyle nemeckej armády. Pritom dňom 11. júla bola armádna skupina (bez 
Rýchlej brigády a delostreleckého pluku 11) po taktickej a zásobovacej strán
ke podriadená priamo Zadnej vojenskej oblasti Skupiny armád Juh (Riickwär- 
tiges Heeresgebiet Sud/103). Jej úlohou bolo zaistiť a udržať pokoj v priestore 
západne od cesty Ľvov - Stryj a predvídalo sa jej využitie na „čistenie a udržanie 
poriadku“ v priestore južne od čiary Rava Russkaja (ukrajinsky Rava Ruska) - 
Ternopoľ (ukrajinsky Ternopiľ).14 Armádna skupina teda v rámci svojho teritori
álneho pôsobenia mala plniť rovnaké úlohy ako nemecké zaisťovacie divízie. Aj 
k povinnostiam slovenských vojenských spravodajských orgánov preto patrilo 
pozorovať „vývoj politického hnutia, náladu medzi občianstvom, jeho pomer 
k ríši, k nemeckej a slovenskej armáde, ako aj k boľševizmu“.15 Jednotky mali tiež 
zasahovať proti potenciálnym a skutočným nepriateľom v tyle postupujúcich 
okupačných armád. Svedčí o tom napríklad nariadenie zo 16. júla o pátraní po 
sovietskych parašutistoch vysadzovaných za frontom. Gen. Čatloš dokonca spo
čiatku uvažoval aj o zriadení koncentračných táborov pre nespoľahlivé osoby.16

Pozornosť sa koncentrovala predovšetkým na osoby považované za potenci
álnych partizánov, teda na ukrývajúcich sa bývalých sovietskych vojakov. V rámci 
„preventívneho postupu“ Nemci povraždili už v prvých týždňoch vojny tisíce ta
kýchto osôb.17 Veliteľstvo armádnej skupiny preto už 8. - 9. júla obdržalo rozkazy

12 VHA Bratislava, f. SS, sig. 55-57-5, Vel. Rudolf, dodatok k spravodajskému rozkazu č. 2 zo 17. 7.1941.

13 MIČIANIK, P.: Vojnové zločiny slovenských vojakov v rokoch 1941 - 1944. In: Perzekúcie na Slovensku 
v rokoch 1938 - 1945. Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VII. (ed. Peter Sokolo- 
vič), Bratislava 2008, s. 255-256.

и BA - MA, Bs. RH 31/IV, As. 14, č.j. 107 175, všeobecný operačný rozkaz Veliteľstva armády č. 6 pre obdobie 
od 12. do 21. 7. z 12.7.1941.

15 BA - MA Freiburg, Bs. RH 31/IV, As. 14, Befehlshaber Ruckwärtiges Heeresgebiet 103, zvláštne nariadenie 
pre úpravu ukrajinskej otázky z 11.7.1941; VHA Bratislava, f. Veliteľstvo armády jún - august 1941, sig. 9, 
č.j. 104 031/taj. 2. odd. 1941, obežník Veliteľstva armády zo 16. 7.1941.

16 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo armády jún - august 1941, šk. 1, sig. 9, č.j. 104 031/taj. 2. odd. 1941, obežník 
Veliteľstva armády zo 16.7.1941.

n GERLACH, CH.: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vemichtungspolitik im Weissrussland 
1941 bis 1944. Hamburg 2000, s. 876-877.
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Hlavného veliteľstva 17. armády, na základe ktorých malo počas svojho postupu na 
východ pešími jednotkami „čistiť“ priestor východne od Ľvova. Pri plnení tejto úlo
hy mali asistovať tiež tri slovenské pozorovacie letky.18 Podľa rozkazu z 9. júla mali 
jednotky 2. pešej divízie pátrať po „rozprášených“ zvyškoch sovietskych vojsk v le
soch východne a severovýchodne od mestečka Mykolajiv ležiaceho južne od Ľvova. 
S „čistiacou“ jednotkou mali spolupracovať tiež pozorovacie lietadlá, a to skúmaním 
terénu, zhadzovaním letákov, prípadne použitím zbraní.19 Podobné úlohy obdržala 
v tomto čase aj 1. pešia divízia. Tieto akcie však nemali väčší úspech, zajatých bolo 
len 11 červenoarmejcov a dve civilné osoby v pásme 2. divízie.20 Podľa rozkazu Vel. 
armády z 10. júla mali byt zadržaní bývalí vojaci (aj keď neboli úplne vojensky vy
strojení) klasifikovaní ako zajatci a podľa toho sa s nimi malo zaobchádzať.21

Treba uviesť, že pri plnení bezpečnostných úloh v tyle bojujúcich armád ve
lenie slovenskej armády pri inštruovaní svojich jednotiek od začiatku apelovalo 
na ohľaduplnosť voči civilnému obyvateľstvu, čo treba chápať v kontexte so sna
hou o napĺňanie propagandistickej tézy o osloboditeľskej funkcii okupačných síl: 
„od správania sa príslušníkov slovenskej armády bude závisieť, či sa Slovensko 
v tejto zemi stratí, alebo získa dôveru. Preto sú zakázané akékoľvek svojmocné 
zatýkania a zadržovania. Nezbytné zadržovania môžu vykonať len orgány oso
bitne vyslané a to podľa platných predpisov.“22 Takéto nariadenia však slovenská 
strana (a to aj v budúcnosti) nevydávala z vlastnej iniciatívy. Aj v tomto prípade 
išlo, paradoxne, o preklad smernice veliteľa Zadnej vojenskej oblasti Skupiny 
armád juh z 11. júla 1941. Tento postoj bol determinovaný presvedčením, že 
na okupovanom území východného Poľska, Ukrajiny, Bieloruska, pobaltských 
štátov, či Besarábie a severnej Bukoviny nemecká armáda nenarazí na väčší od
por miestneho obyvateľstva (s výnimkou Židov, ktorých nacisti klasifikovali na 
svojich najväčších nepriateľov). Pozitívne reakcie časti civilného obyvateľstva 
(najmä v oblastiach anektovaných ZSSR v predchádzajúcom období) pritom sa
motný Wehrmacht počas prvých týždňov vojny postavili do svetla jeho oslobo
diteľov spod „boľševického jarma“, napriek tomu, že zo strany Hitlera to vôbec 
nezodpovedalo skutočnému cieľu vojny.23

18 BA - MA Freiburg, Bs. RH 31/IV, As. 14, zvláštne nariadenie pre nasadenie vzdušných ozbrojených síl pri 
slovenskej armádnej skupine z 9. 7.1941.

19 Za týmto účelom bola vytvorená „čistiaca“ jednotka pod vedením pplk. jázd. Štefana Horského: peší pluk 
osobitného zloženia (3 prápory a 2 čaty KPÚV), jazdecká skupina 2, rota pancierových automobilov 11. 
VHA Bratislava, f. Veliteľstvo armády jún - august 1941, šk. 1, sig. 9, č.j. 107 123 taj. oper. 1941, osobitný 
rozkaz č. 49 z 9. 7.1941.

20 Bližšie pozri MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941 - 1944). V operácii 
Barbarossa. Banská Bystrica 2007, s. 152-153.

21 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo armády jún - august 1941, šk. 1, sig. 9, osobitný rozkaz č. 51.

22 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo armády jún - august 1941, šk. 1, spravodajský rozkaz Vel. Ďumbier č. 2 z 19. 
7.1941.

23 ARNOLD, ref. 3, s. 147-148.
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Ako už bolo vyššie uvedené, s propagandistickou tézou o osloboditeľskej mi
sii slovenskej armády sa v tom čase zžila aj značná časť príslušníkov slovenskej 
armády, v čom ich tiež utvrdzovali reakcie miestneho obyvateľstva. Na druhej 
strane počas prvých týždňov vojny slovenské vojenské orgány skutočne zabrá
nili viacerým excesom zo strany miestnych pomocných milícií, ktoré im boli na 
základe okupačných nariadení podriadené pre výkon bezpečnostnej služby. Na 
druhej strane, ako už bolo uvedené, k prenasledovaniu Židov zo strany domá
ceho obyvateľstva, ktoré prerastalo do miestnych pogromov podporovaných 
okupačnými jednotkami, velenie armády od začiatku zaujímalo ambivalentný 
postoj. Snaha velenia slovenskej armády pôsobiť ako garant bezpečnosti a po
riadku na území vo vlastnej teritoriálnej pôsobnosti však bola postupne čoraz 
viac konfrontovaná so skutočnými cieľmi vojny, ktorá mala zo strany okupantov 
od začiatku vyhladzovací charakter. Pritom už 20. júla bolo velenie slovenskej 
armády inštruované so znením Hitlerovho májového výnosu o likvidácii nepria
teľských civilistov, a to listom veliteľa Zadnej armádnej oblasti Juh. Hlavný poľný 
súd tu bol informovaný, že nepriateľské civilné osoby, ktoré spáchali trestný čin 
proti brannej moci, mali byť, „buďvojenským oddielom ihneďna mieste najkraj
nejšími prostriedkami porazené alebo, kde sa to opomenulo, ihneď predvedené 
pred dôstojníka. Tento rozhodne, či majú byť zastrelené. V ústnom vysvetlení 
k tomuto výnosu bolo pre zadnú oblasť armády nariadené odovzdať tieto osoby 
SS alebo SD (Sicherheitsdienst - I. B.).“ Hlavný poľný súd preto predpokladal 
odovzdávanie podozrivých osôb týmto útvarom.24

Keďže slovenské vojenské orgány boli aj v nasledujúcom období súčasťou ne
meckej okupačnej správy, stali sa chtiac či nechtiac priamymi aktérmi postupnej 
radikalizácie a brutalizácie vojny. Jej ciele pritom nemali nič spoločné s prokla
movanými propagandistickými tézami o oslobodení slovanských národov spod 
boľševického jarma. Determinovalo to, samozrejme, aj participáciu slovenskej 
armády na brutálnych praktikách okupačného režimu. Napríklad už 30. júla bola 
pohotovostná jednotka Veliteľstva armády v spolupráci s jednotkou miestnej 
milície poverená pátrať po jednom ukrývajúcom sa komisárovi Červenej armády. 
Keďže takéto osoby mali byť na základe vyššie uvedeného rozkazu o komisároch 
po dolapení zastrelené, išlo o flagrantné porušenie vyššie spomínanej tretej že
nevskej konvencie z roku 1929.25 Veliteľstvo slovenskej armády bolo okrem toho 
už 5. augusta informované, že všetky ukrývajúce sa vojenské osoby, ktoré sa do 
8. augusta neprihlásia na najbližšom vojenskom veliteľstve alebo úrade (odkiaľ 
mali byť eskortovaní do zajateckého tábora), sa majú pokladať za „zákerníkov“. 
Rovnako sa malo klasifikovať aj civilné obyvateľstvo pomáhajúce „rozprášeným

24VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-57-7, veliteľ Zadnej armádnej oblasti Juh pre DHM 20. 7. 1941; č.j. 42 dôv. 
1941, Hlavný poľný súd pre Vyšší poľný súd u Vel. Viktor z 28.8.1941.

25 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-57-4, osobitný rozkaz Veliteľstva armády z 30.7.1941.
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jednotkám“, partizánom či parašutistom.26 V praxi však zaobchádzanie s takto 
zaistenými príslušníkmi Červenej armády nebolo z nemeckej strany jednotné. 
Časť bola skutočne zavraždená, mnohí však boli naďalej vykazovaní ako zajatci. 
Či im to automaticky zachránilo život, je však vzhľadom na spôsob, akým oku
pačné orgány zaobchádzali so sovietskymi zajatcami, značne otázne.27 Nemci sa 
totiž vo vzťahu k ZSSR vôbec nepridržiavali ženevskej konvencie o zaobchádza
ní s vojenskými zajatcami (ktorú ratifikovali v roku 1934) a k sovietskym zajat
com pristupovali brutálne, bez akéhokoľvek ohľadu na ľudskosť. Využili pritom 
aj fakt, že ZSSR k tejto konvencii nepristúpil. S pomermi v nemeckých zajatec
kých táboroch sa pritom postupne detailne oboznámili aj slovenskí vojaci. So
vietskych zajatcov síce v dôsledku operačnej podriadenosti po zaistení odovzdá
vali nemeckej strane,28 niektoré slovenské roty sa však využívali aj ako ostraha 
nemeckých zajateckých táborov. Napr. počas presunu ZD cez západnú Ukrajinu 
strážili dve roty pešieho pluku 101 na požiadanie miestnej ortskommandantúry 
zajatecký tábor v priestore Šepetovka (ukrajinsky Šepetivka). Podľa situačného 
hlásenia Vel. ZD z 23. septembra zabránili slovenskí vojaci častým útekom zajat
cov, ktorých odviedli späť do tábora. Týmto „úspechom“ sa zastupujúci veliteľ ZD 
plk. aut. Benedikt Dúbravec pochválil, napriek tomu, že v ďalšej časti hlásenia, 
určenom priamo pre MNO, nepriamo priznal, že pomery v týchto zariadeniach 
sa vinou okupačnej správy vymykali akejkoľvek predstave o ľudskosti: „Medzi 
zajatcami je značný počet Aziatov, ktorí jedia i ľudské mäso. Prednosta 2. odde
lenia bol osobne svedkom, ako v zajateckom tábore v Szepetovke prišli kontrolní 
orgáni na to, že Aziati ohryzali všetko mäso z nôh jednej mŕtvoly - zajatca.“ Aj 
Čatloš pritom po vojne otvorene priznal, že bol informovaný o neľudskom zaob
chádzaní Nemcov so zajatcami: „Bolo mi hlásené súkromnou cestou, že Nemci 
zachádzajú s válečnými zajatcami brutálne a neľudsky, strieľajú ich a nechávajú 
ich vyhladovať. Počul som, že Nemci zajatcov hromadne ostrelujú a hromadne 
ich zakopávajú...Niekoľkokrát som dostal úradné hlásenie, že nemecké eskor
ty pri transportoch vlakov bezdôvodne strieľajú eskortovaných a potom mŕtvo
ly nechávajú na staniciach.“29 Čatloš však zároveň poprel, že by dostal niekedy 
hlásenie o strieľaní zajatcov slovenskými vojakmi. Dva takéto prípady sa však

26 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo armády jún - august 1941, šk. 2, sig. 18, rozkaz Vel. Koloman z S. 8.1941.

27 GERLACH, ref. 17, s. 878-879.

28 Slovenská armáda pôvodne 3. 7. 1941 v Chyrove (ukrajinsky Chyriv) zriadila Armádnu zberňu zajatcov č. 
1, kde sa k 18. 7. 1941 nachádzalo už 394 osôb. Do 27. 7. však bola vyprázdnená, časť zajatcov bola pre
pustená (najmä lojálni civilisti, pôvodne tiež časť vojakov ukrajinskej národnosti, čo však bolo čoskoro vo 
väčšine prípadov zakázané) a časť odovzdaná Nemcom (Rusi, Židia, príslušníci stredoázijských národov). 
Slovenskí vojaci sa k týmto zajatcom chovali korektne. Dva zajatecké tábory pôvodne vznikli aj na území 
Slovenska. Sem sa však nakoniec dostal len jeden sovietsky zajatec, tábory boli preto ešte v roku 1941 
zrušené. Bližšie pozri MIČIANIK, ref. 20, s. 14,180-182,258; PEJS, O.: Slovenská armáda a sovětští váleční 
zajatci v létě 1941. In: Vojenská história, 2004, roč. 8, č. 4, s. 30-46.

29 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5; SNA, f. NS, šk. 139, Tnľud 12/47, zápisnica z vypočúvania F. 
Čatloša z 9.1.1947, s. 43.
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vyskytli už počas prvých bojov v lete 1941, aj keď slovenskí vojaci sa k soviet
skym vojakom správali vo všeobecnosti slušne v zmysle ženevskej konvencie, 
ku ktorej sa vláda SR rozhodla pristúpiť už v roku 1939.30 Jej význam sa však stal 
bezpredmetný v momente, keď zajatcov prevzali Nemci.

Tento prístup sa samozrejme nevzťahoval na osoby považované za partizá
nov a ich pomáhačov, keďže zaobchádzanie s nimi sa odvodzovalo od nemeckých 
nariadení a predpisov. Nariadenia proti potenciálnym partizánom v podmien
kach slovenskej armády pritom ďalej špecifikoval rozkaz Veliteľstva spojovacie
ho štábu z 1. októbra 1941, ktorý bol zo strany okupačnej správy reakciou na 
prípady, keď takéto osoby vystúpili so zbraňou v ruke. Ukrývajúci sa vojaci, ktorí 
„bez organizácie - na vlastnú päsť proti zadnému voju bojovali“, mali byť podľa 
neho považovaní za banditov. Treba však zdôrazniť, že mnohé takéto prípady 
vyplynuli zo sebaobrany, ukrývajúci sa vojaci v snahe vyhnúť sa zajatiu často len 
reagovali na útoky zo strany okupačných jednotiek. Uvedený rozkaz v tejto sú
vislosti špecifikoval tiež používanie termínu „partizán“, ktorý sa mal vzťahovať 
na tých vojakov, jednotky alebo bandy, „ktoré v civilnom obleku vedú „guerillu“ 
a prevádzajú sabotáž /vyhadzovanie mostov, prepadávanie jednotlivých moto
rových vozidiel, prepady v ubytovacích miestach a pod./“31

Slovenské jednotky paralelne obdŕžali viaceré policajno-bezpečnostné úlo
hy, ktoré konkretizovali postup v súvislosti so zaistením podozrivých osôb. 
V tomto smere bol dôležitý rozkaz veliteľa Zadnej vojenskej oblasti Skupiny ar
mád juh z 28. júna, ktorý špecifikoval spôsob ochrany zadnej hranice operačnej 
oblasti skupiny armád. Aj pre slovenské jednotky z neho vyplynula povinnosť 
zadržať po prekročení týchto hraníc všetkých utečencov a osoby podozrivé zo 
špionáže, ktoré mali byť následne okamžite odovzdané veliteľstvu miestnej po
lície alebo SD.32 Kompetencie slovenských jednotiek následne upravoval obežník 
veliteľa ZD z 21. augusta 1941 pre spravodajské orgány, podľa ktorého zatýka
nie civilných osôb malo patriť do kompetencie nemeckej bezpečnosti. Sloven
ské jednotky nemali zasahovať do vnútornej správy, keďže sa ešte nachádzali 
na území pripojenom ku Generálnemu gouvernementu, ktorý nacisti vytvorili 
na časti územia medzivojnového Poľska. K zadržaniu malo dôjsť „len v prípa
doch nebezpečia z premeškania“ a proti tým, čo sa „previnili proti bezpečnos
ti nášho vojska“. Konkrétne prípady zatknutia sa mali prerokovať s najbližším

30 Známy je najmä prípad npor. Leopolda Ďuranu, ktorý po boji pri Lipovci zastrelil 10 sovietskych zajatcov 
odvádzaných do zajatia. O niečo neskôr zase vojaci del. oddielu 11 zastrelili v pásme bojových operácií päť 
sovietskych zajatcov. Bližšie pozri MIČ1ANIK, ref. 13, s. 255-260; SNA, f. NS, šk. 140, Tnľud 12/47/13, zápis 
z výpovede svedkov Jána Detvana z 10.8.1945 a Štefana Putiša z 9.9.1945.

31 Naopak, za vojnových zajatcov mali byť považované bojové skupiny, „ktoré pod zodpovedným velením 
dôstojníka počas boja vystúpia za frontou a sú určené k tomu, aby splnily určitý bojový úkol'.“ VHA Brati
slava, f. 55, sig. 55-57-6, domáci rozkaz č. 63.

32 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo armády jún - august 1941, šk. 1, sig. 2, č.j. 107 285, rozkaz Vel. armády z 28. 
7.1941.
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ortskommandom alebo orgánmi SD. Slovenské orgány nemali preberať ani osoby 
zadržané miestnou milíciou, rovno ich mali odkazovať na Nemcov. Spravodajskí 
dôstojníci sa pritom vôbec nemali miešať do činnosti miestnej milície (mali len 
ohlasovaciu povinnosť), a to ani v prípadoch, keď sa dopúšťala „prehmatov“.33

Pôsobnosť ZD sa čiastočne zmenila po jej presune na východ do teritoriálnej 
pôsobnosti veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina v septembri 1941. 
Išlo o územie, ktoré už bolo pod civilnou okupačnou správou. Podľa inštrukcií z 21. 
októbra 1941 sa aj slovenské spravodajské orgány mali priamo podieľať na zadržaní 
„partizánov“ a parašutistov. O ďalšom postupe však rozhodovali Nemci.34 Opatrný 
postup sa mal realizovať tiež pri nariadeniach o zadržiavaní a strieľaní rukojemní
kov, ktoré sa rozširovali aj na boj proti sabotážam spojov. Podľa inštrukcií ríšskeho 
komisára pre Ukrajinu zo 14. novembra 1941 mali 50 % rukojemníkov aj v tomto prí
pade tvoriť Židia.35 Slovenské orgány mali opäť „len“ ohlasovaciu povinnosť a pria
mo zasahovať mali len v prípade „nebezpečia z premeškania“. To sa však už vzťa
hovalo aj na prípadné exekúcie. Výklad tohto nariadenia sa preto mohol prispôso
bovať situácii a umožňoval voľnosť konania počas prípadných protipartízánskych 
akcií. Podobný postup ako pri ZD zvolila aj RD na fronte.36 Pritom s odhodlaním 
aplikovať v praxi brachiálne metódy spojené s výberom a strieľaním rukojemníkov 
sa svojmu denníku už začiatkom druhej polovice októbra otvorene zveril samotný 
veliteľ RD plk. del. Turanec: „Dnes som nariadil radikálny zákrok na zamedzovanie 
trhania káblov v dedine Karlowka a Dmitrovskoje. Síce bolo zistené, že trhanie káb
lov zapríčiňujú jednotky vlastné pásovitými vozidlami, ale pre istotu boli upozor
není na túto okolnosť richtári a určení rukojemci, ktorých keby sa takýto prípad mal 
opakovať budú zastrelení.“37 K rutinným povinnostiam veliteľa RD patrilo čistenie 
celého úseku divízie od nespoľahlivých osôb a vykonávanie pravidelnej kontroly za 
účelom zamedzenia špionáže a sabotáže spojenej s činnosťou partizánskych jed
notiek. Podľa rozkazu Vel. RD z 18. novembra mali byť v každej obci zaistení všetci 
cudzí príslušníci a osoby podporujúce partizánov. Osoby za ktoré starostovia nech
celi prevziať plnú zodpovednosť, mali byť odovzdané príslušníkom Sicherheits- 
dienstu alebo najbližšej zberni zajatcov. Pozornosť sa mala venovať aj ženám 
a mladistvým. Vlastných vojakov pritom Turanec v zmysle nemeckých inštruk
cií podporujúcich a ospravedlňujúcich brachiálne postupy okupačných jednotiek 
upozornil, že „správne jedná, kto sa nedá viesť osobnými citmi, ale bezohľadne 
a tvrdé jedná.“38

33 VHA Bratislava, f. RD, šk. 109, sig. 1-66, č.j. 2007/taj.2.odd.l941, obežník Vel. ZD z 21.8.1941.

34 VHA Bratislava, f. RD, šk. 109, sig. 1-66, č.j. 2 300/taj. 2. odd.1941, obežník Vel. ZD z 21.10.1941.

35 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 28, sig. 11/45, č.j. 2 416/taj. 2. odd. 1941, obežník Vel. ZD zo 14.11.1941.

36 SNA, f. NS, šk. 142, Tnľud 29/47, inv. č. 103, dôverný rozkaz z 18.11.1941.

37 VHA Bratislava, f. RD, šk. 7, sig. 30/1/7, Vojnový denník gen. j. Turanca 20.6.1941 -27.11.1941,s. 33.

38 SNA, f. NS, šk. 142, Tnľud 29/47, inv. č. 103, dôverný rozkaz z 18.11.1941.
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Počas presunu západnou Ukrajinou v septembri 1941 jednotky ZD opätovne 
pátrali po ukrývajúcich sa sovietskych vojnových zajatcoch. Konkrétne počas 
pobytu jednotiek v priestore Šepetovka - Polonnoje (ukrajinsky Polonne) došlo 
k ojedinelým prípadom streľby na slovenské stráže. Slovenské jednotky preto 
viackrát bezvýsledne prezreli les pri Miropole (východne od Šepetovky). Ná
lada miestneho obyvateľstva voči slovenským vojakom pritom už nebola taká 
oduševnená ako na poľsko-ukrajinskom pomedzí. V okolí Šepetovky dokonca 
spravodajské orgány vysledovali prejavy ľahostajnosti a „nekamarátstva“.39 Po 
presune do priestoru Žitomir (ukrajinsky Žitomír) - Ovruč začiatkom októbra 
1941 bola ZD poverená strážnymi a bezpečnostnými úlohami. Od druhej po
lovice októbra sa už jej jednotky dostávali aj do sporadických kontaktov s oso
bami označovanými v úradnej korešpondencii ako partizáni.40 Každodennou 
rutinou sa mala stať kontrola a sledovanie prepustených zajatcov a miestnych 
cudzincov, aj keď mali vydané povolenie na pobyt. Obežník Vel. ZD z 25. ok
tóbra totiž v tejto súvislosti informoval o zisteniach nemeckých orgánov, podľa 
ktorých sa často jednalo o nepriateľských agentov a podporovateľov partizá
nov.41

Čo sa týka „partizánov“, tí sa vyskytovali predovšetkým v lesnatom teré
ne západne od čiary Ovruč - Mozyr (bieloruský Mazyr) v okolí obcí Skorodnoje 
(bieloruský Skarodnaje) - Stodoliščie - Kazimirovka. Veliteľstvo ZD však triez
vo konštatovalo, že väčšina týchto osôb mala s partizánmi spoločné len málo, 
väčšinou sa totiž jednalo o bývalých vojakov, osoby s „politickou minulosťou“ 
a tiež Židov, ktorí sa v lesoch ukrývali zo strachu pred okupačnou mocou. Keďže 
z existenčných dôvodov boli odkázaní na rabovanie, automaticky dostali nálep
ku partizán. Na čele týchto skupín mali stáť väčšinou Židia a ich cieľom malo byť 
prekročenie rieky Pripjať a dostihnutie ustupujúcich sovietskych vojsk. Časť sa, 
naopak, pred zimou snažila dostať domov. Medzi týmito skupinami prirodze
ne operovali aj skutoční partizáni. Podľa hlásenia Vel. ZD z 18. októbra 1941 sa 
partizánske skupiny v priestore západne od Jeľska začali organizovať koncom 
augusta na rozkaz okresného veliteľa NKVD. Mali dokonca absolvovať základný 
výcvik a obdŕžať vojenský výstroj a výzbroj. Viacerých z nich však po prechode 
frontu v horách držal tiež len strach z trestu zo strany okupačného režimu, res
pektíve, v prípade dezercie, tiež zo strany vlastných veliteľov.42

39 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, situačné spravodajské hlásenie Vel. ZD pre MNO, obranné 
oddelenie z 23.9.1941.

40 BYSTRICKÝ,Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941. In: Vojenská história, roč. 
2,1998, č. 1, s. 56-57.

41 Z tohto dôvodu mali byť v budúcnosti potvrdenia o pobyte miestnych cudzincov a zajatcov obmedzené 
na minimum a vydávať ich mohli len miestne veliteľstvá (ortskommandantúry). VHA Bratislava, f. 55, sig. 
SS-57-6, č. j. 2331/dôv. 2. odd. 1941.

42 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie z 18. 10., 17.11. 
a pre hlavného veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina z 11.11.1941.
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V podobnom duchu vyznievali aj prvé správy o pomeroch k civilnému oby
vatelstvu. Velenie ZD nenachádzalo väčšie problémy v otázke vzájomného spo
lunažívania. Potvrdzuje to aj hlásenie jej veliteľa plk. gšt. Augustína Malára zo 
17. novembra 1941: „pomer k nášmu vojsku, i keďho nemožno nazvať priateľský, 
je dosť dobrý. Vplyv na to má okolnosť, že naši vojaci môžu sa dobre dohovoriť 
s tunajším obyvateľstvom a chovajú sa voči nemu slušne.“43

Vôbec prvú protipartizánsku akciu uskutočnil prieskumný oddiel pešieho 
pluku 102 (v sile pešej roty, jednej eskadrony, čaty horskej kanónovej batérie / 
НКВ/ a družstva KPÚV) z Mozyru. Akcia trvala od 17. októbra 1941, pričom o dva 
dni neskôr slovenskí vojaci obkľúčili dedinu Turbinky, v ktorej sa mali nachádzať 
partizáni. Výsledkom bolo zastrelenie veliteľa skupiny „partizánov“ - Žida, a to 
údajne pri úteku. Po prestrelke z toho istého dňa juhovýchodne od Turbinky 
priezvedná skupina slovenských vojakov zatkla ďalších štyroch údajných parti
zánov. Slovenskí vojaci pritom našli štyri partizánske „zemľanky“, ukoristili je
den ťažký guľomet, päť koní, päť volov, menšie množstvo soli a múky. Partizáni, 
ktorí dovtedy proti slovenským jednotkám nič nepodnikli44, následne 20. októbra 
v noci prepadli slovenskú stráž južne od Jeľska. Išlo však zatiaľ len o menší inci
dent, pri ktorom pravdepodobne nikto nezahynul.45

Osoby, ktoré boli počas prvých protipartizánskych akcií zaistené, podrobi
li slovenské spravodajské orgány výsluchu. Rovnako sa postupovalo v prípade 
niekoľkých osôb, ktoré sa prihlásili na výzvu slovenských orgánov dobrovoľne. 
Možno pritom konštatovať, že z informácií, ktoré sa výsluchom týchto osôb po
darilo získať, si velenie ZD už v tomto čase vytvorilo celkom reálnu predstavu 
o charaktere „partizánskeho“ hnutia na okupovanom území. Informácie o hroz
be partizánskeho hnutia pritom veľmi rýchlo vyhodnotilo ako zveličené.46 V hlá
seniach sa konštatovalo, že „mnoho ľudí sa skrýva v lesoch len preto, lebo sa 
domnievajú, že pre ich politickú minulosť budú hneď po návrate odstrelení. V le
soch sú potom pre nemožnosť iného zásobovania odkázaní na rabovačku a tým
to spôsobom je im daný náter „partizánov politických“, kdežto vo skutočnosti 
sú to celkom obyčajní zlodeji, ktorí kradnú, aby vyžili.“47 Na základe uvedeného 
veliteľ ZD plk. gšt. Augustín Malár v správe pre veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom 
komisariáte Ukrajina gen. let. Karla Kitzingera 11. novembra navrhoval pre-

43 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32,sig. 305-32-5, hlásenie Vel.ZD na MNO, obranné oddelenie zo 17.11.1941.

44 Dovtedy bol hlásený len jeden prípad, kedy nákladné auto na ceste medzi Korosteňom a Žitomirom na
padli streľbou z lesa neznámi útočníci. Tá sa však minula účinku. VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32- 
5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie z 18.10.1941.

45 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie z 18.10. a 23.10. 
1941.

46 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie z 18.10.1941.

47 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD gen. Kitzingerovi z 11. 11. 1941.
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pustenie niekoľkých „polovinníkov“ a ich následné využitie ako konfidentov.48 
Tomuto riešeniu prikladal tiež propagačný význam pri rozložení partizánskych 
skupín, ktorých mnohí príslušníci sa taktiež túžia beztrestne vrátiť domov.49 Ve
liteľ ZD pritom argumentoval, že „partizánske skupiny sú v rozklade, a že sa 
sami rozchádzajú do svojich domovov. Napomáha tomu čiastočne i blížiaca sa 
zima a nedostatok potravných článkov.“50 Prepustené osoby mali byť pritom ďa
lej sledované a v prípade potreby hocikedy opäť uväznené. Aký bol ďalší osud 
týchto osôb, je otázne, vzhľadom na okupačné praktiky v boji proti partizánom je 
však súhlas Kitzingera s Malárovým návrhom viac než nepravdepodobný. Postup 
Malára však nebol úplne atypický. Rôzny výklad pôvodných rozkazov o zaobchá
dzaní s osobami podozrivými z partizánskej činnosti možno v predmetnom čase 
vysledovat' aj v prostredí samotného Wehrmachtu. Určitý manévrovací priestor 
pri zaobchádzaní so zajatými osobami sa však postupne zužoval, a to v dôsledku 
iniciatívy nemeckého velenia dožadujúceho sa radikalizácie a brutalizácie po
stupu proti skutočným a potenciálnym nepriateľom (včítane civilného obyvateľ
stva) v tylových oblastiach bojujúcich armád.51

Na druhej strane signifikantný je z tohto pohľadu postup slovenských or
gánov v prípade ďalšej zatknutej osoby. Vzhľadom na svoj židovský pôvod bol 
tento človek po výsluchu okamžite odovzdaný nemeckému poľnému žandárstvu 
v Ovruči. Vzhľadom na spôsob, akým nemecké orgány zaobchádzali so Židmi, 
musel byť jeho ďalší osud všetkým zainteresovaným vopred jasný. Pritom jedi
ným dôvodom na jeho zatknutie bolo udanie, že sa medzi civilným obyvateľ
stvom vypytoval na slovenské vojsko. Rovnako dopadol ďalší Žid, ktorého 27. 
novembra zaistila slovenská stráž v Ovruči. Išlo o sovietskeho vojaka, ktorý ušiel 
zo zajateckého tábora. Svoj židovský pôvod priznal až potom, čo bol „podrobený 
ostrejšiemu výsluchu“.52 Obidva tieto prípady naznačujú konzekventný prístup 
spravodajských orgánov ZD pri pátraní po podozrivých Židoch, a to v zmysle 
rozkazov preberaných od Nemcov, podľa ktorých „boj proti boľševizmu vyža
duje bezohľadný a energický postup predovšetkým tiež proti Židom, hlavným 
nositeľom boľševizmu.“53 Treba dodať, že rovnako sa správali tiež orgány Wehr-

48 Konkrétne sa jednalo o päť osôb. Prví dvaja (jeden z nich bol českej národnosti) z donútenia pod dohľadom 
NKVD z Jeľska ešte v auguste 1941 zapálili most. Ďalší traja (v inom hlásení sa spomínajú štyria) sa 23. 
10. prihlásili dobrovoľne u spravodajského dôstojníka pešieho pluku 102 v Ovruči. Išlo o osoby, ktoré od 
partizánov odišli už v septembri 1941. Podľa hlásenia pre MNO z 29.10.1941 boli po vypočutí prepustení. 
Táto skutočnosť sa však v hlásení pre Kitzingera nespomína. VHA Bratislava, f. SS, šk. 32, sig. 305-32-5, 
hlásenie Vel. ZD Kitzingerovi z 11.11.1941; hlásenie Vel. ZD pre MNO, obranné oddelenie z 29. 10.1941.

49 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD Kitzingerovi z 11.11.1941.

so VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie z 18.10.1941.

51 Bližšie pozri ARNOLD, ref. 3, s. 454-5.

52 VHA Bratislava, f. 53, sig. 48/2/42-1, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie.

53 Ten istý rozkaz zakazoval akúkoľvek spoluprácu brannej moci so židovským obyvateľstvom, „ktoré je 
otvorene, alebo skryte nepriateľsky zaujaté voči Nemecku.“ VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-57-6, domáci
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machtu riadiace sa heslom „Čo Žid, to partizán“.54 Jednotkám SS k „zvláštnemu 
zaobchádzaniu“ bežne odovzdávali, podobne ako v uvedenom prípade, aj úplne 
bezbranných židovských vojnových zajatcov z radov Červenej armády.55 Pritom 
aj Veľ. ZD malo tendenciu spájať (podľa vzoru Nemcov) činnosť partizánov s prí
tomnosťou Židov v regióne. Napr. už v hlásení z 27. septembra určenom MNO 
cituje dovtedy neoverenú správu, podľa ktorej náladu obyvateľstva „kazia jed
notlivci - provokatéri, ktorí sú Židia. Protižidovské opatrenia sú zavedené iba 
v meste Starokonstantinove (ukrajinsky Starokostiantynive -1. B.), na vidieku sa 
však Židia voľne pohybujú. Prevádzajú protinemeckú agitáciu tým, že rozširujú 
boľševické letáky, alebo noviny.“ V tom istom hlásení sa v súvislosti s činnosťou 
partizánov Veľ. ZD uspokojilo s vysvetlením veliteľa miestnej milície, ktorý udá
val, že „v lese zdržuje sa veľké množstvo Židov, ktorí chodia na noc do stohov 
slamy neďaleko mesta, aby si zaopatrili živobytie. Stohy strážia milicionári, po 
ktorých Židia vždy strieľajú, milicionári odpovedajú a tak vznikajú prestrelky.“56
V hlásení pritom chýba konštatovanie, že partizánmi boli zúfalí Židia ukrývajúci 
sa v lese. Opätovne to len potvrdzuje, že aj predstavitelia vlády si mohli vytvoriť 
pomerne reálnu predstavu o protipartizánskom spôsobe boja, ale aj bezvýcho
diskovej situácii, v akej sa nachádzali Židia na okupovanom území.

Najväčšia pozornosť spravodajských orgánov ZD sa už koncom októbra 
sústredila na situáciu v okolí mestečka Skorodnoje, ktoré sa nachádzalo se
verne od mesta Ovruč. Podľa hlásenia Vel. ZD z 29. októbra sa v okolitých le
soch ako aj v samotnom meste mala nachádzať skutočná „tlupa partizánov“.
V meste sa mali voľne pohybovať tiež Židia, včítane tých, čo sem mali utiecť 
z ostatných okolitých miest. Partizáni mali v meste vylepovať protiokupačné 
plagáty vyzývajúce do otvoreného boja proti okupantom. Počet partizánov sa 
najskôr odhadoval na 200 - 250, neskôr na 100 - 150 osôb.57 Podľa ďalšieho 
hlásenia veliteľa pešieho pluku 102 prišlo 11. novembra do obce Skorodnoje 
asi 12 partizánov, odkiaľ odviezli zásoby múky do osady Medvednoje, kde sa 
malo nachádzať asi 100 partizánov. Podľa tohto hlásenia sa miestne obyva
teľstvo partizánov veľmi bálo, a preto im dobrovoľne odovzdávalo potraviny.
V ďalšej časti hlásenia sa však konštatuje, že okolité civilné obyvateľstvo „cho
vá sa zdržanlivé a zdá sa, že nadržuje partizánom“. Jeho vzťah k slovenským

rozkaz Vel. Viktor č. 43 z 26.8.1941.

54 V dňoch 24. - 26. 9. 1941 sa v Mogiľove (bieloruský Mahiľov, východné Bielorusko) konalo školenie, ktoré 
malo slúžiť k výmene skúseností z vojny proti partizánom medzi SS, políciou a Wehrmachtom. Prednáša
júci tu akcentovali názor, že ničenie Židov je súčasťou boja proti partizánom. Tohto školenia sa nezúčastnil 
žiadny predstaviteľ slovenskej armády. Zoznam účastníkov pozri Hamburger Institut fúr Sozialforschung 
(Hg.): Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941 - 1944. Ausstellungskata- 
log. Hamburg 2002, s. 462-474.

55 WETTE.ref. 8, s. 119.

56 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie z 27.9.1941.

57 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie z 25. a 29.10.1941.
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vojakom mal byť napriek tomu dosť dobrý, „i keď ho nemožno nazvať priateľ
ský“. Vplývať na to mala neexistencia jazykovej bariéry, ako aj dovtedy slušné 
správanie sa vojakov k civilistom.58 Veliteľ pešieho pluku 102 pplk. pech. Karol 
Hrabec následne zorganizoval protipartizánsku akciu do priestoru Skorodno- 
je - Valavsk (bieloruský Valaúsk), ktorej sa od 14. novembra zúčastnili viaceré 
menšie jednotky pod velením veliteľa I. práporu mjr. pech. Karla Kubíčka.59 Ten 
po vojne vypovedal, že pred akciou dostal od spravodajského dôstojníka divízie 
npor. pech. Jána Stejskala inštrukcie o bezohľadnom zaobchádzaní so zajat
cami.60 Po príchode jednotiek do Skorodnoje a Valavska dňa 15. novembra bol 
nariadený hlboký prieskum okolitých osád. Ten vykonávala jazdecká čata npor. 
pech. Tibora Sama a od veliteľa pešieho pluku 102 pridelená jazdecká čata jaz
deckého priezvedného oddielu.61 Jedným z výsledkov tejto akcie bol aj prepad 
partizánskeho tábora v neďalekej osade Medvednoje dňa 16. novembra, kde 
bolo podpálených 13 zemľaniek, údajným partizánom sa však podarilo utiecť. 
Slovenskí vojaci na mieste ukoristili zásoby potravín. Do kontaktu s partizán
mi sa slovenské jednotky nedostali počas trvania celej tejto akcie. Veliteľ ZD 
plk. gšt. Augustín Malár preto opätovne spochybnil dôveryhodnosť informácií 
o charaktere a rozsahu partizánskej činnosti v okolí: „Nutno poznamenať, že 
všetky správy o partizánoch treba brať istou rezervou, nakoľko, ako to bolo už 
i hlásené, jedná sa v mnohých prípadoch o rabovanie jednotlivcami, prípadne 
skupinami, ktorí nemajú s partizánmi nič spoločného a toto sa potom pripisuje 
partizánom, ktorí snáďvtom, alebo onom priestore sa vôbec nenachádzajú.“62 
V tomto kontexte je pravdaže otázne, do akej miery si samotný Malár uvedo
moval, aký fatálny dopad mohol mať postup jeho jednotiek v období prichá-

58 V otázke politického presvedčenia miestneho obyvateľstva sa v hlásení konštatuje: „Staršie obyvateľstvo, 
ktoré ešte pamätá na časy pred r. 1918 nestojí o boľševizmus, zavrhuje kolektívny systém hospodárenia. 
Na mládeži však 20-ročná výchova zanechala určité stopy: Dáva otvorene svoje boľševické presvedčenie 
na javo, verí vo víťazstvo rudej armády - k náboženskej otázke je úplne ľahostajná. Vo styku s okupačnými 
armádami chová sa však obyvateľstvo veľmi opatrne a rezervovane, pokiaľ sa týka politického presved
čenia.“ VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie zo 17.11. 
1941.

59 Podľa povojnových výpovedí sa akcie okrem jazdeckej čaty, ktorej v zastúpení por. Jána Záhoráka (toho 
času na dovolenke) velil npor. pech. Tibor Samo, zúčastnila tiež 3/102 rota npor. Ivana Popoviča, spojova
cia čata, ženijná čata, ktorá opravovala most pri Skorodnoje, čata ťažkých guľometov. K vyčleneným jed
notkám sa mala pripojiť tiež jedna rota od 11/102 práporu, ktorá však nakoniec do Skorodnoje nedorazila. 
ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol z výpovede obvinených T. Sama z 5.4.1955 a K. Kubíčka z 29. 3. 
1955, s. 3-4.

60 Kubíček k tomu v roku 1955 vypovedal: „...Toto bolo uvedené i na rozkaze, ktorý mi čítal Stejskal. Pamä
tám sa, že po mojich námietkach na bezohladné zaobchádzanie s partizánmi chcel túto stať na rozkaze 
pre akciu Hrabec vyškrtnúť a obsah zmierniť. Stejskal svojím stanoviskom, že partizáni sú banditi mu to 
nedovolil.“ Tu však možno namietať, že Stejskal nebol v postavení niečo zakazovať veliteľovi svojho plu
ku. ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol z výpovede obvineného K. Kubíčka z 29. 3. 1955.

61 Tamže.

62 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie zo 17. 11. 1941; 
Štátny archív (ŠA) Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, Vojnový denník 
pomocnej roty (Ocel), s. 35.
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dzajúcej „ruskej“ zimy na osud takto perzekvovaných ľudí, ktorým vojaci spálili 
obydlie a zabrali všetky zásoby potravín.

Aby akcia nevyšla naprázdno, zaistili slovenskí vojaci niekoľko osôb, ktoré 
boli podozrivé z podpory partizánov.63 Vtedajší pobočník veliteľa pešieho pluku 
102 Ľudovít Krampl k tomu po vojne vypovedal: „Akcia neskončila úspešne pre 
nás vtedy, nakoľko partizáni mali dobré spojenie a keď aj naši vojaci prišli až jej 
zemljankám našli tieto prázdne. Pritom však zaistili niekoľko osôb podozrelých 
z nadržovania partizánom, ktorých dopravili do Ovruče, kde boli najprv väzne
ní a vyslúchaní u pluku a potom na rozkaz divízie boli odovzdaní nemeckému 
práporu, ktorý ich z Ovruče odviezol.“64 V prípade pravdivosti tohto svedectva 
by bol osud týchto osôb vzhľadom na okupačnú prax pri zaobchádzaní s „parti
zánmi a ich pomáhačmi“ viac než zrejmý. Na druhej strane podľa K. Kubíčka išlo 
o partizánov alebo ich spolupracovníkov, ktorí sa sami prihlásili na jeho výzvu 
(ako aj výzvy podriadených dôstojníkov), v ktorej im mal za spoluprácu zaručiť 
beztrestnosť. Po prevedení výsluchu mali byť skutočne prepustení.65

Protipartizánske akcie v priestore Skorodnoje - Valavsk však pokračova
li aj v nasledujúcich dňoch. Už krátko po skončení prvej akcie totiž došlo po
čas prieskumu k prepadnutiu jazdeckej čaty por. pech. Jána Záhoráka (velenie 
prevzal 16. novembra po návrate z dovolenky) v priestore Valavsk. Jeden vojak 
z hliadky sa počas prestrelky načas stratil.66 Pplk. Hrabec preto zorganizoval 
aj druhú akciu opäť na čele s veliteľom 1/102 práporu mjr. Kubíčkom.67 Ten bol 
podľa vlastných slov znovu upozornený, „že nemám brát zajatce“. Spravodaj
ský dôstojník mu mal totiž naznačiť „aby som ich strieľal, t. j. aby som sa ria
dil podľa smerníc a jeho dispozícií“.68 Počas prípravy tejto novej akcie, ktorej 
východiskovým postavením bol Valavsk, došlo dňa 21. novembra opäť k stretu 
medzi Záhorákovou čatou a ozbrojenou skupinkou v priestore Korma (severo
západne od priestoru Skorodnoje - Valavsk).69 Tento incident urýchlil na druhý 
deň celú protipartizánsku akciu, ktorej sa zúčastnili všetky vyčlenené jednotky

63 V situačnom hlásení Vel. ZD sa píše o zaistení štyroch osôb v Medvednoje dňa 16.11., ktorí vedeli miesto 
úkrytu partizánov a boli využití ako sprievodcovia. VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. 
ZD na MNO, obranné oddelenie zo 17. 11.1941.

64 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z vypočúvania mjr. 
národnej bezpečnosti (NB) Ľudovíta Krampla z 15.4.1948.

65 ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol z výpovede obvineného K. Kubíčka z 29. 3.1955, s. 5.

66 ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol z výpovede obvineného K. Kubíčka z 30. 3.1955, s. 2.

67 Podľa vlastných slov mal okrem jazdeckej čaty k dispozícii 3/102 rotu npor. Ivana Popoviča, guľometnú, 
mínometnú, ženijnú a spojovaciu čatu. K dispozícii mal konečne mať aj vyššie spomínanú rotu od II/102 
práporu, ktorá sa však do vytýčeného priestoru dostavila až neskôr. ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, proto
kol z výpovede obvineného K. Kubíčka z 30. 3.1955, s. 1,3.

68 Tamže, s. 1-2.

69 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, Vojnový denník pomocnej roty 
(Ocel), s. 39.
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s výnimkou jednej roty, ktorá sa len presúvala od 11/102 práporu. Aj táto akcia sa 
však skončila „dobytím“ prázdnych partizánskych bunkrov.70 Dňa 22. novembra 
napokon slovenské jednotky predsa len chytili veliteľa skutočnej partizánskej 
skupiny, ktorej sa podarilo utiecť z tábora pri osade Medvednoje. Bol ním istý 
Peter Rohozenko. O niekoľko dní nato slovenské jednotky chytili aj ďalšieho prí
slušníka jeho skupiny, Petra Ušakova. Obidvaja pritom kládli ozbrojený odpor.71 
Podľa povojnových výpovedí bolo okrem týchto dvoch partizánov zatknutých 
tiež niekoľko ďalších osôb, medzi nimi aj dve podozrivé ženy, ktoré sa priznali, 
že boli členkami Rohozenkovej skupiny.72

Zatknuté osoby boli podrobené výsluchu. Kubíček pritom vo svojej povojno
vej výpovedi tvrdil, že nový veliteľ pešieho pluku 102 pplk. pech. Michal Lokšík 
mu otvorene nariadil všetky zajaté osoby, včítane žien, popraviť pre výstrahu na 
námestí v Skorodnoje. Kubíček sa podľa vlastných slov snažil zmierniť toto roz
hodnutie prostredníctvom odchádzajúceho pplk. Hrabca, ten mu však mal ozná
miť, že „Lokšík je ovlivněn Nemci a že s ním není žádná řeč.“ Kubíček sa podľa 
vlastných slov napriek rozkazu rozhodol popraviť len dve osoby - Rohozenka 
a Ušakova, u ktorých bolo dokázané, že išlo o partizánov. Naopak, obidve vypo
čúvané ženy mali byť prepustené, zvyšok podozrivých odovzdaný na veliteľstvo 
pluku do Ovruča.73 Vyšetrovatelia pritom zistili, že základ tejto prenasledovanej 
skupiny (59 osôb) skutočne tvorili partizáni, väčšinu členov však predstavovali 
vojaci z rozbitých sovietskych jednotiek, skrývajúci sa pred zajatím.74

Rohozenko a Ušakovboli skutočne ako odstrašujúci príklad 1. decembra za
strelení, o čom nový veliteľ ZD plk. pech. Pavol Kuna bezprostredne informoval 
aj MNO v Bratislave. Išlo vôbec o prvú oficiálnu popravu partizánov, ktorú ZD 
realizovala vo vlastnej réžii. Jej veliteľ toto rozhodnutie zdôvodnil tvrdením, že 
išlo o nebezpečných partizánov zajatých so zbraňou v ruke. Pri výsluchu sa totiž 
zistilo, že tieto osoby mali na svedomí viacero vrážd osôb považovaných za ko
laborantov.75 Podľa uvedených svedeckých povojnových výpovedí tu však svoju 
rolu zohrala aj výmena vo funkcii veliteľa pešieho pluku 102, ktorým sa od de
cembra 1941 stal pplk. pech. Michal Lokšík. Samotný Kubíček bol už krátko po 
tejto udalosti odvolaný z funkcie a odoslaný na Slovensko, čo on sám zdôvodňo-

70 ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol z výpovede obvineného K. Kubíčka z 30. 3.1955, s. 3.

71VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie zo 6.12.1941.

72 ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol z výpovede obvineného K. Kubíčka z 31. 3.1955, s. 5,6.

73 Túto Kubíčkovú výpoveď potvrdil v roku 1955 aj T. Samo, ktorý počas tejto akcie pôsobil ako spravodajský 
dôstojník. Zatknutých podlá neho bolo 9 osôb. ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol z výpovedi obvi
neného K. Kubíčka z 31.3.1955, s. 7 a T. Sama z 2.6.1955, s. 5.

74 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie zo 6. 12. 1941, 
výsluchový protokol z 30.11.1941 vypracovaný spravodajským dôstojníkom pešieho pluku 102.

75 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie zo 6.12.1941.
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val nesplnením Lokšíkovho rozkazu.76 Podľa povojnovej výpovede vtedajšieho 
Lokšíkovho pobočníka Ľudovíta Krampla nastala jeho príchodom „pre peší pluk 
102 nová éra, nakoľko pplk. Lokšík bol osobne zaujatý proti Rusom údajne ešte 
z bývalej sv. vojny.“77

Okrem popravených partizánov do 29. novembra orgány ZD zatkli spolu 20 
osôb označených ako partizáni. Všetkých odovzdali nemeckému poľnému žan
dárstvu v Ovruči.78 Aký bol ďalší osud týchto osôb, naznačuje svedectvo vtedajšie
ho veliteľa jazdeckej čaty Jána Záhoráka, ktorý k tomu počas vyšetrovania v roku 
1955 vyhlásil: „V Ovruči som potom počul od vojakov, že sovietski vojaci zajatí 
v bojoch s partizánmi v priestore Skorodnoje boli daní do zajateckého nemeckého 
tábora a že niektorí zo zajatých civilných osôb boli obesení v parku v Ovruči.“79

Veliteľstvo ZD zároveň v decembri 1941 obdržalo od nemeckých vojenských 
miest „Smernice pre boj s partizánmi“, ktoré už obsahovali inštrukcie na pre
vádzanie exekúcií vo vlastnej réžii: „Nepriateľ musí byť úplne zničený. Rýchle 
rozhodnutie o smrti alebo živote chytených partizánov je aj pre najtvrdšieho 
vojaka ťažké. Preto sa musí konať.“ Pritom slovenské jednotky nasadzované na 
pátranie po partizánoch mali byť posilnené o príslušníkov SD a tajnej poľnej 
polície. Na druhej strane opatrnejší postup sa mal zvoliť smerom k civilnému 
obyvateľstvu. Svedčí o tom konštatovanie, že boj proti partizánom uľahčí „múd
re a spravodlivé zaobchádzanie“ s civilistami, ktorí sa nemali prečo angažovať 
za boľševizmus.80 Možno konštatovať, že tieto smernice ešte aspoň formálne 
rozlišovali medzi osobami podozrivými z partizánskej činnosti a bezbrannými 
civilistami. Treba uviesť, že podobnú stratégiu zoči-voči okupačnej praxi pre
sadzovali viacerí nemeckí velitelia v tylovej oblasti Wehrmachtu, v praxi sa ju 
však v konečnom dôsledku aplikovať nepodarilo.81 Svedčí o tom, okrem iného, 
obrovský nárast zničených obcí podozrivých zo spolupráce s partizánmi na oku
povanom území v roku 1942.82 Na druhej strane tieto smernice už jasne odrážali 
požiadavku väčšej miery brutalizácie pri boji proti skutočným, ale tiež potenci
álnym odporcom okupačného režimu v podmienkach nemeckého Wehrmachtu. 
Tieto pravidlá „boja“ si pritom mali osvojiť aj spojenecké jednotky.

76 ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol z výpovede obvineného K. Kubíčka z 31. 3.1955, s. 7.

77 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z výpovede mjr. NB 
Ľ. Krampla z 15.4.1948.

78 Podlá neskoršieho hlásenia dňa 10.12. 1941 bolo eskortovaných 20 „zajatých partizánov“ z Ovruča k Vel. 
ZD. je otázne, či išlo o tie isté osoby. V tomto prípade však nešlo o skutočných partizánov, keďže následne 
boli odovzdaní do zajateckého tábora v Žitomire. VHA Bratislava, f. 53, sig. 48/2/42-1, hlásenie Vel. ZD na 
MNO, obranné oddelenie 29. 11. 1941; f. 55, sig. 55-55-4; f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD pre 
hlavného veliteľa Ukrajiny z ll.ll.ana MNO, obranné oddeleniez 13.12.1941.

79 ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol o výpovedi s potrestaným J. Záhorákom 4.2.1955, s. 3.

80 VHA Bratislava, f. RD, šk. 109, sig. 1-66, č.j. 5525, smernice pre boj s partizánmi z 15.12.1941.

81 HEER, ref. 6, s. 60-62.

82 GERLACH, ref. 17, s. 870.
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Platilo to postupne aj v podmienkach ZD, kde po nástupe nového veliteľa pe
šieho pluku 102 pplk. pech. Lokšíka rástol počet menších protipartizánskych ak
cií, pri ktorých „vynikala“ jazdecká čata vyššie spomínaného por. pech. Jána Zá- 
horáka (od januára npor.). Táto jednotka mala okolo 20 mužov a jej veliteľ pod
liehal priamo samotnému Lokšíkovi, od ktorého dostával aj rozkazy. Jej úlohou 
bolo počas presunu jednotiek pluku vykonávať prieskum terénu.83 Tieto akcie sa 
už dokázateľne spájali aj s terorom voči civilnému obyvateľstvu. Podľa materiá
lov z povojnového vyšetrovania Záhorákova čata od novembra do marca 1942 
pri pátraní po partizánoch zatkla a týrala niekoľko desiatok civilistov, z ktorých 
asi polovicu popravila. Jeden z príslušníkov jeho jednotky pritom vypovedal, že 
„nebolo snáď ani jednej ukrajinskej alebo ruskej dedinky, kde by nebol dal npor. 
Záhorák rozkaz na odstrelenie buď zajatých partizánov, alebo obyvateľov týchto 
dediniek, o ktorých dostal správu, že pomáhajú partizánom.“ Po nástupe Lokšíka 
jazdecká čata pôsobila naďalej v priestore Valavsk, odkiaľ sa 6. - 7. decembra 
vrátila do Ovruča. V priestore ZD pritom v tomto čase nebola zistená žiadna 
činnosť partizánov, keďže väčšie skupiny „boli svojho času rozprášené“. Menšie 
skupiny sa podľa hlásenia Vel. ZD z 13. decembra usilovali uniknúť cez zamrznu
tú rieku Pripjať ďalej na východ, alebo do svojich domovov.84 Uvedené hlásenie 
len opätovne potvrdzuje už naznačený charakter týchto skupín, z ktorých drvivú 
väčšinu nebolo možné považovať za skutočných partizánov.

Napriek tomu sa jazdecká čata 21. decembra opäť vydala na „protipartizán- 
ske ťaženie“ do obce Skorodnoje, kde operovala až do januára 1942 a následne 
od 24. februára do 3. marca 1942. S pomocou miestneho starostu, ako aj domácej 
milície, sa Záhorák angažoval v tejto obci pri zatýkaní osôb podozrivých zo spo
lupráce s partizánmi, ktoré následne aj za pomoci brutálnych metód vypočúval. 
Sám pritom po vojne priznal, že „pri týchto výsluchoch zaistené osoby, ktoré 
tvrdošijne popierali spojenie s partizánmi som nútil k doznaniu bitím a to rukou 
alebo jazdeckým bičíkom (rákoskou).“85 Podľa jednej z výpovedí Záhorák rovna
kým spôsobom mučil tiež zatknutú ženu Ninu Sokolovskú, ktorá bola dočasne 
zaistená už počas novembrovej akcie mjr. Kubíčka.86 Podobne postupovali tiež 
niektorí ďalší príslušníci jeho čaty.87 Osoby, ktoré Záhorák uznal vinnými zo spo-

83 ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol o výpovedi s potrestaným J. Záhorákom 3.2.1955, s. 2.

84 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sig. 305-32-5, hlásenie Vel. ZD na MNO, obranné oddelenie z 13.12.1941.

85 Tamže.

86 Ide o výpoveď lúliusa Hunáka, ktorý okrem iného vyhlásil:.....videl som v miestnosti veliteľa Záhoráka,
jednu občianku ZSSR asi 22 ročnú, ktorú Záhorák vyšetroval za prítomnosti 4-5 vojakov....Záhorák na ňu 
naliehal, aby vyzradila, kde sú partizáni a kde má rádiovysielačku. Keď sa zmienená partizánka vyjadrila, 
že svoj národ nikdy nezradí, Záhorák ju bil korbáčom do tváre a po poprsí, lebo bola vyzlečená do pol 
tela.“ Záhorák toto obvinenie popieral. ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 
440/48, zápisnica z vypočúvania J. Hunáka z 31. 3.1948; ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol o výpo
vedi s potrestaným J. Záhorákom 5.2.1955, s. 5,6.

87 ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol o výpovedi s potrestaným J. Záhorákom 5.2.1955, s. 4; so svedkom
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lupráce s partizánmi, príslušníci jeho jednotky popravovali. Tieto skutočnosti 
viacerí z nich potvrdili priamo pred povojnovým retribučným súdom.88 Zavraž
dená pritom mala byť aj vyššie spomínaná Nina Sokolovská, a to zvlášť krutým 
spôsobom, keďže jeden z vojakov ju mal po „nevydarenej“ streľbe dodatočne 
prepichnúť bodákom.89

Podľa výpovede jedného príslušníka čaty, Michala Husárika, bolo počas všet
kých akcií v obci Skorodnoje na Záhorákov rozkaz zaistených 30 až 40 civilis
tov, z ktorých malo byť 15 až 20 zastrelených.90 Naopak, partizáni, ktorí túži
li po pomste, mali údajne na „Záhorákovu hlavu“ vypísať odmenu.91 Samotný 
Záhorák sa po vojne obhajoval tvrdením, že konal pod nátlakom veliteľa pluku 
pplk. Lokšíka. Počet obetí v Skorodnoje mal byť údajne na jeho príkaz ešte vyšší. 
Lokšík mal totiž podľa neho po skončení poslednej akcie požadovať zastrelenie 
všetkých v Skorodnoje zaistených osôb, a to aj vzhľadom na presun veliteľstva 
pluku do nového priestoru v marci 1942. Toto si však Záhorák podľa vlastných 
slov na zodpovednosť nezobral a časť zaistených prepustil. Z vlastných vojakov 
údajne dokonca zostavoval akési „stanné súdy“, keď o vine či nevine tej-ktorej 
osoby museli spolu hlasovať. Na svojich vojakov tak vytváral psychologický sku
pinový tlak, ktorý mohol determinovať ich rozhodovanie.

Záhorákovo tvrdenie nemožno potvrdiť ani vyvrátiť. Avšak vzhľadom na roz
sah výpovedí potvrdzujúcich jeho angažovanosť na protipartizánskych represá
liách, nie je jeho snaha o prenášanie zodpovednosti na nadriadeného dôstojníka 
nijako prekvapujúca.92 V rozpore s jeho obhajobou pôsobí aj výpoveď jedného 
z príslušníkov jeho čaty, ktorý okrem iného vyhlásil: „Poznamenávam, že sa sta
li prípady, že niektorí vojaci z ľútosti nechceli strieľať tieto obete, niektorí sa 
i rozplakali a týchto npor. Záhorák nútil k vykonaniu rozkazu, naháňal a bil ich 
trstenou paličkou a s remeňmi, ktoré mal na koňa.“93

O mimoriadnej aktivite Záhorákovej čaty začiatkom roka 1942 svedčí aj jej 
zapojenie do pátrania po partizánoch v priestore medzi riekami Pripjať (bielo-

Michalom Husárikom z 13.2.1955.

88 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z vypočúvania 
Júliusa Hunáka z 31. 3. 1948; Petra Jančuša zo 7. 4. 1948; Michala Presbrucha z 13. 3. 1948; Jána Baňasa 
z 12.4.1948.

89 ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol o výpovedi s potrestaným J. Záhorákom 5. 2.1955, s. 7.

90 Záhorák v roku 1948 priznal 14 zastrelených v Skorodnoje, v roku 1955 však tvrdil, že k tejto výpovedi bol 
donútený pod nátlakom. Počet obetí pritom upřesnil na 7 - 8 ľudí. ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Brati
slavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z vypočúvania M. Husárika z 24.3.1948; ABS Praha, f. H, 
arch. č. H-770, protokol o výpovedi s potrestaným J. Záhorákom 5.2.1955, s. 7-10.

91 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z vypočúvania ]. 
Baňasa z 12.4.1948.

92 ABS Praha, f. H, arch. č. H-770, protokol o výpovedi s potrestaným J. Záhorákom 5.2.1955, s. 10.

93 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z vypočúvania }. 
Baňasa z 12.4.1948.
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rusky Prypiac, ukrajinsky Prypiať) a Dneper v dňoch 20. januára až 13. februára.94 
Táto akcia, ktorej sa zúčastnili tiež dve roty pešieho pluku 102, sa uskutočnila 
v sťažených zimných podmienkach a ponímala sa ako výpomoc maďarským za
isťovacím jednotkám pôsobiacim v susedstve slovenskej ZD.95 Podľa oficiálneho 
hlásenia Záhorák dňa 3. februára v lesoch blízko bieloruského mesta Lojev (bie
loruský Lojeu - v priestore asi 40 km juhozápadne od mesta Gomel'/bieloruský 
Homeľ/) zaútočil na tábor obsadený „záškodníkmi“. Napriek tomu, že sa podľa 
tejto verzie nepriateľ nachádzal v päťnásobnej presile, mal Záhorák uskutočniť 
túto akciu za minimálnych strát, ktoré predstavovali jedného mŕtveho a dvoch 
ranených. Na „bojisku“ pritom malo zostať „172 mŕtvych banditov“. Je príznač
né, že velenie ZD sa s týmto výkladom uspokojilo, napriek do očí bijúcej diskre- 
pancii pri uvedených počtoch strát na obidvoch stranách, a to aj vzhľadom na 
proklamovanú obrovskú prevahu protivníka. Záhorákove praktiky pri zaobchá
dzaní s civilným obyvateľstvom pritom nijako neprešetrovalo, napriek tomu, že 
chýr o nich sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostal do uší aj samotnému veli
teľovi ZD plk. Kunovi. Naopak, za velenie v tejto akcii a preukázanie „odvážnosti, 
statočnosti a rozvážnosti všetkému mužstvu“, Záhorák obdŕžal vysoké vojenské 
vyznamenanie „Za hrdinstvo II. stupňa“96 a 27. marca aj nemecký Železný kríž 
II. triedy.97 Úspech celej akcie a osobitne zásluhy npor. Záhoráka ocenil aj veliteľ 
Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina gen. let. Karl Kitzinger v pochval
nom uznaní, ktoré bolo 4. marca 1942 uverejnené v rozkaze Vel. ZD.98 Vzhľadom 
na uvedené preto nijako neprekvapuje, že táto oficiálna verzia bola v príkrom 
rozpore s tým, čo o Záhorákovej akcii po vojne vypovedali samotní príslušníci 
pešieho pluku 102. Napr. podľa Ľudovíta Krampla, ktorý bol v hodnosti npor. 
pech. pobočníkom veliteľa pluku, Záhorákova jednotka, spolu s ďalšími čatami 
v lojevských lesoch, narazila na partizánsku zemľanku, „odkiaľ partizánov vy
plašila a cez to boli hlásené veľké víťazné boje a pobitých niekoľko 100 partizá
nov. Takýmto spôsobom boli vedení za nos Nemci a ohromná sláva získaná našej 
divízii.“ V ďalšej výpovedi Krampl uviedol, že počas tejto prestrelky Záhoráko
va jednotka stratila dvoch mužov a údajne zastrelila 7 partizánov. Podobne ako

94 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, Vojnový denník pomocnej roty 
(Oceľ), s. 63, 72.

95 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. III/204, Vojnový denník 5/102 roty; ABS Praha, f. 302, sig. 302-82-19, 
protokol spísaný so škpt. Ľudovítom Kramplom zo 4.11.1945 na Hlavnom vel. NB, s. 3.

96 VHA Bratislava, f. MNO 1939- 1945 vária, šk. 14, k č.j. 57.953 dôv. Ila.odd.1942, zoznam vyznamenaných 
príslušníkov pešieho pluku 102 zo 16.8.1942.

97 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, Vojnový denník pomocnej roty 
(Ocel), s. 87.

98 V pochvalnom uznaní sa píše: „Zo správy údernej jednotky slovenského p. pl. 102 o očistení priestoru 
Lojew od partizánov som videl, že táto akcia viedla k plnému úspechu. Vyslovujem veliteľovi, npor. Zá- 
horákovi a všetkým súčastneným dôstojníkom a mužstvu plné uznanie za rýchle a energické prevedenie 
tejto úlohy.“ BYSTRICKÝ, J.: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (september 
1941 - november 1942). In: Vojenská história, roč. 3,1999, č. 4, s. 33.
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Krampl vypovedali pred súdom aj príslušníci Záhorákovej jednotky. Upozornili 
však už aj na represívny rozmer týchto akcií. Podľa týchto výpovedí prestrelka tr
vala 15-20 minút. Záhorák pritom proti partizánom nechal použiť KPÚV. Nako
niec sa čata vrátila do Lojeva. Záhorák pritom zaistil viacero miestnych občanov, 
medzi nimi aj Žida, ktorého dal ako údajného špióna zastreliť. Podľa výpovedí 
bolo zaistených 13 až 30 osôb a z nich bola asi polovica zastrelená." Diskrepan- 
cie v počtoch strát na obidvoch stranách tak vzhľadom na tieto výpovede neboli 
len dôsledkom vysloveného fabulovania, keďže aj nemeckí vojaci medzi zabitých 
partizánov bežne započítavali obete z radov civilného obyvateľstva.

Podľa viacerých výpovedí pred povojnovým ľudovým súdom bolo výsled
kom činnosti malej Záhorákovej jednotky v období od novembra, resp. decem
bra 1941 do marca 1942 od 60 do 100 zatknutých osôb, z ktorých bolo cca 20 až 
50 popravených. Medzi zavraždenými mali byť aj dve ženy.100 Podľa povojno
vých výpovedí obžalovaných vojakov boli v zmysle hesla „čo Žid to partizán“ 
medzi zavraždenými aj dve osoby, ktoré sa previnili len tým, že sa podobali na 
Židov a mohli teda byť špiónmi.101 Počas týchto akcií Záhorákova čata operovala 
v priestore juhozápadne a východne od Mozyru, pričom pred ľudovým súdom sa 
okrem obce Skorodnoje a mesta Lojev skloňovali tiež zločiny, ktorých sa mala 
dopustiť v Chojnikách a Bragine (bieloruský Brahin).

Možno konštatovať, že jednotky ZD už v predmetnom období preberali vo 
svojej teritoriálnej pôsobnosti čoraz viac povinností okupačného aparátu v bez
pečnostnej oblasti. V tomto kontexte bolo len otázkou času, kedy sa zapoja aj do 
činnosti spojenej s prebiehajúcou genocídou Židov. Dokazuje to záznam v den
níku jednej z rôt pešieho pluku 102 z 8. januára: „Večer od 17.00 hod. - 24. 00 
hod. strielali nem. žandari s našou výpomocou Židov v Mozyre. Naši mali za úkol 
obkolesiť Mozyr a zabrániť útek Židom z mesta.“ Strieľanie Židov pritom podľa

99 ABS Praha, f. 302, sig. 302-82-19, protokol spísaný so škpt. Ľudovítom Kramplom zo 4.11.1945 na Hlav
nom vel. NB, s. 3; ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnice 
z výpovede Branislava Č. Závodného z 9. 4. 1948, J. Baňasa z 12. 4. 1948, M. Husárika z 24. 3. 1948, Ľ. 
Kramplaz 15.4.1948.

100 Podľa jednej z výpovedí boli medzi obeťami aj deti, tie však mali na Záhorákov rozkaz povraždiť miestni 
milicionári. Tento prípad však nefiguruje v rozsudku. ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 
1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z vypočúvania J. Baňasa z 12.4. 1948; M. Husárika z 24. 3. 1948; B. Č. 
Závodného z 9.4.1948; M. Prezbrucha z 13. 3.1948; P. Jančuša zo 7.4.1948. K činnosti Záhorákovej jed
notky pozri tiež MEDVECKÝ, M.: Represálie príslušníkov Zaisťovacej divízie voči civilnému obyvateľstvu 
na obsadenom území ZSSR. In: Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov I. Zborník 
príspevkov z prvého sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Modrová 19. - 20. apríla 
2002 (ed. M. Lacko). Trnava 2002, s. 162-163.

101 jeden zo svedkov týchto udalostí vypovedal nasledujúce: „Poznamenávam, že keď náš pluk sa presťaho
val z Ovručí do Koziniek, z Koziniek sme robili ešte jednu akciu spolu s ostatnými rotami, ktorá trvala asi 
6 týždňov. Pri pochodovaní našej jednotky stretli sme jedného staršieho civila s dlhou bradou, ktorého 
Záhorák rozkázal zobrať so sebou a v jednej dedine, kde sme nocovali, dal tohto chlapa Záhorák strážiť 
milicistom a na druhý deň pri odchode našej jednotky za dedinou pri jednom dome, dal Záhorák rozkaz 
jednému milicistovi, aby tohto za tým domom odstrelil, lebo že je to Žid, čo aj tento urobil.“ ŠA Brati
slava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z vypočúvania M. Husárika 
z 24. 3.1948.
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denníka pokračovalo aj nasledujúci deň.102 V súvislosti s týmito udalosťami sa 
zachovala tiež výpoveď stíhaného veliteľa žandárskej stanice v Mozyre zo 60. 
rokov 20. storočia. Ten v nej uvádza, že na exekúciách Židov z mesta sa podieľali 
aj samotní slovenskí vojaci. Podľa Michala Schvarca, ktorý túto výpoveď vypátral 
v nemeckých archívoch, však išlo skôr o obranné tvrdenie obvineného. Nemožno 
ho preto považovať za relevantný dôkaz. Nemecké justičné orgány pritom na 
základe výpovede svedkov a dostupného materiálu zo ZSSR počet zavraždených 
odhadovalo na 500 - 700 osôb, aj keď dostupné údaje výrazne kolísali.103

Zapojenie ZD do vojny proti partizánom sa výrazne rozšírilo v prvom pol
roku 1942. Súviselo to s dislokačnými zmenami, ktoré vyplývali z nemeckej po
žiadavky, aby sa slovenské jednotky podieľali na ochrane dôležitej železničnej 
trate Pinsk - Gomel' a na protipartizánskych akciách v jej okolí.104 Ríšsky komi
sár na Ukrajine Erich Koch chcel tiež týmto spôsobom brániť severné hranice 
svojho komisariátu pred vyhladovanými rabujúcimi utečencami z Pripjatských 
močiarov, čo samo o sebe hovorí o charaktere protivníka označovaného ako par
tizán.103 Cieľom bolo zlikvidovať v tejto oblasti bázu pre zásobovanie partizánov, 
a to vyrabovaním okolitých dedín a zároveň zabezpečiť z týchto prostriedkov 
zásoby pre vlastné jednotky. Do aktívnej „protipartizánskej“ činnosti sa zapojil 
predovšetkým peší pluk 102 pplk. pech. Michala Lokšíka. V súvislosti s požiadav
kou, aby sa ZD podieľala na ochrane spomínanej železničnej trate, jeho veliteľ
stvo sa vo februári 1942 presunulo z Ovruča viac na sever do Mozyru.106

Možno konštatovať, že ZD sa už v predmetnom období stala integrálnou 
súčasťou nacistického okupačného aparátu. Plnila pritom od začiatku rovnaké 
úlohy ako nemecké zaisťovacie divízie určené na pacifikovanie odporu v tyle 
bojujúcich vojsk. V predmetnom období sa ZD zapojila aj do protipartizánskej 
vojny, aj keď väčšinu jej protivníkov v tomto období možno sotva označiť tým-

102 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. IH/204, Vojnový denník 5/102 roty.

юз SCHVARC, M.: Krvavé stopy na východe. K zločinom slovenských vojakov v okupovanom Sovietskom 
zväze. In: ROGUĽOVÁ, J. - JAKSICOVÁ, V. a kol.: Historik a dejiny. V česko-slovenskom storočí osudových 
dátumov. Bratislava 2018, s. 287.

104 Podľa hlásenia Vel. ZD z 24.3.1942 bolo územie „chránené“ jednotkami ZD skoro dvakrát také veľké ako 
územie Slovenska (asi 60-tisíc km2)- VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk.16, 
č.j. 84 026/taj.

105 CURILLA, W.: Die deutsche Ordnungs - Polizei und der Holocaust im Baltikům und in Weissrussland. 
Paderbom 2006, s. 650.

106 Začiatkom roka 1942 sa pritom pôsobnosť ZD paradoxne rozšírila viac na juhovýchod, a to aj napriek 
tomu, že jej sily Nemci oslabili nariadením o odsune delostreleckého pluku 31 na front. Vo februári 1942 
mala ZD spolu vyše 5 700 príslušníkov (z toho 203 dôstojníkov), jej veliteľstvo bolo spolu s viacerými 
ďalšími jednotkami v Žitomire. Veliteľstvo Jazdeckého priezvedného oddielu bolo v Korostyševe (ukra
jinsky Korostyšiv) a pešieho pluku 101 vo Vasiľkove (ukrajinsky Vasiľkiv). Vzhľadom na postupný presun 
hlavných síl pešieho pluku 102 k železničnej trati Pinsk - Gomel'došlo už v máji k zmene juhovýchod
ných hraníc oblasti ZD. Jej cieľom bolo posilniť prostriedky ZD nasadené v jej severnej oblasti. Jednotky 
pešieho pluku 101 sa preto stiahli z ochrany železničnej trate Kazatin - Kyjev do priestoru Ovruč - Jeľsk. 
Jazdecký priezvedný oddiel sa presunul do priestoru Korosteň - Ovruč. BYSTRICKÝ, ref. 98, s. 33-35.
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to termínom. Možno pritom konštatovať, že niektoré jednotky ZD (konkrétne 
pešieho pluku 102) si už na konci roka 1941 veľmi rýchlo osvojili požiadavku 
väčšej miery radikalizácie a brutalizácie pri boji proti skutočným, ale tiež poten
ciálnym odporcom okupačného režimu. Na prelome rokov 1941 - 1942 preto už 
represívna činnosť týchto jednotiek postihovala aj obete z radov bezbranného 
civilného obyvateľstva. Participácia jednotiek ZD na prvých veľkých protiparti
zánskych akciách, pri ktorých už nacisti v praxi vo väčšom meradle aplikovali aj 
princíp kolektívnej odvety na celých dedinách sa tak v danom momente stávala 
len otázkou času.
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3. Príprava na veľké akcie proti partizánom 
a krvavá zrážka v obci Perekalje

Prvé väčšie protipartizánske akcie v roku 1942 realizoval Lokšíkov pluk už kon
com februára a v marci, a to v spolupráci s podriadeným nemeckým policajným 
práporom 315. Išlo pritom o útvar, ktorý mal už v tom čase bohaté skúsenosti 
s vyhladzovaním Židov v Rovne na Ukrajine, čo samo osebe predurčovalo charak
ter nasledujúcej slovensko-nemeckej spolupráce.1 Úlohou obidvoch útvarov bola 
príprava na prvú veľkú protipartizánsku akciu v tylovom priestore Skupiny ar
mád Stred s krycím názvom Bamberg,2 ktorá sa mala uskutočniť na prelome marca 
a apríla 1942 na území juhovýchodného Bieloruska (južne od mesta Bobrujsk/ 
bieloruský Babrujsk/).

Prípravou akcie Bamberg bol poverený veliteľ Zadnej vojenskej oblasti Skupi
ny armád Stred (Befehlshaber des Ruckwärtigen Heeresgebietes der Heeresgrup- 
pe Mitte) gen. Max von Schenckendorff. Vypracovaná mala byť na základe žiadosti 
OKH z 1. marca 1942.3 Cieľom akcie malo byť okrem boja proti partizánom tiež 
zabezpečenie zásob pre okupačné jednotky. Podľa pôvodných návrhov z dielne 
Schenckendorffovho veliteľstva zo začiatku marca sa mal pri rekviráciách a rabo
vaní pôvodne brať elementárny ohľad aj na potreby civilného obyvateľstva (najmä 
na území, kde sa počítalo s ďalšou prítomnosťou okupačných jednotiek). Mala sa 
tak eliminovať hrozba, že frustrované obyvateľstvo začne sympatizovať s parti
zánmi. Na druhej strane rekviráciou zásob a majetku miestneho obyvateľstva sa 
mala likvidovať báza pre partizánov v tomto regióne. Samotná operácia pritom 
podľa neho nemala mať charakter trestnej akcie, z civilného obyvateľstva mali 
byť zastrelení „len“ skutoční pomocníci partizánov, ako aj tí, čo nemali povolenie 
na pobyt. S obyvateľstvom sa dokonca podľa pôvodných návrhov velenia 203. za
isťovacej brigády, ktorá mala byť poverená touto akciou, počítalo ako s výpomo
cou pri zabezpečení transportu zrekvirovaného majetku a surovín.4

O tom, aký bol postoj velenia ZD k takému rozsiahlemu zapojeniu vlastných 
jednotiek do represívnych operácií okupačných orgánov, možno zatiaľ len disku
tovať. Každopádne krátko pred ich začiatkom bol z funkcie náčelníka štábu ZD

1 Bližšie pozri CURILLA, W.: Die deutsche Ordnungs - Polizei und der Holocaust im Baltikům und in Weis- 
srussland. Paderborn 2006, s. 650; KLEMP, S.: Nicht ermittelt. Polizeibataillone und die Nachkriegsjustiz. 
Ein Handbuch. Essen 2005, s. 278-279.

2 Bola to vôbec prvá protipartizánska akcia s krycím názvom. Veliteľ tylovej oblasti Skupiny armád Stred gen. 
Max von Schenckendorff tým chcel zvýrazniť význam protipartizánskych akcií, ktorým sa podľa neho mal 
prikladať rovnaký význam ako frontovým bojom. HASENCLEVER, J.: Wehrmacht und Besatzungspolitik in 
der Sowjetunion. Die Befehlshaber der ruckwärtigen Heeresgebiete 1941 - 1943. Paderborn 2010, s. 382.

3 Tamže, s. 380-381.

4 Tamže, s. 382-383.
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odvolaný pplk. gšt. František Urban. Ten po vojne tvrdil, že príčinou bol jeho od
mietavý postoj k nemeckej žiadosti o zapojenie jednotiek ZD do nemeckých ofen
zívnych protipartizánskych akcií, ktorých súčasťou mala byť aj „čistka terénu“. 
Počas rokovania s nemeckými zástupcami na Vel. ZD o tejto otázke, ktoré viedol 
v zastúpení neprítomného veliteľa plk. pech. Pavla Kunu, sa pritom odvolával na 
„nízke početné stavy a na inštrukcie slovenského MNO“. Po vojne tiež tvrdil, že po 
návrate z frontu mu bola odňatá hodnosť dôstojníka gšt. a znížený plat. Zároveň 
mal byť na dobu určitú preradený do funkcie dôstojníka koncepčnej služby na 
VPV. Bol to podľa neho trest za neplnenie nemeckých rozkazov. Čo sa týka postoja 
samotného Kunu, ten sa podľa Urbana vyhol rokovaniu s nemeckými zástupcami 
zámerne, okrem iného aj preto, že neovládal nemecký jazyk. Podľa Urbana mal 
totiž aj Kuna odmietať „akékoľvek akcie proti partizánom, s poukazovaním, že 
našou úlohou je výhradne len strážna služba.“5 Na druhej strane dodnes nie je 
známy žiadny oficiálny dokument potvrdzujúci toto odmietavé stanovisko velite
ľa divízie. Každopádne s rozkazmi nadriadených nemeckých miest upravujúcimi 
charakter protipartizánskej činnosti a správanie sa okupačných jednotiek voči ci
vilnému obyvateľstvu veliteľ ZD plk. pech. Pavol Kuna automaticky oboznamoval 
aj vlastné jednotky. Bolo tomu tak aj v prípade pripravovaných marcových akcií, 
pričom ich trestný charakter voči civilnému obyvateľstvu bol na základe inštruk
cií veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina celkom zrejmý. Svedčia 
o tom „Správy o nepriateľovi č. 2“ z 8. marca 1942, zverejnené v rozkaze veliteľa 
ZD, kde sa, okrem iného, konštatuje: „Osvedčilo sa pohroziť v krajoch preplnených 
partizánmi najprísnejšími opatreniami prostredníctvom oznámení, že proti tým, 
ktorí poskytnú elementom potulujúcim sa v lesoch príbytok a stravu budú použité 
najprísnejšie opatrenia. Obce, ktorých obyvatelia sú usvedčení, že sa zúčastnili 
partizánskeho boja dodávaním potravín, prenášaním zpráv, alebo prepadávaním 
príslušníkov armády treba v takých prípadoch zapáliť a časť obyvateľstva zastre
liť.“6 Napriek hrozivému zneniu týchto inštrukcií, ako aj vlastných dovtedajších 
skúseností zo zavádzania nacistického „nového poriadku“, nepoznáme zo strany 
plk. Kunu, či samotného MNO, žiadne reakcie na charakter nasadenia Lokšíkovho 
pluku. Napriek tomu, že počas akcie Bamberg mal byť po taktickej stránke podria
dený priamo nemeckému veleniu.

V tejto súvislosti treba zvýrazniť, že uvedené inštrukcie rozširovali dovtedy 
platné smernice o metódach boja proti partizánom, ktoré ešte aspoň formálne 
rozlišovali medzi osobami podozrivými z partizánskej činnosti a bezbrannými 
civilistami. Bol to výrazný posun v procese brutalizácie a radikalizácie okupač
ných praktík, ktoré postihovali čoraz väčší okruh nevinných a bezbranných ľudí.

5 Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici, f. Dokumenty memoárového charakteru, r. 1988 - 2010, prír. č. 
S 87/86, František Urban: Slovenské národné povstanie s osobitným zreteľom na východoslovenské divízie, 
s. 21-22; VHÚ Bratislava, kópia kmeňového listu F. Urbana.

6 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 28, i. č. 11/45.
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V konečnom dôsledku to dokazujú aj štatistiky, podľa ktorých sa okupačná moc 
na území okupovaného Bieloruska v roku 1941 pokúsila zlikvidovať celé dediny 
spolu „len“ v 12 prípadoch z celkového počtu 628. Povraždila pritom 1 628 osôb. 
Podlá nemeckého historika Christiana Gerlacha to bol aj dôsledok pomerne okra
jovej činnosti partizánov v predmetnom období.7 Prirodzene, o spôsobe zaobchá
dzania s civilným obyvateľstvom sa vo velení Wehrmachtu viedla diskusia, a po
stoje k zvoleným metódam neboli celkom jednotné. Reflektovala sa najmä otázka 
miery únosnosti brutalizácie vojny, keďže paralelne s jej zvyšovaním rástla tiež 
reálna hrozba podpory partizánov zo strany perzekvovaných a pauperizovaných 
civilistov. V týchto mantineloch sa pohybovala tiež diskusia o charaktere novej 
stratégie boja proti partizánom, ktorá mala viesť k zaisteniu vojenskej bezpečnos
ti okupovaných území a ich úspešnej exploatácii. V praktickej rovine sa premietla 
v príprave samotnej akcie Bamberg, ktorá predstavovala pilotný projekt tejto no
vej stratégie.

Územná pôsobnosť jednotiek ZD od konca januára do začiatku mája 1942. Marcové akcie sa odohrávali ešte 
severnejšie od tejto vyznačenej línie. (VHA Bratislava)

7 Bližšie pozri GERLACH, CH.: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik im 
Weissrussland 1941 bis 1944. Hamburg 2000, s. 870.
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Veliteľ Wehrmachtu Zadnej vojenskej oblasti Skupiny armád Stred ešte 
1. marca vo svojich „Návrhoch na zničenie partizánov“ podrobil ostrej kritike cel
kový charakter dovtedajšej východnej politiky v otázke realizácie nariadení na za
bezpečenie vojenskej bezpečnosti okupovaných území. Poukazoval pritom najmä 
na kruté zaobchádzanie s civilným obyvateľstvom, bez jeho sympatií podľa neho 
nebolo možné viesť vojnu proti skutočným partizánom. Presadzoval preto podpo
ru intenzívnemu propagandistickému pôsobeniu na civilné obyvateľstvo zo stra
ny okupačného aparátu.8 V tomto dokumente sa nachádza triezve zhodnotenie 
situácie, keďže sa tu upozorňuje, že na rozdiel od predchádzajúceho obdobia na
dobúdal ozbrojený odboj proti okupačnej moci stále väčšiu šancu na prežitie, čo 
bolo do značnej miery dôsledkom úspešnej sovietskej protiofenzívy pri Moskve. 
Na druhej strane ani Schenckendorffa nemožno „podozrievať“ zo snahy humani- 
zovať vzťahy medzi okupačnou mocou a civilným obyvateľstvom. Ani on sa nevy
hýbal presadzovaniu represie v podobe exemplárnych trestov smrti pre jednotliv
cov alebo celé skupiny obyvateľstva. Jeho predstava obmedziť tieto praktiky len 
voči tým, čo skutočne pomáhali partizánom, pritom bola v praxi veľmi iluzórna. 
Podobný prístup presadzoval tiež v otázke využitia civilných zdrojov pre potreby 
okupačných vojsk. Obyvateľstvo totiž chcel pre okupačnú politiku získať tým, že 
mu chcel zachovať len existenčné minimum potrebné na prežitie.9 Na požiadav
ky Schenckendorffa na zmeny vo východnej politike sa však väčší ohľad nebral, 
čoho dôkazom bol aj priebeh samotnej akcie Bamberg, ktorú nakoniec nerežíro
vala 203. zaisťovacia brigáda, ale zo západného Bieloruska presunutá 707. pešia 
divízia. Dôležitú úlohu tu pritom zohrali aj zlé poveternostné podmienky, najmä 
množstvo snehu a blata, ktoré komplikovali presuny okupačných jednotiek v les
nom, ťažko dostupnom teréne. Pre nasadené jednotky bolo „oveľa jednoduchšie“ 
vypáliť dediny a osady v blízkosti dostupných komunikácií a vychádzať pritom 
z predpokladu, že ide o zásobovacie základne miestnych partizánskych skupín.10

Zapojeniu Lokšíkovho pluku do akcie Bamberg predchádzalo niekoľko proti- 
partizánskych výpadov na toto územie z južného smeru, organizovaných spoločne 
so spomínaným nemeckým policajným práporom 315. Tieto akcie realizoval po
silnený II. prápor pešieho pluku 102 (veliteľ pplk. pech. Rudolf Noskovič), ktorého 
veliteľstvo sa na prelome februára a marca presunulo z Jeľska na sever do obce 
Kopatkeviči (bieloruský Kapatkevičy, severozápadne od Mozyru), severne od rieky 
Připjat'.11 Toto opatrenie bolo bezprostrednou reakciou na partizánsky prepad prí-

8 K otázke úlohy propagandy v rámci veľkých protipartizánskych operácií pozri QUINKERT, B.: Propaganda 
und Teror in Weissrussland 1941 - 1944. Die deutsche „geistige“ Kriegfúhrung gegen Zivilbevôlkerung 
und Partisanen. Paderborn 2009, s. 232-242.

9 HEER, H.: Tote Zonen. Die deutsche Wehrmacht an der Ostfront. Hamburg 1999, s. 60-61.

10 GERLACH, ref. 7, s. 887.

и Veliteľstvo pešieho pluku 102 sa zároveň presunulo z Ovruča do Mozyru. Bližšie pozri BYSTRICKÝ, J.: 
Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (september 1941 - november 1942). In: 
Vojenská história, roč. 3,1999, č. 4, s. 33.
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slušníkov nemeckej Organizácie Todt pracujúcich na železničnej trati Pinsk - Go
mel’.12 Marcových akcií sa však paradoxne nezúčastnila čata npor. Záhoráka, ktorá 
sa len začiatkom tohto mesiaca vrátila z poslednej protipartizánskej výpravy. Na 
druhej strane, jedna čata KPÚV bola už vo februári pridelená priamo pod velenie 
nemeckého policajného práporu 315. Už v prvej dekáde marca 1942 sa s ním zú
častnila protipartizánskej akcie, počas ktorej slovenské kanóny ostreľovali dedinu 
Ozemlja, kde podľa dobového časopisu Stráž vlasti operovala silná partizánska 
jednotka. Aký dopad mala táto akcia na miestne obyvateľstvo a civilných utečen
cov, sa čitateľ tohto propagandistického časopisu, samozrejme, nedozvedel.13 Na 
druhej strane už počas tejto akcie došlo aj k odporu zo strany partizánov, o čom 
svedčia straty na životoch na strane policajného práporu.14 Odvrátený charakter 
týchto výprav však poodkrývajú texty zachovaných rádiogramov, odosielaných, 
okrem iného, aj na veliteľstvo pešieho pluku 102. Policajný prápor 315 v nich už 
7. marca hlásil zastrelenie 8 partizánov, resp. ich pomocníkov a krátko nato aj 36 
Židov a dvoch pomocníkov v mestečku Pařiči (bieloruský Paryčy) v juhovýchod
nom Bielorusku.15

Po partizánoch v tomto ťažko prístupnom močaristom teréne od konca feb
ruára pátrali aj slovenské jednotky. Podľa informácií, ktorými disponovali, sa se
verne od Kopatkeviči (najmä v oblasti obce Karpilovka16) nachádzalo asi 1 200 
partizánov so silným delostrelectvom. Príslušníci ZD v skutočnosti aj vďaka 
miestnemu obyvateľstvu veľmi rýchlo zistili, že medzi týmito skupinami je naďa
lej „mnoho príslušníkov rozprášenej ruskej armády, ktorí sa už od leta skovávali, 
prezimovali s úplnou výstrojou najprv v lágru u Skorodnoje a potom sa cez zamrz
nutý Pripjať presťahovali do priestoru Karpilovka.“ Išlo teda v mnohých prípadoch 
o tie isté skupiny, ktoré jednotky ZD prenasledovali už na jeseň 1941 v priestore 
západne od čiary Ovruč - Mozyr. Spravodajské orgány už vtedy predpokladali, že 
tieto osoby (medzi ktorými sa skrývalo aj mnoho Židov) sa snažia o prekročenie 
rieky Pripjať v snahe dostať sa k ustupujúcej Červenej armáde.17 Napriek tomu, že 
v mnohých prípadoch nešlo o skutočných partizánov, nemecké velenie vo febru-

12 BA - MA Freiburg, Bs. RW 41 (Territoriale Befehlshaber in der Sowjetunion), As. 1, príloha 1 k mesač
nej správe č. 7, správa o nasadení slovenského pešieho pluku 102 (s podriadeným nemeckým policajným 
práporom 315) pri protipartizánskych akciách severne rieky Pripjať. Za poskytnutie dokumentu ďakujem 
PhDr. Michalovi Schvarcovi, PhD.

13 Podľa tohto zdroja sa akcia odohrala 8. - 9. 3. 1942. Podľa správy o nasadení pešieho pluku 102 z 10. 4. 
1942 pre veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina k nej došlo 3. 3. Bližšie pozri MIČIANIK, 
P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941 - 1944). Zaisťovacia divízia a železniční 
pionieri. Banská Bystrica 2008, s. 43-44; BA - MA Freiburg, Bs. RW 41, As. 1, príloha 1 k mesačnej správe 
č. 7, správa o nasadení slovenského pešieho pluku 102...

14 Jedna rota policajného práporu pritom mala v boji sedem mŕtvych a štyroch zranených. BA - MA Freiburg, 
Bs. RW 41, As. 1, príloha 1 k mesačnej správe č. 7, správa o nasadení slovenského pešieho pluku 102...

15 CURILLA, ref. l,s. 651.

16 Od roku 1954 súčasť bieloruského mestečka Akciabrski.

n Bližšie pozri podkapitolu II/2.
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ári v uvedenom priestore zasahovalo aj s využitím letectva, ktoré bombardovalo 
„podozrivé ciele“. Podľa rozkazu z 28. februára slovenské jednotky v sile kombi
novanej roty II. práporu pešieho pluku 102 mali asistovať nemeckému policajné
mu práporu 315 zasahujúcemu proti partizánom z východu a západu, s úlohou 
zadržať zo severu ustupujúceho protivníka.18

Už 5. marca jedna čata 5. roty II. práporu prečesávajúca územie severne od 
Kopatkeviči podpálila dve „partizánske chaty“ v obci Bubnovka, na partizánov 
však nenatrafila.19 Prvému väčšiemu bojovému stretu s partizánmi následne 
predchádzal presun zosilneného II/102 práporu 12. marca z Kopatkeviči na se
ver do priestoru Porečje - Katka, odkiaľ sa mal na druhý deň uskutočniť ďalší 
prieskum. Noskovič k tomu v rozkaze z 11. marca upozornil, že v priestore Porečje
- Katka - Ozemlja - Karpilovka - Lomoviči - Kurin (bieloruský Lamavichy, Kuryn)
- Sekeriči - Kolki - Saviči (bieloruský Savičy) sa nachádzajú menšie skupiny par
tizánov. Tie podľa neho po okolí mobilizovali posily, po obciach habali potraviny, 
prepadávali osoby a odstreľovali starostov. Noskovič tiež upozornil na prepady 
menších skupín robotníkov na železnici Pinsk - Gomel'. Partizánmi mala byť tiež 
obsadená železnica v priestore Karpilovka - Ozemlja (východne od priestoru Kat
ka) v smere na mesto Bobrujsk.

Väčšina jednotiek vyrazila už o 6.00 h z Kopatkeviči, niektoré sa k pochodové
mu prúdu pridávali po ceste. Presun na sever do priestoru Porečje - Katka sa usku
točnil nasledujúcim spôsobom. Ako predvoj postupovala 5/102 rota (dve čaty) na 
čele s por. pech. Štefanom Ižom. Valný voj tvorila 7/102 rota (bez jednej čaty) (V. 
npor. pech. Jozef Majer), 6/102 rota (V. npor. pech. Viliam Griinzweig), 8/102 rota 
(guľometná čata, mínometná čata) (V. npor. pech. Tibor Samo), rota KPÚV s dvomi 
čatami (V. npor. pech. Ladislav Gindl). Nasledovala skupina „Porečje“ pod vede
ním veliteľa 7/102 roty npor. pech. Jozefa Repka - jedno družstvo čaty 7/102 roty, 
čata HKB (V. - por. pech. Eduard Dittrich), jedno družstvo ťažkých guľometov. 
Zadný voj pozostával z dvoch družstiev čaty 7/102 roty. V snahe zaistiť bezpeč
nosť jednotiek boli vytvorené dva bočné voje (každý v sile čaty), ktoré postupovali 
okrajom lesa. Ich úlohou bolo preskúmať priľahlé obce, okolo ktorých prechádza
li. Po príchode do cieľa mal prápor zabezpečiť spojenie s nemeckým policajným 
práporom 315, ktorý sa spolu s prideleným družstvom KPÚV nachádzal v dedi
ne Ozemlja (východne od Katky), ako aj s veliteľstvom pešieho pluku 102, ktoré 
bolo v Kopatkeviči. Počas presunu a následnej prieskumnej akcie Noskovič zaká
zal akýkoľvek styk s civilným obyvateľstvom, ktoré „v tomto kraji je voči našim 
vojakom dosť nepriateľsky naladené.“ Čo sa týka technickej stránky presunu, ten 
sa vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky (mrazy, množstvo snehu)

18 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 86, sig. Ш/177, rozkaz veliteľa II. práporu pre obranné postavenie...z 28.2.1942.

19 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. III/204, Vojnový denník 5/102 roty.
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realizoval na objednaných civilných saniach.20 Aj preto prebehol bez väčších kom
plikácií. Na druhej strane pred dedinou Porečje vojaci predvojovej 5. roty narazili 
na „partizánsku hliadku“ (jedného údajného partizána zabili). Na partizánov na
razili aj v ďalšej dedine, tým sa však, keďže už bola tma, podarilo utiecť. Vojaci sa 
preto uspokojili s podpálením jedného „partizánskeho domu“.21 Väčšina jedno
tiek následne prenocovala v priestore Katka, s výnimkou „skupiny Porečje“, ktorá 
sa mala k zvyšku práporu pripojiť nasledujúci deň pri postupe na Karpilovku.22

Po presune do vytýčeného priestoru vydal veliteľ 11/102 práporu rozkaz, v kto
rom špecifikoval ciele prieskumnej akcie na 13. marca. Štáb partizánov sa podľa 
neho nachádzal v Cholopeniči (3 km juhovýchodne od obce Katka), ďalšie „lágre“ 
mali byť východným smerom v obci Perekalje23 a juhovýchodne od nej v Karpi- 
lovke „kde sa partizáni po rozprášení znovu organizujú“. Úlohou vlastných jed
notiek preto bolo preskúmať a „vyčistiť“ tento priestor, a to až po západnú stranu 
železnice Karpilovka - Zalesje. Po dosiahnutí obce Perekalje sa mal vyslať signál 
policajnému práporu 315, ktorý mal okamžite nato vyraziť z obce Ozemlja juho
západným smerom do susednej dediny Zalesje, kde mali velitelia obidvoch prá
porov nadviazať osobný styk. Pri ďalšom postupe na juh na Karpilovku sa mala 
k pochodovému prúdu pridať aj skupina, ktorá prenocovala v dedine Porečje. Poli
cajný prápor mal uzavrieť východnú cestu z Karpilovky, kde mal znemožniť ústup 
partizánov. Noskovičov rozkaz obsahoval tiež varovanie pred zákernými metóda
mi partizánskeho boja (streľba zo stromov, okien a pod.)-

Nástup jednotiek v priestore Katka bol nariadený na 5.45 h. Pochodový prúd 
mal tvar kosoštvorca, pričom na jeho čele bola 6. rota (dve čelné čaty, jedna zálož
ná). Po jej bokoch po obidvoch stranách cesty postupovali 5. a 7. rota. Za záložnou 
čatou 6. roty mala postupovať záloha veliteľa práporu (čata 5. roty), lekár práporu, 
pomocná čata práporu s veliteľstvom, 8. rota (čata ťažkých guľometov, mínomet- 
ná čata), rádiostanica so spojovacou čatou práporu, rota KPÚV, práporové trény 
a dve družstvá 5. roty ako zadné zaistenie.24 Samotný postup pochodového prúdu 
viedol najskôr popri ceste a následne dlhé kilometre cez silne zalesnený terén. 
Postup sťažovala snehom zavalená úzka cesta, tuhá zima s mrazom hlboko pod 
nulou.25 Pochod vyčerpával najmä bočné asistenčné roty predierajúce sa „miesta
mi po pás hlbokým snehom“, napriek spočiatku prehľadnému terénu.26 Do dedi-

20 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 86, sig. III/177, č. S8/Taj. 1942, rozkaz pre presun ...z 11.3.1942.

21 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. III/204, Vojnový denník S/102 roty.

22 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 86, sig. III/177, č.j. 58/taj. 1942, rozkaz pre presun ...z 11.3.1942.

23 Obec sa nachádzala severozápadne od obce Karpilovka, ktorá je dnes súčasťou bieloruského mestečka 
Akciabrski. Obec Perekalje už dnes neexistuje.

24 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 86, sig. III/177, č.j. 58/taj. 1942, rozkaz pre prieskum priestoru...dňa 13. 3.1942.

25 LACKO, M. (ed.): Denníky a spomienky vojakov z východného frontu 1941 - 1944. Z prameňov k dejinám 
1. Slovenskej republiky 1939 - 1945. Trnava 2006, s. 159.

26 ABS Praha, Sbírka Správa vyšetřování StB - vyšetřovací spisy (V), arch. č. V - 1951 MV, III. časť, protokol
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ny Perekalje tak jednotky vstupovali už značne vyčerpané. Vytužený oddych ich 
tu však nečakal. Prvosledová 6. rota totiž hned po vstupe do dediny narazila na 
silný odpor partizánov. Tí vojakov (pravdepodobne v dôsledku nedostatočného 
prieskumu terénu) dokonale zaskočili. Svedčí o tom aj fakt, že hneď na začiatku 
bol smrteľne zranený jeden z veliteľov čiat por. pech. v zál. Juraj Pavlovský. Zra
není boli tiež ďalší dvaja velitelia por. pech. Štefan Petřík a rotník (rtk.) pech. Ján 
Kováč.27 Situácia sa nestabilizovala ani príchodom posíl v podobe 7. roty, keďže jej 
zastupujúci veliteľ npor. pech. Jozef Majer podľa výpovedí z vyšetrovania v apríli 
1942 „svoju jednotku pustil z ruky, ktorá bola potom paľbou partizánov rozpráše
ná a vrátila sa SV. (na stanovisko veliteľstva -1. B.) praporu, odkiaľ vyšla.“28 Tieto 
skutočnosti výrazne determinovali ďalší priebeh boja. Ten sa rozhorel na niekoľko 
hodín. Podľa vojnového denníka 5. roty to bolo 7 hodín (podľa hlásenia veliteľa ZD 
plk. Kunu 5 hodín).29 Podľa výpovede čatníka (čtk.) v zál. M. Oravca (spravodajský 
a ordonančný poddôstojník na vel. práporu) z decembra 1942, trval boj od 10.30 
do 16.30 h, teda 6 hodín.30 Zúčastnili sa ho pritom všetky jednotky, okrem tých, 
čo prenocovali v dedine Porečje. Tí mali totiž postupovať priamo na Karpilovku.

Ako už bolo naznačené, veliteľ práporu pplk. Noskovič sa najskôr snažil zlik
vidovať odpor protivníka priamo v obci. Podľa výpovede veliteľa 8. roty npor. 
pech. T. Sama potom, čo čelná 6. rota narazila na odpor partizánov, zastavil 
Noskovič postup a nasadil 5. rotu por. pech Štefana Iža v úseku severne od obce 
s úlohou previesť jej obchvat zľava. Medzitým boje prebiehali priamo v dedine, 
a to aj za pomoci ručných granátov. Keď por. Ižo dosiahol so svojou rotou jej 
okraj, dostali sa vojaci podľa Sama pod prudkú paľbu:......jeho rota bola rozprá
šená. Ižo sa nervovo zrútil a bol v bezvedomí prinesený vojakmi na SV práporu, 
ktoré bolo premiestnené do lesa asi 300 m od osady Perekalje vľavo od cesty. 
Ižo sa z bezvedomia prebral až druhý deň.“ Tvrdenie o „rozprášení“ roty je však 
značne prehnané, keďže podľa vlastného vojnového denníka mala len troch zra
nených. Z nich jeden (strelník Štefan Galičinský) zomrel až o niekoľko dní. Na 
druhej strane výsledky neskoršieho vyšetrovania ukázali, že pod správanie Iža sa 
podpísala jeho mladosť a neskúsenosť.31 Vo funkcii veliteľa roty totiž len zastu
poval npor. pech. Ladislava Kleinerta.

spísaný s npor. pech. T. Samom a npor. pech. Alexandrom Vitalayom 15.4.1942.

27 Tieto informácie poskytli vyšetrovateľom T. Samo a A. Vitalay v apríli 1942. Po vojne však tvrdili, že por. 
Petřík bol zranený do ruky až počas ústupu z obce Perekalje. ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol 
o výpovedi obvineného T. Sama z 25.2.1955, s. 3; protokol o výpovedi svedka A. Vitalaya z 27.3.1955, s. 6.

28 ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V - 1951 MV, III. časť, protokol spísaný s npor. pech. T. Samom a npor. pech. 
A. Vitalayom 15.4.1942.

29 BYSTRICKÝ, ref. 11, s. 33; VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. III/204, Vojnový denník 5/102 roty.

30 ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V - 1951 MV, III. časť, protokol spísaný s čtk. v zál. M. Oravcom z 1. 12.1942.

31 ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V - 1951 MV, III. časť, protokol spísaný s npor. pech. T. Samom a npor. pech. 
A. Vitalayom 15.4.1942; VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. III/204, Vojnový denník 5/102 roty.
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Keďže odpor v dedine sa nepodarilo eliminovať, naopak straty na slovenskej 
strane pribúdali, rozhodlo sa velenie práporu ostreľovať dedinu mínometnou paľ
bou. Vlastné jednotky 6. a 7. roty preto dostali rozkaz na ústup na jej okraj, kde 
bolo aj veliteľstvo práporu.32 Podľa povojnových výpovedí reagovali vojaci na útok 
partizánov tiež paľbou z guľometov a KPÚV.33 Na druhej strane podľa spomienky 
príslušníka roty KPÚV Ľudovíta Michalka hustá streľba znemožňovala postaviť 
kanóny zo saní a pripraviť ich na streľbu.34 Veliteľ 8. roty Samo podľa vlastných 
slov nasadil guľometnú čatu vpravo od cesty čelne na osadu, s úlohou podporiť 
šiestu rotu. Mínometmi čatu nasadil v blízkosti veliteľstva práporu. Práve v tomto 
čase bolo podľa Sama počuť krik a paľbu z priestoru, kde boli umiestnené trény 
a zadné zaisťovacie jednotky. Partizáni totiž v tom čase nečakane zaútočili aj na 
zadný voj II. práporu. Samo preto musel reagovať aj na túto situáciu: „Keď za
čalo od trénov a zadnej zaisťovacej čaty mužstvo utekať do priestoru, kde bolo 
umiestnené SV práporu s tím, že trény a zadné zaistenie bolo prepadnuté silnou 
skupinou partizánov, zasadil som poslednú guľometnú čatu s úlohou zaistiť a kryť 
paľbou SV práporu proti prepadnutiu zo zadu od trénov. Súčasne som nariadil 
veliteľovi mínometnej čaty aby zahájil paľbu do priestoru trénov, čo sa i stalo.“35 

K prepadnutiu trénov došlo podľa Oravca okolo 13.00 h. Výsledkom bola pani
ka, ktorú vystupňoval strach z obkľúčenia.36 Vystrašení vojaci následne v zmätku 
ustúpili. Na mieste zanechané trény sa tak stali korisťou partizánov. Túto udalosť 
zaznamenal aj vojnový denník 5. roty: „Pokiaľ sme bojovali na predu partizáni nás 
napadli zo zadu naše trený a nakoľko ich bola veľká presila, čata ktorá zaisťovala 
trený zo zadu musela ustúpiť a partizáni zabrali kuchyne, proviant, torby mužstvu 
zo všetkým príslušenstvom...Zo všetkých rot iba naša zachránila kuchyňu.“37 

V dôsledku tejto udalosti nastala na veliteľstve práporu kritická situácia. Pri
činil sa o to aj jeho veliteľ pplk. pech. Noskovič. Jeho správanie možno rekon
štruovať z vyšetrovacích protokolov z roku 1942. Veliteľ 8. roty npor, pech Samo 
v jednom z nich konštatoval, že keď sa kruh útočníkov okolo veliteľstva práporu 
trochu zúžil (okolo 13.45 h), nastal „úplný chaos a to najmä pričinením veliteľa 
práporu pplk. pech. Noskoviča, ktorý po celý čas keď mal viesť boj, len bezhlavé 
a splašene vykrikoval ak sa ozvala hoci aj len jediná rana....“ Potom, čo sa jedna 
zo skupiniek partizánov prebila bližšie k veliteľstvu práporu, sa Noskovič podľa

32 ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V - 1951 MV, III. časť, protokol spísaný s npor. pech. V. Griinzweigom vo veci 
vyšetrovania pplk. R. Noskoviča z 29.11.1942.

33 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi A. Vitalaya z 28.3.1955, s. 2.

34 LACKO, ref. 25, s. 160.

35 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi obvineného T. Sama z 25. 2.1955, s. 3.

36 ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V- 1951 MV, III. časť, protokol spísaný s čtk. M. Oravcom z 1.12.1942.

37 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. Ш/204, Vojnový denník 5/102 roty.
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Sama nervovo zrútil.38 Podobne vypovedal aj čtk. v zál. Oravec. Noskovič podľa 
neho nebol schopný velenia, jeho povinnosti preto prebral npor. Samo. Veliteľ bol 
následne naložený na sane a prikrytý prikrývkami.39 Podobne o jeho stave, ktorý 
mal negatívny vplyv na morálku, vypovedal aj veliteľ 6. roty npor. pech. Viliam 
Grunzweig. Aj on vyzdvihol Samovu duchaprítomnosť.40

Samovi sa napokon podarilo do priestoru veliteľstva práporu koncentrovať 
rozptýlené jednotky, včítane väčšiny 6. roty. Jej časť spolu s jedným KPÚV však 
nemala spojenie so spojkou, a preto zostala v osade. Samo následne pod ochran
nou paľbou mínometnej a guľometnej čaty zorganizoval ústup 6. roty a ostatných 
neorganizovaných skupín práporu pozdĺž lesa juhovýchodným smerom k neďale
kej železničnej trati.41 L. Gindl si na to spomínal takto: „Tibor Samo, ktorý z oko
lo pobiehajúcich vojakov zostavil menšiu jednotku a povedal: „pokiaľ tu naďalej 
zostaneme, všetci zahynieme“. Nato nás viedol lesom okolo dediny Perekalja.“42 
Ustupujúcemu prúdu sa pod nepriateľskou paľbou podarilo dostať k vedľajšej obci 
Zalesje, odkiaľ však bolo na slovenských vojakov opäť strieľané. Intenzita útoku 
je však otázna, keďže podľa spomienok Ľ. Michalka sa partizáni pred prichádza
júcimi vojakmi z dediny na poslednú chvíľu pokúšali utiecť na saniach.43 K nim sa 
pravdepodobne pridala aj časť civilného obyvateľstva, ale tiež utečenci, ktorí sa 
tu skrývali. Samotný Samo konštatoval, že na čelo postupujúceho prúdu bolo „vy
strelené z nejakej pešej zbrane“. Odpoveďou podľa neho bola paľba z dvoch kanó
nov na dedinu, ktorú organizoval veliteľ roty KPÚV npor. pech. Ladislav Gindl.44 
Skončila sa podľa výpovede vtedajšieho pobočníka veliteľa práporu npor. pech. 
Alexandra Vitalaya zapálením viacerých domov.45 Odpor v obci bol následne pod
ľa neho zlikvidovaný, a to pod vedením T. Sama, až potom sa mal velenia ujať pplk. 
Noskovič.46 Ostreľovanie Zalesja a požiar potvrdil aj Samo, ktorý však pred vyšet
rovateľmi po vojne tvrdil, že sa boja v obci nezúčastnil, pretože sa vracal naspäť 
pre guľometnú a mínometmi čatu 8. roty, ktoré paľbou kryli ústup z Perekalje.47

Podľa povojnových výpovedí po boji v obci Zalesje, ktorý sa skončil okolo 
16.00 h, zhromaždil buď Samo, alebo Noskovič dezorganizované jednotky pri že-

38 ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V - 1951 MV, III. časť, protokol spísaný s npor. pech. T. Samom 15.4.1942.

39 ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V - 1951 MV, III. časť, protokol s čtk. v zál. M. Oravcom vo veci vyšetrovania 
pplk. R. Noskoviča z 1.12.1942.

40 ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V - 1951 MV, III. časť, protokol spísaný s npor. pech. V. Griinzweigom z 29.11. 
1942, npor. pech. A. Vitalayom z 15.4.1942 vo veci vyšetrovania pplk. R. Noskoviča.

41 Tamže.

42 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi L. Gindla zo 4.3.1955.

43 LACKO, ref. 25, s. 160.

44 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi obvineného T. Sama z 25.2. 1955, s. 3.

45 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi svedka A. Vitalaya z 28. 3.1955, s. 3.
46 Tamže.

47 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi obvineného T. Sama zo 17. 3.1955.
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lezničnej trati východne od obce. Späť do Perekalje Noskovič vyslal niekoľko mu
žov na čele s por. Jánom Ničom. Zostali tam totiž mŕtvi a zranení vojaci, jeden 
kanón s obsluhou a ďalší materiál. Nič splnenie rozkazu po rokoch vylíčil takto: 
„Tento rozkaz som tiež splnil, ranených som pozbieral a mŕtvych som nechal na 
mieste. Ranených som naložil na sane, a to až po poskytnutí prvej pomoci a až po
tom som šiel za práporom a to už bola noc. Ranení boli asi 3 a to do brucha a vzal 
som zo sebou jedného mŕtveho poručíka, ktorého som vzal preto že bol z Prešo
va a ja som ho poznal.48 Ďalších mŕtvych som nechal na mieste a myslím, že ich 
bolo asi 50 až 60 (počet bol vysoko nadnesený - I. B.), hlavne pešiakov. Ranených 
pešiakov som tak isto nechal na mieste, pretože to nebolo mojou vecou, aby som 
ich zbieral. Po ošetrení ranených ktoré sme previedli na mieste boja som týchto 
naložil na sane a odišiel som s nimi za práporom.“49 Čo sa stalo so zranenými, 
ktorí zostali na bojisku, je otázne. Možno však predpokladať, že v tuhom mraze 
a teplotách hlboko pod nulou, bol ich osud v podstate spečatený.

Po zorganizovaní pochodového prúdu postupovali jednotky severovýchod
ným smerom (popri železničnej trati do Bobrujska) k obci Ozemlja, kde chceli 
prenocovať. Tam sa pritom v rozpore s vydanými rozkazmi mal stále nachádzať 
nemecký policajný prápor, ktorý Slovákom ani len neprišiel na pomoc. Svojím 
postupom tak prispel k zlyhaniu pôvodného plánu, ktorý predpokladal spoločný 
postup na Karpilovku. Čelné jednotky II. práporu pritom boli asi po pol hodine 
opätovne ostreľované niekoľkými ranami z pušky. Po opätovaní paľby prápor po
stupoval ďalej a vo večerných hodinách dosiahol spomínanú obec.50 Tam sa stre
tol s nemeckým práporom, ktorého velenie podľa L. Gindla svoj postup zdôvod
nilo tvrdením, že „deň predtým bol ich prieskum partizánmi celkom zničený.“51 
Je zaujímavé, že velenie práporu o tom nič nevedelo, napriek Noskovičovmu 
rozkazu z 11. marca o zabezpečení priameho rádiového spojenia obidvoch jed
notiek.52 Slovenských vojakov pritom prekvapilo, že dedina Ozemlja bola celkom 
vyľudnená.53 Jej obyvatelia pravdepodobne ušli pred Nemcami, a to napriek stále 
trvajúcim krutým mrazom. Na druhý deň sa slovenské jednotky spolu s Nemca
mi presúvali juhozápadným smerom späť do Porečja, kam dorazili až po polnoci 
o 2.00 h. Počas presunu došlo k menším prestrelkám a opäť boli podľa denníka 5. 
roty „podpálené niektoré partizánske domy“.54 V skutočnosti však išlo o príbytky 
civilistov v osade Subareviči, ktorej väčšiu časť Nemci vypálili. Pri dome, odkiaľ

48 Išlo o por. pech. v zál. Juraja Pavlovského.

49 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi svedka J. Niča 26.2.1955, s. 5.

50 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi obvineného T. Sama z 25.2.1955, s. 4.

51 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi L. Gindla zo 4. 3.1955.

52 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 86, sig. III/177, č. 58/taj. 1942, rozkaz pre presun ...z 11.3.1942.

53 LACKO, ref. 25, s. 160.

54 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. III/204, Vojnový denník 5/102 roty; šk. 1, sig. 1/4, rádiogram z 15.3.1942.

I 289 I



II. KAPITOLA / 3. Príprava na veľké akcie proti partizánom a krvavá zrážka v obci Perekalje

sa strieľalo, popravili jed
ného „partizána“.55

Vzhľadom na uvede
ný priebeh boja znie pre
kvapujúco hlásenie, ktoré 
o jeho výsledku vypraco
val veliteľ ZD plk. Kuna. 
II. prápor mal podľa neho 
14 mŕtvych, 8 nezvest
ných a 22 zranených voja
kov.56 Išlo však len o veľmi 
hrubý odhad strát. V zo
zname padlých a nezvest
ných príslušníkov ZD za 
obdobie 1. - 25. marec je 
totiž uvedené, že priamo 
počas boja zahynulo 19 
osôb, medzi ktorými bol aj 
jeden dôstojník por. pech. 
v zál. Juraj Pavlovský. 
Ďalšie dve osoby zahynuli 
na následky zranenia 18. 
a 19. marca pravdepodob
ne počas prevozu z Mozy- 
ru do poľnej nemocnice 
1. Ďalší vojak podľahol 
zraneniam v nemeckom

vojenskom lazarete 23 v Žitomire 23. marca. V tomto prípade však nie je celkom 
isté, či išlo o osobu zranenú počas boja 13. marca.57 Posledný vojak zranený v boji 
pri Perekalje zomrel tiež v Žitomire 3. apríla.58 Ani jeden z týchto štyroch pôvod-

Náčrt smeru postupu a bojovej činnosti slovenských jednotiek pri 
obci Perekalje (ABS Praha)

55 Túto skutočnosť potvrdzuje autentický dobový materiál, pravdepodobne výpoveď pplk. Noskoviča, z kto
rého citovala obžaloba počas vyšetrovania T. Sama v roku 1955. Samotný Samo k tomu vypovedal, že 
„v čase keď prápor osadou Subareviči prechádzal, osada horela.“ ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol 
o výpovedi obvineného T. Sama z 22. 3.1955, s. 3.

56 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sig. 1/4, rádiogram z 15.3.1942.

57 Uvedené tri osoby boli strelnici Peter Salaj, František Taraba a Jozef Mlich. Zranenie Salaja v boji potvr
dzuje hlásenie z 26.3.1942 o stratách 6. roty, zranenie Tarabu hlásenie o stratách 8. roty. VHA Bratislava, 
f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 275, inv. č. 329, č.j. 80/1/2/55, zoznam padlých 
a nezvestných od p. pl. 102 pri boji s partizánmi v čase od 1.-25.3.1942; f.ZD, šk. 89, sig. III/219, hlásenie 
pre vel. „Korund“ z 26. 3.1942; šk. 91, sig. III/258, zoznam strát 8. roty z 24.3.1942.

58 Bol to strelník Štefan Galičinský. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné 1. časť 1940 - 1942, 
šk. 275, inv. č. 329, č.j. 80/1/2/45,80/1/2/50, hlásenie štábu ZD pre MNO, 11/3. odd. o zranených a padlých 
príslušníkoch ZD z 30. 3. a 15.4.1942.
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ne zranených osôb však nie je uvedený v oficiálnom zozname padlých v boji pri 
Perekalje z roku 1943. Tento zoznam uvádza len vyššie uvedených 19 osôb.59 Ani 
tieto osoby však nemuseli všetky zahynúť na mieste boja. Naznačuje to aj fakt, 
že 11 z nich bolo pochovaných 19. marca na cintoríne v Ovruči, zvyšok zostal 
v dôsledku rýchleho ústupu jednotiek ležať priamo na bojisku. Osud ich ostatkov 
je preto otázny. Pritom, ako je už vyššie naznačené, zranenia týchto 8 osôb vôbec 
nemuseli byť vo všetkých prípadoch smrteľné. Nemožno to vylúčiť, keďže neboli 
odvezení z bojiska a nebola im poskytnutá zdravotná starostlivosť. Nehovoriac 
o tom, že bez pomoci boli všetci zranení vystavení krutému mrazu.

Čo sa týka nezvestných vojakov, tí boli podľa zoznamu z 26. marca dvaja - 
strelník Michal Kováč z 5. roty a slobodník Bartolomej Nikmond zo 6. roty. Mali na 
starosti účtovníctvo a počas presunu strážili vojenské písomnosti. Obidvaja padli 
do zajatia, a to pravdepodobne počas úteku zadného voja práporu.60 Spolu s nimi 
partizáni ukoristili tiež debny s písomnosťami. Neskorším vyšetrovaním sa zisti
lo, že partizáni so zajatcami zaobchádzali dobre, a údajne ich boli pripravení pre
pustiť za prísľub neútočenia. Situácia sa však zmenila po začiatku akcie Bamberg 
na konci marca. Partizáni ich predtým, než utiekli, s najväčšou pravdepodobnos
ťou popravili. Ich mŕtvoly sa našli 1. apríla južne od obce Leski.61 Počet obetí sa tak 
nakoniec rozšíril na 24 až 25 osôb.62 Čo sa týka zranených, tak do Poľnej nemocni
ce 1 bolo z Mozyru dňa 19. marca dovezených 26 osôb (včítane neskôr zosnulého 
strelníka Štefana Galičinského a strelníka Jozefa Slovenčáka uvádzaného však aj 
v zozname zabitých priamo v boji63 a dvoch vojakov, zranených už 9. marca).64

Najväčšie straty na životoch pritom mala podľa očakávania 6. rota - spolu 14 
mŕtvych (včítane jedného nezvestného) a sedem zranených.65 Veľké straty mala

59 Zoznam pozri MIČIANIK, ref. 13, s. 318.

60 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi svedka A. Vitalaya z 27. 3. 1955, s. S. Zajatie streľ. 
Kováča zachytil aj vojnový denník 5. roty: „...čata, ktorá zaisťovala trený zo zadu musela ustúpiť...tam sa 
pravdepodobne dostal do zajatia strel. Kováč Michal.“ VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. III/204, Vojnový 
denník 5/102 roty.

61 ABS Praha, f. Sbírka V, arch. č. V - 1951 MV, III. časť, protokol spísaný s npor. pech. T. Samom a npor. pech. 
A. Vitalayom 15.4.1942.

62 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 275, inv. č. 329, č.j. 80/1/2/50, 
hlásenie ZD pre MNO, II/3. odd. o zranených a padlých príslušníkoch ZD z 15.4.1942. K dispozícii je tiež 
údaj pplk. Lokšíka, ktorý v jednom z rozkazov v septembri 1942 tvrdil, že 13. 3.1942 zahynulo 28 vojakov. 
Tento údaj však mal len ilustračný charakter. VHA Bratislava, f. ZD, šk. 95, sig. III/301, rozkaz z 11.9.

63 jeho úmrtie potvrdzuje aj hlásenie o stratách 7. roty. Pozri k poznámke 67.

64 Medzi nimi bol aj por. pech. Štefan Petřík. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 
- 1942, šk. 275, inv. č. 329, č.j. 80/1/2/45, hlásenie štábu ZD pre MNO, II/3. odd. o zranených a padlých 
príslušníkoch ZD z 30. 3.1942; č.j. 80/1/2/55, zoznam padlých a nezvestných od p. pl. 102 pri boji s parti
zánmi v čase 1.-25.3.1942.

65 Materiálne straty 6. roty pritom boli 5 pušiek vz. 24,2 pištole vz. 24,3 raketové pištole vz. 30,4 800 nábo
jov vz. 23, 72 granátov vz. 21 a 50 vz. 34, 95 masiek vz. 35, 36 rôznofarebných rakiet, 5 protilietadlových 
zameriavačov vz. 32, rukoväť z hlavne guľometu vz. 26,13 bodákov, 1 záložná hlaveň do ľahkého guľometu 
vz. 26,8 plničiek ku guľometom vz. 26,96 nábojov vz. 22 (do pištole), 2 debny súprav ku guľometom vz. 26, 
4 brašne pre strelca guľometu vz. 26,1 nôžka pre guľomet vz. 26,56 vytyčovacích terčov. VHA Bratislava,
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tiež 8. rota, ktorá mala spolu 6 padlých a dvoch zranených.66 Naopak, 7. rota, ktorej 
čaty do obce vstúpili za čelnou 6. rotou, mala pravdepodobne iba jedného mŕtve
ho vojaka.67 Podobne na tom bola 5. rota s dvomi padlými (včítane jedného ne
zvestného) a dvomi ranenými.68

Uvedené počty strát síce reálne odrážajú priebeh boja, ktorý bol až dovtedy 
prvým väčším stretom medzi jednotkami ZD a partizánmi, zarážajúco však pôso
bia straty na životoch na strane protivníka. Tie veliteľ ZD plk. Kuna v spomína
nom hlásení zaokrúhlil šokujúcim číslom 600 z celkového počtu 1 000 partizánov 
(vyzbrojených 8 ťažkými, 15 ľahkými guľometmi, automatickými puškami a ka
rabínami). Tieto údaje až príliš nápadne pripomínali praktiky nemeckých jedno
tiek, ktoré medzi padlých partizánov započítavali aj povraždených civilistov. Vo 
vojnovom denníku 5. roty sa síce o vraždení civilistov mlčí, nachádza sa tu však 
poznámka o „zapálení“ dediny Perekalje počas boja.69 Zaujímavé informácie po
skytuje tiež výpoveď samotného Noskoviča pred vyšetrovateľmi v roku 1942. Ten 
v nej, pravdepodobne aj v snahe dokumentovať úspešnosť akcie pod jeho velením, 
konštatoval, že „po zlikvidovaní blízkych a viditeľných odporov v domoch vniká 
pechota do obce Zalesje. Vrhanie granátov do okien a na strechy a pálením domov 
umlčujeme zostávajúce odpory v dedine.“ V ďalšej poznámke otvorene priznal, 
že „Perekalje a Salesje som vypálil.“ Jeho výpoveď však poznáme len z odpisu vo 
vyšetrovacom spise, jej vierohodnosť preto možno spochybniť.70 Vzhľadom na 
uvedené však nemožno vylúčiť, že v dedine Zalesje (kde už slovenské jednotky 
nezaznamenali väčší odpor) sa slovenskí vojaci jednoducho len mstili bezbran
ným civilistom za straty, ktoré krátko predtým utrpeli v skutočnom boji. Túžba 
po pomste pritom medzi vojakmi rezonovala ešte aj o niekoľko dní neskôr počas 
akcie Bamberg, ktorá prebiehala v tom istom regióne.71 Podľa viacerých výpove
dí predné hliadky II. práporu počas postupu do dediny Leski natrafili na mŕtvo
ly dvoch nezvestných vojakov. Odplatou za tento čin bolo utýranie niekoľkých 
zajatcov. Jeden zo svedkov J. Gelien k tomu v roku 1955 vypovedal: „V priestore 
Leski boli nájdení dvaja mŕtvi slovenskí vojaci, ktorí boli zajatí na prvej akcii byli 
partizánmi zastrelení. Ďalej si pamätám, že pri presune do osady Leski bolo po-

f. ZD, šk. 89, sig. Ш/219, hlásenie pre Vel. Korund z 26. 3.1942.

66 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 91, sig. Ш/258, menný zoznam strát 8. roty z 24.3.1942.

67 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 90, sig. Ш/242.

68 Vojnový denník S. roty uvádza troch ranených, jeden z nich strel. Štefan Galičinský však zraneniam pod
ľahol. VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. Ш/204, Vojnový denník 5/102 roty.

69 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. III/204, Vojnový denník 5/102 roty.

70 Citované podlá „svodky“ o akcii „Lišiak“, kde sú aj citácie z Noskovičovej výpovede vyhotovenej v rámci 
vyšetrovania v roku 1942. Originál výpovede sa však zatiaľ nenašiel. ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2.

71 Počas tejto akcie jednotky nemeckej 707. pešej divízie našli v obci Karpilovka aj partizánmi ukoristený 
materiál 11. práporu. Žiadosť o jeho vydanie však nebola úspešná, keďže Nemci tvrdili, že všetky nájdené 
veci ako partizánsky majetok spálili. ABS Praha, f. Sbírka V, arch. č. V - 1951 MV, III. časť, protokol spísaný 
s npor. pech. T. Samom a npor. pech. A. Vitalayom 15.4.1942.
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chytaných niekoľko sovietskych občanov - mužov, ktorí sa skrývali v lesoch. Tito 
zajatci boli privedení do osady Leski. Pamätám si, že som šiel okolo slovenských 
vojakov, ktorí mali medzi sebou zmienených zajatcov, ktorí mali na sebe súčasti 
výstroje, ktorú ukoristili pri akcii u Perekalje. Pamätám si, že títo vojaci soviet
skych občanov trýznili a na mieste rukami a pažbami utíkli.“72 Ďalší svedok tejto 
akcie Alexander Vitalay uviedol, že partizánov utýraných na smrť bolo asi šesť. Na 
neľudskosť celej akcie podľa vlastných slov upozorňoval veliteľa II. práporu mjr. 
Fridricha Wernera, ktorý mu mal odpovedať, že „tamojší obyvatelia nie sú ľudia 
a že je treba všetkých vyhladiť.“73

Povojnové vyšetrovanie tohto prípadu, žiaľ, viac informácií neprináša, hlavní 
aktéri boja priznali len to, že v dedinách vznikli lokálne požiare po delostreleckej 
paľbe.74 K priamej otázke, či v obciach došlo aj k stratám civilného obyvateľstva, 
sa vyjadrovali vyhýbavo. A. Vitalay však potvrdil prítomnosť civilistov v osade Za- 
lesje: „...po príchode do osady Zalesie nahliadol som do jedného domu, kde sa 
ukrývali ženy s deťmi, zo strachu pred paľbou“.75 Na druhej strane možno predpo
kladať, že minimálne časť obyvateľstva pred streľbou ušla do priľahlých lesov, a to 
aj napriek krutým mrazom. Na druhej strane skutočnosť, že boj mohol byť spojený 
s represáliami na civilistoch, pripustil v svedectve pred ľudovým súdom bývalý 
dôstojník ZD pplk. gšt. Ján Cisárik: „k bitke medzi práporom Noskovičovým a me
dzi partizánmi došlo 13. marca 1942, ako si pamätám, mali slovenské jednotky 
asi 28 mŕtvych, okrem značného počtu ranených. Je možné, že i pri tejto akcii 
došlo k páleniu dedín a k vraždeniu obyvateľstva.“76 Nech už to bolo akokoľvek, 
podpálenie dediny a likvidáciu časti obyvateľstva „legitimizovali“ už spomínané 
inštrukcie z 8. marca.

S určitosťou však možno vyvrátiť tvrdenie, o vysokých stratách ozbroje
ných partizánov. Tu preto treba revidovať tvrdenia niektorých autorov, ktorí 
tieto údaje nekriticky akceptovali. P. Mičianik pritom dokonca konštatoval, že 
„v prvom skutočnom boji s veľkým partizánskym oddielom tak slovenské jed-

72 ABS Praha, Sbírka V, arch. č.V- 1951 MV,Least, protokol o výpovedi svedka L. Gindlaz 15.4.1955,s. 5-6; 
J. Geliena z 26.6.1955, s. 7. Jeden zo svedkov v roku 1955 vypovedal, že vojakov zavraždili Nemci a ich zo
havené mŕtvoly podstrčili slovenským vojakom. Niektorí potom podľa neho z pomsty podpálili niekoľko 
dedín. ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V-3137 MV, protokol o výpovedi so svedkom Mikulášom Revilákom 
z 25.2.1955, s. 5.

73 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi svedka A. Vitalaya 28. 3.1955, s. 5.

74Napr. podľa L. Gindla „v osade Perekalja, krátko po vzplanutí boja vznikol požiar na západnom okraji 
osady v niekoľkých domoch.“ Podľa A. Vitalaya, ktorý v roku 1955 vypovedal ako svedok, v dedine Pere
kalje vyhorela len jedna osamotená kôlňa. O požiari v obci nič nevedel ani Samo. Toto tvrdenie je však aj 
vzhľadom na priebeh boja len málo vierohodné a odporuje aj dobovým dokumentom. Ako som už naznačil 
vyššie, viacerí svedkovia potvrdili tiež požiar v dedine Zalesje. ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, svodka 
o akci Lišák, s. 6, výpovede T. Sama a L. Gindla; protokoly o výpovediach A. Vitalaya z 27. a 28.3.1955, s. 2, 
5, T. Sama, s. 4 ; Sbírka V, arch. č. V-2487 MV, I.časť, protokol o výpovedi svedka L. Gindla z 15.4.1955, s. 4.

75 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi svedka A. Vitalaya z 27. 3.1955, s. 5,6.

76 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z výpovede pplk. gšt. 
Jána Cisárika z 19.12.1947.
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notky dobre obstáli“.77Nebral pritom do úvahy charakter protipartizánskej vojny 
a stav, v akom sa partizánske hnutie v svojich počiatkoch nachádzalo. Vysoké 
straty partizánov spochybňujú tiež viaceré povojnové výpovede očitých sved
kov vyvracajúce úspešnosť celej akcie. Napr. príslušník roty KPÚV Ľ. Michalko 
označil výsledok „vyčisťovacieho manévru“ ako žalostný: „Partizáni mali vyni
kajúce prostredie pre tento spôsob boja a aj vynikajúcich veliteľov a na všetko 
odhodlaných bojovníkov.“78 Podobne sa po vojne vyjadril aj veliteľ roty KPÚV 
Ladislav Gindl: „...o stratách partizánov - ktoré však podľa odhadu boli mini
málne - pretože mali dobrú ochranu v dedine a pomocníkov v ďalšej jednotke 
partizánskej, ktorá nás napadla zo zadu, konkrétne nič neviem.“79 V podobnom 
duchu sa niesla tiež povojnová výpoveď Ľ. Krampla. Nahlásené počty pobitých 
partizánov mali podľa neho len prekryť veľké straty vojakov na tejto akcii, ktorú 
nazval „hanebnou porážkou“: „Výsledok však bolo hlásenie, že sme oveľa viac 
partizánov pobili a úlohu na 50 % splnili, a že nebola táto splnená na 100 %, 
vinu sme svalili na Nemcov, ktorých veliteľ bol ihneď degradovaný a vymene
ný.“80 Na druhej strane Krampl po vojne odmietal akúkoľvek zodpovednosť pe
šieho pluku 102 na zločinoch voči civilnému obyvateľstvu (teda nielen v tomto 
prípade). Z celkového obsahu výpovede možno predpokladať, že a priori za
hmlievaním zločinov Lokšíkovho pluku sa Krampl usiloval odvrátiť pozornosť 
vyšetrovateľov od vlastnej osoby, a to aj vzhľadom na dobre rozbehnutú karié
ru v bezpečnostných zložkách povojnovej ČSR. Na druhej strane tvrdenie o zá
mernom navyšovaní mŕtvych na strane protivníka sa zdá byť reálne, zvlášť, keď 
sa podobné metódy používali aj na nemeckej strane. Pritom v neskoršej správe 
z 10. apríla o účasti pešieho pluku 102 na marcových protipartizánskych akci
ách, ktorej autorom bol buď samotný Lokšík, alebo nemecký styčný dôstojník, 
sa počet zastrelených partizánov v priestore Zalesje - Perekalje odhadoval „len“ 
na 250. Navyše podľa Krampla sa pod to podpísala aj snaha Lokšíka súperiť na 
diaľku s maďarskými zaisťovacími jednotkami, ktoré údajne používali rovnaké 
praktiky.81 Ako porážku II. práporu označil bitku po vojne tiež vtedajší veliteľ I. 
práporu pešieho pluku 102 Ján Hlucháň.82

77MIČIAN1K, ref. 13, s. 45.

78 LACKO, ref. 25, s. 159-161.

79 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi svedka L. Gindla zo 4. 3. 1955; Sbírka V, arch. č. 
V-1951 MV, I. časť, protokol o výpovedi svedka L. Gindla, s. 4,5.

80 ABS Praha, f. 302, sig. 302-82-19, protokol spísaný so škpt. Ľ. Kramplom zo 4. 11. 1945 na Hlavnom vel. 
NB, s. 3.

81 BA - MA Freiburg, Bs. RW 41, As. 1, príloha 1 k mesačnej správe č. 7, správa o nasadení slovenského pešie
ho pluku 102...ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z vý
povede mjr. NB Ľ. Krampla z 15.4. 1948, s. 4. Porovnaj LIEB, P.: Täter aus Oberzeugung? Oberst Carl von 
Andrian und die judenmorde der 707. Infanteriedivision 1941/42. In: Vierteljahrshefte fúr Zeitgeschichte. 
jahrgang 50,2002, Heft 4, s. 550.

82 ABS Praha, f. Sbírka V, arch. č. V-1951 MV, I. časť, protokol o výpovedi so svedkom Jánom Hlucháňom.
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Neúspech akcie možno nepriamo vysledovat’ aj z nemecko-slovenskej koreš
pondencie o spolupráci medzi peším plukom 102 a policajným práporom 315. 
Dokazuje to list hlavného veliteľa poriadkovej polície v Ríšskom komisariáte 
Ukrajina gen. por. polície a Gruppenfúhrera Otto von Oelhafena z 19. marca 1942 
do rúk veliteľa ZD. Oelhafen tu napriek konštatovaniu, že „aj keď v dôsledku ne
dorozumení spoločné akcie neviedli k plnému úspechu“, prosil Kunu o podpo
ru ďalšej spolupráce a zabezpečenie „verného bratstva v zbrani“.83 Skutočnosť, 
že sa akcia pre ZD skončila neúspechom, naznačuje aj okamžité odvolanie pplk. 
Noskoviča. Toho vystriedal mjr. pech. Fridrich Werner. Dôsledky sa vyvodzovali 
aj na nemeckej strane, ktorá prešetrovala, prečo sa na akcii nezúčastnil policajný 
prápor 315. Z funkcie bol preto okamžite prepustený jeho veliteľ mjr. Klaus. Ten 
po vojne tvrdil, že odvolaný bol za „zámerné porušenie služobných povinností“, 
čo dával do súvislosti so svojou údajnou neochotou plniť rozkazy spojené s vraž
dením Židov ukrývajúcich sa v miestnych lesoch. Samozrejme, je otázne, do akej 
miery boli jeho výpovede len snahou o vlastnú záchranu pred povojnovým súd
nym tribunálom, potvrdzujú však skutočnosť, že jedným z cieľov už pri týchto 
prípravných akciách boli aj v lesoch sa ukrývajúci Židia. Klaus pritom otvorene 
upozornil aj na zaangažovanosť samotnej ZD pri prenasledovaní Židov: „koncom 
februára 1942 som dostal rozkaz s práporom k nasadeniu proti bandám v Prip- 
jatských močiaroch, pritom som bol podriadený miestnej slovenskej Zaisťovacej 
divízii, pričom mi spojovací dôstojník pri tejto divízii, nemecký podplukovník We
hrmachtu, oznámil, že v prípade bánd sa jedná o pred masovými exekúciami ute
kajúcich Židov, ktorých ja mám prenasledovať a zničiť.“84 Klaus pritom tvrdil, že 
tento rozkaz odmietol splniť. Klausové slová však kontrastujú s nasadením jeho 
jednotky v predchádzajúcich mesiacoch, keď sa dokázateľne zúčastnila masového 
vraždenia Židov.85

Možno konštatovať, že spoločná „nemecko-slovenská“ akcia z 13. marca, kto
rej cieľom bol prepad partizánov v obci Karpilovka, nebola úspešná. Výsledkom 
boli dovtedy nevídané straty na slovenskej strane. Výrazne sa pod to podpísa
la zlá koordinácia celej akcie. Skutočnosť, že nemecký policajný prápor do akcie 
ani len nevyrazil, sa podpísal pod priebeh samotného boja v priestore Perekalje 
- Zalesje. Na druhej strane viaceré otázky aj naďalej zostávajú v rovine hypotéz. 
Predovšetkým je otázna reálna sila a charakter partizánov, keďže toto hnutie bolo 
v predmetnom čase stále len v zárodku. Otázna je tiež výška strát na strane pro
tivníka. Oficiálne údaje mali s najväčšou pravdepodobnosťou prekryť neúspech 
celej akcie. Zároveň je otázne, do akej miery sú v nich započítané aj obete z ra-

83 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sig. 1/28.

84 Po vojne tvrdil, že 15. 3. 1942 bol za „zámerné porušenie služobných povinností“ vo funkcii vymenený. 
http://www.forum-der-wehrmacht.de/index.php/Thread/41563-Polizei-Bataillon-31S/; GERLACH, ref. 7, 
s. 886.

85 Tamže.
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dov bezbranných civilistoch (včítane ukrývajúcich sa Židov), ktorých likvidáciu už 
v tomto čase „legalizovali“ protipartizánske nariadenia okupačného aparátu. Tu 
je, samozrejme, otázne tiež to, v akom rozsahu si tu už aj velenie pešieho pluku 
102 osvojilo požiadavku väčšej radikalizácie a brutalizácie pri aplikovaní princí
pu kolektívnej odvety za podozrenie zo spolupráce s partizánmi. Tieto nacistické 
metódy rasovo-vyhladzovacej vojny postihujúce celé dediny sa v plnej miere rea
lizovali už počas ďalšej „nemecko-slovenskej“ akcie s krycím názvom Bamberg na 
prelome marca a apríla 1942.86

86 Priebeh boja pri Perekalje bol v nasledujúcich mesiacoch predmetom vyšetrovania, a to v súvislosti s ner
vovým zrútením sa pplk. Noskoviča. Ten bol po návrate na Slovensko „odložený“ k polovojenskej orga
nizácii Slovenská pracovná služba, kde mal na starosti vedenie vojenského výcviku. Napriek tomu, že 
Vojnový kámy výbor odporučil dňa 1.6.1944 zaviesť proti nemu súdne pokračovanie, už o pár dní neskôr 
prevzal velenie pešieho pluku 21 pri 1. TD na východnom fronte. ABS Praha, f. Sbírka V, arch. č. V-1951 
MV, III. časť, uznesenie Vojnového kárného výboru. Po vojne bol v hodnosti štábneho kapitána pech. prija
tý do čs. armády, avšak s návrhom na preloženie do výslužby. Nevykonával preto žiadne funkcie. Prepuste
ný mimo činnú službu bol v novembri 1948. V roku 1950 bol degradovaný na vojaka v zálohe a zaradený do 
kmeňového počtu 54. pomocného technického práporu. CSÉFALVAY, F. a kol.: Vojenské osobnosti dejín 
Slovenska 1939 - 1945. Bratislava 2013.
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4. Účasť slovenských jednotiek
Bamberg v juhovýchodnom Bielorusku 
(marec - apríl 1942)

Po skončení akcie pri obci Perekalje sa Lokšíkov pluk začal pripravovať na samot
nú operáciu Bamberg, ktorá sa mala uskutočniť pod vedením 707. pešej divízie 
Wehrmachtu (veliteľ genmjr. Gustav Freiherr von Bechtolsheim). Tá sa už v pred
chádzajúcom období podieľala na vraždení tisícov Židov, ale aj občanov iných ná
rodností v Bielorusku. Nejednalo sa pritom o klasickú divíziu Wehrmachtu, mala 
totiž viaceré podobné znaky ako smutne známe Einsatzgruppen.1 Divízia bola do 
priestoru pre prevedenie operácie presunutá až tesne pred jej začiatkom. Jej pre
sun bol bezprostrednou reakciou na požiadavku gen. Schenckendorffa adresovanú 
OKH na posilnenie vlastných jednotiek nasadzovaných proti partizánom.2 Divízii 
boli k dispozícii okrem vlastných prostriedkov (pešie pluky 727 a 747, pionierska 
rota, spojovacia rota, delostrelecký oddiel 657 s podpornými jednotkami),3 slo
venský peší pluk 102, nemecký policajný prápor 315, kozácky jazdecký oddiel 102, 
časť veliteľstva 203. zaisťovacej brigády, dve skupiny tajnej poľnej polície a dvad
sať mužov SD.4 Podľa nemeckého historika Hannes Heera bolo pre akciu Bamberg 
vyčlenených asi 18-tisíc vojakov.5

Podľa rozkazov 707. pešej divízie, ktoré predchádzali samotnej akcii Bamberg, 
pozostával protivník z približne 1 800 ťažko ozbrojených partizánov, v opevne
ných oporných bodoch, ale tiež zo žien a detí, ktoré fungovali ako zvedovia, Židov 
- utečencov z okolitých oblastí, ale tiež všetkého obyvateľstva, ktoré bolo považo
vané za protinemecky naladené. Ako pozitívna skúsenosť pre spôsob vedenia „bo
jovej“ činnosti sa v divíznom rozkaze z 18. marca nepriamo odkazuje na aktívnu 
rolu divízie pri vraždení Židov na jeseň 1941, pričom aj tu sa vyžadoval bezohľad
ný postup tak proti mužom, ako aj ženám a deťom.6 Cieľom akcie teda bola bez-

1 Bližšie pozri LIEB, P.: Täter aus tľberzeugung? Oberst Carl von Andrian und die Judenmorde der 707. Infan- 
teriedivision 1941/42. In: Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte. [ahrgang 50,2002, Heft 4, s. 531.

2 HASENCLEVER, J.: Wehrmacht und Besatzungspolitik in der Sowjetunion. Die Befehlshaber der riickwär- 
tigen Heeresgebiete 1941 - 1943. Paderborn 2010, s. 381.

3 BA - MA Freiburg, Bs. RH 22 (Befehlshaber der riickwärtigen Heeresgebiete), As. 231, s. 27, správa 707. pešej 
divízie o akcii Bamberg.

4 Hamburger Institut fur Sozialforschung (Hg.): Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtun- 
gskrieges 1941 - 1944. Ausstellungskatalog, Hamburg 2002, s. 482.

5 Uvádza však, že na akcii sa zúčastnili len 707. pešia divízia a slovenská ZD. HEER, H.: Tote Zonen. Die deut- 
sche Wehrmacht an der Ostfront. Hamburg 1999, s. 62.

6 Tamže, s. 62; SCHEIL, S.: 707. Infanteriedivision. Strafverfolgung, Forschung und Polemik um einen Wehr- 
machtsverband in Weissrussland. Aachen 2016, s. 99.
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ohľadná likvidácia skutočných, ale aj potenciálnych partizánov, ako aj „vyčistenie“ 
územia od Židov.7

Prvé opatrenia na jej uskutočnenie realizovalo velenie 11/102 práporu ešte po
čas jeho pobytu v Poreči. Už 17. marca 1942 o 14.00 h pozval odchádzajúci veliteľ 
pplk. Noskovič dôstojnícky zbor policajného práporu 315 „na spoločné dôstojnícke 
zhromaždenie za účelom vzájomného poznania a riešenia úlohy na Karpilovku“. 
Okrem toho, podľa povojnovej výpovede T. Sama v dňoch 17.-18. marca Noskovič 
nariadil vykonať tri prieskumné akcie (minimálne jednu aj v spolupráci s nemec
kým policajným práporom) v okolitých obciach a priľahlých lesoch.8

Dňa 19. marca vydal rozkaz na presun slovenskej ako aj nemeckej jednotky 
smerom na juh po osi Porečje - Bubnovka - Lučicy - Kopatkeviči. Počas presunu 
mali vojaci preskúmať okolie pochodovej osi a likvidovať prípadné nepriateľské 
skupiny. Pochodový prúd II/102 práporu bol nasledovný: 7. rota, 6. rota, práporová 
čata, spojovacia čata, 8. rota, HKB, čata KPÚV, a ako zadný voj 5. rota. Zaistenie 
pochodového prúdu vpredu mal zabezpečovať policajný prápor 315. Noskovič zá
roveň jedným kanónom doplnil čatu KPÚV pridelenú nemeckým policajtom.9 Ešte 
pred začiatkom akcie bola nemecká pionierska rota nasadená na opravu mostov 
na rieke Ptič (bieloruský Pcič). Na vyčistenie a úpravu hlavných komunikácií od 
napadaného snehu boli nasadení príslušníci organizácie Todt.10

Tesne pred začiatkom samotnej akcie Bamberg prišiel na Vel. 11/102 práporu 
jeho novýveliteľmjr. pech. Fridrich Werner, ktorý vystriedal Noskoviča. Podľa viace
rých povojnových svedeckých výpovedí prišla spolu s ním aj jednotka príslušníkov 
SD na čele s SS-Sturmbannfuhrerom Kranebitterom.11 Tá mala vykonávať výsluch 
podozrivých osôb zaistených slovenskými jednotkami, včítane ich prípadných exe
kúcií. Podľa výpovede L. Gindla zvolal mjr. Werner pri tejto príležitosti dôstojníkov 
práporu, ktorým bol Kranebitter osobne predstavený. Werner mal v tejto súvislosti 
vyhlásiť, že proti partizánom treba postupovať „tvrdo a bezohľadne“.12

Podľa hlásenia veliteľstva 707. pešej divízie bola celá akcia rozdelená do 
štyroch fáz. Prvá prebehla 28. marca, keď jednotky predurčené na útok dosiah
li východiskové postavenie, ním sa chápalo obkľúčenie priestoru, ktorý mal byť 
„vyčistený“ od nepriateľa (25 - 30 km). Počas týchto presunov došlo k „očisťo
vaniu“ stanovených obcí, majerov, lesov. 707. divízia mala postupovať z priesto
ru juhozápadne (peší pluk 747) a juhovýchodne (peší pluk 727) od bieloruského

7 Hamburger Institut fur Sozialforschung (Hg.), ref. 4, s. 482.

8 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi obžalovaného Sama z 22. 3.1955, s. 3.

9 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. Ш/197, rozkaz z 19.3.1942.

10 BA - MA Freiburg, Bs. RH 22, As. 231, s. 27, správa 707. pešej divízie o akcii Bamberg.

íl Pravdepodobne ide o SS-Sturmbannfíihrera Friedricha Kranebittera (1903 - 1957), ktorý bol v tom čase 
veliteľom SIPO a SD v Charkove.

12 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi svedka L. Gindla 15.4.1955, s. 5-6; ABS Praha, f. H, 
arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi svedka A. Vitalaya.
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mesta Bobrujsk. Pravé krídlo pešieho pluku 727 bolo na poslednú chvíľu posilnené 
kozáckym jazdeckým oddielom 102 a 2. batériou delostreleckého oddielu 657.13 
Z juhu mali priestor obkľúčenia uzatvárať prostriedky veliteľa Wehrmachtu v Ríš
skom komisariáte Ukrajina, teda policajný prápor 315 a slovenský peší pluk 102. 
Dňa 28. marca o 12.00 h boli slovenské jednotky rozmiestnené vo východiskových 
pozíciách (severozápadne od Mozyru) v úseku Brody (bieloruský Brady) - Kolki - 
Saviči - Ozariči (bieloruský Azaryčy). V tomto priestore bolo zo západu na východ 
na útok pripravené zoskupenie pozostávajúce z 5. roty II. pešieho práporu, čaty 
ťažkých guľometov a prostriedkov KPÚV (v priestore Brody), štábu II/102 práporu 
so 7. rotou, jednou čatou KPÚV, čatou ťažkých guľometov a čatou HKB (v priestore 
Kolki), dvoch rôt I. pešieho práporu (V. práporu stot. pech. Ján Hlucháň), čaty ťaž
kých guľometov, dvoch družstiev KPÚV (v priestore medzi Saviči - Ozariči). Vo ve
černých hodinách tento východný nástupný priestor posilnila tiež 6. rota II. prá
poru s čatou ťažkých guľometov a prostriedkami KPÚV. Na západ od slovenských 
jednotiek obkľúčenie uzatváral nemecký policajný prápor, a to v priestore nad ob
cou Lučicy. Jeho zostavu posilnila slovenská čata KPÚV (veliteľ por. Ján Vdovjak). 
Počas presunu na juh, do vyčlenených pozícií pre útok, sa už v tento deň jednotky 
nemeckého policajného práporu dostali do stretu s dvomi čatami partizánov, a to 
asi 2 km severne od obce Bubnovka. Výsledkom boli 3 mŕtvi a 3 zranení policajti. 
Časť pešieho pluku 102 na čele s jednotkami 1/102 práporu sa ešte nachádzala 
na trase presunu z Mozyru. Šírka úseku, z ktorého mal útočiť celý posilnený peší 
pluk 102, predstavovala asi 40 km.14 Podľa hlásenia veliteľstva 707. pešej divízie 
sa postup jednotiek počas prvej fázy operácie zaobišiel bez toho, aby okupačné 
jednotky narazili na väčší odpor, s výnimkou územia južne od oblasti Búda a Selec.

Druhá fáza akcie trvala do večera 31. marca, keďokupačné jednotky svojím po
stupom bez komplikácií zaujali druhé obkľučujúce zoskupenie. Posledný koncen
trovaný útok s cieľom úplne „vyčistiť“ obkľúčený priestor tak mohli okupačné jed
notky uskutočniť už nasledujúce ráno o 5.00 h. Ani počas tejto tretej fázy operácie 
ukončenej 2. apríla nekládol protivník žiadny väčší odpor. Práve počas tejto fázy 
došlo najčastejšie k bojovým stretom s partizánmi. Nasledujúci deň skoro ráno 
veliteľstvo 707. divízie nariadilo opätovné vyčistenie už specifikovaného územia 
až po druhé východiskové postavenie. Táto posledná, štvrtá, fáza prebiehala do 6. 
apríla 1942. Počas nej bolo podľa nemeckých prameňov zničených najviac dedín 
a osád a zaznamenaných najviac obetí z radov civilného obyvateľstva a začalo sa 
viac či menej organizované rabovanie hospodárskych produktov. Podľa nemecké
ho historika Ch. Gerlacha podobný priebeh mali aj ďalšie veľké protipartizánske

13 BA - MA Freiburg, Bs. RH 22, As. 231, s. 27, správa 707. pešej divízie o akcii Bamberg.

14 BA - MA Freiburg, Bs. RH 22, As. 231, s. 58, hlásenie posilneného slovenského pluku 102 z 3. 4. 1942; 
Bs. RW 41, As. 1, príloha 1 k mesačnej správe č. 7, správa o nasadení slovenského pešieho pluku 102. Za 
poskytnutie dokumentov ďakujem PhDr. M. Schvarcovi, PhD; VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy 
tajné 1939 - 1944, šk. 16, č. j. 82 280, Veliteľstvo ZD na MNO, náčelník štábu 28. 3.1942.
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akcie v nasledujúcom období. Rozdelenie akcie na jednotlivé nadväzujúce fázy sa 
uskutočňovalo s cieľom presnej koordinácie vlastného postupu, ktorý realizovali 
rôzne okupačné jednotky. Ukončenie každej fázy bolo spojené s povinnosťou do
siahnutia predpísaných „denných cieľov“. Úsilie dodržať tento postup a s tým spo
jený časový harmonogram celej akcie výrazne determinovalo správanie sa oku
pačných jednotiek ku všetkým potenciálnym protivníkom. Keďže jednotky nemali 
čas skúmať, kto bol skutočný komplic partizánov a kto nie, vychádzalo sa paušálne 
z predpokladu, že s partizánmi sympatizujú všetci obyvatelia obkľúčeného úze
mia.15

Úlohou slovenského pešieho pluku 102 a jemu podriadeného policajného prá
poru 315 bolo útočiť na „partizánske“ zoskupenie z južného smeru. O jeho činnos
ti sa dozvedáme z hlásení, ktoré boli adresované nadriadeným nemeckým veliteľ
stvám. Podľa hlásenia z 29. marca 5/102 rota v tento deň o 15.00 h narazila na par
tizánsku jednotku v obci Selec, ktorej časť po útoku Slovákov ušla. Časť sa bránila 
priamo v obci (s pomocou guľometu a troch ťažkých guľometov), pričom okolo 
17.00 h bola „obklúčená a rozstrieľaná“ (umzingelt und zusammengeschossen), 
použitím „ťažkých zbraní“. Výsledkom bolo asi 150 mŕtvych „partizánov“ a vypá
lená dedina. Na slovenskej strane neboli žiadne straty, čo samo osebe vypovedá 
o priebehu tohto „boja“. Je preto nanajvýš pravdepodobné, že medzi obeťami bolo 
aj množstvo miestnych civilistov, ale aj osôb ukrývajúcich sa tu z politických či 
rasových príčin pred okupačnou mocou, ktorí jednoducho nedokázali utiecť. Je 
opäť však otázne, do akej miery boli tieto údaje „prikrášlené“ (v snahe získať uzna
nie a zásluhy). Ako podobné akcie slovenských jednotiek v konečnom dôsledku 
vyhodnocovalo velenie armády sa možno dočítať v zozname vyznamenaných prí
slušníkov pešieho pluku 102 z augusta 1942. Tu sa uvádza, že dňa 29. marca sa 
pri akcii „na silne banditmi obsadenú obec Selec“ počas niekoľkohodinového boja 
vyznamenal veliteľ 5/102 roty npor. pech. Jozef Repko. Jeho vlastné zásluhy mal 
podčiarkovať fakt, že slovenská rota „neutrpela žiadnych strát a nepriateľ mal na 
100 mŕtvych“. Do kontaktu s partizánmi sa v tomto čase dostal aj na ľavom krídle 
postupujúci policajný prápor 315, ktorý mal pri dedine Chojno jedného mŕtve
ho a jedného zraneného. Na pomoc mu preto museli prísť slovenskí delostrelci. 
Okrem týchto prípadov sa partizáni pôsobiaci v smere postupu Lokšíkovho pluku 
boju vyhýbali a pred postupujúcimi jednotkami aj v nasledujúcich dňoch utekali 
do lesa. Rovnako sa správalo tiež obyvateľstvo okolitých dedín (predovšetkým do
spelí muži), ktoré pred postupujúcimi jednotkami riskovalo život v nehostinnom 
zasneženom lese.16

15 GERLACH, CH.: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik im Weissrussland 
1941 bis 1944. Hamburg 2000, s. 889-890.

16 BA - MA Freiburg, Bs. RH 22, As. 231, s. 59, hlásenie posilneného slovenského pluku 102 z 3.4. 1942; Bs. 
RW 41, As. 1, príloha 1 k mesačnej správe č. 7, správa o nasadení slovenského pešieho pluku 102, s. 2; 
VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945 vária, šk. 14, zoznam vyznamenaných príslušníkov p. pl. 102 zo 16. 
8.1942.
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Čo sa týka represívnych akcií, ktoré brutálne postihli civilné obyvateľstvo, veľ
kú aktivitu od začiatku vyvinul nemecký policajný prápor, ktorý už 30. marca v de
dine Chojno povraždil 1 350 ľudí, mnohí pritom boli zaživa upálení vo vlastných 
príbytkoch. Podobne si nemecký prápor 2. apríla počínal aj v susednej obci Kurin 
(bieloruský Kuryn). Účasť slovenských jednotiek na tejto masakre sa zatiaľ nedá 
potvrdiť, možno však predpokladať, že sa ho zúčastnili príslušníci podriadenej 
čaty KPÚV,17 keďže tie sa bežne používali na ostreľovanie (a teda aj podpaľovanie) 
samotných dedín.18

Dňa 31. marca slovenské jednotky dosiahli podľa plánu druhé obkľučujúce 
zoskupenie v úseku Kurin - Lomoviči (bieloruský Lamavichy) - Grabje. Jednotky 
11/102 práporu pritom východne od obce Grabje počas prieskumu narazili na šesť 
lesných táborov. Časť partizánov podľa Lokšíkovho hlásenia ušla a časť kládla od
por, následne však aj táto skupina tábor „nechala v štichu“ (Partisanen Hessen La
ger im Štich) a ušla smerom na sever. Na bojisku malo zostať 110 partizánov, ale aj 
60 saní s proviantom, oblečením a výzbrojou. Kto všetko sa medzi týmito obeťami 
nachádzal, možno opäť len predpokladať. Že to neboli len ozbrojeni partizáni, ale 
aj osoby ukrývajúce sa v lese pred rasovým, či politickým prenasledovaním, je viac 
než pravdepodobné.

Naznačuje to aj hlásenie Vel. pešieho pluku 727 z 2. apríla. Podľa neho sa už 
30. a 31. marca 1942 Lokšíkovi podriadené jednotky dostali do kontaktu s parti
zánmi, ktorí sa pokúšali preraziť obkľúčenie útekom smerom na juh. Časť z nich 
mala byť zničená. V ďalšom hlásení z toho istého dňa je upresnenie (na zákla
de informácií veliteľstva pešieho pluku 102), že „pred svojim útekom partizáni 
prepustili Židov.“ Tých tak v podstate nechali napospas okupačným jednotkám. 
Potvrdzuje to záznam z ďalšieho hlásenia z 2. apríla o 20.00 h: „Výsledné hlá
senie: Židia, partizánmi prepustení, zastrelených 133“.19 Možnými páchateľmi, 
vzhľadom na vyššie uvedené, mohli byť buď jednotky pešieho pluku 727 alebo 
Lokšíkove jednotky.20 V hlásení sa totiž len stroho konštatuje postrieľanie týchto 
osôb. V tejto súvislosti je však zaujímavé, že v súvislosti s hlásením celkových

n O ukrutnostiach páchaných v obidvoch obciach sa možno dočítať v staršej práci bieloruských autorov, 
ktorá kombinuje princípy dokumentaristiky a oral history. Jedna z uverejnených spomienok pritom ne
priamo naznačuje prítomnosť Slovákov v obci Kurin. Vyplýva to z poznámky o rozhovore pamätníčky 
s „Čechom“, ktorý mal konštatovať, že „já, kdyby bylo na mně, tak se vás ani nedotknú.“ Mohlo však tiež 
ísť napr. o sudetsícého Nemca. ADAMOVIČ, A. - BRYL, J. - KALĚSNIK, U.: Moje ves lehla popelem... Praha 
1981, s. 46,31-58.

18 V rádiograme pre veliteľa poriadkovej polície zo 4. 4. sa píše, že v tejto oblasti bolo zastrelených 250 
partizánov a ich pomocníkov, čo však nekorešponduje s údajmi o vraždení v obci Chojno. CUR1LLA, W.: 
Die deutsche Ordnungs - Polizei und der Holocaust im Baltikům und in Weissrussland. Paderborn 2006, 
s. 651-652; GERLACH, ref. 15, s. 887.

19 Hlásenie pešieho pluku 727 počas akcie Bamberg, s. 1. Citované podľa Hamburger Institut fúr Sozialfor- 
schung (Hg.), ref. 4, s. 483; Porovnaj BA - MA Freiburg, Bs. RH 22, As. 231, s. 61, hlásenie posilneného 
slovenského pluku 102 z 3.4.1942.

20 Nemecký historik Peter Lieb napriek tomu tvrdí, že Židov spolu s ďalšími 47 Židmi postrieľal peší pluk 727. 
Peší pluk 747 mal mať na svedomí 15 Židov. LIEB, ref. 1, s. 551.
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počtov zabitých protivníkov zo strany pešieho pluku 727 zo dňa 3. apríla sa uvá
dza okrem iného „len“ 47 Židov.21 Z tohto hlásenia teda nepriamo vyplýva, že 
Židov mohli mať na svedomí len jednotky podriadené Lokšíkovmu veliteľstvu. 
Pritom, čo sa týka nemeckého policajného práporu 315, ten podľa nemeckého 
historika Wolfganga Curillu v priestore, kde došlo k týmto vraždám, nebol. Pred
pokladal však, že táto exekúcia prebehla v priestore Karpilovky (na západnom 
okraji obkľúčeného územia), čo ale zo samotného hlásenia priamo nevyplýva. 
Až nasledujúceho dňa podľa neho „čistil“ lesy v blízkosti Karpilovky, pričom sa 
dostal do prestrelky s údajnými partizánmi. Následne podľa hlásenia pre veliteľa 
poriadkovej polície previedol v tejto obci dňa 4. apríla exekúciu 240 „partizá
nov“.22

Dňa 1. apríla sa slovenské jednotky rozdelili do troch skupín, pričom hlav
ným cieľom bolo obsadenie dediny Karpilovka, kde sa predpokladala najväčšia 
koncentrácia partizánov. Túto dedinu však nakoniec ešte pred príchodom Slo
vákov bez boja obsadil nemecký peší pluk 747. Rovnako bez boja bola obsadená 
tiež dedina Leski (3 km juhovýchodne od Karpilovky), do ktorej slovenské jed
notky vstúpili zároveň s jednotkami pešieho pluku 727. Aj počas samotného po
stupu však dochádzalo len k menším prestrelkám s partizánmi. Obkľúčené úze
mie pritom malo byť v tento deň od partizánov úplne vyčistené. Podľa prvých 
odhadov malo byť do 31. marca jednotkami pešieho pluku 102 (pravdepodobne 
aj s policajným práporom 315) zastrelených spolu 271 partizánov. Veliteľstvo 
Lokšíkovho pluku sa pritom celkom otvorene priznalo k vykonávaniu exekúcií 
na zatknutých osobách. Konštatovalo totiž, že konečné počty zastrelených par
tizánov by mali byť podstatne vyššie. Niektoré jednotky totiž podľa neho stále 
nenahlásili počty „zatknutých partizánov“ v jednotlivých dedinách a osadách. 
Počet zastrelených partizánov skutočne ešte v priebehu dňa narástol na čís
lo 335. 2. apríla bolo zastrelených ďalších 80 partizánov. Nasledujúci deň sa aj 
Lokšíkove jednotky (včítane policajného práporu 315) zapojili do opätovného 
„vyčistenia“ obsadeného územia. O charaktere tejto činnosti vypovedá hlásenie 
veliteľstva pluku, podľa ktorého „bolo okrem pri bojovej činnosti zastrelených, 
pri oslobodzovacích akciách odstrelených približne 2 000 partizánov a pomoc
níkov“. Lokšíkov peší pluk sa v podriadenosti 707. pešej divízie nachádzal do 3. 
apríla 1942. V nasledujúcom čase sa na žiadosť samotného veliteľa Wehrmachtu 
v Ríšskom komisariáte Ukrajina gen. let. Karla Kitzingera urýchlene presúval na 
juh, keďže v dôsledku odmäku hrozilo, že nebude môcť využiť ľadovú cestu cez 
rieku Pripjať.23

21 Hlásenie pešieho pluku 727 počas akcie Bamberg, s. 1. Citované podľa Hamburger Institut fur Sozialfor- 
schung (Hg.), ref. 4, s. 483.

22 Počas priamych bojov s partizánmi 3.4. mal mať nepriateľ 10 mŕtvych. CURILLA, ref. 18, s. 652-653.

23 BA - MA Freiburg, Bs. RH 22, As. 231, s. 61-62, hlásenie posilneného slovenského pluku 102 z 3.4. 1942; 
s. 33, správa 707. pešej divízie o akcii Bamberg.
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Podľa oficiálnych údajov zo 7. apríla bolo počas vlastnej akcie teda do 6. apríla 
zastrelených 3 423 partizánov a ich pomocníkov.24 Medzi nimi malo byť aj pri
bližne 200 Židov.25 Najviac zastrelených „partizánov“ pritom mali, paradoxne, na 
svedomí slovenské jednotky spolu s policajným práporom 315. Potvrdzuje to už 
spomínané hlásenie veliteľstva pešieho pluku 102 z 3. apríla o zastrelení približne 
2 000 osôb pri „oslobodzovacích akciách“.26 Na druhej strane podľa hlásení ne
meckých peších plukov z toho istého dňa mal peší pluk 747 na svojom konte 226 
zabitých partizánov a ich pomocníkov (z toho 15 Židov) a peší pluk 727 spolu 
651 (z toho bolo 64 bývalých vojakov a 47 Židov).27 Celkový počet obetí na zákla
de hlásení z 3. apríla sa teda vyšplhal na číslo 3 292 (včítane 335+80 partizánov 
zastrelených jednotkami pešieho pluku 102 a policajného práporu 315). Rozdiel 
medzi celkovými počtami obetí si viacerí historici vysvetľujú tým, že hlásenia jed
notlivých plukov odrážali neúplné údaje so stavom k 3. aprílu. Na druhej strane 
napr. P. Lieb konštatoval, že pri údajoch z 3. apríla treba ešte zohľadniť aj neskoršie 
hlásenie o nasadení pešieho pluku 102 z 10. apríla, ktoré prebrala mesačná správa 
č. 7 z 21. apríla 1942 veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina. Autor 
správy (buď Lokšík, alebo nemecký styčný dôstojník) tu totiž počty obetí spresnil 
a dokonca ešte aj navýšil: „Partizáni stratili v boji asi 650 mužov, pri oslobodzo
vacích akciách bolo likvidovaných okolo 2 500 partizánov, ich pomocníkov a ich 
rodinných príslušníkov.“ Vypálených pritom bolo 10 obcí a rovnaký počet lesných 
táborov.28 Nie je jasné, čo sa podpísalo pod rozdielne údaje. Je možné, že v hlásení 
z 3. apríla Lokšík ešte nemal k dispozícii celkové výsledky akcie. Opäť však nie je 
jasné, do akej miery sa na počte obetí podpísali vlastné jednotky pešieho pluku 
102, resp. policajný prápor 315. Je tiež pravdepodobné, že súhrnné číslo si Lokšík 
„prikrášlil“.

Presný počet obetí je dodnes otázny. Niektorí nemeckí autori pritom uvádzajú 
aj vyššie počty obetí, iní, naopak, spochybňujú oficiálne počty ako prikrášlené.29 
Do prvej skupiny patrí napríklad Ch. Gerlach, ktorý na základe sovietskych výsku
mov uvádza číslo 4 396.30 Naopak, P. Lieb oficiálne údaje spochybňuje, aj on však

24 BA - MA Freiburg, Bs. RH 22, As. 231, s. 33, správa 707. pešej divízie o akcii Bamberg.

25 Hlásenie pešieho pluku 727 počas akcie Bamberg, s. 1. Citované podľa Hamburger Institut fur Sozialfor- 
schung (Hg.), ref. 4, s. 483.

26 LIEB, ref. 1,8.551.

27 Tamže.

28 Tamže. Pozri tiež HtJRTER, J.: Hitler Heerfiihrer: Die deutschen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die 
Sowjetunion 1941/42. Miinchen 2007, s. 434.

29 Bližšie pozri CUR1LLA, ref. 18, s. 653.

30 Opiera sa o staršie výskumy bieloruských autorov. Bližšie pozri GERLACH, ref. 15, s. 887, 893 a ADAMO- 
VIČ, BRYL, KALĚSNIK, ref. 17. Niektorí autori uvádzajú aj vyššie čísla. Napr. Babette Quinkert uvádza 
„minimálne 6 000 zavraždených“. QUINKERT, B.: Propaganda und Teror in Weissrussland 1941 - 1944. 
Die deutsche „geistige“ Kriegfiihrung gegen Zivilbevolkerung und Partisanen. Paderbom 2009, s. 101.
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akceptuje fakt, že prevažná väčšina obetí bola z radov civilného obyvateľstva.31 
Podobnými údajmi ako veliteľ 707. pešej divízie disponoval tiež veliaci generál za
isťovacích oddielov a veliteľ Zadnej vojenskej oblasti Skupiny armád Stred32 gen. 
Max von Schenckendorff. V správe pre veliteľa Skupiny armád Stred poľného mar
šala Giinthera von Klugeho z 10. apríla uviedol, že na strane protivníka bolo 3 622 
zastrelených osôb.33

Údaje sa rozchádzajú aj v prípade vlastných strát okupačných jednotiek. Tie 
podľa súhrnnej správy veliteľa 707. pešej divízie predstavovali 7 mŕtvych, 8 zra
nených a 5 chorých. Slovenský peší pluk 102 mal počas celej akcie len jedného 
zraneného. Najväčšie straty pritom utrpel nemecký policajný prápor, ktorý mal 4 
mŕtvych a 3 zranených.34 V dokumentoch veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komi
sariáte Ukrajina mali okupačné jednotky spolu 33 mŕtvych a ranených.35 V správe 
gen. von Schenckendorffa pre maršala Klugeho sú vlastné straty vyčíslené na 6 
mŕtvych, 10 zranených a 5 chorých.36

Súhrnná správa 707. pešej divízie uvádza aj zoznam zabavených zbraní, muní
cie či potravinových zásob: 4 protitankové kanóny, 1 delo, mínomet, motorka, 120 
striel do protitankových kanónov, 5 debničiek mínometnej munície, 2 samopaly so 
zásobníkmi, 11 automatických pušiek, 33 pušiek, 10 hlavní guľometov čs. výroby, 
tri pažby pre guľomet, 3 pištole, 3 bubienkové revolvery, 1 lovecká puška, ručné 
granáty sovietskej a nemeckej výroby, 1 letecké zameriavacie zariadenie, 1 slo
venská oceľová prilba, 2 rádiové zariadenia, 6 rádiových prístrojov, 2 poľné telefó
ny, 1 kompas, 1 ďalekohľad, 24 kusov vojenskej torby, 5 balení zimného oblečenia 
(rôzne kusy výstroja a uniforiem, 1 nová dôstojnícka uniforma), 119 saní, 74 koní, 
107 kusov jatočného dobytka, rôzne druhy potravín (okrem iného dve tony mäsa), 
60 saní s proviantom, výstrojom a oblečením, seno a slama. Zo zásob miestneho 
obyvateľstva vojaci ukoristili 2 454 kusov hovädzieho dobytka, 2 286 oviec, 321 
svíň, 115 ton obilia, 33 saní naložených obilím, 120 ton zemiakov, 12, 5 ton sena 
a slamy. Samozrejme, v týchto oficiálnych údajoch nie sú započítané predmety, 
ktoré jednotliví vojaci zrekvirovali takpovediac „nadivoko“.

Na základe počtu a kvality ukoristených zbraní, ako aj disproporcie medzi 
počtom obetí, možno konštatovať, že prevažná časť zabitých boli civilné oso-

31 Lieb sa pritom odvoláva aj na denník plk. Adriana, ktorý si v súvislosti s akciou Bamberg poznamenal údaj 
o troch tisícoch zabitých partizánoch. Ten však Adrian považoval za značne prehnaný. LIEB, ref. 1, s. 550; 
Podobný názor, podľa ktorého jednotky oficiálne údaje o počte obetí nepriateľa umelo navyšovali, zastáva 
aj SCHEIL, ref. 6, s. 100-101.

32 Schenckendorffova funkcia sa od 1. 4. oficiálne volala Kommandierende General der Sicherungstruppen 
und Befehlshaber im Heeresgebiet Mitte. Zmenu názvu si vyžiadal samotný Schenckendorff z prestížnych 
dôvodov.

33 HURTER, ref. 28, s. 113.

34 BA - MA Freiburg, Bs. RH 22, As. 231, s. 33, správa 707. pešej divízie o akcii Bamberg.

35 LIEB, ref. 1, s. 551.

36 HURTER, ref. 28, s. 434.
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by.37 Dokazuje to aj informácia o zložení partizánov v správe 707. pešej divízie zo 
7. apríla. Okrem bývalých sovietskych vojakov, prepustených či utečených zajat
cov, sa medzi partizánov počítali tiež Židia, či tzv. civilisti z okolitých obcí. Nie je 
preto prekvapením konštatovanie, že partizáni sa v jednotlivých skupinách vyhý
bali energickým koncentrovaným útokom. Naopak, už pred začiatkom útoku sa 
mnohí pokúšali utiecť. Odpor protivník viedol len osamotenými skupinami. V hlá
sení veliteľa 707. divízie sa v tejto súvislosti konštatuje, že napriek úspechu akcie, 
samotné územie nebolo možné považovať za zabezpečené. Dokazuje to fakt, že už 
krátko po skončení operácie boli hlásené nové prepady miestneho obyvateľstva.38

Čo sa týka počtu obetí, ktoré mal mať na svedomí slovenský peší pluk 102 (spo
lu s policajným práporom 315), tie sa za obdobie od 26. februára až do začiatku 
apríla podľa oficiálneho hlásenia vyšplhali až na číslo 3 500.39 Počet všetkých obetí 
(včítane tých, ktoré mali na svedomí jednotky Wehrmachtu) sa podľa výskumov na 
nemeckej strane odhadujú na minimálne 6-tisíc.40 Čo sa týka vlastných strát počas 
uvedeného obdobia, sa v mesačnej správe z 21. apríla 1942 veliteľa Wehrmachtu 
v Ríšskom komisariáte Ukrajina na základe Lokšíkovho hlásenia uvádza nepresný 
údaj 21 mŕtvych a 23 zranených príslušníkov pešieho pluku 102. Nemecký policaj
ný prápor mal v rovnakom čase 12 mŕtvych a 10 zranených.41

Možno konštatovať, že z oficiálnych dobových hlásení nie je možné vysle
dovat skutočný podiel pešieho pluku 102 na masakrách civilného obyvateľstva 
počas marcových protipartizánskych akcií. Nanajvýš problematická je však v tej
to súvislosti aj hodnovernosť väčšiny povojnových výpovedí priamych aktérov 
týchto udalostí. Viacerí vojaci síce priznali, že počas protipartizánskych akcií 
dochádzalo k zločinom páchaným na civilistoch, zodpovednosť však väčšinou 
presúvali na Nemcov. Takýchto charakter mala aj výpoveď vyššie spomínané
ho Ľ. Krampla: „z jara 1942 asi v marci, keď sa robila veľká akcia na partizá
nov v priestore Kolky za účasti 2 nemeckých divízií (iba jednej - I. B.) a nášho 
pluku, vypálili Nemci niekoľko dedín, ale zase to neboli naši vojaci.“42 Podobne 
vypovedal aj veliteľ čaty KPÚV Ľ. Michalko, ktorý celú zodpovednosť za masakry 
civilného obyvateľstva preniesol na nemeckých „esesmanov“: „Všade, kde sme 
prišli, našli sme vypálené dediny tak, že z nich nič, ale celkom nič, nezostalo.

37 Hamburger Institut fur Sozialforschung (Hg.), ref. 4, s. 482.

38 BA - MA Freiburg, Bs. RH 22, As. 231, s. 33, správa 707. pešej divízie o akcii Bamberg.

39 GERLACH, ref. 15, s. 889; CURILLA, ref. 18, s. 650.

40 GERLACH, ref. 15, s. 889.

41 Z informácií v inej časti tejto správy pritom vyplýva, že ide o obete z akcie pri obci Perekalje z 13.3.1942. 
Jej následkom však bolo podľa vyššie uvedených prameňov 24 až 25 mŕtvych vojakov. Tamže, s. 889; 
MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941 - 1944). Zaisťovacia divízia 
a železniční pionieri. Banská Bystrica 2008, s. 45.

42 ABS Praha, f. 302, sig. 302-82-19, protokol spísaný so škpt. Ľ. Kramplom zo 4. 11. 1945 na Hlavnom vel. 
NB, s. 3.
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Cestou sme videli, ako esesmani vyháňali deti, ženy a starcov z domova hnali ich 
do kolchozných maštali a strieľali ich za pochodu. Keď túto krutú akciu skonči
li, nanosili na mŕtvoly slamu, poliali benzínom a zapálili. Potom podpálili celú 
dedinu a ak zostal čo len chliev celý, vrátili sa aj ten podpálili. To bol šokujúci 
pohľad, to bola krutá neľudskosť a výsmech človečenstva, morálky a kultúry.... 
Takto bolo vypálených asi 50 dedín.“ V tomto duchu Michalko opísal situáciu 
v dedine Lomoviči: „Bola to dosť veľká a dlhá dedina. Prišli sme tam pred ve
čerom a usalašili sme sa v dolnej časti obce. Zrazu sa len začali valiť obyvatelia 
z hornej časti dediny k nám a v našej časti hľadali spásu. Pýtali sme sa ich, čo 
sa robí a oni odpovedali, že tam idú Nemci. Oni nám dôverovali a nás sa nebáli, 
ale my sme im ani neublížili, najmä nám to svedomie nedovolilo po vzhliadnutí 
zverstiev.“43 Podobne ako svedok pred ľudovým súdom vypovedal aj rotmajster 
Pavol Lupták, ktorý bol v marci 1942 príslušníkom 11/102 práporu. Slovenskí vo
jaci sa podľa neho počas operácie nezúčastnili ani žiadnej priamej bojovej akcie 
proti partizánom, všetku zodpovednosť v tomto smere preniesol na „nemeckých 
SS-ákov“. Tí podľa neho zaistili aj množstvo civilných osôb, ich osud mu však bol 
neznámy.44 Otvorenejší však už bol Jozef Palkovič, ktorý bol v marci 1942 velite
ľom roty 11/102 práporu. Ako svedok pred ľudovým súdom v roku 1947 potvrdil, 
že nemecké praktiky „boja“ proti partizánom neboli vôbec cudzie ani veleniu 
Lokšíkovho pluku: „Ako veliteľ roty zúčastnil som sa akcie na Karpilovku v dobe 
od 26. marca 1942 asi do 10. apríla, ktorej akcie zúčastnil sa aj 11/102 prápor, kto
rého veliteľom bol mjr. Werner Fridrich. Zarážajúce pre mňa ako novoprišlého zo 
Slovenska bolo, že jeho prápor postupoval cez osady tým spôsobom, že najskôr 
nechal dedinu alebo obec odstreľovať a len potom vstupoval s jednotkou do de
diny. Toto odstrelovanie, ačkoľvek sa nestretol s nepriateľom, pokladal za boj čo 
vidieť z toho, ako sám pri dotaze na veliteľstvo divízie prosil o odpoveď, že za 
dobíjanie ktorej osady pri tejto akcii bol mu dodatočne udelený nemecký želez
ný kríž II. triedy.“45 Na praktiky mjr. Wernera a jeho II/102 práporu počas akcie 
Bamberg upozornil vo svojej svedeckej výpovedi aj mjr. Ján Hlucháň, ktorý bol 
v tom čase v hodnosti stot. pech. veliteľom 1/102 práporu: „Pri akcii na Karpilov
ku, pri jeho postupe som pozoroval, že niektoré dediny horia, mená týchto dedín 
si už nepamätám a v konečnej dedine, v obci Lesky, do ktorej som prišiel za jeho 
jednotkou s mojím 1/102 práporom, horelo už viac domov. K Wernerovej skupine 
viem, že boli pridelení jeden major, niekoľko rotmajstrov a vojakov Nemcov zo 
„Sicherheitsdienstu“. Behom postupu, či boli nejaké straty na životoch civilného

43 LACKO, M. (ed.): Denníky a spomienky vojakov z východného frontu 1941 - 1944. Z prameňov k dejinám 
1. Slovenskej republiky 1939 - 1945. Trnava 2006, s. 161-162.

44 Sa Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z výpovede P. Luptáka 
zo 6.4.1948.

45 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z výpovede škpt. j. 
Palkoviča z 19.12.1947.
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obyvateľstva, to neviem. Viem však, že v obci Leski títo Nemci zaistili asi 70 osôb 
z radu civilného obyvateľstva a tento nemecký major ich tam súdil a ako som sa 
neskoršie dozvedel, niekoľkých nechal aj postrielať.“46

Či exekúcie vykonávali sami slovenskí vojaci, však nekonkretizoval. Sám seba 
pritom štylizoval do pozície štatistu a pozorovateľa týchto zločinov. Treba však 
dodať, že množstvo ľudí muselo byť pozabíjaných už počas ostreľovania týchto 
obcí ťažkými guľometmi a kanónmi KPÚV. Informácie o vypaľovaní obcí počas 
marcových akcií prekvapivo pred Národným súdom potvrdil aj Ladislav Kleinert 
(odsúdený za popravu viacerých obyvateľov v obci Maloduš v auguste 1942), ktorý 
bol v tom čase veliteľom roty 11/102 práporu: „Veľká akcia bola po 13. marci, bolo 
vypálených asi 20 dedín. Ja som toto jednanie neschvaľoval, a preto som sa žiadal 
do zázemia.“47

Tendencia prenášať zodpovednosť za činnosť pešieho pluku 102 na jeho ve
lenie, teda na Lokšíka, resp. Wernera, pritom bola typická aj pre ďalších svedkov. 
Je samozrejme otázne, do akej miery sa pod to podpísal aj fakt, že obaja ešte 
v roku 1945 emigrovali na Západ, a teda nemohli byť s výpoveďami konfron
tovaní. Z tohto rámca sa nevymykala ani výpoveď pplk. gšt. Jána Cisárika, kto
rý v roku 1942 pôsobil na Vel. ZD v hodnosti stot. pech. Lokšík sa podľa neho 
vymykal spod kontroly Vel. ZD, ktoré tak nepriamo zbavoval zodpovednosti za 
jeho činnosť: „bol v neustálom styku s nemeckými úradmi priamo. Na rozka
zy štábu ZD mnoho nedbal a robil si proste vo svojom úseku po svojom. Akcie 
proti partizánom nariaďoval z vlastnej iniciatívy a to dokonca a dosť často až 
vyše 10 km na sever mimo svojho úseku a mimo úsek ZD....“ Cisárik však upo
zornil aj na ďalší rozmer protipartizánskych akcií, konkrétne na ich koristnícky 
charakter. Samotný Lokšík podľa neho na veliteľstve pluku v Rozinkách „choval 
mnoho kráv a prasiat, pochádzajúcich z podobných akcií. Povrávalo sa, že práve 
pri týchto akciách dal pplk. Lokšík vypáliť a vystrielať niekoľko ruských osád, 
aby vraj nezostalo svedkov...sekundoval mu mjr. Werner.“48 Rovnako ako Cisárik 
po vojne, vypovedal aj bývalý veliteľ ZD gen. Kuna, ktorý tvrdil, že o páchaní 
zločinov na civilnom obyvateľstve sa dozvedel až v máji 1942, keď na tieto prak
tiky Lokšíkovho pluku začal otvorene upozorňovať veliteľ Jazdeckého priezved- 
ného oddielu pplk. jázd. Jaroslav Kmicikievič. Vyhováral sa pritom na taktickú 
podriadenosť Lokšíka nemeckému veleniu, ako aj komplikácie vyplývajúce zo 
zlého spojenia medzi veliteľstvami v zimných mesiacoch. V jednej zo svojich vý
povedí tvrdil: „U Lokšíka bol vyšetrovať vec Cisárik, lenže od Lokšíka bol Žitomír 
vzdialený 260 km a v zime bolo možné spojenie iba rádiom. Cesta zo Žitomíra na

46 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z výpovede J. Hlu- 
cháňa z 19.12.1947.

47 SNA, f. NS, šk. 140, Tn fud 12/47/15, zápisnica z výpovede L. Kleinerta z 24.11.1947, s. 26,38.

48 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z výpovede pplk. gšt. 
Jána Cisárika z 19.12.1947.
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Kozinky nebola zjazdná a 102 pluk bol v tábore odľahlom od dedín, takže Lokšík 
mohol na pluk pôsobiť.“49

Počas vyšetrovania zločinov príslušníkov ZD v polovici 50. rokov sa však ob
javili aj konkrétne výpovede, ktoré aspoň čiastočne potvrdzujú aj priamu účasť 
slovenských vojakov na niektorých lokálnych popravách údajných partizánov, ale 
tiež obyčajných civilistov. Napr. podľa viacerých výpovedí mjr. Werner nariadil už 
na začiatku akcie npor. pech. Tiborovi Samovi vykonať akciu miesto chorého ve
liteľa 7. roty npor. pech. Jozefa Repka, ktorej cieľom malo byť zaistenie obilných 
skladov neďaleko veliteľstva práporu. Zároveň mali byť získaní zajatci z radov par
tizánov, ktorí sa mali nachádzať v neďalekej obci. Obsah výpovedí naznačuje, že 
išlo o vyššie spomínanú akciu v osade Selec z 29. marca. Podľa svedeckej výpovede 
A. Vitalaya zviedol Samo v tejto osade boj, pričom v dôsledku streľby bolo zapá
lených niekoľko domov a chytených niekoľko zajatcov. Ich následný výsluch mali 
vykonávať okrem Sama aj samotný mjr. Werner, ale tiež SS - Sturmbannfiihrer 
Kranebitter. Následne malo dôjsť k ich fyzickej likvidácii: „Krátko po príchode mjr. 
Wernera prišiel na SV Tibor Samo a hlásil Wernerovi, že previedol likvidáciu za
jatých partizánov, pri čom pištolou, ktorou držal v ruke naznačil, že boli zastre
lení.... “ Účasť na tejto akcii priznal aj samotný Samo, ktorý upřesnil, že na jej
vykonanie dostal okrem 7. roty aj jedno družstvo ťažkých guľometov. Vypovedal 
pritom, že po obsadení obilných skladov postupoval k najbližšej osade, pri ktorej 
malo byť na jeho vojakov strieľané z pušiek: „Na to som na okraji lesa zaujal vý
chodisko k útoku a previedol som útok na osadu za střelby zo všetkých pěchotných 
zbraní, pričom došlo k zapáleniu niekoľkých domov a stohov slamy. Akonáhle rota 
začala útočiť, paľba prestala. Po vniknutí do osady, videl som skupinu partizánov 
unikajúcich z protejšej strany osady do lesa. Partizánov prenasledovala skupina 
vojakov, ktorí sa na môj rozkaz od lesa potom vrátili.“ O stratách na strane „parti
zánov“ sa Samo nezmienil. Priznal len zatknutie dvoch osôb, ktoré mal následne 
na Wernerov rozkaz spolu s ďalším vojakom zastreliť. Samo sa okrem toho ob
hajoval tiež tvrdením, že o boji v osade veliteľ práporu mjr. Werner „spracoval 
skreslenú správu, v ktorej uviedol, že bolo zabitých asi 60 partizánov.“50 Možno 
konštatovať, že v tomto prípade ide o podobné argumenty, o aké sa vo svojich vý
povediach opieral vyššie viackrát citovaný Ľ. Krampl. Rovnako ako Samo pritom 
vypovedal tiež L. Gindl, ktorý ho pri tejto akcii sprevádzal.51

Z ďalších svedectiev sa možno dozvedieť o niekoľkých prípadoch, keď postu
pujúci slovenskí vojaci zatkli a neskôr usmrtili niekoľko osôb zaistených počas 
peších presunov medzi jednotlivými osadami. Najviac rezonoval už spomínaný

49 SNA, f. NS, šk. 140, Tnľud 12/47/15, zápisnica z výpovede P. Kunu, s. 111.

50 ABS Praha, f H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi obvineného T. Sama z 25. 2. 1955, s. 5-7; Sbírka V, 
arch. č. V - 2487 MV, I. časť, protokol o výpovedi svedka A. Vitalaya z 27. 3.1955, s. 8-10.

51 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi svedka L. Gindla 15.4.1955, s. 6. Pozri tiež výpoveď 
J. Geliena z 26.4.1955; Sbírka V, arch. č. V-1951 MV, I. časť, protokol o výpovedi so svedkom J. Hlucháňom.
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prípad zmasakrovaných partizánov, ktorý mal byť odvetou za smrť dvoch sloven
ských vojakov zajatých po boji pri Perekalje. Viacerí svedkovia si spomenuli tiež 
na prípad, keď slovenskí vojaci zatkli jednu ženu s malým dievčatkom. Žena mala 
byť následne obvinená z podpory partizánov a zastrelená. Konkrétni páchatelia 
tohto činu sú však neznámi.52 T. Samo si vo svojej výpovedi spomenul tiež na prí
pad, keď po odchode II. práporu a jednotky SD na Karpilovku zatli príslušníci 7. 
roty „dve ženy vo veku 45 a 20 rokov a jedného muža vo veku asi 50 rokov“. Tieto 
osoby mali odovzdať príslušníkom SD, ktorí ich zastrelili.53

Na základe viacerých svedeckých výpovedí sa dá aspoň čiastočne rekonštruo
vať tiež spolupráca velenia pešieho pluku 102 (resp. II/102 práporu) s pridelenou 
jednotkou SD pri represáliách civilného obyvateľstva obsadených obcí a osád. Pred 
súdom totiž rezonoval tiež prípad, ktorý sa odohral v obci Leski, neďaleko samot
nej Karpilovky. Viacerí svedkovia, ale tiež obžalovaní, potvrdili, že po obsadení tej
to obce 11/102 práporom zorganizoval Sturmbannfúhrer Kranebitter „stanný“ súd, 
pred ktorý postavil niekoľko desiatok civilných osôb. Podľa výpovede L. Gindla 
išlo asi o 60 osôb z radov miestneho obyvateľstva, s ktorými sa brutálne zaobchá
dzalo. Podľa vtedajšieho veliteľa 1/102 práporu J. Hlucháňa bolo zatknutých asi 70 
osôb.54 Kranebitter pritom vytvoril komisiu, ktorá mala rozhodovať o smrti, alebo 
prepustení týchto osôb. Sám do nej vybral 4-5 členov spomedzi svojich SD-ma- 
nov. Viaceré výpovede pritom potvrdili, že členom tejto skupiny bol aj veliteľ 8. 
roty Tibor Samo, ktorý tak mal pravdepodobne na rozkaz mjr. Wernera formálne 
zastupovať slovenskú stranu.55 Podľa viacerých svedkov to malo mať symbolický 
význam, zatknuté osoby mali byť totiž potrestané okrem iného aj za podiel na pre
pade slovenských vojakov pri obci Perekalje.56 Vypočúvané osoby pritom Nemci 
podrobovali krutému násiliu, čo vo svojej výpovedi potvrdil aj samotný Samo: 
„Vzpomínám si, že u tzv. „súdu“ v osade Lesky, v ktorom som spolurozhodoval 
o vražde sov. občanov, museli predvedení občania pred majorom Kranebitterom 
klačať. Mnohí z nich boli tlmočníkom alebo strážnym - esesákmi bití. Pamätám sa 
na niekoľko prípadov, že keďpredvedený nechcel vypovedať alebo vypovedal opo
žděně, že títo dvaja esesáci ho kopali alebo predovšetkým strážny ho bil pažbou 
pušky do chrbta.“ Medzi vyšetrovanými osobami boli podľa neho len muži vo veku 
medzi 30 - 60 rokov. Výnimkou mal byť chlapec vo veku 12-14 rokov. Ten mal 
byť zachránený vďaka pohotovej intervencii veliteľa 1/102 práporu stot. pech. Jána

52 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi obvineného T. Sama z 28.2.1955; protokol o výpo
vedi svedka L. Gindla 15.4.1955, s. 7.

53 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi obvineného T. Sama z 25.2.1955, s. 7.

54 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi svedka L. Gindla 15.4.1955, s. 8; f. Sbírka V, arch. č. 
V-1951 MV, I. časť, protokol o výpovedi so svedkom J. Hlucháňom, s. 3.

55 ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V-1951 MV, I. časť, protokol o výpovedi so svedkom J. Hlucháňom, s. 3; f. H, 
arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi obvineného T. Sama z 22. 3.1955, s. 2.

56 Tamže.
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Hlucháňa, ktorého jednotky medzičasom tiež dorazili do obce. Cieľom samotného 
výsluchu bolo podľa Sama odhalenie partizánov a ich spolupracovníkov, ale tiež 
vrahov dvoch slovenských vojakov zajatých počas partizánskeho prepadu 11/102 
práporu pri obci Perekalje. Úlohou komisie, a teda aj npor. Sama, bolo schvaľovať 
rozsudky smrti navrhnuté Kranebitterom, k čomu dochádzalo aj bez priznania vy
počúvaných osôb.57 Podľa Hlucháňa, ktorý sa stal podľa vlastných slov nechceným 
svedkom týchto udalostí, však bolo medzi súdenými osobami oveľa viac neplno
letých chlapcov. Činnosť komisie pred súdom pritom popísal nasledovne: „Dom, 
v ktorom súd prebiehal obsahoval dve priestorné miestnosti. V jednej zasadal súd 
a tam boli jednotlivo predvádzaní obvinení. V druhej miestnosti boli natesnaní 
sovietski občania, ktorí boli ako obvinení predvádzaní pred sudcu do vedľajšej 
miestnosti. Líčenie prebiehalo tak, že výsluchy obvinených sovietskych občanov 
viedol major SS v nemeckej reči. Jeden z poddôstojníkov SS prekladal výroky ma
jora SS do ukrajinského jazyka. Sudcovia sedeli pri jednom väčšom stole a Tibor 
Samo mal miesto naproti majora SS. Major SS položil každému obvinenému len 
3 až 4 otázky a poslal ho preč. Po odchode jednotlivých obvinených opäť major 
SS navrhol členom súdu ako má byť vypočúvaný potrestaný....Všetci sudcovia vy
jadrovali jednohlasný súhlas so všetkými návrhmi majora SS mana. Tibor Samo 
tiež plne schvaloval navrhnuté rozsudky smrti vo všetkých týchto prípadoch, bez 
výnimky.“ Celkom bolo podľa Hlucháňa na smrť odsúdených 26 osôb.58 Podľa vý
povede L. Gindla, ktorý však disponoval len sprostredkovanými informáciami, 
bola na smrť odsúdená väčšina vypočúvaných osôb.59 Podľa samotného Sama to 
bolo asi 30 osôb.60 Odsúdené osoby mali následne Kranebitterovi muži postrieľať 
v miestnej stodole, ktorú Nemci pred odchodom podpálili.61 Podľa svedeckej výpo
vede A. Vitalaya pred odchodom z obce Leski vydal mjr. Werner rozkaz podpáliť aj 
samotnú dedinu. Tento rozkaz mala podľa neho opätovne vykonať nemecká jed
notka. Z „počutia“ sa však mal dozvedieť, že na týchto represáliách sa zúčastnili 
aj slovenskí vojaci. Podobne vypovedal tiež L. Gindl, ktorý síce nevedel povedať, 
kto dedinu podpálil, predpokladal však, že to urobili Nemci spolu so slovenskými 
vojakmi.62

Ako vyzerala spolupráca slovenských jednotiek s príslušníkmi nacistickej SD, 
naznačuje tiež ďalšia z výpovedí T. Sama. Ten bol podľa vlastných slov svedkom 
prípadu, keď slovenskí vojaci počas pochodu do obce Karpilovka zajali dve ženy

57 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi obvineného T. Sama z 22. 3. 1955, s. 2-3; protokol 
o výpovedi svedka L. Gindla 15.4.1955, s. 8.

58 ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V-1951 MV, I. časť, protokol o výpovedi so svedkom ]. Hlucháňom, s. 4.

59 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi svedka L. Gindla 15.4. 1955, s. 8.

60 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi obvineného T. Sama z 22. 3.1955, s. 3.

61 ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V-2487 MV, I. časť, protokol o výpovedi obvineného T. Sama.

62 ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V-2487 MV, I. časť, protokol o výpovedi so svedkom A. Vitalayom 27. 3.1955, 
s. 13; f. H, arch. č. H 770-2, protokol o výpovedi svedka L. Gindla 15.4.1955, s. 8.
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a jedného muža. Keď ich následne odovzdali Nemcom, tí ich „bez akéhokoľvek 
výsluchu odviedli do lesa, kde ich dávkami zo samopalu zastrelili“.63

Napriek uvedenému, nie sú k dispozícii žiadne ďalšie svedectvá o konkrét
nych prípadoch masových popráv civilného obyvateľstva počas trvania akcie Bam
berg, na ktorých by nejako participovali aj slovenské jednotky. Istú výpovednú 
hodnotu však majú tiež výpovede sprostredkovaného charakteru. Takýto charak
ter má aj svedectvo príslušníka 1/102 práporu Štefana Jankalu z roku 1955. Ten sa 
na front dostal na prelome marca a apríla 1942, v rámci výmeny starších ročníkov 
odchádzajúcich od ZD. O priebehu akcie Bamberg sa tak dozvedel „z prvej ruky“, 
a to od vracajúcich sa príslušníkov I. práporu. Vo svojej výpovedi k tomu uviedol 
nasledovné: „Prvá akcia proti partizánom bola hneď zo začiatku po mojom prí
chode, ktorú prevádzali tzv. starí vojaci, ktorých sme my vymenili. O tejto akcii je 
mi známo, že bola v priestore Ptič (severne od tohto priestoru -1. B.), kde pri tejto 
akcii bola vypálená jedna celá dedina, na ktorú si už nepamätám a obyvatelia tejto 
dediny - jedna časť ušla a druhú časť slovenskí vojaci spolu s Nemcami nahnali do 
kolchoznej stodoly, ktorú podpálili a tak zničili časť obyvateľov tejto dediny. Pri 
požiare, keď sa niektorým podarilo utiecť, boli po stranách požiaru stavané hliad
ky, ktoré mali za úkol odstřelovat' utekajúcich ľudí z ohňa.“64

Treba dodať, že podobné chýry neboli v tom čase ojedinelé. Informácie o re
presáliách páchaných údajne slovenskými vojakmi na civilistoch sa v priebehu 
niekoľkých týždňov rozšírili prakticky do všetkých jednotiek ZD, včítane jej sa
motného veliteľstva (bližšie pozri podkapitolu II/6).

Možno konštatovať, že ani svedectvá priamych aktérov týchto udalostí nedá
vajú uspokojivú odpoveď na otázku, aký bol skutočný podiel jednotiek pešieho 
pluku 102 na represáliách páchaných počas priebehu akcie Bamberg. S vlastnou 
teóriou prišiel už spomínaný nemecký historik Peter Lieh. Veľké disproporcie 
v nahlásených počtoch na jednej strane pri nemeckých plukoch, na druhej strane 
Lokšíkovi podriadených jednotkách sú podľa neho jedným z dôkazov potvrdzu
júcich oprávnenosť kritického pohľadu na práce nemeckých autorov ako Heer, či 
Gerlach, ktorí podľa niektorých historikov zločiny Wehrmachtu na východnom 
fronte neoprávnene stavajú na rovnakú úroveň s brutalitou SS a polície. Na prí
klade akcie Bamberg je podľa neho možné jasne odstupňovať „mieru brutalizá- 
cie“ pri porovnaní činnosti Wehrmachtu, polície a spojeneckých útvarov. Svoje 
tvrdenia pritom opiera o závery štúdie kanadskej historičky Ruth Bettiny Birn, 
o operácii Winterzauber v Lotyšsku, podľa ktorej tu hral Wehrmacht pri vraždení 
civilistov skôr periférnu úlohu.65 Hlavné slovo podľa nej mali SS a polícia, včíta-

63 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770 - 1, protokol o výpovedi obvineného z 22. 3.1955, s. 11.

64 ABS Praha, f. H, arch. č. H 458, osobní operativní svazek č. 190, protokol o výpovedi so svedkom kpt. Š. 
Jankalom, s. 3.

65 BIRN, B., R.: „Zaunkonig“ an „Uhrmacher“. Grolše Partisanenaktionen 1942/43 am Beispiel des „Unter- 
nehmens Winterzauber“. In: Militärgeschichtliche Zeitschrift, 60 (2001), Heft 1, s. 99-118. Naopak, Ger-
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ne ich lotyšských a estónskych príslušníkov a lotyšských pomocných jednotiek 
(Schutzmannschaftsbataillone). Na tomto mieste nechcem polemizovať s tvrde
ním o paušalizácii zločinov Wehrmachtu, Liehov pohľad na činnosť Lokšíkovho 
pluku ako reprezentanta spojeneckej jednotky však považujem za prinajmenšom 
zjednodušujúci. Peší pluk 102 bol organizačnou zložkou slovenskej ZD, ktorá bola 
regulárnou súčasťou slovenskej armády. Porovnávať ju preto so smutne známy
mi lotyšskými jednotkami Schuma je viac než problematické. Lieh, paradoxne, 
na jednej strane kritizuje povrchné zovšeobecňovanie zločinov Wehrmachtu, na 
druhej strane robí presne to isté v prípade slovenskej armády. Slovenskí vojaci 
nemali v komparácii s príslušníkmi Wehrmachtu vo všeobecnosti žiadne špecific
ké predpoklady pre páchanie zločinov na civilistoch, a to aj vzhľadom na slovan
ský pôvod väčšiny z nich. Naopak, je logické, že ideologická indoktrinácia vedená 
v súlade s požiadavkami krížového ťaženia proti boľševizmu, vyhladzovacím cha
rakterom vojny, či potrebou nového „životného priestoru“, zapustila v nemeckých 
ozbrojených zložkách (bez ohľadu na to, že nešlo o jednotky SS) aj vzhľadom na 
charakter a ciele nacistického režimu vo všeobecnosti silnejšie korene. Nehovo
riac o tom, že z pohľadu nacistickej ideológie mali nemeckí vojaci na domáce „me
nejcenné“ slovanské obyvateľstvo nazerať z pozície „panskej rasy“.

Do úvahy však treba brať tiež fakt, že nemecké jednotky nasadené na akcii 
Bamberg už mali pomerne veľa skúseností s masovým vraždením civilného obyva
teľstva, včítane Židov. Ako už bolo naznačené, samotná 707. pešia divízia ani nebo
la klasickou divíziou Wehrmachtu. Na druhej strane tieto argumenty nemôžu byť 
ani prostriedkom na bagatelizovanie podielu slovenských jednotiek pri vraždení 
civilistov ani miery ideologickej indoktrinácie mnohých z nich. Otázny je napr. ich 
postoj k Židom, keďže ako som už vyššie naznačil, protižidovská propaganda našla 
aj medzi slovenskými vojakmi už na začiatku vojny pomerne veľký ohlas. Netreba 
zabúdať ani na to, že aj medzi slovenskými vojakmi bolo veľa príslušníkov nemec
kej národnosti ovplyvnených viac či menej ideológiou nacionálneho socializmu 
a teóriami o nadradenosti nemeckej rasy voči menejcennému slovanskému etniku 
na východe.

Na druhej strane, ako upozornil už maďarský historik Ungváry na príklade 
činnosti maďarských zaisťovacích jednotiek na Ukrajine, miera zločinnosti oku
pačných jednotiek nemusí byť vôbec priamoúmerná ich ideologickej indoktrinácii. 
Maďarské zaisťovacie jednotky sa totiž podľa neho správali voči civilnému obyva
teľstvu na okupovanom území až do roku 1943 vo všeobecnosti horšie ako samotné 
zaisťovacie jednotky Wehrmachtu. V brutalite ich mali prevyšovať len jednotky SS. 
Aj keďtreba konštatovať, že inak sa správali k obyvateľstvu ukrajinskej národnosti

lach vo svojej rozsiahlej práci o nemeckej okupačnej politike v Bielorusku napísal, že prevádzanie veľkých 
protipartizánskych akcií bolo rovnomerne rozdelené medzi SS, políciu a Wehrmacht. Podľa neho akcie 
Wehrmachtu neboli v svojej podstate menej vážne a brutálne ako SS a polície. GERLACH, ref. 15, s. 906.
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a inak k Poliakom žijúcim v západnej časti okupovaného územia.66 Možno pritom 
akceptovať Ungváryho tvrdenie, že zločiny okupačných jednotiek boli do značnej 
miery závislé od vonkajších podmienok diktovaných požiadavkami nacistických 
okupačných orgánov. Okupačné sily v podstate nemali prostriedky (tak z hľadis
ka výzbroje ako aj početných stavov) na pacifikáciu celého obsadeného územia. 
Situáciu bolo možné riešiť podnecovaním širokej kolaborácie z radov civilného 
obyvateľstva, o čo však nacisti (napriek snahe viacerých zástupcov vojenskej sprá
vy na okupovanom území) nemali od začiatku záujem. Preto teror ako prostriedok 
odstrašenia civilného obyvateľstva od podpory rozmáhajúceho sa partizánskeho 
hnutia dostával čoraz väčší priestor. Bol to zároveň najľahší a najmenej nebezpeč
ný spôsob „boja“ proti partizánom. Civilné obyvateľstvo bolo tiež ľahkou korisťou 
pri uplatňovaní odvetných opatrení proti často brutálnym a zákerným metódam 
partizánskeho boja.

Kde teda treba hľadať odpoveď na otázku, prečo práve jednotky pod velením 
Lokšíka mali na svedomí najviac obetí? Predovšetkým treba znova pripomenúť, že 
na základe dostupných dokumentov a svedectiev vôbec nie je jasné, koľko osôb 
počas akcie Bamberg zlikvidovali priamo slovenské jednotky. Naopak, na základe 
vyššie uvedeného, možno predpokladať, že iniciatívu v tomto smere od začiatku 
vyvíjal nemecký policajný prápor, ktorý mal už od roku 1941 pomerne veľa skú
seností s masovými popravami civilného obyvateľstva. Potvrdzuje to aj postup 
Nemcov v obciach Chojno a Kurin. Je možné, že viacerí slovenskí vojaci si v pra
xi jednoducho osvojili metódy svojich nemeckých „kamarátov“. Netreba zabúdať 
(svedčia o tom aj uvedené svedecké výpovede), že medzi slovenskými vojakmi stá
le silne rezonovala túžba po pomste za krvavý prepad zo strany partizánov pri obci 
Perekalje. Možno pritom konštatovať, že niektoré slovenské jednotky si už v tom
to čase z „praktických“ dôvodov dokázateľne osvojili viaceré brutálne nemecké 
praktiky, medzi ktoré patrilo obkľúčenie a rozstrieľanie dediny ťažkým delostre
lectvom. Tento spôsob „boja“ bol (napriek tomu, že bol nehumánny) aj z pohľa
du viacerých slovenských dôstojníkov oveľa bezpečnejší, ako postupné riskantné 
dobýjanie potenciálnych a skutočných ohnísk partizánskeho odporu. V praxi sa 
jednoducho len prispôsobili pohľadu, že aj vzhľadom na často zákerný spôsob boja 
zo strany partizánov, netreba striktne rozlišovať medzi tým, kto je a kto nie je 
partizán.

Špecifický charakter aj v tomto kontexte (na rozdiel od iných útvarov či jed
notiek ZD, ktoré pri protipartizánskych akciách neboli ani zďaleka také aktívne) 
dával pešiemu pluku 102 jeho samotný veliteľ pplk. Michal Lokšík považovaný za 
otvoreného germanofila. Podľa povojnovej výpovede už spomínaného Ľ. Krampla

66 Maďarský dôstojnícky zbor pritom podľa Ungváryho tvorili do značnej miery starší záložní dôstojníci, kto
rých možno ťažko paušálne obviňovať zo sympatií k nacistickému režimu a jeho ideológii. Mnohí dôstoj
níci pritom mali slovanský pôvod. UNGVÁRY, K.: Ungarische Besatzungskräfte in der Ukraine 1941 - 1942. 
In: Ungam-Jahrbuch, 26, s. 155-163; Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 8. Die Ostfront 
1943/44. Der Krieg im Osten und an den Nebenfronten. Miinchen 2011, s. 852-856.
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„proti Rusom bol osobne zaujatý a toto zaujatie pochádzalo ešte zo svetovej voj
ny, keď bol tam zajatý“. Lokšík podľa neho mnohé záležitosti pluku riešil mimo 
subordinácie priamo s nadriadenými nemeckými orgánmi, za čo sa dostával do 
rozporov so samotným velením divízie.67 Na druhej strane smerom k Nemcom bol 
mimoriadne aktívny a „aj mimo nariadených akcií robil akcie z vlastnej inicia
tívy“.68 Krampl však z „pochopiteľných“ dôvodov odmietal všeobecne rozšírené 
tvrdenie, že Lokšík „nechal v Rusku páliť dediny, zabíjať ženy a deti...“69 Faktor 
veliteľa pri uplatňovaní brutálnych okupačných praktík v podmienkach pešieho 
pluku 102 podčiarkuje tiež fakt, že vo funkcii veliteľa II. práporu sa už počas ak
cie Bamberg „osvedčil“ tiež mjr. Fridrich Werner, ktorý patril k dôstojníkom ne
meckej národnosti. Vplyv Lokšíkových veliteľských právomocí, ale aj jeho autority 
a přesvědčovacích schopností na konformné správanie sa viacerých dôstojníkov, 
ako aj radových vojakov pešieho pluku 102 s najväčšou pravdepodobnosťou de
terminovali tiež ďalšie psychologické faktory. Svoju rolu pri páchaní násilia iste 
minimálne v niektorých prípadoch zohral napríklad skupinový tlak pôsobiaci na 
jednotlivcov, zmysel pre kolektívnu povinnosť atď.70

Na druhej strane dodnes nemáme k dispozícii dokumenty, ktoré by v pred
metnom čase presne upravovali postup slovenských vojakov pri samotných exe
kúciách. Možno predpokladať, že táto otázka sa mala riešiť v zmysle vyššie nazna- 

' čených inštrukcií z decembra 1941. Potvrdzuje to aj prítomnosť jednotky SD na 
čele s SS-Sturmbannfúhrerom Kranebitterom, ktorá mala mať na starosti výsluchy 
a exekúcie podozrivých osôb. Možno preto predpokladať, že väčšinu osôb zaiste
ných Lokšíkovými jednotkami popravil práve tento nemecký oddiel. Účasť Slová
kov na exekúciách to však nijako nevylučuje, a to aj vzhľadom na praktiky, ktoré 
si Lokšíkove jednotky osvojili už v predchádzajúcom období. Nehovoriac o tom, 
že práve inštitucionálne faktory, predovšetkým nekritické preberanie nemeckých 
smerníc určujúcich charakter boja proti partizánom, vytvárali aj medzi Slovákmi 
podhubie pre páchanie vojnových zločinov a rôzne podoby participácie na vyhla
dzovacom charaktere vojny. Tu sa plne stotožňujem s konštatovaním M. Schvarca, 
ktorý v súvislosti s účasťou Lokšíkových jednotiek na operácii Bamberg napísal, 
že „práve tiché akceptovanie vojnových zločinov umožnilo vytvoriť atmosféru

67 ABS Praha, f. 302, sig. 302-82-19, protokol spísaný so škpt. Ľ. Kramplom zo 4. 11. 1945 na Hlavnom vel. 
NB, s. 2.

68 §A Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, zápisnica z výpovede Ľ. Kram- 
pla 15.4.1948 na Zemskej úradovni štátnej bezpečnosti.

69 Vo svojej výpovedi si však nepriamo odporoval, keď tvrdil, že v jednom prípade pravdepodobne práve 
počas akcie Bamberg Lokšík takýto rozkaz vydal. Nariadil vypáliť dedinu v blízkosti rieky Ptič, keďže par
tizáni tu prepadli jednotku Organizácie Todt. Podriadený dôstojník npor. pech. Karol Repašský ho však 
podľa neho nesplnil. ABS Praha, f. 302, sig. 302-82-19, protokol spísaný so škpt. Ľ. Kramplom zo 4. 11. 
1945 na Hlavnom vel. NB, s. 3.

70 BROWNING, CH., R.: Obyčejní muži. 101 záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku. Praha 2002, 
s. 135-160.
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a prostredie, kde sa násilie povýšilo na princíp.“71 To však nijako nevylučuje kon
štatovanie, že aj v Lokšíkovom pluku iste bolo mnoho takých, ktorých brutalita 
okupačného postupu šokovala a nikdy sa s ňou (aj napriek vyššie uvedeným fak
torom) nestotožnili. V konečnom dôsledku to naznačujú aj viaceré vyššie uvedené 
svedecké výpovede, aj keď ich objektivitu možno tiež spochybniť.

Na druhej strane v súvislosti s predmetnými Lokšíkovými hláseniami o poč
toch obetí na strane partizánov, nemožno ani v prípade samotnej akcie Bamberg 
vylúčiť Kramplovo tvrdenie, že oficiálne údaje o počtoch obetí sa aj na sloven
skej strane přikrášlovali: „Lokšík užíval jednu taktiku, ktorú si osvojil od Nemcov 
a Maďarov, že totiž keď niekde padlo niekoľko výstrelov, hlásili sa celé desiatky 
pobitých partizánov...takýmto spôsobom boli vedení za nos Nemci a ohromná slá
va získaná našej divízii. Toto podopieram tým, že keď sme robili akcie spoločne 
s Nemcami, nikdy sme skoro nenarazili na partizánov a ako druhý fakt, že pri tých 
veľkých a úspešných bojoch sme nemali sami skoro žiadne straty.“72 Na druhej 
strane Krampl v tejto výpovedi nepriamo priznal, kto bol vo väčšine prípadov sku
točný protivník okupačných jednotiek na jar 1942 (z frontu bol odvelený už kon
com apríla 1942), keď sa partizánske hnutie len rozbiehalo.

Medzi predstaviteľmi okupačného aparátu vyvolali výsledky akcie Bamberg 
rozporuplné reakcie. Hlavný veliteľ Zadnej vojenskej oblasti Skupiny armád Stred 
gen. Schenckendorff už 7. apríla kriticky konštatoval, že „medzi tými, ktorých di
vízia nahlásila ako pomocníkov partizánov sa pravdepodobne nachádzalo veľa ta
kých, ktorí s partizánmi udržiavali len veľmi slabé spojenie“. Skutoční partizáni 
podľa neho v pravý čas ustúpili, pričom ešte stihli ukryť vlastné zbrane.73 V tomto 
kontexte spochybňoval význam celej operácie a jej účinnosti v boji proti vzmáha
júcemu sa partizánskemu hnutiu. V ďalšom hlásení z 24. apríla 1942 konštatoval, 
že situácia s partizánmi sa naďalej zhoršuje a akcia Bamberg neviedla k žiadnemu 
trvalému zlepšeniu.74 Na druhej strane, ako upozorňuje historik Hasenclever, zod
povednosť za jej celkovú výslednú podobu niesol aj samotný Schenckendorff, a to 
radikalizováním svojich vlastných rozkazov a požiadaviek, ktoré si vojaci v praxi 
interpretovali po svojom.75

Z dôvodu absencie dobových dokumentov možno len predpokladať, ako na 
charakter protipartizánskych akcií reagovalo velenie ZD, resp. samotné MNO

71 SCHVARC, M.: Krvavé stopy na východe. K zločinom slovenských vojakov v okupovanom Sovietskom 
zväze. In: ROGUĽOVÁ, J. - JAKSICOVÁ, V. a kol.: Historik a dejiny. V česko-slovenskom storočí osudových 
dátumov. Bratislava 2018, s. 288-289.

72 ABS Praha, f. 302, sig. 302-82-19, protokol spísaný so škpt. Ľ. Kramplom zo 4. 11. 1945 na Hlavnom vel. 
NB, s. 3.

73 HASENCLEVER, ref. 2, s. 384; HEER, ref. 5, s. 63.

74 MEIEN, J. von: Der Partisanenkrieg der Wehrmacht während des Russlandfeldzuges im Zweiten Weltkrieg. 
Hamburg 2014, s. 67.

75 HASENCLEVER, ref. 2, s. 384.
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v Bratislave. Faktom však zostáva, že velenie slovenskej armády sa nepokúsi
lo ani o náznak kritiky nemeckého postupu pri vedení protipartizánskych akcií, 
resp. spôsobu nasadenia slovenských jednotiek počas akcie Bamberg. V dobovom 
rozkaze ZD z 10. apríla 1942, naopak, nájdeme uverejnený pochvalný telegram 
gen. Schenckendorffa: „Vyslovujem veleniu 707. pešej divízie a všetkým na pod
niku Bamberg súčastneným veliteľom, dôstojníkom a mužstvu moje plné uzna
nie za tento veľký úspech vyzdvihnutý aj vrchným velením armády vo správach 
brannej moci, ktorý napriek najťažšiemu terénu - cestám a poveternostným pod
mienkam bol prevedený vo veľmi krátkej dobe a s najmenšími stratami.“ Veliteľ 
ZD plk. pech. Kuna tento oficiálny postoj ďalej tlmočil, čo dokazuje jeho vlastné 
pochvalné uznanie adresované všetkým príslušníkom pešieho pluku 102, „ktorí 
svojou húževnatosťou a statočnosťou prispeli ku zdaru akcie a k rozšíreniu dobré
ho mena Slovenského vojaka.“76

Prirodzene, postoj najvyšších predstaviteľov slovenskej armády nemusel 
striktne korešpondovať s postojom Lokšíka, ako aj vojenských a civilných okupač
ných orgánov zodpovedných za celkovú stratégiu protipartizánskej činnosti. Ko- 
niec-koncov, ako už bolo spomenuté, aj vo velení Wehrmachtu sa viedla diskusia 
o charaktere dovtedajšej východnej politiky v otázke realizácie nariadení na za
bezpečenie vojenskej bezpečnosti okupovaných území a spochybňovala sa miera 
krutosti pri zaobchádzaní s civilným obyvateľstvom.77 Velenie slovenskej armády 
však do tejto diskusie nijakým spôsobom nevstúpilo a ako naznačujú aj predchá
dzajúce rozkazy, v skutočnosti len poslušne preberalo nemecké nariadenia.

Čo sa týka postoja ministra národnej obrany gen. Čatloša, ten sa pred NS ob
hajoval tým, že o charaktere trestných akcií sa dozvedel až dodatočne, pričom 
zodpovednosť prenášal na podriadených či ospravedlňoval nemeckým tlakom. Po
dobne sa, ako už bolo naznačené, obhajoval tiež P. Kuna, napriek tomu, že ako už 
bolo uvedené, už začiatkom marca oboznamoval vlastných vojakov s nemeckým 
nariadením o vypaľovaní dedín a exemplárnom vraždení ich obyvateľstva.78

Možno konštatovať, že jednotky slovenskej armády boli už v predmetnom ob
dobí zapojené do rozsiahlych protipartizánskych akcií okupačného aparátu, ktoré 
drastickým spôsobom postihovali aj miestne obyvateľstvo. Ich priebeh determi
noval na jednej strane fakt, že partizánske hnutie na okupovanom území bolo na 
prelome rokov 1941/42 len v zárodku, na druhej skutočnosť, že vojna na výcho
de mala od začiatku rasovo-vyhladzovací charakter. Vysoké straty protivníka, tak 
ako ich nahlasovalo samotné veliteľstvo pešieho pluku 102, preto nemožno in
terpretovať ako potvrdenie bojovej pripravenosti slovenských jednotiek. Naopak, 
už marcové akcie mali tiež trestný a koristnícky charakter a výrazne postihovali

76 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 3, rozkaz veliteľa ZD č. 41 z 10.4.1942.

77 HEER, ref. 5, s. 60-61.

78 SNA, f. NS, šk. 140, Tnľud 12/47/15, zápisnica z vypočúvania svedkov z 1.12.1947, s. 111.
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predovšetkým civilné obyvateľstvo. Pod nahlásenými stratami si preto nemožno 
predstavovať len regulárnych partizánov, ale predovšetkým osoby ukrývajúce sa 
v lese pred takmer istou smrťou (napr. Židov) a tiež obyvateľov okolitých vypále
ných dedín, ktorí sa stali obeťou trestných výprav. Na druhej strane je otázne, do 
akej miery boli počty obetí „prikrášlené“. V súvislosti so šokujúcimi počtami obetí 
a podielom pešieho pluku 102 na vlastnej akcii Bamberg je zarážajúce, že po vojne 
v rámci retribučného súdnictva sa účasti Lokšíkovho pluku na tejto akcii neveno
vala prakticky žiadna pozornosť. V konkrétnych procesoch pred NS, ako aj ľudo
vými súdmi s aktérmi represálií, sa obžaloba uspokojila viac-menej so sprostred
kovanými výpoveďami všeobecného charakteru (bližšie pozri podkapitolu 11/12). 
Účasť slovenských vojakov na „pilotnom“ projekte veľkých protipartizánskych 
operácií sa čiastočne reflektovala až počas vojenského vyšetrovania zločinov ZD 
v polovici 50. rokov. Skutočný rozsah represálií páchaných počas tejto akcie aj za 
asistencie slovenských jednotiek prevažne na civilnom obyvateľstve okupované
ho Bieloruska však ani toto vyšetrovanie neodkrylo.

IR727

Východiskové postavenie jednotiek a útvarov vyčlenených pre akciu Bamberg (situácia o 12.00 h 
28. marca 1942) IR = Infanterie-Regiment (myslí sa nemecký peší pluk) (VHA Bratislava)
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5. Ochrana trate Pinsk - Gomeľ
Protipartizánskych akcií sa jednotky ZD (opäť najmä peší pluk 102) zúčastňovali 
aj v nasledujúcom období. Príchodom jarného počasia sa jednotky pešieho pluku 
102 stiahli zo severných nehostinných močaristých oblastí. V druhej polovici 
apríla sa hlavné sily (SV Kozinky) koncentrovali na stráženie železničnej trate 
Pinsk - Gomel', a to v úseku dlhom asi 120 km. Za týmto účelom si peší pluk v máji 
1942 zhotovil improvizovaný pancierový vlak. Pre zosilnenie strážnej činnosti 
prevzal 330 ukrajinských milicionárov. Dislokačné zmeny a plnenie nových úloh 
pluku si vyžiadali tiež premiestnenie ďalších súčastí ZD do severnej časti jej ob
lasti, kde sa výraznejšie prejavovala narastajúca partizánska činnosť. Jednotky 
pešieho pluku 101 sa v máji premiestnili do priestoru Ovruč - Jeľsk a Jazdecký 
priezvedný oddiel (JPO) sa presunul do priestoru Ovruč - Korosteň. Prejavom 
vzmáhajúcej sa partizánskej činnosti boli aj prepady slovenských jednotiek, čo 
sa nezaobišlo bez strát na životoch vojakov.1 Zvýšená aktivita partizánov, kto
rých cieľom bolo rušenie premávky na trati Pinsk - Gomeľ (podmínovanie koľají, 
vyhadzovanie mostov, prerušovanie telefónneho spojenia, prepady stráží atď.) 
sa riešila v rámci rozkazu Vel. ZD z 12. mája odvolávajúceho sa na predchádza
júcu správu veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina. V ňom sa pri
tom konštatuje, že na opatreniach na zosilnenie dovtedajšieho zabezpečovania 
strážených železníc malo participovať tiež obyvateľstvo okolitých obcí. To malo 
byť zároveň spoluzodpovedné za bezpečnosť železničnej premávky. Reakciou 
na sabotáže mali byť zostrené bezpečnostné opatrenia.2 Bezprostredne na tieto 
inštrukcie nadväzoval osobitný rozkaz pplk. Lokšíka z toho istého dňa. V ňom 
špecifikoval aj postup proti civilnému obyvateľstvu v okolí trate, ktoré podo
zrieval z podpory a spolupráce s partizánmi: „Nie je predsa mysliteľné, aby sa 
nepriateľské prepadové skupiny mohli dostať do blízkosti žel. trate a aby miest
ne obyvateľstvo o tom nevedelo, alebo nepriateľskému činu nenapomáhalo.“ 
Nariadil preto, aby bolo po každom prepade slovenských stráží (ale aj pokuse 
o prepad) „zavedené čo najprísnejšie vyšetrovanie civilného obyvateľstva v naj
bližších obciach“. Z každého takéhoto vyšetrovania malo byť vyhotovené pí
somné hlásenie, pričom Lokšík si vyhradil právomoc rozhodnúť sám „o ďalšom 
postupe proti obyvateľstvu“. Nariadil tiež, aby všetky civilné osoby zatknuté 
pre akékoľvek podozrenie, ako aj osoby prichytené pri záškodníckej činnosti, 
boli eskortované do Kalinkoviči (bieloruský Kalinkavičy), kde sa mal na základe 
už vydaného ústneho rozkazu pre veliteľa 1/102 práporu vytvoriť koncentračný

1 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941 - 1944). Zaisťovacia divízia 
a železniční pionieri. Banská Bystrica 2008, s. 47-52.

2 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 35, sig. 11/89, č.j. 82 416/taj.Ia 1942, rozkaz Vel. ZD z 12.5.1942; šk. 87, sig. Ш/190, 
č.j. 344/taj. 1942, Lokšíkov rozkaz z 12.5.1942.
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tábor. Tu mali byť umiestnené až do konečného vyšetrovania. Pri realizovaní 
týchto opatrení sa Lokšík mohol oprieť tiež o sériu ďalších nariadení, ktoré sa 
mali v podmienkach ZD uplatňovať na rozkaz veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom 
komisariáte Ukrajina.3 Dňa 15. júna 1942 pritom už aj veliteľ pešieho pluku 101 
pplk. pech. Martin Palkovič oboznamoval svoje podriadené jednotky s nemec
kým nariadením, že „nemecké a spojenecké jednotky zasadené na ochranu trati 
zatknú okamžite všetky osoby, ktoré sa učinia podozrivými, alebo sa previnia 
proti smerniciam vydaným na ochranu železničnej trate a odovzdajú prísluš
nému nemeckému policajnému veliteľstvu.“ V prípade, že vinníka nebolo mož
né chytiť, mali sa z obyvateľov okolitých obcí brať rukojemníci. Túto právomoc 
mali mať aj velitelia spojeneckých jednotiek (počnúc veliteľom práporu), teda aj 
dôstojníci slovenskej ZD. Právomoc nariadiť popravu však mal len veliteľ Wehr
machtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina, teda samotný gen. Kitzinger. Ďalším 
trestným opatrením malo byť zavedenie kontribúcie. V tomto nariadení sa tiež 
konkretizovalo využitie miestneho obyvateľstva pri ochrane železničnej trate. 
Každej obci mal byť pridelený presne zistený úsek. Starostovia obcí mali byť in
formovaní, že „ľudia/obyvatelia/, ktorí strážia trať a ich príbuzní môžu očakávať 
ostré opatrenia, v danom prípade trest smrti.“4

Praktický dopad týchto nariadení v podmienkach slovenskej ZD je však na
ďalej vzhľadom na charakter jednotlivých úradných hlásení z protipartizánskych 
akcií, v ktorých sa nešpecifikoval pôvod, vek ani pohlavie obetí na strane pro
tivníka, otázny. Zatýkanie podozrivých osôb, ktoré bolo reakciou na partizánske 
prepady na železničnej trati, však možno dokumentovať na základe zachova
ných prehľadov jednotlivých správ ZD. Napr. v dôsledku vyšetrovania výbuchu 
míny pod maďarským transportom 2. júla, ktorý si vyžiadal, okrem iného, 15 
mŕtvych, boli zatknuté štyri podozrivé osoby. Nasledujúci deň bolo zatknutých 
ďalších 5 „podozrivých osôb,“ a to v rámci vyšetrovania prepadu stráže pri moste 
východne od obce Demechi (bieloruský Dzemjachi - severovýchodne od Mo- 
zyru) skupinou partizánov. 8. júla bolo zatknutých ďalších osem podozrivých 
po výbuchu míny pod lokomotívou. Zostáva však otázne, akú úlohu pri zatýka
ní týchto osôb zohrali samotné slovenské jednotky. Je totiž možné, že citované 
hlásenia v skutočnosti predstavujú len odpisy z nemeckých prehľadových správ.5

Samotný Palkovič už krátko po vojne tvrdil, že takéto opatrenia v jeho úseku 
vykonávali len Nemci. Spomenul si dokonca na jeden prípad, keďv auguste 1942 
na žiadosť svojho vtedajšieho náčelníka štábu stot. pech. Jána Nálepku zachrá
nil pred zastrelením štyroch mužov civilnej ochrany, za to, že nedokázali za-

3 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 35, sig. 11/89, č. j. 82 450/la taj.-1942, rozkaz Vel. ZD z 30. S. 1942.

4 Tamže, č. j. 276/taj. 1942, obežník veliteľa p. pl. 101 z 15.6.1942.

5 VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i.č. 89, príloha k č. 81088/taj.Ic,1942, prehľad správ ZD č. 1 od 1. do 7. 7.1942.
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brániť jednej sabotáži na železnici.6 Hodnovernosť tohto svedectva sa síce nedá 
dokázať, jeho obsah však korešponduje s hláseniami, podľa ktorých bol veliteľ 
pešieho pluku 101 už v tomto období kritizovaný za pasivitu pri nasadzovaní 
svojich jednotiek do boja proti partizánom. Naopak, Lokšíkov tvrdý postup proti 
partizánom, rozšírený aj na bezbranné civilné obyvateľstvo pri uvádzaní tých
to inštrukcií v praxi, je viac než pravdepodobný. A to jednak vzhľadom na jeho 
predchádzajúci postup pri uplatňovaní nariadení okupačných orgánov, ako aj na 
skúsenosti, ktoré jeho jednotky nadobudli počas predchádzajúcich nemecko-slo- 
venských akcií. V konečnom dôsledku aktivitu Lokšíka pri realizácii nemeckých 
inštrukcií na ochranu železničných tratí potvrdzujú aj viaceré povojnové výpo
vede príslušníkov 1/102 práporu, včítane jeho veliteľa mjr. pech. Martina Strapá- 
ka. Lokšík mal podľa týchto svedectiev vo viacerých prípadoch osobne nariadiť 
zastrelenie zaistenej osoby podozrivej z partizánskej činnosti.7 Brutálne sa však 
mali správať tiež viacerí dôstojníci, a to pri výsluchoch zaistených osôb, ktorých 
priznanie si vynucovali rôznymi násilnými metódami. Tých sa podľa svedectiev 
neštítil ani spomínaný veliteľ 1/102 práporu mjr. Strapák. Viacero vypočúvaných 
osôb pritom slovenské orgány napokon odovzdali Nemcom, napriek tomu, že už 
museli vedieť, aký osud ich v nemeckých rukách čaká. Potvrdzuje to aj povojno
vá výpoveďvtedajšieho príslušníka 1/102 práporu Štefana Jankala: „Je mi známe, 
ako sa aj pomedzi vojakov ako aj medzi civ. obyvateľstvom hovorilo, že väzni, 
ktorí boli našim práporom daní Nemcom, Nemci týchto každý piatok v okrese 
Mozir súdili, kde výsledok súdenia bol buď zavesenie alebo zastrelenie.“8

6 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941 - 1944). 1. pešia divízia. Slo
venský vojak. Banská Bystrica 2012, s. 370.

t Zaujímavá je v tejto súvislosti najmä povojnová výpoveď mjr. Jozefa Palkoviča, ktorý bol na jar 1942 ve
liteľom jednej roty 1/102 práporu, neskôr pobočníkom jeho veliteľa. Jeho úlohou bolo stráženie železnice 
v úseku od rieky Ptič po obec Kalinkoviči a rieku Pripjať. Už krátko po Palkovičovom príchode na veliteľstvo 
tejto roty na jar 1942 previedla jedna čata (údajne bez jeho vedomia) na Lokšíkov rozkaz raziu v jednej obci, 
počas ktorej boli nájdené u štyroch občanov strelné zbrane. Následne mal veliteľ čaty dostať z veliteľstva 
pluku rozkaz tieto osoby zastreliť. V tom čase boli na veliteľstvo roty privedené ďalšie dve podozrivé osoby, 
ktoré mal Palkovič spolu s ďalším poručíkom osobne tri dni vypočúvať, a to aj za použitia hrubého násilia 
a bitia. Následne boli obidve tieto osoby zastrelené, údajne počas Palkovičovej neprítomnosti. Medzitým 
mal Palkovič podľa vlastných slov osobne informovať veliteľa svojho práporu mjr. Strapáka, že „z pluku 
dostávame priamo rozkazy k prevádzaniu strieľania sovietskych občanov.“ Strapák mu mal na to odpove
dať, „že v tejto veci on nemôže nič robiť, že je to záležitosť Lokšíka.“ Mal vyčkať na presťahovanie celého 
práporu do Kalinkoviči „a potom, že bude lepšie“. Samotný Strapák po vojne vypovedal, že Palkovič sa mu 
už v druhej polovici apríla 1942 priznal, že na Lokšíkov rozkaz dal zastreliť troch sovietskych partizánov. 
Koncom apríla 1942 mali podľa Palkoviča vojaci jeho roty zastreliť tiež ďalších dvoch sovietskych občanov 
podozrivých z pomoci partizánom pri sabotáži na železničnej trati. Z veliteľstva pluku mal podľa vlastných 
slov dostať rozkaz, aby tieto osoby zastrelil počas ich eskortovania na veliteľstvo do Koziniek. Celý prípad 
mal byť následne kvalifikovaný ako zastrelenie počas pokusu o útek. Toto jeho tvrdenie po vojne pred 
súdom potvrdili tiež ďalší svedkovia. ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V-3137 MV, protokol o výpovedi s mjr. J. 
Palkovičom 28.6.1955, s.1-5; protokol o výpovedi obvineného M. Strapáka zo 14.6.1955, s. 2; f. H, arch. č. 
H 458, osobní operativní svazek č. 190, vyhodnotenie trestnej činnosti sv. č. 190 „Lišák“.

8 ABS Praha, Sbírka V, arch. j. V-3137 MV, protokol o výpovedi obvineného M. Strapáka zo 14. 6. 1955, s. 2; 
protokol o výpovedi so svedkom M. Revilákom 25. 2. 1955, s. 2; protokol o výpovedi s mjr. J. Palkovičom 
28. 6. 1955, s. 4; f. H, arch. č. H 458, osobní operativní svazek č. 190, protokol o výpovedi so svedkom Š. 
Jankalom z 29.4.1955, s. 7.
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Lokšíkovu osobnú iniciatívu pri perzekúcii civilného obyvateľstva naznačuje 
aj výpoveď vtedajšieho veliteľa JPO pplk. jázd. Jaroslava Kmicikieviča, ktorý si po 
vojne spomenul na svedectvo pplk. duch. Antonína Lednického. Ten mal počuť 
telefonický rozhovor Lokšíka, počas ktorého svojim podriadeným nariadil po
strieľať zaistené osoby a zapáliť dedinu.9 Lokšík očakával tiež uplatňovanie ne
meckých nariadení proti sabotérom na spojovacích zariadeniach, kde sa počíta
lo so zaisťovaním, resp. likvidáciou rukojemníkov, v prípade že skutočný pácha
teľ tohto činu nebude chytený. Požadoval preto starostlivé a presné vyšetrenie 
každého takéhoto prípadu, keďže sa tu „často zahráva so životom pravých alebo 
podozrelých previnilcov, alebo rukojmých“.10 O uplatňovaní týchto brachiálnych 
okupačných metód v réžii samotných orgánov ZD síce neexistujú priame dôka
zy, Lokšíkov angažovaný prístup pri ich vynucovaní však naznačuje povojnová 
svedecká výpoveďvtedajšieho veliteľa 3. pionierskej roty Daniela Hanoša Chlad
ného: „Keď som u Gošova /j. Ovruče/ staval most, bola mi jednej noci pretrh
nutá telefónna linka s veliteľstvom pluku pplk. Lokšíka, ktorý keď sa dozvedel 
o tom, nariadil mi zaistiť 15 civilných osôb z obce Gošov. Ja som však nečakal na 
vyšetrovanie spravodajského dôstojníka pluku a po fingovanom výsluchu som 
telefonicky hlásil na veliteľstvo pluku, že telefónna linka bola pretrhnutá vozom 
so slamou a civilistov som prepustil. Pplk. Lokšík ma ihneď pozval na vel. plu
ku, kde v rozčúlení sa vyjadril: „Linka bola pretrhnutá partizánmi. Ja som to už 
hlásil na velitel. Zaisťovacej divízie Wermachtsbefehlshaberovi Ukrajiny. Ja sa 
nebudem pre Vás blamovať. Ja Vás pán nadporučík zastrelím.“ Ja som siahol na 
puzdro pištole. Pplk. Lokšík si zahryzol do rtov a prepustil ma.“11

Okrem vykonávania strážnej služby na komunikáciách patrila k úlohám jed
notiek ZD tiež participácia na brachiálnych preventívnych opatreniach proti 
skutočným a potenciálnym odporcom okupačného režimu v mieste ich teritori
álnej pôsobnosti. Takýto charakter mala mať podľa rozkazu slovenského posád
kového veliteľa v Žitomire mjr. pech. Otta Klementa spoločná akcia s jednotkami 
nemeckej polície, ktorej cieľom bolo „očistenie“ a zaistenie mesta „od podozri
vých osôb partizánov, parašutistov a cudzincov“. Samotné mesto malo byť podľa 
tohto rozkazu rozdelené na tri okresy, kde sa mali od 12. apríla nepretržite (teda 
aj v noci) konať zbežné prehliadky obyvateľstva. Zo slovenskej strany sa na tejto 
akcii mali podieľať 1/101 prápor a jednotky slovenského žandárstva, ktoré mali 
mať na starosti dva okresy. Ich úlohou bolo zaistiť všetky osoby bez dostatočnej

9 VHA Bratislava, Špeciálna zbierka X - spomienky, ŠZX-122, pplk. Kmicikievič.

10 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sig. III/190, č.j. 344/taj. 1942, Lokšíkov rozkaz z 12. 5.1942.

n ABS Praha, f. 302, sig. 302-513-8, výpoveď z 13. 9. 1945. Informáciu, že Lokšík zaisťoval rukojemníkov 
v prípadoch, ak niekto napr. prerušil telefonické spojenie, potvrdil po vojne pred ľudovým súdom tiež 
vtedajší veliteľ ZD P. Kuna. Sám mal nakoniec podľa vlastných slov toto opatrenie zakázať. Pre absenciu 
relevantných dokumentov však toto tvrdenie nie je možné verifikovať. Štátny archív (ŠA) v Banskej Bystri
ci, f. Ľudové súdy, ĽS 63/48, brig. gen. v. v. Pavol Kuna - podrobná obrana doložená voj. služob. predpismi 
ako dodatok k výsluchu u vyšetrujúceho sudcu na Krajskom súde v B. Bystrici dňa 23.6.48.
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legitimácie a dokladov, „alebo inak podozrivé civilné osoby“. Keďže tieto osoby 
mali byť následne odovzdané na veliteľstvo nemeckej SD, ich osud si nie je ťažké 
domyslieť. Rozsah účasti slovenských vojakov na tejto represívnej akcii je však 
vzhľadom na absenciu archívnych dokumentov otázny.12

Princíp kolektívnej viny sa uplatnil pri akcii v meste Kopatkeviči v aprí
li 1942, kde slovenské spravodajské orgány zatýkali osoby podozrivé zo styku 
s partizánskym prieskumom. Počas povojnového vyšetrovania zločinov spácha
ných príslušníkmi ZD sa potvrdilo, že minimálne jedna zatknutá žena bola bez 
akýchkoľvek dôkazov na priamy rozkaz veliteľa 11/102 práporu mjr. Wernera po
pravená, „a to pre výstrahu ostatným sovietskym obyvateľom Kopatkeviči“.13

V priebehu apríla a mája 1942 pokračovali tiež menšie ofenzívne protiparti- 
zánske akcie. Aktívne boli opäť najmä jednotky, ktorým velil npor. Záhorák. Vý
sledky týchto akcií však boli neuspokojivé, keďže partizánom sa darilo vyhýbať 
sa menším jednotkám. Výsledkom dvoch Záhorákových akcií, ktoré previedol 
od 29. apríla do 17. mája 1942, tak boli len dvaja mŕtvi partizáni (nie je však 
jasné, či zahynuli v boji alebo boli popravení) a vypálené prázdne partizánske 
tábory. Najmä vďaka redislokačným zmenám začalo na protipartizánskych ak
ciách participovať čoraz viac jednotiek ZD. Pritom už v apríli zasahovala juho
východne od Korosteňu 1/101 rota. Tá podľa oficiálneho hlásenia bez vlastných 
strát zlikvidovala 10 parašutistov a následne prešla do podriadenosti pešieho 
pluku 102. Z úradného hlásenia sa však opäť nedá nič bližšie vyčítať o pôvode 
týchto osôb ani o spôsobe ich likvidácie. Po redislokácii pešieho pluku 101 sa 
jeho jednotky na prelome mája a júna zapojili do akcie s krycím názvom Šúr, 
aj tá sa však skončila bez boja proti partizánom.14 V nasledujúcom období sa 
však počet menších protipartizánskych akcií zvyšoval, a to úmerne s rýchlo sa 
rozrastajúcim partizánskym hnutím. Výsledok týchto akcií a ich prípadný dopad 
na civilné obyvateľstvo sa však pre strohosť a stručný charakter oficiálnych hlá
sení nedá rekonštruovať. Na druhej strane sa partizáni počas nich cieľavedome 
boju vyhýbali, čo sa tiež podpísalo pod ich výsledok.15 Zaujímavá je informá
cia o priebehu akcie, ktorú začiatkom tretej júnovej dekády uskutočnila jedna 
rota pešieho pluku 101 posilnená o ťažké zbrane. Jej výsledkom bola pacifikácia 
obce Skorodnoje, ktorú 20. júna násilne obsadili partizáni, pričom „rozprášili" 
miestnu milíciu a zastrelili jej veliteľa. Partizáni však z obce unikli bez boja. Ich 
prenasledovanie pokračovalo aj nasledujúci deň, keď slovenská rota obkľúčila 
neďalekú osadu Medvednoje, ani tu však už na partizánov nenatrafila. O tom, či 
sa vojaci následne uchýlili aj k represáliám obyvateľov týchto obcí, však už úrad-

12 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 35, sig. 11/89, č.j. 99/taj.l942, rozkaz posádkového veliteľstva z 11.4.1942.

13 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770 - 1, protokol o výpovedi s predvedeným L. Gindlom 18. 5.1955, s. 2.

14 BYSTRICKÝ, f.: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (september 1941 - no
vember 1942). In: Vojenská história, roč. 3,1999, č. 4, s. 35.

15 MIČIANIK, ref. 1, s. 63.
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ný záznam o akcii neinformuje. Tiež sa z neho nedozvieme zloženie prenasle
dovanej asi stočlennej skupiny, či išlo o skutočných partizánov, alebo utečencov 
z vypálených obcí, ukrývajúcich sa vojakov, Židov atď. Táto otázka je relevantná 
aj vzhľadom na to, že prenasledovaná skupina sa vyhýbala boju a útočisko pred 
vojakmi hľadala v ťažko prístupnom a nehostinnom bažinatom teréne.16

16 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 14, č.j. 82 573/taj. la - 1942, situačné hlásenie za dobu od 
10.6. do 10.7.1942 - predloženie.
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6. Rozpory vo vedení Zaisťovacej divízie
Minimálne od konca apríla 1942 sa začali medzi slovenskými jednotkami na 
fronte šíriť rôzne chýry o zverstvách páchaných peším plukom 102. Tie sa veľmi 
rýchlo dostali aj na Vel. ZD do Žitomira. Dokazuje to tvrdenie jedného z prís
lušníkov pešieho pluku 102 des. v zál. Františka Daňa, ktorý v tejto súvislosti už 
koncom mája vypovedal, že „...asi pred mesiacom, keď som bol pre poľnú poštu 
v Žitomíri stál som so skupinou vojakov zo Žitomira, ktorých mená nepoznám. 
Keď sa dozvedeli, že som od p.pl. 102 povedali mi, že strašné veci počúvajú v Ži
tomíri o našom pluku a že čo je na tom pravdy. V tom prišiel k nám jeden pán 
nadporučík, ktorý keď sa dozvedel, že som od 102. pluku povedal: - Tak teda aj vy 
ste od toho zabíjackeho pluku.“1 Viacerých dôstojníkov, ale aj mnohých vojakov 
ZD, pritom takáto činnosť poburovala a účasť na protipartizánskych akciách sa
botovali. Aktívny bol najmä pplk. jázd. Jaroslav Kmicikievič, ktorý koncom marca 
1942 prevzal funkciu veliteľa JPO. O údajných zločinoch jednotiek pešieho plu
ku 102 ho mali podľa vlastných slov informovať vlastní príslušníci Lokšíkových 
jednotiek, ktorí sa v rámci výmeny jednotiek presúvali na front k RD. Informá
cie mal mať od bývalých dôstojníkov pešieho pluku 102, vojenských duchovných 
a lekárov.2

Svoje tvrdenia zopakoval aj po vojne pred NS, kde vyhlásil, že o „Lokšíko
vých zverstvách“ sa vedelo verejne. Opísal pritom aj metódy používané pri na
hlasovaní počtu protivníkových strát: „Kleinert a jemu podobní potom hlásili, 
že len toľko a toľko partizánskych živlov zastrelili a nehlásili koľko z toho bolo 
starcov, žien a detí.“ Naopak, vtedajší veliteľ ZD plk. Kuna, na ktorého v dôsledku 
Kmicikievičovho svedectva padol tieň podozrenia, pred NS tvrdil, že o správaní 
sa Lokšíkových vojakov sa dozvedel až od Kmicikieviča samotného.3

Informácie o represáliách sa s najväčšou pravdepodobnosťou už krátko po 
skončení operácie Bamberg dostali aj na MNO, ktoré však spočiatku nijako ne
reagovalo. Situácia sa však postupne vyhrocovala, a to aj v dôsledku rôznych 
incidentov. Najväčšiu pozornosť vyvolal konflikt z 19. mája 19424 na Vel. JPO 
v Korosteni medzi samotným Kmicikievičom a vojakmi pešieho pluku 102 pre
súvajúcimi sa tadiaľto k RD. Jeho spúšťačom bola Kmicikievičova otázka: „Či ste 
vy tiež strieľali bezbranné ženy a deti?“ Prekvapených vojakov pritom upozornil,

1 VHA Bratislava, f. SS, sig. 55-55-4, zápisnica z výpovede des. F. Daňa z 26. 5. 1942; Špeciálna zbierka X - 
spomienky, ŠZX-36, pplk. J. Kmicikievič, s. 1; ŠZX-30, pplk. M. Palkovič.

2 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-55-1, hlásenie Kmicikieviča pre Kunu z 9.6. 1942.

3 SNA, f. NS, šk. 140, Tnľud 12/47/15, zápisnice z vypočúvania svedkov z 1. 12. 1947, s. 111 a z 26. 11. 1947, 
s. 38.

4 Kmicikievič v hlásení pre veliteľa ZD uvádzal, že incident sa odohral 11.5, v zápisniciach z vyšetrovania na 
Vel. pešieho pluku 102 sa uvádza dátum 19.5.1942.
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že ich činy sú už dobre známe aj na Slovensku.5 Na jeho slová zareagoval des. 
František Daňo, ktorý sa v mene ostatných ohradil slovami, „že nikto nemá na 
čele napísané, či je partizán, alebo nie.“ Toto svoje vyjadrenie Daňo neskôr počas 
vyšetrovania incidentu zdôvodnil tým, že partizáni sa ukrývajú „medzi poriad
nymi občanmi a potom prepadávajú našich vojakov.“6 Možno konštatovať, že už 
táto odpoveď mala veľavravný charakter, a čo-to naznačovala o charaktere a me
tódach boja proti partizánom.

Na množiace sa chýry o činnosti Lokšíkových jednotiek napokon už krátko po 
tomto incidente zareagovalo aj samotné Vel. ZD. Podľa rozkazu z 23. mája mali 
podriadení velitelia do 30. mája 1942 poučiť každého príslušníka pluku, že „pri 
akciách proti partizánom neslobodno dopúšťať sa vrážd a násilností na bezbran
nom obyvateľstve.“ Proti iniciatíve velenia divízie však podľa očakávania veľmi 
energicky vystúpil samotný veliteľ pešieho pluku 102 pplk. Lokšík. Ten sa ohradil 
už proti množiacim sa prípadom „ohovárania“ jeho jednotiek, a to priamo pred 
plk. Kunom počas návštevy Vel. ZD. Ten mu podľa vlastných slov prisľúbil takéto 
prípady prešetriť a proti vinníkom zaviesť súdne pokračovanie, čo Lokšík jed
noznačne uvítal.

Svoje sťažnosti následne predostrel aj v písomnej podobe, v správe adresova
nej Vel. ZD z 27. mája 1942. Lokšík sa tu otvorene zaštítil nemeckými rozkazmi, 
keď parafrázoval jedno z predchádzajúcich nemeckých nariadení. Tvrdil pritom, 
že pred každou akciou proti partizánom poučoval mužstvo, aby sa proti zákerne 
bojujúcemu nepriateľovi postupovalo energicky a bezohľadne, „na druhej stra
ne však, aby prísne dbalo všetkého toho, čo by našu česť a dobré meno našej 
armády v očiach nám nakloneného, bezbranného domáceho obyvateľstva po
vznieslo.“ Za vyslovené klamstvo treba preto považovať jeho tvrdenie, že „ani 
len zo strany jediného príslušníka nášho pluku nepoužívalo sa proti bezbranné
mu obyvateľstvu ukrutností.“ V ďalšej časti Lokšík otvorene demonštroval svoju 
jasne pronemeckú orientáciu, keď vyzdvihol mimoriadnu aktivitu svojho pluku 
na nepriateľskom území. Zaštítil sa pritom tiež uznaním, ktorého sa mu dostalo 
od vysokých nemeckých veliteľov. Rozširovanie informácií o represáliách jeho 
jednotiek voči civilnému obyvateľstvu preto označil za snahu o „podlamovanie 
bojovej sily a morálky pluku“. Tá bola podľa neho dielom „zakuklených benešov- 
cov a kuvikov“, ktorých cieľom bolo uškodiť celému národu „v nutnej spolupráci 
slovensko-nemeckej“.7

Lokšíkovo hlásenie bolo aj na jeho vlastnú žiadosť okamžite odoslané mi
nistrovi národnej obrany do Bratislavy.8 Na základe toho možno konštatovať,

5 VHA Bratislava, f. SS, sig. 55-55-1, hlásenie Kmicikieviča pre Kunu z 9.6. 1942.

6 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-55-4, zápisnica z výpovede des. F. Dana z 26. S. 1942.

t VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-55-1, hlásenie Lokšíka pre Vel. ZD z 27. S. 1942.

8 Tamže.
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že Čatloš tak bol už minimálne na konci mája oficiálnou cestou informovaný 
o závažných podozreniach zo spáchania zločinov proti ľudskosti zo strany slo
venských jednotiek. Dodnes však nie sú známe žiadne oficiálne kroky, ktoré by 
minister urobil ohľadne prešetrenia týchto podozrení. Naopak, v pozícii vyšet
rovaného sa paradoxne ocitol pplk. Kmicikievič. Vyplýva to už zo spôsobu, akým 
bezprostredne prebiehalo vyšetrovanie svedkov tejto udalosti, a to pôvodných 
vojakov pešieho pluku 102. Komisia zostavená na Vel. pešieho pluku 102 (teda 
v gescii samotného Lokšíka), zasadajúca 26. a 27. mája, totiž neskúmala viero
hodnosť Kmicikievičových obvinení. Naopak, ako vyplýva už z otázok kladených 
jednotlivým svedkom, cieľom jej vyšetrovania bolo len zdokumentovať okolnosti 
požitia „hrubých a urážajúcich“ výrokov veliteľa JPO proti pešiemu pluku 102.9 
Podobným spôsobom prebehlo tiež vypočúvanie tých svedkov, ktorí už medziča
som odišli k RD.10 Na druhej strane podľa dostupných dokumentov snahu prešet
riť činnosť jednotiek ZD prejavil „paradoxne“ len veliteľRD gen. II. tr. Jozef Tura- 
nec. Ten v rádiograme pre Vel. ZD požadoval spísať zápisnicu s des. Daňom, kde 
by okrem iného vysvetlil, v akej súvislosti vyslovil už spomínaný výrok o tom, že 
nikto nemá na čele napísané, či je, alebo nie je partizán. Tiež mal podať infor
mácie o údajnej bitke žien a detí slovenskými vojakmi v priestore Kozinky. Akým 
spôsobom a či vôbec bola Turancova intervencia vybavená, je však otázne. Na 
druhej strane podľa povojnových výpovedí Kmicikieviča sa práve Turanec doža
doval zákroku za ohováranie vojakov pešieho pluku 102.11

Príčiny svojho „nevhodného“ správania, ktorým sa „znižovalo dobré meno“ 
pešieho pluku 102, však musel na základe výzvy veliteľa ZD plk. Kunu z 29. mája 
vysvetľovať predovšetkým pplk. Kmicikievič.12 Ten sa v hlásení z 9. júna 1942 
formálne ospravedlnil za nevhodné správanie a zdôraznil tiež svoj nepriateľský 
postoj k „boľševickému režimu“. V kritike neľudských praktík jednotiek pešieho 
pluku 102 však ani tu nijako nepoľavil. Naopak, svoju reakciu zdôvodnil návalom 
roztrpčenia, ktoré v ňom mali vyvolať informácie o tom, že vojaci pešieho pluku 
102 mali strieľať do bezbranných žien a detí. Spochybnil dokonca samotný spô
sob vedenia boja proti partizánom, ktorý podľa neho narúšal dôveru civilného 
obyvateľstva k okupačným armádam: „V každom prípade civilné obyvateľstvo vo 
veľkej väčšine je proti partizánom, lebo od týchto najviac trpí. Ak však miesto 
poskytnutia ochrany a právnej istoty čas od času niekoľkí z radov civilného oby
vateľstva sú odstrelení, je len samozrejmé, že i tí mierni občania, ktorí toto vidia, 
z obavy pred podobným osudom utekajú a z nutnosti pridávajú sa k partizánom.“

9 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-55-4, zápisnice spísané na Vel. ZD v dňoch 26. a 27.5.1942.

10 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-55-1, zápis komisie pri mot. pešom pluku 20 z 31.5.1942.

n VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-55-4, radiogram bez dátumu; f. gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971 
(pozostalosť), šk. 4, sig. 1II/B, výpis z Čatlošových pamätí pre Ústav dejín KSS.

12 VHA Bratislava, f. gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971 (pozostalosť), šk. 4, III/B, výpis z Čatlošových 
pamätí pre Ústav dejín KSS, rozkaz Kunu pre Kmicikieviča z 29. 5.1942.
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Treba podotknúť, že postoje požadujúce ohľaduplnejší prístup smerom k bez
branným civilistom na okupovanom území neboli ničím výnimočným, rezono
vali aj vo velení Wehrmachtu, na druhej strane Kmicikievičov konzekventný prí
stup taký samozrejmý nebol.

Akcie postihujúce civilné obyvateľstvo sa podľa informácií, ktorými Kmi- 
cikievič disponoval, odohrali začiatkom apríla. Toto tvrdenie pritom len potvr
dzuje, že spúšťačom šíriacich sa chýrov o činnosti pešieho pluku 102 bola práve 
jeho účasť na akcii Bamberg. Zdôrazňuje to tiež jeho ďalšia poznámka, keď kon
štatuje: „...o tom, že sa v aprílových akciách strieľalo do bezbranných žien a detí, 
rozprávali mi dôstojníci p. pl. 102, odchádzajúci k RD v prítomnosti mojich dôs
tojníkov.“13

Pre rozhorčeného Lokšíka bola, prirodzene, Kmicikievičova odpoveď nedo
statočná a naďalej sa dožadoval jeho ospravedlnenia. Samotný Kmicikievič po 
vojne tvrdil, že z veliteľstva divízie na neho v tejto záležitosti vyvíjali nátlak: 
„Nakoľko som sa neomluvil v prípise Lokšíkovi a neprosil o prepáčenie došiel 
za mnou náčelník štábu pplk. Šišovský14 a tam ma prehováral, aby som si dob
re rozmyslel aký dôsledok to môže mať pre mňa, aby som dal do poriadku vec 
s Lokšíkom, aby som sa mu omluvil.“ Kmicikievič to, podľa vlastných slov, na
priek možným následkom z nemeckej strany odmietol. V konečnom dôsledku ho 
podľa vlastného svedectva podržal samotný veliteľ ZD, ktorý celý prípad ďalej 
nevyšetroval.15 Rovnaký alibistický prístup však plk. Kuna zvolil aj smerom k vy
šetrovaniu samotných podozrení zo spáchania zločinov voči civilnému obyva
teľstvu. Vyplýva to už z obsahu jeho záverečnej správy z 9. júla vypracovanej pre 
MNO, ktorý odzrkadľoval celkový dovtedajší priebeh a spôsob vyšetrovania jed
notlivých podozrení z páchania zločinov príslušníkmi pešieho pluku 102. Kuna 
sa tu fakticky stotožnil s tvrdením pplk. Lokšíka, keď konštatoval, že „správy, 
ktoré sa malý rozširovať, ukázali sa pri vyšetrovaní veľmi skreslenými, zveliče
nými a často úplne bezpodstatnými. Pôvodcov týchto zpráv nemožno vo väčšine 
prípadov zistiť, nakoľko mnohí už z nich sú v zázemí, iní u RD.“ Ďalšie vyšet
rovanie preto odporučil zastaviť. Pritom pri hľadaní pôvodu týchto informácii 
sa Kuna ani len nezmienil o uplatňovaní nemeckých okupačných praktík v boji 
proti partizánom postihujúcich čoraz viac aj bezbranné civilné obyvateľstvo. Ako 
by si pritom ani neuvedomoval, že aj slovenská ZD bola integrálnou súčasťou 
nemeckého okupačného aparátu. Naopak, aj tu sa uspokojil s tvrdením samot
ného Lokšíka, keď konštatoval, že viacerí vojaci v snahe zdôrazniť svoje hrdin-

13 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-55-1, hlásenie Kmicikieviča pre Kunu z 9.6.1942.

n Túto výpoveď po vojne potvrdil aj samotný Ladislav Šišovský, ktorý bol v tom čase náčelníkom štábu Vel. 
ZD v hodnosti pplk. del. Kmicikievičovi mal „dohovoriť“ z iniciatívy samotného Kunu, čo však podľa vlast
ných slov nechápal ako rozkaz. ŠA Banská Bystrica, f. Krajský súd v Banskej Bystrici (1770) 1872 - 1954, 
trestné spisy, ĽS 63/48, zápisnica z vypočúvania L. Šišovského na Krajskom súde v Trenčíne 6. 8.1948.

15 VHA Bratislava, Špeciálna zbierka X - spomienky, ŠZX-36, pplk. J. Kmicikievič, s. 2.
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stvo „popisovali boje úplne fantasticky“. Šíriteľmi takýchto správ pritom podľa 
neho boli nebojové tylové jednotky. Svoje podľa neho zohrala tiež snaha nie
ktorých jednotlivcov vybavovať si takýmto spôsobom medzi sebou účty. V snahe 
podložiť svoje závery, uviedol Kuna tiež konkrétny príklad šírenia nepravdivej 
správy o podpálení jednej dediny slovenskou jednotkou. Bližšie vyšetrovanie 
podľa neho totiž potvrdilo, že túto dedinu nevypálili slovenské jednotky, ale ne
menovaný nemecký policajný prápor. Na to, že jeden nemecký policajný prápor 
bol počas inkriminovaných akcií podriadený priamo pod Vel. pešieho pluku 102, 
však Kuna akosi pozabudol. To isté platí aj o jeho vyššie spomínanom rozkaze 
z 8. marca s nemeckými inštrukciami, kde sa podpaľovanie dedín a vyvraždenie 
časti obyvateľstva dokonca odporúčalo ako jedna z efektívnych metód boja proti 
partizánom.16 Veliteľ ZD napriek tomu hodnotil podpálenie dediny aj v tejto fáze 
rasovo-vyhladzovacej vojny nepriamo ako svojvoľný zločin proti ľudskosti (akési 
vybočenie z normálu), ktorý sa priečil vojenským predpisom o postupe pri za
bezpečení poriadku v teritoriálnej pôsobnosti vlastných jednotiek. Bolo by však 
naivné predpokladať, že Kuna si neuvedomoval postavenie vlastných jednotiek 
v systéme okupačných orgánov, a že neregistroval proces postupnej brutalizá- 
cie a radikalizácie vojny, ktorý bol podporovaný z najvyšších miest nacistického 
Nemecka. Ku cti mu síce slúži fakt, že túto politiku otvorene nijako neobhajoval 
(na rozdiel od svojho nástupcu plk. pech. Rudolfa Pilfouska), na druhej strane 
je pravdepodobné, že zahmlievaním účasti pešieho pluku 102 na represáliách 
zo strany okupačných orgánov len odpútaval pozornosť od vlastnej zodpoved
nosti za činy svojich vojakov. Kuna si však tiež (pravdepodobne aj pod tlakom 
samotného MNO) uvedomoval, že vyšetrovanie Lokšíkových vojakov by vrhlo zlý 
tieň na charakter dovtedajšej nemecko-slovenskej spolupráce v boji proti parti
zánom. On sám by sa pritom vystavil tlaku nemeckých nadriadených orgánov za 
spochybňovanie uplatňovaných foriem nacistickej okupačnej praxe. Zvlášť v si
tuácii, keď práve Lokšíkov pluk okupačné orgány prezentovali ako vzor úspešnej 
nemecko-slovenskej spolupráce. Uznanie zo strany vysokých nemeckých velite
ľov za činnosť pešieho pluku 102 pritom Kunovi pripomenul v svojej správe z 27. 
mája aj samotný Lokšík. Zaštítit' sa pritom mohol už aj pochvalným uznaním 
veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina z 24. apríla 1942, ktorý tu 
otvorene vyzdvihol úspechy pluku pri zničení partizánov v „severných pripjat- 
ských močiaroch“.17

Za týchto okolností tak jediným protiopatřením zo strany velenia ZD zostal 
vyššie uvedený rozkaz z 23. mája, podľa ktorého boli všetky podriadené jednotky 
poučené, že pri akciách proti partizánom sa nemajú dopúšťať vrážd a násilností 
na bezbrannom obyvateľstve. V praxi však išlo len o formálne nariadenie. Vojaci

16 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-55-1, hlásenie veliteľa ZD pre náčelníka štábu MNO z 9. 7.1942.

n BYSTRICKÝ, J.: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (september 1941 - no
vember 1942). In: Vojenská história, roč. 3,1999, č. 4, s. 34.
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ZD totiž boli dôverným rozkazom z 27. mája paralelne zoznámení aj s nemec
kými smernicami, ktoré upravovali spôsob zaobchádzania s civilným obyvateľ
stvom na východe. Podľa tohto nariadenia sa mali okupačné vojská naďalej usi
lovať o dôveru miestneho obyvateľstva, voči ktorému sa malo postupovať tvrdo, 
ale spravodlivo. V rozpore so skutočnými cieľmi vojny sa tu pritom naďalej ope
rovalo s propagandistickou tézou, že cieľom vojny je „oslobodenie od boľševic
kého jarma“. Tieto smernice však neznamenali žiadnu zmenu dovtedajšieho kur
zu postupnej radikalizácie a brutalizácie pri uplatňovaní okupačných opatrení. 
V ich ďalšej časti sa totiž naďalej otvorene postuluje nevyhnutnosť bezohľadné
ho zakročovania proti akémukoľvek odporu zo strany civilistov: „Každá mäkkosť 
a slabosť bola by chybou. Kde sa civ. osoby búria oproti nariadeniam vojenských 
veliteľstiev, kde oproti príslušníkom nemeckej armády činne vystupujú, alebo 
ich ohrožujú, lebo hodlajú prejaviť alebo prevádzajú násilnosti hociakého druhu, 
treba na základe doteraz vydaných smerníc a na nariadenie zodpovedného dôs
tojníka okamžite bezohľadne zakročiť.“18 Treba dodať, že v priebehu roka 1942 
dostali slovenské jednotky tiež ďalšie nemecké inštrukcie, ktoré takto vydané 
smernice ešte bližšie konkretizovali. Napríklad v inštrukciách pre uspokojenie 
Ukrajiny (ktoré však nie sú datované) sa na margo protipartizánskych opatrení 
konštatuje, že „všetky tieto opatrenia sú len polovičnou prácou, keď v prípade 
nepriateľských útokov na nemecký majetok a krv nebude ihneď s najväčšou bez
ohľadnosťou a tvrdosťou zakročené. Platí ešte vždy rozkaz Fuhrera, že za kaž
dého Nemca, ktorý bude zavraždený, musí položiť život veľký počet nepriate
ľa. To isté platí v stejnej miere samozrejme i pre každého vojaka spojeneckých 
armád. V širšom slova zmysle platí to i pre prepady na milicionárov, stojacich 
v našich službách. V prípade sabotáže preveďte trestné akcie aj vtedy, keď tieto 
si nevyžiadaly žiadne obete na životoch.“ Tento dokument upravuje tiež postup 
pri vykonávaní exekúcií: „Či sa má exekúcia okamžite previesť jednotkou, alebo 
či partizáni budú odovzdaní bezpečnostným orgánom alebo polícii, závisí na jed
notlivých prípadoch. Poukazujem znovu na to, aby ľudia pred popravou boli riad
ne vypočutí. Pre branie a popravu rukojmých boly vydané zvláštne smernice.“19

Všetky násilné akcie sa tak naďalej dali zaštítiť nemeckými rozkazmi. Okrem 
toho ani Kunové nariadenie nijako nevylučovalo asistencie zo strany jednotiek 
ZD napríklad pri trestných akciách proti celým dedinám (obkľučovanie, razie, 
ostreľovanie celých usadlostí z ťažkých zbraní atď.).

V neposlednom rade aj v podmienkach ZD naďalej platili okupačné naria
denia o „bezohladnom“ postupe voči partizánom, napriek tomu, že množstvo 
bezbranných civilistov sa ukrývalo aj priamo medzi nimi. Dokazuje to aj rozkaz 
samotného Kunu z 2. augusta, ktorého predmetom bola otvorená kritika vyššie

18 VHA Bratislava, f. ZD, šk. IS, sig. 1/148, dôverný rozkaz č. 49 z 27. S. 1942; BYSTRICKÝ, ref. 17, s. 34.

19 VHA Bratislava, f. VPV, šk. 6, č. j. 40 455, príloha k č. 81 072 taj. Ic 1942, za poskytnutie dokumentu ďakujem 
doc. PhDr. Jozefovi Bystrickému, CSc.
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spomínaného Kmicikieviča za to, že sa so svojimi jednotkami vyhýba boju s par
tizánmi: „Ak zistite lager partizánov, zakročte proti nim rychle a bezohladne, 
aby konečne bol urobený poriadok a koniec výčinov partizánov.“ Kuna pritom 
zašiel ešte ďalej, keď Kmicikievičovi otvorene vytkol, že „doteraz ste nehlásili 
ani jediný prípad zničenia partizánskej skupiny, ba ani odstránenie jednotlivých 
partizánov.“20 Kuna bol s týmto dokumentom konfrontovaný už ako svedok pred 
NS v roku 1947. Svoj podpis pod dokumentom pripustil, jeho význam však ba
gatelizoval ako prostriedok na oklamanie Nemcov.21 Pred povojnovým ľudovým 
súdom sa Kuna obhajoval tvrdením, že tento rozkaz vypracoval jeho štáb na zá
klade nemeckých smerníc a on ho len formálne podpísal. Tým však nepriamo 
priznal, že svojho bezprostredného podriadeného nabádal zakročiť proti osobám 
označeným ako partizáni v zmysle zaužívaných brachiálnych nemeckých postu
pov. Kuna síce tvrdil, že bezohľadný postup sa mal vzťahovať len na samotných 
partizánov a nie civilistov, ako mal Kmicikievič tieto osoby v praxi rozlišovať, 
však nekonkretizoval.22

Vyhýbavý postoj plk. Kunu v otázke potrestania pplk. Kmicikieviča však na
priek uvedenému nezostal bez odozvy na strane veliteľa pešieho pluku 102. Je 
zrejmé, že naznačené udalosti naštrbili dôveru Lokšíka k veliteľovi ZD. Samotný 
Kuna pritom neskôr Lokšíka podozrieval zo štvavej kampane proti svojej osobe. 
Utvrdili ho v tom tiež obvinenia, ktoré obsahovala správa pracovníka propagač
ného oddelenia MNO Kolomana Murgaša, vypracovaná na základe jeho návštevy 
ZD v roku 1942. Tá mala obsahovať informácie o Kmicikievičovom udaní, ktoré 
však nemalo zodpovedať skutočnosti, ako aj o pomeroch na Vel. ZD, ktoré mali 
vrhať zlé svetlo na jej vtedajšieho veliteľa. Ten mal otvorene tolerovať panslavis- 
tické styky vojakov s miestnymi dievčatami a partizánmi, ako aj otvorenú kritiku 
a nadávanie na Nemcov. Ku Kunovi sa tento dokument dostal pravdepodobne 
až po návrate z frontu. Vo svojej reakcii naň síce akceptoval presvedčenie o ne
opodstatnenosti Kmicikievičových obvinení, striktne však odmietol obvinenie 
na margo situácie na veliteľstve v Žitomire. Odvolával sa pritom na pasivitu 
partizánov v tomto priestore počas svojho velenia. Odmietol tiež obvinenie, že 
počas jeho pôsobenia na veliteľstve sa prehlbovali rozpory medzi slovenskými 
a nemeckými vojakmi, čo mohol dokumentovať, okrem iného, bohatou súkrom
nou korešpondenciou zástupcov vojska i civilnej správy. Otvorene pritom priznal 
svoj dojem, že „pisateľ bol týmto smerom informovaný u p. pl. 102.“ Upozornil 
pritom, že sa mu do uší dostali informácie, podľa ktorých ho mal Lokšík neopráv-

20 ŠA Banská Bystrica, f. Krajský súd v Banskej Bystrici (1770) 1872 - 1954, trestné spisy, ĽS 63/48, odpis 
rozkazu z 2.8.1942.

21 ABS Praha, f. 302, sig. 302-119-4.

22 ŠA Banská Bystrica, f. Krajský súd v Banskej Bystrici (1770) 1872 - 1954, trestné spisy, ĽS 63/48, zápisnica 
z vypočúvania obvineného brig. gen. v. v. Kunu z 30.6.1948; brig. gen. v. v. Pavol Kuna - podrobná obrana 
doložená voj. služob. predpismi ako dodatok k výsluchu u vyšetrujúceho sudcu na Krajskom súde v B. 
Bystrici dňa 23.6.48.
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nene označovať za čechoslovakistu. Príčinou Lokšíkovej nevraživosti voči jeho 
osobe malo byť tiež presvedčenie, že ako veliteľ ZD odložil Kmicikievičov prípad 
ad acta, čo však nezodpovedalo skutočnosti, keďže o prípade hneď informoval 
MNO. Na druhej strane Kunov benevolentný prístup (najmä „neschopnosť“ za
medziť styky slovenských vojakov s miestnym obyvateľstvom) potvrdili viacerí 
svedkovia počas jeho procesu pred povojnovým ľudovým súdom.23

Napriek naznačeným prehlbujúcim sa rozporom vo velení divízie sa nasadzo
vanie slovenských jednotiek na protipartizánske akcie v nasledujúcich týždňoch 
naďalej zintenzívňovalo. Čoraz viac pritom boli konfrontované so skutočným 
stále sa rozrastajúcim partizánskym hnutím. Situácia v zázemí frontu sa totiž od 
leta 1942 radikálne menila. Začali vznikať veľké partizánske skupiny, a to v blíz
kosti hlavných komunikačných trás (železnice, cesty), ktoré zabezpečovali spo
jenie s frontom. Tieto partizánske skupiny sa dopĺňali čiastočne z regulárnych 
jednotiek Červenej armády presúvaných do tyla okupačných armád, ale z veľ
kej časti tiež z domácich zdrojov. Útek do lesa k partizánom sa totiž v tom čase 
stával často jediným spôsobom, ako sa vyhnúť dopadu stupňujúcich sa brachi- 
álnych okupačných praktík. Do lesov však neutekali len obyvatelia vypálených 
obcí, resp. osoby, ktorým hrozila smrť za skutočnú, alebo potenciálnu spoluprácu 
s partizánmi. Bol to tiež jeden z dôsledkov samotnej exploatácie miestneho oby
vateľstva. Dôležitým faktorom tu bol fakt, že Nemci okrem klasických metód vy
korisťovania miestneho obyvateľstva (rekvirácie potravinových článkov, lokálne 
využívanie civilistov na nútené práce), ktoré možno označiť ako synonymum pre 
jeho pomalé vyhladzovanie, začali tiež s jeho násilnými deportáciami na nútené 
práce do Nemeckej ríše. Všetky tieto faktory pritom v súvislosti s nárastom par
tizánskeho hnutia v novembri 1942 v hlásení pre MNO otvorene pomenovalo aj 
samotné Vel. ZD.24

Rozmáhajúce sa partizánske hnutie pritom veľmi rýchlo prechádzalo od pa
sívnej obrany k aktívnym prejavom rezistencie. Okrem útokov na komunikačné 
prostriedky, sa množili aj rôzne typy útokov na jednotlivé styčné body civilnej 
okupačnej správy. Ako príklad možno uviesť množiace sa prípady vrážd zástup
cov miestnej správy na vidieku, príslušníkov miestnych kolaborantov, najmä 
členov pomocných milícií. Takýmto spôsobom postupne vznikali celé oblasti 
ovládané partizánmi, kde sa v podstate obnovovala sovietska moc.25 Rozmach 
partizánskeho hnutia v tomto období na vlastnej koži pocítili tiež príslušníci slo
venskej ZD, a to v podobe rastúceho počtu padlých. Proti partizánom pritom už 
museli čoraz viac zasahovať aj tie jednotky, ktoré sa v predchádzajúcom období 
nachádzali v oblasti, kde mnoho partizánov nebolo. S ďalším nasadením ZD do

23 VHA Bratislava, Špeciálna zbierka X - spomienky, ŠZ X-S29, príloha IV-4, P. Kuna; ŠA Banská Bystrica, f. 
Krajský súd v Banskej Bystrici (1770) 1872 - 1954, trestné spisy, ĽS 63/48.

24 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-22-4, Vel. ZD na MNO - obranné oddelenie z 24.11.1942.

25 HEER, H.: Tote Zonen. Die deutsche Wehrmacht an der Ostfront. Hamburg 1999.
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boja proti partizánom pritom počítala aj nemecká strana, ktorá súhlasila s jej 
posilnením. V lete 1942 sa preto musela najviac koncentrovať na útoky a prepady 
partizánov proti slovenským strážam rozmiestneným pozdĺž železnice Gomel' - 
Pinsk (ale aj ďalších komunikácií), ako aj proti viacerým stráženým objektom. 
S cieľom koncentrovať sily divízie došlo k redislokácii jednotiek. Peší pluk 101 
bol prisunutý na ochranu železničnej trate Pinsk - Gomel', samotné veliteľstvo 
ZD sa 24. júla presunulo do Ovruča a JPO sa v tom čase sústredil v priestore Choj- 
niki - Bragin (bieloruský Brahin) - Lojev. Došlo tiež k nárastu početného stavu 
divízie, keďže koncom júla k nej dorazili tretie prápory pre pešie pluky 101 a 102 
a začiatkom augusta tiež III/31 delostrelecký oddiel. Okrem delostrelectva bola 
divízia posilnená tiež lietadlami Skupiny vzdušných zbraní a na konci augusta 
čatou ľahkých tankov vz. 40. Došlo tiež k posilneniu JPO čatou obrnených auto
mobilov, ktorý sa následne premenoval na Zmiešaný priezvedný oddiel (ZPO).26 
V auguste 1942 tak mala divízia už 8 042 príslušníkov. Na jeseň 1942 už bol diví
zii k dispozícii tiež podriadený kozácky oddiel a ukrajinskí milicionári.27 Sloven
ské jednotky boli v tomto čase čoraz viac konfrontované s rastúcou brutalizáciou 
vojny proti partizánom, v rámci ktorej okupačné jednotky stále častejšie využí
vali kolektívne tresty za podozrenie zo spolupráce s partizánmi. Nie výnimočne 
pritom likvidovali aj celé dediny (alebo ich časti), ako tomu bolo už počas spo
mínanej operácie Bamberg. V snahe zastrašiť civilné obyvateľstvo a odradiť ho 
od spolupráce s partizánmi Nemci zaviedli aj iné brutálne metódy. Dokazuje to 
aj nasledujúce nariadenie, ktoré bolo koncom júla distribuované aj z úrovne Vel. 
ZD: „Aby činnosť partizánov bola stále na očiach civilného obyvateľstva, a aby 
bol zvýšený dojem ich likvidovania, partizáni nemajú byť v budúcnosti zastrele
ní, ale na dobre viditeľnom mieste obesení. Partizáni sa majú obesiť aj vtedy, keď 
predtým boli zastrelení v boji.“28

Na perzekúcii civilného obyvateľstva viac či menej naďalej participovali aj 
slovenské jednotky. Množstvo civilistov bolo medzi samotnými partizánmi, Ku
nové májové nariadenie však nevylučovalo ani asistencie pri trestných akciách 
proti celým dedinám, napr. pri ich obkľučovaní, raziách atď. Potvrdzuje to aj 
záznam v denníku 4/101 roty, podľa ktorého dňa 17. júla vyčlenená jednotka 67 
mužov (družstvo ťažkých guľometov, družstvo KPÚV a iné pešie jednotky) pod 
vedením stot. pech. Štefana Želinského počas trestnej akcie obkolesila dedinu 
Romezy (bieloruský Ramjazy - západne od Jeľska), v ktorej nemeckí žandári 
a policajti podpálili šesť domov a odvliekli príbuzných zbehnutých milicionárov, 
ako aj osoby udané spoluobčanmi za styky s partizánmi. Odvlečené osoby (medzi 
ktorými boli aj ženy a deti) boli podľa tohto záznamu pravdepodobne postrieľa-

26 Došlo tu tiež k výmene jazdeckej eskadrony za cyklistickú. BYSTRICKÝ, ref. 17, s. 38.

27 Tamže, s. 37-39.

28 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770 - 2, rozkaz Vel. pešieho pluku 101 z 30.7.1942.
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né. Akcia mala tiež koristnícky charakter, keďže okupačné jednotky sa zmocnili 
niekoľkých kusov dobytka a hnuteľného majetku zo zapálených domov.29

Podľa P. Mičianika jedna jednotka 11/101 práporu rovnakým spôsobom asis
tovala nemeckým žandárom tiež pri masakre obyvateľstva v obci Kuzmiči (se
verovýchodne od Slovečna /bieloruský Slavečna/) začiatkom júna. Odvoláva sa 
pritom na svedectvo príslušníka 6/101 roty Michala Gubiša (neskoršieho dezer
téra), ktorý sa jej podľa vlastných slov zúčastnil. Mičianik však nekriticky preberá 
jeho tvrdenie o tom, že „nemecké metódy vyvolali u neho i jeho spolubojovníkov 
odpor“. Dôkazom malo byť Gubišovo svedectvo, že ani jeden vojak nepozdvihol 
zbraň proti civilnému obyvateľstvu. Naopak, mnohí slovenskí vojaci mali civil
nému obyvateľstvu pomáhať vynášať potraviny, oblečenie z horiacich domov. 
Pred plameňmi mali dokonca pomôcť zachrániť choré dievča. Prirodzene, je viac 
než pravdepodobné, že pre mnohých vojakov muselo uplatňovanie okupačných 
represívnych metód pôsobiť šokujúco. Reakciou na to mohli byť rôzne prejavy 
ľudskosti, spolupatričnosti a empatie s utrpením miestneho obyvateľstva. Netre
ba pritom zabúdať ani na to, že táto slovenská jednotka bola súčasťou pešieho 
pluku 101, ktorý sa do ofenzívnych protipartizánskych akcií zapojil len nedávno. 
Na druhej strane však ako dôkaz nesúhlasu slovenských vojakov s nemeckými 
okupačnými metódami neobstojí svedectvo, že „ani jeden slovenský vojak ne
vystrelil na sovietskych ľudí“. Generalizovať nemožno ani na základe tvrdenia 
o zachraňovaní majetku obyvateľstva, keďže tieto trestné akcie mali aj korist
nícky charakter, ich cieľom bolo rekvirovať potraviny a dobytok pre potreby voj
ska. Zachraňovať potraviny pre civilistov preto bolo v rozpore s logikou týchto 
nariadení, aj keď ani takéto prípady nemožno a priori vylúčiť. Túto skutočnosť si 
však veľmi dobre uvedomovali aj slovenskí vojaci. Nehovoriac o tom, že aj v jed
notkách ZD sa určite našli jedinci, ktorí sa neštítili využiť utrpenie civilného 
obyvateľstva pre svoje vlastné obohatenie sa.

Civilné obyvateľstvo na okupovanom teritóriu jednotiek ZD začala v lete po
stihovať tiež činnosť Skupiny vzdušných zbraní pri ZD. Jej dve letky (stíhacia 
a pozorovacia) mali okrem iných činností uskutočňovať bitevné nálety na ne
priateľských parašutistov, ako aj tábory a zhromaždiská partizánov.30 Jednotky

29 Vo vojnovom denníku 4. roty je k tejto akcii uvedené: „Po príchode do Remez, naša jednotka obstavila 
dedinu, nemecky žandári a polícia prevádzala v niektorých domoch bytové prehliadky, zapálila 6 domov 
obyvateľov z nich naložili na auto /medzi nimi boly ženy i deti/ a pravdepodobne zastrelili. Ďalej bolo 
zhabaných asi 10-12 kusov hovädzieho dobytka a okrem toho rôzne veci z domov, ktoré boli zapálené. 
Mužovia a ženy, ktorí boli odvezení na aute, údajne sú to príbuzní dvoch zbehlých miliciantov a ďalej tí, 
ktorých obvinili niektorí z miestnych obyvateľov, že majú styky s partizánmi.“ VHA Bratislava, f. ZD, šk. 
46, sig. 11/193, Vojenský denník 4. roty 11.3.1942 - 31.8.1943.

30 Na fronte pôsobili už od júna, resp. júla 1942 pozorovacia letka 1 (Letov Š-328) a stíhacia letka 11 (Avia 
B-534), ktoré patrili (spolu s ďalšími jednotkami) do Skupiny vzdušných zbraní. Pre potreby ZD robili 
prieskum, ostreľovanie a bombardovanie pozemných cieľov, čo tragicky postihovalo aj obce a ich obyva
teľstvo. Letka 2 vykonávala kuriérnu službu. Od októbra zostala v poli len letka 11, neskôr do októbra 1943 
pôsobila ako Kombinovaná letka. ŠUMICHRAST, P.: Slovenské letectvo na východní frontě 1941 - 1943. 
Cheb 2006.
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Skupiny boli dislokované na letisku v Žitomire, z časti prostriedkov sa však za
čiatkom júla 1942 vytvoril letecký detašmán na letisku v Rozinkách (dve stíhacie 
a dve pozorovacie lietadlá), ktorý mal okrem monitorovania železničných a cest
ných komunikácií spolupracovať s jednotkami pešieho pluku 102 aj pri ofenzív
nych akciách proti partizánom. Okrem leteckého prieskumu mali jeho lietadlá 
v nevyhnutných prípadoch uskutočňovať tiež bitevné nálety na „bezpečne iden
tifikované nepriateľské ciele“. K prvému takémuto náletu došlo už 13. júla, po
tom čo jedno slovenské lietadlo lokalizovalo partizánsky tábor neďaleko obce 
Demenka. Tábor následne ostreľovalo z palubných zbraní, bolo však zasiahnu
té niekoľkými strelami zo zeme. Potom tábor bombardovali tri stíhacie lietadlá 
šiestimi 20-kg bombami. Z hlásenia však nie je jasné, či aj v tomto prípade išlo 
o slovenské lietadlá. Samozrejme, z oficiálneho hlásenia nie je možné identifiko
vať obete tohto náletu. Na druhej strane ani samotní piloti pravdepodobne netu
šili, kto je ich cieľom, do akej miery to boli skutoční partizáni, alebo aj utečenci 
zo zničených obcí, v lesoch sa ukrývajúce židovské obyvateľstvo a pod.31

Špecifickou otázkou je správanie sa slovenských vojakov k Židom. Vo via
cerých hláseniach sa totiž naďalej ako partizáni označovali práve Židia, aj keď 
veľakrát išlo o chatrne ozbrojené, v lese sa ukrývajúce skupiny. Aj v tomto obdo
bí možno vysledovať prípady, ktoré dokazujú, že minimálne niektoré slovenské 
jednotky pristupovali k Židom s rovnakou brutalitou ako Nemci. Aký bol postup 
slovenských jednotiek pri konfrontácii s ukrývajúcimi sa skupinami Židov na
značuje hlásenie z 9. júla, keď hliadka pešieho pluku 102 pri Mozyre zastrelila 
dvoch Židov zo skupiny utekajúcej do lesa.32 Po vojne vyšiel na povrch aj otrasný 
prípad, keď vojaci pešieho pluku 102 v jednej obci zastrelili tri židovské deti, 
ktorých matka ušla pred vojakmi do lesa.33 Zaujímavý je tiež prípad, ktorý na
značuje indiferentný postoj niektorých vojakov k tragickému osudu Židov. Ten 
sa odohral 12. júla na železnici neďaleko obce Ptič (bieloruský Pcič), kde bol vy
hodený transport so Židmi. Privolaní službukonajúci slovenskí vojaci pri tejto 
príležitosti našli ďalšiu nevybuchnutú mínu. Z transportu preto vytiahli jedného 
Žida a nariadili mu jej zneškodnenie, čím mu fakticky podpísali rozsudok smrti. 
Mína totiž vybuchla okamžite, ako sa jej dotkol.34

Uvedené skutočnosti naznačujú, že uplatňovanie Kunových rozkazov zaka
zujúcich násilie na bezbrannom civilnom obyvateľstve bolo v rozpore s uplat-

31 Tamže, s. 94-95.

32 VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i.č. 89, prehľad správ ZD č. 1 od 1. do 7. 7. 1942.

33 ABS Praha, Sbírka V, arch. j. V - 2487MV, I. časť, protokol o výpovedi L. Gindla z 25.4. 1955, Jána Belicu 
zo 14. 2. 1955, Karla Janoviča z 25. 6. 1955. Dvoch mužov dal takto podľa povojnových výpovedí zavraž
diť tiež npor. Záhorák. ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 440/48, Lšt 
552/1948.

34 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941 - 1944). Zaisťovacia divízia 
a železniční pionieri. Banská Bystrica 2008, s. 71.
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ňovaním každodennej okupačnej praxe prezentujúcej sa pod bezprostredným 
vplyvom narastajúceho partizánskeho hnutia stále radikálnejšími a brutálnejší
mi metódami. Treba však jedným dychom dodať, že nie všetci dôstojníci ZD túto 
skutočnosť ochotne akceptovali. Práve naopak, viaceré jednotky sa už v tomto 
čase akciám proti partizánom vyhýbali. Dokazuje to nielen činnosť už spomína
ného JPO (resp. ZPO) a jeho veliteľa pplk. Kmicikieviča, podobné názory rezono
vali tiež medzi viacerými dôstojníkmi pešieho pluku 101. Na pomery, aké v tomto 
pluku v lete 1942 panovali, sa v decembri 1942 otvorene sťažoval jeden z jeho 
bývalých dôstojníkov npor. duchovnej služby Ignác Kutiš. Toho, ako katolíckeho 
vojenského duchovného, najviac pohoršoval uvoľnený a nemravný spôsob života 
medzi dôstojníkmi, ale aj poddôstojníkmi, keďže mnohí z nich udržiavali mile
necký pomer s miestnymi dievčatami zamestnávanými ako pomocné sily. Tieto 
skutočnosti podľa neho zle vplývali na morálku samotného mužstva. Tu treba 
uviesť, že mnohé miestne ženy účelovo nadväzovali známosti so slovenskými 
vojakmi v snahe získať výhody napr. v podobe záchrany pred rôznymi formami 
perzekúcie zo strany okupačných orgánov. Túto skutočnosť, paradoxne, pripustil 
aj samotný Kutiš, keď tvrdil, že „spomínaní páni dôstojníci preto držali vraj tieto 
ženské u seba, lebo ich chceli zachrániť pred odvezením do Nemecka alebo verej
ného domu.“ Kutiš však zároveň upozornil aj na závažnejšie skutočnosti, a tými 
bol nárast protinemeckých nálad vo velení pluku, kde sa „u niektorých pánov 
skôr ukazoval duch sympatizujúci s nebohou ČSR, alebo SSSR.“ Kritike v tom
to smere podrobil už samotného veliteľa pluku pplk. pech. Martina Palkoviča, 
ktorý podľa neho vôbec nejavil záujem o nemeckú spoločnosť, napriek tomu, že 
vedel veľmi dobre po nemecky. Kriticky sa v tomto ohľade vyjadril najmä o jeho 
pobočníkoch, npor. pech. Jánovi Nálepkovi (od 1. 7. 1942 stot.) a por. pech. Ka
rolovi Fráňovi, ako aj por. pech. v zál. Michalovi Petrovi. Všetci traja boli podľa 
neho protinemeckého zmýšľania, čo okrem viacerých výrokov dokladoval aj tým, 
že u Fraňa na byte sa hromadne počúvalo rádio zapnuté na Londýn a Moskvu. 
Nálepka sa podľa neho už počas presunu pluku do Ovruča v lete 1942 nijako ne
tajil svojou snahou fingovat boje proti partizánom „tak, aby to dobre dopadlo“. 
Samotný Kutiš však nepriamo priznal, že túto iniciatívu sám schvaľoval, keďže 
medzi vojakmi, ale aj dôstojníkmi panoval „strach, že sa môže zopakovať udalosť 
z 13. marca 1942 pri Perekalje“.35

Opačná situácia však naďalej panovala v pešom pluku 102, aj keď aj tu sa 
našli velitelia snažiaci sa o korektný vzťah voči civilnému obyvateľstvu, viac či 
menej pritom sabotujúc aj samotné okupačné nariadenia.36 Niektoré Lokšíkove 
jednotky, naopak, nezostali len v predurčenej úlohe asistentov pri vykonávaní 
preventívnych represívnych opatrení, napriek tomu, že aj Lokšík sa pri proti-

35 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-53-5, č.j. 95/4/21, hlásenie por. duch. Ignáca Kutiša pre MNO, obranné odde
lenie z 10.12.1942.

36 MIČIANIK, ref. 34, s. 60.
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partizánskych akciách riadil Kunovým rozkazom a „akékoľvek násilnosti na bez
brannom obyvateľstve“ formálne zakazoval.37 Potvrdením týchto skutočností sú 
známe udalosti z 2. augusta 1942, keď sa uskutočnila výprava 7. roty pešieho 
pluku 102 na čele s npor. pech. Ladislavom Kleinertom (s podporou slovenských 
vzdušných zbraní) do bieloruskej obce Maloduš (asi 35 km severovýchodne od 
mesta Chojniki). Tá bola odvetou za smrť 8 slovenských vojakov (posmrtne zo
havených) predchádzajúci večer počas prepadu kolóny troch nákladných auto
mobilov od III/102 práporu (12 km južne od mesta Rečica /bieloruský Rečyca/ pri 
obci Bezujev) skupinou asi 50 - 60 partizánov.38 Výsledkom bolo podpálenie obce 
a zastrelenie viacerých osôb z radov civilného obyvateľstva (včítane žien a detí).

37 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 59, sig. III/5, č.j. 534/taj. 1942, rozkaz pre akciu Neptun dňa 20.7.1942.

38 Podľa prehľadu správ o činnosti ZD bolo 6 vojakov spálených a ďalší dvaja po zastrelení „dokaličení“. 
Okrem toho jeden vojak bol ťažko a ďalší dvaja ľahko ranení. VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i. č. 89, príloha 
k č. 81 108/taj.Ic 1942, prehľad správ ZD č. 5. Podľa hlásenia veliteľa cyklistickej eskadrony ZPO npor. jázd. 
Štefana Belka boli vojaci odzbrojení, vyzlečení z uniforiem a po zastrelení spolu s autom podpálení. VHA 
Bratislava, f. č. 3. Zbierka protifašistického odboja (1937 - 1947), arch. j. 69, hlásenie veliteľa cyklistickej 
eskadrony npor. jázd. Štefana Belka z 2.8.1942; MIČIANIK, ref. 34, s. 74-75.
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7. Masakra v bieloruskej obci ''' ' ~ 
a hra na „mŕtveho chrobáka“

Informácie o udalostiach v obci Maloduš vyplávali na povrch vďaka prítomnosti 
príslušníkov ZPO, ktorého jednotky v tejto oblasti susedili s peším plukom 102. 
Tí sem paradoxne prišli hasiť požiar, ktorý považovali za dôsledok bombardo
vania nepriateľského letectva, resp. činnosti nepriateľských parašutistov. Jeho 
pôvodcom však boli príslušníci slovenského leteckého detašmánu (zo Skupiny 
vzdušných zbraní pri ZD) v Rozinkách. Tí Maloduš ostreľovali a bombardovali pre 
podozrenie, že sa v nej nachádzajú partizáni. Z prehľadu správ o činnosti ZD vy
plýva, že leteckému prieskumu ako dôvod pre útok na dedinu postačovalo ziste
nie o zhlukovaní sa miestneho obyvateľstva.1 Výsledkom bolo podpálenie niekoľ
kých domov a zranenie viacerých civilných osôb. V samotnej dedine pritom vojaci 
ZPO namiesto na nepriateľa narazili na jednu rotu pešieho pluku 102 pod velením 
npor. pech. Ladislava Kleinerta.2 Dozvedeli sa pritom, že obec bola bombardovaná 
omylom a zhlukujúcim sa obyvateľstvom boli v skutočnosti civilisti odchádzajúci 
na pravidelnú nedeľnú bohoslužbu.3 Podľa hlásenia veliteľa cyklistickej eskadrony 
npor. jázd. Štefana Belka (vyhotoveného podľa svedectiev dôstojníkov ZPO npor. 
jázd. Ladislava Donovala, por. Imricha Gaša, por. jázd. Floriana Riška) Kleinertova 
rota pôvodne prehľadávala širšie okolie, až sa dostala do obce Maloduš, ktorá už 
v tom čase na viacerých miestach horela. V čase, keď vojaci ZPO prichádzali do 
obce, strážili Kleinertovi vojaci jej obyvateľstvo nahnané na voľné priestranstvo 
pred strážnicou miestnej milície. Požiar v obci pritom nikto nehasil, napriek pri
pravenosti miestnej požiarnej pohotovosti.

Samotný Kleinert práve podľa Belkovho hlásenia „vypisoval mená niektorých 
rodín, ktorých mužovia podľa udania milície sú partizánmi. Týchto členov rodín 
bolo asi 15, medzi ktorými bolo viac žien s malými, jeden až dva ročnými deťmi 
a niekoľko detí od 10 do 15 rokov. Týchto 15 ľudí nariadil vel. pešej roty odviesť 
do blízkeho domu, asi 15 m od zhromaždišťa ľudí a tam odstreliť.“4 Na protesty 
prítomných dôstojníkov ZPO Kleinert podľa hlásenia „s výsmechom odpovedal, 
že pravdepodobne sme tu veľmi krátku dobu a že oni (peší pluk 102) to takto

1 VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i.č. 89, príloha k č. 81 108/Taj.Ic 1942, prehľad správ ZD č. 5.

2 Na ústny rozkaz veliteľa ZPO bolo do obce vyslané nákladné auto s požiarnou jednotkou, tri družstvá cyk
listickej eskadrony na nákladnom aute a poločata (dva vozy) obrnených automobilov vz. 30 s lekárom na 
čele s npor. Ladislavom Donovalom, por. Imrichom Gašom a por. jázd. Floriánom Riskom. VHA Bratislava, 
f. č. 3. Zbierka protifašistického odboja (1937 - 1947), archívna jednotka (arch. j.) 69, hlásenie veliteľa cyk
listickej eskadrony npor. jázd. Štefana Belka z 2.8.1942.

3 Tamže; f. ZD, šk. 1, sig. I/, č.j. 50 013/taj., zápisnica s pplk. jázd. j. Kmicikievičom z 12.9.1942.

4 VHA Bratislava, f. č. 3. Zbierka protifašistického odboja (1937 - 1947), arch. j. 69, hlásenie veliteľa cyklistic
kej eskadrony npor. jázd. Štefana Belka z 2. 8.1942.

I 337 I

225



II. KAPITOLA / 7. Masakra v bieloruskej obci Maloduš a hra na „mŕtveho chrobáka“

všade robí a tento spôsob že je jedine správny. Ďalej hovoril, že za svojich ľudí, 
ktorých včera večer partizáni prepadli, musí sa pomstiť.“ Samotné popravy mali 
podľa Belkovho hlásenia previesť dvaja slovenskí vojaci a jeden príslušník nemec
kej armády, ktorí „priamo sadisticky a vášnivo strieľali do bezbranných detí, mu
žov a žien.“ V tomto prípade však išlo o príslušníka miestnych milícií v nemeckej 
uniforme.5 Medzi zastrelenými mal byť podľa tohto hlásenia tiež beznohý starší 
muž. Po vykonaní popráv mal byť dom, kde ležali mŕtvoly, na rozkaz veliteľa roty 
podpálený. Miestne obyvateľstvo zároveň vlastný starosta upozornil, aby „tento 
obraz bol im odstrašujúcim príkladom a takto, že stane sa s každým, kto nebude 
lojálny k Nemcom.“6 Po skončení tohto „zhromaždenia“ odmietol Kleinert podľa 
Belkovho hlásenia ošetrenie osôb zranených v dôsledku leteckého útoku. Rane
ných mal preto ošetrovať len lekár ZPO.

V závere hlásenia Belko zdôraznil tiež svedectvo jedného z príslušníkov ZPO, 
ktorý tvrdil, že videl, ako sa príslušníci pešej roty „prehrabovali vo veciach, ktoré 
si ľudia z horiacich domov povynášali a videl, ako si niektoré veci brali.“ Rovnaké 
svedectvo pritom po vojne poskytol aj jeden z dôstojníkov ZPO, Imrich Gaš, podľa 
ktorého okrem spáchaných vrážd slovenskí vojaci v dedine tiež „pobehovali po 
domoch a rabovali vo veciach, ktoré si civilisti povynášali z horiacich domov.“ Nie 
je však jasné, či išlo o svojvoľné aktivity vojakov, resp. do akej miery akcia mala aj 
koristnícky charakter.7

Na základe Belkovho hlásenia možno konštatovať, že represálie v Maloduši 
boli vykonané presne v intenciách inštrukcií a rozkazov okupačných orgánov, 
s ktorými boli v predchádzajúcom období prostredníctvom veliteľa ZD oboznamo
vané aj vlastné slovenské jednotky. Určité nejasnosti pretrvávajú pri otázke bližšej 
identifikácie konkrétnych páchateľov tohto činu, ale tiež pri snahe o spresnenie 
počtu obetí. Samotný Kleinert po vojne pred súdom tvrdil, že vraždy vykonal len 
jeden slovenský vojak, pričom pripustil, že to mohlo byť v spolupráci s ukrajin
skými milicionármi. Obvinený vojak V. S. však trval na tom, že k exekúciám sa na 
Kleinertovu výzvu dobrovoľne prihlásilo viac vojakov. On sám sa pritom priznal 
k vražde dvoch žien a jedného starca. Zároveň však tvrdil, že vraždy vykonával 
tiež ďalší slovenský vojak. Účasť miestnych milicionárov na strieľaní potvrdiť ne
vedel. Potvrdil však predchádzajúce výpovede, že osoby boli popravené v jednom 
z miestnych domčekov.8 Ten bol následne aj s mŕtvymi obeťami pravdepodobne

5 Potvrdzujú to povojnové výpovede svedkov týchto hrozných udalostí. ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bra
tislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 43/48, zápisnica z výpovede Andreja Mad'orána.

6 Tamže.

7 ABS Praha, f. S, sig. S/2-142-27, zápisnica z vypočúvania svedka I. Gaša z 8.10. 1947, s. 7.

8 Vo svojej výpovedi tvrdil, že po odstrelení troch obetí musel vyjsť na čerstvý vzduch, keďže prach a dym, 
ktoré vznikli po výstreloch, mu komplikovali dýchanie a dráždili oči. Následne počul ďalších 6-7 výstrelov. 
Rozsudkom z 15. 5. 1948 bol nakoniec odsúdený za vraždu dvoch osôb na 5 rokov „na slobode“ (jeden rok 
v trestnici, štyri roky v pracovnom tábore). ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, 
ĽS 43/48, zápisnica z výpovede obžalovaného V. S. zo 4.12. 1947.
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na Kleinertov rozkaz podpálený.9 Informáciu, že na vykonanie exekúcií sa prihlá
sili dvaja slovenskí vojaci, po vojne potvrdil aj vtedajší por. zo ZPO Imrich Gaš.10

lednotlivé výpovede sa rozchádzajú aj v otázke počtu obetí. Podľa samotného 
V. S. ich bolo 8 až 9.11 Naopak, Gaš po vojne vypovedal, že Kleinert vybral pre exe
kúciu 11 rodín, a postrieľaných podľa neho bolo 30 - 35 osôb. Opísal pritom tiež 
priebeh tejto popravy: „Vojaci strieľali uvedených civilistov zo zadu a to bezcieľne 
a mnohé obete ešte pravdepodobne ešte ani zastrelené neboli. Sám na vlastné oči 
som videl obraz, ako jedna matka niesla jedno malé decko na chrbte, druhé dieťa 
niesla na pravej ruke a asi 9 ročný chlapec utekal za ňou. Opravujem sa, že chlapec 
práve nechcel ísť, plakal a spieral a hodil sa k nohám npor. Kleinertovi a bozkával 
mu čižmy a prosil ho, aby nestrielal. Npor. Kleinert kopol čižmou tohto chlapca 
a rozkázal so slovami: Odveďte ho! Potom vojaci zastrelili aj tohto chlapčeka.... 
Medzi strieľaním som stále prosil Kleinerta aj s Donovalom, aby prestal v týchto 
neľudskostiach, ale Kleinert to flegmaticky odmietol. Nezabudnem nikdy na to, 
ako na mňa pôsobila izba, kde boli odvedené osoby strieľané. Videl som ako sa 
tam dymilo z pušného prachu, krik a stonanie a postrieľaní sa ešte hádzali po 
zemi a bolo tam veľa krve.“12 Aj v Gašovom prípade však ide len o hrubý odhad 
strát. Svedčí o tom aj ďalšia výpoveď, kde uviedol, že v Maloduši bolo popravených 
„najmenej 20 osôb“.13 K presnejším údajom sa, žiaľ, nedopracovala ani obžaloba 
pred NS. Dokazuje to aj rozsudok samotného Kleinerta odsúdeného dňa 18. ok
tóbra 1947 na trest smrti, okrem iného aj za „rozkaz svojim podriadeným vojakom 
zastreliť príslušníkov 11 rodín, medzi nimi ženy, deti a starcov.“14 Na základe uve
deného možno predpokladať, že najpravdepodobnejší údaj o počte obetí obsa
huje hlásenie npor. Belka, podľa ktorého bolo zastrelených asi 15 osôb. Ide totiž 
o dokument, vypracovaný bezprostredne po opisovaných udalostiach, na základe 
autentických výpovedí ich priamych svedkov.

Napriek uvedeným zisteniam možno konštatovať, že bez svedectiev dôstojní
kov ZPO by sa masakra v Maloduši skončila bez akéhokoľvek povšimnutia. Do
kazuje to aj záznam v pravidelnom prehľade správ o činnosti ZD, kde sa o akcii 
v Maloduši konštatuje: „slovenský prieskumný oddiel vyčistil obec od partizán
skych živlov“. Táto formulácia pritom zodpovedá presne spôsobom, akým oku-

9 Kleinert pred súdom sám pripustil, že tento rozkaz vydal. ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom 
kraji 1945 - 1948, ĽS 43/48, zápisnica zo svedeckej výpovede L. Kleinerta z 5.12.1947, s. 10-11.

10 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 43/48, zápisnica z výpovede svedka 1. 
Gaša zo 7.10.1947, s. 28.

íl ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 - 1948, ĽS 43/48, zápisnica z výpovede obžalova
ného V. S. z 10.12.1947, s. 31-33.

12 ABS Praha, f. S, sig. S/2-142-27, zápisnica z vypočúvania svedka I. Gaša z 8.10.1947, s. 7-8; SNA, f. NS, šk. 
144, Tnl'ud 39/47, L. Kleinert, inv. č. 105, svedecká výpoveď kpt. pech. Imricha Gaša z 24.4.1945.

13 SNA, f. NS, šk. 140, Tn ľud 12/47/15, F. Čatloš, zápisnica z výpovede I. Gaša z 29.11.1947. 

h ABS Praha, f. S, sig. S-267-19.
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pačné orgány oficiálne informovali o výsledkoch podobných „vyčisťovacích akcií“. 
Skutočnosť, že medzi obeťami z radov zlikvidovaných partizánov sa uvádzali aj 
povraždení civilisti, včítane žien a malých detí, preto aj v prípade ZD výrazne kom
plikuje skúmanie rozsahu účasti jej jednotiek na represáliách proti civilnému oby
vateľstvu.15 Vďaka vojakom ZPO sa však udalostiam v Maloduši dostalo okamžite 
pomerne veľkej „publicity“. Veľké pobúrenie nad týmto činom vyjadril veliteľ ZPO 
pplk. Kmicikievič, a to už bezprostredne v hlásení na Vel. ZD z 3. augusta. V prvej 
vecnejšej časti poukázal na mierumilovnosť a pohostinnosť miestneho obyvateľ
stva voči slovenským vojakom, o ktorej sa mohol presvedčiť z vlastnej skúsenosti. 
Podobné násilnosti, ako sa odohrali v Maloduši, boli podľa neho len vodou na mlyn 
pre nepriateľskú propagandu. Zasievala sa tak nenávisť v radoch doteraz pokojného 
a voči „spojeneckým“ armádam priateľského obyvateľstva, čím sa posilňovali rady 
partizánov. V praktickej rovine sa to podľa Kmicikieviča už prejavilo nárastom te
roristických akcií. Vyslovil pritom obavu, že po udalostiach v Maloduši dôjde k „te
roristickým“ akciám aj v úseku teritoriálnej pôsobnosti jeho ZPO, kde partizáni 
na slovenských vojakov neútočili. Odsúdil tiež zahrávanie sa so životom rukojem
níkov a podozrivých osôb, keďže v Maloduši nebol prítomný žiadny spravodajský 
orgán, ktorý by podozrivých vyšetril a rozhodol tak, aby nenastal „otras dôverné
ho pomeru civilného obyvateľstva. Namiesto toho rozhodovali emócie a túžba po 
pomste za predchádzajúcu smrť slovenských vojakov.“ Spochybnil pritom spojenie 
obyvateľov obce s partizánmi, ktorí zmasakrovali slovenských vojakov, keď pouká
zal na to, že medzi obidvomi miestami sa nachádzali ešte ďalšie obce.

V druhej emotívne ladenej časti hlásenia Kmicikievič apeloval na česť a ľud
skosť slovenských vojakov, teda hodnoty, ktoré podľa neho Kleinertov čin ne
návratne pošpinil. Prorokoval pritom, že „naše budúce pokolenie za takéto činy 
bude sa hanbiť a že to bude velkou škvrnou v našich dejinách.“ Prípad v Maloduši 
bol podľa neho „úplne analogický s odstřelováním židov v roku 1941“. Žiadal pri
tom, aby hlásenia ZPO o tejto udalosti boli postúpené priamo ministrovi národnej 
obrany, „aby sa vysvetlilo raz navždy poslanie ZD, že je strážnym oddielom a nie 
trestnou inkvizíciou so stredovekými spôsobmi.“ Kmicikievič zároveň avizoval re
zignáciu na svoju veliteľskú funkciu v prípade, že by sa takéto prípady opakovali: 
„...nemôžem u ZD, ktorá takéto činy mlčky trpí, lebo som vojakom a nie katom.“16

K vyšetrovaniu zodpovedných osôb na čele s pplk. Lokšíkom napriek ich 
rastúcej kritike však nedošlo. Pričinil sa o to aj nový veliteľ ZD plk. gšt. Rudolf 
Pilfousek, ktorý na konci prvej augustovej dekády vystriedal plk. Kunu. Tento et
nický Nemec počínanie Kleinertovej jednotky, naopak, otvorene obhajoval. Argu
mentoval pritom rozkazmi samotného Hitlera, „že za zákerné usmrtenie Nemca, 
alebo spojenca prevedú sa v kraji, kde sa stal prepad represálie aj na zdanlivé

15 VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i.č. 89, príloha k č. 81 108/Taj.Ic 1942, prehľad správ ZD č. 5.

16 VHA Bratislava, f. č. 3. Zbierka protifašistického odboja (1937 - 1947), arch. j. 69, hlásenie z 3.8.1942.

340 I



nevinnom obyvateľstve.“17 Akým spôsobom sa tento otvorený germanofil dostal 
do funkcie veliteľa ZD, je dodnes otázne. Podľa povojnových spomienok F. Čatloša 
(ktoré však nie je možné verifikovať) to bola dohoda medzi Tukom a gen. Kitzin- 
gerom počas jeho letnej dovolenky vo Vysokých Tatrách. Samotný Čatloš sa mal 
pritom podľa vlastných slov cítiť obídený.18

Možno predpokladať, že svoju úlohu tu zohral aj samotný veliteľ pešieho plu
ku 102 pplk. Lokšík, keďže (ako už bolo naznačené) sa už v predchádzajúcom ob
dobí usiloval o diskreditáciu pôvodného veliteľa ZD plk. Kunu. Túto skutočnosť 
naznačuje aj povojnová výpoveď vtedajšieho príslušníka Lokšíkovho štábu Jána 
Baláža Branka, podľa ktorého sa veliteľ pešieho pluku 102 na svojho vtedajšieho 
veliaceho dôstojníka chcel sťažoval priamo predsedovi vlády Vojtechovi Tukoví 
počas jeho návštevy na veliteľstve ZD koncom júla 1942. Kuna ho preto nemal 
údajne prizvať na Tukovo oficiálne privítanie.19 Vymenovanie Pilfouska však malo 
pravdepodobne širšie pozadie, keďže nápadne korešpondovalo s celkovými zme
nami v stratégii boja proti partizánom v prospech posilnenia vplyvu aparátu SS 
a polície (bližšie pozri podkapitolu II/9).

Pilfousek sa nepriamo postavil tiež proti plánovanému odvolaniu Lokšíka 
z frontu, keďvhlásení adresovanom Čatlošovi z 5. septembra 1942 otvorene upo
zornil, že „pplk. Lokšík používa so strany nemeckej plnej dôvery, jeho činnosť je 
na najvyšších miestach ako veľmi dobrá uznávaná a hlavne činnosťou pešieho 
pluku 102 získala si ZD uznania a dobre meno.“ Za zotrvanie Lokšíka vo funkcii 
sa podľa Pilfouskovho hlásenia zasadzoval priamo tiež veliteľ Wehrmachtu v Ríš
skom komisariáte Ukrajina gen. let. Karl Kitzinger počas návštevy veliteľstva di
vízie 1. septembra 1942. Svoje stanovisko mal tlmočiť tiež MNO prostredníctvom 
genpor. Schliepera.

Predmetom kritiky sa naopak veľmi rýchlo stal opäť samotný pplk. Kmicikie- 
vič. Velenie ZD mu dňa 9. augusta opätovne adresovalo už spomínaný rozkaz z 2. 
augusta, v ktorom mu bola vytýkaná nečinnosť ZPO pri prenasledovaní partizá
nov. Veliteľ ZD plk. Kuna napriek tomu po vojne tvrdil, že ešte pred odchodom na 
Slovensko nariadil svojim podriadeným odovzdať prípad v Maloduši na vyšetrenie 
vojenskému súdu.20 Kmicikievič následne vo svojej odpovedi tieto obvinenia od
mietol, vymenoval všetky akcie, na ktorých sa jeho útvar v posledných týždňoch 
podieľal a pomenoval pritom aj príčiny neúspechu väčšiny z nich.

u VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sig. I/, č.j. 50 013/taj., zápisnica s pplk. jázd. j. Kmicikievičom z 12.9.1942.

18 Čatlošovo tvrdenie akceptovali viacerí historici: LACKO, M.: Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej 
divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943. Bratislava 2007, s. 68; MIČIANIK, P.: Slovenská zaisťovacia divízia na 
okupovaných územiach Ukrajiny a južného Bieloruska (január - august 1942). In: Vojenská história, roč. 
10, 2006, č. 1, s. 58.

is VHA Bratislava, Špeciálna zbierka X - spomienky, ŠZ X-529, príloha IV-5, P. Kuna.

20 ABS Praha, f. 302, sig. 302-119-4; VHA Bratislava, Špeciálna zbierka X - spomienky, ŠZ X-107, plk. Jaroslav 
Kmicikievič, neznáme kapitoly odboja, s. 5; MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu 
zväzu II. (1941 - 1944). Zaisťovacia divízia a železniční pionieri. Banská Bystrica 2008, s. 77.
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Na vine bol podľa neho fakt, že partizánom sa darilo veľmi dobre premiestňo
vať a ukrývať v hustých lesoch. Nepriamo pritom naznačil, že na rozdiel od iných 
jednotiek, tieto neúspechy odmietol kamuflovať preberaním okupačných metód 
„boja“, ktoré spočívali vo vraždení bezbranných žien, starcov a detí, v oficiálnych 
hláseniach označených za partizánov: „...ja neumím konštruovať z civilného oby
vateľstva partizánov, týchto pobiť a hlásiť, že som zničil taký a taký počet partizá
nov a že som ukoristil lúp po partizánoch od tohto civilného bezbranného obyva
teľstva. Keď ale veliteľ ZD takéhoto zakročovania si praje, prosím, aby bolo MNO 
požiadané o zriadenie odstreľujúcich oddielov, ktoré by nemalý nič spoločného so 
slovenskou armádou, ako to urobili Nemci pri odstreľovaní Židov, takto by hanba 
zabíjania žien a detí nepadala na slovenskú armádu.“21

Kritika pplk. Kmicikieviča a činnosti jeho ZPO sa paralelne stupňovala aj na 
nemeckej strane. Prejavom toho bola oficiálna sťažnosť nového nemeckého ge- 
bietskomisára v Bragine na činnosť tamojšieho ZPO z 26. augusta 1942, ktorú 
odoslal generalgebietskomisárovi v Žitomire. Slovenské jednotky v Bragine podľa 
neho ohrozovali „svojim chovaním verejnú bezpečnosť a pokúšajú sa všetkými 
prostriedkami podkopávať autoritu nemeckých veliteľstiev.“ Sťažoval sa tiež na 
to, že od svojho príchodu nevykázali žiaden úspech v boji proti partizánom, a to 
aj napriek dobrej výzbroji. Bojovej činnosti sa podľa neho naopak vyhýbali. Ruka 
v ruke s tým sa mala prehlbovať demoralizácia vojakov, ktorej prejavom malo 
byť, okrem iného, podkopávanie autority nemeckých orgánov medzi domorodým 
obyvateľstvom, ale tiež jednotkami miestnych milicionárov. Tých slovenskí voja
ci podľa neho obviňovali z kolaborantstva. Protinemecké zmýšľanie slovenských 
vojakov pritom bolo podľa neho na dennom poriadku. Vzhľadom na uvedené sku
točnosti gebietskomisár požadoval okamžité stiahnutie ZPO a jeho „vzatie k zod
povednosti“.22 S jeho sťažnosťou bolo už 28. augusta cestou styčných orgánov 
DHM konfrontované samotné Vel. ZD.23

Vzhľadom na skutočnosť, že toto obvinenie vrhalo zlé svetlo na celú do
vtedajšiu nemecko-slovenskú vojenskú spoluprácu, odcestoval plk. Pilfousek 
v nasledujúcich dňoch do Bragina, kde chcel celú záležitosť osobne vyšetriť. 
Vo svojej odpovedi z 3. septembra adresovanej kompetentným okupačným or
gánom však prekvapujúco všetky obvinenia na adresu ZPO razantne odmietol. 
Gebietskomisárova správa podľa neho vznikla pod vplyvom informácií, ktorých 
pôvod bol v neopodstatnenom ohováraní slovenských vojakov zo strany miest-

21 VHA Bratislava, f. č. 3. Zbierka protifašistický odboj (1937 - 1947), arch. j. 69, hlásenie veliteľa ZPO na Vel. 
ZD z 10.8.1942.

22 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-34-2, hlásenie pre generálneho komisára v Žitomire z 26.8.1942, za poskyt
nutie dokumentu ďakujem doc. PhDr. J. Bystrickému, CSc. Tento dokument tiež celý cituje ŠKULTÉTY, J.: 
Cestou necestou /spomienky k obdobiu 1939 - 1944/. s. 120-126. VHA Bratislava, Špeciálna zbierka X - 
spomienky, ŠZ X VI. A - 713.

23 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-34-2, Šéf polície a SS v Žitomire Nemeckej vojenskej misii pri ZD 28.8.1942, 
za poskytnutie dokumentu ďakujem doc. PhDr. J. Bystrickému, CSc.
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nych milicionárov. Nový veliteľ ZD, prirodzene, nezmenil zo dňa na deň svoje 
stanovisko, obsah jeho správy však diktovala potreba udržania dobrého mena 
slovenských jednotiek v očiach nadriadených nemeckých veliteľstiev. Pilfousek 
preto argumentoval tým, že neexistoval jediný prípad, v dôsledku ktorého by 
proti vojakom ZPO v Bragine „muselo byť pre nekamarátske protinemecké pre
javy zakročené.“ Paradoxne odmietol tiež tvrdenie, že slovenskí vojaci sa vyhý
bali bojovej činnosti proti „záškodníkom“. Aj tu našiel šikovne vinníka v radoch 
milicionárov. Tí podľa neho nedokázali pre slovenské jednotky zabezpečiť rele
vantné spravodajské informácie o pohybe a presunoch partizánov, čo v koneč
nom dôsledku znemožňovalo ich ďalšie prenasledovanie. V závere Pilfousek síce 
pripustil možnosť redislokácie ZPO, ale len pre upokojenie napätia medzi jeho 
vojakmi a milicionármi, akékoľvek konflikty s nemeckými orgánmi však razant
ne odmietol.24

Pilfouskov postoj k ZPO bol v skutočnosti úplne opačný a v podstate sa sto
tožňoval aj s viacerými bodmi kritiky z nemeckej strany. Potvrdzuje to obsah jeho 
hlásenia z 5. septembra adresovaného priamo ministrovi národnej obrany gen. 
Čatlošovi. Pod Kmicikievičove postoje sa podľa neho podpísal jeho pôvod emig
ranta, iná predstava o riešení ukrajinskej otázky a s tým spojené neuspokojené 
kariérne predstavy. Svojím správaním podľa Pilfouska nakazil aj dôstojníkov ZPO, 
ktorých nenávisť sa mala obracať proti nemeckým žandárom a jednotkám SS, a to 
za to, že „nevinných ľudí, ženy a deti odstreľujú a spaľujú a za to ale v otvore
nom boji s partizánmi sa nestatočne chovajú.“ Podobné pocity mali dôstojníci 
ZPO prechovávať aj voči veliteľovi a príslušníkom pešieho pluku 102. Výsledkom 
takejto rozkladnej činnosti bol podľa Pilfouska fakt, že ZPO sa pri akciách vyhý
balo dotyku s partizánmi, a ich výsledok bol až na jednu výnimku vždy negatívny. 
Svoju kritiku Pilfousek v tomto hlásení obrátil tiež proti pplk. pech. Martinovi 
Palkovičovi a jeho pešiemu pluku 101, ktorý „pasívne sedí na trati, vyhovárajúc 
sa, že nemá dostatok síl.“ Zdôraznil pritom nepomer jeho „úspechov“ v porov
naní s aktivitou pešieho pluku 102, a to na príklade počtu udelených nemeckých 
vyznamenaní. Zatiaľ čo Lokšíkov pluk už mal udelených 28 železných krížov za 
bojové akcie proti partizánom, peší pluk 101 nemal dovtedy ani jedno nemecké 
vyznamenanie. Pri obidvoch útvaroch (ZPO a peší pluk 101) Pilfousek kritizoval 
tiež upadajúcu morálku, keď upozorňoval na nemravný život, ktorý bol dôsled
kom nadmerného zamestnávania pomocných síl v podobe mladých dievčat. Je
diným východiskom pre odstránenie načrtnutých negatívnych javov bola podľa 
Pilfouska okamžitá výmena veliteľov obidvoch útvarov. Nepriamo pritom ocenil 
fakt, že MNO už s týmto postupom súhlasilo. Čatloša zároveň informoval, že sú
hlasí s premiestnením Veľ. ZPO do mesta Chojniki.25

24 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sig. 1/6, list veliteľa ZD pre generálneho komisára v Žitomire... z 3.9.1942.

25 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sig. 1/6, č.j. 50 012/taj., Pilfouskova správa pre MNO z 5.9.1942.
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Ministrovi tiež otvorene načrtol svoj postoj k civilnému obyvateľstvu: „s po
kojným civilným obyvateľstvom chcem mať dobrý a korektný pomer, že v prvom 
rade bezohľadne budem bojovať proti záškodníkom a že postihnutých ich po
mocníkov a podozrivé osoby dáme k ďalšiemu pokračovaniu nemeckým bezpeč
nostným orgánom.“ Čo si predstavoval pod „ďalším pokračovaním“ síce Pilfousek 
bližšie nerozvíjal, tento spôsob komunikácie zaužívaný v nemeckých služobných 
hláseniach však musel aj samotný Čatloš veľmi dobre poznať. Z uvedeného vy
plýva, že nový veliteľ ZD sa okamžite stotožnil s požiadavkami diktovanými bez
ohľadnou okupačnou praxou, ktorej prvotným cieľom bola brutálna pacifikácia 
akéhokoľvek odporu (včítane toho potenciálneho) na dobytom území.

Situácia okolo ZPO sa nakoniec, paradoxne, aj vďaka Pilfouskovej interven
cii na nemeckej strane, upokojila. Slovenská strana pritom akceptovala presťa
hovanie jeho veliteľstva do neďalekého mesta Chojniki. Internému vyšetrovaniu 
sa však nevyhol samotný Kmicikievič, ktorý sa musel vzhľadom na obvinenia na 
adresu jeho jednotiek obhajovať pred komisiou na čele s veliteľom ZD. Ten ho tu 
okrem toho obvinil zo zaujatosti proti nemeckému žandárstvu, jednotkám SS, ako 
aj samotnému pešiemu pluku 102. Kmicikievič toto obvinenie odmietol, priznal 
však kritiku jednania „SS mannov v priestore SPO (Smiešaný priezvedný oddiel 
- I. B.), kde pálili celé dediny, hádzali živých ľudí do ohňa a po prevedení týchto 
činov odišli a nechali SPO v tomto pobúrenom prostredí.“ Zápisnicu z tohto za
sadnutia Pilfousek odoslal dňa 22. septembra samotnému ministrovi Čatlošovi, 
zároveň ho informoval o presťahovaní Veľ. ZPO z mesta Bragin do mesta Chojniki 
k 6. septembru 1942.26

Aj vzhľadom na nemecký tlak bola Pilfouskova žiadosť na personálne výmeny 
vo vedení ZD pomerne rýchlo vybavená. MNO už pred prvou polovicou septembra 
rozhodlo o nástupcovi pplk. Palkoviča, ktorého nahradil pplk. pech. Jozef Husár. 
Treba uviesť, že MNO v tejto súvislosti neakceptovalo Pilfouskov návrh prezen
tovaný prostredníctvom gen. Schliepera, aby funkciu prevzal pplk. pech. Róbert 
Schneider, ktorý bol rovnako ako on nemeckej národnosti. Keďže veliteľ ZD svoj 
návrh adresoval prostredníctvom nemeckých orgánov, vytýkalo mu MNO, že do 
služby vnáša protekcionizmus.27 Krátko po Palkovičovi sa z frontu „porúčal“ aj Kmi
cikievič, ktorého vo funkcii veliteľa ZPO vystriedal pplk. jázd. Ján Veselý. Príchod 
tohto dôstojníka pritom uvítal aj samotný Pilfousek. Dokazuje to už jeho hlásenie 
na MNO z 22. septembra, kde konštatoval, že „pod velením pplk. jázd. Veselého 
podarilo sa už jednotkám ZPO dva razy naraziť na záškodníkov a týchto rozprášiť.“28

26 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sig. I/, č.j. 50 013/taj., zápisnica s pplk. jázd. j. Kmicikievičom z 12. 9.1942; f. 
gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971 (pozostalosť), šk. 4, dokument Gebietskomisára v Bragine z 26. 
8.1942.

27 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sig. 1/6, č.j. 50 012/taj., Pilfouskova správa pre MNO z 5. 9. 1942; sign. 1/33, 
rádiogram MNO pre Váh.

28 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sig. 1/1, č.j. 50 013/Taj., hlásenie plk. Pilfouska pre MNO z 22.9.1942.

344 I



Čo sa týka samotnej akcie v Maloduši, podľa historika P. Mičianika, ktorý sa 
opieral o Kmicikievičove spomienky, pričinením nového veliteľa ZD sa oficiálne 
hlásenia o tejto udalosti nakoniec ani nedostali k ministrovi Čatlošovi. Prirodze
ne, o hrôzostrašných udalostiach v Maloduši bol Čatloš veľmi dobre informovaný, 
a to aj v už spomínanej zápisnici spísanej s Kmicikievičom pred jeho odchodom 
z frontu. Pilfousek, ktorý výsluch viedol, tu, naopak, zločiny slovenských vojakov 
otvorene legalizoval odvolávaním sa na nespochybniteľné rozkazy samotného 
Hitlera. Kmicikieviča sa pritom priamo opýtal, či pozná „Fiihrerom vydaný rozkaz, 
že za zákerné usmrtenie Nemca, alebo spojenca prevedú sa v kraji, kde sa stal pre
pad represálie aj na zdanlivé nevinnom civilnom obyvateľstve“. Udalosti v Malo
duši podľa Pilfouska presne zodpovedali zneniu tohto rozkazu, keďže boli odvetou 
za predchádzajúci prepad a usmrtenie niekoľkých slovenských vojakov. Vážnosť 
svojich argumentov sa pritom snažil podporiť tvrdením, že v obci v dôsledku po
žiaru explodovala ukrytá munícia. Aj tento prípad potvrdzuje, že nový veliteľ ZD 
sa od začiatku stotožnil s brachiálnym postupom nacistických okupačných orgá
nov voči civilnému obyvateľstvu. Čo sa týka ministra, ten vzhľadom na nemecký 
postoj a celkový vyhladzovací charakter vojny v danej situácii nepodnikol nič, aby 
potrestal priamych vinníkov.

Npor. pech Kleinert bol dokonca následne vyznamenaný a povýšený.29 Jeho 
veliteľ Lokšík síce bol napokon v novembri z frontu odvolaný, naďalej však slúžil 
v armáde, a to až do februára 1944, keď bol preložený do výslužby. K vyšetrova
niu jeho činnosti však vojenské orgány z rovnakých dôvodov nepristúpili.30 Treba 
dodať, že takýto postup v konečnom dôsledku ani nebol možný. Priznal by sa tak 
celkový nehumánny a zločinecký charakter vedenia vojny na východe zo strany 
Nemcov a spochybnili rozkazy samotného Hitlera. Lokšík bol napriek tomu zo 
spôsobu, akým sa s ním po návrate z frontu zaobchádzalo, rozčarovaný. V liste is
tému Koboldovi v januári 1945 napísal, že veliteľovi ZD plk. Pilfouskovi po návra
te z frontu Čatloš povedal, že „ZD nepochopila správne zmysel svojich úloh. Boj 
proti bandám a krviprelievanie nebolo nevyhnutné, lepšie by bolo bývalo, proti 
bandám nebojovať, obklopiť sa drátěnými zátarasmi, alebo s bandami nadviazať 
rokovanie. Z týchto výrokov nám bolo jasné, že generál Čatloš je v spojení s Lon
dýnom, resp. Moskvou. Po mojom návrate od ZD mi Čatloš vyčítal, že som sa príliš 
exponoval pre nemeckú vec.“31

29 MIČIANIK, ref. 18, s. 50-51.

30 Samotný Čatloš po vojne tvrdil, že zástupcom vojenskej justície nariadil pripraviť súdny proces s Lokší- 
kom, toto jeho nariadenie však mali sabotovať. Vo svojich pamätiach k tomu napísal: „Lokšíka som im dal 
súdiť, no oni ho z bázne pred Tukom nesúdili v žiaducnom tempe a oddalovali proces až sa povstaním sám 
likvidoval.“ Toto Čatlošovo tvrdenie však nemá oporu v dobových dokumentoch. Už ako svedok pred NS 
ho odmietol tiež gen. just. Samuel Korbel, ktorý od 1. 1. 1943 do 1. 2. 1944 vykonával funkciu hlavného 
vojenského prokurátora a následne až do vypuknutia SNP prednostu justičnej správy na MNO. VHÚ Bra
tislava, kopia kvalifikačnej listiny M. Lokšíka; SNA, f. NS, F. Čatloš, šk. 140, Tnlúd 12/47/15, zápisnica z 24. 
11.1947, s. 32; VHA Bratislava, f. gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971 (pozostalosť), šk. 5.

31 ABS Praha, f. 135 (Různé německé bezpečnostní složky), sig. 135-2-1, list Lokšíka Koboldovi 18.1.1945.
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II. KAPITOLA / 7. Masakra v bieloruskej obci Maloduš a hra na .mŕtveho chrobáka"

Na druhej strane „mŕtveho chrobáka“ MNO hralo aj v prípade obvinení vzne
sených nemeckou stranou a samotným plk. Pilfouskom na pplk. Kmicikieviča. 
Podľa jeho vlastných slov po návrate z frontu bol predvolaný pred ministra Čatlo- 
ša, a to spolu s Kunom, Lokšíkom Palkovičom, ako aj ďalšími dôstojníkmi. O tom
to stretnutí Kmicikievič po vojne vypovedal: „Prečítali mi 4 stránkovú obžalobu, 
ktorú na mňa poslal veliteľ divízie plk. Pilfousek...Túto žalobu som vyvrátil veľmi 
stručne, jednoznačne som ju poprel. Spis sa dostal potom do rúk dôstojníka Len- 
dvaja a tým sa prípad skončil.“32

Je nanajvýš pravdepodobné, že o správaní sa niektorých slovenských jedno
tiek na okupovanom území, ale aj celkovom charaktere vojny na východe, Čatloš 
v súkromných rozhovoroch informoval aj najvyšších predstaviteľov štátu a členov 
vlády. Oficiálne sa však tieto skutočnosti, vzhľadom na snahu udržať čo najlepší 
pomer k Nemecku, zamlčovali. Okrem toho v snahe minimalizovať pribúdajúce 
konflikty s nemeckou okupačnou správou a optimalizovat' ďalšiu spoluprácu, ak
ceptovala slovenská strana vo velení ZD príslušníka nemeckej menšiny, ktorý od 
začiatku otvorene obhajoval nacistické okupačné praktiky, včítane ich dopadu 
na bezbranné civilné obyvateľstvo. V tomto kontexte si treba všímať tiež obsah 
Čatlošovho vystúpenia na VII. zasadnutí Štátnej rady 30. septembra 1942, kde 
sa o nedávnych udalostiach v Maloduši nezmienil ani jedným slovom. Starosti 
mu, naopak, robili množiace sa sťažnosti slovenských vojakov, ktorí sa v dôsled
ku svojho dlhodobého pobytu na fronte nemohli podieľať na arizácii židovského 
majetku. Požadoval preto, aby „doteraz už uskutočnené arizovanie podrobilo sa 
revízii, a ak sú ešte nejaké možnosti, vyhradila sa istá čiastka pre arizáciu v pro
spech vojakov, ktorí nemohli využiť arizačné možnosti pre ich pobyt na fronte.“33 
Čatlošov záujem o túto otázku pôsobil v danej chvíli o to cynickejšie, keďže veľmi 
dobre vedel, ako sa so Židmi na okupovaných územiach zaobchádza.

32 Myslí sa pplk. del. (od 1.1.1943 plk. del.) Elemír Lendvay, v tom čase prednosta osobného oddelenia MNO. 
VHA Bratislava, f. Špeciálna zbierka X - spomienky, ŠZ X - 107, spomienkový materiál ]. Kmicikieviča.

33 SNA, f. NS, šk. 139, Tnľud 12/47, zápisnica zo Vil. zasadnutia Štátnej rady z 30.9. 1942.
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8. Akcia „Adi"
Participácia ZD na protipartizánskych akciách sa zintenzívnila už v prvej dekáde 
augusta, keď Pilfousek ešte len preberal funkciu od odchádzajúceho plk. Kunu. 
Od 4. augusta sa totiž uskutočnila ďalšia veľká nemecko-slovenská akcia s kry
cím názvom Adi. Tú peší pluk 102 absolvoval spolu s Begleit-Bataillon (sprie
vodným práporom) Reichsfúhrer-SS, ktorý patril k Štábu velenia ríšskeho vodcu 
- SS, teda k útvarom, ktoré boli symbolom vyhladzovacej vojny. Táto akcia bola 
reakciou na činnosť partizánskych a výsadkárskych skupín pozdĺž železničnej 
trate Kalinkoviči (bieloruský Kalinkavičy) - Rečica a v priestoroch na juh a sever 
od nej.1

Veliteľom celej akcie bol samotný pplk. Lokšík, ktorému bol okrem vlastných 
jednotiek po vzájomnom dohovore podriadený aj spomínaný sprievodný prápor 
ríšskeho vodcu SS pod vedením Sturmbannfuhrera Paula Massella. Z nemeckej 
strany boli k dispozícii tiež nemecký pancierový vlak 25 s posádkou a štyrmi 
tankmi, pionierska rota z Mozyru s troma kanónovými člnmi. Celá akcia sa kona
la pod drobnohľadom predstaviteľov nemeckého okupačného aparátu v Ríšskom 
komisariáte Ukrajina. Dokazuje to skutočnosť, že jej priebeh Lokšík koordinoval 
na porade konanej 5. augusta na veliteľstve pluku v Rozinkách priamo s velite
ľom žandárstva v Mozyre pplk. von Bredowom, ako aj budúcim veliteľom SS a po
lície v Žitomire Oberfuhrerom Ottom Hellwigom. O svojej činnosti informoval 
tiež samotné Vel. ZD.2

Zo slovenských jednotiek pešieho pluku 102 boli pre akciu vyčlenené tri 
prieskumné skupiny, ktorým velili Lokšíkovi „najspoľahlivejší“ muži npor. L. 
Kleinert (časť 7/102 roty, čata 2/102 roty, zdravotnícka hliadka) npor. L. Gindl 
(časť kanónovej roty ako pešiaci, časť 7/102 roty, zdravotnícka hliadka), npor. J. 
Záhorák (plukovná jazdecká čata). Akcie sa mal zúčastniť tiež Letecký detašmán 
Skupiny vzdušných zbraní z Koziniek, ako aj improvizovaný pancierový vlak. 
Strážnu a hliadkovaciu činnosť na železničnej trati Rebusa - Demechi (bielorus
ký Dzemjachi) - Babiči (bieloruský Babičy) mali vykonávať dve 9 a 10/102 roty. 
Plukovná jazdecká čata npor. Záhoráka mala sprevádzať nemecké tanky. Nemec
ký prápor SS mal k dispozícii, okrem iného, 5 kusov 2-cm a 1 ks 3, 7-cm protilie
tadlových diel, 3 kusy 3, 7-cm KPÚV.

V Lokšíkovom rozkaze z 3. augusta na prevedenie tejto akcie sa pritom cel
kom jasne zrkadlí skutočnosť, že partizánske hnutie už naberalo na intenzite. 
Dokazuje to aj výpočet aktivít, ktoré Lokšík partizánom v tomto priestore pripi
soval: „...rabujú u civilného obyvateľstva, toho silne terorizujú, spalujú mosty,

1 ABS Praha, f. 302, sig. 302-291-4/1-23, Relácia o akcii Adi v dňoch 4. 8. až 9. 8. a 15. 8. 1942..., s. 1, za po
skytnutie dokumentu ďakujem doc. PhDr. Jozefovi Bystrickému, CSc.

2 Tamže, s. 2,3,5,8.
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II. KAPITOLA / 8. Akcia „Adi"

vykonávajú sabotáže na žel. trati, prepadávajú transporty a naše stráže na tej
to, neustále ohrožujú riečnu dopravu po Pripjať, prepadávajú naše zaisťovacie 
doprovodné skupiny /napr. prepad v priestore Malodusch dňa 1. 8. 1942, kedy 
pri prepade nášho doprovodu v sile 1 + 10, mali sme 8 mŕtvych a 3 ranených/. 
Starostovia niektorých obcí v uvedených priestoroch sú vo spojení s partizán
mi a obyvateľstvo je týmto tiež značne naklonené.“ Lokšík pritom upozorňoval, 
že, partizánske hnutie výrazne posilnil príchod „tu shodených a sov. armádou 
dôkladne vycvičených parašutistických buniek, ktoré sú zväčša ako organizáto
ri a vedúci činnosti partizánskych bánd.“ Lokšíkovým cieľom v prvej fáze akcie 
bolo presunúť čo najrýchlejšie všetky skupiny do priestoru Babiči - Korovati- 
či (bieloruský Karavacičy) - Budka - Molčany - Rebusa - Demechi (severový
chodne od Mozyru), ktorý mal byť obkľúčený. V ďalšej etape mali byť prepátrané 
lesy a obce v tomto priestore, ktoré mali byť očistené od „nepriateľských živlov“. 
Ďalším cieľom bolo „pritiahnuť k spolupráci s nami lojálne smýšľajúce obyva
teľstvo a zamedziť tak ďalším prepadom a sabotážam na železničnej trati, resp. 
pri riečnej doprave po Pripjať.“ Lokšíkove rozkazy na realizáciu akcie Adi však 
celkom jasne naznačovali aj jej zameranie proti civilnému obyvateľstvu. Lokšík 
tu otvorene konštatoval, že „akcia koná sa v silne nepriateľsky naladenom úze
mí, kde obyvateľstvo je pod vplyvom nepriateľa a bude preto zákernosťou napo
máhať partizánskym odriadom.“ Opätovne sa pritom zaštítil inštrukciami, ktoré 
na jednej strane zakazovali násilnosti na bezbrannom obyvateľstve, na druhej 
ich však „legalizovali“ požiadavkou bezohľadne zlomiť akýkoľvek odpor zo stra
ny obyvateľstva. Ako vhodnú metódu pritom nariadil tiež branie rukojemníkov 
v obciach.3

Samotná akcia sa začala 4. augusta o 4.00 h a podľa pôvodného plánu mala 
trvať do 8. augusta. Jednotlivé skupiny pritom mali mať dve hodiny na to, aby 
obkľúčili vytýčený priestor a zaujali postavenie pre samotný útok.4 Vykonáva
nie akcie sa však od začiatku skomplikovalo, keďže presun nemeckého sprie
vodného práporu SS a nemeckého pancierového vlaku 25, ktorí vyrazili na akciu 
z Kalinkoviči, zdržal jeden spálený most. V dôsledku tejto skutočnosti sa postup 
Nemcov zdržal o štyri hodiny. Postavenie pre útok južne od Korovatiči preto zau
jali až o 10.00 h. Takto dlho trvajúce presuny jednotiek si logicky všimli aj samot
ní partizáni, ktorým sa aj vďaka tomu podarilo uniknúť z obkľúčenia presunom 
na juh.5 Ku kontaktu s približne sto člennou skupinou partizánov napriek tomu 
došlo asi 1,5 km západne od železničnej stanice Demechi. Na ich „rozpráše
nie“ pritom boli použité ťažké guľomety a KPÚV. Počas tejto akcie zahynul jeden 
slovenský vojak. Na druhý deň okupačné jednotky preskúmali ťažko prístupný

3 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 59, sig. III/5, č. 580/taj. 1942, rozkaz pre akciu Adi z 3.8.1942.

4 Tamže.

5 Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv (VÚA - VHA) Praha, f. Kommandostab Reichsfúhrer 
- SS 1941 - 1943, šk. 2, príloha 10/a. k správe o činnosti zo 7. - 14.8.1942.
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močaristý terén juhozápadne od obce Demechi a 4 km severne od osady Tiškov- 
ka (severovýchodne od Korovatiči) našli partizánsky tábor pre asi 600 osôb. Ten 
však už bol v tom čase opustený.6 V nočných hodinách napriek tomu v priestore 
Demechi zasahoval nemecký pancierový vlak 25, ktorý proti partizánom ohrozu
júcim strážne jednotky nasadil ťažké zbrane.7

6. september sa takmer stal osudným samotnému pplk. Lokšíkovi, ktorý po
čas presunu z Kalinkoviči na svoje bojové stanovisko prežil bez ujmy na zdraví 
partizánsky prepad svojho veliteľského vozidla.8

Podľa správy Štábu velenia ríšskeho vodcu - SS podnikol nemecký sprievod
ný prápor SS dňa 7. augusta trestnú akciu proti obciam Bezujev, Rovnoje, Ro- 
venskaja Sloboda a Maloduš (na trase Rečica - Chojniki). Maloduš a Rovenskaja 
Sloboda boli „len“ vypálené, keďže obyvateľstvo týchto obcí sa stihlo zachrániť 
útekom do miestnych lesov. Obec Bezujev bola podľa tohto hlásenia rozstrieľaná

<3kÚ2Ě£P&&U(SUl:
----- ůeaůsie/ittgte Becettstelt

(------ ',Вап0еп(ааег(ЯшЛЫе.
wmaaAnmarsclí

abgabranntc Brůcke

Situačná mapa zachytávajúca nasadenie sprievodného práporu ríšskeho vodcu SS (Begleit-Bataillon 
Reichsfuhrer-SS) počas operácie Adi v auguste 1942 (VÚA - VHA Praha)

6 VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i. j. 89, prehľad správ ZD č. 6 z 13.8.1942; ABS Praha, f. 302, sig. 302-291-4/1- 
23, Relácia o akcii Adi v dňoch 4.8. až 9.8. a 15.8.1942..., s. 6.

7 ABS Praha, f. 302, sig. 302-291-4/1-23, Relácia o akcii Adi v dňoch 4.8. až 9. 8. a 15. 8.1942..., s. 6.

8 Bližšie pozri MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941 - 1944). Zaisťova
cia divízia a železniční pionieri. Banská Bystrica 2008, s. 116.
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prekvapujúcou delostreleckou paľbou a následne vypálená, z čoho možno vyvo
diť, že tu došlo aj k represáliám voči civilnému obyvateľstvu.9 O likvidácii „ne
priateľských živlov“ v týchto obciach sa zmieňuje tiež správa, ktorú o akcii Adi 
vypracoval samotný pplk. Lokšík. Obce mali byť zničené delostreleckou paľbou. 
Podľa Lokšíka boli „hniezdom partizánskeho hnutia“, čo mal dokazovať nájdený 
arzenál zbraní a trhavín, ako aj ďalšie vyšetrovanie. Ústredie tajnej organizácie 
partizánov bolo podľa neho v Rečici, „kde už niekoľko osôb bolo usvedčených 
a zastrelených.“ V tento deň sa „vyznamenalo“ tiež mužstvo nemeckého pancie
rového vlaku, ktoré pri prehliadke horárne pri obci Demechi zaistilo štyri osoby, 
ktoré boli po odovzdaní nemeckým žandárom zastrelené. Nemcom na vykonanie 
tejto exekúcie stačil fakt, že v dome bola nájdená jedna puška bez príslušného 
preukazu. Samotná horáreň však po podpálení vybuchla údajne v dôsledku v nej 
uschovaných trhavín.10

Dňa 9. augusta ešte nemecký prápor prehľadal obec Prudok, avšak bez aké
hokoľvek výsledku. V ďalšej obci Alexiči (juhovýchodne od Kalinkoviči) však 
narazil na odpor, a preto ju podľa Lokšíkovej správy „likvidoval“. Jej zničenie 
potvrdzuje aj správa Štábu velenia ríšskeho vodcu - SS. Obec mala podľa tej
to správy dopadnúť rovnako ako Bezujev, čiže aj tu pravdepodobne nasledovali 
tiež represálie voči civilnému obyvateľstvu.* 11 Vo večerných hodinách sa nemecký 
prápor presunul späť do Kalinkoviči, kde v nasledujúcich dvoch dňoch pokračo
val v prieskumnej činnosti.12 Čo sa týka činnosti jednotiek pešieho pluku 102, tie 
podľa hlásenia samotného Lokšíka zasahovali v obci Krynki, kde skupina npor. L. 
Gindla vykonala dňa 6. augusta prehliadku domov, pričom našla niekoľko kusov 
vojenského výstroja, náboje a trhavinu. Domy, kde sa tieto predmety našli, boli 
podpálené. Ich majitelia sa však podľa Lokšíka vyhli zaisteniu skorým útekom 
z obce. Samotný Lokšík pritom priznal, že väčšie boje proti partizánom ani ne
boli možné, keďže ich tábory boli v ťažko dosiahnuteľných močaristých krajoch.13 
Treba dodať, že aj v tomto prípade išlo o typický jav, bežný už počas zimných 
akcií na začiatku roka 1942. Namiesto pátrania v ťažko priechodnom teréne bolo 
pre okupačné jednotky v konečnom dôsledku oveľa jednoduchšie, z hľadiska cel
kového „úspechu“ akcie, vypáliť niekoľko obcí a povraždiť nevinné civilné oby
vateľstvo. Podľa prehľadu správ ZD sa 7. augusta do kontaktu s partizánmi po-

9 VÚA - VHA Praha, f. Kommandostab Reichsfiihrer-SS 1941 - 1943, šk. 2,príloha 10/a. k správe o činnosti 
zo 7.-14.8.1942.

10 ABS Praha, f. 302, sig. 302-291-4/1-23, Relácia o akcii Adi v dňoch 4.8. až 9.8. a 15.8.1942..., s. 10.

11 K vypáleniu tejto obce však podľa nemeckej správy došlo o deň skôr. VÚA - VHA Praha, f. Kommandostab 
Reichsfiihrer - SS 1941 - 1943, šk. 2, príloha 10/a. k správe o činnosti zo 7. - 14.8.1942.

12 Tamže; ABS Praha, f. 302, sig. 302-291-4/1-23, Relácia o akcii Adi v dňoch 4.8. až 9.8. a 15.8.1942..., s. 10.

13 ABS Praha, f. 302, sig. 302-291-4/1-23, Relácia o akcii Adi v dňoch 4. 8. až 9. 8. a 15. 8. 1942..., s. 7; BYS
TRICKÝ, J.: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (september 1941 - november 
1942). In: Vojenská história, roč. 3,1999, č. 4, s. 41-42.
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čas prieskumu dostala aj skupina npor. Záhoráka. Partizáni mali byť „rozprášení 
bez vlastných strát“.14 Informácie o tom, kto boli títo údajní partizáni, ani akým 
spôsobom boli zlikvidovaní, však táto obligátne formulovaná správa neobsahuje. 
Dňa 8. augusta sa skupiny pod vedením Kleinerta, Gindla a Záhoráka presunu
li do Rečice, kde bolo v tom čase aj stanoviště veliteľa celej akcie, pplk. Lokší- 
ka. Slovenské jednotky následne neúspešne pátrali po partizánskych táboroch 
v okolitých lesoch. Akciu ukončili 9. augusta a v nočných hodinách sa presunuli 
do Koziniek. Lokšík však v Rečici ponechal Kleinertovu skupinu, kedze predpo
kladal, že partizáni v okolí Maloduše budú naďalej ohrozovať bezpečnosť na ces
tách, na železnici, najmä mosty cez Dneper (bližšie pozri podkapitolu II/9).15

Okrem slovenských peších jednotiek vystupoval aktívne počas akcie tiež im
provizovaný pancierový vlak pod vedením veliteľa 1/102 práporu mjr. pech. Mar
tina Strapáka. Ten zabezpečoval rýchly presun jednotiek do nových priestorov 
a plnil úlohu pohyblivej obrany železničnej trate v úseku pôsobenia slovenských 
jednotiek. Podľa Lokšíka počas tejto akcie už bolo mužstvo improvizovaného 
pancierového vlaku dokonale vycvičené v streľbe z ťažkých guľometov, ľahkých 
guľometov a KPÚV. Možno preto predpokladať jeho využitie pri ostreľovaní zis
tených cieľov v podobe podozrivých usadlostí a osôb pohybujúcich sa v blízkosti 
železničnej trate.16 Aktívne počas akcie vystupovali tiež piloti Leteckého detaš- 
mánu Skupiny vzdušných zbraní v Rozinkách, ktorí podľa Lokšíka „prieskumom 
i náletmi okrem bojovej činnosti pôsobili na nepriateľa i civilné obyvateľstvo 
deprimujúco a výstražné.“17 Toto pomerne cynické zhodnotenie celkom jasne 
dokumentuje, že Lokšík mal v skutočnosti problém rozlišovať medzi civilista
mi a skutočným nepriateľom, čo zodpovedalo jeho vyššie uvedeným tvrdeniam 
o ich predpokladanej spolupráci. Pritom pri otázke ničivého dopadu letectva na 
civilistov treba zohľadniť tiež fakt, že vzhľadom na snahu obyvateľstva hľadať 
záchranu v okolitých lesoch, aj tu sa mohli stať rovnakým „terčom“ ako ukrý
vajúci sa skutoční partizáni. Inak povedané, obyvateľstvo tej-ktorej obce sa síce 
mohlo pred postupujúcou okupačnou jednotkou dočasne zachrániť útekom do 
lesa, rovnako sa však následne mohlo stať obeťou „úspešného náletu na parti
zánsky tábor“.

Čo sa týka ďalšieho osudu civilistov, ktorí ušli zo zničených dedín, väčšina 
z nich hľadala podľa Lokšíka útočisko u príbuzných z okolitých obcí. Menšia časť 
sa mala pridať k partizánom. Lokšík pritom otvorene priznal, že časť obyvateľ-

14 VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i. j. 89, prehľad správ ZD č. 6 od 5. do 11.8.1942.

15 ABS Praha, f. 302, sig. 302-291-4/1-23, Relácia o akcii Adi v dňoch 4.8. až 9.8. a 15.8.1942..., s. 12-13.

16 Podľa povojnových svedectiev Strapák počas svojich jázd vo vlaku ostreľoval aj domy civilistov popri 
trati. MEDVECKÝ, M.: Represálie príslušníkov Zaisťovacej divízie voči civilnému obyvateľstvu na obsa
denom území ZSSR. In: Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov I. Zborník príspevkov 
z prvého sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Modrová 19. - 20. apríla 2002 (ed. M. 
Lacko). Trnava 2002, s. 162-163.

n BYSTRICKÝ, ref. 13, s. 42.
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II. KAPITOLA / 8. Akcia „Adi"

stva podozrivého zo spolupráce s partizánmi bola zastrelená: „K partizánom 
utiekli len tí - ak neboli odstrelení - ktorí skutočne už s nimi mali dávnejšie spo
jenie.“ Skutočnú podporu partizánom zo strany obyvateľstva pritom odhadoval 
na 35 %. Ďalších 5 % sa už podľa neho vôbec nelíšilo od partizánov. Zvyšok podľa 
neho žil v nerozhodnosti, zastrašovaný „pod tlakom nepriateľskej propagandy 
a partizánskych bánd“.18

S celkovým priebehom akcie Adi bol Lokšík nanajvýš spokojný, keďže mala 
viesť k zničeniu partizánov a tiež k väčšej poslušnosti zo strany civilného oby
vateľstva. Lokšík ocenil aj spoluprácu s nemeckým práporom SS. Celkom otvo
rene pritom vyzdvihol jeho bezohľadný a brutálny postup pri prepade osád za 
pomoci ťažkých zbraní. Tie boli podľa neho „nezbytné, keďže proti zákernému 
chovaniu obyvateľov je treba postupovať so všetkou prísnosťou, ktorá sa nesmie 
zastaviť ani pred zničením celej osady.“ Lokšík však zároveň vyzdvihol aj vlastné 
jednotky, ktoré sa podľa neho ukázali „v bojovom eláne ako rovnocenné, čo bolo 
s uspokojením konštatované i so strany spolupracujúcich veliteľov nemeckých 
jednotiek.“19 V rozsiahlej správe, ktorú Lokšík vypracoval v súvislosti s hodno
tením akcie Adi, načrtol tiež svoje praktické skúsenosti z bojovej činnosti proti 
partizánom a riešenia pre ľahšie vedenie ďalších operácií takéhoto typu. Aj tento 
elaborát potvrdzuje, že „Lokšík si bezo zvyšku osvojil brutálne nacistické metódy 
využívané na pacifikáciu akéhokoľvek odporu na okupovanom území. Nepriamo 
sa dokonca dožadoval ešte väčšej brutalizácie a radikalizácie pri vedení vojny 
proti partizánom. Dokazuje to jeho návrh, aby počas akcií v ťažko prístupnom, 
lesnatom a močaristom priestore bolo možné ako „najúčinnejšiu zbraň proti 
zločinným bandám použiť v lese trvalého plynu“.20 Výsledky nemecko-slovenskej 
spolupráce ocenil aj veliteľ Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina gen. 
Kitzinger. Ten vyslovil „svoje úplné uznanie a svoju mimoriadnu vďaku všetkým 
na tejto akcii sa zúčastneným dôstojníkom, poddôstojníkom a mužstvu sloven
skej zaisťovacej divízie, ktorí v boji s prefíkaným a úskočným súperom neprestaj
ne dokazovali hrdinskú zasadzovaciu pohotovosť...“21

18 ABS Praha, f. 302, sig. 302-291-4/1-23, Relácia o akcii Adi v dňoch 4.8. až 9.8. a 15.8.1942..., s. 10,19.

19 Tamže, s. 15,23.

20 Tamže, s. 21.

21 BYSTRICKÝ, ref. 13, s. 42.
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9. V boji proti „ ' ".
Zaisťovacia divízia v konfrontácii 
s radikalizáciou a brutalizáciou vojny

Ako už bolo naznačené, ani po prevalení sa informácií o udalostiach v Maloduši 
nenasledovalo prehodnotenie spôsobu spolupráce slovenských jednotiek s na
cistickými bezpečnostnými orgánmi pri represáliách spojených s bojom proti 
partizánom na okupovanom území ZSSR. Potvrdzuje to aj výber nového veliteľa 
ZD, ktorým sa v auguste 1942 stal etnický Nemec plk. Pilfousek. Samotná zmena 
vo funkcii veliteľa ZD pritom pravdepodobne nebola len obyčajným truc pod
nikom slovenského predsedu vlády, ako to po vojne naznačoval Ferdinand Čat- 
loš. Nápadne totiž zapadala do kontextu celkových zmien v stratégii boja proti 
rozmáhajúcemu sa partizánskemu hnutiu. Tie sa v lete 1942 niesli v znamení 
posilnenia vplyvu aparátu SS a polície, ktorý podľa Hitlerovho rozkazu z 18. au
gusta 1942 prevzal zodpovednosť (na úkor Wehrmachtu) za boj proti partizánom 
na okupovanom území spadajúcom pod civilnú správu. Toto nariadenie sa, pri
rodzene, vzťahovalo aj na územie Ríšskeho komisariátu Ukrajina, kde pôsobili 
jednotky slovenskej ZD.1 Čatlošovu výpoveď pritom najviac spochybňujú jeho 
vlastné slová, ktoré možno nájsť v predchádzajúcej kapitole v spomínanom me- 
morande pre nemeckú stranu z januára 1944. Smerom k Nemcom tu zdôraznil 
vlastnú ústretovosť, keď upozornil, že v snahe o zlepšenie pomeru ZD k nemec
kým veliteľstvám postavil na jej čelo veliteľa nemeckej národnosti plk. Rudolfa 
Pilfouska. Menovanie proněmecky orientovaného Pilfouska bolo z tohto uhla 
pohľadu logickým krokom pre zefektívnenie slovensko-nemeckej spolupráce 
v zmysle nacistickej predstavy o charaktere okupačnej politiky. A to aj vzhľa
dom na vyššie naznačené prehlbujúce sa rozpory a nerozhodnosť vo vedení ZD, 
neschopnosť (alebo nezáujem) jej veliteľa plk. Kunu eliminovať nárast pasivity 
viacerých jednotiek v boji proti partizánom, na ktorých morálny stav stále viac 
vplývalo aj prehlbovanie neželateľných vzťahov a spolupráce s civilným obyva
teľstvom.

Posilnenie vplyvu SS si pritom z pohľadu nacistov vyžiadala potreba radikali- 
zácie a brutalizácie vojny, zoči-voči nebezpečne sa rozmáhajúcej činnosti parti
zánov, označovaných od konca augusta v oficiálnych dokumentoch ako banditi.2

1 K posilneniu vplyvu SS a policajného aparátu došlo aj na operačnom území, kde rozhodujúce právomoci 
v boji proti partizánom naďalej zostali v kompetencii Wehrmachtu. V praxi sa to prejavovalo intenzívnou 
spoluprácou týchto zložiek. Bližšie pozri POHL, D.: Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbe- 
satzung und einheimische Bevolkerung in der Sowjetunion 1941 - 1944. Frankfurt am Main 2011, s. 287; 
HUBATSCH, W. (Hg.): Hitlers Weisungen fiir die Kriigsfiihrung 1939 - 1945. Dokumente des Oberkomman- 
dos der Wehrmacht. Koblenz 1983, s. 232-237.

2 S požiadavkou na túto zmenu prišiel už 13. 8. 1942 ríšsky vodca Heinrich Himmler, ktorý to zdôvodňo-
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II. KAPITOLA / 9. V boji proti „banditom". Zaisťovacia divízia v konfrontácii s radikalizáciou a brutalizáciou vojny

OKH síce tiež distribuovalo rozkazy diktujúce radikálny postup, ktorý mal stále 
viac postihovať aj civilné obyvateľstvo, ich realizáciu však spočiatku kompliko
vali rôzne postupy kompetentných inštitúcií Wehrmachtu. Účinok tejto snahy 
však bol v konečnom dôsledku aj tak len okrajový, a to vzhľadom na všeobecne 
pertraktovanú požiadavku eskalácie brutálnych postupov pri protipartizánskych 
akciách. Tá bola diktovaná z tých najvyšších miest. Dokazuje to aj jeden z Hit
lerových rozkazov, ktorý sa k nemeckým jednotkám dostal na konci roka 1942. 
Nemeckých vojakov v ňom otvorene vyzýval, aby počas boja proti banditom ne
šetrili ani ženy a deti, a to s uistením o beztrestnosti týchto ich činov.* * 3

Činnosť ZD v oblasti jej teritoriálnej pôsobnosti v boji proti „banditom“ sa 
v predmetnom období riadila smernicami Veliteľského štábu OKW, ktoré boli 
vydané 11. novembra 1942.4 Tie prejudikovali tiež spoluprácu s prostriedkami 
ríšskeho vodcu SS v ríšskych komisariátoch. Jej súčasťou malo byť udržovanie 
intenzívneho styku, okrem iného, výmenou styčných dôstojníkov. Predpisoval 
sa tu tiež postup pri vedení spoločných akcií. Tie sa mali vzájomne koordino
vať. Menšie akcie prevádzané v oblasti svojej teritoriálnej pôsobnosti však mohli 
jednotky Wehrmachtu (ale tiež spojencov) dislokované na území pod civilnou 
správou realizovať aj bez oznámenia úradom SS. Veľká pozornosť sa v smerni
ciach venuje taktike boja proti „bandám“, ako aj spôsobu zaobchádzania so za
tknutými „banditmi a ich dobrovoľnými pomocníkmi“. Tu sa akceptovali pred
chádzajúce brachiálne metódy, ktorých odstrašujúci účinok mal odradiť civilné 
obyvateľstvo od dobrovoľnej podpory a spolupráce s „bandami“. Tá sa mala na
ďalej trestať okamžitou smrťou. Využívať sa mali tiež kolektívne tresty, ktoré sa 
mali odstupňovať podľa intenzity brutálnosti ich účinku, počnúc zvýšenými po
platkami, rekviráciou dobytka, odoslaním práceschopných mužov na práce do 
Nemecka, až po zničenie celej osady. V týchto smerniciach sa na druhej strane 
tiež zreteľne odráža snaha odradiť civilistov od dobrovoľnej podpory partizá
nov v čase, keď sa ich činnosť začala vymykať spod kontroly okupačných orgá
nov. Tento cieľ sa mal dosiahnuť na jednej strane reguláciou teroru len na osoby 
dobrovoľne spolupracujúce s partizánmi, na strane druhej prostredníctvom pro
pagandy zacielenej tak na civilistov, ako aj samotných „banditov“. Základným 
cieľom propagandy, do ktorej mali byť zapojené všetky okupačné úrady, bolo 
presvedčiť domáce obyvateľstvo, že len víťazstvo Nemecka „mu zaručuje život,

val psychologickými dôvodmi. Osoby považované boľševikmi za partizánov nebolo podľa neho z pohľadu 
Nemcov možné označiť za vojakov a bojovníkov, ale za banditov či kriminálnych zločincov. COPPERS, M.:
Wegbereiter der Shoa. Die Waffen-SS, der Kommandostab Reichsftihrer SS und die Judenvernichtung 1939 
- 1945. 2. Auflage, Darmstadt 2011, s. 247. V ZD túto zmenu presadil rozkaz plk. Pilfouska z 24. 8. 1942. 
MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941 - 1944). Zaisťovacia divízia 
a železniční pionieri. Banská Bystrica 2008, s. 126.

3 POHL, ref. 1, s. 288.

4 Preložené do slovenčiny pre potreby Vel. ZD však tieto smernice boli až 22. 5.1943. VHA Bratislava, f. RD, 
šk. 9, sig. 37/4, návod pre boj proti bandám na východe.
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slobodu a majetok.“ Aplikácia týchto smerníc pri zaobchádzaní s „banditmi a ich 
pomocníkmi“ v praxi sa však už sama osebe nezlučovala so snahou ušetriť ne
vinné civilné obyvateľstvo. Pri absencii princípu prezumpcie neviny a vyradení 
vojenských súdov z rozhodovacieho procesu o vine podozrivých osôb, sa v praxi 
len ťažko dalo rozlišovať medzi tým, kto partizánom pomáhal dobrovoľne a kto 
z donútenia. Nehovoriac o tom, že nariadenie o využívaní kolektívnych trestov 
bolo úplne v rozpore s aplikáciou podobných princípov. Rovnaký charakter malo 
tiež nariadenie, podľa ktorého sa mali na nútené práce (včítane možnosti ich 
odvlečenia do Nemecka) nasadiť aj tí práceschopní muži, ktorí vedeli dokázať 
vynútený charakter svojej spolupráce s partizánmi. Ako som už vyššie uviedol, 
v praxi bol práve strach z odvlečenia do Nemecka, jedným z hlavných dôvodov, 
prečo mnoho osôb rozširovalo rady partizánov.

V súlade s naznačeným trendom zostrené represálie od začiatku otvorene 
obhajoval aj nový veliteľ ZD, a to aj pred ministrom Čatlošom, ako nevyhnut
né odvetné opatrenie posvätené samotným Fúhrerom. V tomto názore ho podľa 
vlastných slov „zorientovala“ účasť na schôdzi organizovanej budúcim velite
ľom polície a SS v Žitomire Oberfuhrerom Ottom Hellwigom. Potvrdzuje to aj 
jeho už spomínané hlásenie z 5. septembra určené priamo ministrovi národnej 
obrany, kde, okrem iného, napísal: „...videl som názorne, že aj v našom priestore 
ide o boj bytia či nebytia a že na rozkaz Fuhrera majú bezpečnostné orgány za 
povinnosť po zákernom zavraždení Nemcov, alebo spojencov previesť represálie 
aj na rodine a dedine, keď sa páchateľ nezistí a nechytí. Nemci vedia, že tým sú aj 
nevinní postihnutí. V tomto smysle som nariadil poučenie vlastných jednotiek.“5

Úlohy, ktoré z toho vyplývali pre vlastné jednotky ZD, sa konkretizova
li v Pilfouskovom rozkaze z nasledujúceho dňa. Veľavravná bola už prvá veta 
týchto smerníc, podľa ktorej mala ZD v dohľadnom čase pri protipartizánskych 
akciách spolupracovať s jednotkami nemeckej polície, žandárstva a SS. Samotné 
exekúcie síce mali dňom 1. septembra vykonávať len jednotky nemeckej polície, 
„odstreľovať mimo boj, aj zapaľovať osady a domky záškodníkov a ich pomocní
kov“ však mohli vo výnimočných prípadoch aj slovenské jednotky. Dôjsť k tomu 
však mohlo len pod vedením konkrétneho dôstojníka, ktorý za to mal niesť plnú 
zodpovednosť. Do budúcnosti pritom veliteľ ZD zakázal akúkoľvek kritiku týchto 
praktík, tak, aby sa neopakovalo očierňovanie „jedného druhého nášho útvaru“, 
ako aj nemeckých jednotiek za to, že „pri akciách odstrelili ženy a deti, že zapá
lili osady, domky atď.“6 Týmto nariadením tak výrazne skomplikoval možnosť 
konkretizovať v budúcnosti účasť jednotiek ZD na akýchkoľvek represáliách. 
Na druhej strane nový veliteľ ZD na rozdiel od svojho predchodcu nijako neza- 
hmlieval skutočný charakter nemeckých okupačných praktík na dobytom území.

5 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sig. 1/6, č.j. 50 012/taj., Pilfouskova správa pre MNO z 5.9.1942.

6 MIČIANIK, ref. 2, s. 126-7.
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Ich odstrašujúci dopad, naopak, aj pred samotnými vojakmi, celkom otvorene 
obhajoval a zastrešoval nespochybniteľným rozkazom samotného Hitlera: „je 
faktom, že tento priestor bol nemeckými zbraňami dobytý a je Nemcami a nami 
pacifikovaný. Fúhrer sám vydal proti záškodníkom, ich pomocníkom a príbuz
ným smernice ako s nimi zaobchádzať a nikto z nás nemôže žiadať, aby nemec
ké bezpečnostné úrady zo svojich činov nám skladali účty. Ani nemôže žiadať 
jeden veliteľ, aby druhý sa mu za svoje činy zodpovedal, za ktoré je len svojim 
príslušným predstaveným zodpovedný.“ Možno konštatovať, že Pilfousek v tom
to rozkaze v podstate otvorene akceptoval dobyvačný a vyhladzovací charakter 
vojny z pohľadu nacistického Nemecka. V tomto kontexte treba interpretovať 
tiež jeho snahu zosilniť stráženie trate Pinsk - Gomel', ako aj zefektívniť samot
ný boj proti partizánom. Bolo totiž možné predpokladať, že jedným z dôsledkov 
tejto činnosti bude aj prehĺbenie podielu slovenských jednotiek na represáliách 
voči civilnému obyvateľstvu.

Aký bol postoj velenia armády k Pilfouskovym úmyslom? Podľa P. Mičianika 
Čatloš kategoricky odmietol násilnosti a vraždy páchané na civilistoch a v tomto 
smere zakázal slovenským vojakom vystupovať trestnými sankciami proti oby
vateľstvu. Mičianik však svoje tvrdenie opiera len o povojnovú výpoveď bývalé
ho veliteľa povstaleckého letectva plk. gšt. Jozefa Tótha (od októbra na Vel. ZD 
v hodnosti stot. pech.), ktorý tvrdil, že Čatloš v októbri inštruoval na front od
chádzajúceho nového náčelníka štábu ZD pplk. gšt. Viliama Kanáka, aby „dávali 
pozor na plk. Pilfouska, aby sa nerobil horším než sú Nemci.“7 V skutočnosti nie 
je známy žiaden rozkaz, ktorým by Čatloš zakazoval ZD participovať na trest
ných sankciách voči civilistom. Naopak, takýmto kategorickým rozhodnutím by 
v podstate sabotoval nemecké rozkazy a v tomto zmysle aj paradoxne znemož
ňoval činnosť vlastných jednotiek v boji proti „banditom“. Represívnu činnosť 
okupačných jednotiek si totiž nemožno kategoricky spájať len s vykonávaním 
exekúcií vo vlastnej réžii, resp. podpaľovaním jednotlivých usadlostí. Súviseli 
s tým predsa aj ďalšie represívne opatrenia (razie, uzavretie východov z obce, 
zatýkanie podozrivých a ich odovzdávanie SD, resp. nemeckej polícii a pod.). 
V skutočnosti sa aj v neskoršom období postup voči civilistom počas protiparti- 
zánskych akcií naďalej odvodzoval od Pilfouskovho rozkazu zo 6. septembra. Bez 
súhlasu samotného Čatloša by to však nebolo možné. To však, prirodzene, nevy
lučuje inštruovanie nového náčelníka štábu Vel. ZD, aby jej účasť na nacistických 
represáliách obmedzoval na nevyhnutné minimum.

S nacistickou predstavou o uplatňovaní „nového poriadku“ na okupovanom 
území (ktoré bolo v príkrom rozpore s proklamovaným propagandistickým cie
ľom vojny o oslobodení miestneho obyvateľstva od boľševického teroru) sa však, 
na rozdiel od Pilfouska v sledovanom období, stotožňovalo stále menej dôstoj-

i Tamže, s. 148-149.
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níkov, ale aj radových vojakov ZD. V praxi sa to začalo prejavovať poklesom mo
rálky, bojového ducha a v konečnom dôsledku aj nárastom rôznych foriem spolu
práce s partizánmi (dezercie, dohovory o neútočení atď.). Tento trend však rezo
noval naprieč celou armádou. Potvrdzuje to už obežník veliteľa ZD zo 7. augusta, 
ktorým sa podriadené jednotky oboznamovali s výnosom MNO, ktorého cieľom 
bolo zastaviť pokles morálneho stavu vojska: „Dochádzajú mi rozličné správy 
z úradných i súkromných miest, podľa ktorých podajedni dôstojníci prejavujú 
svoje smýšľanie nepriaznivé pre vývoj vecí Nemecka a jeho spojencov.“ Obavám, 
vyplývajúcim z týchto informácií, zodpovedala séria preventívnych opatrení, 
ktoré mali predovšetkým zamedziť šíreniu nepriateľskej propagandy. Prednostne 
preto mala byť zaktivizovaná vlastná spravodajská činnosť v jednotlivých posád
kach. Zároveň sa mala vystupňovať výchovná činnosť, ktorá sa mala sústrediť na 
propagandistické zdôvodňovanie významu slovenskej účasti vo vojne a elimino
vanie pochybností o konečnom víťazstve nemeckých vojsk a jeho spojencov vo 
vojne. Podriadení velitelia mali na prevýchovu využiť každú vhodnú príležitosť, 
napr. počas prestávky pri výcviku, nepriaznivé počasie atď. Počnúc septembrom 
mali velitelia posádok organizovať zhromaždenia pre dôstojníkov z povolania, 
ako aj pre záložných dôstojníkov, a to v pravidelných, asi dvojtýždňových in
tervaloch. Na týchto stretnutiach „mali ozrejmovať situáciu vojensko-politickú 
optimisticky a v duchu zodpovedajúcom nášmu spoločnému boju proti boľševi
kom.“ Každému veliteľovi sa malo „osobne vštepovať neochvejné presvedčenie 
a viera v konečné víťazstvo Osi a toto presvedčenie zdravo odôvodňovať.“ Zdô
razňovať sa mal tiež význam slovenskej účasti vo vojne po boku Nemecka, ktorá 
mala mať rozhodujúci význam pre zaistenie budúcnosti celého Slovenska. MNO 
si v tejto súvislosti neodpustilo ani hagiografický náčrt osobnosti samotného 
Hitlera, ktorého nazvalo „kromobyčajným fenoménom všetkých čias“. Aby sa na 
verejnosti nešírili rôzne defetistické názory spochybňujúce nemecké víťazstvo, 
zakazoval výnos MNO tiež rozhovory dôstojníkov vojenského charakteru na ve
rejnosti.8

Pokles morálky v radoch ZD si, samozrejme veľmi dobre uvedomoval aj nový 
veliteľ plk. Pilfousek. Svedčia o tom jeho smernice pre výchovnú činnosť zo 4. 
septembra, v ktorých opätovne požadoval aktivizáciu propagandistickej činnos
ti. Všetko voľné mužstvo sa malo raz do týždňa zúčastniť prednášok zameraných 
na objasňovanie vojensko-politickej situácie, pomeru Slovenska k Nemecku atď. 
Slovenským vojakom sa malo vysvetliť, že štátnu politiku SR určuje jeho zeme
pisná poloha. Tá mala diktovať aj priateľskú politiku k Nemeckej ríši: „Netreba 
vysvetľovať ani malému decku, že čo by sa stalo s našim štátom, keby sme boli 
viedli politiku nepriateľskú, lebo keby sme teraz začali nepriateľsky sa chovať 
k Nemcom.“ Propaganda sa však nemala obmedziť len na takto formulovanú

8 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 13, sig. 1/141, č.j. 81 102/Taj., obežník veliteľa ZD zo 7.8.1942.
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teóriu menšieho zla. Pozornosť sa mala sústrediť tiež na vykreslenie zahranič- 
no-politického obrazu nepriateľa slovenského národa. V tejto súvislosti sa malo 
upozorňovať na „záujmy Anglie a anglických židov, ktorí by i Slovensko viedli 
radi tam, kde sú dnes všetky obsadené zeme.“ Tento naratív sa odvodzoval zo 
zaužívaného stereotypu, ktorý vychádzal z obrazu „západného plutokrata“ a in- 
štrumentalizoval sa v podobe vyhlásenia vojny USA a Veľkej Británii v decembri 
1941.9Tiež sa mali vyvracať tvrdenia, že Slovensko bojuje proti bratským slovan
ským národom. V zhode s nacistickou propagandou sa malo naďalej zdôrazňo
vať, že „Slovák nebojuje proti ruskému národu, ale bojuje proti otročiteľovi tohto 
národa, proti boľševizmu, tento je židovským úmyslom a fígľom na ovládanie 
celého sveta.“ Možno konštatovať, že určujúcim faktorom pri kreovaní obrazu 
nepriateľa, ktorý si mali osvojiť slovenskí vojaci mal byť naďalej politický antise
mitizmus, rovnako ako tomu bolo v prípade nacistickej propagandy. Negatívny 
obraz Žida bol pritom kľúčový pri definovaní nepriateľa (západné plutokracie, 
komunizmus), proti ktorému Slovensko muselo bojovať po boku Nemecka v zá
ujme vlastného prežitia. Medzi ďalšie kľúčové otázky výchovnej činnosti malo 
patriť vyvracanie tvrdení, že Nemecko nevyhrá vojnu, že Slovensko trpí pod 
„jeho drápami“ a pod.10

Napriek uvedenému úsiliu, možno konštatovať, že prejavy morálneho úpad
ku v jednotkách ZD zatiaľ nenadobudli väčší rozmer a do značnej miery ich de
terminovala osoba samotného veliteľa, resp. správanie jeho najbližších spolu
pracovníkov. Zvýšené propagandistické úsilie zo strany velenia ZD však už aj 
vzhľadom na situáciu na východnom fronte nemohlo priniesť dlhodobo žela
teľný efekt. Nastavený trend pozvoľného úpadku morálneho stavu v jednotkách 
ZD totiž určovali viaceré faktory. Na jednej strane to bol nárast partizánskeho 
hnutia, ktorý sa podpísal pod stúpajúce straty aj na strane slovenských voja
kov. Úmerne s tým sa totiž zvyšovalo psychické a fyzické vyčerpanie znásobené 
dlhým pobytom v poli bez vystriedania. Postupne sa menilo tiež politické pre
svedčenie vojakov. Podpísal sa pod to vplyv sovietskej propagandy, ale tiež skú
senosti zo zavádzania nacistického „nového poriadku“, ktorého prejavom bola 
genocída Židov, ako aj masové vraždenie civilného obyvateľstva z radov slovan
ských národov.

Realizácie úloh stanovených rozkazom veliteľa ZD sa veľmi poctivo zhostil 
veliteľpešieho pluku 102 pplk. Lokšík v smerniciach určených pre vlastné podria
dené jednotky. Jeho cieľom však bolo skôr „zvýšenie úsilia o výchovu a udržanie 
bojovej morálky a disciplíny“, keďže ako už skôr konštatoval, s prípadmi poklesu

9 Bližšie pozri NIŽŇANSKÝ, E. а ко!.: Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku. 
Banská Bystrica 2016, s. 102-112.

10VHA Bratislava, f. ZD, šk. 95, sig. III/301, č.j. 679/Taj. 1942, rozkaz k prevádzaniu smerníc pre výchovnú 
činnosť u ZD medzi jednotkami pešieho pluku 102 z 11.9.1942.
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morálky u svojich dôstojníkov a mužstva sa dovtedy nestretol.11 V tomto obsiah
lom dokumente sa Lokšík otvorene prihlásil k pôvodným ideologickým cieľom 
vojny, tak ako ich pertraktovala aj oficiálna propaganda nacistického Nemecka. 
Za tie pritom viackrát označil „zúčtovanie s nebezpečím židoboľševizmu po boku 
nemeckých kamarátov“. A to napriek tomu, že on sám bol priamym svedkom 
toho, ako sa tieto ideologické ciele v podmienkach nacistického okupačného re
žimu pretavili do otvorenej genocídy židovského obyvateľstva. Lokšík sa v tejto 
súvislosti vyznal aj z obdivu k A. Hitlerovi, keď vyhlásil, že „len geniálnym vede
ním Vodcu Veľkonemeckej ríše Adolfa Hitlera bolo nebezpečie pre celú Európu 
zo strany židobolševického Ruska vo svojich počiatkoch zlomené...“ Lokšík sa tu 
tiež prejavil ako horlivý obdivovateľ celého nacistického Nemecka a jeho naci- 
onálno-socialistického zriadenia. Vyslovil sa za budovanie nového národno-so- 
cialistického Slovenska v čo najtesnejšej spolupráci s nacistickým Nemeckom.

Na poli osvetovej a mravnej výchovy požadoval neustále pertraktovanie 
historického významu 14. marca 1939, keď podľa neho „nastalo pre slovenský 
národ obdobie nehateného rozvoja všetkých jeho nevyužitých síl a bohatstva.“ 
Slovenskí vojaci podľa neho mali byť „tvrdými bojovníkmi samostatnosti štátu“, 
nesúcimi zodpovednosť za osud slovenského národa.“ V tomto kontexte Lokšík 
vyzdvihol dovtedajšiu prácu svojho pluku, čo podľa neho dokazovali mnohé oce
nenia zo strany nemeckej generality na čele s veliteľom Wehrmachtu v Ríšskom 
komisariáte Ukrajina gen. let. Kitzingerom. Ako najlepší dôkaz ocenenia zo stra
ny najvyššieho velenia nemeckej brannej moci uviedol, že jeho vojakom už bolo 
udelených 45 vyznamenaní Železný kríž II. triedy. Prezentovaním svojho pluku 
ako vzorného útvaru pritom Lokšík otvorene odmietol jeho predchádzajúcu kri
tiku ako „oportunistické politické zmýšľanie“. Pohrozil pritom, že proti akému
koľvek prejavu defetizmu jednotlivcov, ktorí „sa nevedeli ani dodnes vymotať 
z hniloby „česko-slovenského bahna“, sa postaví so všetkou svojou veliteľskou 
právomocou. Lokšík síce nikoho konkrétne nemenoval, z obsahu jeho vyjadrení 
však otvorene vyplýva, že cieľom týchto invektív bol predovšetkým veliteľ su
sediaceho ZPO, pplk. Kmicikievič, ako aj ďalší podobne zmýšľajúci dôstojníci. 
Lokšík, ktorý si bol vedomý podpory nového veliteľa ZD, ako aj najvyšších kru
hov nacistického okupačného aparátu zašiel ešte ďalej, keďvojakov ubezpečoval, 
že „takíto škodcovia národa - armády - budú isto a bezpečne z nášho stredu 
postupne odstraňovaní. Národ slovenský vyriekne o nich ortieľ...“ Následne ešte 
pritvrdil, keď zdôraznil, že takíto „zákerní zločinci budú pohnaní pred súd.“

Vo svojej kritike zašiel Lokšík ešte ďalej, keď vyzval do boja proti nepriateľ
skej propagande a proti všetkým „nie dosť národne uvedomelým jednotlivcom“, 
čo stáli podľa neho v jej službách. Medzi takéto osoby patrili podľa Lokšíka všetci 
tí vojaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom kritizovali počínanie slovenskej vlády. Pri

n VHA Bratislava, f. ZD, šk. 95, sig. 3/301, i. č. 741, č. 628/taj.1942, obežník veliteľa pešieho pluku 102 z 21. 
8.1942.
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svojom pranierovaní všetkých mravných neduhov v slovenskej armáde sa Lokšík 
nevyhol ani otázke zamestnávania miestnych žien v jednotkách ZD. Výsledkom 
boli podľa neho množiace sa morálne poklesky u ženatých slovenských vojakov, 
ale tiež zhoršenie zdravotného stavu vojakov v dôsledku šírenia sa rôznych po
hlavných chorôb. Tieto ženy okrem toho mali byť „morom škodlivej propagan
dy a nebezpečnej špionáže“. Lokšík sa tiež pokúsil o formulovanie želateľných 
vlastností ideálneho vojaka. V tejto súvislosti sa nevyhol ani pomeru slovenské
ho vojaka k obyvateľstvu na obsadenom území. Lokšík tu však v podstate len zo
pakoval všeobecne platné smernice nemeckých okupačných orgánov, na ktoré sa 
odvolávalo aj samotné Vel. ZD. Na jednej strane preto odsudzoval nezodpovedné 
výčiny jednotlivcov na bezbrannom obyvateľstve, na druhej však zdôraznil, že 
„zaisťovacia služba a boj proti záškodníckym bandám vyžaduje tvrdého nemi
losrdného zákroku zo strany vojenskej moci a v odôvodnených prípadoch i proti 
obyvateľstvu.“12

V snahe zaktivizovať v naznačenom zmysle propagandistické pôsobenie na 
jednotky pluku Lokšík nariadil aj praktické opatrenia. Sem malo patriť počúva
nie rádioprijímačov, ktorých počet plánoval v blízkom čase navýšit', inštalova
nie vývesných propagačných tabúľ (so správami Slovenskej tlačovej kancelárie, 
„povzbudivými“ článkami z novín a príslušnou obrazovou prílohou), zriadenie 
čitární pre mužstvo s dostupnou odporúčanou literatúrou atď.

Lokšíkove názory na charakter činnosti slovenských jednotiek na okupova
nom území logicky korešpondovali s postojom nového veliteľa ZD. Ten sa od 
začiatku usiloval o zintenzívnenie jej činnosti v boji proti partizánom. Predchá
dzajúce posilnenie ZD mu pritom umožnilo viesť v budúcnosti proti partizánom 
ofenzívne akcie a nekoncentrovať sa z väčšej miery len na pasívnu strážnu služ
bu.

Zvýšená aktivita jednotiek ZD pri protipartizánskych akciách preto konti
nuálne pokračovala aj počas nasledujúcich týždňov. Predstavy o vedení aktív
nych foriem protipartizánskej činnosti (prenasledovanie, prieskum podozrivého 
terénu, včítane dedín) plk. Pilfousek konkretizoval v rozkaze z 13. augusta. Od 
svojich veliteľov pritom očakával, že sa budú zúčastňovať na všetkých väčších 
akciách spojeneckých jednotiek vo svojich pridelených priestoroch. Upravoval 
tu tiež postoj k civilnému obyvateľstvu, a to podľa nemeckých inštrukcií, ktoré si 
mali osvojiť aj všetci príslušníci ZD. Tých upozorňoval, že „nepriateľ - partizáni 
majú v civilnom obyvateľstve svojich spravodajských orgánov - hlavne ženy.“ 
Styk s civilistami sa preto mal obmedziť na nevyhnutné minimum a aj to len za 
účelom získavania správ o partizánoch.13

12 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 95, sig. 741, III/301, č. j. 81 097/Taj.Ic 1942, smernice veliteľa pešieho pluku 102 
z 5.9.1942.

13 BYSTRICKÝ,).: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (september 1941 - no
vember 1942). In: Vojenská história, roč. 3,1999, č. 4, s. 39-40.
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Prirodzene, stupňujúca sa aktivita jednotiek ZD nebola len dôsledkom výme
ny na poste jej veliteľa. Podpísala sa pod ňu aj skutočnosť, že v lete 1942 parti
zánske hnutie postupne naberalo na sile, čo sa prejavovalo nárastom jeho ofen
zívnych akcií, a to aj na postavenia slovenských jednotiek (diverzie na železnici 
a iných komunikáciách, prepady stráží, odstreľovanie miestnych kolaborantov, 
najmä z radov milicionárov a starostov obcí a pod.). Bol to dôsledok postupného 
organizovania partizánskeho hnutia zo strany Červenej armády (napr. formou 
výsadkov). Do značnej miery sa však pod to podpísali tiež samotné represívne 
metódy okupačných orgánov. Ich brutálna taktika totiž paradoxne posilňova
la partizánske hnutie, ktorého rady rozširovali aj utečenci z vypálených obcí. 
Medzi partizánmi sa preto stále nachádzali aj ženy a deti.14 Na druhej strane 
zo spravodajských prehľadov ZD jednoznačne vyplýva, že v ich radoch sa stá
le nachádzalo aj množstvo Židov hľadajúcich tu ochranu často pred istou smr
ťou. O zložení partizánskych skupín vypovedá aj záznam vo vojnovom denníku 
III/102 práporu ZD z 2. októbra 1942: „Prieskum zistil, že v obci Krasnaja Dúb
rava boli 30. 9.1942 vo dne dvaja banditi. Nikomu nič nespravili. Dňa 1.10.1942 
o 22.00 hod. bolo ich tam už vyše 100. Mali vozy, medzi nimi boli ženy a židia. 
Ozbrojení boli puškami a pištolami.“15 Aj toto hlásenie naznačuje, že partizán
ske hnutie ukrývajúcim sa Židom poskytovalo možnosť aktívneho odporu v boji 
proti nacistickému Nemecku. Na druhej strane mnohí kládli ozbrojený odpor 
len v snahe o holé prežitie a konfrontácii s okupačnými jednotkami sa vyhýba
li. Okupačné jednotky, prirodzene, vôbec nezaujímali dôvody, prečo sa tá-ktorá 
osoba v lese ukrývala. Naopak, všetky osoby zaistené počas „vyčisťovacích“ akcií 
sa automaticky považovali za partizánov. V praxi to znamenalo, že po dolape
ní mali byť bez akéhokoľvek súdu zlikvidované. Aj to bol často dôvod, prečo sa 
ukrývajúce osoby uchyľovali k aktívnemu odporu so zbraňou v ruke v prípade 
konfrontácie s okupačnou jednotkou. Tieto skutočnosti treba mať na pamäti pri 
čítaní oficiálnych obligátne formulovaných spravodajských hlásení o výsledkoch 
jednotlivých protipartizánskych akcií. Čo-to nám pritom o priebehu a charakte
re viacerých z nich opätovne napovedajú hlásenia o počte strát. V niektorých prí
padoch sú naďalej zreteľné veľké disproporcie medzi počtom mŕtvych na jednej 
a druhej strane, aj keď stále treba mať na pamäti tiež umelé navyšovanie strát pri 
vykazovaní úspešnosti jednotlivých akcií.

Napr. už 12. augusta slovenský pohotovostný oddiel pešieho pluku 101 
z Ovruča pod vedením npor. pech. Mikuláša Čordáša spolu s čatou nemeckej po
lície a 25-člennou lotyšskou policajnou jednotkou narazil na partizánov v obci 
Valavskaja Rudnia (bieloruský Valaúskaja Rudnia, východne od Valavska, 22 km 
juhozápadne od Jeľska). Výsledkom tohto, údajne bojového stretu, malo byť 12

14 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 35, vývoj partizánskych hnutí v dobe od 1. 1. do 30.6.1942 - výňatok.

15 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 94, Vojnový denník Ш/102 práporu od 1.9.1942 do 1.3.1943.
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mŕtvych partizánov a zničenie ich tábora. Na nemeckej strane mal byť jeden 
mŕtvy a na slovenskej jeden ranený vojak. Podobným spôsobom vyznieva tiež 
hlásenie, podľa ktorého 15. augusta skupina npor. Kleinerta s krycím názvom 
Perun pri obci Maloduš (kde dočasne operovala ešte aj po skončení akcie Adi) 
prepadla tábor pre asi 250 - 300 partizánov. Samotný boj mal podľa Lokšíkovho 
hlásenia trvať hodinu a pol, pričom partizáni sa mali brániť „mohutnou paľbou 
z automatických pušiek, pištolí a LG (ľahkých guľometov - I. B.) z hustého, ťaž
ko viditeľného podrostu.“ Cieľom slovenských jednotiek bolo obkľúčenie tábora 
a jeho zničenie za pomoci ťažkých guľometov. Výsledkom malo byť štyridsaťdva 
zabitých partizánov a zhruba rovnaký počet ranených. Časť z nich bola zlikvi
dovaná aj za pomoci leteckej podpory, keďže jedno lietadlo ostreľovalo z bojiska 
utekajúcich partizánov. Naopak, slovenskí vojaci mali mať len troch zranených.16 
Aký bol osud ranených, ktorí zostali na bojisku, sa v hlásení nepíše, je však prav
depodobné, že boli odovzdané nemeckým orgánom alebo zastrelení. Viac svetla 
do priebehu tejto akcie však prináša povojnové svedectvo vtedajšieho veliteľa 
1/102 práporu mjr. Strapáka. Ten sa o pozadí Kleinertovho „úspechu“ dozvedel 
od jedného z vojakov, ktorý bol priamym aktérom tejto akcie: „...mimoidúceho 
vojaka, ktorý bol tiež na akcii a prišiel vlakom, som sa pýtal, aké teda mali tí 
partizáni zbrane. Vojak mi odpovedal, že našli len jednu starú pušku. Preto som 
išiel za Kleinertom a tomuto som povedal, ako je to možné, či 40 partizánov malo 
jednu pušku. Kleinert mi na to odpovedal, že pušky nepočítal. Ja som Kleinerto- 
vi odpovedal, tak v skutočnosti ste musel postrieľať civilných obyvateľov, ktorí 
pred Vami utiekli do lesov. Kleinert rozhovor, ktorý som s ním mal, šiel hlásiť 
pplk. Lokšíkovi, ktorý si ma zavolal a vytýkal mi, môj rozhovor, ktorý som mal 
s Kleinertom.“17 Lokšík síce vo svojom hlásení tvrdil, že partizáni počas úteku 
„zachraňovali hlavne zbrane, ktoré odoberali i od padlých“, jeho hodnovernosť 
je však vo svetle uvedených skutočností nanajvýš otázna, a to aj vzhľadom na 
kritiku, ktorej musel v tom čase čeliť v súvislosti s nedávnou masakrou vykona
nou jeho vojakmi v obci Maloduš.

S podobným výsledkom ako akcia skupiny Perun sa skončila tiež akcia s kry
cím názvom Hrom, ktorá sa realizovala v oblasti severne od mestečka Skorodno- 
je (severne od mesta Ovruč) 24. - 25. augusta. Tej sa okrem menších jednotiek 
pešieho pluku 101, čaty štábnej roty ZD, čaty III/31 delostreleckého oddielu (bez 
diel), jednotiek litovskej a lotyšskej polície, nemeckých žandárov na požiadanie 
samotného Lokšíka zúčastnila tiež skupina npor. Kleinerta. Podľa oficiálneho 
hlásenia bolo počas akcie „zastrelených v boji 16 záškodníkov a 2 chytené špión-

16 Samotný Lokšík túto akciu vo svojom neskoršom súhrnnom hlásení označil za súčasť akcie Adi. ABS Pra
ha, f. 302, sig. 302-291-4/1-23, Relácia o akcii Adi v dňoch 4. 8. až 9. 8. a 15. 8. 1942..., s. 13-14; VHA 
Bratislava, f. RD, šk. 35, i. j. 89, prehľad správ ZD č. 7 od 12. do 18. 8. 1942; BYSTRICKÝ, ref. 13, s. 42; 
ŠUMICHRAST, P.: Slovenské letectvo na východní frontě 1941 - 1943. Cheb 2006, s. 98-99; ABS Praha, f. 
H, arch. č. H 770,770-2, výpis zo situačného hlásenia ZD a RD, zväzok č. V. k osobe nadporučík Kleinert.

u ABS Praha, Sbírka V, arch. č. V-3137 MV, protokol o výpovedi obvineného M. Strapáka z 24.6.1955.
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ky po prevedenom výsluchu boli odstrelené“. Okupačné jednotky pritom nemali 
žiadne straty.18

Aká bola aj v tomto prípade bežná prax pri rozhodovaní o živote a smrti po
dozrivých osôb, aspoň čiastočne naznačuje záznam v denníku 4/101 roty. Tu sa 
píše, že počas presunu 1. a 4. roty 24. augusta bola pri pochode do obce Valavskaja 
Rudnia v lese zastrelená neozbrojená bezbranná žena, a to nemeckým policaj
tom prideleným k jednotke. Jediným dôvodom pre jej exekúciu bola domnienka, 
že mohla patriť k partizánom, resp. že bola v nesprávnom čase na nesprávnom 
mieste. Krátko predtým slovenskí vojaci zaistili tiež ďalšiu ženu, a to len preto, 
že bola podozrivo oblečená. Keďže sa následne pokúsila o útek, strieľali po nej 
samotní slovenskí vojaci.19 Ďalší záznam v denníku 4. roty z tohto istého dňa 
zachytáva tiež reakciu civilného obyvateľstva v neďalekej obci Kočišče na prichá
dzajúce slovenské jednotky. Keď sa totiž slovenskí vojaci k tejto obci (kde chceli 
prenocovať) priblížili, utieklo všetko obyvateľstvo, spolu s podozrivými osobami 
do neďalekého lesa. Keďže odtiaľ následne zaznelo niekoľko výstrelov, zahájili 
vojaci týmto smerom silnú paľbu. Informácie o obetiach streľby ani o ďalšom 
osude obce sa však v denníku nenachádzajú.20

Dňa 1. septembra hlásil por. pech. Jozef Pápol z pešieho pluku 101 odha
lenie partizánskeho tábora pri obci Krasilivka. Aj keď sa presná poloha tábora 
nezistila, nemecká Sicherheitsdienst zastrelila 8 ľudí, ktorým „bola preukázaná 
spolupráca so záškodníkmi.“ Z hlásenia však nie je jasné, kto tieto osoby zatkol 
ani kto ich vypočúval.21 S veľkým „úspechom“ sa mala skončiť akcia čaty pešieho 
pluku 101 pod vedením por. pech. v zál. Štefana Zajvalda, ktorý podľa oficiál
neho hlásenia 11. septembra 1942 napadol horiacu obec Lenin a „útočil asi na 
500 záškodníkov a viac ako 40 mužov pobil a ešte viac ranil.“ Týmto činom mal 
„presláviť meno slovenského vojska a získať tak uznanie, obdiv a úctu v západnej 
časti úseku pp. 1.101 “.22

Podľa ďalšieho hlásenia z 23. septembra prišli „banditi“ predchádzajúci deň 
pri obci Vitčiny (bieloruský Vjatčyn) (24 km severozápadne od Kopceviči /bielo
ruský Kapcevičy/) o 25 príslušníkov v boji s okupačnými jednotkami (čata pešie
ho pluku 101, nemeckí žandári a milicionári), ktoré mali mať len troch zranených 
(straty na slovenskej strane boli jeden ľahko a jeden ťažko ranený).23 Analogické 
hlásenia (okrem pribúdajúcich menších bojových zrážok s podobnými strata-

18 BYSTRICKÝ, ref. 13, s. 42; ABS Praha, f. H, arch. č. H 770, 770-2, výpis zo situačného hlásenia ZD a RD, 
zväzok č. V. k osobe nadporučík Kleinert.

19 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 46, sig. 11/193, Vojnový denník 4. roty od 11.3.1942 do 31.8.1943.

20 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 46, sig. 11/193, Vojnový denník 4. roty od 11.3.1942 do 31.8.1943.

21 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, výpis zo situačného hlásenia ZD a RD, zväzok č. V k osobe nadporučík 
Kleinert.

22 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, výpis z dôverného rozkazu č. 25 SV pešieho pluku 101 z 29.9.1942.

23 VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i. j. 89, prehľad správ ZD č. 7 od 23. do 30.9.1942; MIČIANIK, ref. 2, s. 137.
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mi na jednej aj druhej strane) nájdeme ešte aj v neskoršom období. Konkrétne 
v dňoch 8. - 10. októbra došlo k boju v priestore Rudnja Udalevskaja (35 - 36 km 
južne od Rečice) medzi jednotkami ZPO a údajne 300-členným oddielom „bandi
tov ozbrojených ťažkými a ľahkými guľometmi a automatickými puškami“. Veľkej 
skupine „banditov“ sa síce podarilo uniknúť (keďže miestna milícia neobsadila 
včas vytýčené miesto), ich straty mali byť napriek tomu vysoké, keďže velenie 
ZD ich vyčíslilo na 28 osôb. Toto číslo opätovne kontrastovalo s vlastnými stra
tami - jedným ťažko zraneným dôstojníkom.24 V niektorých ďalších hláseniach 
sa hovorí len o „rozprášení banditov“, bez bližšieho udania počtu strát na jednej 
či druhej strane.25 Ďalšie hlásenia informujú o ostreľovaní „skupiny partizánov 
a bombardovaní partizánskych táborov“.26 Že takáto činnosť postihovala aj v le
soch sa ukrývajúcich civilistov, včítane perzekvovaného židovského obyvateľ
stva, možno opäť len predpokladať. Výsledkom viacerých akcií boli tiež zatknuté 
osoby podozrivé z partizánskej činnosti. Tie boli zväčša po spravodajskom vy
počutí odovzdané nemeckým policajným orgánom, ktoré ich následne vo vlast
nej réžii zlikvidovali. Napríklad 16. septembra boli 2 km južne od Kopatkeviči / 
bieloruský Kapatkevičy/) zatknutí piati rabujúci „záškodníci“ ozbrojení puškami 
a oblečení v slovenských uniformách.27 Z oficiálnych hlásení sa však ani v týchto 
prípadoch vždy nedá vydedukovať, o aké osoby išlo. Dokazuje to hlásenie, podľa 
ktorého došlo dňa 30. septembra v obci Asareviči (24 km juhovýchodne od Bragi- 
nu) k zatknutiu 6 osôb, a to po dohode s nemeckým žandárstvom.28 Podobne 11. 
októbra boli v obci Kočišče (16 km juhozápadne jeľska) zajatí 3 „banditi“ a 5 žien, 
ktorým bola odobratá jedna puška, pištoľ, výbušniny a munícia.29 Medzi zatknu
tými osobami sa ocitli aj Židia. V jednom prípade slovenská hliadka 21. augusta 
zadržala v Mozyre 3 Židov, ktorí ušli z tábora Organizácie Todt. Tieto osoby ná
sledne odovzdala nemeckým žandárom, napriek tomu, že aj slovenským voja
kom muselo byť jasné, aký osud tieto osoby v nemeckých rukách čaká.30 Toto bol 
aj prípad Žida zatknutého 18. septembra v Rečici.31 Slovenské jednotky Nemcom

24 Počas boja „banditi“ prepadli SV slovenskej jednotky, ich útok však bol odrazený. Partizáni pritom mali 
osem mŕtvych, z toho bola jedna žena. VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i. j. 89, prehľad správ ZD č. 15 od 8. do 
14. 10.1942; Porovnaj MIČIANIK, ref. 2, s. 137-138.

25 Napr. 30. 9. 1942 bola pri Kopceviči prepadnutá stráž. „Banditi“ mali byť rozprášený bez vlastných strát. 
V ten istý deň 25 km južne od Bragina mal byť „banditmi“ prepadnutý prieskum. „Banditi“ mali byť roz
prášení. VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i. j. 89, prehľad správ ZD č. 14 od 1. do 7.10.1942.

26 ŠUM1CHRAST, ref. 16, s. 100-101.

27 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sig. 1/4, situačné hlásenie za dobu od 10.9. do 10.10.1942 - predloženie.

28 VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i. j. 89, prehľad správ ZD č. 14 od 1. do 7.10. 1942.

29 Tamže. Pri ďalšej akcii 22. 10. bol objavený partizánsky tábor a pri jeho dobití bol zabitý jeden partizán 
a ďalší boli zranení. Medzi zatknutými boli aj 4 ženy, ktoré slovenskí vojaci odovzdali nemeckým žandá
rom. MIČIANIK, ref. 2, s. 138.

30 VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i. j. 89, prehľad správ ZD č. 8 od 19. do 25.8.1942.

31 VHA Bratislava, f. RD, šk. 35, i. j. 89, prehľad správ ZD č. 12 od 16. do 22.9.1942.
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asistovali tiež pri násilnom nábore pracovných síl pre ríšu. Dokazuje to záznam 
v denníku 4/101 roty. Tu sa píše, že rota od 10. do 13. októbra asistovala prísluš
níkom SD pri nábore pracovných síl v obci Korma. Popisuje sa tu tiež spôsob, ako 
takáto „asistencia“ prebiehala: „Sme v Korme. Časť roty obklúčila dedinu, kde 
Nemci prevádzali nábor pracovných síl pre Ríšu. Od nás boly určené hliadky, kto
ré obyvateľstvo privádzali na zhromaždištia. Bolo vystrelených asi 15 - 20 rán na 
poplach pri pokuse niektorých osôb utiecť do lesa. Pracovné sily boli toho dňa 
jednou čatou odvezené do Walawsk.“ V nasledujúcich dňoch rota okrem vlastné
ho stráženia východov z obce vykonávala tiež prieskum jej okolia.32

Otvorený útok proti civilistom spojený s vypálením obce možno dokumento
vať v prípade hlásenia o trestnej výprave do obce Ogoliči, neďaleko Kopceviči 21. 
septembra 1942. Tá bola reakciou na výbuch míny pod slovenským nákladným 
autom pri Kopceviči, následkom čoho boli traja ťažko ranení vojaci. Osadu mala 
vypáliť trestná skupina v sile roty potom, čo sa jej nepodarilo nájsť vinníkov toh
to atentátu. Zo stručného hlásenia však nie sú známe žiadne podrobnejšie infor
mácie.33

Možno konštatovať, že po nástupe plk. Pilfouska do funkcie veliteľa ZD došlo 
k zaktivizovaniu jednotiek ZD, pričom do priameho boja proti partizánom sa už 
viac zapájali aj ZPO a peší pluk 101. Bol to aj dôsledok výmeny vo veliteľských 
funkciách týchto útvarov. Slovenské jednotky počas týchto akcií nemali väčšie 
straty. Súviselo to pritom aj s tým, že partizáni sa pôvodne naďalej vyhýbali 
otvorenému boju. Sústredili sa skôr na diverznú činnosť. Takáto taktika si na 
druhej strane vo všeobecnosti vypýtala krutú daň v radoch civilného obyvateľ
stva, ktoré okupačné jednotky často likvidovali namiesto partizánov. Spokojný 
bol aj samotný Pilfousek, ktorý dňa 16. októbra 1942 hlásil na MNO, že za po
sledný mesiac jednotky ZD dosiahli „viacero pozoruhodných úspechov za mini
málnych strát, čo bolo aj uznané nemeckým veliteľstvom a za túto dobu bolo pre 
našich príslušníkov vydaných 7 železných krížov.“34

Nárast partizánskej činnosti si však nakoniec vyžiadal krutú daň aj na slo
venskej strane. Ako upozornil už J. Bystrický, v priebehu jedného mesiaca od 10. 
októbra do 10. novembra 1942 mala divízia v dôsledku bojovej činnosti dovedna 
49 padlých a 24 ranených.35

S ťažkými stratami sa skončili najmä novembrové akcie slovenských jed
notiek. Ich priebeh je už v slovenskej historiografii pomerne dobre spracovaný. 
Mimo pozornosti však zostáva otázka, aký dopad mali výsledky týchto partizán
skych prepadov na osudy obyvateľstva okolitých obcí, z ktorých si partizáni vy-

32 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 46, sig. 11/193, Vojnový denník 4. roty od 11.3.1942 do 31. 8.1943.

33 MIČIANIK, ref. 2, s.137.

34 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sig. 1/4.

35 BYSTRICKÝ, ref. 13, s. 46. Podľa Mičianika v priebehu novembra mala ZD spolu 57 mŕtvych, 25 ranených, 
29 zajatých a nezvestných vojakov. MIČIANIK, ref. 2, s. 151-175.
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tvorili svoje oporné bázy. Čo to naznačuje už správa o prepadnutí posádky v obci 
Ptič (bieloruský Pcič, južne od Kopatkeviči) neďalekého mosta, ako aj čaty por. 
pech. Gejzu Forgáča pri neďalekej osade Mlynok 3. novembra 1942. Tu sa otvore
ne konštatuje, že pri tejto akcii „pomáhali dediny Kuritischi36, Rog a Mlynok, kde 
už v dopoludňajších a večerných hodinách záškodníci mali svoje štáby a veliteľ
stvá, vydávali posledné rozkazy, nikto z týchto dedín sa nepokúsil podať sprá
vu o tom niektorej slovenskej jednotke, ba naopak, v týchto dedinách boli ešte 
civ. obyvateľstvom hostení.“ Ako sa dozvedáme už z tohto dokumentu, prvým 
odvetným opatrením bolo zadržanie starostu obce Mlynok, ktorý bol „odosla
ný žandárskemu veliteľstvu do Kalinkowitschi37 za účelom zastrelenia, pretože 
menovaný tajne pracoval so záškodníkmi a jednoho brata má u záškodníkov.“38 
S partizánmi však počas tejto akcie, ktorá si vyžiadala smrť 22 slovenských voja
kov, v skutočnosti spolupracovali aj niektorí slovenskí vojaci (skupina okolo ná
čelníka štábu pešieho pluku 101 stot. pech. Jána Nálepku), ktorí im odovzdali 
dôležité dokumenty. Zároveň sa zaviazali, že na partizánov nebudú strieľať, na
opak, prisľúbili streľbu na nemecké pozície.39 Pritom spoluprácou s partizánmi 
chceli niektorí dôstojníci pešieho pluku 101 paradoxne, okrem iného, čeliť na
rastajúcim stratám vo vlastných radoch.40

Ako mohla dopadnúť obec, ktorá sa v tomto čase stala chtiac či nechtiac 
opornou bázou partizánskych jednotiek, názorne ukazuje výpis zo situačného 
hlásenia zo dňa 18. novembra. Veliteľstvo pešieho pluku 101 v tento deň zorga
nizovalo akciu, na ktorej sa okrem pridelených kozákov, nemeckých žandárov 
a miestnych milicionárov zúčastnila aj jednotka II/101 práporu s cieľom vyčistiť 
od „banditov“ priestor Kopceviči - Velikie Seljutiči (bieloruský Vialikija Sialiu- 
cičy). Okupačné jednotky boli rozdelené do dvoch oddielov, jednému velil ne
mecký poručík žandárstva a druhému slovenský npor. 11/101 práporu. Obidva 
oddiely počas prenasledovania partizánov, ktorí na nich zahájili paľbu z lesa, 
obkľúčili obec Velikie Seljutiči. Prítomní žandári a milicionári ju následne zapá
lili, a to napriek tomu, že partizáni z nej stihli včas utiecť. Osud, aký následne 
postihol jej obyvateľov, približuje hrozivým spôsobom celkom otvorene situačné 
hlásenie ZD: „v dedine sa nachádzajúcim nebola daná možnosť uniknúť. Dedi
na Welke Seljutize bola celá vypálená. Kozáci sa osvedčili.“41 Podobne dopadla

36 Kuritiči (bieloruský Kurycičy).

37 Kalinkoviči.

38 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy tajné 1939 - 1944, šk. 17, inv. č. 62, č.j. 83 436, správa pešieho 
pluku 101 pre Vel. ZD z 3.11.1942.

39 BYSTRICKÝ, ref. 13, s. 47.

40 Bližšie pozri BYSTRICKÝ, J.: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (november 
1942 - október 1943). In: Vojenská história, roč. 4, č. 3-4/2000, s. 39.

41 ABS Praha, f. H, arch. č. H 770-2, výpis zo situačného hlásenia za dobu od 11.11. do 10. 12. 1942 zo dňa 
12.12. 1942.
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tiež ukrajinská obec Nižnjaja Rudnja (ukrajinsky Nyžnja Rudnja, severozápadne 
od Ovruča), kde si partizáni vybudovali silné opevnenia. Na dedinu 25. novem
bra zaútočili nemeckí žandári, ako aj na rýchlo povolané dve čaty 1/101 prápo
ru a čata štábnej roty ZD. Napriek tomu, že partizáni z obce včas ušli, nemeckí 
žandári ju podpálili. Aký bol podiel slovenských jednotiek na predpokladaných 
represáliách v obci, je však otázne.42

Vystupňovaná represívna činnosť okupačných orgánov, ktorá bola reakciou 
na aktivitu partizánov, postihla aj obyvateľstvo Chojnik, kde sídlilo Vel. ZPO. 
V noci z 18. na 19. novembra tu nemeckí žandári spolu s čatou II. eskadrony ZPO 
vykonali domové prehliadky, počas ktorých bolo zadržaných niekoľko osôb. Išlo 
pritom o bezprostrednú reakciu na prípady pomoci miestneho obyvateľstva par
tizánskej brigáde plk. Alexandra N. Saburova (otázne je, do akej miery dobrovoľ
nej) počas prepadu tohto mestečka nadránom 15. novembra, v dôsledku ktorého 
mal len samotný ZPO troch padlých a osem ranených.43 Zostrené perzekučné 
opatrenia voči civilnému obyvateľstvu sa v predmetnom čase konali tiež v Reči- 
ci, kde bol dislokovaný III/102 prápor, ktorý v tomto čase čelil zvýšenej hrozbe 
zo strany partizánov. Už 10. novembra nariadil odchádzajúci veliteľ pešieho plu
ku 102 pplk. Lokšík v úseku práporu opätovne „zvýšenú hotovosť, aby sa mohlo 
zamedziť unikanie banditov na sever od Lojeva, kde je v prúde veľká akcia.“ Na 
druhý deň nemeckí žandári a polícia robili v Rečici rozsiahle domové prehliad
ky, pričom zatvorili viacerých obyvateľov a zhabali niekoľko zbraní. Zaisťovanie 
obyvateľstva pokračovalo aj nasledujúci deň, slovenskí vojaci pritom asistovali 
hliadkovaním na prístupových cestách do obce, pričom podľa záznamu v denní
ku III/102 práporu „na osoby podozrivé, alebo neznajúce heslá sa ihneď strieľa“. 
Slovenské jednotky tiež strážili zajaté osoby.44 Na druhej strane v nasledujúcich 
dňoch museli slovenskí vojaci v tomto priestore skutočne čeliť viacerým par
tizánskym prepadom. Pozemné jednotky aj napriek blížiacej sa zime naďalej 
podporovalo tiež slovenské letectvo, aj keď od októbra zostala v poli len letka 
11 (šesť stíhacích lietadiel Avia B-534 a dve pozorovacie lietadlá Praga E-241) 
prispôsobená zimným podmienkam. Neskôr pôsobila ako Kombinovaná letka, 
a to až do októbra 1943. Výsledkom jej činnosti bolo, okrem iného, opätovné 
bombardovanie a ostreľovanie partizánskych kolón, táborov, ale aj niekoľkých 
obcí, kde bol hlásený výskyt partizánov. Ako takýto „bitevný útok“ na živé ciele 
prebiehal, sa možno dočítať v hláseniach odosielaných aj na MNO v Bratislave. 
Napríklad o akcii z 20. novembra sa v jednom z takýchto hlásení píše: „...O 08.50 
h štartovalo 1 lietadlo z letiska Ovruč a previedlo bombardovanie obce Dviški, 
záp. Jeľsk. Po zhodení bômb, ktoré všetky zasiahli cieľ, previedlo tiež 2 bitevné

42 MIČIANIK, ref. 2, s. 170.

43 Tamže, s. 166-170.

44 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 94, Vojnový denník III/102 práporu od 1.9.1942 do 1. 3.1943.
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nálety a ostreľovalo priestor palubnými zbraniami. Lietadlo pristálo o 10.15 na 
letisku Ovruč.“ Medzi ostreľovanými a bombardovanými obcami bolo aj mesteč
ko Skorodnoje, ktoré po nálete z 24. novembra na niekoľkých miestach horelo. 
Partizáni z neho však ušli.45

Koncom decembra a začiatkom januára 1943 sa jednotky ZD zúčastnili roz
siahlej nemecko-slovenskej protipartizánskej akcie v priestore južne od trate 
Pinsk - Gomel'. Tomuto cieľu bola prispôsobená aj redislokácia útvarov slo
venskej ZD do priestoru Mozyr - Slovečna. Úlohou slovenských jednotiek bolo 
zabrániť prenikaniu partizánskych jednotiek na západ cez čiaru Ovruč - Jeľsk 
a hlavnými silami prevádzať vyčisťovacie akcie.46 Jedným z cieľov pritom bol štáb 
plk. Saburova v obci Selizovka (ukrajinsky Selezivka), severozápadne od ukra
jinského mesta Ovruč. Tejto rozsiahlej akcii sa zúčastnili takmer všetky bojové 
útvary ZD. Tie boli už pred samotnou akciou presne informované o postupe pri 
trestných opatreniach voči obyvateľstvu. V smerniciach veliteľa pešieho pluku 
102 pplk. pech. Augustína Kromera z 23. decembra sa v tejto súvislosti uvádza: 
„trestné sankcie proti obyvateľstvu vykoná zásadne len SD, ktoré bude pridelené 
práporom od Gebietskommissariátu v Mosyre. Vojsko vykoná trestnú sankciu len 
v sebeobrane a v prípade, že niekoho prichytí so zbraňou v ruke. Odsun zásob 
z dedín a event, odsun zajatcov a podozrivých civ. osôb bude vykonaný pride
lenou skupinou Landwirtschaftu (Erfassungskommando) resp. skupinou SD.“47 
Z uvedeného možno predpokladať, že podozrivé osoby, ktoré slovenské jednot
ky počas akcie zadržali, boli po vypočutí a odovzdaní príslušníkom SD jedno
ducho zastrelené. Taký bol pravdepodobne aj osud šiestich podozrivých mužov 
(z toho jedného chlapca), ktorých v dňoch od 4. do 7. januára zadržali hliad
ky III/102 práporu.48 Povinnosťou slovenských jednotiek pritom bolo prehľadať 
každú usadlosť, do ktorej počas presunu vstúpili. Výklad Kromerových inštrukcií 
však umožňoval aj iné alternatívy zásahu proti podozrivým osobám. Nasvedčuje 
tomu poznámka v denníku 12/101 roty z 1. januára 1943, ktorá informuje o bru
tálnom zásahu proti neznámym osobám pohybujúcim sa v lese počas presunu do 
dediny, vypálenej krátko predtým (údajne počas boja s „banditmi“) nemeckými 
jednotkami: „...Hneďpo príchode bolo zistené v blízkom lese pohybovať sa asi 8 
mužov. Keď sa nenechali zistiť, boli rozprášení palbou s Ť. G. (ťažkých guľometov 
- I.B.).“49 Samozrejme, v tomto prípade mohlo ísť o partizánske hliadky, rovnako 
tak to však mohli byť civilisti z neďalekej obce, ktorí sa v lese len ukrývali zo 
strachu pred okupačnými jednotkami. Z hľadiska objektivity však treba povedať,

45 ŠUMICHRAST, ref. 16, s. 106-107; BYSTRICKÝ, ref. 40, s. 37-38.

46 Pozri BYSTRICKÝ, ref. 40, s. 37.

47 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 93, sig. III/281, operačný rozkaz pre akciu, ktorá začína 24.12.1942.

48 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 94, Vojnový denník III/102 práporu od 1.9.1942 do 1. 3.1943.

49 VHA Bratislava, f. ZD.šk. 55, sig. 11/272, Vojnový denník 12/101 roty od 11. 1.1942 do 18.7.1943.
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že správanie slovenských vojakov v podobných situáciách diktoval do značnej 
miery aj elementárny strach o vlastný život. Podpísali sa pod to „krvavé“ skúse
nosti s rôznymi „zákernými “ metódami boja partizánov, ktorých často nebolo 
vôbec možné rozlíšiť od civilistov. Podobné bezohľadné praktiky sa však postup
ne stali bežným javom a sprievodným znakom narastajúcej brutalizácie vojny 
proti partizánskemu hnutiu. Naznačená situácia zároveň názorne demonštruje 
beznádejnú situáciu civilného obyvateľstva okupovaného územia, ktoré sa tak 
prakticky ocitalo v koži „lovnej zvery“. Treba povedať, že často k tomu prispievali 
aj samotní partizáni, ktorí si spoluprácu civilistov vynucovali aj vlastnou silou. 
Železná logika nacistických okupačných praktík tak stavala aj slovenských voja
kov do pozície páchateľov, teda tých, ktorí svojou činnosťou chtiac či nechtiac 
prispievali k prehlbovaniu tragédie týchto ľudí. Aj to bol jeden z dôvodov po
stupnej demoralizácie ZD, ktorá sa už v tomto čase prejavovala rôznymi forma
mi spolupráce s partizánmi, ale aj pokusmi o dezercie. Za všetko hovorí fakt, že 
práve koncom decembra došlo k prezradeniu príprav príslušníkov pešieho pluku 
101 pod vedením stot. Jána Nálepku na organizovaný prechod k partizánom.

Čo sa týka priebehu samotnej protipartizánskej akcie, tá sa od začiatku spá
jala so zdĺhavými presunmi, počas ktorých boli slovenské jednotky svedkami ob
rovského utrpenia miestneho obyvateľstva. Dokazovalo to množstvo vypálených 
obcí nemeckými jednotkami, cez ktoré vojaci ZD prechádzali.50 Z ďalších usad
lostí obyvatelia napriek tuhej zime utekali aj pred samotnými Slovákmi, risku
júc tak radšej smrť v okolitých nehostinných lesoch.51 O nejakých kolektívnych 
represívnych opatreniach voči tým, ktorých slovenské jednotky napriek tomu 
zastihli vo svojich príbytkoch, v zachovaných dobových hláseniach a denníkoch 
nie je zmienka.

Na druhej strane v niektorých obciach, kde prišli slovenské jednotky, sa väč
šina civilného obyvateľstva po opadnutí počiatočnej paniky vrátila do svojich 
príbytkov. Informuje o tom vojnový denník 10/101 roty, ktorej jednotky sa aj 
v predchádzajúcom období „chovali k bezbrannému obyvateľstvu veľmi ľudsky 
a korektne“.52

Útok na samotnú obec Selizovka sa začal 31. decembra. Predchádzala mu 
prieskumná činnosť a bombardovanie obranných pozícií partizánov v obci a jej 
okolí slovenskými lietadlami 28. decembra. Obec bola dobytá v skorých ranných 
hodinách Nového roka. Okrem nemeckých jednotiek, lotyšských policajtov53 sa

50 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 94, Vojnový denník III/102 práporu od 1.9.1942 do 1.3.1943; šk. 55, sig. 11/272, 
Vojnový denník 12/101 roty od 11.1.1942 do 18.7.1943; šk. 52, Vojnový denník 10/101 roty.

51 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 94, Vojnový denník Ш/102 práporu od 1. 9. 1942 do 1.3. 1943; šk. 52, Vojnový 
denník 10/101 roty.

52 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 52, Vojnový denník 10/101 roty.

53 Vyplýva to z poznámky v denníku 10/101 roty, ktorá po boji Salizovkou prechádzala. Priamy aktér boja S. 
Šimovič po vojne vo svojich spomienkach uvádzal „prápor Litevcov“. VHA Bratislava, f. ZD, šk. 52, Vojnový 
denník 10/101 roty; VHA Bratislava, f. Špeciálna zbierka X - spomienky, ŠZ X - 146, Samuel Šimovič.
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tejto akcie zúčastnila slovenská útočná skupina na čele s mjr. jazdectva Ivanom 
Fajnorom (I. cyklistická eskadrona ZPO, 11/101 peší prápor, čata 7/31 delostrelec
kej batérie, pionierska čata) podporovaná vlastnou letkou pri ZD. Jej priebeh na 
druhej strane už naplno odhalil stupeň rozkladu slovenských jednotiek, z kto
rých niektoré skryte (po predchádzajúcom dohovore) spolupracovali so samot
nými partizánmi. Chaos, ktorý sa v dôsledku takejto činnosti (zámerná streľba 
slovenských delostrelcov pod velením stot. del. Samuela Šimoviča na nemec
ké pozície) vnášal do radov útočiacich jednotiek, uľahčil v konečnom dôsledku 
ústup hlavných síl partizánov z obce.54 Výsledkom tejto akcie bolo napriek tomu 
takmer úplné zničenie celej obce. Tá bola poškodená už počas boja, zvyšné usad
losti boli podpálené po jeho skončení.55 Partizáni mali podľa oficiálnych úda
jov 30 mŕtvych, vyše 200 zranených a 5 zajatých. Na slovenskej strane boli traja 
mŕtvi (včítane mjr. Fajnora, ktorý zomrel počas prevozu) a osem zranených.56 Je 
možné predpokladať, že medzi obeťami boli aj civilisti. Na druhej strane vzhľa
dom na oficiálne počty obetí možno predpokladať, že väčšina obyvateľstva ušla 
z obce spolu s partizánmi a následne aj časť z nich celkom logicky rozšírila ich 
rady. Tento predpoklad podporuje aj tvrdenie Samuela Šimoviča, ktorý vo svojich 
spomienkach konštatoval, že „obec bola dobytá, ale v nej nebola ani noha.“57 
Do bojového kontaktu s partizánmi sa slovenské jednotky dostali tiež na iných 
miestach, a to aj v nasledujúcich dňoch, zaznamenali pritom aj straty na živo
toch.58 Nasadenie slovenských jednotiek v obci Selizovka pritom vyzdvihol tiež 
gen. Kitzinger, netušiac skutočné pozadie celého útoku. Tento boj mal byť aj pre 
ostatné slovenské jednotky povzbudením.59 V skutočnosti však účasť ZD na pro- 
tipartizánskych akciách z prelomu rokov 1942/43 zanechala v mnohých sloven
ských vojakov úplne opačné pocity. Podpísala sa pod to bezprecedentná krutosť 
nacistov voči civilnému obyvateľstvu, ktorej boli slovenskí vojaci svedkami a vo 
viacerých prípadoch aj viac či menej aktívnymi spolupáchateľmi. Uvedomovanie 
si vlastnej spoluzodpovednosti, ako aj všeobecný odpor k participácii na zavá
dzaní okupačného teroru bol jedným z faktorov, ktorý prehlboval postupnú de-

54 Bližšie pozri MIČIANIK, ref. 2, s. 184-18S; BYSTRICKÝ, ref. 40, s. 38; NÁLEPKA, I.: Kapitán Nálepka-Rep- 
kin v boji proti nemeckým okupantom. Zborník spomienok a dokumentov o Hrdinovi Sovietskeho zväzu 
a Slovenského národného povstania, brigádnom generálovi in memoriam Jánovi Nálepkovi. Spišská Nová 
Ves 2012, s. 127-128.

55 Situáciu po boji zachytil vojnový denník 10/101 roty, ktorá obcou prechádzala 2. 1. 1943 predpoludním: 
„...rota dosiahla obce Silizovka, ktorá bola už čiastočne zhorená a zbytky chat ešte pálilo nemecké a lo
tyšské vojsko, ktoré spoločne prevádzalo akcie proti záškodníkom.“ VHA Bratislava, f. ZD, šk. 52, Vojnový 
denník 10/101 roty.

56 MIČIANIK, ref. 2, s. 186; VHA Bratislava, f. ZD, šk. 55, č.j. 93 009/taj. Ic 1943, prehľad správ ZD č. 1 od 1. 
do 15.1.1943.

57 VHA Bratislava, f. Špeciálna zbierka X - spomienky, ŠZ X - 146, Samuel Šimovič.

58 MIČIANIK, ref. 2, s. 186.

59 BYSTRICKÝ, ref. 40, s. 38.
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moralizáciu v radoch jednotiek ZD. Nasvedčuje tomu aj výpoveď npor. Ladislava 
Staška, ktorý dezertoval k partizánom v septembri 1943, vo februári 1944 však 
bol zajatý Nemcami a vydaný na trestné stíhanie slovenským orgánom. Ten pred 
slovenskými vyšetrovateľmi tvrdil, že príčinou jeho neskoršej dezercie bola sna
ha vyhnúť sa účasti „na vraždení nevinných ľudí“. Myšlienka dezertovať sa uňho 
mala zrodiť práve počas protipartizánskych akcií na prelome rokov 1942/43: 
„Jedného dňa, keď sme prišli do obce Rudnište (severne od Selizovky - I. B.), hl
boko sa ma dotklo, že v tejto osade, cez ktorú pred nami přešly nem. kolóny, som 
videl veľa zuholnatelných mŕtvol, ako žien, tak i detí. Veľmi hlboko sa ma dotklo, 
keď som videl zastrelenú ženu, ktorá držala v rukách zamrznuté dieťa. Vtedy sa 
mi prvýkrát natisla otázka proti komu vlastne bojujeme, keďže som nikde mŕt
voly partizánov nevidel, ale len mŕtvoly nevinných žien a detí.“ Uvedené dôvody, 
prirodzene, nemuseli byť jedinou príčinou Staškovej dezercie, určite však nebol 
jediný, kto si pri pohľade na podobné výjavy kládol tú istú otázku.60

Tieto skutočnosti len prehlbovali morálny rozklad jednotiek ZD, tie však boli 
v druhej polovici januára roku 1943 kontinuálne nasadené do ďalšej veľkej pro- 
tipartizánskej operácie v priestore tzv. Mokrého trojuholníka (severne od čiary 
Chojniki - Bragin). Táto akcia mala byť reakciou na vysadenie veľkých partizán
skych výsadkov v priestore medzi riekami Pripjať a Dneper a existenciu silných 
partizánskych táborov severne od mesta Bragin. Na žiadosť vyššieho veliteľa SS 
a polície pre Rusko - Juh Obergruppenfuhrera Hansa-Adolfa Prutzmanna ju mal 
realizovať veliteľ Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina gen. Kitzinger 
spolu s policajnými jednotkami.61 Spolu s dvomi nemeckými divíziami, dvomi 
lotyšskými a litovskými prápormi pomocnej polície sa jej zúčastnil celý peší pluk 
102, III/101 prápor, III/31 delostrelecký oddiel a jedna pionierska rota ZD. Čo sa 
týka samotných „trestných sankcií proti obyvateľstvu“, tie mala podľa operač
ného rozkazu veliteľa pešieho pluku 102 pplk. pech. Augustína Kromera (ten bol 
potvrdením ústne, resp. telegraficky vydaných rozkazov) pre akciu zo 17. januára 
vykonať „zásadne len SD, ktorej skupiny budú pridelené práporom v Choiniki. 
Vojsko vykoná trestnú sankciu len v sebeobrane a v prípade, že niekoho prichytí 
so zbraňou v ruke.“62 Celá akcia sa však napokon skončila neúspechom, keďže 
partizánom sa na poslednú chvíľu podarilo dostať z obkľúčenia.63 Dňa 31. januára 
slovenskí vojaci našli v lesoch len obyvateľov jednej z obcí, ktorí sa tu napriek 
zime ukryli pred ničivým účinkom slovenského delostrelectva spred niekoľkých 
dní. V zázname z vojnového denníka III/102 práporu sa hovorí o ukrývajúcich sa

60 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 16.

61 MALLMANN, M.-K. - ANGRICK, A. - MATTHÄUS, J. - COPPERS, M. (Hrsg.): Deutsche Berichte aus dem 
Osten 1942/1943. Dokumente der Einsatzgruppen in der Sowjetunion III. Darmstadt 2014, s. 646, 659, 
Meldungen aus den besetzten Ostgebieten Nr. 39,40.

62 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 59, sig. III/6, operačný rozkaz pre akciu v mokrom trojuholníku zo 17.1.1943.

63 M1ČIANIK, ref. 2, s. 188-193.
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rodinách, preto možno predpokladať, že išlo aj o ženy a deti. O vykonaní nejakej 
trestnej sankcie voči týmto osobám sa však v denníku nič nehovorí.64 Ďalší osud 
takýchto osôb závisel od toho, či sa ešte mali kam vrátiť. V prípade, že ich obec 
bola spálená, bolo povinnosťou vojakov ich zaistiť, aby sa tak zamedzil ich od
chod k partizánom. Ak by niekto kládol odpor, mal byť zastrelený. Následne mali 
byť odovzdaní kompetentným nemeckým orgánom, ktoré rozhodli o ich exekú
cii, alebo odtransportovaní.65

Podobný výsledok mala tiež posledná zimná akcia, ktorej sa zúčastnili dva 
prápory pešieho pluku 101 v prvej polovici februára v lesnatom teréne východne 
od cesty Jelšk - Ovruč. Tá bola súčasťou väčšej operácie policajných jednotiek 
z Generálneho komisariátu Bielorusko a Ríšskeho komisariátu Ukrajina s kry
cím názvom Hornung, ktorú na území 4 000 km2 realizovalo 5 bojových skupín 
v celkovej sile 15 práporov a početných menších jednotiek. Slovenské jednotky 
tvorili bojovú skupinu „Juhovýchod“. Výsledkom akcie bolo vyše 12-tisíc obetí, 
prevažne z radov civilného obyvateľstva, medzi nimi tiež 3 300 Židov zo zni
čeného geta v meste Sluck (južne od Minská)66 Počas tejto akcie uzavrel veliteľ 
11/101 práporu stot. pech. Jozef Čambalík s partizánmi z brigády Sergeja M. Kiro
va dohodu o vzájomnom neútočení. Následným neškodným fingovaným útokom 
tak dopomohol partizánom, medzi ktorými bolo aj mnoho žien a detí, k úniku.

Nie všetky slovenské jednotky sa však správali rovnako. Možno predpokladať, 
že niektoré naďalej viac či menej aktívne participovali aj na nemeckých represív
nych akciách postihujúcich aj bezbranné obyvateľstvo. Naznačujú to aj smernice 
náčelníka štábu ZD pplk. gšt. Viliama Kanáka z 8. februára 1943. Ten v nich upo
zorňoval na výskyt rôznych nezrovnalostí. Predovšetkým znova zdôraznil, „že 
osady, ktoré sú známe ako hniezda band, môžu sa ako preventívne opatrenie len 
v tom prípade spáliť, keď predtým dal súhlas príslušný Gebietskommissar. Zod
povední velitelia jednotiek musia pritom pečlive uvažovať o tom, lebo musia si 
byť vedomí, že každé zničenie osady je súčasne zničením drahocenného materi
álu.“ Uvedené nariadenie naznačuje vlastný aktivizmus niektorých slovenských 
dôstojníkov pri vykonávaní preventívnych represívnych opatrení voči civilné
mu obyvateľstvu. Na pamäti však treba mať tiež fakt, že takéto trestné akcie sa 
väčšinou realizovali v spolupráci s nemeckými bezpečnostnými orgánmi, ako aj 
pomocnými jednotkami domácich kolaborantov. Podpaľovanie obcí pritom malo

64 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 94, Vojnový denník 111/102 práporu od 1.9. 1942 do 1.3.1943.

65 Tento postup pripomínali smernice I. dôstojníka gen. štábu pplk. gšt. Viliama Kanáka z 8. 2. 1943. VHA 
Bratislava, f. ZD, šk. 35, sig. 11/89, smernice z 8.2. 1943.

66 zúčastnili sa jej policajné pluky 2 a 10,1/23,1 a 11/13 policajné prápory, prápor Dirlewanger, ako aj tri 
pomocné policajné prápory „domácich“ kolaborantov, dva prápory pešieho pluku 101 a tiež ďalšie jednot
ky dislokované v Ríšskom komisariáte Ukrajina. GERLACH, CH.: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirt- 
schafts- und Vernichtungs politik im Weissrussland 1941 bis 1944. Hamburg 2000, s. 944. Zloženie jedno
tiek porovnaj MIČIANIK, P.: Rok 1943 v nasadení slovenskej armády na východnom fronte. In: LEPÍŠ, j. 
a kol.: Slovensko v roku 1943. Politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica 2015, s. 40.
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byť v kompetencii nemeckých jednotiek, to však nevylučuje pomoc Slovákov 
napr. pri obkľúčení osady, rekvirovaní dobytka a potravín apod. Nejasný je však 
tiež pôvod uvedeného nariadenia. Vzhľadom na celkovú dikciu textu, je viac než 
pravdepodobné, že ide o preklad nemeckého nariadenia, ktorý však bol určený 
všetkým jednotkám (teda aj spojeneckým) podieľajúcich sa v tom čase na akcii 
Hornung. V ďalšej časti tohto dokumentu sa totiž nepriamo odkazuje na snahu 
o zavádzanie novej stratégie vytvárania tzv. mŕtvych zón (tote Zonen), ktorá 
predstavovala snahu o odrezanie partizánov od akéhokoľvek zázemia. Všetko 
obyvateľstvo totiž malo byť podľa Kanákových inštrukcií po spálení osady zais
tené, aby sa znemožnil jeho prechod k partizánom. Pokiaľ nebolo so súhlasom 
gebietskomisára na mieste zastrelené, malo byť odtransportované zvyčajne do 
hlavného mesta oblasti. Keďže o exekúciách civilistov sa v dokumente nič bližšie 
nehovorí, možno predpokladať, že tie sa mali naďalej vykonávať podľa zaužíva
ných predpisov podľa rozkazu veliteľa ZD zo 6. septembra 1942. Veľký dôraz sa 
kládol tiež na správny postup pri rekvirácii dobytka a zásob potravín. Mala to byť 
logicky prvá činnosť vykonaná po obkľúčení osady, teda ešte pred jej podpále
ním. Na druhej strane pod hrozbou vojenského súdu sa tu zakazovali svojvoľné 
rekvirácie a rabovanie uskutočnené bez vedomia nadriadených orgánov.67 Sa
motný priebeh celej akcie Hornung však ešte ani zďaleka nezodpovedal naznače
ným inštrukciám, o čom svedčí fakt, že v jej súhrnnom vyhodnotení sa spomína 
len 65 zajatcov, avšak ani jedna osoba, ktorá by bola následne odtransportovaná 
na nútené práce.68

O pokračujúcej aktivite niektorých jednotiek pri protipartizánskych akci
ách vypovedá tiež hlásenie, podľa ktorého 1. februára 1943 v priestore južne od 
Chojník slovenské jednotky prekvapili oddiel partizánov zo zväzku gen. Kovpaka. 
Výsledkom bolo 18 zabitých partizánov, ukoristenie viacerých zbraní, a to bez 
akýchkoľvek strát na vlastnej strane.69 Tu sa opäť vynára otázka, či boli medzi 
obeťami len skutoční partizáni, alebo aj bezbranné osoby hľadajúce v lesných 
táboroch útočisko a úkryt. Vzhľadom na zjavnú diskrepanciu v pomere strát, 
otázny opäť zostáva tiež spôsob ich likvidácie. Počas ďalšej akcie 12. februára 
v priestore 12 km juhovýchodne Mozyru došlo k prestrelke, výsledkom ktorej 
boli dvaja mŕtvi a jeden ľahko ranený vojak a päť mŕtvych „banditov“. Samot
ná akcia však mala dohru v podobe zadržania „podozrivých osôb“. Vzhľadom na 
to, že táto akcia bola zaznamenaná v prehľade správ ZD , možno predpokladať, 
že tie boli následne odovzdané nemeckým bezpečnostným orgánom. Na druhej 
strane nie všetky zaistené osoby postihol takýto osud. Podľa viacerých povojno
vých svedectiev sa postupne našli viacerí dôstojníci (na čele s J. Nálepkom, npor.

67 VHA Bratislava, f. ZD, sig. 11/89, č.j. 95 062, smernice z 8.2.1943.

68 GERLACH, ref. 66, s. 947.

69 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 55, príloha k č. 93 030/taj.Ic 1943, Prehľad správ ZD č. 3 od 1. do 15.2.1943.
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pech. Imrichom Lysákom), ktorým sa niekoľko takýchto osôb podarilo zachrá- 
niť.70K nim sa zaradil aj od marca 1943 nový veliteľ pešieho pluku 102 pplk. pech. 
Jozef Husár. Ten síce nereflektoval na výzvu veliteľa jedného z partizánskych 
zväzkov gen. Sidora A. Kovpaka, aby aj s celým plukom dezertoval, partizánom 
však prisľúbil pomoc a spoluprácu.71

Okrem účasti na vyčisťovacích akciách viedli jednotky ZD aj v tomto čase 
tiež občasné bojové strety s partizánmi pri ochrane železničných a cestných ko
munikácií, ako aj prieskume. Tieto boje sa nezaobišli bez strát na obidvoch stra
nách.72 V nasledujúcich mesiacoch sa rozmáhali dohody o vzájomnom neútočení 
a spolupráci, boje s partizánmi tým však neskončili ani na jar 1943. Tie si naďalej 
vyžadovali nemalé straty aj v jednotkách ZD, ktoré zostali pôsobiť s nezmene
nými úlohami v priestore tzv. Mokrého trojuholníka. Ešte v priebehu mája 1943 
bola ZD v tomto priestore zapojená do veľkých nemeckých vyčisťovacích akcií 
pod názvom Weichsel (Visla) I a Weichsel II. Podľa rozkazu veliteľstva celej ope
rácie (Kampfgruppe Schimana - veliteľ SS - Brigadefúhrer a genmjr. polície Wal
ter Schimana) z 8. mája mala byť slovenským jednotkám v rámci akcie Weichsel 
I zverená ochrana železničnej trati pri meste Chojniky. Zároveň sa mali tiež po
dieľať na obkľúčení priestoru, v ktorom mala prebiehať likvidácia partizánov, tak 
aby sa zabránilo ich úniku smerom na západ.73

Pri realizácii týchto akcií sa už naplno uplatnila spomínaná stratégia tzv. 
mŕtvych zón. Výsledkom tohto niekoľko týždňového ťaženia bolo 4 018 zabitých 
osôb a 103 spálených obcí. Ďalších 18 860 bolo deportovaných na nútené práce. 
Najviac obetí mali na svedomí jazdecká divízia SS a policajné pluky 10 a 11, kto
ré sa ujali vedenia celej akcie. O tom, aký charakter mali tieto „boje“, najlepšie 
vypovedajú vyčíslené straty jazdeckej divízie SS, ktorá medzi vlastnými mŕtvymi 
vykazovala 28 osôb.74 Vzhľadom na absenciu archívnych dokumentov, nemožno 
špecifikovať úlohy jednotiek ZD, tie sa však z najväčšou pravdepodobnosťou ne
vymykali z vyššie naznačeného rámca. Na týchto akciách aktívne participovala 
tiež slovenská kombinovaná letka 11, a to aj napriek tomu, že aj tu sa už začali 
prejavovať rozkladné javy.75 Tá bombardovala niekoľko obcí, v ktorých sa mali 
nachádzať partizáni. Veľa škody preto narobila tiež civilistom.76 Na ich prítom

no MIČIANIK, ref. 2, s. 210; Tenže: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941 - 1944). 1. 
pešia divízia. Slovenský vojak. Banská Bystrica 2012, s. 368.

71 MIČIANIK, ref. 2, s. 215-216.

72 BYSTRICKÝ, ref. 40, s. 40.

73 BA - MA Freiburg, Bs. RS 3/8 (Division der Waffen - SS), As. 73/b, rozkaz pre akciu „Weichsel I“ z 8.5.1943. 
Bližšie k priebehu týchto akcií pozri COPPERS, ref. 2, s. 418.

74 COPPERS, ref. 2, s. 265-265; GERLACH, ref. 66, s. 1 020.

75 Svedčí o tom už úlet dvoch príslušníkov letky spolu s jedným príslušníkom spojovacieho práporu vzduš
ných zbraní 17.5.1943. ŠUMICHRAST, ref. 16, s. 111-112.

76 MIČIANIK, ref. 2, s. 233- 239.
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nosť priamo vo víre bojovej činnosti však veľa ohľadu nebrali ani pešie jednotky 
ZD, čo však determinoval aj fakt, že partizáni často neboli nijako označení. Pre 
takto postihnutých ľudí tak často jedinou šancou na prežitie zostával naďalej len 
útek do okolitých lesov. Vyplýva to aj zo záznamu vojenského denníka 12/101 
roty z 13. júna 1943, ktorý zachytil prepad obce juhozápadne od Koziniek: „Prišlo 
hlásenie, že v neďalekej dedine juhozápadne od pos. Kozinky vzdialený asi S km 
sa zdržujú záškodníci. Boly hneď zorganizované úderné čaty. Obec naši obkľúčili. 
Záškodníci spustili paľbu z chát. Strieľali oknami. Naši sa priblížili blízo k do
mom a začali vrhať granáty. Od granátov sa chytili chaty horeť, takže za chvíľu 
bola celá obec v plameňoch. Vlastné straty neboli žiadne.“ Počet obetí na strane 
protivníka sa tu síce nespomína, z kontextu uvedeného je však viac než pravde
podobné, že medzi protivníkove straty sa automaticky započítali tiež obete zo 
strany civilného obyvateľstva.77

Morálka jednotiek ZD však už v tomto čase vážne upadala. Tento stav sa 
prehlboval v dôsledku celkovej vyčerpanosti vojakov, častých prepadov partizá
nov, ako i náročných akcií. Dôležitým faktorom, ktorý sa podpísal aj pod viaceré 
dezercie vojakov, boli aj naďalej každodenné skúsenosti s brutálnymi praktika
mi nacistov pri zavádzaní „nového poriadku“. Potvrdzuje to aj nedatovaný do
kument (jar 1943) s požiadavkami MNO adresovanými nemeckému OKW. Ako 
už bolo vyššie uvedené (pozri podkapitolu 1/6) tu sa už otvorene konštatuje, že 
jedným z dôvodov demoralizácie slovenských jednotiek bolo neľudské zaobchá
dzanie s civilným obyvateľstvom. Ako príklad sa tu pritom uvádza beštiálny čin 
spáchaný na matke a jej dvoch deťoch, podobný tomu s ktorým sa pred vyšetro
vateľmi zveril vyššie spomínaný npor. Staško.78

Iniciátorom tohto dokumentu bol samotný minister gen. Čatloš. O tom
to konkrétnom prípade mal byť totiž osobne informovaný počas návštevy ZD 
v dňoch 19. - 21. mája 1943. Čatloš sa tu na vlastnej koži presvedčil o náladách 
medzi vojakmi krátko potom, čo od pešieho pluku 101 dezertovali traja štáb
ni dôstojníci na čele so stot. pech. Nálepkom. Relevantnosť tohto prípadu pri
tom MNO najskôr overovalo priamo na Vel. ZD, a to už krátko po Čatlošovom 
návrate na Slovensko.79 Na tento prípad si Čatloš spomenul aj po vojne počas 
svojich výpovedí pred NS, kde na margo svojej návštevy ZD vypovedal: „Pri tej
to návšteve bolo aj shromaždenie dôstojníkov, kde vzhľadom na veľký počet 
prítomných a na veliteľa divízie Pilfouska veľmi opatrne sa rokovalo, pričom sa 
všelijaké veci náznakovite uvádzali.“ Cieľom návštevy bolo, prirodzene, najmä 
verbálne odsúdenie narastajúcich dezercií. Od koho vyšla iniciatíva, aby sa ho-

77 VHA Bratislava, f. ZD, šk. SS.sig. II/272, Vojenský denník 12/101 roty od 11.1.1942 do 18. 7.1943.

78 Bližšie pozri poznámku 60.

79 ŠKULTÉTY, J.: Cestou necestou /spomienky k obdobiu 1939 - 1944/. s. 132. VHA Bratislava, f. Špeciálna 
zbierka X - spomienky, ŠZ VI.A - 713; VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, fondové oddelenie Kabinet 
ministra 1939 - 1944, šk. 5, požiadavok na OKW.
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vorilo aj o násilných prejavoch nacistickej okupačnej politiky, je však otázne. Je 
však pravdepodobné, že na ministerstve si veľmi dobre uvedomovali závažnosť 
týchto skutočností tak z morálneho, ale aj z disciplinárneho hľadiska, keďže na 
väčšinu vojakov otrasné a predstave o ľudskosti sa vymykajúce zážitky pôsobili 
mimoriadne demoralizujúco.80

Po návrate údajne o svojich poznatkoch a konkrétnych otrasných prípadoch 
vraždenia referoval všetkým kompetentným osobám na čele s Tisom a Tukom 
a osobitne rokoval aj s vyslancom Ludinom. Čatloš im mal podľa vlastných slov 
vysvetliť, že nepokoje pri ZD spôsobujú z veľkej miery práve skúsenosti sloven
ských vojakov s napĺňaním okupačnej moci smerom k civilnému obyvateľstvu: 
„...mužstvo je demoralizované a proti obyvateľstvu vlastnej rasy nechce vystu
povať.“81 Tiso v tejto súvislosti údajne súhlasil s Čatlošovým návrhom, aby sa 
urobilo všetko pre stiahnutie jednotiek do vlasti. Dobové záznamy o tejto Čatlo- 
šovej aktivite síce absentujú, vyššie uvedené dokumenty však s jeho iniciatívou 
korešpondujú.

V tejto súvislosti sa, prirodzene, ponúka otázka, prečo Čatloš takýmto spô
sobom nereagoval už oveľa skôr, naopak svojím mlčaním akceptoval účasť vlast
ných jednotiek na atrocitách okupačného aparátu. Túto tému neotvoril ani na 
zasadnutí Štátnej rady 5. marca 1943, kde poslednýkrát referoval o stave sloven
skej armády. Naopak, informácie o „nemeckých zverstvách“ tu prezentoval ako 
propagandu Moskovského rozhlasu. Paradoxne tak pripravil pôdu pre vystúpe
nie predsedu vlády Tuku, ktorý prítomným členom Štátnej rady sľúbil, že v krát
kom čase bude slovenská vláda disponovať dostatočným množstvom nových 
dôkazov o masovom vraždení boľševického režimu v pobaltských štátoch a sa
motnom Rusku. Pre Tuku to mal byť účinný prostriedok v boji proti sovietskej 
propagande, keďže konštatoval, že „pomocou tých dát a dokumentov budeme 
môcť presvedčiť tých najzaritejších.“82 Je pravdepodobné, že materiály, na ktoré 
sa Tuka odvolával, sa týkali informácií o vraždení poľských zajatcov boľševikmi 
v Katynskom lese pri Smolensku, ale aj na iných miestach Ruska, Ukrajiny a Bie
loruska.83 Na základe uvedeného možno predpokladať, že Čatlošovo rozhodnutie 
prelomiť mlčanie o zverstvách okupačného režimu bolo determinované práve 
strachom z morálneho rozkladu jednotiek ZD a ich hromadných dezercií k ne
priateľovi. V neposlednom rade je však viac než pravdepodobné, že Čatlošovo

so V tejto súvislosti je zaujímavé povojnové svedectvo bývalého pisára ZD lána Bystrana, ktorý tvrdil, že na 
základe dohovoru so sovietskymi partizánmi spracoval anonymný list pre Čatloša, v ktorom poukázal na 
to, „že nie boľševici, ale Nemci oné zverstvá po ruskej zemi páchajú“. Tento list sa do ministrových rúk 
dostal práve počas májového pobytu na Vel. ZD. Je otázne, či práve jeho znenie nepodnietilo Čatlošov 
záujem vyšetriť túto otázku priamo na mieste. ABS Praha, f. S, sig. S-428-1, list J. Bystrana Národnému 
súdu zo 6.2.1947.

81 SNA, f. NS, F. Čatloš, A - 946, Tnl'ud 12/47.

82 SNA, f. NS, F. Čatloš, Tn ľud 12/47, šk. 139, čiastočný odpis о II. zasadnutí Štátnej rady 5. 3.1943.

83 Nacistická propaganda tieto informácie zverejnila už v apríli 1943.
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konanie motivoval tiež alibizmus ako reakcia na vývoj druhej svetovej vojny 
v neprospech nacistického Nemecka a jeho spojencov. Čatloš si predsa musel 
veľmi dobre uvedomovať, že v prípade prehratej vojny to bude predovšetkým 
on, komu bude nový čs. režim prisudzovať politickú zodpovednosť za participá
ciu slovenskej armády na nehumánnych nemeckých praktikách na okupovanom 
území ZSSR.

Snahu MNO vyšetriť sťažnosti slovenských vojakov voči nemeckému po
stupu potvrdzujú aj konkrétne kroky podriadených orgánov ZD. Tie boli cestou 
predsedu poľného súdu pplk. just. Ivana Trebichavského už 17. júna iniciované 
na zozbieranie všetkých dostupných informácií o „bezohľadnom zaobchádza
ní s ľuďmi“ zo strany nemeckých okupačných orgánov a jednotiek. S každým 
svedkom takýchto činov z radov príslušníkov ZD mali byť spracované podrobné 
výsluchové protokoly. Zistené mali byť príčiny, ale aj rozsah atrocít páchaných 
na civilnom obyvateľstve jednotkami SS. Samotné vyšetrovanie malo prebiehať 
„spôsobom čo najmenej nápadným“ a jeho výsledky mali byť prostredníctvom 
dôstojníka vracajúceho sa z frontu dôverným spôsobom sprostredkované priamo 
ministrovi Čatlošovi.84 Výsledkom bol úradný záznam obranného spravodajstva 
„Poznatky o pomeroch u ZD a zprávy o bezohľadných zákrokoch príslušníkov 
SD - voči civilnému obyvateľstvu.“ V tomto dokumente sa opätovne konštatuje, 
že „trestná služba“ vykonávaná príslušníkmi SD, SS a iných nemeckých organi
zácií (včítane domácich kolaborantov v podobe miestnych milicionárov) „vyvo
lala neisté pomery na obsadenom území a pôsobila veľmi zlým dojmom na prí
slušníkov slovenských jednotiek. Nacistické okupačné praktiky voči civilnému 
obyvateľstvu sú tu pritom opísané celkom otvorene: „Je bezpečne zistené, že 
SD každú civilnú osobu, na ktorú padlo čo len najmenšie podozrenie z nejakého 
trestného činu - styk s partizánmi, nadržovanie partizánom - počúvanie mosk. 
rozhlasu - atď. - sama vypočúvala a po výsluchu ihneď vykonala aj rozsudok 
a to zastrelením.“ Popisoval sa tu aj „technologický postup“ pri realizácii počet
ných hromadných popráv mužov, žien, ako aj ich detí v blízkosti letiska v Ovruči, 
ktorých svedkami bývali aj príslušníci ZD. Tí mali mať informácie aj o viacerých 
masových hroboch: „...Z rozprávania príslušníkov ZD bolo zistené, že neďaleko 
letiska v Ovruči v jednom lesíku je hromadný hrob údajne 4. 000 popravených 
osôb, ktorí údajne sú poväčšine židia...Naši vojaci majú vedomosť aj o viacerých 
takýchto hromadných hroboch v okolí Žitomíra, Ovruča, felska atď.“ V správe 
sa pritom v tejto súvislosti konštatuje, že všetci príslušníci slovenského vojska 
takúto činnosť odsudzovali. Skúsenosti s nacistickou okupačnou praxou mali 
mať dokonca za následok fakt, že slovenskí vojaci odmietali uveriť informáciám 
o pôvode hromadných hrobov v Katynskom lese, kde boľševický režim v roku 
1940 povraždil tisíce poľských vojakov a civilistov. Naopak, slovenskí vojaci boli

84 Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici, f. Pozostalosť Jaroslava Šolca, šk. 11/2, inv. č. 198, prír. č. 205/86, 
nariadenie MNO č. j. 236 246 dôv. II/3 odd. 1943 zo 17.6.1942.
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podľa tohto dokumentu „presvedčení, že tieto hroby vznikli až po obsadení vý
chodných území nemeckou armádou“.85

Aký bol ďalší osud tohto dokumentu, je však otázne. Aj keď je pravdepodob
né, že o jeho existencii sa veľmi rýchlo dozvedeli aj predstavitelia nemeckých 
vojenských a diplomatických orgánov na Slovensku, do oficiálnej roviny nemec- 
ko-slovenských vojenských vzťahov sa otvorená kritika nemeckej okupačnej pra
xe podľa očakávania nepremietla. Na druhej strane zistené skutočnosti poslúžili 
slovenskej vláde ako jeden z argumentov pri zdôvodňovaní potreby stiahnutia 
slovenských jednotiek z východného frontu, keďže mali mať vplyv na ich „mo
rálnu opotrebovanosť“. Dokazuje to už v jednej z predchádzajúcich podkapitol 
spomínané memorandum F. Čatloša z januára 1944, kde minister síce opatrne, 
ale predsa priznal, že správanie sa okupačných jednotiek nebolo „vyhovujúce 
predstavám o ľudskosti“.

85 Tamže, nedatovaný úradný záznam „Poznatky o pomeroch u ZD a zprávy o bezohľadných zákrokoch prí
slušníkov SD - voči civilnému obyvateľstvu“. Tento dokument cituje tiež ŠKULTÉTY, J.: Cestou necestou 
/spomienky k obdobiu 1939 - 1944/. s. 139-140. VHA Bratislava, Špeciálna zbierka X - spomienky, ŠZ VI. 
A - 713.

I 378 I



10. Posledné akcie v oblasti Minská
Napriek stupňujúcim sa výhradám velenia slovenskej armády proti charakteru 
a metódam okupačnej politiky, počítala nemecká strana naďalej s nasadením jed
notiek ZD proti partizánom, a to aj po ich preložení do oblasti Minská na území 
vtedajšieho Ríšskeho komisariátu Ostland na prelome júna a júla 1943. Nezmeni
la sa pritom ani rétorika veliteľa ZD plk. Pilfouska, podľa ktorého bolo poslaním 
jeho vojakov v mene ich padlých spolubojovníkov dokončiť „ťažký boj proti žido- 
boľševizmu“.1

Počas samotného presunu časti jednotiek pešieho pluku 101 došlo dňa 28. 
júna 1943 k výbuchu míny pod vlakom na trati medzi Mozyrom a Kalinnoviči. Vý
sledkom boli traja ťažko a viacerí ľahko zranení vojaci. Vyslaná hliadka následne 
preskúmala okolitý les, pričom „zajala jedného podozrivého muža v civilnom ode
ve.“ Počas vyšetrovania sa „zosilnilo podozrenie, že je bandita, a preto bol odo
vzdaný prišlej nemeckej polícii.“ Aj tento záznam z denníka 10/101 roty naznaču
je, že medzi slovenskými dôstojníkmi boli stále osoby, ktoré akceptovali brachi- 
álne okupačné nariadenia a neváhali ani z vlastnej iniciatívy poslať civilnú osobu 
na takmer istú smrť už pri samotnom podozrení zo spolupráce s partizánmi.2

V novom priestore došlo k čiastočnej reorganizácii divízie a k jej premenova
niu na 2. PD k 1. augustu 1943.3 Realizovali sa tiež personálne výmeny v jej velení. 
K 10. augustu nastala aj zmena na poste veliteľa, kde plk. Pilfouska nahradil plk. 
gšt. Karol Peknik. Keďže dovtedajšie služby dosluhujúceho veliteľa si predstavi
telia nacistického okupačného aparátu vysoko cenili, odovzdal mu gen. Kitzin- 
ger začiatkom júla vysoké nemecké vyznamenanie Záslužný kríž nemeckého orla 
I. triedy s mečmi. Gen. Schlieper pri tejto príležitosti slovenským predstaviteľom 
tlmočil slová samotného Kitzingera, podľa ktorého „týmto vysokým vyznamena
ním bola uznaná osobná udatnosť plk. Pilfouska a odmenený výkon jeho jednotky, 
ktorá skoro 2 roky za veľmi ťažkých podmienok v najťažšom priestore bola nasa
dená v jeho oblasti.“4

Všeobecne došlo k personálnemu oslabeniu divízie čiastočným znížením jej 
početných stavov. Veľkú stratu predstavoval tiež odsun posledných tankov na

1 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 25, sig. 11/26, osobitný rozkaz veliteľa ZD z príležitosti presunu ZD do nového 
priestoru z 22.6.1943.

2 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 52, Vojnový denník 10/101 roty.

3 Čo sa týka dislokácie jednotiek divízie, tá sa v nasledujúcich týždňoch neustále menila. Krátko po presune 
do tejto oblasti bolo Vel. ZD so štábnou rotou, kombinovanou spojovacou rotou, peším plukom 101, letkou 
11, 3. protilietadlovou delostreleckou batériou v Minsku. Veliteľstvo pešieho pluku 102 a III/31 delostre
leckého oddielu bolo v Slučku, veliteľstvo ZPO bolo v Smoleviči (bieloruský Smaljavičy). Už v júli však boli 
niektoré jednotky na základe nemeckých požiadaviek premiestňované do vzdialenejších posádok. K 30. 
8. mala celá divízia spolu 7 175 príslušníkov. BYSTRICKÝ, j.: Zaisťovacia divízia na okupovanom území 
Ukrajiny a Bieloruska (november 1942 - október 1943). In: Vojenská história, roč. 4, č. 3-4/2000, s. 47-48.

4 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, vária, šk. 15, písomnosti rôznych zložiek branných síl Nemeckej ríše.
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opravy na Slovensko, zrušenie veliteľstva Skupiny vzdušných zbraní a oslabenie 
letky 11. Veľa optimizmu nepriniesol ani stav morálky a disciplíny jednotiek, ktorý 
sa nezlepšil ani v nových podmienkach. Slovenské jednotky mali napriek tomu aj 
v tomto novom priestore plniť úlohy spojené s ochranou železničných a cestných 
komunikácií, zásobovacích kolón, prieskumom a zapojené mali byť aj do ofen
zívnych protipartizánskych akcií. Slováci pritom aj na vlastnej koži veľmi rýchlo 
pocítili silu miestneho partizánskeho hnutia. To sa sústredilo najmä na ničenie 
železničných tratí v snahe podporiť sovietsku protiofenzívu v Kurskom oblúku 
v lete 1943. Ku konfliktom s partizánmi dochádzalo už v priebehu júla v podobe 
menších prepadov z jednej, ako aj druhej strany. Svedčí o tom aj jeden zabitý a via
cero ranených vojakov. Začiatkom augusta boli jednotky pešieho pluku 102 (veli
teľ pplk. pech. Martin Strapák), ktoré mali vtom čase na starosti ochranu hradskej 
Sluck - Minsk, zapojené už aj do rozsiahlej protipartizánskej akcie. Podľa rozkazu 
z 2. augusta bolo ich úlohou obkľúčiť na druhý deň ráno spolu s nemeckým poli
cajným práporom5 lesný komplex, ktorý sa nachádzal 9 km južne od obce Urečje 
(bieloruský Urečča) juhovýchodne od mesta Sluck. Následne mali paľbou ťažkých 
guľometov, mínometov, HKB a KPÚV (výnimočne aj vlastným postupom) podpo
rovať útok samotného policajného práporu.6 Z neskoršieho hlásenia o priebehu 
akcie vyplýva, že tento útvar bol v skutočnosti lotyšský policajný prápor (Schu- 
ma - Schutzmannschaft Bataillon). Výsledkom akcie bolo podľa tohto dokumentu 
171 mŕtvych „banditov“, medzi ktorými mali byť aj dvaja Židia a jedna Židovka. 
Okupačné jednotky pritom ukoristili ručné granáty, pušky, strelivo, 40 vozov, dva 
jazdecké kone. Z uvedeného hlásenia opätovne nie je možné zistiť priebeh samot
ného boja a ani charakter a silu protivníka, zarážajúca je však aj v tomto prípade 
disproporcia medzi počtom strát na obidvoch stranách. Slovenské jednotky mali 
jedného mŕtveho vojaka a Lotyši len štyroch ranených. Uvedené údaje naznaču
jú, že viac ako o regulárny boj mohlo ísť o masakru v „kotli“ obkľúčených osôb. 
Signifikantný je tiež údaj o počte zajatých osôb, ktorí mali byť len dvaja. V hlásení 
sa pritom nič nehovorí ani o počte zranených na strane protivníka. Možno preto 
predpokladať, že aj tieto osoby lotyšské jednotky postrieľali. Korešpondovalo by 
to s dovtedajšou praxou pri prevádzaní protipartizánskych akcií a tiež povestnou 
brutalitou „domácich“ policajných jednotiek.7 Keďže úlohou slovenských jedno
tiek bolo predovšetkým uzavretie východov z obkľúčenia, možno predpokladať, že 
na likvidovaní „banditov“ sa podieľali najmä sústredenou paľbou ťažkých zbraní,

5 Podľa prehľadu správ 2. PD č. 12 sa 3. 8. 1943 na tejto akcii spolu so slovenskými jednotkami zúčastnil 
policajný prápor Lotyšov. Naopak vo vojnovom denníku III/102 práporu sa spomína nemecký policajný 
prápor. VHA Bratislava, f. ZD, šk. 55, príloha k č. 93 009/Taj.Ic 1943; šk. 94, sig. III/289, Vojnový denník č. 2 
od 26.2. 1943 do 10.8.1944.

6 VHA Bratislava, f. ZD, č.j. 1574 taj.pob.1943, rozkaz veliteľa pešieho pluku 102 z 2.8.1943.

^ Ako príklad možno uviesť, že podľa prehľadu správ 2. PD dňa 5. 9. 1943 milícia z mesta Sluck počas pre
strelky s banditmi podpálila jednu obec a pobila pritom mnoho obyvateľov. VHA Bratislava, f. ZD, šk. 55, č. 
j. 93 146/taj. Ic 1943, prehľad správ 2. PD č. 14.
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ktorou mali podporovať ďalšiu činnosť policajného práporu. Toto tvrdenie čias
točne podporuje aj záznam vo vojnovom denníku III/102 práporu, podlá ktorého 
„nemecké“ policajné jednotky bojovali s asi 400 „záškodníkmi“, ktorí sa pokúšali 
uniknúť z obkľúčenia.8 Na akciu pešieho pluku 102 pri bieloruskom meste Sluck 
sa vo svojich spomienkach s odstupom niekoľkých desaťročí rozpamätal aj je
den z jeho príslušníkov Leon Sokolovský. Informácie o jej priebehu však podáva 
v značne skreslenej podobe, keď konštatuje: „V blízkom okolí Slučka som sa zú
častnil na jednej akcii, pri ktorej bola po krátkej prestrelke zajatá počas pol dňa 
skupina asi 2 000 partizánov, vrátane diel, mínometov a ostatnej výzbroje. Pritom 
na strane partizánov padlí neboli a od nášho pluku padol iba jeden vojak - Cigán. 
Stalo sa to v lese, rozprestierajúcom sa na ploche 1-2 kilometrov štvorcových, na 
rovine uprostred polí. Takže po jeho úplnom obkľúčení nemeckými a ostatnými 
jednotkami nebolo odtiaľ úniku. O osude tohto značného počtu zajatých partizá
nov sme sa už potom nič viac nedozvedeli. Je však pravdepodobné, že svoju cestu 
skončili niekde v nemeckom zajateckom tábore.“9

Možno, samozrejme, namietať, že Sokolovský v tomto prípade opisuje úplne 
inú akciu, nehovoriac o tom, že túto skutočnosť bez akejkoľvek kritickej analýzy 
akceptoval aj P. Mičianik. V archívnych dokumentoch sa však o ďalšej ofenzív
nej protipartizánskej akcii v okolí Slučka, na ktorej by participoval aj peší pluk 
102, nenachádza ani zmienka. A to ani v pravidelných prehľadoch o činnosti ZD, 
resp. 2 PD. Pritom rozsah operácie, výsledkom ktorej by bolo dvetisíc zajatých 
partizánov, by si vyžiadal nasadenie minimálne celého pešieho pluku 102 spolu so 
značným množstvom ďalších okupačných síl. Kriticky však treba pristupovať už 
k tvrdeniu, že na strane partizánov neboli žiadni padlí, keďže úplne odporuje oku
pačným praktikám používaným pri podobných ofenzívnych protipartizánskych 
akciách. Prinajmenšom diskutabilné je tiež tvrdenie, že tieto osoby pravdepodob
ne skončili v nemeckom zajateckom tábore, keďže odporuje rozkazom o zaobchá
dzaní so zaistenými partizánmi.

Obkľúčenie a likvidácia partizánskej skupiny 3. augusta bola poslednou väč
šou ofenzívnou protipartizánskou akciou, ktorú uskutočnili jednotky slovenskej 
2. PD. Mičianik to zdôvodňuje priamym zásahom samotného ministra národ
nej obrany gen. Čatloša počas jeho pobytu v Minsku na veliteľstve 2. PD na za
čiatku tretej augustovej dekády. Protestovať proti nasadzovaniu jednotiek do 
trestných výprav proti partizánom mal pritom priamo u veliaceho nemeckého 
generála.10 Toto tvrdenie však opäť nemožno verifikovať, pretože sa opiera len

8 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 94, sig. III/289, Vojnový denník č. 2 od 26.2.1943 do 10.8.1944.

9 SOKOLOVSKÝ, L.: Spomienky na východný front 1941 - 1943. In: Vojenská história, roč. 11, 2007, č. 2, s. 
103.

10 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941 - 1944). Zaisťovacia divízia 
a železniční pionieri. Banská Bystrica 2008, s. 261.
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o povojnové Čatlošovo svedectvo.11 Na druhej strane ministrov radikálny postup 
nemožno vôbec vylúčiť, keďže v uvedenom čase už otvorene kritizoval nacistic
ké represívne praktiky. Táto jeho iniciatíva by pritom časovo korešpondovala 
s rozhodnutím samotnej vlády na zasadnutí 25. augusta 1943, podľa ktorého 
nemal minister národnej obrany schváliť nasadenie slovenských divízií do boja, 
ak k tomu neboli náležité predpoklady. Ako už bolo v jednej z predchádzajúcich 
podkapitol uvedené, Čatlošov predbežný súhlas sa mal vyžadovať tiež pri každej 
zmene situácie a v prípade, že divíziám budú prideľované úlohy „iného rázu, než 
práve konajú“.

V nasledujúcich týždňoch dochádzalo už len k zriedkavým bojom medzi par
tizánmi a slovenskými vojakmi, a to v rámci prieskumnej činnosti, ako aj počas 
partizánskych prepadov vojenských stráží a menších posádok. Útočná iniciatíva 
pritom už bola väčšinou na strane partizánov. Prieskumnej hliadke 12/101 roty sa 
napriek tomu počas prestrelky 13. septembra 1943 podarilo „rozprášiť“ skupinu 
partizánov a dvoch z nich zajať.12 Po ich eskortovaní do Minská boli s najväčšou 
pravdepodobnosťou odovzdaní nemeckej strane. O niekoľko dní neskôr partizáni 
zajali minimálne 15 slovenských vojakov na nákladnom aute po predchádzajú
com dohovore s niektorými z nich. Podľa M. Lacka (ktorý sa však opiera len o jed
no nepriame povojnové svedectvo) partizáni väčšinu z nich postupne zlikvidovali, 
keďže neprejavili záujem o službu medzi nimi.13 K najväčšiemu boju došlo v noci 
z 25. na 26. septembra 1943. Partizáni vtedy prepadli slovenskú posádku v Smo- 
leviči (bieloruský Smaljavičy, asi 20 km východne od Minská), ktorá mala napriek 
tomu len dvoch ťažko zranených. Nasledujúce obdobie už bolo charakteristické 
ďalším rozkladom slovenských jednotiek, ktorého prejavom bola prehlbujúca sa 
spolupráca s partizánmi ako aj množiace sa dezercie. Plk. Pilfousek preto už dňom 
15. júla vyhlásil stanné právo na zločin zbehnutia k nepriateľovi a zločin vojen
skej zrady.14 Vojaci sa pritom aj v novom prostredí veľmi rýchlo zblížili s civilným 
obyvateľstvom. Mnohým nebol ľahostajný osud obyvateľov evakuovaných z vypá
lených obcí. Nasvedčuje tomu aj záznam v denníku 4/101 roty, kde sa píše, že 28. 
septembra „naši vojaci poskytli evakuovaným dobrodenie tým, že podnikli zber 
zemiakov, uvarili ich na našich kuchyniach a rozdali im ich aj s mliekom.“15 Po
dobné prejavy pomoci civilnému obyvateľstvu boli v tom čase pomerne časté tiež 
medzi vojakmi 1. PD na Kryme.16 Táto situácia už značne znepokojovala aj nemec-

u Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici, f. Pozostalosť Jaroslava Šolca, šk. 11/2, inv. č. 198, prír. č. 205/86.

12 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 55, sig. 11/272, Vojnový denník 12/101 roty od 11.1.1942 do 18. 7. 1943.

13 LACKO, M.: Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943. Bratislava 
2007, s. 198-200,203.

14 MIČIAN1K, ref. 10, s. 271-277; BYSTRICKÝ, ref. 3, s. 48.

15 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 46, sig. 11/195, poznámky pre vojnový denník 1. 5.1943 - 25.10.1943.

16 Bližšie pozri MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III. (1941 - 1944). Rýchla 
divízia. Banská Bystrica 2009, s. 368-379.
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ké velenie, ktoré po zdĺhavých rokovaniach napokon súhlasilo s reorganizáciou 2. 
PD a jej odsunom do Talianska.

Na druhej strane aktívne v novom priestore až do druhej polovice októbra 
naďalej pôsobila kombinovaná letka 11, ktorá neustále podnikala prieskumné 
a bojové lety do podozrivých oblastí. Jedným z dôsledkov leteckých útokov boli 
opäť viaceré podpálené obce ležiace v oblastiach, kde sa koncentrovali partizáni. 
Tieto útoky tak naďalej postihovali aj civilné obyvateľstvo. Posledný bojový let 
letka podnikla 18. októbra. O týždeň neskôr sa začal presun jej lietajúceho sledu 
na Slovensko.17

V tom čase sa informácie o nacistických zverstvách šírili už aj medzi obyva
teľstvom na Slovensku, a to najmä vďaka vojakom vracajúcim sa z frontu. Na
značuje to aj hlásenie jedného z okresných náčelníkov z decembra 1943, podľa 
ktorého boli „frontoví“ vojaci „poväčšine nasiaknutí bolševizmom a slavianofil- 
stvom a tieto názory a úsudky rozširujú pred obyvateľstvom.“18 Podľa oficiálnych 
situačných hlásení však v značnej časti širokej verejnosti napriek tomu v súvis
losti s približovaním sa východného frontu rástol pocit strachu z teroru zo strany 
„boľševikov“, ktorý intenzívne utužovala ľudácka propaganda.19

n ŠUMICHRAST, R: Slovenské letectvo na východní frontě 1941 - 1943. Cheb 2006, s. 113-117.

18 LACKO, M.: Situačné hlásenia zo slovenských okresov za december 1943. In: Historické rozhľady III/2006, 
s. 355.

19 Tenže (ed.): Z prameňov k dejinám 1. Slovenskej republiky 1939 - 1945. Situačné hlásenia okresných ná
čelníkov január - august 1944.1. diel. Trnava 2005.
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11. divízia a metódy protipartizánskeho 
boja na Kaukaze

V súvislosti s účasťou slovenskej armády v bojoch proti partizánom a represáli
ách, ktoré pritom postihovali aj nevinné civilné obyvateľstvo, nemožno vynechať 
ani činnosť jednotiek RD. Ako už bolo naznačené, prvé rozkazy upravujúce rozsah 
opatrení proti partizánom a ich spolupracovníkom distribuovalo Vel. RD už v roku 
1941. Podľa smerníc vydávaných nadriadenými veliteľstvami Wehrmachtu patrilo 
k rutinným povinnostiam jej veliteľov vyčistiť celý úsek divízie od nespoľahlivých 
osôb a vykonávanie pravidelnej kontroly za účelom zamedzenia špionáže a sa
botáže spojenej s činnosťou partizánskych jednotiek. Podozrivé osoby sa pritom 
mali odovzdávať príslušníkom SD (bližšie pozri podkapitolu II/2). Tieto inštrukcie 
platili aj v nasledujúcom období. K povinnostiam divíznych orgánov podľa naria
denia Vel. RD zo 4. februára 1942, vydaného na základe rozkazu nadriadeného 14. 
tankového zboru, patrilo zadržanie osôb podozrivých z partizánskej a špionážnej 
činnosti (včítane žien a detí), prísna evidencia a registrácia miestneho obyvateľ
stva a s tým spojené razie za pomoci starostov, kontrola obmedzení jeho voľného 
pohybu, ktorých nedodržanie sa malo trestať smrťou atď. Do zajateckého tábora 
pritom mali byť odovzdaní všetci muži „zbraneschopného veku“, ktorí nemohli 
dokázať, že v mieste svojho bydliska žili aj pred začiatkom vojny. Rovnaký osud 
mal postihnúť tiež osoby bez preukazu zdržujúce sa mimo ich stáleho ubytovania, 
ako aj všetky osoby pokúšajúce sa dostať na územie obsadené nepriateľom.1 Infor
mácie o rozmáhajúcej sa činnosti partizánskych jednotiek obdržalo Vel. RD z ne
meckej strany už v polovici marca 1942. Partizánske oddiely pritom mali operovať 
v dedinách a miestach situovaných neďaleko za nemeckým obranným pásmom. 
Aj pre jednotky RD z toho vyplývali povinnosti systematicky kontrolovať civilné 
obyvateľstvo v bojovom pásme a zadnej armádnej oblasti a „bezohľadne vyčistiť“ 
tento priestor „od všetkých podozrivých živlov“. Do boja proti partizánom pritom 
mali zapojiť tiež civilné obyvateľstvo, a to podporou udavačstva za protihodnotu.2

Naznačené represívne opatrenia sa v podmienkach RD ešte vystupňovali 
v lete 1942, keď sa jej jednotky dostali do priamej konfrontácie s aktívnou čin
nosťou partizánov počas ich postupu na juhovýchod v rámci nemeckej kaukazskej 
ofenzívy. Po prekročení rieky Kubáň (8. augusta) a rieky Pšiš (14. augusta) sa to
tiž RD dostala do ťažko priechodného terénu severného predhoria západnej časti

1 Veliteľstvo motorizovaného pešieho pluku 21 hlásilo realizáciu prvých opatrení vyplývajúcich z tohto roz
kazu už 12. 2. 1942. Zorganizovalo pritom registráciu a poučenie miestneho obyvateľstva v zmysle uve
deného rozkazu. Jednotky pluku „zbavili“ svoje úseky od „mužov branneschopného veku“, ktorí nevedeli 
dokázať, že tu žili pred 22. 6. 1941. VHA Bratislava, f. RD, šk. 20, sig. 2, č.j. 24 584/taj. 2. odd. 1942, rozkaz 
Vel. RD zo 4. 2.1942; šk. 127, sig. 1, hlásenie veliteľa pluku pplk. pech. Jozefa Husára z 12. 2.1942.

2 VHA Bratislava, f. RD, šk. 20, sig. 4, rozkaz Vel. RD zo 17.3.1942.
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Kaukazu. Divíziu pritom stále viac vyčerpávalo a demoralizovalo nasadenie v pr
vom slede, najmä boj v lese, ktorý už bol spojený s nočnými prepadmi partizánov. 
Tí slovenských vojakov zastrašovali aj tým, že mrzačili ich mŕtvoly.3

Paralyzovať partizánsku činnosť v novom priestore mali opätovne vydávané 
nariadenia o evidencii a kontrole miestneho obyvateľstva, ktoré mali pacifikovať 
pohyb partizánskych agentov, medzi ktorými mali byť aj ženy a deti. Aj na úze
mí teritoriálnej pôsobnosti RD preto platilo nariadenie nadriadeného nemecké
ho LVII. tankového zboru z 2. septembra, podľa ktorého mali byť pri východoch 
zo všetkých osád vystavené tabule s nápisom „Nebezpečie od partizánov! Zákaz 
potulovania sa! Kto sa mimo osady v teréne a na cestách bez platného preukazu 
zdržiava, bude zastrelený.“4 V súvislosti s činnosťou agentov z radov civilného 
obyvateľstva pritom Vel. RD už 31. augusta konštatovalo, „že len behom jedného 
týždňa bolo usvedčených 5 osôb z vyzvedačstva.“ V súvislosti s týmto konštatova
ním mala byť zadržaná každá osoba, ktorá prešla „zo strany nepriateľa“, aj keď sa 
nezdala byť podozrivá.5 Osoby označené za špiónov boli podrobené výsluchu na 
2. odd. RD a potom, čo sa priznali, ich dňa 2. septembra odoslali cestou DHM na Ve
liteľstvo LVII. tankového zboru. Výnimkou bola jedna mladá žena, ktorá medzitým 
podľahla strelným zraneniam, ktoré utrpela počas zatýkania. Medzi odovzdanými 
osobami bol aj 15-ročný chlapec a jedna „choromyselná“ osoba.6 Zatýkanie a vy
šetrovanie civilných osôb podozrivých zo špionáže prebiehalo aj v nasledujúcich 
dňoch. Dňa 18. septembra slovenskí vojaci zadržali dvanásť žien a dve deti. Šesť 
žien, ktoré mali byť usvedčené zo špionáže, bolo následne odoslaných na Veliteľ
stvo LVII. tankového zboru.7 Vzhľadom na zaužívané okupačné praktiky sa pritom 
aj na Vel. RD veľmi dobre vedelo, aký osud tieto osoby v nemeckých rukách čaká.

Súčasťou uvedených opatrení mal byť aj brutálny postup voči samotným parti
zánom. Veliteľ RD gen. II. tr. Turanec už koncom augusta vydal (podľa nemeckých 
inštrukcií) nariadenie ohľadne potrestania partizánov, včítane ich fyzickej likvi
dácie po ich zajatí, a to bez ohľadu na to, či tieto osoby spĺňali kritériá vojnového 
zajatca podľa ustanovení Ženevskej konvencie z roku 1929. Podľa nariadenia z 24. 
augusta 1942 mal byť bez vypočutia zastrelený každý partizán, „ktorého prichytí
te so zbraňou v ruke, alebo so zbraňou u seba ukrytou“. Okrem toho, „keďto nebu
de stačiť, dám popraviť z okolitých dedín popredné osoby.“ Niekoľko zastrelených 
partizánov malo byť pre výstrahu obesených na frekventovaných miestach s ná
pisom „Partizán“. Tiež nariadil brať rukojemníkov (najmenej päť najvýznamnej-

3 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III. (1941 - 1944). Rýchla divízia. Banská 
Bystrica 2009, s. 224.

4 VHA Bratislava, f. RD, šk. 21, sig. 4/19, rozkaz Generálneho vel. LVII. tankového zboru, odd. I. c. z 2. a 12. 
9.1942.

5 VHA Bratislava, f. RD, šk. 21, sig. 4/19, č.j. 25 539, rozkaz Vel. RD z 31.8.1942.

6 VHA Bratislava, f. RD, šk. 21, sig. 4/19, č.j. 25 S44/taj.2. odd. 1942, hlásenie náčelníka štábu RD z 2.9.1942. 

^ MIČIANIK, ref. 3, s. 226.
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ších občanov) v blízkych osadách, ktorí mali byť popravení v prípade, že partizáni 
v osade alebo jej okolí prepadnú slovenského vojaka. Dôsledné vykonávanie tohto 
rozkazu mala zabezpečiť hrozba poľného súdu pre všetkých dôstojníkov, ktorí by 
ho sabotovali. V nasledujúcich dňoch skutočne došlo k popraveniu niekoľkých 
partizánov (do 4. septembra ich bolo 8), niektorí boli zastrelení, iní obesení aj 
s požadovanou tabuľkou označujúcou tieto osoby za partizánov. Veliteľstvo di
vízie tiež zaistilo niekoľko rukojemníkov. O ich odstrelení sa však známe doku
menty nezmieňujú. Pred povojnovým NS sa gen. Turanec obhajoval tým, že po
pravy partizánov vykonával len z donútenia na priamy rozkaz Nemcov. Tieto jeho 
tvrdenia však spochybňujú listy, ktoré z frontu písal svojej manželke. V jednom 
z nich mal podľa obžaloby pred NS konštatovať, že nakoľko „z každého stromu 
číha smrť od partizánov, veru som už musel dať aj niektorých povesiť a na krku im 
visí ceduľa: Bol som partizánom.“8 O svojom exemplárnom postupe gen. Turanec 
pravidelne informoval aj MNO.9 Minister národnej obrany gen. Čatloš však proti 
nemu nijako nevystúpil. Tieto opatrenia sa však nevykonávali dlho, revidované 
boli už rozkazom z 12. septembra podpísaným v zastúpení náčelníkom štábu RD 
pplk. gšt. Emilom Novotným. Reprodukovali sa v ňom predchádzajúce inštrukcie 
z veliteľstva nadriadeného LVII. tankového zboru zo 4. septembra, podľa ktorých 
mali byť partizáni ďalej fyzicky likvidovaní len vo výnimočných prípadoch, keďže 
spravodajské orgány prichádzali o cenné výpovede zajatcov, zároveň „pri rých
lom a nesprávnom odsúdení mohla by nálada obyvateľstva poklesnúť a obrátiť sa 
v náš neprospech.“10 Na druhej strane vzhľadom na rastúci počet strát na strane 
slovenských vojakov zvažovalo Vel. RD ešte vystupňovať svoje hrozby ohľadne 
exemplárnych trestov. Dňa 16. septembra bol na Vel. RD pripravený koncept roz
kazu, podľa ktorého mala byť na mieste bez vyšetrovania odstrelená každá civilná 
osoba bez rozdielu veku a pohlavia, ktorá sa zdržovala 15 krokov od obce. Okrem 
toho, za každého „zákerne“ odstreleného slovenského vojaka partizánmi malo 
byť okamžite zastrelených dvadsať civilných osôb bez ohľadu na vek a pohlavie. 
Tam, kde by ani toto opatrenie nestačilo, mali byť zavraždení všetci občania obce, 
ktorá mala byť zároveň zničená. Tento rozkaz sa však nakoniec nerealizoval, jeho 
znenie totiž odporovalo dovtedy vydaným nariadeniam nadriadeného nemecké
ho tankového zboru. Do úvahy sa pritom bral tiež fakt, že dovtedy nebol zistený 
ani jeden prípad, v ktorom by prepadávanie vojakov priamo alebo nepriamo za
príčinilo civilné obyvateľstvo. V neposlednom rade zavážil tiež argument, podľa 
ktorého „naši vojaci už aj bez toho sú rozdráždění a presýtení myšlienkou vraždy,

8 Tamže, s. 171,219-221; JAŠEK, P.: Perzekúcie vojakov Rýchlej divízie proti sovietskym partizánom na Kau
kaze v lete 1942. In: Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 - 1945. Slovenská republika 1939 - 1945 očami 
mladých historikov VII. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 21. - 23. apríl 2008 (ed. 
P. Sokolovič). Bratislava 2008, s. 234-251.

9 VHA Bratislava, f. RD, šk. 46, s. 271, hlásenia Turanca z 24.8., s. 275, z 28.8., s. 276, z 29.8.

10 VHA Bratislava, f. RD, šk. 46, rozkaz z 12. 9. 1942; šk. 21, sig. 6, rozkaz Generálneho vel. LVII. tankového 
zboru zo 4.9.1942.
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takže týmto rozkazom by mohlo vzniknúť bezmyšlienkovité vraždenie nevinného 
civilného obyvateľstva.“11 Z tohto dôvodu už v nasledujúcom období k takýmto 
exemplárnym trestom pravdepodobne nedochádzalo. Na druhej strane citova
né zdôvodnenie len opätovne potvrdzuje už v prípade jednotiek ZD naznačenú 
súvislosť medzi zlým psychickým rozpoložením vojakov v dôsledku často neča
kaných prepadov zo strany partizánov (ktorých bolo často ťažké rozlíšiť od civi
listov) a náchylnosťou viacerých z nich ventilovať tieto pocity formou násilia na 
bezbrannom obyvateľstve.

Naznačený zdržanlivý postup však nemožno interpretovať ako prejav ľud
skosti veliteľa RD usilujúceho o humanizáciu vzťahov k civilnému obyvateľstvu 
uprostred každodennej brutality vyhladzovacej vojny. V skutočnosti sa v ňom 
odrážal špecifický prístup uplatňovaný samotným velením Wehrmachtu voči ci
vilnému obyvateľstvu na Kaukaze, ktorý sa líšil od zaužívanej praxe v Bielorus
ku či na Ukrajine. Umožnil to aj fakt, že severný Kaukaz zostal až do evakuácie 
v roku 1943 v rukách armády, napriek tomu, že Ríšske ministerstvo pre obsa
dené východné územia tu obdržalo zvláštne kompetencie na spôsob poradnej 
funkcie. Teror namierený voči civilnému obyvateľstvu tu aj preto až do konca 
roka 1942 nedosiahol ani zďaleka taký rozsah, ako na území obsadenom v pred
chádzajúcom období, prirodzene, s výnimkou Židov. Tí sa aj tu likvidovali pod 
vedením príslušníkov Einsatzgruppen, ktorým asistovali tiež vojenské okupačné 
orgány a jednotky.12 Jednou z príčin špecifického prístupu ku kaukazskému oby
vateľstvu bol fakt, že vojenská správa považovala zaužívané okupačné postupy 
za kontraproduktivně aj vzhľadom na skúsenosti s rozmachom partizánskeho 
hnutia na Ukrajine či Bielorusku. Nehovoriac o tom, že priebeh letnej ofenzívy 
v južnom úseku východného frontu (najmä v dôsledku jej rozdelenia na dva stra
tegické smery postupu) bol oveľa komplikovanejší ako obsadzovanie sovietskeho 
územia v prvých mesiacoch po vypuknutí vojny v roku 1941. Špecifický prístup 
k civilnému obyvateľstvu na tomto území okrem toho diktovali tiež etnicko-ra- 
sové kritériá. Početné etniká žijúce na Kaukaze boli na ich základe považova
né za oveľa hodnotnejšie ako samotní Rusi, Bielorusi či Ukrajinci odsúdení už 
vopred na zotročenie. Nemci pritom počítali s masovým využitím miestneho 
obyvateľstva pri kolaborácii, a to aj vzhľadom na fakt, že na týchto územiach bol 
všeobecne rozšírený odpor k sovietskemu režimu, ktorý sa aj v minulosti preja
vil viacerými revoltami. Dôležitú úlohu od začiatku hrala nemecká propaganda, 
ktorá vyvierala zo snahy získať miestne obyvateľstvo na stranu prichádzajúcich 
okupačných armád a pacifikovať tak už v zárodku ich podporu pre rozmáhajúce 
sa partizánske hnutie. V smerniciach, ktoré v tejto súvislosti začiatkom septem
bra obdržalo aj Vel. RD, sa preto konštatuje, že „nemecká branná moc prevezme

n VHA Bratislava, f. RD, šk. 21, sig. 6, č.j. 25 586/taj. 2odd.l942, koncept rozkazu Vel. RD zo 16.9.1942.

12 POHL, D.: Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevôlkerung in 
der Sowjetunion 1941 - 1944. Frankfurt am Main 2011, s. 276-282.
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ochranu kaukazských národov a oslobodí ich od boľševického režimu.“ Obyvateľ
stvo sa preto hneď na začiatku upokojovalo, že okupačné sily nebudú nijako za
sahovať do rozvoja jeho národného, kultúrneho, náboženského a hospodárskeho 
života. Naopak, rozvoj kaukazských národov mal byť podporovaný ďalekosiahlou 
úpravou ich samosprávy. Okupačná správa pritom sľubovala odstránenie kolek
tívneho systému a s tým spojenú reprivatizáciu systému sovietskych kolchozov. 
Pri přerozdělovaní pôdy pritom mali byť uprednostňovaní aktívni kolaboranti.13 
Isteže, okupačným orgánom nešlo o presadenie sebaurčovacích práv miestnych 
etník a národov. Cieľom bolo vytvorenie systému, ktorý sa bude pohybovať v hra
niciach nemeckého záujmu a umožní efektívnu pauperizáciu miestnych zdrojov. 
Okupačné orgány napriek uvedenému, aj vzhľadom na krátkosť času, nedosiahli 
očakávania, ktoré si od „kaukazského experimentu“ sľubovali. Spôsob reprivati
zácie kolchozov narazil na problémy (svojvoľné zaberanie, rozkrádanie, ničenie 
štátneho majetku a pod.), ktoré rušili zásobovanie nemeckých jednotiek. Konflik
ty vojenských a hospodárskych miest vyvolávala otázka rozsahu pôdy určenej na 
prerozdelenie. Komplikovala sa tiež otázka zásobovania obyvateľstva, ktorá sa 
pomaly dostávala do starých zaužívaných koľají, napriek tomu, že obyvateľstvu 
sa malo aj v tomto ohľade vychádzať v ústrety. Hlad bol paradoxne aj hlavný dô
vod prihlasovania sa mladých ľudí (predovšetkým žien) na ríšskych pracovných 
úradoch.14

„Zvláštny“ prístup k miestnemu kaukazskému obyvateľstvu si mali osvojiť aj 
vojaci slovenskej RD. Dokazujú to viaceré nariadenia, preberané od nemeckých 
nadriadených orgánov od konca augusta 1942, na základe ktorých mali dôstojníci 
dozerať na dôstojné správanie sa vojakov voči civilnému obyvateľstvu. Vojaci sa 
mali prísne vyhýbať rabovaniu, za všetky zabrané veci mali zaplatiť. Začiatkom 
septembra tiež bolo zakázané časté zneužívanie civilistov na práce, ktoré mohli 
vykonávať sami vojaci. Každý priestupok v tomto smere mal byť prísne stíhaný. 
Posádkoví velitelia v jednotlivých obciach mali zabezpečiť tiež pomoc miestnym 
roľníkom pri zbere poľnohospodárskych plodín, pre jesenné obrábanie pôdy mali 
obyvateľstvu poskytnúť kone a traktory.15 Snaha o striktné dodržiavanie týchto 
nariadení však kontrastovala s upadajúcou morálkou vojakov, ktorá bola dôsled
kom ťažkých a zdĺhavých bojov v nebezpečných kaukazských lesoch. Dokazujú to 
aj viaceré úradné hlásenia poukazujúce na hromadné obohacovanie sa vojakov 
na úkor miestneho obyvateľstva (napr. krádeže domácich zvierat, ako aj rôznych 
spotrebných produktov atď.), ale tiež prípady znásilnenia miestnych žien, zneuží
vanie úradnej moci a pod.16

13 VHA Bratislava, f. RD, šk. 21, sig. 5/20, smernice z 5.9.1942. 

и POHL, ref. 12, s. 299-303.

15 MIČIANIK, ref. 3, s. 200.

16 Tamže, s. 211-212.
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Na druhej strane sa za ústretovosť od miestneho obyvateľstva očakávala pod
pora v boji proti partizánom, okrem iného vykonávaním spravodajskej služby. 
Efektívnosť takýchto opatrení však bola otázna. Vyplýva to aj z hlásenia veliteľa 
pešieho pluku 20 z 31. augusta 1942, podľa ktorého sa síce obyvateľstvo k slo
venským vojakom správalo „naprosto mierumilovne a pokojne“, jeho spoľahlivosť 
však podkopával „neprekonateľný strach pred pomstou zo strany Rusov“.17

Špecifický bol tiež postoj k zajatcom. Zo zajatých príslušníkov kaukazských 
národov totiž Nemci verbovali vojakov do východných légií v rámci Wehrmachtu. 
Mnohí zástupcovia týchto národov sa Nemcom počas letnej ofenzívy dobrovoľne 
vzdávali, resp. k nim dezertovali. Okrem desiatok poľných práporov z nich Nemci 
sformovali tiež množstvo pionierskych, železničných, stavebných rôt, pomoc
ných a zásobovacích jednotiek. Naznačenej koncepcii zodpovedal aj rozkaz z 24. 
augusta 1942 vzťahujúci sa aj na vojakov slovenskej RD, podľa ktorého sa mali 
striktne dodržiavať rozkazy o zaobchádzaní so zajatcami. Za neľudské sa pritom 
označovalo odstreľovanie vzdávajúcich sa nepriateľských vojakov. Porušovanie 
týchto nariadení totiž podkopávalo ich ochotu vzdať sa, podporovalo nepriateľskú 
propagandu a tiež kazilo dobrú povesť okupačných armád.18

Po začatí letnej ofenzívy tiež stúpol počet zajatcov rôznych národností (včí
tane Rusov a Ukrajincov), ktorí sa tiež nasadzovali ako dobrovoľné pomocné sily 
v nemeckej armáde, ale tiež v armádach spojencov, včítane tej slovenskej.19 Tá 
využívala najmä špecialistov, regulovala tak napríklad nedostatok šoférov, využí
vala však tiež pomocné sily v kuchyni či skladoch. Treba povedať, že starostlivosť 
o zajatcov v slovenskej RD bola vzhľadom na pomery, ktoré medzi sovietskymi 
zajatcami vo všeobecnosti panovali, na pomerne dobrej úrovni. Zabezpečenú mali 
riadnu stravu, ošatenie, ako aj základnú zdravotnú starostlivosť. Zakázané bolo 
tiež páchanie násilia na zajatcoch. Tento postoj možno dokumentovať rozkazom 
veliteľa pešieho pluku 20 zo 16. septembra 1942, ktorý bol reakciou na prípad 
týrania a okradnutia dvoch sovietskych prebehlíkov slovenskými vojakmi.20 Opač
ným extrémom bolo hlásenie o blahosklonnom prístupe k zajatcom. Vyskytol sa 
totiž prípad, keď vojenský veliteľ poslal zajatca využívaného ako pracovnú silu 
domov. Podľa rozkazu nadriadeného nemeckého veliteľstva z 20. septembra bol 
takýto postup striktne zakázaný, a to aj v prípade, keď sa zajatec dobrovoľne pri
hlásil k niektorej jednotke, kde už nebol považovaný za zajatca. Aj takáto osoba 
mala byť prostredníctvom 2. oddelenia RD odoslaná najskôr do nemeckého za
jateckého tábora. Až tam sa malo rozhodnúť o jej prepustení. Velenie RD bolo 
v tejto súvislosti informované o nemeckej požiadavke nasadiť čo najviac prá-

17 VHA Bratislava, f. RD, šk. 21, sig. 4/19, hlásenie z 31.8.1942.

18 VHA Bratislava, f. RD, šk. 21, sig. S/20, č.j. 25 508/taj. 2.odd. 1942, rozkaz Veľ. RD z 24.8.1942.

19 POHL, ref. 12, s. 213.

20 MIČIANIK, ref. 3, s. 206-207.
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ceschopných vojenských zajatcov v zadných vojenských oblastiach a na území sa
motnej Nemeckej ríše. Vojnových zajatcov preto mali v čo najväčšej možnej miere 
nahradzovať civilné pracovné sily. Toto nariadenie sa nemalo týkať Turkménov 
a prebehlíkov.21 Možno teda konštatovať, že napriek uvedenému, väčšinu zajatcov 
slovenská armáda stále odovzdávala do nemeckých zajateckých táborov. Väčšina 
z nich sa rovnako ako v predchádzajúcom období využívala na otrocké práce pre 
potreby nemeckého vojnového úsilia. Pobyt v nemeckom zajatí sa naďalej kon
čil pre mnohých z nich smrťou. K povinnostiam veliteľstiev RD stále patrilo tiež 
pátranie po sovietskych dôstojníkoch a politických komisároch, ktorí sa snažili 
zmiznúť v mase zajatcov.22 Podľa nemeckého spojovacieho štábu to bolo dôležité 
z dôvodu potreby ich vypočutia. Netreba však zabúdať ani na to, že v platnosti 
naďalej zostával rozkaz o zastrelení zajatých politických komisárov. Údaje o tom, 
koľko takto označených osôb Vel. RD zaistilo a následne odovzdalo nadriadeným 
vojenským orgánom, však chýbajú.

Ako je známe, v dôsledku víťazného postupu Červenej armády po obkľúče
ní nemeckých vojsk pri Stalingrade, sa musel „kaukazský“ experiment predčas
ne ukončiť. Na Tamanskom polostrove, ktorý ešte do jesene 1943 zostal pod ne
meckou kontrolou, už po predchádzajúcej flexibilnej okupačnej politike nezostali 
žiadne stopy. Na druhej strane po opätovnom obsadení Kaukazu Červenou armá
dou sa miestne etniká stali kolektívnou obeťou Stalinovej pomsty. Svedčia o tom 
aj gigantické deportácie miestneho obyvateľstva, ktoré si vyžiadali tisíce obetí.

Zaisťovacie úlohy, ktoré boli spojené aj s výkonom nemeckej okupačnej praxe 
voči civilnému obyvateľstvu a bojom proti partizánom, boli jednotkám RD pride
ľované aj v neskoršom období po jej evakuácii na Krym v roku 1943. Aj táto oblasť 
bola pod priamym velením nemeckého Wehrmachtu, ktoré sa tu snažilo aplikovať 
podobnú okupačnú prax ako na území Kaukazu. K povinnostiam RD (od 1. au
gusta 1943 1. PD) pritom patrilo, okrem iného, stráženie železničných tratí pro
ti nepriateľskej sabotážnej činnosti zo strany sovietskych partizánov, resp. rôz
nych diverzných paradesantných skupín. Prevádzanie týchto úloh pritom malo 
byť podľa nemeckých rozkazov (platných aj v priestore nasadenia slovenských 
jednotiek) naďalej spojené aj s aplikovaním brachiálnych metód zameraných na 
odstrašenie civilného obyvateľstva od podpory diverzantov. Malo ísť o tie isté 
opatrenia, s ktorými boli konfrontované už jednotky ZD v roku 1942 pri ochrane 
železničných tratí na Ukrajine a v Bielorusku (fyzická „likvidácia“ záškodníkov, 
branie rukojemníkov z radov civilistov z obcí v blízkosti trate atď.) Pre sloven
ské jednotky z toho podľa inštrukcií zo septembra 1943 vyplývala povinnosť odo
vzdávať „prichytených záškodníkov...najbližšej nem. tajnej polícii, ktorá prevedie

21 Tamže, s. 206-207.

22 Nemecký spojovací štáb na to Vel. RD upozorňoval už v priebehu tretej júnovej dekády 1942. VHA Brati
slava, f. RD, šk. 20, sig. 12, čj. 25 198/42.
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odstrelenie.“23 Tiež samotný boj proti „banditom“ a „diverzantom“ sa mal viesť 
podľa osvedčenej príručky „boja proti bandám na východe“, ktorou sa riadili už 
jednotky ZD v roku 1942. Praktická realizácia týchto opatrení zo strany sloven
ských jednotiek na Kryme je však otázna. Ich spoľahlivosť totiž determinoval stu
peň ich morálneho rozkladu, ktorého sprievodným javom bol stúpajúci počet de
zercií, ako aj nárast spolupráce a zbližovania sa s civilným obyvateľstvom (najmä 
s mladými dievčatami), ktorému vojaci poskytovali všestrannú pomoc (napr. pri 
zabezpečovaní stravy, lekárskej starostlivosti, atď.). Vyskytli sa dokonca prípady, 
keď slovenskí vojaci chránili civilistov pred ich násilným odvážaním nemeckými 
žandármi na práce do Nemecka. Zásahy do činnosti nemeckých poľných žandárov 
namierenej proti civilnému obyvateľstvu musel začiatkom septembra 1943 v roz
kaze odsúdiť aj samotný veliteľ divízie gen. II. tr. Štefan Jurech. Podľa P. Mičianika 
mali slovenskí vojaci „medzi civilným obyvateľstvom takú dobrú povesť, že so
vietske partizánske a diverzné oddiely ich skoro vôbec neobťažovali.“24

23 Je kuriózne, že v nemeckom znení tohto rozkazu (pravdepodobne od spojovacieho štábu DHM) sa na
miesto formulácie o odstrelení píše o prevedení ďalších nariadení. VHA Bratislava, f. RD, šk. 42, č.j. 
100.348/geh. 3. Abt.43, rozkaz Vel. 1. PD z ? 9.1943.

24 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941 - 1944). 1. pešia divízia. Slo
venský vojak. Banská Bystrica 2012, s. 30-32.
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12. Povojnové účtovanie
Ako už bolo naznačené, informácie o zločinoch páchaných okupačnými zložkami 
na Židoch a civilnom obyvateľstve prenikali prostredníctvom slovenských voja
kov aj na Slovensko. Na verejnosť sa, samozrejme, dostali aj správy o represáliách, 
na ktorých sa podieľali aj slovenské jednotky. Tieto informácie sa pritom spájali 
predovšetkým s osobou bývalého veliteľa pešieho pluku 102 pplk. Lokšíka. Doka
zuje to aj obsah správ, ktorými prostredníctvom svojich informátorov na Sloven
sku, minimálne na prelome rokov 1942/43, disponoval aj čs. prezident Edvard Be
neš v Londýne. Jeho kancelária pritom začiatkom roka 1943 vyhotovila pomerne 
rozsiahlu správu s kariérnym životopisom tohto dôstojníka, ktorú dňa 3. januára 
obdržali aj kompetentní predstavitelia čs. vlády. Samotný Lokšík tu bol označený 
ako „zločinec“ a „zloduch“. K jeho činnosti na okupovanom území ZSSR sa v sprá
ve (s určitou dávkou zjednodušenia) konštatuje: „Lokšík je vrahom niekoľkých 
tisícov nevinných ľudí (žien, detí a starcov). Týchto úbožiakov nechal pozatvárať 
do stodôl a potom tieto nechával podpalovať, aby títo úbožiaci umierali tou naj
hroznejšou smrťou. Vo svojej surovosti predbehol i samotných SS manov, túžiac 
dostať za svoje činy rytiersky kríž. Tento zločinec sa dosial pohybuje na Slovensku 
na slobode a za svoje zločiny vôbec nie je braný na zodpovednosť, ba naopak je 
chránený, aby sa mu nič zlého nestalo, nakoľko sa zaslúžil o dobrú povesť sloven
ského národa.“1

Z uvedeného vyplýva, že čs. vláda v Londýne už počas vojny zhromažďovala 
informácie o príslušníkoch slovenskej armády, podozrivých z páchania zločinov 
na okupovanom území ZSSR. Tie boli následne využité krátko po skončení voj
ny pri pátraní po týchto osobách v súvislosti so začiatkom činnosti retribučného 
súdnictva na Slovensku.

Prvé výsluchy podozrivých osôb sa začali už paralelne s oslobodzovaním Slo
venska na začiatku roka 1945. Už 18. februára bol čs. poľným súdom zaistený bý
valý príslušník pešieho pluku 102 Ladislav Kleinert, a to v dôsledku potreby pre
šetrenia udania o zločinoch, ktorých sa mal dopustiť na obyvateľstve v bieloruskej 
obci Maloduš. V roku 1946 bol Kleinert vyšetrovaný pred Okresným ľudovým sú
dom v Trebišove. Jeho vyšetrovanie sa však už v máji 1946 skončilo pre nedosta
tok dôkazov. Pod toto rozhodnutie sa však podpísalo ovplyvňovanie a vydieranie 
svedkov zo strany verejného obžalobcu. Pre Kleinerta sa preto osudným stalo ob
novené prešetrovanie jeho prípadu pred Odvolacou komisiou MNO pre dôstoj
níkov a rotmajstrov z povolania, ktorá evidovala jeho opätovnú žiadosť o vstup 
do čs. armády. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa nakoniec na svojom 
zasadnutí 7. októbra 1947 uznieslo na návrh Úradu obžaloby pri NS prikázať pre-

1 NA Praha, f. Ministerstvo vnitra - Londýn, šk. 119, inv. č. 2-11-18, správy kancelárie prezidenta republiky 
z 3.1.1943.
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rokovanie trestnej veci proti nemu priamo do pôsobnosti tohto súdu.2 Kleinert bol 
následne okamžite vzatý do väzby a súdený spolu s Čatlošom, Turancom a para
doxne aj s bývalým zástupcom veliteľa východoslovenskej armády Viliamom Tal- 
ským, obvineným zo zodpovednosti za jej odzbrojenie Nemcami. Už o niekoľko 
týždňov na to, v decembri 1947, bol Kleinert odsúdený na trest smrti obesením.

Počas týchto procesov pred NS sa zločinom páchaným slovenskými jednot
kami na okupovanom území ZSSR venovala dovtedy najväčšia pozornosť. Pritom 
Kleinert bol jediným dôstojníkom ZD súdeným pred NS, keďže viaceré zvlášť po
dozrivé osoby, ako Lokšík, Pilfousek či Werner na konci vojny emigrovali zo Slo
venska.3 Všetci traja obvinení sa vo väčšej či menšej miere zodpovedali tiež za 
nehumánne správanie sa jednotiek slovenskej armády na východnom fronte. Pre 
všetkých bol typický obranný schematizmus, keď vlastnú zodpovednosť za tieto 
činy odmietali. Čatloš ako minister a hlavný veliteľ armády pritom niesol spolu 
s bývalým prezidentom Tisom, ako najvyšším vojenským veliteľom, najväčšiu po
litickú a morálnu zodpovednosť za všetky násilné činy slovenskej armády, ktoré 
odporovali vojenskému právu a zvyklostiam vedenia vojny. Pred NS sa obhajoval 
tvrdením, že informácie k nemu prenikali až dodatočne, pričom zodpovednosť 
prenášal na podriadených či ospravedlňoval nemeckým tlakom. Tu mu nahrávali 
aj výpovede svedkov z radov jeho bývalých služobne podriadených dôstojníkov. 
Ako príklad možno uviesť výpoveď bývalého veliteľa ZD brigádneho gen. Kunu, 
ktorý pred súdom ako svedok zahmlieval mieru vlastnej informovanosti o zlo
činoch: „U Lokšíka bol vyšetrovateľ vec Cisárik4, lenže od Lokšíka bol Žitomír 
vzdialený 260 km a v zime bolo možné spojenie iba rádiom. Cesta zo Žitomíra na 
Kozinky nebola zjazdná a 102 pluk bol v tábore odľahlom od dedín, takže Lokšík 
mohol na pluk pôsobiť.“5 Aj na základe takýchto výpovedí potom Čatloš zodpo
vednosť presúval na podriadených. Bývalý minister čelil tiež otázkam, do akej 
miery bol informovaný o celkovom charaktere vyhladzovacej vojny. Aj tu však 
bol opatrný a mieru vlastnej informovanosti najmä v otázke vyvražďovania Židov 
zahmlieval: „Síce v neurčitom zmysle presakovalo už v r. 1941 po mojom návra
te z fronty, že Nemci na obsadenom území hromadne likvidujú židov. Behom r. 
1942 a najmä r. 1943 prišli i konkrétnejšie údaje.“ Na inom mieste zodpovednosť 
prenášal na v tom čase už Národným súdom odsúdeného a popraveného Tisu: 
„V r. 1941 a r. 1942, keď som počul o hromadných exekúciách židov, aj tieto som 
povedal Tisoví.“ Prečo však Čatloš napriek takýmto otrasným zisteniam zotrvával 
vo funkcii ministra, vo svojej výpovedi nezdôvodnil.6 V povojnových spomienkach

2 SNA Bratislava, f. NS, šk. 144, Tnľud 39/47, inv. č. 105.

3 Lokšík bol Ľudovým súdom v Bratislave 25.11.1948 v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. V ŠA v Brati
slave vo fonde Ľudové súdy v bratislavskom kraji 1945 - 1948 sa nachádza len jeho rozsudok.

4 Vtedy stot. pech. Ján Cisárik.

5 SNA, f. NS, šk. 140, Tnľud 12/47/15, zápisnica z vypočúvania P. Kunu z 1.12.1947, s. 111.

6 SNA, f. NS, šk. 141, Tnľud 29/47/2, zápisnica z vypočúvania F. Čatloša z 11.12.1947, s. 13-15.
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sa obhajoval úmyslom brániť národné záujmy, aby sa na jeho miesto nedostal nie
kto z germanofilov v armáde (Turanec, Pilfousek atď.).7 Faktom však zostáva, že 
v roku 1942 z titulu svojej funkcie nijako nezasiahol proti deportáciám Židov, aj 
keď disponoval dostatkom informácií o tom, aký osud ich na okupovanom úze
mí čaká. Svojím postojom a konkrétnymi činmi (na základe údajných skúseností 
z východného frontu), naopak, ešte prispel k radikalizácii tzv. riešenia židovskej 
otázky. Minimálne do jari 1943 tiež nijako neprotestoval ani proti nasadzovaniu 
slovenských jednotiek do protipartizánskych akcií, napriek tomu, že ich cieľom 
bolo aj nevinné civilné obyvateľstvo. Napriek týmto skutočnostiam bol Čatloš 
odsúdený len na 5 rokov odňatia slobody, z väzenia sa pritom dostal už v januári 
1948. Okrem nedostatku primárneho dôkazového materiálu sa pod to podpísali 
predovšetkým lojálne „výpovede“ viacerých bývalých dôstojníkov slovenskej ar
mády, jeho pokus o prevratovú akciu v roku 1944 a následne aj snaha zapojiť sa 
do SNP.

Konkrétnejší bol vo svojich výpovediach pred NS bývalý veliteľ RD Jozef Tura
nec. Ten dokonca uviedol dva prípady masových exekúcií Židov nemeckými jed
notkami SS zo septembra 1941, ktorých svedkom boli vojaci tylových zložiek RD 
na strednej Ukrajine.8 Písomné hlásenie však do Bratislavy neposlal, alibisticky 
pritom tvrdil, že o prípadoch informoval predstaviteľov DHM pri RD. V januári 
1942 o vraždení Židov podľa vlastných slov ústne oboznámil aj prezidenta Tisu, 
vedel však podľa neho o nich „skoro každý príslušník RD“.9 Na inom mieste uvie
dol, že svedkom jednej nemeckej exekúcie (neudával však, či išlo o Židov) bol aj 
sám, a to už koncom júla pri Ľvove. O tomto prípade údajne priamo na fronte 
informoval aj gen. Čatloša.10 V súvislosti s Turancovým procesom je zaujímavé, 
aký veľký priestor obžaloba venovala dokazovaniu jeho zodpovednosti ako veli
teľa RD za zastrelenie niekoľkých partizánov v roku 1942. Už na prvý pohľad je tu 
zreteľná disproporcia pri porovnaní množstva dôkazového materiálu o činnosti 
RD na jednej a ZD na strane druhej. V procese s Čatlošom sa pritom pracovalo len 
s minimom dobových dokumentov, ktoré by priblížili jeho zodpovednosť za čin
nosť ZD pri jej participácii na vedení vyhladzovacej vojny. Samotný Turanec bol 
nakoniec odsúdený na trest smrti, ktorý mu bol neskôr pozmenený na 30 rokov 
väzenia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nebola v zornom poli obžaloby ani otáz
ka možnej spoluzodpovednosti slovenskej armády za likvidáciu Židov. Najzreteľ- 
nejšie sa to odráža pri analýze súdneho procesu s L. Kleinertom. Obžaloba sa tu

7 VHA Bratislava, f. gen. Ferdinand M. Čatloš 1914 - 1971 (pozostalosť), šk. 4, list Kmicikievičovi z 29. 11. 
1965.

8 SNA, f. NS, šk. 141, Tn ľud 29/47/1, zápisnica z vypočúvania J. Turanca z 5.2.1947, s. 5. Ide o v podkapitole 
II/l uvedený prípad spomínaný už v Turancovom denníku.

9 Tamže, s. 4-6.

10 Tamže, zápisnica z vypočúvania J. Turanca zo 14.1.1947, s. 30.
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uspokojila s dôkazovým materiálom o trestnej výprave proti obci Maloduš. O tej
to masakre totiž boli k dispozícii aj bezprostredné hlásenia a zároveň výpovede 
svedkov pred NS.11 Bližšou analýzou činnosti Kleinertovej jednotky sa však ob
žaloba nezaoberala. A to aj napriek tomu, že Kleinert odmietajúci zodpovednosť 
za masakry, okrem iného, vypovedal: „Veľká akcia bola po 13. marci (1942 - I.B.), 
bolo vypálených asi 20 dedín.“12 Naopak, samostatná pozornosť sa v jeho prípade 
venovala dokazovaniu spáchania trestného činu „zrady na povstaní“, čo bol druhý 
bod obžaloby.13

Predstavu o charaktere protipartizánskej vojny si orgány NS vytvorili na zák
lade výpovede plk. Kmicikieviča, ktorý tu parafrázoval svoje zistenia z roku 1942. 
Popísal pritom aj metódy okupačných jednotiek, využívané pri nahlasovaní počtu 
protivníkových strát: „Kleinert a jemu podobní potom hlásili, že len toľko a toľko 
partizánskych živlov zastrelili a nehlásili koľko z toho bolo starcov, žien a detí.“ 
Táto skutočnosť výrazne sťažuje diferenciáciu obetí, a to aj v prípade, ak sa me
dzi nimi nachádzali Židia. Kmicikievič na druhej strane upozorňoval aj na zodpo
vednosť velenia divízie, keďže o „Lokšíkových zverstvách“ sa podľa neho vedelo 
verejne. Jeho výpoveď následne prispela k vyhláseniu obžaloby, že si vyhradzuje 
právo podať trestné oznámenie proti gen. Kunovi.14

K tomuto kroku nakoniec pristúpil už veliteľ Vojenskej oblasti 4, ktorý ho 6. 
decembra 1947 zaslal priamo Slovenskej národnej rade v Bratislave.15 Gen. Kuna 
bol zároveň poslaný na nútenú dovolenku a 1. apríla 1948 preložený do výsluž
by. Nepomohli mu pritom ani zásluhy, ktoré získal v SNP a následne pri vojen
skom oslobodzovaní Slovenska. Obžalobca pri NS plk. just. Anton Rašla pôvodne 
Predsedníctvu Slovenskej národnej rady v Bratislave navrhoval, aby Kunov prípad 
pripadol do pôsobnosti tohto súdu. Zdôvodňoval to jeho vysokou vojenskou funk
ciou v období slovenského štátu a súvislosťou jeho činnosti s trestným prípadom 
F. Čatloša a spol.16 Kunov prípad bol napriek tomu nakoniec začiatkom roka 1948 
odstúpený do pôsobnosti Ľudového súdu v Banskej Bystrici. Kuna sa tu musel 
obhajovať z podozrenia, že vo funkcii veliteľa ZD toleroval a zároveň schvaľoval 
„neľudské chovanie protiviace sa medzinárodným zvyklostiam o vedení pozem
nej vojny“.17 Obvinenia voči gen. Kunovi sa však napriek predloženiu viacerých

h SNA, f. NS,šk. 140, Tnľud 12/47/15, zápisnica z vypočúvania svedkov 29.11.1947.

12 Kleinert tvrdil, že počas trestných výprav mu boli podriadení 3-4 príslušníci SD a jeden milicionár, ktorí 
vykonávali exekúcie. SNA, f. NS, šk. 140, Tn ľud 12/47/15, zápisnica z vypočúvania z 24.11.1947, s. 26, 38.

13 ABS Praha, f. S, sig. S-367-19, obžaloba na L. Kleinerta 18.10.1947.

14 SNA, f. NS, šk. 140, Tnľud 12/47/15, zápisnica z vypočúvania svedkov z 26.11.1947, s. 38.

15 ŠA Banská Bystrica, f. Krajský súd v Banskej Bystrici (1770) 1872 - 1954, trestné spisy, ĽS 63/48, trestné 
oznámenie zo 6.12.1947.

16 ŠA Banská Bystrica, f. Krajský súd v Banskej Bystrici (1770) 1872 - 1954, trestné spisy, ĽS 63/48, návrh plk. 
Rašlu z 18.12.1947.

n ŠA Banská Bystrica, f. Krajský súd v Banskej Bystrici (1770) 1872 - 1954, trestné spisy, ĽS 63/48, štátne
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relevantných dobových dokumentov z roku 1942 (najmä tých, ktoré sa týkali prí
padu veliteľa JPO, resp. ZPO pplk. Kmicikieviča) dokázať jednoznačne nepodari
lo. V Kunov prospech totiž zavážili viaceré výpovede potvrdzujúce jeho tvrdenia 
o sabotovaní protipartizánskych akcií a pomoci civilnému obyvateľstvu. Toleroval 
podľa nich materiálnu pomoc civilistom zo strany slovenských vojakov, ich ochra
nu pred násilným nasadzovaním na nútené práce do Nemeckej ríše a pod. Kuna 
sa mal tiež osobne zaručiť za niekoľko osôb, ktorých Nemci plánovali popraviť.18 
Ľudový súd v Banskej Bystrici ho preto 9. novembra 1948 spod obžaloby v plnom 
rozsahu oslobodil. Napriek tomuto rozsudku ho nastupujúci komunistický režim 
v apríli 1950 degradoval na vojaka. Vojenská hodnosť brig. gen. mu bola vrátená 
až in memoriam v roku 1991.19

Ako naznačuje už Kunov proces, viac informácií o účasti slovenských jedno
tiek na represáliách voči civilnému obyvateľstvu možno paradoxne nájsť v doku
mentoch z procesov pred ľudovými súdmi. Platí to v prípade najväčšieho procesu 
s Jánom Záhorákom a siedmimi príslušníkmi jeho čaty. V spisovom materiáli náj
deme množstvo svedectiev, ktoré na základe konkrétnych prípadov dokumentujú 
rozsah zločinov Záhorákovej jednotky. Vyplýva z nich, že jeho jazdecká čata v ob
dobí od novembra 1941 do marca 1942 počas protipartizánskej činnosti pešieho 
pluku 102 zatýkala, mučila, ale aj povraždila desiatky civilistov, ktorých obviňo
vala z podpory partizánskeho hnutia. Čiastočne pritom možno vysledovat' aj oso
bitné charakteristiky jednotlivých páchateľov, včítane Záhoráka vyznačujúceho 
sa podľa viacerých výpovedí mimoriadnou krutosťou. Obžaloba však na druhej 
strane ani nezisťovala, do akej miery sa Záhorák riadil inštrukciami Vel. ZD o po
stupe proti nepriateľskej činnosti. Záhorák bol nakoniec odsúdený na 30 rokov, 
trest smrti nedostal, lebo sa na rozdiel od Kleinerta zapojil do SNP.20

Činnosť príslušníkov ZD na okupovanom území ZSSR sa v armáde opätovne 
vyšetrovala v polovici 50. rokov. Ani tu sa však neskúmal celkový rozsah účasti 
slovenských vojakov na represáliách (včítane podielu na genocíde Židov), napriek 
tomu, že slovenské jednotky boli súčasťou okupačného aparátu a spolupracovali

zastupiteľstvo v Bratislave pre Štátne zastupiteľstvo v Banskej Bystrici z 19. 1. 1948; trestné oznámenie 
na brig. gen. Kunu zo 6.12.1947.

18 ŠA Banská Bystrica, f. Krajský súd v Banskej Bystrici (1770) 1872 - 1954, trestné spisy, ĽS 63/48, odpis vý
povede kpt. pech. Jána Baláža - Branka z 1. 7.1947; zápisnica z vypočúvania svedka Ladislava Šišovského 
na Krajskom súde v Trenčíne 6. 8. 1948; zápisnica z vypočúvania svedka plk. just. Antona Rašlu zo dňa 
26. 8. 1948 na Krajskom súde v Bratislave; zápisnica z vypočúvania svedka Dušana Jamrišku z 27. 7.1948 
na Krajskom súde v Brne; zápisnica o hlavnom pojednávaní na Ľudovom súde v Banskej Bystrici dňa 9. 
11.1948.

19 ŠA Banská Bystrica, f. Krajský súd v Banskej Bystrici (1770) 1872 - 1954, trestné spisy, ĽS 63/48, rozsudok 
z 9. 11. 1948; CSÉFAĽVAY, F. a kol.: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 - 1945. Bratislava 2013, s. 
145.

20 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v bratislavskom kraji 1945 - 1948 , ĽS 440/48, Lšt 552/1948; MEDVECKÝ, 
M.: Represálie príslušníkov Zaisťovacej divízie voči civilnému obyvateľstvu na obsadenom území ZSSR. 
In: Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov I. Zborník príspevkov z prvého sympózia 
Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Modrová 19. - 20. apríla 2002, Trnava 2002, s. 162-163.
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s jednotkami Wehrmachu, SS, či nemeckej polície, ktoré boli doslova symbolom 
vyhladzovacej vojny na východe. Na lavici obžalovaných sa pritom ocitlo niekoľ
ko osôb, z ktorých niektorí slúžili aj v povojnovej čs. armáde. Napriek tomu, že 
toto vyšetrovanie prebiehalo v čase politických procesov a čistiek, nemožno ho 
označiť za vykonštruované, aj keď jeho politické ovplyvňovanie je pravdepodob
né. Vyšetrovateľom sa, naopak, podarilo zhromaždiť množstvo svedeckých výpo
vedí, ale tiež dobových dokumentov, čo predsa len vnieslo viac svetla do prípadu 
represívnej činnosti ZD na okupovanom území ZSSR a dopomohlo k odhaleniu 
niektorých dovtedy ututlávaných trestných činov a nehumánnych praktík. Po
zornosť vojenských vyšetrovacích orgánov sa postupne najviac koncentrovala na 
dvoch bývalých dôstojníkov pešieho pluku 102, a to stále aktívneho dôstojníka 
pplk. pech. Tibora Sama21 a bývalého kpt. pech. čs. armády Ladislava Gindla.22 
V roku 1955 boli obidvaja odsúdení vojenským súdom vysokým trestom odňatia 
slobody. Samo dostal trest 18 rokov väzenia, ktorý mu však bol na základe pred
chádzajúcich amnestií prezidenta republiky znížený na 8 rokov. Gindl bol odsúde
ný na 20 rokov, avšak v súvislosti s predchádzajúcimi prezidentskými amnestiami 
mu bol trest tiež skrátený o vyše 11 rokov.23

21 Po vypuknutí SNP sa ako príslušník odzbrojenej východoslovenskej armády ocitol v nemeckom zajatí. 
Krátko po návrate na Slovensko dezertoval začiatkom roka 1945 k partizánom. Začiatkom mája 1945 bol 
prijatý do 1. čs. armádneho zboru a po vojne zostal slúžiť v čs. armáde, kde dosiahol hodnosť pplk. CSÉFAL- 
VAY a kol., ref. 19, s. 210.

22 Medzi obvinenými bol aj bývalý pplk. pech. slovenskej armády Martin Strapák, ktorý na východnom fronte 
pôsobil vo funkcii veliteľa práporov a neskôr aj ako veliteľ pešieho pluku 102 ZD (neskôr 2. PD). Bol to 
najvyššie postavený dôstojník ZD medzi obvinenými. Zatknutý bol 31. 5. 1955. Jeho trestná činnosť však 
spadala pod amnestiu prezidenta republiky. Zároveň mu nebolo možné dokázať, že činy, z ktorých bol 
obvinený, vykonával samostatne, teda bez rozkazu nadriadených orgánov. Vyšetrovaním sa tiež nezistilo, 
že by počas pôsobenia pri ZD spáchal nejakú vraždu, jeho trestná činnosť sa nedala klasifikovať ani ako 
spolupáchateľstvo na vražde. Z týchto dôvodov bol už koncom júna 1955 prepustený na slobodu. ABS 
Praha, f. Sbírka V, arch. č. V - 3137 MV, Osobný spis štátno-bezpečnostného vyšetrovania proti Martinovi 
Strapákovi.

23 ABS Praha, f. Sbírka V, arch. č. V -1951 MV, I. časť.; arch. č. V - 2487 MV, I. časť.
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III. S Nemeckom až 
do konca (september 1944 
- apríl 1945)

1. Situácia v technických divíziách na fronte po 
vypuknutí SNP

Po vypuknutí SNP sa spečatil osud obidvoch technických divízií v zahraničí, ke
ďže ich návrat na Slovensko už neprichádzal do úvahy. Odsun 1. TD (na základe 
pôvodného súhlasu OKW z 26. augusta), ktorá koncom augusta ustúpila z úze
mia vtedajšieho Rumunska (v dôsledku tamojšieho štátneho prevratu a strachu, 
že padne do zajatia), bol na poslednú chvíľu zastavený. A to aj napriek tomu, 
že pôvodný rozkaz na odchod na Slovensko jej veliteľstvo dostalo len 30. au
gusta.1 Útvary a jednotky divízie boli od 31. augusta do 2. septembra odzbroje
né v priestore Deda (maďarsky Déda) - Toplita (maďarsky Maroshévíz) - Reghin 
(maďarsky Szászrégen) v údolí rieky Muresul v Sedmohradsku, teda na území, 
ktoré po druhej Viedenskej arbitráži v roku 1940 pripadlo Maďarsku (asi 60 km 
severne od mesta Tárgu Mure? /maďarsky Marosvásárhely/).2 Vzhľadom na vy
puknutie SNP a rozklad slovenskej armády na Slovensku OKW spočiatku nema
lo jasno, čo s odzbrojenou divíziou. Situácia sa čiastočne vyjasnila 5. septem
bra, keď na miesto sústredenia jej jednotiek dorazil osobne veliteľ operačného 
územia východného Maďarska (Befehlshaber im Operationsgebiet Ostungam) 
genpor. Emil Zellner. Predstaviteľov divízie pritom informoval, že jej jednotky

1 BYSTRICKÝ, J.: Pozemné vojská slovenskej armády na východnom fronte 1941 - 1945. In: Slovensko a dru
há svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. - 31. mája 
2000. Bratislava 2000, s. 206; Tenže: Slovenská 1. technická divízia na území Rumunska v roku 1944. In: 
Historické štúdie 45, Bratislava 2007, s. 41; Tenže: Vývoj na fronte v Rumunsku v roku 1944 vo vzťahu k Slo
vensku. In: Udalosti 23. augusta 1944 v Rumunsku a Slovenské národné povstanie z 29. augusta 1944 (Ich 
vplyv na oslobodenie Rumunska a Slovenska a na ukončenie druhej svetovej vojny). Zborník príspevkov 
z 9. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska Alba Iulia, 19. - 23. september 2011. Alba Iulia, 
Banská Bystrica 2012, s. 70-87.

2 VHA Bratislava, Špeciálna zbierka X - spomienky, ŠZX - 446, stot. just. Ján Hák, hlásenie stot. just. J. Háka 
pre MNO, just. oddelenie z 22. 10.1944, s. 1-2.
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zostávajú v dovtedajšom priestore v nezmenenom postavení s úlohou budovať 
obranné postavenia. Zbrane však mali mať pridelené len dôstojníci.3 Operačné 
oddelenie OKH nakoniec až 20. septembra 1944 rozhodlo (na návrh Skupiny ar
mád Severná Ukrajina), že slovenská 1. TD zostane v podriadení Skupiny armád 
Južná Ukrajina (od 23. septembra Skupina armád Juh).4 Definitívne rozhodnutie 
o postavení divízie však padlo pravdepodobne až koncom októbra. Naznačuje 
to rozkaz Štábu velenia brannej moci na OKW z 27. októbra určený Veliteľstvu 
Skupiny armád Juh. Ten obsahoval nariadenie o zachovaní 1. TD ako kompaktnej 
„jednotky, ktorá je považovaná za súčasť novoformujúcej sa slovenskej brannej 
moci.“ Opätovné vyzbrojenie divízie však už nepripadalo do úvahy. Ponechané, 
resp. vrátené, jej mali byť len zbrane „potrebné na sebaochranu (približne 10 per
cent) normálnej výzbroje“.5

V novembri bolo opätovne ozbrojených 10 % príslušníkov divízie ručnými 
zbraňami.

Od divízie však boli už krátko po jej odzbrojení odvelené jednotky sformované 
z dôstojníkov a mužstva nemeckej národnosti (asi 430 osôb), ktoré boli zaradené 
do Zbraní SS.6 Toto rozhodnutie bolo v súlade s medzištátnou zmluvou zo 7. júla 
1944, podľa ktorej mali vojenskú službu v tejto nacistickej organizácii vykonávať 
všetci slovenskí Nemci.7

Samotné odzbrojenie, ako aj spôsob jeho prevedenia nemeckou armádou, pri
tom mnohí slovenskí vojaci vnímali ako potupu, a to aj vzhľadom na obete, ktoré 
museli v prospech nemecko-slovenského spojenectva dovtedy vo vojne priniesť. 
Vojakov sa veľmi dotklo surové zaobchádzanie zo strany Nemcov, ktorí mnohým 
z nich počas odzbrojovania odcudzili aj súkromné veci, včítane oblečenia a erár
nych súčiastok. Pocit krivdy pritom znásoboval fakt, že mnohí vojaci spočiatku 
vôbec netušili, čo bolo príčinou takéhoto nemeckého kroku a mali strach, že ich 
neminie osud zajatcov.8 Správy zo Slovenska totiž medzi nich prenikali len poma
ly.9 Aj tie však boli veľmi nepresné. Napríklad v denníku II/20 práporu sa k 1. sep-

3 BYSTRICKÝ, J.: Slovenská 1. technická divízia..., ref. i, s. 42-43.

4PREČAN, V. (ed.).: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. Bratislava 1970, 
dok. 165, s. 316-317, referát oddelenia atašé - pozemné vojsko pre OKW z 30.9.1944.

5 NIŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké vzťahy 1941 - 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti 
ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941 - 1945 in Doku- 
menten II. Vom Krieg gegen die UdSSR bis zum Untergang der Slowakischen Republik im jahr 1945. Prešov 
2011, dok. 282, s. 844-845.

6 BYSTRICKÝ, J.: Slovenská 1. technická divízia..., ref. 1, s. 42; KOLLÁR, P.: K osudu príslušníkov 1. technickej 
divízie slovenskej armády v rokoch 1944 - 1947. In: Vojenská história, roč. 1,1997, č. 2, s. 83.

i Pozri poznámku 20 nasledujúcej podkapitoly.

8 VHA Bratislava, Špeciálna zbierka X - spomienky, ŠZX - 446, stot. just. Ján Hák, hlásenie stot. just. J. Háka 
pre MNO, just. oddelenie z 22.10.1944, s. 3-4; VHA Bratislava, f. RD, šk. 124, Vojnový denník III. práporu.

9 Napr. podlá Vojnového denníka III/20 práporu sa jeho vojaci až 3.9. od Nemcov dozvedeli, že „dôvod k na
šemu odzbrojeniu dala situácia doma.“ VHA Bratislava, f. RD, šk. 124, Vojnový denník III. práporu.
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tembru konštatuje, že k odzbrojeniu došlo „v dôsledku politických udalostí doma, 
kde podľa zpráv partizáni sobrali skoro dve tretiny územia - aspoň na toľkom úze
mí šarapatia.“10 Vojakom sa však zároveň rozplynula vidina skorého návratu do 
vlasti, kam sa drvivá väčšina nesmierne tešila. Podľa hlásenia veliteľa 1/21 roty 
túžbu vrátiť sa domov znásobovali obavy o bezpečnosť Slovenska v situácii, keď 
sa k jeho územiu nezadržateľne približoval východný front. Z toho možno vyde
dukovať, že motiváciou pre tieto pohnútky nebola vo väčšine prípadov vôľa na
sadzovať životy pre ideály pertraktované na konci vojny ľudáckou propagandou, 
ako skôr strach o vlastné rodiny či majetok. Frustráciu vojakov zoči-voči zmene
nej situácii pritom prehlboval fakt, že o pôvodnom rozhodnutí stiahnuť divíziu 
na Slovensko sa dozvedeli tesne pred jej samotným odzbrojením.11 Rozpoloženie, 
v akom sa slovenskí vojaci v tom čase nachádzali, vystihujú aj viaceré vojnové 
denníky. Napríklad v denníku pionierskeho práporu 41 sa v tejto súvislosti celkom 
otvorene konštatuje: „To je odplata za všetko čo slovenský vojak vytrpel behom 3 
rokov a za vyliatu krv na východnom fronte, alebo južnom fronte.“ Myšlienka na 
odpor pritom, podľa samotného zapisovateľa, neprichádzala vôbec do úvahy, a to 
z dôvodu veľkej nemeckej presily. Vojakov pritom podľa neho poburovalo aj to, že 
po odzbrojení „boli veznení už pod nemeckým dozorom, jako zajatci, alebo dajakí 
zločinci.“12 Podľa hlásenia veliteľa 1/21 práporu v dôsledku týchto skutočností vo
jaci „stratili dôveru k nemeckej armáde.“13

Uvedené skutočnosti začiatkom septembra ešte prehĺbili už aj tak zlý morál
ny stav jednotiek. Výrazne poklesla disciplína, naopak, rástla apatia k plneniu si 
vojenských povinností, a to nielen u vojakov, ale tiež u dôstojníkov.14 Situáciu 
v neposlednom rade zhoršovalo už aj v predchádzajúcom období viaznuce zá
sobovanie a materiálne zaopatrenie jednotiek vystavených dlhým vyčerpávajú
cim presunom. Alarmujúco pôsobila najmä chýbajúca obuv, ale tiež nedostatok 
základných potravín.15 Tento stav sa podľa samotného veliteľa 1. TD plk. pech. 
Františka Krakovského prehĺbil v dôsledku situácie, ktorá vznikla na Slovensku 
po vypuknutí SNP „nakoľko odzbrojením celej armády a bojovými akciami parti
zánov sa celý vojenský aparát skoro zrútil.“ Velenie divízie v tejto súvislosti začali 
znepokojovať tiež chýbajúce doplnky výstroja na zimu.16

io VHA Bratislava, f. RD, šk. 113, Vojnový denník 11/20 práporu.

n VHA Bratislava, f. RD, šk. 113, Vojnový denník 11/20 práporu; šk. 142, č. j. 540/taj. 1944, hlásenie veliteľa 
1/21 roty z 30.8.1944.

12 VHA Bratislava, f. RD, šk. 184, Vojnový denník pionierskeho práporu 41, s. 9; šk. 113, Vojnový denník 11/20 
práporu.

13 VHA Bratislava, f. RD, šk. 142, č.j. 421/taj. 1944, hlásenie veliteľa 1/21 práporu z 26.9.1944.

и VHA Bratislava, f. RD, šk. 142, č.j. 416/taj. 1944, obežník veliteľa pešieho pluku 21 zo 17.9.1944.

15 VHA Bratislava, f. RD, šk. 142, č.j. 421, hlásenie veliteľa 1/21 práporu z 26. 9. 1944; č.j. 540/taj. 1944, hlá
senie Vel. 1/21 roty z 30.8. 1944.

16 VHA Bratislava, f. RD,šk. 102, č.j. 579/taj. 1944, dôverný rozkaz č. 10 z 30.11.1944.
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Priamym následkom tohto stavu bol stupňujúci sa počet dezercií, ktoré pri
tom alarmujúco pribúdali už v predchádzajúcom období. Ako príklad možno 
uviesť hlásenie veliteľa 1/20 práporu z 26. septembra, podľa ktorého od 1. augusta 
do 25. septembra zbehlo 53 jeho vojakov. Pritom „najväčšie rozhorčenie, nekľud 
a snahu dostať sa domov za každú cenu“ bolo podľa tohto hlásenia badať najmä 
u vojakov, „ktorí sú z kraja obsadeného boľševickými bandami na Slov [ensku].“17 
Mnohých dezertérov sa síce podarilo chytiť a vrátiť k divízii, časť vojakov sa však 
dostala až na Slovensko, boli však zaistení a spolu s príslušníkmi odzbrojenej vý
chodoslovenskej armády deportovaní do nemeckých zajateckých táborov. Spolu 
s nimi sa potom aj vracali na Slovensko. Časť z nich sa následne opätovne ocitla 
vo vojenských stavebných jednotkách novo sa tvoriacej slovenskej brannej moci. 
Na stúpajúci počet dezercií mala veľký vplyv skutočnosť, že slovenské jednotky 
sa počas presunu na jeseň 1944 k Balatonu dostali do blízkosti vtedajších sloven
ských hraníc, keď prechádzali cez Kamenicu nad Hronom a Parkan (dnes Štúrovo), 
teda cez územie odstúpené v novembri 1938 Maďarsku. Tieto skutočnosti sa, pri
rodzene (spolu s odsunom vojakov nemeckej národnosti), výrazne podpísali pod 
pokles početných stavov divízie, ktorá mala ešte v polovici augusta 5 094 prísluš
níkov. Začiatkom októbra to bolo len niečo vyše 3-tisíc príslušníkov.18

Medzi vojakmi sa tiež rozširovali protivojnové nálady, ktoré spochybňovali 
zmysel ďalších bojov a protisovietsku propagandu. Vel. 1. TD v tejto súvislosti 
v novembri konštatovalo, že aj medzi slovenskými vojakmi sa nachádzali „živly, 
ktoré nechápu, poťažne nechcú chápať zmysel boja Veľkonemeckej ríše a jeho 
spojencov proti boľševizmu a nebezpečie, ktoré by nastalo rozšírením boľševizmu 
po celej Európe.“19

Čo sa týka situácie v 2. TD v Taliansku, časť jej jednotiek sa už krátko po vy
puknutí SNP začala premiestňovať z pozícií pri rieke Pád na jej severný breh. 
Tým sa malo zabrániť tomu, aby divízia v dôsledku ofenzívy západných Spojen
cov nepadla do zajatia. Podľa spomienok vtedajšieho veliteľa pešieho pluku 101 
pplk. Kmicikieviča to bola iniciatíva veliteľa divízie plk. jázd. Jána Veselého a jeho 
náčelníka štábu stot. gšt. Ľudovíta Steinera. Pôsobením týchto dôstojníkov pod
ľa neho „užší štáb divízie servilne vyplňoval všetky rozkazy Nemcov.“ Sám Kmi- 
cikievič mal, naopak, podľa vlastných slov presun svojho pluku na severný breh 
rieky odďaľovať, a to v snahe prejsť s ním na stranu Spojencov. Ide však len o jeho 
subjektívne povojnové tvrdenie, takže jeho hodnovernosť je otázna.20 Správy o vy
puknutí SNP mali, prirodzene, vplyv aj na morálny stav 2. TD, aj keď situácia tu 
nebola taká kritická, ako pri 1. TD, ktorá bola odzbrojená. Nespokojnosť vojakov

u VHA Bratislava, f. RD, šk. 142, č.j. 421/taj. 1944, hlásenie veliteľa 1/20 práporu z 26.9.1944.

18 BYSTRICKÝ, J.: Slovenská 1. technická divízia..., ref. 1, s. 44.

19 VHA Bratislava, f. RD, šk. 102, čj. 532/taj. 1944, obežník veliteľa 1. TD z 20.11.1944.

20 VHA Bratislava, f. Špeciálna zbierka X - spomienky, ŠZX - 32, plk. Jaroslav Kmicikievič; VHA Bratislava, f.
ZD, sig. III/l 1, č. j. 89 257/taj. mat. 1944, rozkaz pre presun zo 4.9.1944.
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aj tu vyvolával najmä strach o doma zanechané rodiny a majetok. Situáciu pritom 
zhoršoval fakt, že vojaci disponovali len minimom informácií o tom, čo sa doma 
deje (aj vinou prerušenia poštového styku s domovom) a ich žiadosti o dovolenku 
sa z dôvodu neprehľadnej situácie na Slovensku zamietali.21 Spravodajské orgány 
divízie pritom zaznamenali aj protinemecké nálady, ktorých príčinou malo byť 
počúvanie rozhlasových správ o udalostiach na Slovensku na prístrojoch domá
ceho obyvateľstva. Napr. v III/102 prápore mal byť všeobecne rozšírený názor, že 
zatiaľ čo „my za Nemcov pracujeme a bojujeme...oni ničia naše majetky a rozbí
jajú našincov na Slovensku.“22 Tieto tendencie potvrdzuje tiež záznam v denníku 
zdravotnej správy Vel. 2. TD, kde sa zdôrazňujú obavy vojakov, „aby sa nemecké 
jednotky nechovali k nášmu civilnému obyvateľstvu tak, ako sme to videli v Rus
ku, alebo v blízkom talianskom zápolí.“23 Protinemecký postoj zaujímali aj viacerí 
dôstojníci na čele so spomínaným pplk. Kmicikievičom, ktorí sa hlásili k čs. od
boju, spolupracovali s jednotkami miestnych partizánov a podporovali dezercie 
vojakov k nim, aj keď spojenie s odbojovým hnutím doma, a v tom čase ani v Lon
dýne, nemali.24

V snahe zareagovať na vývoj situácie, nariadilo velenie divízie už v polovi
ci septembra „vhodnými prednáškami poučiť mužstvo prečo muselo nem. voj
sko prísť na Slovensko a robiť poriadky proti shodeným partizánom, ktorí ničia 
majetky naše, slovenské, vyhadzujú do povetria mosty, továrne...“25 Ani velenie 
divízie však nedisponovalo dostatkom informácií o situácii na Slovensku, absen
tovali tiež akékoľvek ideologické smernice. Dokazuje to aj obsahové zameranie 
týždenníka divízie Front a vlasť. Ani jeho protipovstalecká rétorika a deklarovanie 
podpory novej vláde pritom nemohli prekryť názorovú „dezorientáciu“ autorov 
článkov „Slováci a dnešné Slovensko“, „Okolo situácie na Slovensku“ a „Karneval 
rakiet“.26 Pod obsahovú stránku týchto textov sa však s najväčšou pravdepodob
nosťou podpísal už aj ich vlastný necenzurovaný pohľad na situáciu na Slovensku, 
ako aj samotnú vojnu. Chýbala tu totiž akákoľvek zmienka o spojenectve s Ne
meckom, hrozbe boľševizmu a z toho pre slovenskú armádu vyplývajúcich povin
nostiach. Táto skutočnosť však nezostala bez povšimnutia skupiny DHM pri 2. TD,

21VHA Bratislava, f. ZD, šk. 60, sig. III/ll, hlásenie veliteľa p. pi. 102 z 15.9.1944, č. j. 361/taj. 1944, hlásenie 
1/102 práporu z 29.9.1944.

22 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 60, sig. III/l 1, č.j. 758/taj. pob. 1944, hlásenie veliteľa III/102 práporu stot. pech. 
Alojza Naňáka.

23 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 6, sig. 1/73.

24 ŠTEFANSKÝ, V.: Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 - 1945. Bratislava 2000, s. 46.

25 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 60, sig. III/ll, č.j. 758/taj. pob. 1944, rozkaz veliteľa p. pl. 102 pre III/102 prápor 
zo 16.9.1944.

26 Povstanie sa tu interpretovalo ako puč cudzích Slovensku nepriateľských síl, zdôrazňovala sa úloha par
tizánov, sovietskych parašutistov v ňom na úkor slovenských vojakov, ktorých podiel sa minimalizoval. 
Zdôrazňovala sa výstavba novej brannej moci a pozitívna rola novej vlády, ktorej cieľom bolo „vrátiť Slo
vensku bývalý pokoj a poriadok“.
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ktorá na to v hlásení z 24. septembra upozornila priamo nemeckého vojenského 
veliteľa na Slovensku. Nápravu preto mali priniesť nové smernice pre propagandu 
zo strany MNO zaslané 6. októbra veliteľstvu divízie prostredníctvom vojenské
ho atašé nemeckého vyslanectva. Podľa nich sa malo povstanie hodnotiť v súlade 
s vysielaním Slovenského rozhlasu ako dielo „protislovenských elementov“, za
hraničnopolitické otázky zase v súlade s kompetentnými nemeckými vojenskými 
úradmi.27 Tieto inštrukcie však už mali len formálny charakter a nemali vplyv na 
ďalší rozklad divízie sprevádzaný rastúcim počtom dezercií k partizánom. Mnohí 
sa dostali až do Juhoslávie k Titovým partizánom a za ich pomoci na Slovensko, 
iní cez Švajčiarsko do Francúzska. Niektorí skončili vo väzení. Vojakov od tých
to činov neodradila ani výzva veliteľa divízie, v ktorej poukazoval na nebezpe
čenstvo zo strany partizánov, ale i hrozbu väzenia, či nasadenia na nútené práce 
v prípade ich chytenia, ale i možnosť odzbrojenia celej divízie.28

27 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 444, inv. č. 256, vojenská pro
paganda...

28 VHA Bratislava, f. ZD, sig. Ш/220, č. j. 37029/zprav. 1944, obežník zo 7.10.1944.
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2. Posledná vojenská mobilizácia ľudáckeho 
režimu a spoločnosť na Slovensku na konci 
druhej svetovej vojny

Po vypuknutí SNP sa ľudácky režim na Slovensku pokúšal aj v podmienkach ne
meckej okupácie budovať novú brannú moc. Spolupráca s Nemeckom pritom aj 
v tom čase v praxi znamenala politickú, hospodársku a vojenskú podporu úsiliu 
namierenému proti štátom protihitlerovskej koalície. Jeho súčasťou bola aj sna
ha o zmobilizovanie spoločnosti pre potreby brániacich sa nemeckých vojsk pred 
Červenou armádou. Dôležitú úlohu tu zohrala dobová propaganda, ktorá stále ži
vila vieru v nemecké víťazstvo. Spojenectvo s Nemeckom propagovala ako jedinú 
záruku zachovania SR, s ktorou sa fatálne spájalo ďalšie jestvovanie slovenského 
národa. S prispením celej spoločnosti sa mala vytvoriť hrádza „proti boľševickému 
návalu“. Situácia v slovenskej armáde po vypuknutí SNP v konfrontácii s touto po
žiadavkou ostro kontrastovala. Bojovala proti rozvratu spôsobenému odchodom 
viacerých posádok do Povstania, ale tiež odzbrojením východoslovenskej armády 
Nemcami. Keďže jej bojová hodnota bola minimálna, predstavitelia okupačného 
režimu sa spoliehali najmä na využitie branného potenciálu krajiny pri budova
ní obranných línií proti postupujúcej Červenej armáde. Na opevňovacie práce sa 
malo nasadzovať tak civilné obyvateľstvo, ako aj príslušníci brannej moci.1

Vytvorením okupačného režimu sa zmenilo postavenie nemeckých vojenských 
orgánov na Slovensku. Ohľadne vedenia operácií na obsadenie Slovenska bol ne
mecký generál pri MNO gen. tankového vojska Alfred von Hubicki rozkazom ope
račného oddelenia Štábu velenia brannej moci na OKW z 29. augusta podriadený 
náčelníkovi vojskovej výzbroje a veliteľovi náhradného vojska ríšskemu vodcovi 
SS Heinrichovi Himmlerovi. O dva dni neskôr bol Himmlerovým rozkazom priamo 
podriadený novému veliteľovi nemeckých okupačných vojsk na Slovensku, ktorým 
sa stal Obergruppenfiihrer a gen. Waffen-SS Gottlob Berger (od 19. 9. 1944 vy
striedaný Obergruppenfuhrerom, gen. polície a Waffen-SS Hermannom Hôflem).2 
Súčasťou okupačného aparátu sa stala tiež Pohotovostná skupina H (Einsatzgrup- 
pe H) nemeckej bezpečnostnej polície (Sicherheitspolizei - SIPO) a bezpečnost
nej služby (SD) (veliteľ- Obersturmbannfuhrer Josef Witiska - od 14. novembra 
veliteľ SIPO a SD na Slovensku) s jej výkonnými zložkami - šiestimi komanda
mi a miestnymi opornými bodmi. Tá podliehala priamo Hlavnému úradu ríšskej

1 S budovaním obrany proti postupujúcej Červenej armáde na severovýchodnom Slovensku (čiastočne aj na 
území Poľska) domáce poľné vojenské jednotky začali už v máji 1944. Bližšie PAŽUROVÁ, H.: Východoslo
venská armáda. Horúce leto 1944 na východnom Slovensku. Banská Bystrica 2012.

2 PREČAN, V. (ed.).: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. Bratislava 1970, 
dok. č. 86, s. 181; dok. č. 93, s. 191.
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bezpečnosti. Jej činnosť sa sústredila na boj proti účastníkom odboja, SNP, teror 
a represálie voči civilnému obyvateľstvu, Židom, Rómom. Zostali po nej na Slo
vensku desiatky masových hrobov a vypálených obcí. Obeťou jej teroru sa stalo 
tiež niekoľko tisíc Židov sústredených (za pomoci domáceho mocensko-represív- 
neho aparátu) najmä v koncentračnom tábore v Seredi a v rámci tzv. druhej vlny 
deportácií (od 30. septembra 1944 do 31. marca 1945) vyvezených do nacistických 
vyhladzovacích táborov.3 Na operačnom území východného Slovenska zostala vý
konná moc (aj po odzbrojení východoslovenskej armády) delegovaná na Skupi
nu armád Severná Ukrajina. Nezávisle od Witiskovej skupiny (do januára 1945) tu 
operovalo aj šieste zvláštne komando (zum besonderen Verwendung - z. b. V) 27.4 
Na Slovensku však ďalej pôsobil aj nemecký vyslanec Hanns E. Ludin, ako aj nový 
nemecký vojenský atašé pplk. Alfred Eiger, čo bol jeden z prejavov „viackoľajnos- 
ti“ nemeckej politiky, nielen na Slovensku, ale aj v iných obsadených územiach. 
K okupačnému aparátu patrili aj špeciálne protipartizánske útvary SS (Abwehr- 
gruppe 218 - krycí názov Edelweiss, stíhací oddiel Jagdeinsatz Slowakei - „Joseph“, 
SS-Kampfgruppe - „Schneewittchen“) organizačne a veliteľský podriadené stíha
ciemu zväzu Juhovýchod - SS Jagdverband Sudost so sídlom štábu vo Viedni. Na 
jar 1945 k nim pribudla SS-Kampfgruppe Kysucká garda, podriadená Wehrkreis- 
kommandu VIII. Mužstvo týchto jednotiek tvorili rôzne národnosti, včítane Slo
vákov (najmä príslušníkov HG a SPS) a príslušníkov nemeckej menšiny. Formovali 
sa z nich, okrem iného, falošné provokatérske partizánske oddiely. Organizovali 
výcvikové kurzy pre rôzne teroristické, sabotážne a diverzné jednotky (z radov do
máceho bezpečnostného aparátu), ktoré mali pôsobiť v tyle Červenej armády.5

Otázkami nasadenia nemeckých jednotiek proti Povstaniu sa nezaoberám, keďže 
by si zaslúžili samostatnú štúdiu, treba však upozorniť, že Nemci pôvodne počítali 
len s akousi krátkodobou trestnou výpravou proti partizánom, ich potlačením a rých
lym uvoľnením trate Žilina - Košice, a nie so zdĺhavým dvojmesačným ťažením, do 
ktorého okupácia SR prerástla. V prvých septembrových dňoch celkový stav aktív
nych bojových jednotiek na nemeckej strane dosahoval 20-tisíc mužov. Tento počet 
však v dôsledku odporu protivníka (1. čs. armáda na Slovensku, partizáni), ktorému 
pomohla Červená armáda realizáciou Karpatsko-duklianskej operácie, stále narastal. 
Na generálnu ofenzívu v druhej polovici októbra 1944 sa nemeckému veleniu podľa 
odhadu Jána Korčeka podarilo sústrediť živú silu 48- až 50-tisíc mužov.6

3 HA LA J, D. (ed.): Fašistické represálie na Slovensku. Bratislava 1990; ŠINDELÁŘOVÁ, L.: Působení operační 
skupiny H na Slovensku 1944/45 a trestní stíhaní jejích příslušníků v poválečných letech. Banská Bystrica 
2015; HLAVINKA, J. - NIŽŇANSKÝ, E.: Pracovný a koncentračný tábor v Seredi (1941 - 1945). Bratislava 
2009.

4 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, šk. 11, č. 399 760, nariadenie náčelníka OKW z 5.9.1944; PREČAN, 
ref.2, dok. 109, s. 216.

5 KORČEK,Slovenská republika 1943 - 1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu. Bra
tislava 1999, s. 134-139.

6 Tamže, s. 142-147.
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V podmienkach okupačného režimu sa postupne obnovovalo fungovanie štát
nych orgánov. Už začiatkom septembra 1944 sa vytvorila nová vláda Štefana Tisu, 
v ktorej si udržalo prevahu tzv. konzervatívne krídlo prezidenta Tisu. Naďalej pre
biehal zápas vnútri ľudáckeho tábora o mocenské pozície (avšak pri akceptácii 
prezidenta ako najvyššej autority obidvoma skupinami), čo determinovali aj ne
mecké zásahy do personálnej politiky (napr. menovanie ultraradikála Otomara 
Kubalu na čelo HG, ako aj za šéfa štátnej bezpečnosti). Prvoradým cieľom vtedajšej 
vládnej garnitúry bolo udržanie vlastného štátu, čo však bez nemeckých garancií 
nebolo možné. Od tohto konštatovania sa odvodzovali aj deklaratívne prejavy 
vernosti nacistickému Nemecku zo strany novej vlády, ktorá už len viac či menej 
pasívne plnila jeho rozkazy. Oficiálna propaganda sa prehlbovanie kolaborantskej 
politiky vlády snažila podporiť, okrem iného, oživením tézy, ktorá ďalšiu existen
ciu samostatného štátu fatalisticky spájala s ďalším bytím, či nebytím slovenské
ho národa. Ako horliví zástancovia samostatnosti sa v tomto období vyprofilovali 
prívrženci tzv. mladoľudáckeho hnutia (Štefan Polakovič, Jozef Paučo, Alojz Ma
cek a iní) na čele s ich duchovným vedúcim Ferdinandom Ďurčanským, ktorí boli 
odhodlaní pre svoje ciele použiť aj tie najradikálnejšie metódy. Požadovali, okrem 
iného, zavedenie dôsledného autoritářského režimu v štáte a strane, odvolanie 
viacerých ministrov a starších funkcionárov HSĽS obviňovaných z nerozhodnos
ti, uchyľovania sa ku kompromisom, či zbabelosti, ďalšie čistky, ako aj dôsledné 
potrestanie všetkých, ktorí prispeli k „augustovému puču“, dôsledné doriešenie 
českej a židovskej otázky a pod. Predstavitelia týchto kruhov pritom naďalej živili 
nádej na rozkol medzi Spojencami a dohodu Veľkej Británie s Nemeckom, ktorej 
cieľom by bolo vypudenie „boľševikov z Európy“. Aj mnohí radikálni predstavite
lia režimu pritom kalkulovali s oslabením Nemecka, ktorého vplyv na Slovensku 
mala vyvážiť práve Veľká Británia. Vystupovať vojensky za samostatný štát chceli 
aj po porážke Nemecka. Nádejali sa pritom, že aj v tomto prípade bude možné 
Slovensko zaradiť do nejakého federalizovaného útvaru, a to minimálne v rozsa
hu stredoeurópskeho priestoru.7 Tieto zákulisné kalkulácie postrehol v jednom zo 
svojich hlásení aj úrad veliteľa SIPO a SD na Slovensku.8 O tom, že vojna ešte nie 
je stratená, snažil sa svoje okolie ešte koncom roka 1944 presviedčať aj samotný 
prezident Tiso. Podľa zápiskov Jozefa Kosorína sa počas jednej z porád s predsta
viteľmi „mladoľudákov“ na prelome novembra - decembra s nádejou vyjadroval 
o použití nemeckých zázračných zbraní.9 Podľa jedného z nemeckých hlásení ur-

7 Zápisky Jozefa Kosorína (1944 - 1945). Prístupné na internete www.trencan.6f.sk. Bližšie pozri BARNOV- 
SKÝ, M.: Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. Bra
tislava 1993, s. 23-24; KAMENEC, 1.: Pokusy reprezentantov Slovenskej republiky v rokoch 1944 - 1945 
o hľadanie východísk v záverečnej etape druhej svetovej vojny. In: Hľadanie a blúdenie v dejinách. Brati
slava 2000, s. 165-169.

8 ABS Praha, f. 135, sig. 135-3-3, Witiskova správa z 10.2.1945.

9 Podľa Kosorína, ktorý bol prítomný tejto porady, sa Tiso vyjadril nasledujúcim spôsobom: „Čítam dneska 
tu-to rozhlas hlási odkiaľsi..., že Nemci užívajú fau zbrane už aj na fronte, pri Lutychu tuším. Vyprávam sa
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čených pre veliteľa SIPO a SD na Slovensku bol Tiso ešte v polovici marca „na
plnený skalopevnou vierou, že bojová sila boľševikov bude zlomená ešte tento 
rok, a tým sa Slovensko uchová ako autonómny štát pod jeho vedením.“10 Toto 
hlásenie, napriek tomu, že sa odvolávalo na tvrdenia prezidentových dôverníkov, 
však už treba prijímať s veľkou rezervou. Je zrejmé, že Tiso svojím jasným posto
jom chcel osobne vplývať na svoje okolie, aby ani v takto zjavne bezvýchodiskovej 
situácii neprepadlo beznádeji.

Okruh ľudí, ktorí ešte verili v očakávaný zvrat na frontoch, sa totiž s postupom 
frontu slovenským územím veľmi rýchlo zužoval. A to aj medzi samotnými pred
staviteľmi režimu.

Súčasťou nového vládneho kabinetu bolo aj MNO, na čelo ktorého bol vyme
novaný dovtedajší nitriansky župan Štefan Haššík. Napriek tomu, že na začiatku 
nebolo jasné postavenie vojenských jednotiek, ktoré sa z rôznych príčin nepridali 
k Povstaniu, budovanie novej brannej moci v podmienkach okupácie sa vyzna
čovalo posilňovaním jej potláčacej funkcie a snahou o disciplinované zapojenie 
všetkých ozbrojených zložiek. Dňom 9. septembra 1944 bola prenesená na čas 
brannej pohotovosti štátu pôsobnosť MV v otázkach bezpečnosti na MNO. Týmto 
krokom sa mala riešiť alarmujúca situácia v žandárskom zbore a polícii.11 Dôležitý 
bol v tomto smere tiež rozkaz prezidenta Tisu z 21. novembra, podľa ktorého boli 
na základe branného zákona pribratí do služby v brannej moci tiež príslušníci HG, 
HM a SPS. Tí tak mali vytvárať podľa vojenských zásad osobitné oddiely pod vlast
ným velením. Samotný minister Haššík pritom už v polovici novembra priznal, 
že jedným z cieľov tohto opatrenia bolo „donútiť dobrovoľných príslušníkov HG 
k povinnej službe v pohotovostných oddieloch HG“.12 Ich prostredníctvom režim 
kompenzoval stratu akcieschopnosti oficiálnych zložiek mocensko-represívneho

s nima o tom, čo chodia sem ku mne, aj civili aj vojaci. Všetci hovoria s ohromnou istotou, s optimizmom, 
neviem o čo popierajú, ale musia si myslieť, že to musí mať nejakú podstatu, lebo poznám predsa čo je 
predstieranie a čo je presvedčenie. Ten optimizmus musí byť niečím opodstatnený, o čom sa ešte nevie.“ 
Zápisky Jozefa Kosorína (1944 - 1945). Prístupné na internete www.trencan.6f.sk

10NIŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké vzťahy 1941 - 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti 
ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941 - 1945 in Doku- 
menten II. Vom Krieg gegen die UdSSR bis zum Untergang der Slowakischen Republik im Jahr 1945. Prešov 
2011, dok. 388, s. 1013-1014.

11 Alarmujúcu situáciu v žandárskom zbore sa MNO pokúšalo riešiť, okrem iného, vytváraním výpomocných 
bezpečnostných orgánov z osôb starších ako 40 rokov na základe zákona č. 50/44 SI. z. Dňa 2. 1. 1945 
požiadalo o spoluprácu aj nemeckú stranu. Takýmto osobám mala byť vystavená legitimácia v nemeckom 
a slovenskom jazyku, s oprávnením nosiť služobnú zbraň. Ich identifikačným znakom bola 5-cm široká 
páska na rukáve s nápisom pomocný žandár. Je otázne, v akom rozsahu sa tento pomocný zbor konšti
tuoval. Gen. Hôfle totiž nesúhlasil s jeho ozbrojením, a to z obavy zo zneužitia zbraní. VHA Bratislava, 
Zbierka Slovensko 1938 - 1945, inv. č. 1245, rozkaz náčelníka HG č. 62 z 22.11. 1944; BArch Berlin, Bs. R 
70 Slowakei, An. 139, s. 109, III. oddelenie štábu veliteľa SIPO a SD O. Kubalovi z 24.2.1945; s. 2, žiadosť 
MNO nemeckému spojovaciemu veliteľstvu pri MNO z 2.1.1945.

12 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 454, sig. 38/1/14/30, č.j. 
479055/1944, Haššík pre náčelníka štábu ministra 15.11.1944.
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aparátu, aj keď radikálne prúdy boli ku koncu vojny aj v radoch HG v menšine.13 
Podľa Haššíkovho nariadenia zo 14. decembra sa povolávanie do týchto jednotiek 
malo vykonávať pod hrozbou vojenských trestov.14 V januári 1945 boli do brannej 
moci pribratí príslušníci finančnej stráže.15 Kumulovanie funkcií mocensko-re- 
presívneho aparátu na MNO sa zavŕšilo menovaním šéfa štátnej bezpečnosti 
a náčelníka štábu Hlavného veliteľstva HG Otomara Kubalu za prednostu bezpeč
nostného odboru MNO 2. januára 1945, a to v dôsledku nemeckého tlaku. V marci 
1945 bolo v týchto zboroch zaradených asi 11-tisíc osôb.16 Spomenúť treba naj
mä Pohotovostné oddiely HG (POHG), ktoré „vynikli“ najmä účasťou na potlačení 
SNP a masových vraždách civilného obyvateľstva, príslušníkov odboja či rasovo 
prenasledovaných osôb v Kremničke, Nemeckej a inde.17

Smutne známou sa v tomto smere stala tiež slovenská rota (veliteľ stot. La
dislav Nižňanský) protipartizánskej jednotky Abwehrgruppe 218-Edelweiss, tvo
rená príslušníkmi špeciálnych jednotiek SPS.18 Zabudnúť sa nesmie ani na účasť 
bezpečnostného aparátu (najmä Hlinkovej gardy) pri protižidovských raziách, 
ktoré boli súčasťou prípravy na tzv. druhú vlnu deportácií do nacistických vy
hladzovacích táborov. Hlinková garda plnila čiastočne aj bojové úlohy. Za týmto 
účelom postupne vznikli 3 poľné prápory a niekoľko samostatných poľných rôt. 
Spomenúť treba najmä I. poľný prápor, ktorý sa zúčastnil priamych protipovsta- 
leckých bojov. Činnosť poľných jednotiek sa však napriek tomu väčšinou prekrý
vala s náplňou POHG.19

Podobné úlohy plnil tiež Heimatschutz, vytvorený v júli 1944 (1. septembra 
súčasť SS), kde povinne slúžila časť slovenských Nemcov (16 - 50-roční). Ďalšiu 
časť na základe medzinárodnej zmluvy zo 7. júla 1944 povolávali priamo do SS.20

13 KORČEK, ref. 5, s. 179-181.

H VHA Bratislava, f. Zbierka Slovensko 1938 - 1945, inv. č. 1260, rozkaz náčelníka HG č. 80 z 20. 12. 1944; 
Úradné noviny 1944, č. 61, vyhláška ministra národnej obrany č. 462.

15 Pripravovanú osnovu nariadenia o vytvorení Pohraničného strážneho zboru trvalým prevzatím príslušní
kov Finančnej stráže do brannej moci však MNO pre odpor ministerstva financií nepresadilo. VHA Brati
slava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 471, inv. č. 312, č.j. 64/1/2/5.

16 BYSTRICKÝ, J.; Vojenský príspevok Slovenska k vojnovému úsiliu nacistického Nemecka v poslednom 
roku druhej svetovej vojny. In: Koniec druhej svetovej vojny a problémy cirkevnej politiky v nasledujúcom 
období, (eds. M. Barnovský a D. Kodajová). Bratislava 2006, s. 19.

n 19. 3. 1945 bol početný stav gardistov v činnej službe 5 867. Z toho HV HG malo 342 mužov, POHG Brati
slava v troch rotách 374 mužov, v štábnej rote 156 mužov, náhradný oddiel v Bratislave mal 281 mužov, 26 
ďalších POHG 3417 mužov, Cvičný oddiel Holíč 169 mužov, Stavebná správa Holíč 60 mužov, v Nemecku 
sa nachádzalo 52 mužov, 7 poľných rôt malo spolu 870 mužov (pri 8. rote sa údaje nenachádzajú). BArch 
Berlín, Bs. R 70 Slowakei, An. 149, s. 155. Bližšie k činnosti POHG pozri HRUBOŇ, A.: „Za slovenský štát, 
za Novú Európu“. Hlinková garda v období nemeckej okupácie. Banská Bystrica 2015.

is KORČEK, ref. 5, s. 166-167; ŠUFLIARSKY, K.: Akcia Edelweiss. Bratislava 1963.

19 HRUBOŇ, ref. 17.

20 Príslušníci nemeckej menšiny vstupovali do SS od roku 1939, najskôr ilegálne. Princíp „nútenej dobro
voľnosti“ sa legalizoval v novembri 1942 (od januára 1944 už nábor nebol obmedzený vekom a týkal sa aj 
osôb v činnej vojenskej službe). Podľa medzištátnej zmluvy zo 7. 7. 1944 mali slovenskí Nemci vykonávať
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Časť jednotiek mocensko-represívneho aparátu sa nasadzovala tiež na opev- 
ňovacie práce proti postupujúcemu frontu, podieľala sa na udržiavaní verejného 
poriadku, zúčastňovala diverzno-špionážnych kurzov (vyše 500 mladých prís
lušníkov HG, HM, SPS a čiastočne aj armády) pod vedením expertov nemeckých 
spravodajských služieb. Ich úlohou bolo sťažovať postup nepriateľa, a to deštruk
tívnou činnosťou v jeho tyle. Väčšina pripravovaných akcií sa však už realizovať 
nestihla. Na druhej strane pre potreby slovenskej vlády mali frekventanti týchto 
kurzov vytvoriť na Slovensku špionážnu sieť, ktorá by bola v spojení s pripravova
nými emigrantskými centrálami.21

Napriek posilneniu kompetencií MNO, bolo budovanie samotnej armády 
v podmienkach okupačného režimu problematické. Nemecká strana si, prirodze
ne, od začiatku kládla otázku, ako využiť branný potenciál tých jednotiek, ktoré 
sa z rôznych príčin nezapojili do Povstania a na základe Hitlerovho rozkazu z 30. 
augusta (so súhlasom prezidenta Tisu) mali byť odzbrojené.22 Už 1. septembra 
1944 sa v Hitlerovom hlavnom stane rozhodlo preradiť týchto vojakov pod ná
čelníka vojskovej výzbroje a veliteľa náhradného vojska Heinricha Himmlera, aby 
v oblasti jeho pôsobenia vykonávali pracovnú službu. Príslušný rozkaz na reali
záciu týchto opatrení vydal náčelník OKW poľný maršal Keitel nasledujúci deň. 
Následne sa tiež rozhodlo, že s odzbrojenými príslušníkmi slovenskej armády sa 
má zaobchádzať ako s vojakmi pracovnej služby. S vojakmi považovanými za „ne
spoľahlivé živly“ sa však malo zaobchádzať ako s „internovanými vojakmi“. Mali 
byť preto odovzdaní náčelníkovi pre veci vojnových zajatcov.23 Ako som už vyš
šie naznačil, tieto opatrenia sa v konečnom dôsledku aplikovali predovšetkým na 
odzbrojených, pochytaných a zajatých príslušníkov východoslovenskej armády. 
Pritom k 1. októbru nemecké orgány vykazovali 2 849 zajatých Slovákov. Charak
ter vojnového zajatca však mnohí z nich stratili a boli nasadzovaní na práce na 
rôznych miestach ríše pre potreby nemeckej brannej moci.24

vojenskú službu v Zbraniach SS. V januári 1945 slúžilo v jednotkách Heimatschutzu 8 116 mužov a vo 
Waffen - SS bolo začlenených 8 222 slovenských Nemcov. Bližšie pozri SCHVARC, M.: Tretia fáza náboru 
slovenských Nemcov do Waffen - SS - medzištátna dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou 
ríšou zo 7. júna 1944. In: SYRNÝ, M. a kol.: Slovenské národné povstanie. Slovensko a Európa v roku 1944. 
Banská Bystrica 2014, s. 272-282; Tenže: Nábor slovenských Nemcov do Waffen - SS na prelome rokov 
1942/1943 (súvislosti, predpoklady priebeh a dôsledky). In: UHRIN, M. a kol.: Slovensko v roku 1942. Poli
tika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica 2013, s. 133-150; Tenže: Heimatschutz - medzi realitou a ilú
ziou (organizácia a formovanie nemeckej domobrany) In: Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých 
historikov III. /Povstanie roku 1944/. Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofickej 
fakulty UCM Trnava, Lúka 21.-22. mája 2004 (ed. M. Lacko). Trnava 2004, s. 301-326.

21 KORČEK, ref. 5, s. 180-181; MILLA, M.: Hlinková mládež 1938 - 1945. Bratislava 2008, s. 167-172.

22 S „demobilizáciou“ nespoľahlivých slovenských jednotiek Tiso súhlasil už počas porady s Ludinom 28. 8. 
1944. PREČAN, ref. 2, dok. 84, s. 179; dok. 100, s. 201.

23 Tamže, dok. 100, s. 200-201, rozkaz náčelníka OKW z 2.9.1944. Pozri tiež poznámku č. 3 k dokumentu.

24 KOLLÁR, P.: K osudu odzbrojených, zajatých a pochytaných príslušníkov východoslovenskej armády. In: 
Karpatsko-duklianska operácia - plány, realita, výsledky (1944 - 2004) (eds. M. Čaplovič a M. Stanová). 
Bratislava 2005, s. 214-220.
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V intenciách Hitlerovho rozkazu nemecké vojenské okupačné orgány spo
čiatku nepočítali s budovaním novej brannej moci na Slovensku a už vôbec nie 
s jej bojovým nasadením proti postupujúcej sovietskej armáde. Jej úlohy na úze
mí Slovenska, včítane bojovej činnosti, mala prevziať nemecká armáda. Náklady 
s tým spojené musela na podklade medzištátnej zmluvy z 9. októbra 1944, ktorá 
nadväzovala na vyššie spomínanú dohodu z 19. augusta, prevziať slovenská vláda, 
čo postupne prerástlo do otvorenej exploatácie krajiny a systematickej deštrukcie 
hospodárskej základne SR. Jej vláda sa pritom ocitla len v úlohe „pasívneho sub
jektu plnenia hospodárskych požiadaviek nemeckej brannej moci“.25

Na druhej strane vyslanec Ludin považoval nasadenie slovenských vojakov 
v Nemeckej ríši na rôzne pomocné úlohy spojené s odbremenením nemeckých 
vojakov schopných nasadenia na fronte za neuskutočniteľné. V správe pre Za
hraničný úrad zo 4. septembra sa, naopak, prihováral za znovuvybudovanie slo
venskej brannej moci, keďže vojaci nepriateľskí slovenskej vláde už podľa neho 
aj tak ušli.26 OKW sa nakoniec rozhodlo pre kompromis, keď 5. septembra kori
govalo svoj pôvodný rozkaz z 2. septembra o prevedení odzbrojených sloven
ských vojakov do pôsobnosti veliteľa náhradného vojska. Ten sa mal v budúc
nosti realizovať podľa uváženia nemeckého generála pri MNO a veliteľa okupač
ných vojsk. Zároveň mal byť vytvorený Zbor sebaobrany (das Selbstschutzkorps) 
s nemeckým velením.27 Ten mal byť podriadený novému ministrovi národnej 
obrany Štefanovi Haššíkovi. Mal sa skladať zo štyroch práporov a vyzbrojený 
mal byť len ľahkými zbraňami. Koncentrovať sa tu mali najmä spoľahliví vojaci 
z posádok na západnom Slovensku, ktoré sa nepridali k Povstaniu (najmä vojaci 
z posádok v Nitre a Trenčíne).28 V návrhu na znovuvybudovanie brannej moci, 
ktorý vypracoval nemecký vojenský atašé pplk. Alfred Eiger 6. septembra, však 
mali rozhodujúcu úlohu hrať stavebné prápory a počítalo sa tiež s jednotkami 
protileteckej obrany. Tento návrh už počítal aj s vojakmi, ktorí sa vrátia z po
vstaleckého územia na základe vyhlásenej amnestie prezidenta Tisu. Do Schutz- 
korpsu sa mali prijímať len najmladšie ročníky a spoľahlivé osoby, ďalší potrební 
vojaci a dôstojníci mali byť k dispozícii pre stavebné jednotky. Ostatní vojaci 
(nespoľahliví, staršie ročníky, otcovia mnohopočetných rodín) mali byť nasa
dení v hospodárstve a zbrojnom priemysle. Pre vytriedenie vojakov na základe 
spoľahlivosti mala byť zriadená špeciálna komisia. Slovenská strana s týmto ná
vrhom súhlasila, v prípade Schutzkorpsu však presadzovala budovanie pokiaľ 
možno všetkých druhov zbraní nad rámec štyroch ozbrojených práporov, resp.

25 HALLON, L. - SABOL, M. - FALISOVÁ, A.: Vojenské škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 - 1948 (Hospo
dárstvo, infraštruktúra, zdravotníctvo). Bratislava 2011, s. 34-52.

26 PREČAN, ref. 2, pozri poznámku 4 k dok. č. 100, s. 201.

27 VHA Bratislava, f. Archívna zbierka 11, šk. 11, dok. 399 760, nariadenie náčelníka OKW z 5.9.1944; PRE
ČAN, ref. 2, dok. 109, s. 216.

28 PREČAN, ref. 2, dok. 124, s. 244, dok. 127, s. 251.
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dvoch peších plukov. Pre tieto ozbrojené jednotky sa pritom postupne začal po
užívať názov Domobrana.29

Čo sa týka koordinácie riadenia a výstavby brannej moci, po odvolaní nemeckého 
generála pri MNO, nemeckých vojenských misií (z úsporných dôvodov a v dôsledku 
zmenenej situácie, z ktorej pramenila rivalita s veliteľom nemeckých okupačných vojsk 
na Slovensku) 26. septembra 1944,30 plnil funkciu styčného dôstojníka medzi nemec
kými služobňami a MNO vojenský atašé pplk. Eiger. Ten sa mal v otázkach týkajúcich 
sa slovenskej brannej moci obracať priamo na veliteľa okupačných vojsk na Slovensku. 
Tým sa mal formálne deklarovať spojenecký charakter slovenskej armády. Súviselo to 
s pokračovaním nemeckej politiky „vzorového štátu“, ten však bol „v súčasnej situácii 
únosný len vtedy, ak nás plne podporuje“.31 Tomuto prehláseniu zodpovedali od za
čiatku priame zásahy do fungovania štátneho aparátu, ale aj rozhodovania vlády. Aj 
armáda bola od začiatku pod kontrolou okupačných orgánov, ktoré rozhodovali o všet
kých zásadnejších otázkach súvisiacich s jej výstavbou a personálnym obsadením, tiež 
o úlohách a nasadení konkrétnych jednotiek.32 Tie o nej nemali vysokú mienku. Ako už 
bolo naznačené, vojaci boli najskôr preverení, niekoľko stoviek ich bolo prepustených 
a degradovaných.33 Nemecké orgány však upozorňovali aj na skutočnosť, že do armády 
sa dostalo aj mnoho dôstojníkov bez bližšieho preverenia. Napr. veliteľ oporného bodu 
v Novom Meste nad Váhom štábu Einsatzkommanda 13 v hlásení zo 6. januára 1945 
nadnesene konštatoval, že politická spoľahlivosť armády je „rovnaká ako v bývalej slo
venskej brannej moci“.34 Avšak aj samotné MNO ešte začiatkom októbra 1944 konšta
tovalo, že väčšina armády „predbežne stratila dôveru národa“.35

29 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 454, inv. č. 280, č.j. 475 839, 
výstavba slovenskej armády, KORČEK, ref. 5, s. 158-160.

30 BA - MA Freiburg, Bs. RW 4, As. 494, ďalekopis šéfa Štábu velenia brannej moci na OKW z 26.9.1944; SNA 
Bratislava, f. NS, Tnľud 42/46, H. Hôfle, šk. 124, zápisnica z výpovede Hofleho z 1.8.1946, s. 13. Odvolanie 
štábov nemeckých misií a nemeckého ochranného pásma veliteľ okupačných vojsk žiadal už začiatkom 
septembra. O zmysluplnosti funkcie nemeckého generála pri MNO po príchode nemeckého veliteľa oku
pačných vojsk vyjadril pochybnosti v telegrame pre Zahraničný úrad z 22. 9. aj samotný vyslanec Ludin. 
NIŽŇANSKÝ, E. a kol., ref. 10, dok. 232, s. 738-740, Bergerov ďalekopis Himmlerovi zaslaný cez Hlavný 
úrad ríšskej bezpečnosti (Reichssicherheitshauptamt - RSHA) 5. 9.1944; dok. 250, s. 780-781.

31 PREČAN, ref. 2, dok. 216, s. 429, elaborát úradu nemeckého veliteľa na Slovensku z 24.11.1944.

32 Na základe žiadosti nemeckého vojenského atašé adresovanej ministrovi národnej obrany Štefanovi Haš- 
šíkovi z 1. 10. 1944 boli všetky zásadné nariadenia a rozkazy MNO zasielané jeho prostredníctvom na 
vedomie veliteľovi okupačných vojsk gen. Hôflemu. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. 
časť 1943- 1945, šk. 512, inv. č. 358, č.j. 476 601; ŠKULTÉTY, j.: Kontrarevolučné úsilie Tisovej vlády v ob
dobí Slovenského národného povstania (september 1944 - apríl 1945). In: Slovenské národné povstanie 
1944. (Sborník príspevkov z národnooslobodzovacieho boja 1938 - 1945). Bratislava 1965, s. 573.

33 Pri MNO bola už v prvej polovici septembra zriadená slovensko-nemecká komisia pod predsedníctvom 
pplk. Hansa K. Krohu (vedúci služobne Abwehru na Slovensku), ktorej úlohou bolo vytriediť príslušníkov 
armády podľa spoľahlivosti do troch skupín (1. armáda, 2. technické /pracovné/, protilietadlové jednotky, 
CPO, hlásna a výstražná služba, 3. skupina prepustená do civilu). VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, 
spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 432, inv. č. 232, sig. 10/5/8/12; KORČEK, ref. 5, s. 159.

34 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 8, správa zo 6.1.1945.

35 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 487, inv. č. 336, sig. 78/5/5,
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Nového ministra národnej obrany Štefana Haššíka nemecká strana od začiat
ku upozorňovala na šíriacu sa demoralizáciu a protinemecké nálady medzi vojak
mi.36 Jadro armády tvorilo 8- až 9-tisíc mužov z posádok na západnom Slovensku, 
ktoré sa nepripojili k SNP. Doplnky tvorili najmladšie odvodové ročníky a prvé 
ročníky zálohy, dobrovoľníci, navrátilci z nemeckého zajatia, vojaci, čo opustili 
povstaleckú armádu. Dôležitú úlohu tu hralo zastrašovanie, ako i sľubovaná am
nestia.

Ako už bolo naznačené, pri budovaní novej brannej moci sa od začiatku dôraz 
kládol najmä na vytváranie ženijno-stavebných jednotiek, ktoré mali byť spolu 
s civilným obyvateľstvom využité pri budovaní nemeckých obranných línií proti 
postupujúcej Červenej armáde. V októbri sa pre tento účel začali tvoriť základy 
budúceho Technického zboru. Predstavovali ich prvé stavebno-pionierske roty, 
ktorých organizáciu mal na starosti pôvodný Pracovný zbor NO.

Z hľadiska pracovného nasadenia boli všetky tieto roty podriadené nemec
kým pionierskym štábom (Pioniersonderstab).37 Podľa rozkazu veliteľa Pracov
ného zboru pplk. Jozefa Kručka zo 16. novembra mali velitelia stavebno-pio- 
nierskych rôt svoje mužstvo okamžite ponúknuť najbližšiemu nemeckému 
úsekovému veliteľstvu.38 Nemecké orgány však svoje kompetencie prekračovali 
a zasahovali aj do vnútornej agendy rôt, personálnych otázok a pod. Kručko sa 
musel už začiatkom novembra obrátiť priamo na veliteľstvo okupačných vojsk 
na Slovensku.39 Mužstvo pracovných jednotiek mali tvoriť muži povolaní z naj
bližších vojenských posádok (ročník 1941 a starší, ako aj príslušníci Pracovného 
zboru NO bez ohľadu na ročník). Najmladšie ročníky mali byť podľa pôvodnej 
dohody zaraďované do Domobrany.40 Podľa správy MNO bolo k 20. októbru 
1944 postavených 13 stavebných pionierskych rôt. Ďalšie 4 sa už na nemec
kú žiadosť formovali.41 Mužstvo ďalších rôt malo tvoriť niekoľko tisíc vojakov 
prepustených z nemeckého zajatia, ktorí sa vracali na Slovensko. Podľa naria
denia nemeckého vojenského atašé z 29. novembra 1944 mali byť umiestnení 
v dvadsiatich stavebno-pionierskych rotách.42 Napriek týmto opatreniam mala

pokyny pre posádkové veliteľstvo č. 1.

36 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 31, správa veliteľa Einsatzkommanda 13 v Trenčíne zo 17. 1. 
1945; s. 102-105, správa veliteľa zvláštneho komanda (z. b. V.) 29 Bratislava z 22. 2. 1945.

37 Bližšie pozri BALCOVÁ, M.: Vznik a výstavba Technického zboru. In: SYRNÝ, M. a kol.: Slovenské národné 
povstanie. Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica 2014, s. 263-266.

38VHA Bratislava, f. Pracovný zbor národnej obrany 1940 - 1945 (ďalej PZNO 1940 - 1945), šk. 132, č. j. 
422 667, nariadenie veliteľa Pracovného zboru NO zo 16.11.1944.

39 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 132, č. j. 422 588, nariadenie veliteľa PZNO z 8.11.1944.

40 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 132, č. j. 422 576, nariadenie PZNO z 2.11.1944.

41 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 454, sig. 38/1/10, č.j. 423 297.

42 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 454, sig. 38/1/10/7, č.j. 75- 
628/1944.



armáda na konci októbra stále len 16 676 vojakov, z toho na území Slovenska 
ich bolo 10 346.43

Na základe uvedeného neprekvapuje, že viac ako dve tretiny príslušníkov 
armády nebolo na nemecký rozkaz ozbrojených. Nemecká strana sa pritom obá
vala, že väčšina zbraní by sa v konečnom dôsledku dostala do rúk partizánom. 
Negatívne hlasy sa pritom objavovali aj v súvislosti s vyzbrojením jednotiek sa
motnej Domobrany. Napr. v súvislosti so snahou slovenskej strany o vyzbroje
nie Pešieho pluku 2 Domobrany44 hlásil štáb Einsatzkommanda 13: „Hoci - ako 
sa stručne informovalo - vonkajší obraz následkom lepšieho vedenia zo strany 
pplk. Antona Adamicu (ktorý je považovaný za spoľahlivého) veľa sľubuje, je 
nálada a postoj tamojšej „Domobrany“ absolútne negatívna. Keby bolo mužstvo 
ozbrojené, bolo by jeho prvou cestou útek do lesa.“45 Toto tvrdenie však bolo 
v rozpore s postojom ministra národnej obrany, ktorý dňa 19. januára 1945 vy
slovil pochvalné uznanie celej posádke v Trenčíne. Tu aj na základe nemeckých 
reakcií konštatoval: „Teším sa, že aspoň o jednej našej posádke počujem po
chvalne sa vyslovovať....“46

Účasť Domobrany na frontových bojoch a zaisťovacích akciách (strážna služ
ba, protipartizánske akcie atď.) pod nemeckým velením bola viac-menej symbo
lická.47 Odchod 1. a 2. TD na Slovensko pritom už v tomto čase neprichádzal do 
úvahy.48

43 ŠKULTÉTY, ref. 32, s. 562.

44 Vyzbrojený nebol ešte ani v decembri 1944. UHRIN, M.: K problematike výzbroje Slovenskej armády - 
Domobrany v rokoch 1944 - 1945. In: KOVÁČOVÁ, V. a kol.: Oslobodenie Slovenska 1944 - 1945. Banská 
Bystrica 2010, s. 53.

45 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 10, správa pre veliteľa SIPO a SD, III. oddelenie zo 6.1.45.

4í VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/44-97/1. Posádkové vel. Bratislava, dôverný rozkaz č. 6.

47 Do boja proti SNP aktívne zasiahol II. prápor Pešieho pluku 1 Domobrany podriadený dňa 17. 10. 1944 
SS - bojovej skupine Schill. Jeho úlohou bolo zabezpečiť priestor Banská Štiavnica - Žarnovica. Okrem 
strážnych úloh boli jeho roty zapojené do protipartizánskych akcií. Po potlačení SNP plnili prápory pešie
ho pluku 1 pod nemeckým velením rôzne strážne funkcie, jednotky 0/1 práporu sa podieľali na ochrane 
komunikácií v priestore Zvolen - Krupina, jednotky 1/1 práporu plnili od začiatku decembra 1944 strážne 
úlohy v Ružomberku. V bojovom nasadení proti Povstaniu bola v októbri 1944 tiež 1. del. batéria (motori
zovaná). Zúčastnila sa bojov proti partizánom a v taktickom podriadení tankovej divízii Tatra tiež nemec
kej generálnej ofenzívy, ktorej výsledkom bol pád Banskej Bystrice. V podriadenosti tejto divízie pôsobila 
batéria aj v nasledujúcom období, neskôr spolu s ďalšími dvomi batériami formujúceho sa Delostreleckého 
oddielu Domobrany. V druhej polovici decembra sa časť jednotiek II. práporu v nemeckom podriadení 
zúčastnila ústupových bojov proti Červenej armáde na Hrone. Jedna rota Domobrany posilnená ťažkými 
zbraňami bola nasadená tiež počas bojov pri Tekove v prvej polovici januára 1945 na likvidácii predmostia 
na Hrone. Do obranného úseku bola nasadená aj 1. batéria formujúceho sa del. oddielu v rámci jednotiek 
divízie Tatra. Príslušníci 1. batérie sa mali údajne zúčastniť tiež posledných ústupových bojov na západ
nom Slovensku v prvej polovici apríla v priestore Malaciek. V boji proti Spojencom boli už od septembra 
1944 pravidelne nasadzované v nemeckom podriadení tiež jednotky del. protilietadlového pluku. Ďalšie 
jednotky slovenskej armády plnili v zásade len rôzne pomocné, nebojové úlohy. KORČEK, ref. 5, s. 181; 
UHRIN, ref. 44, s. 50-52,55-59,64,66.

48KOLLÁR, P.: K osudu príslušníkov 1. technickej divízie slovenskej armády v rokoch 1944 - 1947. In: Vo
jenská história, roč. 1,1997, s. 82-87; ŠTEFANSKÝ, V.: Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 - 1945. Bratislava 
2000.
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V čase, keď už boli oslobodzovacie boje Červenej armády na Slovensku (za 
účasti 1. čs. armádneho zboru a rumunských vojsk) v plnom prúde, uskutočnil 
okupačný režim posledné mobilizačné opatrenia. Nemecká strana si veľa sľubo
vala od všeobecnej mobilizácie ročníkov 1935 - 1944. Jej vyhláseniu predchádzalo 
rokovanie medzi nemeckým veliteľom na Slovensku Obergruppenfuhrerom a ge
nerálom Zbraní SS a polície Hermannom Hôflem a predsedom vlády Štefanom 
Tisom zo 7. decembra 1944. Hofle tu konštatoval, že zamýšľa povoliť zvýšenie 
stavu Domobrany (ešte koncom novembra sa skladala z dvoch peších plukov, de
lostreleckej motorizovanej húfnicovej batérie, protilietadlového delostreleckého 
pluku, zaradiť sa sem perspektívne mala tiež železničná stavebná pionierska rota 
a tri telegrafné roty49), ako aj vybudovanie štábu technických jednotiek a ďalších 
stavebno-pionierskych rôt (koncom novembra patrili k technickým jednotkám 
dve technické divízie v zahraničí, 18 samostatných stavebno-pionierskych rôt, 
k armáde patrila aj CPO a letecká hlásna služba). Konkrétne plánoval dobudovať 
Peší pluk 2 Domobrany s dvomi prápormi, vytvoriť jeden delostrelecký oddiel so 
štyrmi batériami (jednou motorizovanou), jazdeckú školu a autoškolu v Bratisla
ve, jeden pioniersky prápor, jeden spojovací prápor, jeden automobilový prápor 
a hipomobilný prápor. Pred svojimi podriadenými nemecký veliteľ zdôrazňoval, 
že cieľom jeho rozhodnutia je snaha aktivizovať slovenský branný potenciál, kto
rý tak chcel mať pod vlastnou kontrolou. Ťažkosti Hofle očakával v otázke vyzbro
jovania týchto jednotiek, pričom zdôraznil, že slovenská strana si bude musieť 
poradiť sama.50 Š. Tisu tieto slová, samozrejme, nepotešili, ba naopak, prehlbovali 
jeho frustráciu, s ktorou sa viackrát zdôveril aj svojmu denníku.51

Ako som už naznačil, Nemci nepočítali s väčším bojovým nasadením Do
mobrany, ktorú nepovažovali za dôveryhodnú. Jej bojové úlohy preto mali byť 
obmedzené najmä na zaisťovaciu činnosť pre potreby nemeckých jednotiek (čo 
potvrdzoval aj rozkaz MNO z 1. decembra 1944)52 a čiastočne ich mala suplovať 
HG, ktorá sa stala súčasťou brannej moci. Túto koncepciu obhajoval aj štáb ve
liteľa SIPO a SD na Slovensku v odpovedi na otázku veliteľa SIPO a SD v Krako
ve z 30. decembra 1944, ktorý preveroval vierohodnosť informácie, že nemecké 
vyslanectvo v Bratislave presadilo ďalšiu výstavbu slovenskej armády.53 Cieľom 
mobilizácie bolo najmä doplnenie neozbrojených stavebno-pionierskych rôt pre 
budovanie obranných postavení. Predstavovala súčasť opatrení na zmobilizova-

49 PREČAN, ref. 2, dok. 216, s. 430, elaborát úradu nemeckého veliteľa na Slovensku z 24.11.1944.

50 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 304, záznam z rokovania z 8.12.1944.

51 MEDVECKÝ, M. - HOLÁK, M.: Denník Dr. Štefana Tisu. In: Pamäť národa, 2006, č. 4, s. SS, 60.

52 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 442, inv. č. 248, sig. 21/2/12/6.

53 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, III. oddelenie štábu veliteľa SIPO a SD v Bratislave veliteľovi SIPO 
a SD v Krakove 3.1.1945.
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nie celej spoločnosti pre potreby okupačného režimu.54 Zároveň nemecká strana 
počítala tiež s doplnením a následnou reorganizáciou 1. a 2. TD v zahraničí. Ne
mecký vojenský atašé hlásil na OKW už 21. novembra 1944, že minister Haššík 
súhlasí s pretvorením 2. TD a jej doplnením o približne 2 600 mužov. Upozorňoval 
však, že vystrojenie vojakov bude možné len s podporou nemeckých miest.55

Na nemeckej strane však neexistovala jednotná predstava o možnostiach 
využitia branného potenciálu krajiny, ktorý nesmel padnúť do rúk postupujúcej 
Červenej armáde. Mobilizácia do brannej moci totiž prebiehala paralelne s eva
kuáciou obyvateľstva z východných okresov krajiny. Podľa predstáv MNO sa aj na 
tieto osoby mali vzťahovať povolávacie nariadenia. Na nemeckej strane sa však 
objavili aj hlasy požadujúce nútenú evakuáciu bojaschopného mužského sloven
ského obyvateľstva na územie Nemeckej ríše a z dôvodu lojality tiež dobrovoľnú 
evakuáciu „žien a detí proněmeckých Slovákov“. Túto alternatívu však Zahranič
ný úrad odmietol pre ťažkosti s ich materiálnym zabezpečením. Pod toto rozhod
nutie sa však podpísala tiež veľká antipatia širokých vrstiev obyvateľstva k eva
kuácii a zdržanlivý postoj slovenskej vlády.56 Na zasadnutí Generálneho sekreta
riátu obrany štátu a Medziministerského zboru obrany štátu 14. decembra 1944 
sa v tejto súvislosti so znepokojením rokovalo o informácii, že Nemci pripravujú 
evakuáciu 50-tisíc mladých ľudí z východu na územie ríše. Slovenská strana od 
začiatku presadzovala ich umiestnenie na západnom Slovensku.57 Nútenú evaku
áciu sa snažila čo najviac obmedziť a vytvoriť pre ňu právny rámec. Podľa dohody 
z polovice decembra sa mala týkať len mužov: 16- až 21-roční mali byť k dispozícii 
HM, 22- až 24-roční armáde, 25- až 41-roční mali byť nasadení na práce v priesto
re Poprad - Branisko, zvyšok až do 60 rokov v domovských obciach. Ženy, deti 
a starci mali byť evakuovaní len dobrovoľne. V prípade hrozby, že títo ľudia padnú 
do rúk nepriateľa, mohlo dôjsť aj k ich presunu do ríše.58 Nemci však aj túto doho
du porušovali.

Radikálnejší postoj však nemecká strana zaujala v prípade otázky odsunu svo
jej menšiny na Slovensku. Bez vyžiadania si aspoň formálneho súhlasu slovenskej 
vlády začal už na jeseň 1944 na základe nariadenia ríšskeho vodcu SS Himmlera 
násilný odsun slovenských Nemcov na územie ríše, kam bola v priebehu nasle
dujúcich mesiacov pred príchodom frontu vysídlená drvivá väčšina ich prísluš-

54 Bližšie pozri ВАКА, I.: Nasadenie civilného obyvateľstva na Slovensku na opevňovacie práce v rokoch 
1944 - 1945. In: Vojenská história, roč. 11,2007, č. 1, s. 70-85.

55 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 451, inv. č. 275, vojenský atašé 
na Veliteľský štáb brannej moci na OKW 21.11.1944.

56NIŽŇANSKÝ, a kol., ref. 10, dok. 337, s. 1010, Witiskova správa pre RSHA a Hôfleho o pláne evakuácie 
slovenského obyvateľstva z 25.2.1945.

57 SNA, f. Ministerstvo hospodárstva 1938 - 1945, šk. 30, prez-P dôv.l 143/44, zápisnica z rokovania.

58 SNA, f. MZV, šk. 81, č.j. 100 206/45.
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níkov.59 Exploatáciu pracovného potenciálu Slovenska sa dokázateľne snažili vy
stupňovať kompetentné nemecké veliteľstvá na území, ktoré už spadalo priamo 
pod ich operačné pásmo. Napr. Veliteľstvo Armádnej skupiny Heinrici navrhovalo 
okamžité podchytenie všetkých mužov s ročníkom narodenia (1904 - 1928) a ich 
následné odtransportovaná na územie ríše. Keďže však nemalo vlastné prostried
ky na realizáciu takejto akcie, žiadalo previesť nábor rovnako ako prebiehajúcu 
mobilizáciu ročníkov 1935 - 1944. V správe úradu nemeckého vojenského velite
ľa na Slovensku sa však zdôrazňuje, že realizácia takejto rozsiahlej akcie nebola 
v silách MNO. Jediným riešením bolo prenesenie všetkých právomocí v správnej 
oblasti na nemecké vojenské velenie včítane úplného podriadenia slovenskej 
brannej moci. Podmienkou však malo byť odstavenie skorumpovaného aparátu 
MNO a vymenovanie nového hlavného vojenského veliteľa, ktorým sa mal stať 
veliteľ Technického zboru plk. gšt. Štefan Tatarko.60 Nátlak Hôfleho na zvýšenie 
tempa opevňovacích prác pritom donútil ministra Haššíka vymenovať už 5. janu
ára 1945 Tatarku za šéfa všetkých opevňovacích prác na Slovensku, včítane na
sadenia civilného obyvateľstva.61 Podľa správy veliteľa SIPO a SD na Slovensku 
J. Witisku toto opatrenie inicioval priamo nemecký poradca pre sociálne otázky 
na Slovensku Albert Smagon, ktorý stál za organizovaním pracovného nasade
nia civilného obyvateľstva.62 Potrebu reorganizácie MNO a jeho „očisty od živlov 
naklonených pučistom“ presadzoval aj nemecký vyslanec Ludin. Dokonca sa za
mýšľal aj nad jeho zrušením a nahradením Hlavným veliteľstvom Zboru štátnej 
obrany, čo v podstate zodpovedalo návrhom Hôfleho.63 Začiatkom apríla 1945 pod 
bezprostredným vplyvom rozkladu slovenskej brannej moci a evakuácie MNO 
nakoniec Tatarkov Technický zbor fakticky prevzal funkciu veliteľstva slovenskej 
armády, či to bol dôsledok pôvodného nemeckého zámeru, zostáva však otázne.64

Samotná mobilizácia sa začala v polovici decembra 1944. Už 12. decembra 
1944 MNO nariadilo, aby všetky osoby prezenčnej vojenskej a pracovnej služby, 
ako aj osoby v zálohe nástupného ročníka 1944, 1943 a 1942, ktoré opustili svoje

59 Himmlerov pôvodný rozkaz o totálnej evakuácii Nemcov zo Spiša z konca októbra 1944 však ešte nepočítal 
s ich presídlením na územie ríše, to si nakoniec vynútil nedostatok ubytovacích možností na západnom 
Slovensku. Bližšie pozri ZOCKERT, M. - SCHVARC, M. - FIAMOVÁ, M.: Die Evakuierungder Deutschenaus 
der Slowakei 1944/45. Verlauf, Kontexte, Folgen. Mtinchen 2019, s. 113-114.

60BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 86-87. Slovenská strana sa podobným návrhom od začiatku 
bránila. Porovnaj NIŽŇANSKÝ, E. a kol., ref. 10, dok. 337, s. 1011, Witiskova správa pre RSFIA a gen. Hofle- 
ho o pláne evakuácie slovenského obyvateľstva do Nemecka z 25.2.1945.

61 SNA, f. Úrad predsedníctva vlády 1938 - 1945, šk. 18, č.j. 1067/45, Haššík predsedovi vlády Š. Tisoví 4. 1. 
1945.

62 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 10, dok. 335, s. 1001, hlásenie Witisku pre RSHA 20.2.1945.

63 Ludin si tento postoj pravdepodobne osvojil od štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku J. Witisku. Spomína 
sa pritom už v správe jeho III. oddelenia z 3. 1.1945. PREČAN, ref. 2, dok. 241, s. 492, správa zaslaná na 
vedomie ríšskemu vodcovi SS H. Himmlerovi „Návrhy na upevnenie Slovenského štátu“ z 10.1.1945; dok. 
239, s. 486, záznam z 3.1.1945.

64 ŠKULTÉTY, ref. 32, s. 571.
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jednotky po vypuknutí SNP, okamžite, do 20. decembra 1944, nastúpili k najbliž
ším posádkovým veliteľstvám. Každý, kto by toto nariadenie nerešpektoval, mal 
byť vyhlásený za zbeha.65 Keďže reakcia povolávaných osôb nebola dostatočná, 
vydalo MNO 25. decembra ďalší obežník, v ktorom posunulo termín nástupu na 
28. december. Zdôraznilo tiež, že nariadenie sa týka aj osôb odvedených z evaku
ovaných miest Slovenska.66 Nemecká strana však so znením pôvodnej vyhlášky 
nebola spokojná, keďže nariadenia sa netýkali väčšiny osôb ročníka 1944 (ale aj 
viacerých starších), ktorí ešte neslúžili. Nemecký veliteľ na Slovensku proti tomu 
na MNO protestoval už 17. decembra. Nemecká strana zároveň urgovala prípravu 
povolávania ďalších nástupných ročníkov 1935 - 1941, a to tak, aby sa celá akcia 
bezodkladne ukončila do 20. januára. Garantovala pritom ošatenie ročníkov zara
dených do pracovných oddielov.67 Treba povedať, že MNO vo vyhláške skutočne 
len zopakovalo znenie predchádzajúcej výzvy z októbra 1944, na základe ktorej 
už boli doplňované jednotky formujúcej sa brannej moci.68 Jej znenie však nebolo 
jasné ani podriadeným civilným a vojenským orgánom. MNO preto nakoniec 30. 
decembra vydalo upresňujúcu smernicu, podľa ktorej mali byť opätovne preskú
mané doklady osôb prezenčnej služby, ktoré dostali po 29. auguste potvrdenie 
o prepustení do pomeru mimo činnej služby. Všetky neoprávnene prepustené 
osoby mali byť opäť povolané k najbližšiemu posádkovému veliteľstvu. Čo sa týka 
brancov odvodného ročníka 1944 (a starších z evakuovaných častí Slovenska), 
tí sa mali 10. januára hlásiť pri najbližšom Doplňovacom okresnom veliteľstve. 
MNO tiež nariadilo prípravy na povolávanie ročníka 1941 a starších, keď nariadilo 
vykonať do 10. januára povinnú evidenciu tých, ktorí po 29. auguste opustili ar
mádu. Pritom tí, ktorí slúžili v protilietadlovom delostrelectve, CPO alebo hlásnej 
(výstražnej) službe, mali priamo nastúpiť do činnej vojenskej služby. Opätovne 
preverené mali byť aj dokumenty všetkých záložníkov, ktorí už po 29. auguste 
dostali potvrdenie o prepustení mimo činnú službu.69

Mobilizačné opatrenia umožnili gen. Hôflemu ešte koncom decembra zväč
šiť počet a stavy jednotiek Domobrany (časti pešieho pluku 1 a delostreleckého 
oddielu) pôsobiacich priamo pod nemeckým velením.70 Dňa 20. decembra 1944 
tiež Veliteľstvo Pracovného zboru NO špecifikovalo využitie povolávaných osôb.

65 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 132, č.j. 478 772, obežník MNO z 12.12.1944.

66 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 132, č.j. 423 449, obežník MNO z 25.12.1944.

67 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 432, inv. č. 232, sig. 10/6/2/33, 
úrad nemeckého veliteľa na Slovensku na MNO 17.12.1944.

68 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 432, inv. č. 232, sig. 10/6/2/21, 
list MNO Úradu propagandy z 11.10.1944.

69 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 432, inv. č. 232, sig. 10/6/2/32, 
smernice MNO z 30.12.1944.

70 VHA Bratislava, f. MNO, 1943 - 1945 spisy dôverné, II. časť, šk. 475, inv. č. 325, sig. 70/1/4, odpis rozhod
nutia nemeckého veliteľa na Slovensku z 27.12.1944.
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Spolu s evakuantmi z východu mali byť z tohto mužstva postavené ďalšie sta
vebné pionierske roty, každá v sile 300 mužov.71 Dislokované mali byť vil po
sádkach západného a stredného Slovenska. Podľa ďalšieho rozkazu z 22. decem
bra mali byť stavebno-pionierske roty (spolu 26) včlenené do deviatich pionier- 
sko-stavebných skupín, ktoré mali tvoriť osobitný Technický zbor s veliteľstvom 
v Bratislave.72 Pracovný zbor zostal len organizačným rámcom pre pracovné 
útvary a podliehal veliteľovi Technického zboru.73 Do jeho pôsobnosti spadali 
aj veliteľstvá 1. a 2. TD. Budovanie stavebno-pionierskych rôt však od začiatku 
sprevádzali obrovské komplikácie. V tejto súvislosti je výstižné hlásenie veli
teľa 22. roty v Topoľčanoch, z ktorej už k 1. decembru 1944 zbehlo 100 osôb: 
„Nakoľko mužstvo týchto rôt pracuje za každého počasia na opevňovacích prá
cach a je chatrne oblečené a keď príde po práci premoknuté a premrznuté, nemá 
ani poriadne ubytovanie, spí v barakoch, školách, synagógach, ktoré miestnosti 
sa nedajú vykúriť a mužstvo sa nemá ani čím prikryť, topánky sú v mnohých 
prípadoch deravé....“ 74 Požiadavky na odstránenie týchto nedostatkov naráža
li na neochotu nemeckej strany, ktorá argumentovala tým, že v prvom rade sa 
materiálne vybavuje Domobrana, HG, HM a nemecké jednotky. Z obavy pred 
ďalšími masovými dezerciami v zimných mesiacoch veliteľ Pracovného zboru 
pplk. Kručko už v decembri 1944 neúspešne navrhoval, aby mužstvo ročníka 
1942 a staršie ročníky Pracovného zboru a stavebno-pionierskych rôt (včítane 
mužstva vracajúceho sa z Nemecka /4-6 000 osôb/) bolo čo najskôr prepuste
né mimo službu. Celkom logicky pritom argumentoval tvrdením, že „ako civilní 
robotníci budú môcť byť skôr nasadení do opevňovacích prác, lebo sa môžu skôr 
lepšie obliecť v noci vyspať v teplej izbe.“75 Toto konštatovanie podporovali aj 
ďalšie hlásenia z úrovne Veliteľstva Pracovného zboru, podľa ktorých výkon prí
slušníkov stavebno-pionierskych rôt sa nevyrovnal ani výkonu civilného obyva
teľstva nasadeného na opevňovacích prácach.76 V súvislosti s úpadkom morálky 
a množiacimi sa dezerciami sa mužstvu pohrozilo, že každý, kto sa vzdiali od 
jednotky, bude považovaný za partizána a eskortovaný do Nemecka, prípadne 
zastrelený.77

71VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 132, č. j. 423373, nariadenie veliteľa PZNO z 19.12.1944.

72 I. skupina (posádka Bratislava) - 3 roty; II. skupina (posádka Trnava) - 2 roty; III. skupina (posádka Tren
čín) - 3 roty; IV. skupina (posádky Piešťany, Nové Mesto nad Váhom) - 4 roty; V. skupina (posádka Žilina)
- 3 roty; VI. skupina (posádka Turčiansky Sv. Martin) - 3 roty; VII. skupina (posádky Nitra, Topoľčany, 
Hlohovec) - 3 roty; VIII. skupina (posádka Ružomberok) - 2 roty; IX. skupina (posádka Liptovský Mikuláš)
- 3 roty. VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 454, sig. 38/1/10/2, č. 
j. 423 382; sig. 38/1/10/7, č. j. 423 409.

73 BALCOVÁ, ref. 37, s. 266.

74 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 132, č. j. 422 777.

75 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 132, č. j. 422 777.

76 VHA Bratislava, f. PZNO 1940- 1945, šk. 132, č. j. 423 445, nariadenie pplk. Kručka z 28.12.1944.

77 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 132, č. j. 423 471.

I 418 I



V dôsledku uvedených opatrení sa začiatkom roka 1945 armáda sformovala 
takto: Domobrana (čiastočne ozbrojené útvary): Pešie pluky 1, 2 Domobrany (SV 
- Bratislava, Trenčín), Delostrelecký oddiel Domobrany (SV - Trnava), tri prápory 
Domobrany - pioniersky, spojovací (SV - Nové Mesto nad Váhom), automobilový 
(SV - Nitra), tri parky Domobrany - pioniersky, spojovací (SV - Nové Mesto nad 
Váhom), automobilový (SV - Nitra), Jazdecké a vozatajské stredisko Domobrany 
(vzniklo v januári v Bratislave);78 Protilietadlový delostrelecký pluk (SV - Brati
slava, časť jednotiek spolu s veliteľstvom sa za bojové zásluhy postupne stala sú
časťou Domobrany);79 letecký pluk (SV - Piešťany) s poškodenými a neletuschop- 
nými lietadlami; Civilná protiletecká ochrana (SV - Bratislava); Technický zbor 
(SV- Bratislava); Pracovný zbor NO (SV - Bratislava); ďalšie úrady a zariadenia.80

Samotná mobilizácia pokračovala bezprostredne po Novom roku 1945, a to 
nariadením gen. Hôfleho z 2. januára. Podľa jeho dohody s Haššíkom z 12. januára 
a vyhlášky z tohto dňa81 mali zvyšné vojenské osoby v zálohe odvodných ročníkov 
1935 - 1941 nastúpiť do činnej služby za brannej pohotovosti štátu najneskôr do 
24 hodín, po zverejnení vyhlášky sa mali odobrať k najbližšiemu posádkovému 
veliteľstvu. Vyhláška sa pritom týkala tiež evakuantov, dobrovoľníkov, ale aj osôb 
odvodných ročníkov 1942 - 1944 a starších, ktorí ešte stále neuposlúchli povolá
vacie nariadenia. Výstrahou pre prípadných dezertérov bolo oznámenie, že všetci, 
čo nenastúpia do činnej služby, budú považovaní za zbehov, prípadne vojnových 
zajatcov a budú odvezení mimo hraníc štátu. Cieľom už bolo predovšetkým dopl
nenie jednotiek Technického zboru, a teda tiež obidvoch divízií v zahraničí. Kto 
inicioval tieto opatrenia, je dodnes otázne, záujem na rozšírení mobilizácie však, 
vzhľadom na vývoj na fronte, mali obidve strany. Predseda vlády Štefan Tiso na
priek tomu pred NS (v duchu typického obranného schematizmu) tvrdil, že mo
bilizáciu si vynútili Nemci a vláda mala čo robiť, aby zabránila ich svojvoľným 
prechmatom: „ani prezident, ani ja, ani vláda nechceli sme robiť túto mobilizáciu, 
ale nedalo sa nič robiť proti rozkazom Nemcov. Pamätám sa, že prezident vtedy 
zúril. Myslím, že v dôsledku tejto mobilizácie chytali potom Nemci na celom Slo
vensku chlapcov, ktorí spadali do týchto 10 ročníkov.“82

Čo sa týka technického prevedenia mobilizácie, nemecká strana si od začiatku 
vyhradila právo kontrolovať všetky opatrenia, a to prostredníctvom ortskoman-

78 VHA Bratislava, f. 53, sig. 53/44-97/1, dôverný rozkaz č. 9 Posádkového vel. Bratislava.

79 UHR1N, ref. 44, s. 66-67.

80 ŠKULTÉTY, ref. 32, s. 533-588; VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 
487, inv. č. 336, sig. 78/4/3, dislokácia jednotiek Domobrany - oznámenie.

81 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 20, Nemecký veliteľna Slovensku - náčelník Generálneho štábu 
poľným a miestnym veliteľstvám v SR 12.1.1945, VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-18-5, vyhláška z 12.1.1945.

82 Nakrátko mal byť zaistený aj jeho syn, nakoniec bol prepustený, keďže ešte nebol plnoletý. MEDVECKÝ, 
HOLÁK, ref. 51, s. 61. Podobne sa pred súdom vyjadroval aj j.Tiso, ako aj A. Mach. Na nemecký tlak sa od
volával aj samotný Haššík, ktorý je pod vyhláškou podpísaný. Bližšie pozri Proces s dr. J. Tisom. Spomienky 
obžalobcu Antona Rašlu, obhajcu Ernesta Žabkayho. Bratislava 1990, s. 206.
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dantúr. Tie tiež zodpovedali za ubytovanie, zásobovanie a ošatenie postavených 
jednotiek. Všetky ťažkosti, ktoré by sa počas akcie objavili, mali byť oznámené ne
meckému spojovaciemu veliteľstvu pri MNO (dočasný veliteľ npor. von Loesch), 
ktoré bolo vytvorené rozhodnutím gen. Hofleho z 9. decembra 1944 za účelom 
koordinácie organizovania totálnej mobilizácie medzi nemeckou stranou a armá
dou, HG a civilnými orgánmi.83

Dôležitými kompetenciami mal disponovať tiež nemecký dôstojník pre bran
né hospodárstvo pri nemeckom vyslanectve v Bratislave. Podľa nariadenia ne
meckého vojenského veliteľa na Slovensku z 13. januára 1945 rozhodoval o za
radení podnikov z hľadiska ich dôležitosti pre obranu štátu. Pre tento krok sa 
Hôfle rozhodol v snahe zamedziť dovtedajšej povrchnosti pri vydávaní týchto 
potvrdení zo strany viacerých vojenských úradov. Mali mu byť adresované všet
ky žiadosti slovenských orgánov v týchto otázkach. Podľa Hofleho rozkazu z 2. 
januára nemali byť zamestnanci v takto označených podnikoch povolávaní do 
armády. Ani toto riešenie sa však neukázalo ako šťastné, keďže nemecký dôs
tojník vydal niekoľko tisíc potvrdení bez toho, aby o tom informoval slovenské 
úrady. Výnimky pre nenahraditeľných zamestnancov však mohli v dôsledku ne- 
mecko-slovenskej dohody pre svoje rezorty vydávať aj jednotliví ministri slo
venskej vlády (potvrdiť to však muselo MNO).84 Značné ústupky v tomto smere si 
vybojovala samotná vláda, ktorá pôvodné inštrukcie pre mobilizačné nariadenia 
považovala za nedostačujúce. Povolávanie robotníkov z podnikov dôležitých pre 
obranu štátu mohlo mať podľa nej za následok veľké škody pre slovenské hospo
dárstvo. Predseda vlády Š. Tiso o tom v januári rokoval priamo s Hôflem.85 Nemci 
však priamo zasahovali aj do právomoci slovenských orgánov pri realizovaní mo
bilizácie. Svojvoľne rušili ich nariadenia (napr. neuznávali potvrdenia o odklade 
vojenskej služby), čím podľa predsedu vlády podkopávali „autoritu vlády v očiach 
obyvateľstva“.86

Časť osôb sa do brannej moci dostala aj iným spôsobom, keďže sem boli po
stupne priberaní príslušníci HG, HM a SPS, ako aj ďalšie zložky mocensko-repre- 
sívneho aparátu.

Čo sa týka priebehu mobilizácie, ten možno hodnotiť najmä na základe zacho
vaných materiálov z dielne okupačných orgánov. Možno tak vytvoriť plastický ob
raz o situácii v slovenskej armáde (najmä z pohľadu Nemecka) na sklonku vojny, 
aj keď k hodnoteniam z dielne štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku treba pristu
povať zvlášť kriticky a opatrne. Tento úrad disponujúci rozsiahlym aparátom totiž

83 Kompetencie nemeckého vojenského atašé tým však mali zostať nezmenené. VHA Bratislava, f. MNO 
1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 326, sig. 70/2/4/44, nariadenie Hofleho z 9.12.1944.

84 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, Hôfle pre MNO 18.1.1945; NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 10, dok. 335, 
s. 1001.

85 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 27, Hôfle pre nemecké styčné veliteľstvo pri MNO.

86 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 10, dok. 330, s. 985, Tiso Hôflemu 25.1.1945.
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pracoval aj so skreslenými analýzami rôznych spravodajcov a dôverníkov. Tu tre
ba tiež upozorniť, že vývoj na Slovensku bol pre SD už v predchádzajúcom období, 
teda pred vypuknutím SNP, sklamaním, keďže ako podporovateľka radikálneho 
pronacistického krídla v HSĽS len ťažko znášala prevahu konzervatívneho krídla. 
Tento pohľad zostal do značnej miery signifikantný aj pre Witiskov úrad, napriek 
tomu, že jeho aparát bol jedným z oporných pilierov okupačného systému a mal 
lepšie možnosti prieniku do oficiálnych kruhov režimu. Podpora radikálov okolo 
HG a vzájomné ovplyvňovanie sa viedlo naďalej ku skresleným analýzam jeho 
spravodajcov, pre ktorých boli „umiernenejší“ predstavitelia režimu „nepriatelia 
nemecko-slovenského spojenectva“, čechoslovakisti a podobne. Toto platilo aj pri 
hodnotení situácie v armáde.

Z množstva hlásení pritom jasne vyplýva, že väčšina spoločnosti už bola 
v podmienkach blížiaceho sa frontu presvedčená, že vojna je pre Nemecko pre
hratá, ďalšia mobilizácia sa jej preto zdala zbytočná. Ako upozorňoval samotný 
Witiska v správe z 23. januára 1945, prehlbujúca sa ľahostajnosť o osud slovenské
ho štátu v spoločnosti čoraz viac znepokojovala aj vládu. Tá pritom okupačné or
gány ubezpečovala, že robí všetko pre to, aby „oživila myšlienku ďalšej existencie 
slovenského národa“. Tento „záväzok“ plne korešpondoval s propagandou, ktorá 
ďalšiu existenciu štátu fatalisticky spájala s ďalším bytím či nebytím slovenského 
národa. Predstavitelia štátu pritom Nemcov ubezpečovali o svojej viere v konečné 
víťazstvo. V skutočnosti sa aj v týchto kruhoch rýchlo zmenšoval okruh ľudí, ktorí 
ešte verili v očakávaný zvrat.87

Čo sa týka samotného významu mobilizácie, ten sa na nemeckej strane nepre
ceňoval. V hlásení zo 16. januára (pravdepodobne pre nemeckého veliteľa na Slo
vensku) sa konštatuje, že v slovenskej brannej moci sa rozmáha alibizmus (z oba
vy pred príchodom Červenej armády), čo podľa autorovho hlásenia plne zodpo
vedalo slovenskej mentalite. Vojakom (ale ani príslušníkom HG) preto nemali byť 
vydané zbrane, a to aj vzhľadom „na nedávne udalosti“ v podobe SNP, ktoré by sa 
mohli opakovať.88 Aj podľa správy Hôfleho úradu z polovice februára 1945 zásad
ný dopad na alibistické správanie dôstojníkov, ale tiež samotného mužstva, mala 
situácia na fronte. Pod ich pasívne a sabotážne správanie sa podpísalo presved
čenie o neodvratnom víťazstve boľševikov. Naplno sa to malo prejaviť aj počas 
mobilizácie ročníkov 1935 - 1944. Jej sabotovanie sa malo realizovať len v ma
lom rozsahu iba vďaka zásahu nemeckých služobných miest. Podľa tejto správy 
sa v samotnej Domobrane v tom čase nachádzalo 60 % spoľahlivých osôb, 30 %

87 Dôkazom bezradnosti slovenskej vlády bolo aj uchyľovanie sa k mysticizmu či mesianizmu. Samotného 
Witisku prekvapilo, aký ohlas vyvolala vo vládnych kruhoch veštba pobožnej ženy z Modry, že „v krátkom 
čase možno očakávať upevnenie nemeckého obranného frontu“. Služby veštice v Holíči využil aj predseda 
vlády Š. Tiso, ktorý sa s pocitmi beznádeje zveroval denníku. BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 
51-52, krátky ďalekopis štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku z 23.1.1945 pre RSHA v Berlíne, SD - Lei- 
tabschnitt v Prahe a Viedni; MEDVECKÝ, HOLÄK, ref. 51, s. 62.

88 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 25, hlásenie z 16.1.1945.
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nezainteresovaných a 10 % nespoľahlivých. V stavebno-pionierskych jednotkách 
sa malo počítať s 80 % nespoľahlivosťou dôstojníkov aj mužstva.89

Podľa súhrnnej správy z 23. januára, adresovanej zo štábu veliteľa SIPO a SD 
na Slovensku na Hlavné vel. 8. armády, vyvolala mobilizácia 10-tich ročníkov me
dzi slovenským obyvateľstvom negatívne reakcie. Aj tu sa konštatuje, že táto sku
točnosť súvisela s veľmi rozšíreným presvedčením, že na frontoch už nemožno 
očakávať žiaden obrat. Mobilizačné opatrenia sa preto hodnotili ako neúčinné. 
Tisovej vláde sa v tejto súvislosti malo vyčítať, že Slovensko predala Nemecku, 
a že vláda vychováva ľud v duchu, ktorý je každému slušnému Slovákovi cudzí. 
Samotní povolávaní vojaci sa mali vyjadrovať, že radšej dezertujú k partizánom, 
ako by mali rukoväť do slovenskej armády. Nebol to však vždy len prejav ich pro
tifašistického zmýšľania, ale aj strachu pred odsunom na územie ríše, či obavou, 
že ako vojaci padnú do sovietskeho zajatia atď.

Odpor k mobilizačným nariadeniam môžeme dokumentovať viacerými hláse
niami z úrovne podriadených zložiek veliteľa SIPO a SD na Slovensku, zdokumen
tovaný je však tiež v situačných hláseniach okresných náčelníkov a spravodaj
ských orgánov armády. Nariadenia o mobilizácii napríklad rozrušili obyvateľstvo 
okresu Považská Bystrica. Zamestnanci tamojšej zbrojovky sa údajne upokojili až 
potom, čo zistili, že povolaní vojaci nebudú nasadení na fronte. Medzi nakujúci
mi osobami sa pritom objavovali hlasy, podľa ktorých by bolo lepšie utiecť k par
tizánom, ako sa nechať odviesť do armády. Neuspokojivé výsledky mobilizácia 
dosiahla aj v oblasti Bánoviec nad Bebravou. V správe miestneho oporného bodu 
Einsatzkommanda 13 z 3. februára sa konštatuje, že podľa dovtedajších zistení 
nastúpila zo 160 osôb do armády len štvrtina, presne 40 osôb. Medzi príčinami 
tohto stavu sa uvádza viaznuca komunikácia medzi niektorými miestnymi obec
nými orgánmi a vládnou mocou, a to predovšetkým v severných a východných 
oblastiach výrazne zasiahnutých partizánskym hnutím.90

Podľa informácií z okresu Piešťany nedostatok nastúpených vojakov ohrozo
val samotný postup prác na obranných postaveniach.91 Vyslovene s odporom sa 
mobilizačné nariadenia stretli v okrese Myjava, čo sa v správe štábu Einsatzkom
manda 13 zdôvodňuje konfesionálnym zložením obyvateľstva, keďže väčšina bola 
evanjelického náboženstva. V Brezovej pod Bradlom pritom administratívne úra
dy evidovali sedem dezertérov, ktorí sa mali pridať k partizánom. Podľa výpovede 
jedného dôverníka v celom myjavskom okrese prebehlo k partizánom približne 
20 - 25 % mužov podliehajúcich mobilizačným vyhláškam.92

89 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 86-87.

90 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 68-69, hlásenie oporného bodu Bánovce nad Bebravou velite
ľovi Einsatzkommanda 13 v Trenčíne.

91 BArch Berlin, Bs. 70 Slowakei, An. 139, s. 34, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 pre III. oddelenie štábu 
veliteľa SIPO a SD v Bratislave zo 17.1.1945.

92 Tamže.
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Zvlášť nezodpovedne sa podľa hlásenia oporného bodu Nové Mesto nad Vá- 
hom Einsatzkommanda 13 z 18. januára správalo tiež obyvateľstvo tamojšieho 
okresu, ktoré si „neuvedomovalo vážnosť situácie, v ktorej išlo o ďalšiu existenciu 
samostatného štátu“. Kritika sa tu opäť zniesla najmä na miestnych evanjelikov, 
ktorí mali otvorene stáť proti slovenskému štátu. Nelichotivé nálady mali podľa 
hlásenia panovať aj medzi katolíkmi, ktorí sa mali pre chýbajúce národné povedo
mie bez odporu podvoliť akejkoľvek moci. Prvá skupina (evanjelici) podľa hlásenia 
popierala tento štát z princípu, druhá (katolíci) z obavy o akékoľvek angažovanie. 
Tieto skutočnosti sa mali podpísať pod fakt, že do armády z oblasti nastúpilo len 
približne 25 % osôb. Tento údaj podľa hlásenia plne korešpondoval s náladami 
mladej slovenskej generácie. Viacerí sa mali nechať zmobilizovať s jasným záme
rom, získať zbrane a potom ich odniesť k partizánom. Iných od dezercie odradilo 
len zlé počasie. Veľký vplyv na zmýšľanie obyvateľstva mala podľa autora správy 
mohutná sovietska ofenzíva. Značná časť pritom už len pasívne vyčkávala a prí
chod Červenej armády chápala ako hotovú vec. Druhá skupina obyvateľstva však 
podľa neho stále očakávala nejaké prekvapenie na nemeckej strane, ktoré prinesie 
konečnú porážku sovietskej ofenzívy.93

V hlásení oporného bodu Nové Mesto nad Váhom Einsatzkommanda 13 z 18. 
januára sa nachádzajú tiež informácie o situácii príslušníkov nemeckej menši
ny. V predmetnom období podľa neho prebiehali prípravy na evakuáciu zvyšku 
žien a detí do ríše. Pokračovala tiež mobilizácia mužov do organizácie nemeckej 
menšiny Heimatschutz (Domobrany), ktorá bola súčasťou SS. Miestni Nemci mali 
túžobne očakávať nemecký protiúder na východe a na nasadenie nových zbraní, 
vďaka ktorým by došlo k očakávanému zvratu. Naopak, nálada medzi miestnymi 
„Čechoslovákmi“ sa podľa tohto zdroja pozdvihla následkom januárovej ofenzívy 
Červenej armády. V týchto kruhoch sa počítalo bezpodmienečne s víťazstvom 
ZSSR a obnovou Československa. Udalosti na Karpatskej Ukrajine, ktorú chceli 
Sovieti anektovať, mali tieto kruhy označovať za propagandu.94

Špecifická situácia panovala v oblasti pôsobenia štábu Einsatzkommanda 14 
so sídlom v Banskej Bystrici, keďže veľká časť tohto územia už bola v blízkosti 
frontu a z toho dôvodu „zamorená“ povstalcami. V správe z 8. februára 1945 jeho 
veliteľ SS-Hauptsturmfiihrer Georg Heuser konštatoval, že mobilizácia sa ani ne
mohla uskutočniť vo všetkých obciach naraz, pretože hrozilo, že zatiaľ čo sa v jed
nej obci prevedie nútená evidencia, utečú všetci mobilizácii podliehajúci branci 
susedných obcí do lesov.95 Podľa ďalšej správy štábu Einsatzkommanda 14 z 23. ja
nuára najhoršia situácia, z pohľadu okupačných orgánov, panovala v okolí Brezna 
nad Hronom (dnes Brezno), kde väčšina brancov ušla k partizánom. Svoju úlohu

93 BArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 37- 41.

94 Tamže.

95 BArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 82, správa z 8.2.1945 pre štáb veliteľa SIPO a SD na Slovensku, 
do rúk SS-Sturmbannfiihrera Dorhageho.
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tu mali zohrať propagačné letáky šírené predstaviteľmi odboja. Tie mali každé
mu, kto dá prednosť partizánom pred slovenskou armádou, sľubovať paradoxne 
lepšie sociálne a materiálne zabezpečenie (zásobovanie, ošatenie), ale v koneč
nom dôsledku aj lepšiu výzbroj. Nemožno vylúčiť, že takéto argumenty mohli mať 
pri rozhodovaní mnohých osôb väčší účinok ako ideologická motivácia spojená 
s apelom na aktívny boj proti fašizmu.96

Sprievodným javom mobilizačnej akcie pritom bola nadmerná konzumácia al
koholu zo strany povolávaných osôb, čo sa nezaobišlo bez protinemeckých provo
kácií. Napr. 15. januára v jednom hostinci v Medzibrode (okres Banská Bystrica) sa 
množstvo mladých mužov pod vplyvom alkoholu vyhováralo, že nemôžu rukoväť, 
pretože pre zničené mosty nejazdia vlaky. Vyhrážali sa pritom, že ak pre nich prí
du žandári, dezertujú k partizánom.97 Podľa hlásenia štábu zvláštneho komanda 
(z. b. V.) 29 z Bratislavy podobné incidenty sa odohrali aj v Trnave.98

Typickým javom celej akcie bol rozmáhajúci sa protekcionizmus, úplatkárstvo, 
či rodinkárstvo, čo súviselo so snahou o vyhnutie sa vojenskej službe.99 Osobitná 
pozornosť sa v tomto ohľade v hláseniach úradovní veliteľa SIPO a SD venovala re
akciám zamestnancov zbrojovky v Dubnici nad Váhom, kde sa odrazu v práci obja
vili aj choré osoby, ako aj známi „flákači“, aby sa ako zamestnanci podniku dôleži
tého pre obranu štátu vyhli povolávaciemu rozkazu. Určité rozladenie bolo možné 
sledovať aj medzi zamestnancami zbrojných podnikov v Novom Meste nad Váhom 
a okolí. Aj tu prevládal názor, že pre zamestnancov je z pragmatických dôvodov 
výhodnejšie pracovať v podniku dôležitom pre obranu štátu, ako narukovať. Tieto 
hlasy bolo možné vysledovat v strojárskom závode v Starej Turej, kde sa vyrába
la protitanková a protiletecká munícia.100 Zaznamenané boli aj konkrétne prípady 
úplatkárstva. Konkrétne sa spomína prípad krčmára z obce Žabokreky nad Nitrou 
(pri Baťovanoch). Ten sa mal službe v armáde vyhnúť už v apríli 1944 za peňažný 
obnos 50-tisíc Ks. Rovnakým spôsobom (tentoraz za 20-tisíc Ks) sa chcel vykúpiť 
aj v januári 1945. Keďže tentokrát mu jeho snaha nevyšla, „úplnou náhodou“ sa 
práve v tomto čase ocitol v Štátnej nemocnici v Topoľčanoch, kde mu mali opero
vať slepé črevo.101 O snahe občanov vyhnúť sa rôznymi výnimkami službe v armáde

96 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 57.

97 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 3, správa štábu veliteľa SIPO a SD z 12.3.1945.

98 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 312, s. 52.

99 Štáb veliteľa SIPO a SD v tejto súvislosti koncom februára 1945 upozorňoval šéfa štátnej bezpečnosti
Kubalu o viacerých hláseniach, že pri povolávaní do činnej služby sa robia neoddôvodnené výnimky. 
Ako príklad uviedol, že rukoväť nemuseli samotní arizátori. Ak aj nastúpili, tak do jednotky, ktorá nebola 
určená pre poľnú službu, napr. к СРО. Dôležitú úlohu tu mali hrať peniaze, „lebo ten, ktorému chýbajú 
prostriedky ku takej „mastnej“ intervencii, sa do takejto jednotky nedostane“. BArch Berlin, Bs. R 70 
Slowakei, An. 139, s. 109.

loo BArch Berlin, Bs. 70 Slowakei, An. 139, s. 34, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 pre III. oddelenie štábu 
veliteľa SIPO a SD na Slovensku zo 17.1.1945.

íoi Tamže.
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informuje aj správa z 3. februára oporného bodu v Bánovciach nad Bebravou Ein- 
satzkommanda 13. Mnoho osôb bolo podľa neho neodôvodnene oslobodených od 
brannej povinnosti, kedze tieto potvrdenia nevydávalo len príslušné ministerstvo, 
ale svojvoľne tiež samotný okresný náčelník.102

Pod neochotu rukoväť sa však podpisoval aj strach o vlastné rodiny vystavené 
represáliám zo strany partizánov. Podľa správy štábu Einsatzkommanda 13 z 29. 
januára sa totiž niektorí vyhrážali, že tým osobám, ktoré uposlúchnu povolávací 
rozkaz, vyvraždia rodiny. Takýto prípad sa objavil v okrese Bánovce nad Bebra
vou v obci Šípkov.103 V troch prípadoch mali partizáni rukujúcim mužom ukrad
núť obuv. V Trenčíne a okolí sa dokonca mali objaviť letáky vyzývajúce k sabotáži 
mobilizácie (konkrétne v obciach Omšenie, Dolná Porubá a jej okolie).104 Infor
mácie o nátlaku zo strany partizánov zaznamenal štáb Einsatzkommanda 13 aj 
v okrese Nového Mesta nad Váhom. Priebeh mobilizácie v okrese výstižne do
kumentuje fakt, že do 21. januára 1945 nastúpilo do armády len 10 dôstojníkov, 
4 rotmajstri, 4 poddôstojníci a len 84 mužov, a to z počtu približne 1 000 osôb. 
Zvyšok na povolávacie rozkazy nereflektoval, pričom však išlo o osoby pochádza
júce z územia, kde pôsobili partizáni (Hrádok, Nová a Stará Lehota). Práve preto 
sa predpokladalo, že tieto osoby nenarukovali aj pod hrozbou trestu zo strany 
partizánov.105

Názory, ktoré sympatizovali s mobilizačnými opatreniami, boli vo všeobecnos
ti v menšine. Podľa štábu Einsatzkommanda 13 ich nevítali ani viacerí „národ
ne“ zmýšľajúci Slováci, ktorí upozorňovali, že rukujúci vojaci sa ihneď dostanú na 
front, čo bude viesť k stratám na životoch. Tým sa podľa nich ohrozoval samotný 
potenciál slovenského národa. Na druhej strane nechýbali hlasy, ktoré mobilizač
né opatrenia vítali, pripomínali pritom, že je najvyšší čas, aby Slováci sami chrá
nili svoju krajinu. Vláde sa pritom vyčítala predchádzajúca nečinnosť. Mobilizácia 
sa v týchto kruhoch vítala okrem iného s argumentom, že mladých brancov by aj 
tak postupujúci bolševici nakoniec prinútili k výkonu služby v Červenej armáde. 
V kruhoch naklonených Nemecku sa predpokladalo, že väčšina brancov poslúchne 
povolávací rozkaz. V opačnom prípade im zostával útek do lesa. Tu sa však predpo
kladalo, že život v takomto prostredí v zimných mesiacoch predstavoval veľkú te
lesnú záťaž. Podľa hlásenia štábu Einsatzkommanda 13 v okrese Dubnica nad Vá
hom povolávacie nariadenia privítala časť obyvateľstva, konkrétne skôr slúžiacich 
záložníkov, keďže si veľa sľubovali od účinku vojenskej výchovy podľa nemeckého 
vzoru. Tá mala mladým mužom pomôcť zaradiť sa plnohodnotne do spoločnosti.

102 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 68-69, hlásenie oporného bodu Bánovce nad Bebravou velite
ľovi Einsatzkommanda 13 v Trenčíne.

юз BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 138, s. 125-128, správa pre III. oddelenie štábu veliteľa S1PO a SD.

104 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 34, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 pre III. oddelenie 
štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku zo 17.1.1945.

105 Tamže.
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Naopak, mladšie vrstvy obyvateľstva vnímali mobilizáciu len ako prostriedok oku
pačného režimu získať dostatok lacných pracovných síl pre nasadenie na nemecké 
obranné línie.106

Na názorovú rozpoltenosť obyvateľstva poukazuje tiež správa štábu Einsatz- 
kommanda 14 v Banskej Bystrici z 23. januára. Na strane občanov oddaných slo
venskému štátu mala rezonovať spokojnosť s postupom kompetentných orgánov, 
ktoré konečne podnikli kroky na ochranu vlastnej krajiny. Tieto kruhy mali už dlh
šie kritizovať nečinnosť slovenskej vlády. Mobilizáciu považovali za nevyhnutný 
prostriedok ako zabrániť, aby mladí muži nepadli do rúk postupujúcim Sovietom. 
Na druhej strane väčšia časť Slovákov v tom čase mobilizáciu absolútne odmietala, 
keďže ďalšie predlžovanie vojny, vzhľadom na beznádejnú situáciu Nemecka, sa 
považovalo za zbytočné. Prevládať mala - okrem iného - obava, aby rukujúci Slo
váci neboli vrhnutí do prvej línie, kde by ich mnoho zahynulo.107

Nemecká strana od začiatku kritizovala aj postup slovenských orgánov pri 
mobilizácii. Napr. veliteľ Einsatzkommanda 13 sa v hlásení z 29. januára pozasta
voval nad povrchnosťou a dezorientovanosťou slovenských orgánov.108 V hlásení 
zo 17. januára poukazoval aj na zmätočnosť niektorých nariadení, ktoré si potom 
povolanci vykladali rôzne.109 Špecifická situácia panovala v oblasti pôsobenia štá
bu Einsatzkommanda 14 so sídlom v Banskej Bystrici. V správe z 8. februára 1945 
musel jeho veliteľ konštatovať, že mobilizačné opatrenia boli v požadovanej po
dobe a termínoch neuskutočniteľné. Upozornil pritom na fakt, že nedisponoval 
žiadnym miestnym veliteľstvom na ich prevedenie, ale ani potrebnými pohonnými 
hmotami.110

Najväčším problémom však podľa okupačných orgánov bol fakt, že kompe
tentné orgány v podmienkach blížiaceho sa frontu vôbec logisticky nezvládali re
alizáciu celej mobilizačnej akcie. Veľkým problémom bola kontrola povolávaných 
ročníkov, keďže sa neviedli menné zoznamy o pobyte občanov. Nedalo sa tak zistiť, 
či takáto osoba náhodou nepracuje v ríši, či nie u partizánov, v zajatí, či nemá zra
nenie z východného frontu, alebo či už neevakuovala. Čo sa týka povolávacích na
riadení, tie podľa nemeckých orgánov neboli jednoznačné. Nebolo napríklad jasné, 
kam sa má povolanec hlásiť. Stalo sa tak veľa prípadov, kedy sa dlhé dni povaľovali 
po obciach, bez usmernenia kompetentných orgánov. Tu vznikalo podozrenie zo 
sabotáže zo strany ministerských úradníkov.111

106 Tamže.

107 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 57.

108 BArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 63, hlásenie pre III. oddelenie štábu veliteľa SIPO a SD.

109 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 33, hlásenie pre III. oddelenie štábu veliteľa SIPO a SD.

no BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 82, správa z 8.2.1945 pre štáb veliteľa SIPO a SD na Slovensku,
do rúk SS-Sturmbannfiihrera Dorhageho.

ill BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 53-56, hlásenie spojovacieho vedúceho SIPO a SD pri Hlav
nom vel. 8. armády 23.1.1945.
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Naopak, podľa slovenských orgánov chaos pri mobilizácii spôsobovali repre
sívne metódy nemeckých zložiek, ktoré poburovali aj miestne obyvateľstvo. Tie to
tiž obchádzali platné predpisy a naďalej svojvoľne zaisťovali „zbehov“, bez ohľadu 
na to, či patrili k povolávaným ročníkom. O takomto postupe referovali v januári 
okresní náčelníci v Trnave, v Novom Meste nad Váhom112, v Nitre, ale tiež spravo
dajský dôstojník MNO z oblasti Zvolena a Banskej Bystrice.113 Ľudácky aparát proti 
takýmto svojvoľným krokom intervenoval, väčšinou však bezvýsledne.114 Situácia 
sa vyhrotila v druhej polovici februára potom, čo nemecké orgány na strednej Ora
ve previedli razie na mužov vo veku 20 - 30 rokov, ktorých následne v zlých pod
mienkach väznili vo vojenských kasárňach v Turčianskom Sv. Martine. Niekoľko 
mužov pritom malo byť pri pokuse o útek počas transportu zastrelených.115 Podľa 
zistení Slovenského Červeného kríža tu bolo násilne koncentrovaných 1 500 - 1 
800 „dezertérov“. Boli medzi nimi aj nevojaci a mnoho chorých osôb.116 V snahe za
medziť „nežiaducim incidentom“, žiadal 27. februára nemeckého vyslanca Ludina 
o zastavenie celej akcie samotný premiér Štefan Tiso.117 Aký bol ďalší osud týchto 
mužov, je otázne, minimálne časť však bola v marci zaradená do transportu k 2. TD 
do Talianska.118

V mnohých prípadoch tiež úplne zlyhávala starostlivosť o rukujúcich voja
kov.119 Štáb Einsatzkommanda 14 v tejto súvislosti upozorňoval na časté prípady, 
keď viacerí branci po zaevidovaní v kasárňach v Turčianskom Sv. Martine, kde sa 
o nich nikto nestaral, odišli domov.120 Situáciu v tejto oblasti hodnotil podobne tiež 
predstaviteľ Deutsche Partei Franz Steinhubel. Ten v správe pre veliteľa SIPO a SD 
na Slovensku konštatoval, že v Banskej Bystrici, ale tiež vo Zvolene, sa záložníci 
hlásili vo veľkom počte. Napriek tomu sa museli obratom vracať domov, keďže tu 
nefungovalo žiadne doplňovacie veliteľstvo schopné previesť mobilizáciu. V dô
sledku uvedených organizačných ťažkostí chceli viacerí narukovať do HG. Tá však 
nemala prostriedky na materiálne zabezpečenie všetkých záujemcov. Steinhubel

U2 Podľa hlásenia tohto okresného náčelníka niektorí mladí muži sa snažili pred Nemcami utiecť zo strachu 
pred odvlečením do Nemecka do hôr k partizánom. V obci Kalnica pritom došlo k streľbe, ktorej obeťou sa 
stal jeden mladý muž. SYRNÝ, M. - UHRIN, M. (eds.): Situačné hlásenia okresných náčelníkov (september 
1944 - február 1945). Dokumenty, Banská Bystrica 2012, s. 172.

из GABÁNI, V.: Hlásenia spravodajského dôstojníka ministerstvu národnej obrany počas oslobodzovania 
okolia Zvolena. In: Vojenská história, roč. 18,2014, č. 3, s. 115,118.

im SYRNÝ, UHRIN, ref. 112, s. 165,172,176.

115 SNA, f. MZV, šk. 134, č.j. 300, záznam o odvádzaní mužov na Orave z 28. 2.1945.

116 SNA, f. MZV, šk. 134, č.j. 300; č.j. 60 414.

in SNA, f. MZV, šk. 134, č.j. 60414,Tiso Ludinovi 27.2.1945.

118 LACKO, M.: Denník Vincenta Lofaja - príslušníka 2. technickej divízie v Taliansku v roku 1945. In: Vojen
ská história, 2006, roč. 10, č. 4, s. 126-133.

119 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 46, hlásenie bez adresáta a príjemcu z 22.1.1945.

120 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 82, správa z 8.2.1945 pre štáb veliteľa SIPO a SD na Slovensku, 
do rúk SS-Sturmbannfúhrera Dôrhageho.
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v tejto súvislosti upozornil na nebezpečenstvo, aby títo muži, ktorí nevedeli, kam 
patria, neprebehli k „banditom“.121

Všeobecná situácia v posádkach podkopávala priebeh mobilizácie aj podľa hlá
senia veliteľa Einsatzkommanda 13, čo dokumentoval na príklade situácie v Žili
ne. Chýbali dôstojníci, ktorí by sa o vojakov postarali hneď po ich príchode. Ešte 
horšia situácia panovala v zásobovaní potravinami, ale aj v zabezpečení ubyto
vania, keďže priestory pre mužstvo boli nevykúrené. Z týchto dôvodov sa stáva
lo, že viacerí vojaci boli obratom poslaní domov s podmienkou, že budú povolaní 
v ďalšom termíne. Podobné prípady sa podľa hlásenia vyskytli aj v Trenčíne. Muž
stvo nastupujúce k stavebno-pionierskym rotám bolo nedostatočne organizované, 
nedisciplinované, nedôverčivé a bez idealizmu. Podľa štábu Einsatzkommanda 13 
do určitej miery boli za to opäť zodpovední dôstojníci, ktorí nezvládli disciplínu 
zvereného mužstva. Ako príklad sa tu uvádza situácia v Štefánikových kasárňach, 
kde sa v tom čase bez dozoru „povaľovalo“ niekoľko stoviek mužov. Neexistova
la pritom žiadna evidencia, každý si robil, čo chcel. Zoznam registrovaných osôb 
sa viedol len v jednom malom notese. Veľa osôb preto aj tu odišlo po prezentácii 
domovov a dochádzalo len k čítaniu denného rozkazu. Podľa údajov od Pešieho 
pluku 2 Domobrany v Trenčíne, z celkového počtu 7 000 osôb povinných na pra
covné nasadenie, skutočne narukovalo len 1 600 (započítané tu však neboli osoby 
z Púchova a Ilavy).122

Na technické nedostatky upozorňovali aj slovenské orgány. Napr. okresný ná
čelník v Modre v januári hlásil, že mužstvo, ktoré sa prihlásilo v Trnave, bolo pos
lané domov „z toho dôvodu, že ich nemajú kde umiestniť a ani do čoho obliecť“. 
Podobným spôsobom sa vyjadrovali tiež okresní náčelníci v Piešťanoch a Senici.123

Podľa hlásenia oporného bodu Nové Mesto nad Váhom Einsatzkommanda 13 
z 18. januára mohli túto situáciu vyriešiť len prísne opatrenia. Bolo však otázne, 
či to ešte bolo v silách slovenských orgánov. Miestni Nemci podľa autora správy 
verili, že len pod priamym nemeckým velením sa môže v armáde nastoliť poriadok. 
V celkovom zhrnutí (na základe poznatkov situácie v Novom Meste nad Váhom 
a okolí) autor správy konštatuje, že vtedajšie vedenie (tak pri civilných, ako aj pri 
vojenských orgánoch) nebolo schopné realizovať štátnu moc, včítane donucova
cích prostriedkov. V podstate išlo podľa autora o tých istých ľudí, ktorí už v čase 
protištátneho „puču“ v auguste 1944 nedokázali prijať žiadne rozhodné protiopat- 
renia. Upozorňoval pritom na chýry, podľa ktorých sa títo ľudia zachovajú rovnako 
pasívne aj v prípade pokusu o ďalší puč. Podobne negatívne hodnotil tiež Domob
ranu a jej dôstojnícky zbor.124

121 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 116, správa Steinhiibela z 28.2.1945.

122 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 34, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 pre III. oddelenie 
štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku zo 17.1. 1945.

123 SYRNÝ, UHRIN, ref. 112, s. 129,132.

124 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 37-41.
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Nemecká strana sa, naopak, od začiatku usilovala, aby sa na všetkých saboté
rov vzťahovali čo najprísnejšie tresty. Styčný dôstojník SIPO a SD pri Vel. 8. armády 
zdôrazňoval, aby sa s utečencami nejednalo ako so zajatcami125, ale ako s „bandit- 
mi“, ktorí budú deportovaní do ríše, čo sa odrazilo vo viacerých oficiálnych obež
níkoch z dielne MNO.126 S týmto opatrením korešpondovalo hlásenie okresného 
náčelníka v Trnave, podľa ktorého Nemci plánovali zastreliť každého desiateho 
zaisteného „dezertéra“.127 Na druhej strane vyhrážky o deportáciách mimo SR 
obyvateľstvo vyslovene poburovali. Napr. v Žiline a okolí sa toto nariadenie po
rovnávalo s praktikami sovietskych boľševikov (deportácie na Sibír).128 Negatívne 
reakcie v tomto smere zaznamenal tiež okresný náčelník v Topoľčanoch.129 Obavy 
z deportovania do ríše nakoniec paradoxne ešte vystupňovali odpor k mobilizácii, 
napriek tomu, že dobová tlač ich označila za „vymyslené chýry“.130

Samotná mobilizácia výrazne komplikovala paralelné nasadzovanie civilného 
obyvateľstva na opevňovacie práce. Podľa hlásenia štábu Einsatzkommanda 13, 
len v Piešťanoch spôsobilo povolanie záložníkov do armády výpadok asi 40 % v ci
vilnom sektore (okolo 2 000 z 5 500 osôb). Z tohto dôvodu museli byť na zákopové 
práce povolané ďalšie skupiny obyvateľstva. Vo veľkom počte museli byť povolaní 
aj obchodníci a živnostníci, čo malo za následok zatvorenie väčšej časti obchodov. 
Vedenie mesta v tejto súvislosti dúfalo, že v priebehu 2-3 dní vyplnia vzniknutú 
medzeru novo postavené stavebno-pionierske roty. Na druhej strane v dôsledku 
podobných skúseností sa vo vedení mesta šírili hlasy, aby sa zaviedla všeobecná 
povinnosť na opevňovacie práce na úkor povolávania osôb do nespoľahlivej bran
nej moci.131

Možno konštatovať, že z priebehu mobilizácie bola nemecká strana rozčaro
vaná. Veliteľ Einsatzkommanda 13 pritom v hlásení z 22. januára konštatoval, že 
„slovenská branná moc môže byť do určitej miery užitočným nástrojom pre vede
nie vojny len pod nemeckým velením a v samotnom Nemecku“.132

Z hlásení okupačného aparátu sa dá v súvislosti s mobilizáciou načrtnúť tiež 
situácia v HG, ktorá sa stala súčasťou brannej moci. Samotný minister národnej

125 Toto upravovali inštrukcie Hofleho Haššíkovi z 21.10.1944. ŠKULTÉTY, ref. 32, s. 574.

126 A to aj v prípade nariadení o nasadení civilného obyvateľstva na zákopové práve. Archív mesta Bratislava, 
f. Miestny notársky úrad Bratislava, šk. 3037, obežník MNO zo 4.1.1945; BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, 
An. 139, s. 53-56, hlásenie spojovacieho vedúceho SIPO a SD pri Vel. 8. armády 23.1.1945.

127 SYRNÝ, UHRIN, ref. 112, s. 154-155.

128 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 34, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 pre III. oddelenie 
štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku zo 17.1.1945.

129 SYRNÝ, UHRIN, ref. 112, s. 159.

130 Gardista, 16.1.1945, s. 1, Buďme pripravení; 14. 1.1945, s. 3, Neúprosný príkaz čias.

131 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 34, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 pre III. oddelenie 
štábu veliteľa SD a SIPO na Slovensku zo 17.1.1945.

132 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 47, hlásenie pre III. oddelenie štábu veliteľa SIPO a SD z 22. 
1.1945.
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obrany Haššík pritom už v polovici novembra priznal, že jedným z cieľov tohto 
opatrenia bolo „donútiť dobrovoľných príslušníkov HG k povinnej službe v po
hotovostných oddieloch HG“.133 Ich prostredníctvom („vynikli“ najmä účasťou na 
potlačení SNP a masových vraždách civilného obyvateľstva, príslušníkov odboja 
či rasovo prenasledovaných osôb) režim kompenzoval stratu akcieschopnosti ofi
ciálnych zložiek mocensko-represívneho aparátu, aj keď radikálne prúdy boli ku 
koncu vojny aj v jej radoch v menšine. HG však plnila čiastočne aj bojové úlohy, 
čomu zodpovedal aj vznik a činnosť troch poľných práporov a niekoľkých samo
statných poľných rôt. Napriek tomu, že význam bojovej spolupráce HG príslušníci 
okupačného aparátu hodnotili vysoko, ku koncu vojny už značná miera rozkladu 
postihla aj túto organizáciu. Pritom morálku rukujúceho mužstva vo väčšine „pri
márne neovplyvňovali ideologické motívy, ale ich materiálne zabezpečenie a fi
nančné ohodnotenie“.134 Neprekvapuje preto, že aj tu rezonovali podobné nálady 
ako v armáde. Podľa súhrnnej správy štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku o mo
bilizácii z 12. marca 1945 názory príslušníkov HG neboli jednotné, aj keď ako celok 
mala táto organizácia pozitívny postoj k „nemeckej veci“. Aj tu sa mali objavovať 
hlasy nabádajúce k dezercii k partizánom.135

Okupačným orgánom pritom prekážalo, že „odvody sa robili na základe prihlá
šok do HG z roku 1939“. Oporný bod Nové Mesto nad Váhom Einsatzkommanda 
13 z 18. januára v tejto súvislosti konštatoval, že „v tom čase sa sem hlásilo veľa 
„negatívnych elementov“ z oportunistických dôvodov. Ich násilné zapojenie do 
služby v HG preto mohlo narobiť viac škody ako úžitku.“136 Hodnotenie členskej 
základne HG pritom podrobila kritike tiež správa slovenského dôverníka Witis- 
kovho úradu z 21. februára 1945. Podľa nej bolo vedenie HG náchylné k Hlinkovým 
myšlienkam, ale časť veliteľského aparátu bola málo energická, a to zo strachu 
pred budúcnosťou a zodpovednosťou. Gardistov vo všeobecnosti rozdelil do dvoch 
kategórií. Starších (nad 40 rokov) charakterizoval ako odhodlaných a zodpoved
nejších. Celkový bojový duch gardy označil za priemerný, nahlodávaný alibizmom 
a neochotou ďalej bojovať. Mladých gardistov označil ako nespoľahlivých, rukujú- 
cich len z donútenia.137

Dodnes nie je celkom jasné, aké boli počty zmobilizovaných osôb, keďže mno
hé osoby sa skrývali, iné dezertovali. Podľa oficiálnych údajov mala mať armáda na

V-

133 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 - 1945, šk. 454, sig. 38/1/14/30, č.j. 
479 055/1944, Haššík pre náčelníka štábu ministra 15.11.1944.

134 HRUBOŇ, ref. 17, s. 93.

135 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 3, správa štábu veliteľa SIPO a SD z 12. 3. 1945. Začiatkom 
januára 1945 dokonca došlo k incidentu v okrese Senica, ked'opití muži údajne roztrhali povolávacie roz
kazy do HG a spievali provokačné piesne. BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 312, s. 45, hlásenie štábu 
zvláštneho komanda (z. b. V.) 29 zo 14.1.1945.

136 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 37-41.

137 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 98-99, nemecký preklad hlásenia pre štáb veliteľa SIPO a SD 
na Slovensku z 21.2.1945.

430 I



konci januára 41 533 mužov (oproti stavu 23 001 z 30. decembra 1944), z toho 29 
246 na Slovensku. V samotnom Technickom zbore pritom slúžilo 32 487 mužov (na 
Slovensku 20 200 vojakov, zvyšok v divíziách v zahraničí, ktorých početné stavy 
sa mobilizáciou navýšili spolu o vyše 6 500 vojakov).138 K dispozícii však máme aj 
nemecké dokumenty. Podľa dislokačného prehľadu z 21. februára mala armáda na 
Slovensku od 19 610 do 24 350 mužov. Nefiguruje tu však Autoprápor Domobrany, 
parky Domobrany, letecký pluk a ani viaceré úrady, zariadenia atď. Konečné údaje 
teda museli byť ešte vyššie. Čo sa týka stavebných jednotiek, podľa týchto údajov 
bolo postavených už 62 stavebných pionierskych rôt, z ktorých každá mala v prie
mere od 180 do 250 mužov. Spolu teda mohlo byť v stavebno-pionierskych jednot
kách sústredených od 11 160 do 15 500 mužov. K tomu treba pripočítať Veliteľstvo 
a štábnu skupinu Technického zboru - 150 mužov (pozri nasledujúcu tabuľku).139

MNO a jeho štábna skupina 500 mužov

Veliteľstvo a štábna skupina Technického zboru 150 mužov

Peší pluk 1 Domobrany 1 500 mužov

Peší pluk 2 Domobrany 1 500 mužov

Delostrelecký protilietadlový pluk 1 500 mužov

CPO - veliteľstvo a vojenské protiletecké 
jednotky 1 200 mužov

prvá a druhá spojovacia rota140 400 mužov

Čestný oddiel prezidenta 200 mužov

Hlásna rota CPO 200 mužov

Delostrelecký oddiel Domobrany 400 mužov

Pioniersky prápor Domobrany 500 mužov

Spojovací prápor Domobrany 400 - 800 mužov

62 stavebných pionierskych rôt od 180 do 250 mužov = od 11 160 do
15 500

Podľa súhrnnej správy o mobilizácii z 12. marca 1945 z úradu veliteľa SIPO 
a SD na Slovensku povolaním všetkých 10 ročníkov bolo na západnom a strednom 
Slovensku do stavebno-pionierskych rôt začlenených do začiatku februára spolu 
20 600 mužov. 3 500 z nich bolo v tom čase pripravených na odtransportovanie

138 V celej armáde bolo 38 527 príslušníkov mužstva, čo sa týka dôstojníkov, v armáde na Slovensku bolo 799 
aktívnych a 630 záložných dôstojníkov. Bližšie pozri ŠKULTÉTY, ref. 32, s. 565.

139 BArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 111-114. 

но Pravdepodobne sa myslí hlásna služba.
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k 1. TD v Maďarsku a 2. TD v Taliansku. Spolu bolo v tom čase na Slovensku 48 
stavebných rôt.141

Načrtnuté výsledky bolo možné, podľa Hofleho úradu, dosiahnuť najmä vďaka 
iniciatíve veliteľa Technického zboru plk. Tatarka. Z tohto dôvodu sa v správe zva
žuje ďalšie posilnenie jeho štábu zloženého údajne z neschopných ľudí. Tatarko 
mal byť pritom vo funkcii veliaceho generála priamo podriadený nemeckej strane. 
Rovnako mal veliteľský disponovať všetkými oblasťami civilného sektoru potreb
nými pre vedenie vojny.142 Ako som už naznačil, toto opatrenie sa čiastočne reali
zovalo až začiatkom apríla 194S zoči-voči evakuácii vládneho aparátu do Rakúska 
a celkovému rozkladu brannej moci.

Vzhľadom na to, že zostali nedoriešené odvody najmladších brancov, pokra
čovala mobilizácia aj v nasledujúcom období, a to vyhláškou ministra národnej 
obrany z 19. februára. Týkala sa odvodového ročníka 1944 a príslušníkov starších 
ročníkov s odkladom, ktorí mali nastúpiť na prezenčnú vojenskú a pracovnú služ
bu dňa 5. marca v posádkach Bratislava, Trnava, Nitra, Hlohovec, Topoľčany, Nové 
Mesto nad Váhom a Trenčín. Oslobodení boli stredoškoláci a vysokoškoláci s plat
ným odkladom do 1. októbra 1945 (svoje povinnosti si však plnili v rámci nariadení 
pre nasadenie civilného obyvateľstva na zákopové práce), ako aj zamestnanci pod
nikov a úradov dôležitých pre obranu štátu. V mobilizačných vyhláškach sa pri
tom upozorňovalo, že každý dezertér môže byť deportovaný mimo štátne hranice. 
Reakcie verejnosti na túto mobilizačnú vyhlášku boli podľa správy III. oddelenia 
úradu veliteľa SIPO a SD na Slovensku rezervované. Každý vedel, že rukujúci vojaci 
boli nasadzovaní najmä na zákopové práce. Ich využitie výlučne na území SR sa 
však v podmienkach postupujúceho frontu ukazovalo stále viac otáznejšie.143

Spolu malo takto nastúpiť 11 900 mužov. Armáda tak mala dosiahnuť tabuľ
kový počet 53 433 mužov. Aké však boli jej skutočné počty v chaose posledných 
dní pred oslobodením je otázne. Z narukovaných vojakov mali byť doplnené aj 
stavy Technického zboru na opevňovacích prácach (aj v zahraničí). Na Slovensku 
malo ísť o 6 900 brancov,144 konečné čísla však boli otázne, keďže do Technického 
zboru mali byť zaradení aj prebytoční branci určení pre Domobranu.145 Na druhej

141 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 35, 36, Nemecký veliteľ na Slovensku, bez dátumu, súhrnná 
správa o mobilizácii štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku z 12.3.1945.

142 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 86-87. Čo sa týka samotného Tatarku, ten sa ešte 5. 3.1945 
v rozhovore s nemeckým poradcom pre sociálnu politiku pri slovenskej vláde Albertom Smagonom 
sťažoval na prebujnenú byrokraciu v kancelárii prezidenta republiky, na jeho vojenských poradcov, na 
ministra národnej obrany Haššíka, ktorý ho mal viackrát ignorovať, ale aj na samotnú HG. jej kritiku od
mietal, keďže ako tvrdil, len plnil prezidentove rozkazy. Smagon nadobudol pocit, že sa Tatarko usiloval 
o pozíciu v Tisovej prezidentskej kancelárii. BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 121-122, spisový 
záznam zo 7. 3.1945.

143 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 108, správa III. oddelenia o termíne mobilizácie z 24.2.1945.

144 Bližšie pozri ŠKULTÉTY, ref. 32, s. 558.

145 VHA Bratislava, f. Pionierska stavebná skupina III. 1945 (ďalej PSS III.), šk. 1, dôverný rozkaz č. 15 z 3. 3. 
1945.
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strane časť príslušníkov Technického zboru bola prevelená do Domobrany, týkalo 
sa to najmä mužstva so špeciálnym výcvikom. Každý príslušník Technického zboru 
sa pritom na základe svojho predchádzajúceho zaradenia v armáde a špecializácii 
mohol prihlásiť k Domobrane.146

V dôsledku mobilizácie napredovala výstavba Technického zboru. Postupne 
bolo sformovaných VIII pionierskych stavebných skupín (PSS) (plánovaná IX. sa 
už nestihla sformovať), z ktorých každá sa ďalej členila na dva prápory a rôzny 
počet rôt. Dňa 10. februára však bola pre dezercie zrušená PSS VI.147 Vo februári 
1945 boli skupiny zlúčené do 3. technickej divízie (SV-Piešťany, veliteľ pplk. pion. 
Jozef Sedlický) a 4. technickej divízie (SV - Topoľčany, veliteľ plk. jázd. Jozef Gem- 
bala).148 Čo sa týka početných stavov pracovných útvarov, tie sa vzhľadom na ich 
rýchly rozklad v dôsledku prechodu frontu už len ťažko rekonštruujú. Určitý ob
raz si možno urobiť z výkazu PSS III. z 30. marca. Tá mala spolu 57 dôstojníkov, 
9 dôstojníckych zástupcov ašpirantov, 5 rotmajstrov, 10 poddôstojníkov a 1 251 
príslušníkov mužstva.149

V polovici marca bola upresnená pracovná podriadenosť slovenských jedno
tiek nemeckým veliteľstvám. Podľa nariadenia nemeckého veliteľa na Slovensku 
bola 3. TD okrem PSS I. po stránke pracovného nasadenia podriadená Vyššiemu 
pionierskemu veliteľovi (Hôherer Pionierfuhrer /Но-Pi-Fú/ z.b.V. 110) v Piešťa
noch. 4. TD (okrem I. práporu PSS II. podliehajúcemu Hô-Pi-Fu v Piešťanoch) bola 
po stránke nasadenia podriadená Hô-Pi-Fu 107 v Topoľčanoch. Obidve divízie teda 
boli nasadené pri budovaní dvoch hlavných opevňovacích línií, a to pevnostné
ho úseku ochranná zóna Slovensko a Pribinovej línie, tiahnucej sa od Žiliny, cez 
Turčiansky Sv. Martin, Prievidzu, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Nitru, Hloho
vec, Modru až k Bratislave. PSS I. bola podriadená veliteľovi Pevnosti Bratislava. 
K hlavnému mestu sa mali koncentrovať aj novopostavené pionierske stavebné 
roty. Nariadenie špecifikovalo tiež podriadenie jednotiek Domobrany nemeckému 
veleniu, podľa ktorého mala byť tiež veľká časť z nich nasadená na opevňovacie 
práce, a to v priestore Bratislavy a juhozápadného Slovenska. Rozkazy na pracovné 
nasadenie pod nemeckým velením sa mali týkať tiež veľkej časti jednotiek HG.150

Čo sa týka morálno-politického stavu záložníkov, situácia sa ani v tomto období 
nezlepšila. Úrad veliteľa SIPO a SD na Slovensku v tejto súvislosti v jednej zo správ

146 VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 1, dôverný rozkaz veliteľa Technického zboru č. 6 z 3.2.1945; šk. 2, č. j. 3073 
dôv., nariadenie veliteľa Technického zboru z 22.1.1945.

147 VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 1, dôverný rozkaz č. 15 z 3. 3.1945.

148 3. TD podliehali PSS I. v Bratislave, III. v Trenčíne, IV. v Žiline a VII. v Novom Meste nad Váhom. 4. TD 
podliehali PSS II. v Trnave, V. v Martine a VIII. v Nitre. KOLLÁR, P.: Koniec slovenskej armády. In: Slo
vensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 
29. - 31. mája 2000 organizovanej Vojenským historickým ústavom a Historickým ústavom SAV (eds. F. 
Cséfalvay a M. Púčik). Bratislava 2000, s. 318.

149 VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 1, k č. 4031, výkaz z 30. 3.1945.

150 VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 1, dôverný rozkaz č. 22 veliteľa Technického zboru zo 17. 3.1945.

I 433 j



III. KAPITOLA / 2. Posledná vojenská mobilizácia ľudáckeho režimu a spoločnost na Slovensku na konci druhej svetovej vojny

z 21. februára konštatoval: „Všetky reči (medzi rukujúcimi - pozn. I. B.) sa vedú 
v tom zmysle, že je neúčelné opevňovat' a bojovať, vojna je už rozhodnutá....“151 
V hodnotení mobilizácie zo strany tohto úradu z 12. marca sa konštatuje, že dobro
voľne nastupovala sotva polovica brancov, z ktorých však väčšina následne dezer
tovala. Veľkým problémom zostával fakt, že naďalej zlyhávala tiež technická strán
ka akcie. Úmerne s postupom frontu a pribúdajúcim počtom evakuantov z východu 
sa logicky len prehlbovala katastrofálna situácia v ubytovaní vojska. Zhoršovalo sa 
tiež materiálne zabezpečenie a stravovanie vojakov nasadzovaných často na ťažké 
zákopové práce. Naďalej chýbali uniformy pre zmobilizovaných vojakov (označení 
boli len páskou na rukáve).152 Chaos, ktorý pritom pri odvodoch panoval, mnohí 
využívali, keď do posádky prichádzali len pre žold a cigarety. Naďalej stúpali tiež 
dezercie k partizánom. Mnohí vojaci využívali na útek krátke dovolenky udeľované 
z rodinných dôvodov. Príčina tohto stavu sa pripisovala všeobecnej únave z vojny, 
zlému sociálnemu a materiálnemu zabezpečeniu vojakov, zastrašovaniu zo strany 
partizánov, obave z vyvezenia na územie ríše, pred zajatím zo strany „boľševikov“ 
atď. Svoju rolu tu zohrával aj strach o osud doma zanechaných rodín, vystavených 
bombardovaniu, evakuácii atď. Pod obavy vojakov, ktorých rodiny sa už ocitli na 
oslobodenom území, sa paradoxne podpísala aj samotná propaganda vykresľujúca 
počínanie Červenej armády v tých najčernejších farbách.153 Na druhej strane veľká 
časť záložníkov sa radšej hlásila do HG, keďže predpokladali, že tak nepôjdu na 
front. V správe z 12. marca sa pritom tiež upozorňuje, že vedúce miesta proti tým
to javom nič nepodnikli, vyhovárajúc sa na alarmujúce nedostatky v zabezpečení 
povolaných osôb. Nemecká strana pritom nevylučovala sabotážne konanie vojen
ských a civilných úradov, ktoré tak mali sami nepriamo nútiť vojakov k dezercii.154

Podľa hlásenia štábu Einsatzkommanda 14 z 15. marca 1945 niesli zodpoved
nosť za neúspech mobilizácie predovšetkým štátne a vojenské orgány. Na druhej 
strane vychádzajúc zo situácie v okolí Nitry a Topoľčian pri pokračovaní mobili
zácie v marci správa konštatuje, že napriek prekážkam zo strany nepriateľa sa tu 
podarilo povolať značný počet brancov. Väčšina si pritom priniesla požadovanú 
batožinu, z čoho štáb usudzoval, že obyvateľstvo bralo mobilizačné opatrenia stá
le vážne. Podľa hlásenia z Nitry z 13. marca vládla medzi nastupujúcimi vojakmi 
dobrá nálada, aj keď s prispením alkoholu. Objaviť sa mali aj prípady „bratania sa“ 
slovenských a nemeckých vojakov. Tiež v Topoľčanoch mali vojaci rukoväť s väč
šou radosťou, ako v januári, aj keď mnohí nastupovali neskôr v dôsledku zlého 
dopravného spojenia. Autor tejto správy sa zamýšľal tiež nad otázkou sociálneho 
zabezpečenia rukujúcich vojakov, a to v súvislosti s malou podporou doma zane-

151 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 99, „Pomery v Hlinkovej garde“.

152 VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 3, č.j. 526, nariadenie zo 4. 3.1945.

153 SNA, f. NS, Tn ľud 42/46, H. Hôfle, šk. 125, Witiskova správa zo 14.3.1945, s. 372.

154 Na túto skutočnosť pôvodne upozorňoval štáb zvláštneho komanda (z. b. V.) 29 v Bratislave už v hlásení 
z 26. 2.1945. BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 115, krátke hlásenie z 26. 2.1945.
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chaných rodín. Slovenská strana sa v tejto súvislosti mala inšpirovať nemeckou 
legislatívou.155 Nedostatočná však naďalej bola starostlivosť o vojakov. Tým preto 
nezostávalo často iné, ako žobrať o slamu v nemeckých jednotkách. Lepšia situácia 
v zásobovaní pritom mala podľa tejto správy panovať v Topoľčanoch. Čo sa týka 
sociálnej skladby rukujúcich mužov v prevažnej miere sa jednalo o synov roľníkov 
a v okolí študujúcu mládež, čiastočne o živnostníkov a obchodníkov. Práve táto 
nerovnováha sa mala podľa viacerých hlásení podpísať pod zlé nálady vo vojsku. 
Zároveň sa však medzi vojakmi mali eliminovať šíriace sa obavy z možnosti násil
ného zavlečenia mimo hraníc SR na územie Nemeckej ríše.156

Najväčšiu starosť Nemcom naďalej robili ozbrojené jednotky Domobrany, ale, 
paradoxne, tiež HG, a to v súvislosti s rastúcimi obavami z vypuknutia ďalšieho 
„protinemeckého puču“. Podľa spomínanej správy z 12.3. „Domobrana nie je spo
ľahlivá ani ako bojová jednotka ani ako politický blok a znamená preto ...nebez
pečenstvo pre nemecké záujmy.“ So znepokojením sa tu pritom konštatuje, že na
priek odzbrojeniu väčšiny slovenského vojska, naďalej mnohí vojaci nosili pri sebe 
armádne pištole. Z tohto dôvodu sa považovalo za nerozumné Slovákov mobilizo
vať a nadovšetko ešte aj vyzbrojovať: „Zodpovedá totiž plne slovenskej mentalite, 
že každý podľahne psychóze blížiaceho sa frontu.“ Slováci sa podľa autora správy 
už zmierili s príchodom Rusov a napriek tomu, že nepatrili k obdivovateľom boľše
vizmu, snažili sa z alibizmu prejaviť dobrú vôľu.157

Nemecká strana sa pozastavila tiež nad reakciami slovenských vojakov na 
skutočnosť, že väčšina jednotiek nebola ozbrojená. Fakt, že vojaci to nevnímali 
ako niečo zahanbujúce, Nemci odvodzovali od slovenského charakteru. So znač
nou dávkou zjednodušenia sa tu pritom konštatuje, že takmer každý Slovák mal 
v úmysle pri prvej príležitosti dezertovať alebo bojovať proti Nemcom. Za tých
to okolností považovala nemecká strana za pozitívum pracovný výkon Slovákov 
v zbrojárskych podnikoch.158

Nemci si v súvislosti s mobilizáciou pozorne všímali tiež nálady v dôstoj
níckom zbore. }. Witiska ich pritom už v novembri 1944 označil vo všeobec
nosti ako protinemecké.159 Dôstojníkov pritom podozrieval z prípravy ďalšie
ho povstania. V súvislosti s mobilizáciou začiatkom roka 1945 tieto hlasy ešte 
zosilneli. Mnohí dôstojníci sa mali vyjadriť, že keby boli ozbrojení, prešli by 
k nepriateľovi. Snaha odhaliť nespoľahlivosť armády nadobúdala v niektorých 
nemeckých správach až paranoidný charakter. V súvislosti s prebiehajúcou mo
bilizáciou nemecká strana dôstojníkov obviňovala z nečinnosti. Podľa vyššie

155 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 130, správa štábu Einsatzkommanda 14 z 13. 3.1945.

156 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 132, správa štábu Einsatzkommanda 14 na štáb veliteľa SIPO 
a SD na Slovensku 15. 3.1945.

157 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 7, správa z 12.3.1945.

158 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 3, správa štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku z 12. 3.1945.

159 PREČAN, ref. 2, dok. 219, s. 435-436, správa štábu veliteľa SIPO a SD pre RSHA z 28.11.1944.
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uvedenej súhrnnej správy o mobilizácii z 12. marca 1945 sa dôstojníci vôbec 
nestarali o výchovu vojakov. Svoj „životný cieľ videli v oblečení si dôstojníckej 
uniformy, v ktorej sa prechádzajú, a nechajú sa zdraviť od mužstva“.160 Podľa 
hlásenia štábu Einsatzkommanda 13 v Trenčíne zo 17. januára 1945 dôstojníci 
v Žiline cez deň počas pracovnej doby sedávali v kaviarni a hrali karty.161 Podob
ná situácia mala panovať medzi dôstojníkmi v Piešťanoch, medzi ktorými mali 
byť aj viacerí s „boľševickým zmýšľaním“.162 Súhrnná správa o mobilizácii z 12. 
marca pritom nadnesene konštatuje, že celý dôstojnícky zbor bol, až na jednu 
výnimku, nespoľahlivý a protinemecký. Výnimku predstavoval pplk. pech. Ján 
Šmigovský, veliteľ Pešieho pluku 1 Domobrany.163 Podľa tohto hlásenia mal stáť 
v opozícii k MNO a „s Nemcami žiť a zomrieť“. Z Domobrany chcel urobiť úderný 
inštrument, čo však vzhľadom na celkovú situáciu nebolo v jeho silách. Celkovo 
mal byť problém rozlišovať medzi spoľahlivými a nespoľahlivými dôstojníkmi, 
keďže veľká časť tých, ktorí sa zúčastnili na „augustovom puči“, opäť pôsobila 
v Domobrane.164 Podľa štábu veliteľa SIPO a SD bolo možné medzi dôstojník
mi (v menšej miere aj samotnom mužstve) z ideologického hľadiska vysledovat' 
štyri názorové skupiny:

160 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 1, správa z 12.3.1945.

161 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 31, hlásenie pre štáb veliteľa SIPO a SD, III. oddelenie zo 17.1.

162 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 10, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 zo 6.1.1945.

163 Šmigovského činnosť v prospech okupačného režimu nacistické bezpečnostné orgány vysoko hodnotili 
prakticky počas celého obdobia jeho existencie. Nemci vysoko oceňovali najmä jeho postoj na prelome 
augusta a septembra 1944, keď ako veliteľ nitrianskej vojenskej posádky zostal verný bratislavskej vláde 
a znemožnil jej pripojenie sa k Povstaniu. Svojím rozhodnutím totiž výrazne uľahčil vojenské obsadzo
vanie západného Slovenska, čo už začiatkom septembra vysoko vyzdvihol veliteľ nemeckej bojovej sku
piny Schill. Podľa povojnových svedectiev Šmigovský bol nemeckým vojenským a policajným zložkám 
od začiatku nápomocný aj pri perzekúcii odporcov okupačného režimu a uľahčil tak zatknutie viacerých 
osôb v Nitre a okolí. Pozitívne sa pritom o ňom už začiatkom septembra vyjadroval tiež veliteľ Pohoto
vostného komanda 14 Pohotovostnej skupiny H, ktorý dokonca vyjadril sklamanie a údiv nad tým, že 
Šmigovský nebol vymenovaný za ministra národnej obrany. Očakával preto aspoň jeho skoré menovanie 
na generála. V osobe Šmigovského tiež videl zosobnený vzor pre slovenských vojakov, čo sa malo využiť 
pri propagandistickom vedení vojny. Očakávanej „pocty“ v podobe menovania za generála sa Šmigovský 
síce nedočkal, počítalo sa s ním však ako s jednou z ústredných postáv pri budovaní novej brannej moci, 
resp. jej ozbrojených útvarov - Domobrany. Bol povýšený na podplukovníka a vymenovaný za veliteľa 
formujúceho sa Pešieho pluku 1 Domobrany. Na druhej strane časť jeho jednotiek bola oddislokovaná 
a od októbra nasadzovaná pod priamym nemeckým velením v boji proti SNP a od decembra rovnakým 
spôsobom aj v epizodických bojoch proti postupujúcej Červenej armáde. Uplatnenie však našiel tiež na 
poli propagácie ľudáckeho režimu, jeho ozbrojených zložiek, ako aj nemecko-slovenského spojenectva. 
O spoluprácu s ním mal záujem aj nacistický bezpečnostný aparát na Slovensku. Podľa správy agenta 
Pohotovostnej skupiny H zo 14. 11. 1944 Šmigovský súhlasil so vzájomnou spoluprácou. Tá mala pozo
stávať z pravidelných stretnutí (raz do týždňa), počas ktorých sa mali porozprávať „o všetkých otázkach 
spoločného záujmu“. Do akej miery sa táto spolupráca stihla rozvinúť (a či vôbec), je však zatiaľ otázne. 
Nemecké hodnotenie Šmigovského však už zoči-voči blížiacej sa nemeckej porážke nemalo dlhú plat
nosť. V apríli totiž svojvoľne opustil ustupujúcu armádu a odišiel do Prahy, kde sa na barikádach zapojil 
do Pražského povstania. Po vojne bol súdený pred NS a v októbri 1945 popravený. Bližšie pozri ВАКА, I.: 
Podplukovník Ján Šmigovský a Einsatzgruppe H na Slovensku na jeseň 1944. In: Vojenská história, roč. 
21,2017, č. 1, s. 137-146.

164 BArch Berlín, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 125, správa z 12.3.1945.
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1. proruská, ktorá mala vítať začlenenie Slovenska do ZSSR, bez ohľadu na 
vládnu formu. V armáde mala mať 40-percentné zastúpenie; 2. skupina s podpo
rou 30 percent bola za obnovenie ČSR pod ochranou západných Spojencov; 3. tretí 
smer s podporou 25 percent si želal začlenenie samostatného Slovenska do neja
kej formy európskej federácie, pričom sa počítalo aj s územnou revíziou na úkor 
Maďarska. Tiež táto skupina mala byť panslavistická a protinemecká; 4. najmen
šiu skupinu mali predstavovať prívrženci existujúceho slovenského štátu. Malo 
ísť najmä o klerikálne skupiny, koncentrované okolo príslušníkov HM zaradených 
v Domobrane. Ich správanie voči Nemecku malo byť indiferentné.165

Dôsledná očista armády sa však už podľa nemeckej strany ťažko mohla reali
zovať. Tiež samotné MNO malo byť plné protinemeckých elementov. V správe z 12. 
marca sa pritom konštatuje, že podľa jedného hlásenia pripravuje Domobrana vo
jenskú diktatúru. Jedinou možnosťou bolo nasadiť do každej jednotky nemeckého 
dôstojníka SS.166 Demoralizácia záložníkov sa, samozrejme, podpísala aj pod pra
covné výkony stavebno-pionierskych rôt. Za všetko hovorí hlásenie, podľa ktorého 
„pracovný výkon dosahuje asi 50 % výkonu civilných pracovníkov“.167 Všetky tieto 
skutočnosti viedli okupačné orgány ku konštatovaniu, že slovenská armáda je po
užiteľná len pod striktným nemeckým velením.168

Paralelne s postupom frontu na konci vojny sa už viac ako mobilizácia skloňo
val termín nútená evakuácia. Vláda sa ešte v marci 1945 neúspešne domáhala, 
aby prebiehala len v hĺbke 5 - 8 km za frontovou líniou, len v prípade branno-po- 
vinných mužov (18-45 r.). Nemci však trvali na evakuácii mužov vo veku 16-60 
rokov a jej vyhlasovaní v zóne 5 km za frontovou líniou, v prípade bezpečnostnej 
situácie v pásme ďalších 25 km.169 Súhlasili však, že evakuanti budú k dispozícii 
slovenským vojenským orgánom. Pod bezprostredným vplyvom situácie na fron
te však vláda dodatočne začiatkom marca súhlasila aj s nasadzovaním osôb v ríši 
(na základe medzištátneho dohovoru), formálne za podmienok, aké zodpovedali 
postaveniu tamojších slovenských robotníkov.170 Vláda 10. marca súhlasila s od-

165 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 4, správa z 12.3.1945. Toto hodnotenie vypracoval štáb zvlášt
neho komanda (z. b. V.) 29 v Bratislave v správe z 22. 2.1945. BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 
102-105, Politické prúdy v Domobrane.

166 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 4, správa z 12.3.1945.

167 v nemeckých hláseniach sa konštatuje, že napr. v 18. a 29. stavebno-pionierskej rote nastupuje každé 
ráno na práce len 1/3 stavu a na ubikácie sa vracajú už predpoludním. Roty museli byť nasadzované 
v zvláštnych úsekoch, keďže svojou nechuťou k práci a neposlušnosťou pôsobili rozkladné aj na civilných 
robotníkov. VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 1, dôverný rozkaz veliteľa Technického zboru č. 8 z 10.2.1945; 
dôverný rozkaz č. 9 zo 14.2.1945.

168 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 139, s. 125, správa z 12.3.1945.

169 SNA, f. MZV, šk. 134, č.j. 244/1944, verbálna nóta Š. Tisa z 5. 3.1945; šk. 134, č.j. 300/39, nemecké vysla
nectvo na MZV 15.3.1945.

170 SCHVARC, M. - HALLON, Ľ. - MIČKO, P.: Podoby nemecko-slovenského „ochranného priateľstva“. Do
kumenty k náboru a nasadeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše v rokoch 1939 - 1945. Bra
tislava 2012, dok. 142, s. 342-3.
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sunom 15-tisíc osôb na práce na územie Nemeckej ríše susediace so SR. Nemalo 
však ísť o odvodové ročníky.171 Ako prví však boli už koncom februára (ešte bez jej 
súhlasu) deportovaní evakuanti z východu (ale aj dezertéri či nespoľahlivé osoby) 
koncentrovaní v bývalom židovskom tábore v Novákoch (asi 1 500 - 1 700 osôb). 
Sem sa, paradoxne, dostali aj odvodové ročníky. Vláda pritom márne žiadala o ich 
využitie na území SR (bližšie pozri nasledujúcu podkapitolu).172 Odsun ďalších 
osôb je už vzhľadom na situáciu na fronte otázny.

Pred príchodom frontu sa časti brannej moci rozpadli alebo ukončili činnosť, 
mnohí vojaci dezertovali, a to aj napriek opatreniam na pokračovanie služby.173 
Časť jednotiek ustupovala do protektorátu, časť do Rakúska. Ich príslušníci padli 
do sovietskeho a amerického zajatia, niektorí sa zapojili do odbojového hnutia.174 
Evakuovaná bola aj časť jednotiek HG, a to bez toho, aby sa uskutočnili plány jej 
nemeckého poradcu Hansa Klatza z februára 1945 o vytvorení slovenskej jednotky 
SS z príslušníkov HG a Domobrany. Bojové nasadenie HG na fronte v druhej polo
vici marca 1945 pritom podporoval aj samotný Witiska. Nevylučoval jej dočasné 
podriadenie pod niektorú zo skupín armád, avšak len v rámci slovenského štátne
ho územia a po dohode s veliteľom okupačných vojsk na Slovensku gen. Hôflem. 
Ten však mal disponovať právomocou kedykoľvek gardistické jednotky z frontu 
opäť stiahnuť. K možnosti, že by sa na fronte osvedčila aj Domobrana, sa však Wi
tiska staval skepticky. Výhľadovo kalkuloval aj s využitím branného potenciálu jej 
nespoľahlivých jednotiek pre doplňovanie HG na území ríše. Neodporúčal ani vy
tváranie slovenských jednotiek Waffen - SS, podporoval však nábor jednotlivých 
dobrovoľníkov.175 Po ústupe na územie protektorátu sa jednotky HG koncentrovali 
vo výcvikovom priestore SS v Benešove, a to prispením protektorátneho štátneho 
ministra Karla Hermanna Franka intervenujúceho 7. apríla u samotného Himmle- 
ra. Jednotky novovytvoreného „Slovenského granátnického pluku č. 1 Hlinková 
garda“ boli ešte začiatkom druhého májového týždňa v bojovom nasadení na zá
pad od Prahy.176

Pod tlakom situácie na konci vojny sa rozkladali tiež jednotky obidvoch tech
nických divízií v zahraničí ustupujúcich pod náporom Spojencov. Jednotky 1. TD

171 Nemci sa odvolávali na dohodu z 15.12.1944, ako aj súhlas vojenského koordinátora evakuácie gen. 1. tr. 
Antona Pulanicha a splnomocnenca vlády Izidora Kosa z decembra 1944. Tamže, s. 45-46,343-4.

172 VHA Bratislava, f. MNO - Medziministerský zbor obrany štátu (ďalej MZOŠ) 1945, šk. 1, č.j. 510/45, na
riadenie Medziministerského zboru obrany štátu pre MNO - Generálny sekretariát obrany štátu z 22. 2. 
1945.

173 Ešte 5. 4. 1945 veliteľ Technického zboru upozorňoval príslušníkov odvodových ročníkov 1935 - 1944, 
aby sa nevzdalovali od svojich jednotiek, inak sa vystavia nebezpečenstvu, že ich Nemci odtransportujú 
ako zajatcov do ríše. ŠKULTÉTY, ref. 32, s. 572.

174 KOLLÁR, ref. 48.

175 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 10, dok. 339, s. 114-116.

176 SNA, f. NS, Tn ľud 42/46, H. Hofle, šk. 125, list Franka Himmlerovi zo 7.4. 1945, s. 387. K problematike 
pozri HRUBOŇ, ref. 17, s. 159-163.
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sa po začatí Viedenskej operácie 16. marca 1945, ktorú uskutočňovali vojská 2. a 3. 
Ukrajinského frontu ocitli v smere hlavného úderu sovietskych vojsk. Dňa 26. marca 
1945 sa štáb 1. TD, ako aj časť jednotiek (3 000 - 4000-tisíc mužov) nachádzajúcich 
sa na území Maďarska severne od Balatonu, ocitol pod kontrolou vojsk 3. Ukrajin
ského frontu. Značná časť divízie sa tak už pred ukončením bojov dostala do zaja
tia Červenej armády. Slovenským jednotkám však Sovieti ponechali ich veliteľov, 
neboli rozdelené a samotných vojakov využívali na vykonávanie rôznych zabez
pečovacích a pomocných činností pre svoje vojská. Na konci vojny sa skupiny tých
to slovenských vojakov nachádzali pri meste Kecskemét v Maďarsku. Mnohí vojaci 
však medzičasom dezertovali, k čomu prispieval aj fakt, že pokusy o legálny návrat 
domov, či zaradenie do čs. vojska, stroskotali. Okrem toho sa po vojne zmenilo aj 
postavenie slovenských vojakov, s ktorými sovietske orgány začali zaobchádzať ako 
s vojnovými zajatcami. V júli 1945 bol zvyšok skupiny (asi 1 000 mužov) prepravený 
z Maďarska do veľkého sovietskeho zajateckého tábora v Rumunsku. Odtiaľ boli po 
niekoľkých dňoch prevezení striedavo vlakmi a loďou cez rumunský prístav Kon
štanta, ruský čiernomorský prístav Novorossijsk, mesto Batajsk až do mesta Stalino 
na ukrajinskom Donbase. Tu sa spolu s nemeckými zajatcami podieľali na obnove 
vojnou zničeného sovietskeho hospodárstva. Návrat domov sa príslušníkom skupi
ny umožnil vo februári 1946, a to na základe čs. žiadostí o ich repatriáciu do vlasti 
a príslušných rozhodnutí sovietskych orgánov. Na návrat domov si však museli poč
kať dôstojníci. Táto skupina 14 osôb sa v nasledujúcom období presúvala na rôzne 
miesta pracovného nasadenia. Domov sa dostali až v apríli 1947. Viac šťastia mali tí 
príslušníci 1. TD, ktorí sa v marci 1945 vyhli zajatiu a z územia Maďarska ešte stihli 
ustúpiť do Rakúska. Tu budovali obranné postavenia a ďalej ustupovali s nádejou, že 
sa dostanú pod kontrolu americkej armády. Napriek tomu, že väčšina sa dostala až 
k mestu Linz, ktoré oslobodili Američania, nakoniec ich 7. mája predsa len interno
vali Sovieti. Deportácii do ZSSR sa však nakoniec vyhli, keďže po internácii v zber
nom tábore vo Viedenskom Novom Meste ich Sovieti odovzdali čs. orgánom.177

Dňa 25. apríla 1945 vypuklo v Taliansku národné povstanie, do ktorého sa za
pojili aj slovenskí partizáni a značná časť príslušníkov 2. TD, ktorá sa od konca 
novembra 1944 nachádzala v priestore Piacenza - Pavia - Sanť Angelo Lodigiano, 
kde opravovala železničné trate a mosty cez Pád. Tento krok bol logickým vyvr
cholením predchádzajúceho morálneho rozkladu divízie. Ten sa prejavoval stup
ňujúcou sa spoluprácou slovenských vojakov s partizánmi, rokovaním o prechode 
divízie na stranu odboja a početnými skupinovými prechodmi na druhú stranu. 
Dňa 27. apríla bola divízia premenovaná na 1. čs. divíziu na čele s pplk. jázd. Jaro
slavom Kmicikievičom. Ten bol krátko predtým oslobodený z väzenia v Miláne, kde 
bol uvrhnutý Nemcami 13. apríla.178 V tomto čase mala divízia asi 6-tisíc vojakov

177 KOLLÁR, ref. 48, s. 82-87.

178 Veliteľ 2. TD pritom nemeckú stranu neúspešne požiadal o vydanie Kmicikieviča (ako aj ďalších dvoch 
zaistených dôstojníkov) odvolávajúc sa na síovensko-nemeckú dohodu z roku 1941, podľa ktorej mali prís-
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a poddôstojníkov a asi 150 dôstojníkov. Ďalších asi 1 500 jej bývalých príslušníkov 
bojovalo v radoch talianskych partizánov. Nespoľahliví dôstojníci a vojaci prevaž
ne nemeckej a maďarskej národnosti boli umiestnení v zaisťovacom tábore v Mo- 
dene, vrátane veliteľa divízie plk. Jána Veselého. Divíziu však čs. orgány nakoniec 
ako súčasť čs. zahraničnej armády neuznali. Spojenci ju zaradili medzi zväzky ne
priateľských vojsk, ktoré sa vzdali. Prvý transport so slovenskými vojakmi bol do 
vlasti vypravený v poslednej dekáde júla.179

Možno konštatovať, že postoje obyvateľov Slovenska na konci vojny sa rôzni
li. Na jednej strane stáli protifašistickí bojovníci, perzekvované osoby, na opačnej 
k emigrácii sa uchyľujúci predstavitelia režimu či pred Červenou armádou uteka
júci mnohí príslušníci nemeckej menšiny. Pre väčšinu majoritného obyvateľstva 
skúšaného útrapami vojny však bola typická pasivita a rezignácia, snaha dožiť 
sa bez čo najmenšej ujmy jej vytúženého konca. A to aj bez ohľadu na ich postoj 
v otázke ďalšieho povojnového štátoprávneho postavenia Slovenska. Názorne to 
možno demonštrovať aj na správaní spoločnosti v súvislosti s načrtnutými mobi
lizačnými opatreniami. Situácia v armáde totiž do značnej miery odrážala postoje 
a nálady obyvateľov Slovenska na konci vojny.180 V armáde sa zoči-voči neodvrat
nej porážke už naplno prejavovali protinemecké nálady, demoralizácia, čoho dôka
zom bol aj enormný nárast dezercií najmä zo strany rukujúcich vojakov, ktorí často 
rozširovali rady partizánov. Nebol to však zďaleka len prejav ich protifašistického 
zmýšľania. Dôležitú úlohu tu hral strach z odsunu na územie ríše, alebo, naopak, 
zo sovietskeho zajatia, ale tiež obavy o doma zanechané rodiny atď. Uvedené javy 
ešte prehlboval fakt, že vojenské a civilné orgány už v podmienkach blížiaceho sa 
frontu, ako aj stupňujúceho sa chaosu, nezvládali ani technickú stránku prevede
nia mobilizácie. Dôležitú úlohu tu hral tiež alibizmus, keďže mnohí štátni úrad
níci sa už zoči-voči blížiacej sa novej moci nechceli kompromitovať spoluprácou 
s Nemcami. V podmienkach okupácie a pokračujúcej kolaborácie ľudáckeho reži
mu však mobilizácia napriek tomu prispela ku krátkodobému obnoveniu brannej 
moci (striktne podľa nemeckých požiadaviek) a rozšíreniu účasti slovenských jed
notiek (predovšetkým technického charakteru) pod priamym nemeckým velením 
na posledných obranných bojoch v záverečných mesiacoch druhej svetovej vojny.

lušníci slovenskej brannej moci podliehať výlučne súdnictvu slovenskej justičnej správy. Týmto krokom sa 
snažil upokojiť napätú situáciu v divízii, kde sa šírila správa, že Kmicikieviča nechal zatknúť on sám. VHA 
Bratislava, f. ZD, šk. 21, sig. II/4, vysvetlenie. K príčinám jeho zatknutia pozri ŠTEFANSKÝ, ref. 48, s. 51,57.

179 Tamže, s. 67-83; ZUDOVÁ-LEŠKOVÄ, Z. - NĚMEČEK, J.: Vojaci 2. technickej divízie slovenskej armády na 
strane Spojencov. In: Historie a vojenství, roč. 2003, č. 3-4, s. 722-743.

180 Bližšie pozri KAMENEC, I.: Reagencia obyvateľov Slovenska na politické a vojenské udalosti koncom 
druhej svetovej vojny. In: Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska. Zborník príspevkov 
a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 25. - 26. apríla 1995 (ed. V. Štefanský). Bratislava 1996, 
s. 93-99.
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3. Nasadenie civilného obyvateľstva 
na opevňovacie práce

Nezanedbateľnú súčasť vojnového úsilia okupačného režimu na Slovensku tvorilo 
nasadenie civilných zložiek pri budovaní ústupových obranných línií. Ako už bolo 
vyššie naznačené, túto požiadavku nemecká strana forsírovala už pred vypuknu
tím SNP paralelne s prípravami na premenu územia východného Slovenska na 
operačné územie ku Karpatom sa sťahujúcich nemeckých vojsk. Požiadavka totál
nej militarizácie branného potenciálu krajiny sa z nemeckej strany vystupňovala 
už krátko po vytvorení okupačného režimu.

Čo sa týka postavenia nemeckej armády vo vzťahu k širokej verejnosti, tú štátna 
propaganda stavala do pozície spriatelenej armády. Jej okupačný charakter ľudác
ka vláda, napriek zreteľnej degradácii vlastného mocenského postavenia, navonok 
všemožne zastierala. Vláda sa v tejto súvislosti už 1. septembra uzniesla nariadiť, 
aby štátne orgány všade spolupracovali „s nemeckými jednotkami prichádzajúci
mi na Slovensko. Administratívne úrady vykonávajú naďalej správu a to i vtedy, 
keď prechodne zdržujúce sa nemecké vojsko v ich obvode požiada ich o potreb
nú administratívnu úpravu. Úpravy vydávajú sa na základe platných zákonov.“1 
Toto uznesenie ďalej rozvíjal obežník Predsedníctva vlády z 12. septembra.2 Už 
13. septembra však bolo jeho rozosielanie zastavené, pravdepodobne s ohľadom 
na záujmy okupačnej moci, ktorej vyhovovalo, keď práva a povinnosti obidvoch 
strán neboli pevne zakotvené. K tomu sa pridával tiež fakt, že činnosť viacerých 
správnych úradov, najmä na strednom a východnom Slovensku, bola v dôsledku 
SNP, ale aj približujúceho sa frontu, ochromená. Právomoci štátu na tomto úze
mí preto preberali tzv. správne komisie, najmä však vládni poverenci, ktorí mali 
rozhodovaciu právomoc nad všetkými štátnymi a verejnoprávnymi ustanovizňami 
a zariadeniami. Zároveň mali zastupovať záujmy štátu vo vzťahu k predstavite
ľom nemeckej armády.3 Pomeru medzi civilným obyvateľstvom a nemeckou armá-

1 Slovák, 2.9.1944, s. 1, Prísne opatrenia ministerskej rady.

2 Úprava vzájomných vzťahov bola zhrnutá do 8 bodov. Podľa 1. bodu „príchod nemeckých vojsk na Sloven
sko nič nemení na štátoprávnom postavení Slovenskej republiky. Menovite ostávajú v platnosti a ďalej sa 
vykonávajú všetky medzištátne zmluvy a dohody slovensko-nemecké.“ Druhý bod upravoval právomoci 
administratívy, ktorú mali aj naďalej vykonávať zásadne príslušné slovenské úrady. Výnimku malo tvoriť 
len územie „v priamom bojovom pásme, kde sa majú plniť príkazy veliteľa nemeckého operujúceho vojska.“ 
Podriadenosť nemeckej okupačnej moci reflektoval obsah 3. bodu, podľa ktorého pri výkone administratív
nych právomocí mali slovenské úrady vychádzať „čo najviac v ústrety potrebám nemeckej brannej moci...“ 
Dôležitý bol tiež bod 4, podľa ktorého sa mali prípady, keď nariadenia nemeckých veliteľstiev neboli v sú
lade s platnými zákonmi, postúpiť nadriadenému orgánu, ktorý mal vo veci rozhodnúť. VHA Bratislava, f. 
MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 242, inv. č. 248.

3 Bližšie pozri SOPKO, I.: Rozklad štátneho aparátu slovenského štátu v dôsledku Povstania. In: Slovenské 
národné povstanie 1944. (Sborník príspevkov z národnooslobodzovacieho boja 1938 - 1945). Bratislava 
1965, s. 593.
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dou sa dotýkala tiež dohoda „o zásobovaní nemeckej brannej moci na Slovensku 
z 9. októbra“. Z tejto dohody, ktorá predstavovala kapituláciu pred požiadavkami 
nemeckého vojenského veliteľa na Slovensku, vyplývali pre civilné obyvateľstvo 
voči nemeckej armáde viaceré povinnosti. Jednou z nich bola povinnosť poskytnúť 
ubytovanie nemeckým jednotkám, ako i povinnosť pracovného nasadenia obyva
teľstva v prospech nemeckej armády.4

Ako je známe, dodržiavanie platných zákonov zo strany nemeckej armády bolo 
len relatívne. Ich charakter bol viac-menej formálny a zdanlivo forsíroval legali
tu existujúceho politického systému. Dokazuje to aj spôsob, akým sa „spriatele
ná“ nemecká armáda správala na dobytom území k civilnému obyvateľstvu. Ako 
príklad možno poukázať na početné prípady plienenia, neoprávnenej rekvirácie 
hnuteľného majetku, všeobecného obchádzania zákonných opatrení a podobne. 
Najhoršie na tom bolo územie východného Slovenska, najmä oblasti, ktoré spadali 
do operačného pásma nemeckých vojsk, ako i územie stredného Slovenska, v sú
vislosti s potlačením SNP, kde sa nemecké jednotky správali ako na dobytom úze
mí.5 Nehovoriac o rozsahu represálií vykonaných na civilnom obyvateľstve, najmä 
v súvislosti s potlačovaním SNP a partizánskeho hnutia. Civilné a vojenské orgány 
boli v tejto dobe doslova zaplavené sťažnosťami na správanie sa príslušníkov ne
meckej brannej moci.6

V týchto podmienkach sa paralelne s budovaním novej brannej moci už od 
začiatku septembra zvažovala tiež potreba militarizácie civilného obyvateľstva na 
podporu okupačného režimu, jeho represívneho aparátu a predovšetkým nemec
kej armády pri jej predpokladanom ústupe z východného Slovenska.

Veľká pozornosť sa v tejto súvislosti mala venovať budovaniu obranných opev
není. Na území, ktoré bolo považované za operačné pásmo (išlo o územie na vý
chode Slovenska, ako i územie nasadenia nemeckých jednotiek proti SNP), orga
nizovali opevňovacie práce prevažne predstavitelia nemeckej armády. Slovenské 
orgány sa mali venovať organizovaniu opevňovacích prác v zázemí, avšak v sú
činnosti s nemeckým velením. Touto úlohou bolo poverené MNO, ktoré po vypuk
nutí SNP prevzalo aj viaceré kompetencie ministerstva vnútra. Prípravy začalo už 
v septembri, konkrétne na západnom Slovensku, keďže v tomto čase veľkú časť 
stredného Slovenska mali ešte v rukách povstalci. Dôraz sa kládol najmä na Pev
nostný úsek Ochranná zóna Slovensko, ktorý viedol údolím Váhu od Žiliny cez 
Púchov, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany a Trnavu k Bratislave. Tento 
úsek (lemoval hranice nemeckej ochrannej zóny zriadenej na Slovensku pre potre-

4 HALLON, L. - SABOL, M. - FALISOVÁ, A.: Vojenské škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 - 1948 (Hospo
dárstvo, infraštruktúra, zdravotníctvo). Bratislava 2011, s. 34-52; ŠA Trenčín - pobočka Archív Bojnice, f. 
Obvodný notársky úrad Prievidza, šk. 15, č. j. 3 706/44 adm., smernice pre ubytovanie nemeckej brannej 
moci na Slovensku.

5 SNA Bratislava, f. MZV, šk. 81, č. j. 367/44, správa Predsedníctva vlády o situácii v Banskej Bystrici z 5.11. 
1944.

6 VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné I. časť 1940 - 1942, šk. 243.
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by nemeckej armády už v roku 1939) mal tvoriť súčasť Ríšskej hraničnej ochrannej 
línie - Juhovýchod.7 O požiadavke nemeckých vojenských orgánov nasadiť civil
né obyvateľstvo na budovanie zákopov vláda rozhodla na svojom zasadnutí 26. 
septembra. Zároveň poverila Úrad propagandy upevňovať medzi osobami povolá
vanými na tieto práce presvedčenie o význame obrany SR.8 V tento deň vyšiel aj 
prvý organizačný rozkaz MNO týkajúci sa pripravovaného nasadenia obyvateľstva. 
Takéto opatrenia sa tu zdôvodňovali ako nevyhnutný krok na záchranu slovenskej 
štátnosti: „Nemecká branná moc na Slovensku v záujme účinnej obrany územia SR 
proti nepriateľovi započne v týchto dňoch s budovaním opevňovacích zariadení. Je 
životnou otázkou Slovenského štátu, aby tieto práce boli s najväčším urýchlením 
vykonané. Musí byť preto do nich zapojený celý pracovný potenciál Slovenska.“9

Ako už bolo naznačené, organizovanie opevňovacích prác zo strany civilného 
obyvateľstva malo organizačne na starosti MNO, a to prostredníctvom administra- 
tívno-správneho aparátu (župných, okresných a im podriadených úradov). Aby sa 
legalizoval zmysel núteného nasadenia obyvateľstva na strane Nemecka, realizo
vať sa malo podľa Zákona 131/36 Sb. z. a n. o obrane štátu. Hlavné slovo pri riadení 
prác však mala mať nemecká strana, ktorá určovala postup a miesto stavebných 
prác, požiadavky ohľadom počtu pracovných síl a pod. Jej poverenci mali byť za 
týmto účelom priamo v kontakte so županmi, resp. okresnými náčelníkmi, ktorých 
úlohou bolo „želaniam nemeckých poverencov ísť v ústrety s najväčšou ochotou“. 
Slovenské orgány mali s nemeckými udržiavať čo „najpriateľskejší, ale korektný 
pomer“.10 Stavebný materiál mala dodávať slovenská strana, a to podľa už spomí
nanej nemecko-slovenskej dohody z 9. októbra.

O rozdelení úloh pri budovaní jednotlivých pevnostných systémov medzi ne
mecké a slovenské vojenské a civilné zložky sa rozhodlo na rokovaniach 29. sep
tembra 1944 na ministerstve vnútra. Zúčastnili sa ich zástupcovia všetkých ne
meckých a slovenských orgánov zaangažovaných na organizovaní opevňovacích 
prác. Kľúčovú úlohu tu mal poradca pre sociálne otázky na Slovensku Albert Sma- 
gon. Celý pevnostný systém na Považí sa tu rozdelil na štyri stavebné úseky, ktoré 
mali riadiť velitelia nemeckých pionierskych pohotovostných štábov (Pionierson- 
derstäbe). Každý pritom mal mať k dispozícii slovenského styčného poverenca. Vy
tvorila sa tiež centrálna komisia pre nasadenie civilného obyvateľstva, ktorá mala 
pravidelne zasadať na ministerstve vnútra. Dôležité úlohy pri ideologickom zdô
vodňovaní mobilizácie civilného obyvateľstva sa pridelili tiež Úradu propagandy.11

7 BA - MA Freiburg, Bs. RH 11III (Heeresgruppe Mitte, General der Pioniere), As. 289.

8 SNA, f. NS, IIA 883, Tn ľud 10/46, Dr. Štefan Tiso.

9 ŠA Trenčín - pobočka Archív Bojnice, f. Okresný úrad (ďalej OÚ) Prievidza, šk. 88, č. j. 25/45 prez.

10 ŠA Trenčín - pobočka Archív Bojnice, f. OÚ Prievidza, šk. 88, č.j. 25/45 prez.; ŠA Bratislava, f. Župný úrad 
(ďalej ŽÚ) Bratislava III, šk. 51, č.j. 42/44; VHA Bratislava, f. MNO 1939 - 1945, spisy dôverné II. časť 1943 
- 1945, inv. č. 21, č.j. 2/12, inštrukcie pre okresných náčelníkov v Spišskej Starej Vsi a Kežmarku.

и Bližšie pozri HALLON, Ľ. - ВАКА, I.: Nasadenie civilného obyvateľstva na opevňovacie práce na Slovensku
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Čo sa týka samotných prác, tie sa mali už podľa pôvodného obežníka z 26. sep
tembra realizovať len na území SR, pričom pracovné sily sa mali dodávať zásadne 
z najbližšieho okolia. V ďalšom obežníku zo 4. októbra však MNO pripustilo aj po
volávanie osôb z väčších vzdialeností.12 Pri ich výbere sa malo vychádzať z parag
rafu 68 už spomínaného zákona o obrane štátu. Podľa neho boli od „osobných úloh 
za brannej pohotovosti štátu“ oslobodené osoby mladšie ako 17 rokov a staršie ako 
60 rokov, ako aj osoby, na ktoré sa vzťahovala výnimka.13

Za prácu mali dostávať mzdu 5 Ks na hodinu pomocní robotníci a 7.50 Ks od
borní robotníci. Išlo o zárobok, ktorý prekračoval hodnotu vtedajšej priemernej 
mzdy na Slovensku.14 Tú mali podľa už spomínanej nemecko-slovenskej dohody 
vyplácať nemecké orgány. Toto nariadenie však nemecká strana často obchádza
la, o čom svedčia sťažnosti viacerých okresných orgánov.15 O stravu sa mala sta
rať príslušná nemecká vojenská stavebná správa. Podmienky nasadenia civilného 
obyvateľstva upravili obežníky z 30. septembra a 4. októbra, ktoré spresňovali kri
tériá pre nasadenie tej-ktorej civilnej osoby. Boli vylúčení zamestnanci potrební 
na chod podnikov dôležitých z hľadiska vojnového hospodárstva. Narušené nemali 
byť tiež poľnohospodárske práce, a to tam, kde by nastali nenahraditeľné škody. Na 
druhej strane bolo rozhodnuté, že pre potreby opevňovacích prác majú byť v prí
pade nedostatku pracovných síl v tom-ktorom regióne využité aj ženy, a to vo veku 
17-60 rokov.16

V tomto období sa začala významom opevňovacích prác zaoberať tiež propa
ganda. Vládny denník Slovák priniesol už 1. októbra 1944 článok s podnadpisom: 
„Toto opatrenie zachráni našu vlasť pred boľševickým nebezpečenstvom.“ Fakt, že 
na Slovensku sa začali prípravy na opevňovanie, je tu vykreslený ako dôkaz, že ani 
„bystrický puč“ nemohol naštrbiť jednotu národa, ktorý je odhodlaný brániť svoju 
samostatnosť proti „bolševickému nebezpečenstvu“. So skutočnosťou, že Povsta
nie v tomto čase ešte nebolo ani zďaleka zlikvidované, si autor článku ťažkú hlavu 
nerobil: „Pred dvoma týždňami padlo konečné rozhodnutie, ktoré sme tak napnu
té očakávali. Slovensko bolo na žiadosť slovenských vládnych a vojenských miest 
zapojené do rámca opevňovacieho systému Veľkonemeckej ríše. Toto rozhodnutie 
má ďalekosiahly význam, ktorý už dnes vystupuje v plnej váhe, no v najbližších

1944 - 1945 vo svetle nemeckých prameňov. In: Slovensko v roku 1945, v tlači.

12 ŠA Trenčín - pobočka Archív Bojnice, f. OÚ Prievidza, šk. 88, č.j. 25/45 prez.

13 Výnimky mali telesne a duševne indisponované osoby, nepostradatelní štátni a verejní zamestnanci (včí
tane členov vlády a snemu), duchovní, cudzinci, osoby vykonávajúce vojenskú činnú službu, zvláštne úlo
hy podľa branného zákona, osoby na ktoré sa nevzťahoval branný zákon, ženy, ktoré boli tehotné alebo 
sa starali o nedospelé deti. Zákon o obraně státu. S komentářem JUDr. Jaroslava Vorla. Praha 1936, s. 114.

14 Ak robotník odpracoval viac ako 48 hodín týždenne, mohol si ešte privyrobiť. Nárok na ďalšie príplatky 
mali ženaté osoby.

is ŠA Trenčín - pobočka Archív Bojnice, f. OÚ Prievidza, šk. 88, č.j. 25/45 prez.

16 Mzda pre ženy bola určená na 5 Ks. ŠA Trenčín - pobočka Archív Bojnice, f. OÚ Prievidza, šk. 88, č. j. 25/45 
prez.; ŠA Bratislava, f. ŽÚ Bratislava III, šk. 51,42/44.
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týždňoch vysvitne celý jeho obrovský význam a dosah. Po stránke vnútropolitickej 
toto rozhodnutie znamená, že bol zabezpečený plynulý vnútroštátny život na ce
lom Slovensku, že bolo odstránené nebezpečenstvo ďalších vnútropolitických pre
vratov ... No ešte väčší význam má toto rozhodnutie v spojitosti s mocensko-poli- 
tickými udalosťami posledných týždňov a s vývojom vojenských udalostí v Európe. 
Znamená to, že Slovensko bude hájené s tou istou zarytou neústupnosťou a od
hodlaním ako Maďarsko a Chorvátsko.“17

V tomto kontexte propaganda vytvárala dojem, že obyvateľstvo nastupuje na 
prácu s nadšením a odhodlaním brániť vlastný štát. Napríklad v článku z 5. októbra 
sa píše: „O priebehu týchto opevňovacích prác nám z kompetentných miest ozna
mujú, že všade úspešne pokračujú. Spolupráca s miestnym obecenstvom je všade 
veľmi dobrá a vzorná, čo je vari najlepším dôkazom, že túto akciu každý chápe 
ako akciu sledujúcu obranu nášho štátu, nášho národného a štátneho majetku.“18 
Emotívny podtón mal článok z 26. novembra s mobilizujúcim nadpisom „Svorne 
a jednotne na obranu otčiny“, v ktorom sa píše: „Vedľa skupiny úradníkov kopú vo
jaci. Sú už hlboko v zemi a tu má už človek možnosť urobiť si predstavu ako vyzerá 
skutočný protitankový zákop. A keď sme pozreli ďalej, videli sme, že celý ten dlhý 
pás je v pohybe, že z pod rúk týchto tisícov pracujúcich vzniká tu obranný val, na 
ktorom je Slovák rozhodnutý brániť si svoju rodnú zem, svoj majetok, svoju slobo
du a svoj život... Z jednoty myslí a sŕdc vyrástol tu jednotný pracujúci front, ktorý 
je preniknutý jednou snahou a túžbou vybudovať také opevnenia, na ktorých bude 
vedieť a môcť ubrániť dedičstvo svojich otcov.“19

S rozsahom opatrení podmieňujúcich nútené nasadenie však nemecká strana 
nebola spokojná. Z toho dôvodu už vtedy začali vychádzať nové nariadenia rozši
rujúce okruh osôb povinných vykonávať zákopové práce. Pritom využití mali byť 
aj štátni a verejní zamestnanci, v tom prípade, ak to výkon ich úradnej činnosti 
pripúšťal.20 Ministerstvo vnútra začalo prípravu na nasadenie svojich zamestnan
cov už 17. októbra, k dispozícii mali byť všetci muži do 60 rokov.21 O požiadav
kách nemeckej strany na intenzitu pracovného tempa svedčí aj fakt, že pôvodne 
sa pracovalo aj v nedeľu predpoludním v čase pravidelných bohoslužieb. Veriacim 
sa napokon vyhovelo, avšak všetky bohoslužby pre osoby pracovne nasadené sa 
mali v nedeľu ukončiť do 10.00 h.22 Potrebu nasadiť ďalšie sily reflektoval obež
ník z 31. októbra, na základe ktorého mala byť do práce nasadená už aj študujúca

17 Slovák, 1.10.1944, s. 1.

18 Slovák, S. 10.1944, s. 3, Úspešný priebeh opevňovacích prác.

19 Slovák, 26.11.1944, s. 3.

20 ŠA Bratislava, f. Žtí Bratislava III, šk. 51, č.j. 42/44.

21 Tamže.

22 ŠA Trenčín - pobočka Archív Bojnice, f. OÚ Prievidza, šk. 88, č.j. 25/45 prez.
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mládež.23 Čiastočne sa to stávalo už aj v predchádzajúcom období. MNO sa preto 
rozhodlo vypracovať presné inštrukcie, podľa ktorých mala byť zosúladená pra
covná činnosť študentov s ich školskými povinnosťami. Zatiaľ mala byť nasadená 
len mužská mládež. Mládenci vo veku 17-21 rokov mali byť nasadení v uzavre
tých celkoch, aby nemohli byť demoralizovaní. V novembri sa toto nariadenie na 
žiadosť nemeckých orgánov ešte rozšírilo aj na mládež vo veku 15-16 rokov. Toto 
opatrenie prekračovalo zákon na obranu štátu.24

Žiaci vyšších stredných škôl mali byť nasadení podľa tried pod vedením svo
jich učiteľov. Vysokoškoláci, ak chceli pokračovať v ďalšom štúdiu, museli odpra
covať minimálne 6 týždňov. Nasadené mohli byť tiež vysokoškoláčky, a to podľa 
miestnych potrieb. Organizovaním pracovného nasadenia mládeže bolo poverené 
Hlavné veliteľstvo Hlinkovej mládeže (HVHM), ktoré malo vydávať vlastné smer
nice v dohode s Ministerstvom školstva a národnej osvety. Dňa 15. októbra HVHM 
vydalo mobilizujúci „Ohlas hlavného veliteľstva HM na slovenskú mládež“, ktorý 
sa niesol v patetickom duchu. V súlade s celkovou koncepciou vládnej propagan
dy v tomto období25 bolo jeho cieľom vykresliť približujúcu sa Červenú armádu 
v tých najhrozivejších intenciách: „Drahá slovenská mlaď! Junáci! Devy! Obraciam 
sa na vás, ako na povedomých a hrdých synov slovenského národa a volám k vám 
hlasom ohroženého rodu: Junáci, hláste sa do práce pre obranu našej drahej slo
venskej otčiny! Sceľte všetky svieže slovenské junácke sily na obranu domoviny! 
Ohnivý drak napadá nám našu otčinu. Nepriateľ nášho rodu vzťahuje svoje krvi
lačné pazúry na našich otcov, na naše matky, na naše sestry i na našich bratov, na 
naše domy, na všetko čo je nám drahé a sväté. Ničí slovenské životy. Ničí slovenské 
majetky. Povedomý slovenský junák to nemôže dovoliť. Treba dnes robiť, treba po
staviť mocné hrádze a opevnenia, treba sa postaviť do obranných pozícií... Prihlás
te sa všade u vodcov HM a začleňte sa do pohotovostnej a obrannej služby. Zapojte 
sa najmä do opevňovacích prác vo vašej otčine...“26

HM disponovala za týmto účelom potrebnými pracovnými silami z radov uči
teľov, ktorí boli oslobodení od inej činnosti.27 Účasť na opevňovacích prácach sa 
pritom mala žiakom započítať do školských povinností.28 V kompetencii HVHM

23 Tamže; ŠA Bratislava, f. ŽÚ Bratislava III, šk. 51, č.j. 42/44.

24 Vláda preto 6.11. vydala nariadenie o rozšírení povinnosti na osobné úkony. To sa odvolávalo na ústavný 
zákon č. 200/1944 Sl.z. z 27. 10. 1944 o splnomocnení meniť ústavné zákony a o rozšírení nariaďovacej 
právomoci za brannej pohotovosti štátu. Pozri Slovenský zákonník 1944, Ústavný zákon 200/1944 a zákon 
201/1944 Sl.z.

25 KORČEK, J.: Kontrapropaganda voči oslobodzovaniu Slovenska v roku 1945. In: Záverečná fáza 2. svetovej 
vojny a oslobodenie Slovenska. Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 25. - 
26. apríla 1995. Bratislava 1996, s. 100-120.

26 Slovák, 15.10.1944, s. 3, Slovenská mládež na stráž.

27 ŠA Trenčín - pobočka Archív Bojnice, f. OÚ Prievidza, šk. 88, č.j. 25/45 prez.

28 V tejto súvislosti sa vyskytlo viacero prípadov, keď boli na opevňovacie práce nasadené aj deti pod 15 
rokov. Na príčine boli rodičia, ktorí deti posielali ako náhradu za seba. Tamže.
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bolo zriaďovanie pracovných táborov HM. Zadeľovaná sem mala byť najmä mládež 
- tzv. zákopníci z oblastí bezprostredne ohrozených blížiacim sa frontom, predo
všetkým evakuované osoby. Režim tu bol podobný ako v letných táboroch, resp. 
vodcovských školách HM. Podľa Slováka: „Národnopolitické prednášky tvoria ko
stru národnej výchovy zákopníkov, k čomu pristupuje telesná výchova, výchova 
náboženská a voľná zábava.“ Cieľom týchto zariadení bolo dať „zadosťučinenie na
šej mládeži účinnou spoluúčasťou zdolávať boľševické nebezpečenstvo tiahnuce 
Europou ako smrtiaci mor národov, kultúry, morálky a života vôbec.“25 Súčasťou 
pracovného programu vo všetkých podobných zariadeniach mládeže bola politic
ká výchova v rozsahu 1 hodiny týždenne. Organizovať sa mali tiež rôzne kultúrne 
akcie (kino, prednášky, divadlo, besiedky...).30 Na Vianoce dostali „zákopníci“, ktorí 
ešte mali kam ísť, trojdňové pracovné voľno, kedy mohli navštíviť rodinu. Tábory 
boli strážené nemeckou vojenskou jednotkou, za organizáciu pracovného nasade
nia však zodpovedalo kompetentné veliteľstvo HM. Tábory sa začali budovať už 
koncom októbra 1944. V kompetencii Oblastného veliteľstva HM pre nasadenie 
mládeže v Kežmarku vtedy existovali tri takéto zariadenia, a to v Spišskej Novej 
Vsi, Levoči, Starej Ľubovni. V januári tu bolo spolu 1 200 „zákopníkov“ a 56 vodcov 
HM. Zásobovanie táborov mala na starosti nemecká armáda. Životné podmien
ky tu spočiatku boli dosť slabé, nedostatočná bola stravná dávka, chýbala poliev
ka, pracovné oblečenie, najmä topánky, väčšina „zákopníkov“ si musela vystačiť 
s vlastným civilným oblečením, chýbali tiež postele a palivové drevo.31

K masovému nasadzovaniu vysokoškolákov sa prikročilo už koncom novem
bra. Podľa nariadenia Pracovného zboru NO z 23. novembra sa mal každý vyso
koškolák do 30 rokov podľa svojho bydliska osobne prihlásiť k pracovnému na
sadeniu. Nie náhodou sa v tento deň začínalo vyučovanie na vysokých školách. 
Podľa hlásenia Witiskovho úradu sa minister národnej obrany Štefan Haššík takto 
rozhodol zo strachu, aby študenti toto nariadenie nemohli sabotovať.32 Nasadenie 
vysokoškolákov na práce požadovali aj nemecké vojenské a bezpečnostné orgá
ny, pričom neargumentovali len vojenskými, ale najmä bezpečnostnými kritéria
mi. V súlade s postojom viacerých ľudáckych predstaviteľov považovali študujúcu 
mládež najmä v Bratislave za element krajne nespoľahlivý. Pracovným nasadením 
preto mala byť zaručená jeho kontrola.33 Organizačne mali pracovné nasadenie

29 Slovák, 5.1.1945, s. 3, Pracovné tábory HM pre pracovné nasadenie mládeže.

30 SNA, f. 605 (Hlinková mládež), sig. 605-19-6.

31 Situácia sa čiastočne zmenila po sťažnosti HVHM na kompetentných nemeckých veliteľstvách. SNA, f. 
605, sig. 605-19-1. Podlá hlásenia Oblastného veliteľstva HM pre pracovné nasadenie mládeže v Bratislave 
zo 17.1.1945 bol tábor pre stredoškolskú mládež zriadený tiež v Bratislave, lebo mnohí nemali kde bývať. 
Tamže.

32 PREČAN, V. (ed.).: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. Bratislava 1970, s. 
656, správa náčelníka Pohotovostnej skupiny H J. Witisku z 22.11.1944.

33 Tamže, s. 445,455,630.
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študentov riadiť Oblastné veliteľstvá HM v Bratislave a Kežmarku. Mali pracovať 
vo vlastných skupinách, muži na opevňovacích, ženy na pomocných prácach. Pre 
vysokoškolákov mali byť vytvorené vlastné tábory. Za prácu mali dostať mzdu so 
základom 5 Ks na hodinu.34

Počet osôb nasadených na opevňovacie práce v dôsledku uvedených nariadení 
koncom novembra výrazne stúpol. Podľa nemeckých prameňov k 27. novembru 
bolo takto využívaných 44 189 osôb (tu sú započítané aj vojenské jednotky, prís
lušníci SPS a pravdepodobne tiež pracovné jednotky z ríše).35 Podľa hlásenia minis
terstva vnútra to bolo k 20. novembru 40 110 osôb, z toho civilných pracovných síl 
33 508.36 Podľa nemeckých hlásení sa dovtedy vybudovalo 54 km protitankových 
prekážok, 222 km zákopov, 1 474 guľometných hniezd a 24 postavení pre protitan
kové kanóny. Okrem toho obyvateľstvo bolo nasadzované tiež na iné práce, naprí
klad na odpratávanie škôd spôsobených náletmi, úpravu letísk, železničných tratí 
a pod. Presnejšie údaje obsahujú záznamy zo zasadnutí centrálnej komisie pre na
sadzovanie civilného obyvateľstva. Podľa nich osciloval počet osôb nasadených na 
výstavbu opevňovacích systémov na západe Slovenska v dňoch 21.-27. november 
od 16 800 do 36 600. Ich počet väčšinou neklesol pod číslo 32-tisíc, až na dva prípa
dy, kde odchýlky spôsobili výkyvy počasia, resp. fakt, že obyvateľstvo ešte nebolo 
Úradom propagandy v dostatočnej miere informované aj o povinnosti nedeľného 
pracovného nasadenia. Popri civilných osobách sa tu podľa týchto údajov nasadzo
valo tiež okolo 4-tisíc členov Hitlerjugend, 512 príslušníkov SPS a 1 524 sloven
ských vojakov zaradených do formujúcich sa stavebných pionierskych jednotiek.37 
Nemecká strana v nasledujúcich dňoch očakávala nárast až o 20-tisíc robotníkov, 
tieto predpoklady sa však absolútne nenaplnili.38 V decembri bol v skutočnosti za
znamenaný len veľmi mierny nárast priemerného počtu nastupovaných osôb. Dňa 
17. decembra síce počet nasadených civilistov stúpol na 37 300, k dosiahnutiu 
požadovaného stavu však stále chýbalo 13-tisíc osôb.39

34 Študenti pochádzajúci z Bratislavy ako i žúp Trenčianska, Nitrianska, Tatranská, Pohronská sa mali po
stupne hlásiť na Združení vysokoškolského studentstva v Bratislave a študenti zo župy Šarišsko-zemplín- 
skej na Oblastnom veliteľstve HM pre pracovné nasadenie mládeže v Kežmarku. Výnimku mohli dostať 
len externisti, ktorí boli zamestnaní v štátnej a verejnej službe a boli pre zamestnávateľa nenahraditeľní. 
Tí mali byť nasadení v rámci možností v mieste trvalého pobytu. Nastúpiť nemuseli ani duchovní štátom 
uznaných cirkví, osoby práce neschopné, ako i tí, čo boli povolaní do armády, HG, HM či SPS. SNA, f. 605, 
sig. 605-19-5; ŠA Bratislava, f. Žtí Bratislava III, šk. 51, č.j. 42/44.

35 PREČAN, ref. 32, dok. 219, s. 445, správa náčelníka Pohotovostnej skupiny H J. Witisku z 28.11.1944.

36 SNA, f. Ministerstvo vnútra 1938 - 1945 (ďalej MV), šk. 706, bez čísla.

37 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 206, záznam z 10. zasadnutia centrálnej komisie pre nasadzovanie 
civilného obyvateľstva z 28.11.1944.

38 SNA, f. MV, šk. 706, bez čísla.

39 Naďalej tu v tom čase pracovalo tiež približne 2-tisíc nemeckých vojakov a dobrovoľných pomocníkov 
a asi 1 600 príslušníkov vojenských stavebných pionierskych rôt. HALLON, ВАКА, ref. 11; BArch Berlin, 
Bs. R 70 Slowakei, An. 206, záznam z 13. zasadnutia centrálnej komisie pre nasadzovanie civilného oby
vateľstva z 19.12. 1944.
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Napriek týmto údajom priebeh celej akcie od začiatku zaostával za očakávaním. 
V dôsledku situácie, ktorá na Slovensku nastala po vypuknutí SNP, viaceré okresné 
úrady na prvé obežníky vôbec nereagovali. Pritom viaceré orgány administratív- 
no-správneho aparátu v tom čase len improvizovali a museli byť reorganizova
né. Aj z toho dôvodu od začiatku stúpal počet tých, ktorí sa nútenému nasadeniu 
vyhýbali. Závažnou príčinou bol samozrejme fakt, že v tomto období už v radoch 
väčšiny obyvateľstva prevládla pasivita a rezignácia.40 Na druhej strane viacerí tak 
dávali najavo svoje antifašistické zmýšľanie a odpor k režimu. Mnohí občania sa 
po potlačení SNP skrývali. K tomu sa pridávali tiež ďalšie príčiny, napríklad nevy
hovujúce materiálne zabezpečenie robotníkov. Tí si na pracovisku zodrali vlastné 
civilné oblečenie, dôsledkom bol najmä veľký nedostatok pracovnej obuvi. Znepo
kojení boh tiež roľníci, ktorí museli nastupovať v čase jesenných prác, v dôsledku 
čoho im hrozili veľké škody. Problémy boh s dochádzaním na väčšie vzdialenosti, 
s ubytovaním, ale aj s platom, ktorý sa často vyplácal oneskorene. Motivácie však 
boh rôzne. Určite však boh aj takí, ktorých manuálna práca ponižovala, iným sa 
jednoducho nechcelo. Mnohým odvedencom sa v tejto súvislosti podarilo vyba
viť lekárske potvrdenky o pracovnej neschopnosti, čoho sprievodným javom bol 
šíriaci sa protekcionizmus a úplatkárstvo. To platilo najmä v prípade majetnejších 
skupín obyvateľstva, na čo sa viackrát sťažovali aj nemecké bezpečnostné orgá
ny. Podobné praktiky sa uplatňovali tiež pri zamestnávaní civilistov v podnikoch 
dôležitých pre obranu štátu. Nasadzovanie obyvateľstva na práce komplikovali aj 
šíriace sa „nepriateľské chýry“, podľa ktorých hrozilo robotníkom, že budú násilne 
odvezení mimo hraníc Slovenska.41 Napriek tomu mnohí, najmä menej majetní, 
sa vyhýbať pracovnému nasadeniu nemohli, keďže práca na opevneniach bola po
merne dobre platená. Aj preto boh prednostne nasadzované nezamestnané osoby. 
Pritom v dôsledku pracovného nasadenia obyvateľstva sa vo viacerých okresoch 
úplne odstránila nezamestnanosť.

Pomerne veľká nespokojnosť s pracovnou povinnosťou panovala medzi vyso
koškolákmi. Tí sa okrem iného obávali, že v dôsledku tejto situácie sa zatvoria vy
soké školy a odložia skúšky, že bude treba ísť mimo hraníc, že sa zavrú internáty 
a pod. Mnohí študenti sa pracovnému nasadeniu od začiatku vyhýbali, čo muselo 
priznať aj samotné Oblastné veliteľstvo HM pre nasadzovanie mládeže v Bratisla
ve. V tejto súvislosti odmietlo správy, podľa ktorých majú byť vysokoškoláci nasa
dení aj mimo republiky. Pod tlakom samotných študentov sa dokonca na poslednú 
chvíľu posunul termín ich prihlásenia sa na opevňovacie práce na polovicu de-

40 K atmosfére v slovenskej spoločnosti v tomto období bližšie pozri KAMENEC, I.: Reagencia obyvateľov 
Slovenska na politické a vojenské udalosti koncom druhej svetovej vojny. In: Záverečná fáza 2. svetovej 
vojny a oslobodenie Slovenska. Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 25. - 
26. apríla 1995 (ed. V. Štefanský). Bratislava 1996, s. 94-95; PODOLEC, O.: Slovenská spoločnosť a pohyb 
frontu v rokoch 1944 - 1945. In: Karpatsko-duklianska operácia - plány, realita, výsledky (1944 - 2004) 
(eds. M. Čaplovič a M. Stanová). Bratislava 2005, s. 61-74.

41 PREČAN, ref. 32, s. 445, 593,608, 623, 654.
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cembra.42 Publikovaniu pôvodného nariadenia však už Slovenská tlačová kancelá
ria nestihla celkom zabrániť, čoho dôkazom je, že sa výzva 25. novembra objavila 
v denníku Gardista. Podľa hlásenia J. Witisku sa okamžite po jej zverejnení prejavil 
odmietavý postoj študentov. Pritom dňa 28. novembra v Bratislave ich na plnenie 
pracovnej povinnosti nastúpilo len 250.43 Neuspokojivú situáciu sa nemecké kom
petentné orgány na čele s A. Smagonom snažili riešiť na spoločných rokovaniach 
s predsedom Združenia vysokoškolského študentstva Jozefom Mikulom. Ten upo
zornil na celý rad príčin, ktorých odstránenie by podľa neho garantovalo úspech 
celej akcie. Kritizoval predovšetkým jej zlú organizáciu, nedostatočné sociálne za
bezpečenie a finančné ohodnotenie študentov, strach z odsunu do ríše. Akceptoval 
však aj tvrdšie nátlakové metódy na študentov, konkrétne nariadenie, aby boli ako 
náhrada za sabotérov nasadení ich rodičia. Tie sa pritom v budúcnosti skutočne aj 
realizovali.44

Nespokojných študentov sa snažila upokojiť aj vládna propaganda: Denník 
Slovák pritom ultimatívne zdôraznil: „Akademická mládež zákopy kopať musí 
a bude! Nijaké vykrúcačky a protekcie a ulievanie sa. V tomto ohľade treba pokra
čovať prísne a spravodlivo. Bezpodmienečne musíme dať najavo, že štátnu samo
statnosť si vážime nadovšetko, hlavne nad všetku osobnú pohodlnosť.“45

Nedostatky pri realizácii prvých nariadení o pracovnom nasadení civilistov sa 
MNO snažilo riešiť sprísnením dovtedajších opatrení. Bezpečnostné orgány mali 
osoby, ktoré sa vyhýbali práci, intenzívne kontrolovať. Podľa Zákona na obranu 
štátu im hrozil peňažný trest vo výške 60-tisíc alebo 6-mesačné väzenie. Sprísne
né represívne normy odráža aj nariadenie upravujúce povolávanie vysokoškolákov 
z konca novembra. Kto sa vyhýbal pracovnej povinnosti, mal byť k 1. januáru 1945 
vyškrtnutý zo zoznamu poslucháčov vysokých škôl. V skutočnosti však osvedče
nie o absolvovaní zákopových prác stačilo predložiť pri zápise na letný semester. 
Niektoré opatrenia však mali len preventívny charakter, často sa obchádzali. Na
príklad v okrese Ilava sa za absenciu udeľovala pokuta 50 Ks, ktorá sa však nevybe
rala.46 Dostatočný efekt nemalo ani organizovanie razií bezpečnostnými orgánmi 
(úspechy tu vykazovala len Hlinková garda), za čo sa pod paľbou nemeckej kritiky 
ocitlo aj vedenie Policajného riaditeľstva v Bratislave.47 Iná situácia, samozrejme, 
panovala v oblastiach na východe, kde zákopové práce riadila samotná nemecká 
armáda.

42 SNA, f. 60S, sig. 605-19-1.

43 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 206, správa Witisku pre RSHA z 28.12.1944.

44 Tamže; BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 206, bleskový ďalekopis Witisku z 3.1.1945. Bližšie pozri tiež 
HALLON, ВАКА, ref. 11.

45 Slovák, 17.12.1944, s. 3, Akademici a zákopy.

46 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 - 1945, šk. 132, č.j. 422 625.

47 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 206, záznam pravdepodobne z úrovne veliteľa SIPO a SD z 3.1.1945.
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Na prejavy pasivity, rezignácie reagovala aj dobová tlač, ktorá ich interpreto
vala ako stratu viery vo víťazstvo, ich rozsah však vo všeobecnosti minimalizova
la. Napríklad v článku s charakteristickým mobilizujúcim nadpisom „Do zákopov“ 
sa píše: „Väčšina obyvateľstva slovenského štátu prijala akciu stavania obranných 
pásiem so súhlasom a s pochopením, lebo veď každý rozumný človek uzná, že keď 
sa naň rúti nešťastie, záleží od neho samého, či sa zachráni alebo zahynie.“ Na 
margo prejavov pasivity sa tu konštatuje: „Hlavným argumentom týchto „otvore
ných“ hláv je, že už je na opevnenie neskoro, že nepriateľské vojská tak či tak, keď 
budú chcieť, prerazia na východe, a že ich darmo len poburujeme, keď sa opevňu
jeme...Nechcú veriť, že nepriateľ má sily podlomené už v základoch, a že krváca 
z posledného...“48 Naďalej sa pritom zdôrazňovalo, že od odhodlania a obetavosti 
celej verejnosti je závislý celý ďalší osud slovenského národa. Cieľom propagan
dy tu bolo presvedčiť všetkých, že osud Slovenského štátu ešte nie je spečatený: 
„Vojensky...nie sme schopní zasiahnuť vo väčších rozmeroch do obranných bojov 
našej vlasti, čo však môžeme urobiť to je, že pomáhame nemeckému vojsku, ktoré 
jediné môže ubrániť nás a celú Európu pred boľševickým nebezpečenstvom. Naj
výdatnejšia naša pomoc môže byť pri stavbe opevňovacích prác. Toto sú ozaj malé 
požiadavky, ktoré nám ukladá naše štátne vedenie. Odťahovanie sa od týchto značí 
nielen úplné nepochopenie našej vojenskej situácie, ale je to priestupok, ktorým 
sa prehrešujeme proti celému národu, za záchranu ktorého nechceme urobiť ani to 
najmenšie.“49 Pritom sa opäť zdôrazňovala hrozba boľševizmu: „V zápolení proti 
tejto ničivej pliage ľudstva pomáhame svojimi skromnými možnosťami a silami 
udatnej a nezlomnej armáde nemeckej. Iba ona môže zdolať tento mohutný nápor 
bolševických más.“50

V decembri sa začali prípravy na organizovanie zákopových prác aj na stred
nom Slovensku. V tejto súvislosti sa mala budovať tzv. Pribinova línia (Pribinastel- 
lung) tvoriaca nasledujúce pásmo: Žilina, Turčiansky Sv. Martin, Prievidza, Bánov
ce nad Bebravou, Topoľčany, Zlaté Moravce, Nitra, Hlohovec, Modra, Bratislava. 
V tom čase sa tiež tesnejšie pripútala Bratislava do pevnostného systému tretej 
ríše. Hlavné mesto Slovenska totiž bolo vyhlásené za pevnosť (Festung Pressburg), 
o čom boli slovenské orgány informované 14. decembra. Jej veliteľom sa stal plu
kovník Conrad von Ohlen. Otázky týkajúce sa vzťahu nemeckej armády a civilné
ho obyvateľstva tu na žiadosť nemeckej strany koordinoval zmocnenec vlády pri 
nemeckom veliteľovi, ktorým sa v januári stal prednosta Mestského notárskeho 
úradu v Bratislave Dr. Anton Vašek, bývalý šéf 14. oddelenia (protižidovského) Pre
zídia MV.51 Ten ani na tomto poste nezaháľal, o čom svedčí aj množstvo vydaných

48 Slovák, 14.10.1944, Do zákopov!; Slovák, 18.12.1944, s. 1, Nebuďme krátkozrakí.

49 Slovák, 18.12.1944, s. 1, Nebuďme krátkozrakí; 14.10.1944, Do zákopov!; 12.1.1945, s. 1, Najdôležitejšie 
otázky dneška; Gardista, 16.1.1945, s. 1, Buďme pripravení.

50 Slovák, 25.11.1944, s.1, Upevňujme a opevňujme.

51 SNA, f. Úrad predsedníctva vlády 1938 - 1945 (ďalej ÚPV), šk. 18, č.j. 1067/45.
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obežníkov, ktoré upravovali pracovnú povinnosť obyvateľov Bratislavy v nasledu
júcom období.52

Paralelne od polovice októbra prebiehala tiež povinná evakuácia osôb z vý
chodného Slovenska. O jej realizácii rozhodli kompetentné nemecké politické 
a vojenské miesta na porade v Berlíne 3. novembra bez vedomia slovenskej vlády. 
Nemci k tomuto kroku pristúpili najmä v snahe zabrániť tomu, aby nepriateľovi po 
obsadení územia nepripadol do rúk branný potenciál krajiny. Slovenská vláda sa 
od začiatku pokúšala koordinovať túto otázku a zamedziť svojvoľnému počínaniu 
nemeckých vojenských orgánov, ktoré (ako už bolo uvedené) sa usilovali o odsun 
všetkých práceschopných a bojaschopných mužov z dosahu frontu na práce do 
ríše. Odsunutých mužov pritom požadovala nasadiť predovšetkým na opevňova
cie a iné práce na západnom Slovensku. Situáciu pritom ešte komplikoval fakt, že 
mnohí obyvatelia odmietali opustiť svoj majetok a evakuácii sa vyhýbali. Nemecké 
vojenské orgány preto 4. decembra 1944 požiadali slovenskú vládu deportovať za 
trest takéto osoby (mužov aj ženy v oblasti 8 km za bojovou líniou), spolu s tými, 
ktorí sa vyhýbali pracovnému nasadeniu do ríše aj do krajov, ktoré boli ohrozené 
nepriateľskými náletmi. Ostatné osoby mali byť nasadené len v bezpečných oblas
tiach v susedstve Slovenska.53

Zásady smerníc, ktoré chcela presadiť u kompetentných nemeckých orgánov, 
vláda schválila 6. novembra. Následne 13. novembra poverila vládneho poverenca 
v Prešove Antona Sabola-Palka, aby nemeckým vojenským orgánom predostrel jej 
predstavu o evakuácii. Tá mala byť len čiastočná, ženy, deti, starší a choré osoby 
mali mať možnosť zostať doma. Rodiny sa nemali trhať. Evakuácia mala byť dopre
du oznámená obyvateľstvu. Dňa 5. decembra sa vláda uzniesla na rozdelení úze
mia Slovenska na evakuačné oblasti. Pri evakuácii z 1. a 2. pásma54 mali byť muži 
vo veku 16-60 rokov zamestnaní zásadne na území Slovenska. Pritom mali byť 
sformovaní do pracovných útvarov pod vlastným vedením, avšak za predpokladu, 
že nemecká strana im poskytne potrebnú výstroj - obuv a odev. V ten istý deň ne
mecký vyslanec na Slovensku Ludin upozornil slovenskú vládu, aby vykonala prí
pravy na primerané umiestnenie a pracovné nasadenie (v uzavretých pracovných

52 Pozri Gardista, 13.1.1945, s. 3; 11. 2.1945, s. 3; 21.2.1945, s. 3. Všeobecné smernice pre evakuáciu civil
ného obyvateľstva Pevnosti Bratislava vyšli 6. 2. 1945. Evakuovať mali deti a starci nad 60 rokov, invalidi 
a chorí, muži a ženy nepotrební pre život v meste. Evakuovať mali do oblastí na západnom Slovensku. 
SNA, f. MH, šk. 30, Prez - P - dôv. 1122.

53 SCHVARC, M. - HALLON, Ľ. - MIČKO, P.: Podoby nemecko-slovenského „ochranného priateľstva“. Doku
menty k náboru a nasadeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše v rokoch 1939 - 1945. Bratislava 
2012, s. 43-44; dok. 135, s. 332; PEKÁR, M.: Pomery na východnom Slovensku v posledných mesiacoch 
existencie ľudáckeho režimu. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov V. /Slovenská 
republika medzi Povstaním a zánikom 1944 - 1945/. Banská Bystrica 2006, s. 286-287.

54 Prvé evakuačné pásmo: Šarišsko-zemplínska župa okrem okresu Prešov a Sabinov. Toto pásmo už bolo 
v tom čase zväčša evakuované alebo obsadené nepriateľom. Druhé evakuačné pásmo: okresy Prešov, Sa
binov, Stará Ľubovňa, Spišská Stará Ves. SNA, f. MV, šk. 706, b.č. Bližšie pozri ZUCKERT, M. - SCHVARC, 
M. - FIAMOVÁ, M.: Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Verlauf, Kontexte, Folgen. 
Munchen 2019, s. 226.
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jednotkách) obyvatelstva na západnom a strednom Slovensku. Tieto opatrenia sa 
mali vykonať pre prípad nevyhnutného preloženia pracovných jednotiek z výcho
du krajiny. Z pohľadu slovenskej vlády obsahovali tieto nemecké inštrukcie skrytú 
hrozbu. Nemecký vyslanec totiž upozornil, že ak by slovenská vláda nedokázala 
garantovať tieto opatrenia, budú pracovné jednotky z východu krajiny nasadené 
na území Nemeckej ríše. Nemci tak slovenskej vláde reálne pohrozili odsunom 
časti obyvateľstva mimo vlastný štát.55

V snahe koordinovať prebiehajúcu evakuáciu a nasadenie na nútené práce, 
rozhodol sa vládny poverenec v Prešove Anton Sabol-Palko dňa 14. decembra zria
diť „Komisiu pre odvody, nasadzovanie do práce a odsun obranyschopných muž
ských síl“. Komisia mala evidovať osoby vo veku 16 - 60 rokov. Zriadiť si mala tiež 
obvodné komisie, ktoré mali okrem iného rozhodovať o oslobodených z pod pra
covnej povinnosti na opevňovacích prácach. Z odvedených osôb si časť rozobrala 
armáda, HG, HM (16 - 21-ročných). Zvyšok komisia mala formovať do jednotiek 
pod vedením záložných dôstojníkov, poddôstojníkov a rotmajstrov a zariadiť ich 
odtransportovanie do príslušných pracovných táborov a stredísk. Doma mali zo
stať staršie ročníky, ženy a deti.56

O podmienkach evakuácie 14. decembra rokoval tiež Generálny sekretariát 
obrany štátu a Medziministerský zbor obrany štátu. Tie sa uzniesli, že budú vo 
vláde presadzovať, aby sa evakuácia netýkala starších osôb vo veku 50 - 60 rokov 
a detí vo veku 16-17 rokov. Evakuovaní mali byť len muži vo veku 18-50 rokov. 
Zároveň sa tu so znepokojením rokovalo o informácii, že Nemci pripravujú odsun 
50-tisíc členov HM z východu na územie Nemeckej ríše. Prítomní sa uzniesli, aby 
sa v tomto prípade presadzovalo umiestnenie príslušníkov HM na západnom Slo
vensku.57

O podmienkach prebiehajúcej evakuácie a núteného nasadenia obyvateľstva 
v konečnom dôsledku aj tak rozhodovali nemecké vojenské orgány. Nemecká stra
na o nich slovenskú vládu informovala 15. decembra a tá súhlasila. Muži vo veku 
22 - 24 rokov mali byť využití pre potreby slovenskej armády a koncentrovaní v tá
boroch na západnom Slovensku. Mládež vo veku 16-21 rokov mala byť k dispo
zícii pre potreby HM v táboroch na západnom Slovensku.58 Najväčšia časť evaku
ovaných mužov (25 - 41-roční) mala byť nasadená v priestore Poprad - Branisko. 
Muži vo veku 41 - 60 rokov mali byť využití v uzavretých jednotkách v domovských 
obciach. Čo sa týka žien, detí a starcov, tí mohli byť odtransportovaní len dobrovoľ-

55 SNA, f. MZV, šk. 81, č.j. 100 206/45.

56 SNA, f. MV, šk. 706, b.č.

57 SNA, f. MH, šk. 30, č.j. prez - P dôv. 1143/44, zápisnica z rokovania. Nemecká strana sa evakuáciou mladis
tvých z prifrontového pásma skutočne zaoberala, vzhľadom na celkovú politickú situáciu na Slovensku sa 
však táto akcia neuskutočnila. Bližšie pozri HALLON, ВАКА, ref. 11.

58 Hlavné veliteľstvo HM bolo poverené evakuáciou mládeže vo veku 16-21 rokov uznesením vlády z 27.12. 
1944. Na starosti malo tiež jej stravovanie, ubytovanie, šatenie. Za týmto účelom dostalo 5 miliónov Ks. 
SNA, f. ÚPV, šk. 18, č.j. 1084/45; SNA, f. NS, IIA 883, Tn ľud 10/46, Dr. Štefan Tiso.
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ne. Ani tento plán však nevylučoval možnosť pokračovania dobrovoľného náboru 
pracovných síl do Nemeckej ríše, ako aj prihlásenia sa na práce pre tylové jednot
ky nemeckej armády na Slovensku. Už tento plán však otvorene predpokladal aj 
nasadenie práceschopných mužov tiež na území ríše, a to v prípade, že slovenská 
strana nebude schopná zabezpečiť ich pracovné nasadenie na strednom a západ
nom Slovensku a pre nich zodpovedajúce ubytovanie.59 Nemci však ani túto doho
du nedodržiavali. Situáciu komplikoval fakt, že celú akciu často nekoordinovali so 
slovenskými evakuačnými orgánmi, svojvoľne menili harmonogram transportov, 
zaberali dopravné prostriedky nevyhnutné pre evakuáciu, ľudí často násilne eva
kuovali bez patričnej prípravy, viaceré skupiny osôb dokonca svojvoľne vyviezli za 
hranice Slovenskej republiky. Veľkým problémom bola otázka zabezpečenia uby
tovania pre evakuantov, keďže väčšinu využiteľných obytných priestorov svojvoľ
ne zaberala nemecká armáda.60 Osobitnú kapitolu tvorí tzv. hospodárska evakuácia 
týkajúca sa tovaru, potravín, hnuteľného majetku atď. fe známe, že množstvo tova
ru Nemci bez udania akéhokoľvek dôvodu vyviezli za hranice Slovenska.61

Začiatkom roka 1945 sa zintenzívnil nemecký tlak sprevádzajúci nábor civil
ného obyvateľstva na opevňovacie práce. Nemcov totiž čoraz viac znepokojoval 
stagnujúci prísun pracovných síl. Dovtedajšie preventívne opatrenia sa pritom 
ukazovali ako neúčinné, väčšina z nich sa ani nerealizovala. Znepokojujúca bola 
tiež hlboká apatia samotného obyvateľstva.62 Na niektorých miestach dokonca do
šlo k incidentom medzi miestnymi predstaviteľmi štátnej moci a predstaviteľmi 
nemeckej armády. Napríklad v Seredi boli na Silvestra 31. decembra po zákroku 
veliteľa miestneho koncentračného tábora na čas zaistení a v tábore umiestnení 
vedúci notár, ako i dvaja praktickí lekári, keďže mnohí (najmä majetnejší) obča
nia si povybavovali lekárske osvedčenia o práceneschopnosti. Občania určení na 
opevňovacie práce museli za trest nastúpiť v noci 31. decembra pred koncentračný 
tábor. Podobne bol potrestaný tiež mešťanosta z Trnavy, ktorému sa nepodarilo 
včas naverbovať dostatočné množstvo robotníkov na odpratávanie snehu.63 Dňa 
8. februára Nemci v celom okrese vykonali raziu, pri ktorej zaisťovali všetky osoby 
odvodných ročníkov 1925 - 1944, ktoré potom svojvoľne nasadzovali na práce, bez

59 SNA, f. MZV, šk. 81, č.j. 100 206/45; SCHVARC, HALLON, MIČKO, ref. 53, dok. 137, s. 335-336.

60 Ako príklad možno zacitovať z jedného z hlásení spravodajského dôstojníka MNO: „Stávajú sa prípady, že 
v niektorých dedinách v blízkosti fronty veliteľstvo nemeckej armády nariadi evakuáciu s určením veľmi 
krátkeho času, a to bez dohody s príslušným okresným úradom. V tom prípade evakuuje každý na svo
ju päsť do ďalších dedín k známym, alebo k príbuzným. Často býva, že veľký počet evakuantov nemajú 
v blízkosti ani známych, ani príbuzných a zostávajú po nádražiach vydaní na pospas zimy, hladu a bez 
prístrešia.“ VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-57-3, situačné hlásenie spravodajského dôstojníka z 27.1.1945. 
Bližšie pozri ZOCKERT, SCHVARC, FIAMOVÁ, ref. 54, s. 288-296.

61 Bližšie pozri HALLON, L. - SABOL, M. - FALISOVÁ, A.: Vojenské škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 - 
1948 (Hospodárstvo, infraštruktúra, zdravotníctvo). Bratislava 2011.

62 HALLON, ВАКА, ref. 11.

63 ŠA Bratislava, f. ŽÚ Bratislava III, šk. 68, č.j. 31/44.
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toho aby zabezpečili ich základné materiálne potreby.64 Okupačné zložky podobne 
postupovali najmä na území, ktoré bolo operačným pásmom. Stávali sa tiež prí
pady hrubého porušovania vydaných nariadení o povolávaní na opevňovacie prá
ce. Ako príklad možno uviesť hlásenie spravodajského dôstojníka MNO z 3. marca 
1945: „Dostal som správu od vierohodného svedka a potvrdenú očividnými osoba
mi, že v Zolnej (severovýchodne od Zvolena - I. B.) dňa 24. 2. na čistenie zákopov 
boli zobraté deti už od 10 rokov hore. Tieto deti pod vedením nemeckých vojakov 
v úseku ostreľovanom sovietskymi mínometmi museli čistiť zákopy.“65

Osoby, ktoré sa pracovnému nasadeniu vyhýbali, nemecké orgány zaisťovali. 
V tejto súvislosti vládny poverenec v Prešove 8. januára hlásil, že Nemci sa takéto 
osoby chystajú odtransportovat' mimo SR. Slovenská strana navrhla ako kompro
mis vytvorenie osobitného tábora, kde by boli takéto osoby zaistené ako asociálne 
živly. Konkrétne ponúkla bývalý židovský tábor v Novákoch. Tábor bol skutočne 
otvorený, a to už 1. februára, jeho zameranie bolo však širšie, slúžil tiež ako dočas
né útočisko pre evakuantov z východu. Už vo februári sa tu nachádzalo vyše 2 300 
ľudí, ktorých strážili nemeckí vojaci.66

Začiatkom januára musel aj samotný minister Haššík konštatovať, „že z osôb, 
ktoré sú povolávané k osobným úkonom, v priemere sotva polovica sa dostavuje 
na pracovné miesto.“ Situáciu mal preto zvrátiť jeho obežník zo 4. januára, ktorého 
príprava bola výsledkom energického zákroku nemeckých miest a osobnej anga
žovanosti sa už spomínaného nemeckého poradcu pre sociálne otázky na Sloven
sku Alberta Smagona.67 Okresní náčelníci mali podľa tohto nariadenia okamžite 
osobne prevziať riadenie povolávania obyvateľstva na budovanie opevnení, a túto 
povinnosť mali osobne uložiť aj prednostom notárskych úradov. Úradníkom, ktorí 
by tieto svoje povinnosti vykonávali povrchne, bolo pohrozené sankciami v zmysle 
Zákona o obrane štátu. Okresní náčelníci v spolupráci s HG mali okamžite pristúpiť 
k zriadeniu trestných pracovných jednotiek pre osoby vyhýbajúce sa pracovnému 
nasadeniu. Obyvateľstvu malo byť zároveň pohrozené, že osoby ktoré by saboto
vali práce, budú v rámci týchto jednotiek podľa potreby nasadené aj mimo územia 
SR. Sprísnilo sa tiež vydávanie výnimiek spod pracovného nasadenia v prípade ro
botníkov zamestnaných v strategicky dôležitých podnikoch. Žiadosť muselo podať

64 Tamže; SNA, f. 209 (Ústredňa štátnej bezpečnosti), sig. 209-913-1.

65 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-57-3. Prípadov, keď aj civilné obyvateľstvo bolo počas núteného nasadenia 
vystavené riziku „nepriateľského“ ostreľovania, bolo pravdepodobne viac. Dokazuje to aj hlásenie z Pre
šova. Podľa správy tamojšieho vládneho povereníka z 23.12. boli počas predchádzajúceho dňa nasadené 
civilné pracovné sily pri odpratávaní škôd spôsobených bombardovaním mesta. V dôsledku ostreľovania 
mesta sovietskym lietadlom z palubných zbraní pritom zahynula jedna žena a ďalší muž bol zranený. SNA, 
f. MH, šk. 30, č.j. prez. - P - dôv. 1122.

66 Sa Trenčín - pobočka Archív Bojnice, f. OÚ Prievidza, šk. 89, č.j. Dl - 228/45 prez.

67 NIŽŇANSKÝ, E. a kol. (eds.): Slovensko-nemecké vzťahy 1941 - 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti 
ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941 - 1945 in Doku- 
menten II. Vom Krieg gegen die UdSSR bis zum Untergang der Slowakischen Republik im Jahr 1945. Prešov 
2011, dok. 335, s. 1000, hlásenie Witisku pre RSHA z 20.2.1945.

I 455 I



III. KAPITOLA / 3. Nasadenie civilného obyvateľstva na opevňovacie práce

vedenie závodu a dodatočne potvrdiť ho muselo MNO, mimo Bratislavy príslušný 
vojenský dozorný úrad.68

Realizácia tohto nariadenia však okupačné orgány uspokojila len čiastočne. 
Podľa informácií, ktorými disponoval veliteľ SIPO a SD na Slovensku J. Witiska, 
realizované zmeny síce priniesli stúpajúce pracovné nasadenie, zároveň sa však 
„dostalo k slovu u Slovákov všeobecne známe podplácanie“. Podriadené úrady do
konca vo viacerých prípadoch toto nariadenie nerešpektovali. Z korupcie nemecká 
strana podozrievala dokonca samotného prednostu Mestského notárskeho úradu 
v Bratislave Antona Vašeka. Len v Bratislave malo byť podľa Witiskovej správy 
v priebehu jedného týždňa vystavených asi 300 oslobodení od opevňovacích prác. 
Marené malo byť tiež trestné stíhanie zatknutých osôb.69

Pod nemeckým tlakom sa MNO následne snažilo upraviť dovtedajší systém po
volávania osôb na opevňovacie práce. Už 13. januára 1945 preto nariadilo zrušiť 
všetky oslobodenia od práce. V budúcnosti mala o všetkých takýchto prípadoch 
rozhodovať menovaná nemecko-slovenská komisia. Samotné povolávanie osôb na 
práce sa už nemalo prevádzať podľa ročníkov, ale menovite.70 V tejto súvislosti 
sa sprísnili aj požiadavky kladené na pracovnú povinnosť vysokoškolákov, ktorí 
po odpracovaní povinných 6 týždňov jednoducho opustili pracovisko. Podľa na
riadenia Pracovného zboru NO z 11. januára 1945 sa tento povinný limit zrušil 
a vysokoškoláci tak mohli byť využívaní nepretržite.71 Toto opatrenie však malo 
mať pravdepodobne viac bezpečnostný ako pracovný charakter, keďže minister ná
rodnej obrany v rozpore s ním už 3. januára konštatoval, že ďalšie rozšírenie pra
covného nasadenia vysokoškolákov je zbytočné, a to z dôvodu dostatku kvalitných 
pracovných síl.72 Na osoby, ktoré by toto nariadenie neakceptovali, malo HVHM 
podať trestné oznámenie.

V Bratislave tieto opatrenia vyšli už skôr. Nemecko-slovenská komisia pove
rená organizovaním totálneho pracovného nasadenia pritom v meste zasadala 
už 10. januára 1945 pod vedením A. Vašeka (hlavné slovo v nej však mal A. Sma- 
gon), keď zrušila všetky dovtedy vydané oslobodenia od práce, a to aj tie, kto
ré boli vydávané na základe lekárskych svedectiev. Zároveň rozhodla, že všetci 
previnilci proti nariadeniu o účasti na opevňovacích prácach mali byť zaistení 
a pod dozorom odovzdaní do trestných pracovných jednotiek.73 Došlo aj k orga
nizačným zmenám.

68 Archív mesta Bratislavy, f. Miestny notársky úrad Bratislava, šk. 3037.

69 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 67, dok. 335, s. 1000-1001, hlásenie Witisku pre RSHA z 20.2.1945. 

to ŠA Trenčín - pobočka Archív Bojnice, f. OÚ Prievidza, šk. 88, č.j. 25/45 prez.

71 Tamže.

72 SNA, f. 605, sig. 605-19-1. Dňa 15.1. vyšla ďalšia výzva pre vysokoškolákov, ktorí sa vyhýbali pracovnému 
nasadeniu, tí čo odmietli, mali byť na pracovisko odvedení za pomoci bezpečnostných orgánov. Gardista, 
16.1.1945, s. 1.

73 Slovák, 11.1.1945, s. 3. K činnosti a zloženiu komisie bližšie pozri HALLON, ВАКА, ref. 11.
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Ďalším zo série nariadení, ktorým sa mali riešiť neustále sa stupňujúce sťaž
nosti kompetentných nemeckých orgánov, podľa ktorých „opevňovacie práce na 
Slovensku neprevádzajú sa a nepostupujú takým tempom, ako to terajšia situácia 
obrany Slovenska vyžaduje“, bolo rozhodnutie ministra národnej obrany Haššíka 
vydané pod tlakom gen. Hofleho a A. Smagona presunúť od 5. januára otázku na
sadzovania civilného obyvateľstva do kompetencie Veliteľstva Technického zbo
ru. Jeho veliteľ plk. gšt. Štefan Tatarko tak prevzal zodpovednosť za všetky druhy 
opevňovacích prác, ktoré boli v kompetencii slovenských orgánov (bližšie pozri 
predchádzajúcu podkapitolu). Postavil sa aj na čelo centrálnej komisie pre nasade
nie civilného obyvateľstva, ktorá tak prešla do kompetencie MNO.74

Okrem toho dňa 23. januára Smagon presadil tiež nariadenie, podľa ktorého 
sa mali všetky potvrdenky o uvoľnení z núteného pracovného nasadenia pre za
mestnancov podnikov dôležitých pre obranu štátu, vydávané na základe vyššie 
uvedeného nariadenia veliteľa okupačných vojsk (pozri predchádzajúcu podka
pitolu) priamo nemeckým dôstojníkom pre branné hospodárstvo pri nemeckom 
vyslanectve, v budúcnosti predkladať mestskému notárskemu úradu v Bratislave. 
Ich následnou registráciou sa mal odstrániť chaos v dovtedajšej evidencii, keďže 
slovenské úrady často vôbec nevedeli, komu toto potvrdenie prislúcha a komu nie. 
Na Smagonov pokyn mal mestský notársky úrad vyhotoviť tiež zoznam osôb, ktoré 
sa „napriek výzve na opevňovanie nedostavili“. Slovenské bezpečnostné orgány 
posilnené o nemeckú policajnú rotu sa mali následne postarať o ich zaistenie a na
sadenie na opevňovacie práce pre pevnosť Bratislava v Petržalke. Keďže tá ležala 
na území ríše, naplnila sa už týmto nariadením (pokiaľ sa v praxi aj realizovalo) 
hrozba o vyvezení takýchto osôb mimo hraníc Slovenska. Smagon tiež nariadil, že 
v prípade, ak by sa situácia pri mobilizovaní civilného obyvateľstva v Bratislave ne
zlepšila, na opevňovacie práce mali byť nasadené aj ženy.75 V niektorých regiónoch 
sa nariadenie o možnosti nasadzovania žien v tomto čase už skutočne aj realizova
lo. Napríklad podľa hlásenia Okresného úradu v Modre z 2. februára 1945 pracovali 
v tomto okrese aj ženy vo veku 18-35 rokov. Podobná situácia bola aj v okresoch 
Trenčín, Piešťany, Žilina.76

Jedným z najúčinnejších prostriedkov na zvýšenie ľudského kontingentu pre 
opevňovacie práce zostali v tomto období razie, ktoré vykonávali pravidelne ne
mecké a slovenské bezpečnostné orgány. Tie aj podľa Smagonovho hlásenia z 13. 
februára nadobúdali podobu „poľovačky na ľudí“.77 Napríklad v situačnom hlásení

74 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 206, záznam zo zasadnutia centrálnej komisie pre nasadzovanie 
civilného obyvateľstva z 9.1.1945.

75 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 67, dok. 335, s. 1001, hlásenie Witisku pre RSHA z 20.2.1945.

76 ŠA Bratislava, f. Žtí Bratislava III, šk. 68, č.j. 31/44; HALLON, ВАКА, ref. 11.

77 HALLON, ВАКА, ref. 11. Zo situačných hlásení okresných náčelníkov za mesiac február máme informácie 
o veľkých raziách zameraných na mužov podliehajúcich mobilizačným vyhláškam, ale aj ďalších civilis
tov v okresoch Bratislava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Skalica, Senica. SYRNÝ, M. - UHRIN, 
M. (eds.): Situačné hlásenia okresných náčelníkov (september 1944 - február 1945). Dokumenty, Banská
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spravodajského dôstojníka MNO sa konštatuje: „Ako uvádza verbálna nóta ne
meckého vyslanectva v prvom bode majú byť odvedené všetky osoby mužského 
pohlavia od 16 do 60 roku. Toto nariadenie sa mnohokrát nedodržiava. V obci Hri- 
ňová bolo chytených 50 osôb, bez rozdielu veku/niektorí vyvedení priamo z kos
tola, dňa 28.1.1945 odvlečení do Zvolena a odtiaľto odtransportovaní neznámym 
smerom... V B. Bystrici odvádzajú sa nasledovne osoby mužského pohlavia. Po
domovými prehliadkami sú spisovaní, do dňa 5. 2. 1945 do 16. 00 hod. majú byť 
všetky osoby mužského pohlavia spísané a na rozkaz majú nastúpiť na odchod. 
V prípade, že niektorý zo zaznamenaných nebude nastúpený, namiesto neho bude 
odvedená jeho rodina.“78

Určitý obraz o dopade uvedených opatrení si možno vytvoriť zo zachovaných 
údajov o stave opevňovacích prác hlavných obranných línií na Slovensku. Tie 
naznačujú vzostupný rast počtu nasadzovaných osôb oproti stavu v decembri 
v dôsledku sprísnených opatrení, čo sa s uspokojením kvitovalo aj v Smagono- 
vej správe z rokovania centrálnej komisie pre nasadenie civilného obyvateľstva, 
ktoré sa konalo 16. januára 1945.79 Začiatkom roka 1945 sa pritom stále hlavný 
dôraz kládol na opevnenie Pevnostného úseku Ochranná zóna Slovensko, na 
ktorý na juhu nadväzovalo budovanie Pevnosti Bratislava. Obidva tieto systémy 
tvorili súčasť Hraničnej ochrannej línie ríše - Juhovýchod. K 13. januáru tu podľa 
dokumentov, ktoré malo k dispozícii velenie Skupiny armád Stred, pracovalo 
spolu 40 204 civilných robotníkov. Spolu s príslušníkmi nemeckých pracovných 
organizácií Reichsarbeitsdienst a Organizácie Todt tu malo byť nasadených 
44 831 osôb (bližšie pozri tabuľku l).80 Podobné údaje obsahuje tiež Smagono- 
va správa, podľa ktorej sa počty nasadzovaných civilistov na tieto dva systémy 
od 8. do 13. januára pohybovali v rozmedzí od 37 288 do 39 980 osôb, z toho 
v priestore samotnej Pevnosti Bratislava mal počet osôb v tom čase oscilovať 
od 1 649 do 5 318.81 Tieto údaje však stále výrazne zaostávali za očakávaniami, 
keďže nemecká strana v tom čase požadovala spolu 52-tisíc civilných robotní
kov. Ďalší nárast počtu nasadených osôb však bol zaznamenaný až koncom feb
ruára a začiatkom marca 1945. Tieto početné stavy už zodpovedali nemeckým 
požiadavkám, a to aj napriek všeobecnému rozkladu mocenského aparátu štá
tu a neochote obyvateľstva zoči-voči blížiacemu sa východnému frontu. Podľa 
materiálov, ktorými disponovala komisia plk. Tatarka, dosiahol koncom prvej 
marcovej dekády priemerný počet nasadzovaných civilistov na budovanie ob-

Bystrica 2012, s. 162,165,172,176,179.

78 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-57-3, situačné hlásenie spravodajského dôstojníka zo 4.2.1945.

79 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 206, záznam zo 16. zasadnutia centrálnej komisie pre nasadzovanie 
civilného obyvateľstva zo 16.1.1945.

80 BA - MA Freiburg, Bs. RH 11 III, As. 289.

81 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 206, záznam zo 16. zasadnutia centrálnej komisie pre nasadzovanie 
civilného obyvateľstva zo 16.1.1945.
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ranných systémov na západnom Slovensku (úsek ochranná zóna a Pevnosť Bra
tislava) takmer 42-tisíc osôb.82

Práce na budovaní Pribinovej línie vinou časového oneskorenia zaostávali. 
Komplexné údaje o stave prác a množstve sem nasadzovaných osôb máme až zo 
začiatku marca 1945, keď tu podľa materiálov, ktorými disponovalo Vel. Skupiny 
armád Stred, pracovalo takmer 26-tisíc osôb, z toho bolo vyše 22-tisíc civilných 
robotníkov (bližšie pozri tabuľku 2). Na všetkých troch obranných úsekoch malo 
podľa tohto materiálu k 5. marcu pracovať spolu 78 004 osôb (včítane príslušníkov 
vyššie spomínaných nemeckých pracovných organizácií).83

Tabuľka 1: Stav opevňovacích prác podľa hlásenia z 20. januára 1945

Pevnostný úsek
Ochranná zóna Slovensko 
(stav k 13.1.1945)

Pevnosť Bratislava 
(stav k 12.1.1945)

dĺžka (km) 240 98
vojaci RAD84 3037 1 177
Organizácia Todt85 33 380
civilní robotníci nenemeckí 34 963 5 241
civilní robotníci Nemci - -
spolu 38 033 6 798
protitankové prekážky (km) 175 24
drôtené prekážky (km) 80,2 20,5
protitankové míny - -
prvá línia zákopov (km) 199,6 57,7
druhá a tretia línia zákopov (km) 140,2 55,7
spojovacie zákopy (km) 121,8 32,2
palebné postavenia pre guľomety 3 666 619
palebné postavenia pre protitankové 
kanóny 193 61

úkryty ? ?

82 Bližšie pozri HALLON, ВАКА, ref. 11.

83 BA - MA Freiburg, Bs. RH 11 III, As. 289.

84 Ríšska pracovná služba (Reichsarbeitsdienst) - vznikla na základe zákona o všeobecnej pracovnej službe 
z 26.6.193S pre mužov vo veku 18 - 25 rokov. Krátko nato sa zaviedla aj pracovná služba pre ženy, ktorá 
však bola až do roku 1939 dobrovoľná.

85 Organizácia Todt (Organisation Todt) - Išlo o útvar pre stavebné práce, ktorý vznikol v roku 1938 pod 
vedením generálneho inšpektora nemeckých cestných komunikácií Fritza Todta. Táto organizácia bola 
poverená stavbou vojenských zariadení. Po vypuknutí vojny opravovala poničené mosty, železničné trate 
a cesty v Nemeckej ríši i na okupovaných územiach a realizovala opevňovacie práce. Na konci roka 1944 
mala táto organizácia 1, 36 milióna civilných robotníkov i robotníkov na nútených prácach.
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Tabuľka 2: Stav opevňovacích prác podľa hlásenia z 5. marca 1945

Pribinova línia
Pevnostný úsek 
Ochranná zóna 
Slovensko

Pevnosť Bratislava

dĺžka (km) 252 210 98

vojaci RAD 3691 1557 1976

organizácia Todt 5 2 757 1 093

civilní robotníci nenemeckí 22 149 37 918 6818

civilní robotníci Nemci - 28 12

spolu 25 845 42 260 9 899

protitankové prekážky (km) 56,3 210,8 30,8

drôtené prekážky (km) 1 180,0 23,6

protitankové míny - - -

prvá línia zákopov (km) 90,3 212,0 57,7

druhá a tretia línia zákopov 
(km) 2,7 177,0 55,9

spojovacie zákopy (km) 13,8 148 34,2

palebné postavenia pre 
guľomety 997 8768 619

palebné postavenia pre 
protitankové kanóny 51 440 121

úkryty 412 1 583 1016

Uvedená vzostupná krivka počtu povolávaných osôb však mala len krátke 
trvanie, keďže v marci už vrcholili boje na strednom Slovensku (25. marca bola 
oslobodená Banská Bystrica) a pravé krídlo 2. ukrajinského frontu pripravova
lo Bratislavsko-brniansku operáciu (25. marca - 5. mája 1945), ktorej prvá fáza 
sa začala násilným prechodom rieky Hron a vyvrcholila oslobodením Bratislavy 
4. apríla 1945.

Nemecké orgány každopádne ani v tomto čase neboli úplne spokojné s kon
tingentom nasadzovaných osôb v samotnej Bratislave. Potvrdzuje to hlásenie šéfa 
SIPO a SD na Slovensku J. Witisku z 22. februára 1945, v ktorom konštatoval, že 
„ak by sa povolávanie do slovenskej stavebnej jednotky ešte zhoršilo, treba rátať 
s tým, že v Bratislave budú musieť byť na opevňovacie práce povolané aj ženy.“86

86 K hromadnému nasadzovaniu žien na práce v Bratislave však už nedošlo. Bližšie pozri HALLON, ВАКА, 
ref. 11.
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Celková nespokojnosť panovala aj v otázke nasadzovania študentov, kto
rých väčšina sa napriek sprísneným opatreniam naďalej nútenému nasadeniu 
vyhýbala. Tvrdší postup pritom podľa nemeckých hlásení podporovali iba nie
ktorí slovenskí predstavitelia na čele s plk. Tatarkom. Nemci napokon vo feb
ruári pristúpili k príprave bezohľadných opatrení, ktoré mali byť zamerané bez 
výnimky na všetkých študentov, pričom počítali s ich vyvezením k 2. TD do 
Talianska či nasadením v rámci nemeckej Organizácie Todt. Aj keď tieto plány 
sa už realizovať nestihli, v praxi sa prelínali s pripravovaným plánom na na
sadenie civilného obyvateľstva v zahraničí.87 Nemecká strana bola nespokojná 
tiež s celkovým postojom obyvateľstva. Samotný šéf SIPO a SD na Slovensku 
ho hodnotil ako otvorene protinemecký: „...S presvedčením, že nasadenie na 
opevňovacie práce je príspevkom k obrane slovenského územia sa u slovenské
ho obyvateľstva možno stretnúť len v celkom ojedinelých prípadoch. Takmer 
všade s nepatrnými výnimkami vládne averzia proti nasadeniu pri opevňovaní. 
Vo všeobecnosti prevláda u Slovákov názor, že opevňovacie zariadenia sú zby
točné, okrem toho, že Slováci nechceli a nechcú žiadnu vojnu. Nálada medzi 
ľuďmi, pracujúcimi pri opevňovacích prácach je vo všeobecnosti protinemecká, 
aj napriek veľkorysému zaobchádzaniu zo strany nemeckého dozorného perso
nálu.“ Witiska v tejto súvislosti poukázal aj na všadeprítomné prejavy alibizmu, 
ktoré sa šírili úmerne s približujúcim sa frontom: „Medzi civilnými osobami je 
neprehliadnuteľný istý strach z vlastných podriadených, lebo si myslia, že by si 
to s ľuďmi nemali pokaziť, keď sa Rusi každým dňom približujú.“ Posťažoval sa 
tiež na veľmi nízky pracovný výkon nasadzovaných osôb, stratu rešpektu voči 
dozor vykonávajúcim nemeckým vojakom, sabotáže v podobe ničenia lopát, čo 
bolo podľa neho aj výsledkom šírenia „nepriateľskej propagandy“ na pracovis
kách. Týmto „nešvárom“ mali čeliť tajní agenti vysielaní na jednotlivé pracov
né úseky. Len v samotnom bratislavskom úseku ich v tom čase malo pôsobiť 
dvanásť. V závere svojej správy sa Witiska jednoznačne prikláňal k realizácii 
nariadení o táboroch nútených prác, resp. nariadení o pracovnom nasadení slo
venského civilného obyvateľstva v zahraničí.88

Proti realizácii týchto opatrení sa však vtedy stavala samotná slovenská 
vláda, a to aj napriek tomu, že vyššie uvedené represívne opatrenia ich pred
pokladali. Predkladala pritom návrhy na využitie vlastných pracovných síl na 
území SR. Napr. podľa nariadenia Medziministerského zboru obrany štátu z 22. 
februára 1945 sa navrhovalo ich využitie takto: pre potreby HM (16- 21-roční), 
Domobrany a Technického zboru (22 - 32-roční), ako civilov na opevňovacie 
práce (32 - 60-roční).89

87 BArch Berlin, Bs. R 70 Slowakei, An. 206, správa veliteľa Einsatzkommanda 13 pre III. oddelenie úradu 
veliteľa SIPO a SD na Slovensku z 20.2. 1945.

88 NIŽŇANSKÝ a kol., ref. 67, dok. 335, s. 1002, hlásenie Witisku pre RSHA z 20.2.1945.

89 VHA Bratislava, f. MZOŠ 1945, šk. 1, č.j. 510/45, nariadenie Medziministerského zboru obrany štátu pre
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Vláda zároveň upozorňovala na nedodržiavanie viacerých pravidiel eva
kuácie. Tieto otázky boli predmetom rokovania na viacerých jej zasadnutiach 
v priebehu februára 1945. Sporné body nakoniec predseda vlády Štefan Tiso 
dňa 28. februára predniesol priamo u veliteľa 8. armády gen. horských oddielov 
(General der Gebirgstruppe) Hansa Kreysinga.

Protestoval pritom proti vyvážaniu slovenských občanov a nedodržiavaniu 
predpísaného veku na povinnú evakuáciu. Tiso však dostal len neurčitý sľub, že 
nemecké velenie nájde prijateľný postup na realizáciu týchto rozkazov. Nemec
ký generál ho zároveň upozornil na rozkazy z najvyšších miest, podľa ktorých 
nemôže zabrániť evakuácii mužov starších ako 16 rokov.90 Na ďalšom zasadnutí 
vlády, 1. marca, preto Tiso už iba konštatoval, že odsunu občanov za hranice 
sa nemožno vyhnúť. Vláda sa napriek tomu pokúsila formulovať isté zásady, 
ktoré sa pritom mali dodržiavať a snažila sa tiež riešiť túto otázku na základe 
medzištátnej dohody. MZV dostalo za úlohu preskúmať, prečo došlo k odtrans- 
portovaniu slovenských občanov.91 Medzitým už totiž bol zo Slovenska vyveze
ný transport evakuantov (ale aj dezertérov či nespoľahlivých osôb), ktorí boli 
umiestnení v bývalom Židovskom pracovnom tábore v Novákoch (asi 1 500 - 
1 700 osôb). Sem sa pritom paradoxne dostali aj odvodové ročníky. Transport 
bol v dôsledku zásahu slovenskej vlády pôvodne zastavený v pohraničnej sta
nici Kúty, pričom minister vnútra Alexander Mach dostal súhlas na jeho návrat. 
Transport napriek tomu následne opustil územie SR.92

Dňa 5. marca 1945 Štefan Tiso zaslal nemeckým orgánom verbálnu nótu, 
v ktorej navrhol základné smernice na prevádzanie evakuácie. Konkrétne nú
tenej evakuácii mali podliehať len brannopovinní muži vo veku 18-45 rokov, 
aj to len z územia, kde je to nevyhnutné. Evakuácia sa však mala previesť len 
v hĺbke 5-8 km za frontovou líniou. Tieto osoby mali byť v prípade mobi
lizácie k dispozícii slovenským vojenským orgánom. Ich ubytovanie mali za
bezpečiť slovenské orgány. Tie mali mať preto k dispozícii vhodné priestory. 
Nemecká strana mala byť oslovená k spolupráci len v tom konkrétnom prípade, 
na ktorý slovenské orgány nebudú stačiť. Výnimku z evakuácie mali mať ve
rejní funkcionári, príslušníci orgánov, ktoré mali v kompetencii starostlivosť 
o obyvateľstvo, lekári, lekárnici, duchovní. Čo sa týkalo osôb nasadených mimo 
územia Slovenska, tie mali mať na základe medzištátneho dohovoru rovnaké 
postavenie ako slovenskí robotníci pracujúci v Nemeckej ríši. Zároveň mala byť 
vytvorená slovenská komisia, ktorá mala mať voľný vstup na územie ríše, kde 
by mohla zistiť situáciu a navštíviť medzičasom bez vedomia vlády odtranspor-

MNO - Generálny sekretariát obrany štátu z 22.2.1945.

90 SNA, f. MZV, šk. 134, č.j. 244/1944, verbálna nóta Š. Tisu z 5.3. 1945.

91 SNA, f. NS, II A 883, Tn ľud 10/46, Dr. Štefan Tiso, výpis zo zápisnice z rokovania vlády 1. 3.1945.

92 SNA, f. NS, IIA 883, Tn ľud 10/46, Dr. Štefan Tiso.
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tovaných slovenských občanov.93 Vláda napokon kapitulovala 10. marca, keď 
Nemci predostreli požiadavku na odsun 15-tisíc poľnohospodárskych robotní
kov na práce vo východných oblastiach Nemeckej ríše. Nemalo však ísť o odvo
dové ročníky.94 Podmienky evakuácie nemecká strana upřesnila až 15. marca. 
Nútená evakuácia sa podľa tohto dokumentu mala týkať mužov podliehajúcich 
brannej povinnosti vo veku 16-60 rokov. Vyhlásená mala byť v zóne 5 km za 
frontovou líniou, ak by to však vyžadovala bezpečnostná situácia, mohla byť 
vyhlásená až do 25 km od frontovej línie. Nemecká strana však súhlasila, že 
evakuanti budú k dispozícii slovenským vojenským orgánom. Slovenská vláda 
mala ihneď vytvoriť spojovacie veliteľstvo, aby bola koordinovaná spolupráca 
s nemeckou armádou.95

V tomto období sa však nestupňovala len exploatácia ľudských zdrojov, ale 
aj hospodárstva krajiny. Voči jej drancovaniu bola slovenská vláda úplne bez
mocná. V priebehu ďalších týždňov a dní už slovenské orgány úplne stratili pre
hľad o situácii, čo bol neklamný znak blížiaceho sa konca Slovenskej republiky. 
Na prelome marca a apríla vládna garnitúra na čele s prezidentom Tisom opúš
ťala Bratislavu a evakuovala cez Holíč, Skalicu, Brodské a zberné stanice na Zá
horí do Horného Rakúska, kde sa začiatkom mája dostala do amerického zaja
tia. V mestečku Kremsmunster bol dňa 8. mája 1945 podpísaný tzv. kapitulačný 
dokument vlády SR s predstaviteľmi americkej armády. V tomto dokumente jej 
členovia na čele so Štefanom Tisom deklarovali svoje podrobenie sa veliteľovi 
XX. zboru 3. americkej armády. Zároveň sa spolu so svojimi rodinami zverili 
pod jeho ochranu. Tú žiadali aj pre všetkých slovenských emigrantov, ktorí sa 
ocitli na území obsadenom spojeneckými armádami. Táto žiadosť bola dikto
vaná snahou vyhnúť sa za každú cenu pádu do sovietskeho zajatia.96 V tomto 
dokumente sa však nenachádza žiadna zmienka o existencii Slovenskej repub
liky, čo však bolo pochopiteľné, keďže Američania ju nikdy oficiálne neuznali. 
V praktickej rovine však tento dokument predstaviteľov slovenskej vlády nijako 
nechránil, čo dokazuje aj ich následná internácia v zajateckých táboroch a ne
skoršie vydanie do Československa, kde boli súdení pred retribučnými súdmi.97 
Samotný prezident Tiso bol už v tom čase v kláštore v Altottingu v Bavorsku, 
kde ho v júni zatkli americké orgány. Koncom októbra 1945 bol dopravený do 
Bratislavy a v apríli 1947 Národným súdom odsúdený na trest smrti. Bývalý mi
nister národnej obrany Haššík sa už v roku 1945 podieľal na vzniku Únie vojen-

93 SNA, f. MZV, šk. 134, č.j. 244/1944, verbálna nóta Š. Tisu z S. 3. 1945. Bližšie pozri SCHVARC, HALLON, 
MIČKO, ref. 53, dok. 142, s. 342-3.

94 Nemci sa odvolávali na dohodu z 15.12.1944, ako aj súhlas vojenského koordinátora evakuácie gen. Anto
na Pulanicha a splnomocnenca vlády Izidora Kosa z decembra 1944. Tamže, s. 45-46, 343-4.

95 SNA, f. MZV, šk. 134, č.j. 300/39, nemecké vyslanectvo na MZV 15.3.1945.

96 MEDVECKÝ, M. - HOLÁK, M.: Denník Dr. Štefana Tisu. In: Pamäť národa, 2006, č. 4, s. 68-69.

97 Samotný Štefan Tiso bol odsúdený na 30 rokov. Zomrel počas výkonu trestu vo väzení v marci 1959.
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ských kombatantov - vojenskej organizácie bývalých príslušníkov slovenskej 
armády v emigrácii. V nasledujúcom období sa ukrýval v Rakúsku a Taliansku 
(v ČSR bol medzitým odsúdený na trest smrti), odkiaľ v roku 1948 odišiel do 
zámoria.98

98 PÚČIK, M.: Počiatky činnosti Únie slovenských kombatantov v exile. In: Slovensko a druhá svetová vojna. 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. - 31. mája 2000 (eds. F. Cséfal- 
vay a M. Púčik). Bratislava 2000, s. 401-408.
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Propagačný leták znázorňujúci 
nemecko-slovenské spojenectvo 
v boji proti „žiáoboľševizmu“ 
(PAAA Berlin)

Židia (v prítomnosti slovenských 
vojakov) pri odpratávaní mŕtvol 
Z dobromyľských soľných baní 
v júli 1941 (SNA)
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Boľiovlcký „raj"... Obete boľševického teroru v Ukrajine. Povraždené obyvatefitvo, ktoré boľlevlci usmrtili na névod židovských udavačov. Uda- 
vačov-2ldov vidíme vpravo. Ked prlili slovenskí vojaci, 2!dia museli prstami vyberať mľtvoly a pochovať Ich na cintorín za trest za svoju beitialltu

Komentár časopisu Nový svet k týraniu Židov obviňovaných z účasti na zločinoch boľševického režimu 
(Nový svet 19.7.1941)

Pozdrav z frontu pánu prezidentovi
republiky

Slovutný pán prezident!
Posielame Vám srdečný pozdrav z východ

ného frontu a ďakujeme Vám za otcovské slová, 
napísané v úvodníku nášho časopisu „Slovenský 
vojak“. Uisťujeme Vás, že vytrváme až do ko
nečného víťazstva po boku nemeckých kamará
tov. Pán prezident, čítajúc Váš článok mojim 
starším kamarátom, videl som na ich očiach 
slzy radosti, že Vy, Vodca náš, na nás neza
búdate. Vojaci z frontu Vám posielajú nasledu

júcu prosbu: „Urobte'konečný poriadok so Žid
mi na Slovensku!“ Videli sme, aké krivdy spá
chali Židia na našich bratoch Ukrajincoch.

Prajeme Vašej práci hojného Božieho požeh
nania. Nech Vás dobrotivý Pán Boh dlhé roky 
živí medzi nami. Myslíme na Vás všade. Buďte 
uistený, že česť slovenského vojaka za každých 
okolností zachováme.

„Na stráž!“ 
Vaši vojaci.

Anonymný list slovenských vojakov pre prezidenta republiky uverejnený v dobovej tlači. Protižidovské 
nálady medzi vojakmi využívala propaganda pri radikalizácii tzv. riešenia židovskej otázky na Slovensku. 
(Slovenské vojsko, 15.8.1941)

Poriadok so Židmi sa už robí 
za frontom

Prvá zprávy výpravy slovenských novinárov na front

STK. nratblavi, 12. júlu.
Ufa 23. jún» IWI prtdcroéila %k»v«wké ar- 

mátla ntlr hranie». aby •• vydal» «b boje pro
ti bollevzmii. Toho laléhn с!Ля Mlnkrtomtvo né* 
ro*ln j nhr»ny tirohlh violky potrubné opi- 
irrnln, aby redaktori SlovonAej líniovej km- 
crlArle mohli odfcsf n» fm»>1 ■ dstllhndf prvé 
útnénú formáciu néiho vojak».

Hnutí aku »» redaktori doatall do prvých lí
nii. poslali STK mnoho zpráv a obrázkov, kto
ré sa opracovávajú hneď na fronte a postupne 
ta uverejnia.

Okrom materiálu, ktorý t*m *oehler»J6. po. 
al-lojú rediaklori STK ntméné hlásonle, v kto- 
rýrh medz iným udávnjú, Ic »d ta chrbtom 
•iftlh.i vojak» a vidia violky John operácie.

ОЛт 8. júla boli redaktori na prehllndke 
hnokrrov, ktoré pred ich očomi dobyli nail 
w,jncl. Гг| I), videli 2Я7 mflvyob Ukrajine»*, 
ktorých na úleku t»w*Xdil. boľáevici. Prechod- i

ne bývali v kláMore, ktorého koalol premenili 
bzllrvlcl no kino a herne.

Ďalej doslovne uvádzajú: 7, Júl* celý ded 
ceilovoli sme po ntilch jednotkách a min. 
Callolom. Odchádzame do L. Predvčerom jme 
pacorovalt, ako vylcKelo do povelrfa veľké mu- 
nlétié akladllle. Iftll am* okolo na 50 m, Ne- 
atalo sa nám nU, len triesky z oplotenia nál 
Íroch a zasypaly. Výbuchy trvaly celých 6 ho
dín o 3 haly zhorely. S pánom minhlrom boli 
•tne n« prehliadke ukoristeného materiálu, 
ktorého je v»ľml mnoho.

Nemožno tu nW kakpif. Zt celý (u nevidel 
%ym ruských letcov, ml H neukázali, hoci »me 
vyle 800 km hlboko. Méfcm povedať, fe tu- 
n:#lf ľud je ui monej splatený, »ko bolj nie
ktorí u ués vtedy, keď ime odchádzali

Slfi robí poriadky ao Zldml. Sem-tm z«nl< 
vý»trel, ale to »i hi nikto nevíta* 2ldli zo 

"ľ"',“ J Kmi J* «'"‘w otrhá-ÄT* -i-

Otvorená podpora rozbiehajúcej sa 
genocídy Židov na stránkach ľudáckej 
tlače (Gardista, 13. 7.1941)
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Slovenskí vojaci strážia sovietskych vojnových zajatcov v roku 1941. (VHA Bratislava)

Slovenskí vojaci odvádzajú skupinu podozrivých osob v júli 1941. (VHA Bratislava)
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Výsluch podozrivých osôb (VHA Bratislava)

Slovenský vojak sprevádza sovietskych zajatcov. Druhý sprava politický komisár Červenej armády. (VHA 
Bratislava)



Igor Baka / Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vztahy (1941 - 1945)

Jazdecká slávnosť usporiadaná pe
ším plukom 1 dňa 27. júla 1941 v obci 
Čajkovice (ukrajinsky Čajkovyči) na 
západnej Ukrajine. Obyvatelia obsa
deného územia (najmä v oblastiach 
anektovaných v predchádzajúcom 
období ZSSR) spočiatku vítali oku
pačné vojská ako osloboditeľov. 
Ľudáckej propagande to uľahčilo 
vykresľovať slovenských vojakov ako 
ich záchrancov spod „bolševické
ho jarma“. Zbližovanie slovenských 
vojakov s miestnym obyvateľstvom 
však uľahčovala aj jazyková prí
buznosť. Záujem vojakov pochopi
teľne vzbudzovali najmä miestne 
dievčatá. Viaceré neskôr slovenské 
jednotky zamestnávali ako pomocné 
sily, čím paradoxne mnohé z nich 
ušetrili od evakuácie a núteného 
pracovného nasadenia v Nemeckej 
ríši. (ŠA Banská Bystrica)

Pomoc civilnému obyvateľstvu zo strany slovenskej armády. Podobné obrázky boli vďačným námetom do
bovej propagandy, ktorá ich využívala na podporu argumentov o oslobodzovacej misii slovenskej armády 
v boji proti bolševickému režimu. (VHA Bratislava)
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Masakry Židov spáchané jednotkami SS a miestnej milície v Miropoli (ukrajinsky Myropil) na Ukrajine, 
ktoré svojím fotoaparátom zachytil príslušník strážnej roty slovenskej ZD v októbri 1941 (ABS Praha)

Slovenskí vojaci spolu s domácim milicionárom pri hromade mŕtvych civilistov nejasného pôvodu v roku 
1941 (ABS Praha)
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Presun jednotiek ZD (VHA Bratislava)

VeliteľZD plk. pech. Pavol Kuna (prvý sprava) v spoločnosti pplk. Lokšíka pri prehliadke mosta na železničnej 
trati kontrolovanej jednotkami pešieho pluku 102 v roku 1942 (ŠA Banská Bystrica)
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Poľný žandár slovenskej armády pri 
kontrole civilista na okupovanom území 
ZSSR (VHA Bratislava)

Poprava zajatých partizánov vojakmi RD 
(VHA Bratislava)



OBRAZOVÁ PRÍLOHA

Odpis.

3m eáaný presvedný oddiel* 3.Vfdrc; A.austwta 1042.
5í0.sl42/'PajJl942-

Veo» Bosfcerdovani* a vraždenie Velitele vo ZO,
v ’tnloduseh - hlásenie. ’

Hlrtoocio vel.oykl.eekadrony a ciOstojníkov tejto,ktorí dm í’.auf.-uota 
1842 boil ako oaiotenSn;' oddiel v Kiloduechi v odpise predkladá*. u k to- 
nfctO

Za dobu 3 tŕ2dnor jvoviedOl oon zraohorrtilccií v tak^ahto priecto- 
roch do ktorých pred ornou nikto nsehoel lei,a eni s nenockej ani ro sio- 
vonekej armády ten nikto nebol.2o väetkých -týehto akcii nepadol ani jeden 
výetrel na cojiah vojakov a v knSdou prípade на partizáni vyhli mojim jed- 
not-áa,takäe ooa etvi vojensky easishnut*:;tal sa Pri pad, íe prii jed! aj akoil 
traja eykllstl zostali v sada vzdinlegý od svojej Jednot*y*,v№60 sa ne
zaistili a vleee opravovsLi svoje poruohaná bicykle.V tom doäli k nir. oz
broj tmi partizáni a na prelabautie oyklietov obiadne prepadnutia povedali 
lni*Babojte aa shlapei ni vám nič neurobí m, len si opravujte." Po o clu do
bu sásOtmjen za Po ceste Bo**jady-Ohojniki-4ragiB a (kor© v$dy tí cit o 30 ku 
les on mala vodiči Jazdi t v noel.nby во dostali na Pri p j ad za včasní ho 
rám. to týchto vykonán oh jazdách 1 bed boll dotfeatl a doprovod сет epozo- 
гохтб podosrivo oeoby,nikdy nebolo otrielan-' ani m jednotlivá auta.

Hlásim, So poSae okot< ж mojich obeí aa si staPo- ali,Se v sine а в ja
ra bolo onoho ludí postrlslsnýah slovena kými jednotkami a £c títo lufiin 
bodl nevinni. 3 týchto správ nevyvodil sob S lodní dčelodky»lobo som nevedel 
a neviem sa aký eh eituáoll k tom 4oálo,nis eora povolán ý, aby aoo niekoho 
krotizov l,leb« vies ako gtwtf voja k, ako k vSetkenu в82е d8jot.Naopak musí v, 
hlásit,äe vo vdetfcŕeh ebolaeh obyvatelstvo veil nám sa Chovalo zdržanlivot 

t* velet pshostígaky a Ы bolo detašovaná,predo № tak obávajú,..
“* bejlno«lebO tí hned utri oleju a pil la 4edi- 

<4 s nadísd jeSnotkesd. hovoria totoiTV s ťcl 
Sjtýml výložkami,»t» Iní v*jael,ahs tí s 5е*твп^я|."йчСв1и.;кСо1 oyld.celc, 
dna i ft. júla IMS ked odchádzali m akolu nariadenú vel. ZS pod 51a. EDO H 
784,prenocovali v obol MnlodUHOh a obyvatelstvo tejto obco podávalo la 
velňi ochotne tíLl* o, mslo, vajcia a pod .a eni peniaze za toto pzijat nech
celo, tokäe vojaci ne^hdat to aa darmo nasilu dávali la oigursty.Aio veli
tel utvaru netaSSen súhlastt я takýri poatupon,ako bol urobení v n: lodiieoh^ký 
1Ло týmto apSeoboai

1./ “enzenSf za počet partisdnov.ba o rvioho sa svSSSÍ. ,
Я./ ■‘roíngiinda nepriate e krt, ktorú ohoo»áby за v okupcvjnom use::í sa- 

otal iiflklud, neupo’cojnost a oabotá&M činy,len ea podáte ruj e a pracuje: v du»1 
ofcu ne urlat eekoj nroiagmdy.

3. / ‘;enáviat medzi kludný; obyvattatvjca ,ktorá boli v8dy proti po
litická a vtorŕ vítalo e raioetou spojeneckú armMu sn vytrvám : kafdý» 
takřka ziaehom as BVílSfluje afi do BEjv&Säej miery.

4. / Aktivnost jrjxtisánekýeri Ьдаб sa len ty m zvHSi a bude viacoj obe
tí aj v mojom kraj i, kdo dorosia! nechali tb rtisáni tvojo jednotky nn po kóji, 
raunj'a teda od rríj»au v i'aloduachi počítat tororlatiokýni 5ir.ai,&kc to äo-
azuje počet Otových u ranených u iných jednotiek.

ft./ 7 bj^oHw nariud trala vellt.ZB 5.33 • !??7/Í)ÔV «I o,lP4 2 jo no .trí. puat- 
ní.lcod os za rdvn oo Sirote* podosriv ch,aicbo ruko j i-'ch.

, K^toivi hi;ain,Re podlú vy£e uvcnlunáho neriačeniu zootovut provini- 
lotv .ruj., oeoby o odboruýzl’Br.íU.O0loai,lebo nezprivny korok ad?o «»t sa n - 
slede- otmft d -.rr orní ho :ч>яоги otvllnáho obyvateletvu.

bojácné,ale v«ui 
?e ^ sa. Cpohosl
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- г -
T tomto prípade nebol -ritOBný '.ladný zpravodajský orgán,nebolo 

postúpenš ,s popravovaním tak,aby boli aSádo konca vyšetrenia strážen;.1 a 
bola postúpená podlá výrokov velitela pešej roty ...., že on sa musí pom
stit sa svojich ludí a nie že by si’uvážil o tom, že tu pomstu previedli 
príslušníci slovenskej arnády na bezbranných starcoch údeloch o ženách.

Podlá tvrdenia E.auzewitscha armáda nie zodpovedná za vojnu, 
ale zodpovedná je za prevedenie,za svoju čest,povinnost a ludskost.

T -Joiľrto pripade nebolo šetrené ani cti slovenského vojak,ani lud- 
akcsti,ktorú každý odvážny v^jak husí 3*t.Ba práve ranené ženy a deti, 
ktoré boly postři eláne z vlastných lietadiel a ktoré s partizánmi nič 
nsaaly.neboly zdrav.hliadkov Peä.roty ošetrené s odôvodnením, že ide len 
o civilistov a táto hliadka dostala na neošetrenie týchto priamo roz
kaz od velitela roty. ф

lakéto činy dávajú najlepší obraz o velitelovi tejto roty,o jeho
dôs tojníveke j cti a ludskosti. ^

I fan minister národnej obrany svoj’MSsobitným armádnymi rozkazom 
zo dňa 30.júla 1942,nevedel o takomto postupe slovenskej j ednotky,ked la
koval všetkým príslušníka* slov,armády menom armády za česl dejinný prínos, 
ktorý prináša celém Slovensku i budúcim zaäím f oholeniam.

&?Jh rreuTed£eBý«ako dÔ*4ojník ,ktorý slúžim v. tejto hodnosti už 
87 rokov,že naše buduce pokolenie za takéto oiný bule sa hanbit a že to 
bude velkou Skvrnou v našich dejinách.

• Ako vojak,ktorý sa neraz díval#zoči—voči smrti,ktorý som aj za 
poslednej zimnej kampane viedol osobne útok 26-28 decembra 1941 10-11 
a bol som v prvej línii, som zl vedosý toho,že vo jak musí byt v nevyhnutelný, 
nýeh prípadoch tvrdým,ale v prípade v Maloduschi tá tvrdosl nebola na mie- 

- - ste.lebo zabitie Tojakov bolo v priestore 10 km juhozápadne BJetschitzi 
a obeo Malodusoh nachádza sa 80 km južne od Hjetsohitzi a medzi tým mie- 
etom,kd boli naši vojaol usmretení a medzi oboou,líalodueoh nachádza aa 
ešte nlekolko obcí,ktoré >y skorej mohli příst v uvahu pre trestnú výpra
vu. Prípad f

Prípad v Ualodusohi bol úplne analogický a odstřelováním židov v 
roku 1941,ale k tomuto ,e a nemecká amáda neaiížila,ale tieto prevádzaly 
zvláštne tzv.odstrelujuce oddiely .Gest našej armády nie je tá istá ako,u 
umsmeokej armády.

Prosím,aby hlásenie mojich dôstojníkov od оуЮ..eskadrony,bolo 
predložené ministerstvu HO,aby aa vysvetlilo raz navždy poslanie ZD,že 
je strážným oddielom a nie trestnou inkvizíciou so stredovekými spôsob
mi,keby sa malý taéto prípady o lakovat nemôžem vellt u ZO,ktorá takéto 
šíny mlčky trpí,lebo som vo jakom a nie katom.

Telítei SPOi
pplk.Jaroslav Kmieiklevič v.r.

Hlásenie veliteľa zmiešaného priezvedného oddielu ppik. jázd. Jaroslava Kmicikieviča o udalostiach 
v Maloduši (VHA Bratislava)
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Improvizovaný pancierový vlak ZD (ŠA Banská Bystrica)

Sovietsky zajatec zamestnaný u RD resp. I. PD na Kryme v lete 1943. Tieto osoby mali zabezpečené riadne 
stravovanie vo vojenských poľných kuchyniach. (ŠA Banská Bystrica)
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««MSiffШМЫ OSRAHV
№

IV.. 6.september 1S@
—Ji ji t

Lď^gr'é_služobnú_gotreb''(i 1

•f*

Boj proti banditom -smernice

a) Fuhrer poveril-Reichsfiihrera SS Himlera s úkolom zničií
záškodníkov. .

b) Haše jednotky v dohiadnej dobe budú pri akciách s jednotkami 
nem.žand.^policie, jednotkami SS atd.^spolupracoval.

. c) Dnom 1.9.1942 má právo odstřeloval mimo boj -aj zapaloval osa- 
4y a domky záškodníkov.a ich pomocníkov jedine nemecká polícia,ktorá 
s.a akcie zúčastní .alebo ktorej tieJ,o . osoby boly akp'rebelovia odovzda
ní *. Len vo výnimočných prípadoch možé to urobit slovenskávjednatka 
pod veiením dôstojníka,ktorý za to nesievplnú zodpovědnost. f - '

d) Zistil-som,.že u jedného ..útvar u .dost. sbor kritizoval počínanie 
jedneho druhého nášho útvaru,jeho dôstojníkov a nem. jednotiek a žan- 
qarmerie,že pri akciách odstrelili ženy-va deti,že zapálili osady,dom- 

. ky atd.
Tieto zprávy boly donesené domov aj do vlasti.
Pokial sa mi to podarilo- na kompetentných miestach zistit,má 

.tento, ohováraný, útvar .u .směrodatných. :m±ast.dobré meno a hlavne jeho 
zásluhou je dobré meno ZD.

Naopak', útvar,v ktorom dôstojníckom .sbore vznjkly tieto oho- 
várky,to dobi1 j meno nemal a nemá a sám sá musgl o nevdačnosti .tunaj
šieho obyvatelstva na vlastnej kože přesvědčit. Jg zaujímavé a prí
značné, že práve tí tunajštbludia, ktorých brali dôstojníci tohoto útva 
rd do ochrany,sami sa snažili tento útVár u směrodatných činitelov 
očiernim. j

Je faktom, že tento pr.iestorvbol nemeckými zbraniami dobytý a 
je Nemcami a nami pacifikovaný.

F.iihreimsám vydal propi záškodníkom,ich pomocníkom a príbuzným 
smernice ako "š nimi zachádzal- a nikto z nás nemôže žiadal,abyvnemecké 
bezpečnostné árady zo svojich činov nám skladaly účty.Ani nemôže žia
dal jeden-velitel,aby druhý sa mu. za ..svoje činy zodpovedal,za ktoré 
je len svojim príslušným predstaveným zodpovedný. •;!.

- Preto zôks.zujem všetkým dôstojníkom ZD rozšiřovat a kritizo
vat v tomto smysle počínanie našich vclitelov a nem.bezpečnostných 
úradov (jednotiek),lebo ich nechám prísne stíhat ako tu, tak aj v 
zázemí.

Za fprávnosíí 
I.dost.gšt.ZD 
pplk.del.Ladišls äišovský,

ЛугШ' ~~ "

Velitel divízie* 
plk.gšt.Rudolf Pilfousek v.r.

ijy
JU_ _ _ _

Rozkaz veliteľa ZD plk. gšt. Rudolfa Pilfouska s inštrukciami d postupe proti „banditom a ich pomocníkom “ 
(VHA Bratislava)
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Veliteľ nemeckých okupačných vojsk na Sloven
sku Obergruppenfuhrer, gen. polície a Waffen - 

SS Hermann Hôfle a minister národnej obrany 
Štefan Haššík počas slávnostnej prísahy časti 
Pešieho pluku 1 Domobrany v Bratislave 8. ok
tóbra 1944 (VHA Bratislava)
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Stavebno-pionierske jednotky slovenskej armády pri práci (Nový svet 3. 3.1945)

Slovenská mládež na opevňovacích prácach na 
sklonku vojny (Nový svet 24. 3. 1945)
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Ministerstvo národnej obrnny
CímIo: ШОО-dopl. o. 1946.

VYHLASKA
Prezident Republiky podľa § 23 br. zák. číslo 30/1943 SI. zák. nariaďuje nastúpiť 

do činnej služby za brannej pohotovosti štátu k slovenskej Domobrane vojenským 
osobám v zálohe odvodných ročníkov 1935 až 1941 a osobám odvod
ných ročníkov 1942, 1943, 1944 a starších, ktoré doteraz nenastúpily, aby 
pokračovaly v prezenčnej službe, prípadne v ďalšej činnej službe.

Dobrovoľne sa hlásiace osoby v zálohe starších odvodných ročníkov môžu tiež 
nastúpiť do činnej služby.

I.

'Nastúpenie osôb.
Na základe tejto vyhláfiky nastupuje do činnej vojenskej (pracovnej) služby v celej oblasti Slovenskej republiky 

váetci dôstojníci, rotmajstri a mužstvo v zálohe bez ohľadu aa druh zbrane, ako aj osoby v zálohe, odvedené pri opätovných 
odvodoch, k najbližším slovenským posádkovým veliteľstvám. Všetky výhody (úľavy) vydané pred touto 
vyhláňkou hú neplatné.

H.
Všetky osoby, povolané do činnej služby za brannej pohotovosti štátu touto vyhláškou, musia sa najneskoršie 

do 24 hodin po uverejnení tejto vyhlášky v obci. v,ktorej ад oráve zdržujú, odobrať čo najskôr a najkratšou cestou
k najbližšiemu slovenskému posádkovému veliteJsteuJBBHb *** , . _____

nastúpia k najbhzsiennr-
slovenskému posádkovému velitelstvu. A» -r . *

Každá osoba si prinesie но sebou všetky vojenské osobne doklady, jedlo aspoň na dva dni, čistiace potreby, 
zimnú bielizeň a jedálny príbor, všetko v trvanlivom obale.

III.
Do činnej služby nenastúpia:
a) osoby v superarbitračnom pokračovaní,
b) osoby, ktoré sa zdržujú v cudzine,
c) osoby oslobodené od činnej elužby za brannej pohotovosti štátu. Oslobodenia od činnej služby za brannej po

hotovosti štátu, vydané do dňa uverejnenia tejto vyhlášky, ostávajú naďalej v platnosti, t j. osoby, majúce 
oslobodenia od MNO, zostávajú na svojich občianskych pracovných miestach, pre ktoré im toto oslobodenie 
bolo vydané,

d) zamestnanci Slovenských železníc, slovenskej Dunajplavby a z registrovaných podnikov len tí, ktorí sú pravo
platné oslobodení,

e) príslušníci žandárstva, štátnej policie a finančnej stráže,
f) príslušníci HG, HM a SPS, ktorí konajú už Činnú službu.

IV.
Cesta železnicou a štátnymi autobusmi.

Každú osobu, ktorá podľa tejto vyhlášky nastupuje do činnej voj. (prac.) služby, má nárok na jednu cestu 
zadarmo železnicou najkratším smerom z najbližšej stanice miesta pobytu (trvalého alebo dočasného) k najbližšiemu slovenskému 
posádkovému veliteľstvu. Skôr ako nastúpi cestu, musí predložiť výdajni cestovných lístkov na opečiatkovanie svoj voj. preukaz 
(knižku o brannom pomere, VOP atď.), alebo keď nemá takéhoto preukazu, overovací lístok. Overovací lístok vydá obecný 
(notársky) úrad miesta pobytu na požiadanie tým osobám, ktoré nemajú voj. preukazu. Cestovné lístky pokladnica nevydá. Toto 
ustanovenie platí obdobne i pre cestovanie štátnymi autobusmi. Výhovorky na nepravidelnosť cestovania nebudú vzaté do úvahy.

Každé zanedbnnie [

Kto nenastúpi podľa tejto vyhlášky do č 
zbena, pripadne za vojnového zajatca a bude odve

V Bratislava cli

Zvláštne ustanovenie.
;ou, bude sa trestať podľa § 50 bran. /лк. čís. 30/1943 SI. zák.

ilužby, bude považovaný za 
' ranice štátu.

iík v. r.

Mobilizačná vyhláška z 12. januára 194S (VHA Bratislava)



OBRAZOVÁ PRÍLOHA

Bývalí príslušníci slovenskej armády pred Národným súdom v Bratislave v roku 1947. Zľava sediaci Ferdi
nand Čatloš, Jozef Turanec, Ladislav Kleinert a Viliam Talský. Účastník odboja Talský sa medzi obžalova
nými ocitol pre obvinenie, že svojím odletom na sovietsku stranu krátko po vypuknutí SNP sa podpísal pod 
odzbrojenie východoslovenskej armády. (VHA Bratislava)

Plk. pech. Jaroslav Kmicikievič a brig. gen. Pavol Kuna ako svedkovia pred Národným súdom v decembri 
1947 (VHA Bratislava)



Igor Baka / Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vztahy (1941 - 1945)

I Záver
Účasť slovenskej armády na vojne proti ZSSR bola jedným z prejavov kolaborant- 
skej a bezalternatívnej politiky slovenskej vlády voči predstaviteľom nacistického 
Nemecka v rokoch druhej svetovej vojny. Túto problematiku možno objektívne 
skúmať len v kontexte vývoja nemecko-slovenských vojenských vzťahov v rokoch 
druhej svetovej vojny. Z tohto uhla pohľadu možno sledovať, do akej miery bola 
samotná účasť slovenskej armády na agresii proti ZSSR aktom dobrovoľnosti, 
resp. nátlaku z nemeckej strany.

Pri príprave operácie Barbarossa pôvodne nacistické Nemecko nepočítalo 
s účasťou iných štátov okrem Rumunska a Fínska, ktoré mali voči ZSSR územné 
požiadavky. Prirodzene, Slovensko nemohlo zostať neutrálne. Pre Nemecko malo 
strategický význam, keďže cez jeho územie mohlo presúvať jednotky, bolo spoj
nicou pre zbrojný priemysel so surovinovými zdrojmi na okupovanom území. Ve
lenie nemeckej armády okrem toho už niekoľko mesiacov pred útokom zvažovalo 
tiež využitie dvoch slovenských divízií pre plnenie zaisťovacích úloh v tylovom 
priestore postupujúcich okupačných jednotiek. Minimálne v priebehu mája 1941 
však už na OKH silneli hlasy za využitie dvoch slovenských divízií pre posilnenie 
prostriedkov 17. armády skupiny armád Juh. A to aj napriek Hitlerovej otvorenej 
nedôvere voči Slovákom pre ich slovanský pôvod.

Keďže nemecké prípravy na vojnu prebiehali aj na území SR, jej predstavitelia 
o tom vedeli s predstihom, napriek tomu, že o príprave útoku informovaní neboli. 
Tomu prispôsobili viaceré opatrenia v súvislosti s obranou teritória. Slovenská 
strana dokonca prejavila iniciatívu smerom k účasti na útoku. Nemci totiž úplne 
nezavrhli možnosť, že za plnenie ich žiadostí môže v budúcnosti prísť odmena 
v prospech územných požiadaviek voči Maďarsku (podobne sa stavali tiež k iným 
satelitom). Slovenskú stranu pritom neodradil ani postoj DHM, ktorá s účasťou 
slovenskej armády vo vojne nepočítala. Poukazovala na zaostalú výzbroj, dlhšie 
plánované ciele pre výcvik a výstavbu armády. O využití SR sa nakoniec rozhodlo 
až tesne pred 22. júnom 1941. Hitlerovo želanie, „aby sa slovenská armáda zú
častnila nejakej prípadnej akcie“, slovenská strana prijala hladko. Najmä predseda 
vlády Vojtech Tuka od začiatku vystupoval iniciatívne, bez toho, aby počkal, kým 
Nemci svoje predstavy konkretizujú. Cieľom bolo predbehnúť Maďarsko a naklo
niť si Nemecko pre požiadavku revízie Viedenskej arbitráže a tiež vydobyť pre 
SR miesto v nacistami proklamovanej „novej Európe“. Z pohľadu Nemecka mala 
účasť Slovenska (ako aj ďalších satelitov) najmä propagandistický význam. Mala 
poukázať na spoločné ťaženie „novej Európy“ proti hrozbe boľševizmu, čím sa 
prekrýval mocenský a vyhladzovací charakter vojny.
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Možno konštatovať, že slovenská vláda a prezident Jozef Tiso od začiatku 
ochotne participovali na vojne proti ZSSR. Z hlásení a správ kompetentných ne
meckých miest v prvej fáze východného ťaženia sa zračí spokojnosť so spoluprá
cou so slovenskými vojenskými orgánmi na čele s ministrom národnej obrany 
gen. I. tr. Čatlošom. Ochotu slovenskej strany participovať čo najväčšou mierou 
na „krížovom ťažení proti boľševizmu“ a prispieť tak k budovaniu projektu „no
vej Európy“ dokumentuje už júnová mobilizácia. Tá sa od začiatku realizovala vo 
väčšom rozsahu, ako zamýšľali nemecké vojenské miesta na Slovensku. Slovenská 
strana pritom prišla od začiatku aj s vlastnou iniciatívou a predstavami o svojej 
účasti na vojne, čo sa prejavilo aj pri rokovaní o reorganizácii poľnej armády v júli 
1941, ako aj v súvislosti s návrhmi na jej prezbrojenie. Nemecké vojenské miesta 
na Slovensku však v tom čase paradoxne nepodporovali Čatlošovu snahu nasadiť 
priamo na fronte všetky slovenské poľné jednotky. Vyžiadalo by si to totiž akcep
táciu rozsiahlych požiadaviek na modernizáciu výzbroje slovenskej armády. Pre 
OKW bolo, naopak, výhodnejšie udržať chod vojenských zbrojoviek na Slovensku 
s dostatočným počtom pracovných síl a na fronte zabezpečiť len symbolickú účasť 
slovenskej armády.

Rýchle víťazstvá postupujúcej nemeckej armády v mysliach kompetentných 
orgánov len potvrdzovali správnosť zaangažovania sa Slovenska vo vojne. Z tohto 
hľadiska mala podľa nemeckých dokumentov na predstaviteľov SR veľký psycho
logický účinok ich návšteva v Hitlerovom hlavnom stane vo Východnom Prusku. 
Tu dostali, podobne ako tomu bolo aj po vojne proti Poľsku, garancie vlastnej 
„nezávislosti“ z úst samotného Hitlera. Ich očakávania ešte vzrástli po Hitlero
vom uistení o prezbrojení slovenskej armády. V tejto súvislosti stúpal tiež kredit 
samotnej armády, ktorá si z nemeckej strany vyslúžila viaceré pochvaly. Veľmi 
rýchle vytriezvenie však nakoniec priniesla otázka prezbrojenia, keďže od účasti 
na vojne predstavitelia slovenskej armády očakávali urýchlenú modernizáciu svo
jej výzbroje nemeckou vojenskou technikou.

Táto otázka bola zo slovenskej strany neustále pertraktovaná, najmä keď tu 
pretrvával pocit ohrozenia zo strany Maďarska, počas angažovania sa vlastnej ar
mády na východe. Fakt, že nemecká strana nebola schopná reflektovať v dosta
točnej miere na slovenské žiadosti, odráža tiež stav, v akom sa napriek víťazstvám 
postupne ocitla jej vlastná armáda. V plnej miere sa to odrazilo v neúspešnej 
ofenzíve na Moskvu, ktorá stroskotala v decembri 1941. Na druhej strane spo
lupráca s nemeckými vojenskými orgánmi (DHM, DLM) na Slovensku v otázke 
účasti slovenskej armády na fronte bola v tom čase produktívna a viac-menej bez- 
konfliktná. Nemeckí predstavitelia sa angažovali za riešenie z toho vyplývajúcich 
problémov - v zmysle zefektívnenia bojovej činnosti slovenských jednotiek, a to 
najmä v súvislosti s požiadavkou na prezbrojenie slovenskej armády. V tomto prí
pade ich podporoval aj samotný nemecký vyslanec Ludin a vojenský atašé pplk. 
Becker. Neochota pristúpiť minimálne k postupnému prezbrojeniu mohla podľa
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nich mať negatívne psychologické a politické následky, keďže slovenská vládna 
garnitúra, ako aj spoločnosť, reflektovali pozitívne na „spoločný boj s ríšou proti 
hrozbe boľševizmu“.

Zoči-voči neplánovanému predlžovaniu vojny však slovenská strana začala 
pomerne skoro zvažovať dočasné stiahnutie (resp. výmenu) vlastných jednotiek 
z frontu, v prípade, že nebudú prezbrojené nemeckými zbraňami. Dôležitú úlohu 
tu hrala obava z hrozby maďarského útoku v prípade, že väčšinu pôvodných zbra
ní odčerpá východný front. Na prelome rokov 1941 - 1942 však išlo len o nesmelé 
návrhy, ktoré nemecká strana odmietla, okrem iného, s poukázaním na dopravné 
problémy. Na druhej strane v jednom z hlásení nemeckého vojenského atašé sa 
konštatuje, že v prípade uskutočnenia adekvátnych dodávok nemeckých zbraní 
je slovenská strana prístupná zvyšovaniu vlastného podielu na vojne proti ZSSR. 
Slovenskej účasti na fronte však OKW stále väčší význam nepřikládalo, je otázne, 
ktoré dôvody v tejto súvislosti uprednostňovalo, či vojenské na jednej, alebo psy
chologické a politické na druhej strane.

Aj napriek týmto problémom, ako aj neúspechu nemeckej zimnej ofenzívy 
pod Moskvou, pokračovali predstavitelia slovenskej armády aj v roku 1942 v ak
tívnej spolupráci s nemeckou stranou pri nasadzovaní slovenských jednotiek na 
východnom fronte. Pritom naďalej presadzovali kompletné prezbrojenie sloven
skej armády a jej nasadenie pod svojím priamym velením. V prípade akceptácie 
týchto požiadaviek bol podľa niektorých dokumentov nemeckej proveniencie sa
motný minister Čatloš ochotný ešte rozšíriť rozsah slovenskej účasti v priamych 
bojoch, čo nemecké vojenské orgány na Slovensku paradoxne nevítali s nadšením. 
Čatloša obviňovali, že účasť svojej armády na fronte chce využiť na jej kompletné 
prezbrojenie, tak, aby po vojne bola pripravená čeliť maďarskej hrozbe. Samozrej
me, pri úvahách o jeho aktivizme v prvej fáze východného ťaženia treba brať do 
úvahy aj iné faktory, ako bola napr. teória menšieho zla (snaha predbehnúť Ma
ďarsko v snahe o revíziu Viedenskej arbitráže), ale aj iné osobné ambície. Čatloš aj 
pred NS priznal, že predpokladal rýchle víťazstvo nemeckých zbraní, z čoho chcel 
pre SR čo najviac vyťažiť. Na druhej strane v dôsledku vývoja bojov na východnom 
fronte si aj samotný minister začal veľmi dobre uvedomovať, že neustále odčer
pávanie bojaschopného potenciálu slovenskej armády, bez adekvátnej náhrady, sa 
musí negatívne prejaviť v obranyschopnosti samotnej krajiny. Koncom roka 1942 
bola už preto z viacerých dokumentov zreteľná jeho neochota neustále dotovať 
slovenské jednotky na fronte materiálne, ako aj personálne. Čatloš ako vojenský 
profesionál si už v tomto čase musel uvedomovať, že neustálym predlžovaním 
vojny klesajú šance vyčerpaného Nemecka na celkové víťazstvo. Na druhej strane 
na základe súčasného stavu poznania nemožno ešte v žiadnom prípade hovoriť 
„o zásadnom obrate Čatloša“.

Vývoj v slovenskej armáde zásadne ovplyvnil až obrat v priebehu vojny po 
Stalingrade a bitke pri Kursku v roku 1943. Prejavilo sa to nárastom odporu prís-
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ZÁVER

lušníkov poľných jednotiek k účasti vo vojne, spolupráce s partizánmi, ale aj de
zercií k protivníkovi. Tieto skutočnosti sa odrazili aj v hodnotení ich bojaschop- 
nosti, a to aj zo strany nemeckých vojenských orgánov. Vývoj na východnom 
fronte v neprospech spojencov Osi sa tak v konečnom dôsledku premietol aj do 
nemecko-slovenských vojenských vzťahov v tomto prelomovom roku druhej sve
tovej vojny. Situáciu na fronte totiž začala na prelome rokov 1942/43 seriózne 
prehodnocovať už aj slovenská vláda, ktorá si uvedomovala, že ďalšie posilňova
nie poľnej armády by mohlo vážne ohroziť pokoj na Slovensku. Postupne sa začal 
vytvárať tlak na prehodnotenie dovtedajšej aktívnej účasti slovenskej armády vo 
vojne. Ten však čoraz viac narážal na neochotu na nemeckej strane, ktorá zoči-vo- 
či blížiacej sa katastrofe v podobe zničenia vlastných vojsk pri Stalingrade, začala, 
naopak, pomaly ale isto zdôrazňovať význam každého bojaschopného vojaka včí
tane spojeneckých armád. Situácia v poľných jednotkách sa medzitým stala zvlášť 
akútnou po ústupe RD z priestoru severného Kaukazu na začiatku roka 1943 v dô
sledku rozvinutia útočných operácií Červenej armády. Za týchto okolností si slo
venská strana napokon presadila reorganizáciu obidvoch divízií (RD a ZD), ich 
personálne vystriedanie, ako aj prezbrojenie zodpovedajúce stavom peších diví
zií. Aj naďalej pritom hľadala možnosti, ako prinútiť nemeckú stranu prehodnotiť 
charakter ich nasadenia. Zároveň považovala za nevyhnutné posilnenie vlastných 
kompetencií pri rozhodovaní o ich nasadení. A to všetko zoči-voči nemeckej po
rážke pri Kursku v lete 1943 a následnej sovietskej protiofenzíve. Je pochopiteľné, 
že vzhľadom na negatívny vývoj na bojiskách druhej svetovej vojny, kde bolo ko
nečné nemecké víťazstvo stále viac vzdialené, klesala aj ochota slovenskej strany 
prinášať ďalšie obete. Nehovoriac o tom, že predlžovaním vojny sa zvyšovali ma
teriálne straty a opotrebovanie vojenskej techniky a pribúdali tiež ľudské obete.

Napriek prehlbujúcej sa demoralizácii, ktorej sprievodným javom boli aj mno
žiace sa dezercie, nemecká strana dlho odmietala stupňujúci sa tlak na odsun slo
venských jednotiek mimo východný front. Túto požiadavku akceptovala v prípa
de 2. PD až v októbri 1943 jej reorganizáciou na Technickú brigádu a následným 
odsunom (spolu s 12. stavebnou rotou železničných ženistov) na taliansky front. 
Približne v tomto čase boli z frontu stiahnuté tiež „morálne“ vyčerpané jednotky 
slovenského letectva, napriek predchádzajúcim veľkým plánom na ich moderni
záciu a rozšírenie ich bojovej účasti na strane nemeckej Luftwaffe. Na jeseň 1943 
Nemci ustúpili tiež v otázke prezbrojenia slovenskej armády a akceptovali do
vtedy najrozsiahlejší zoznam požiadaviek zaradených do výzbrojného programu 
Eiche, v ktorom sa suma plánovaných dodávok vyšplhala na takmer 700 miliónov 
Ks. Rozhodnutie akceptovať tento program však v skutočnosti nedeterminoval 
len politický tlak zo strany Slovákov.

Charakter dodanej výzbroje zodpovedal predovšetkým nemeckým potrebám 
a záujmom. Pri výbere materiálu sa totiž už dôraz nekládol na prezbrojenie poľ
ných jednotiek, ale na zabezpečenie teritoriálnej obrany Slovenska, najmä proti
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vzdušným útokom. Zabezpečiť bolo treba predovšetkým podniky a infraštruktúru 
dôležitú pre nemecký vojenský priemysel. Dodávky zbraní boli bezpodmieneč
ne potrebné tiež na zníženie clearingovej špičky Slovenska voči Nemecku, ktorá 
vznikla v dôsledku dodávok tovaru zo strany nemeckého hospodárstva. Predaj 
zbraní bol pre nemeckú stranu výhodný aj z hľadiska potreby zvyšovať paralelne 
výrobné kapacity v zbrojárskych podnikoch na Slovensku, ktoré vyrábali zbrane 
pre Nemecko. Slovenská strana totiž nemala dostatok prostriedkov na staveb
né rozširovanie existujúcich podnikov. Protihodnota za predpokladané dodávky 
zbraní v slovenských korunách sa preto mala použiť na financovanie zvýšenia vý
roby a výstavbu nových budov v týchto podnikoch.

Na druhej strane Nemci aj v tomto čase zostali neoblomní k požiadavke na 
stiahnutie 1. PD z východného frontu. Navyše, napriek okamžitým protestom 
slovenskej vlády ju nemecké velenie koncom októbra pri ukrajinskom mestečku 
Kachovka nasadilo priamo na front proti útočiacim jednotkám Červenej armády. 
Nemci tento krok nepriamo ospravedlňovali beznádejnosťou situácie, ktorej obe
ťou sa v dôsledku mohutného sovietskeho útoku logicky stali aj slovenské jednot
ky. Výsledkom boli známe udalosti v podobe zajatia vyše 2-tisíc vojakov (niektorí 
prešli, iní sa vzdali sovietskym vojskám) 1. PD.

Možno konštatovať, že slovenská vláda už na konci roka 1943 nebola ochotná 
podporovať frontové nasadenie slovenských jednotiek na východnom fronte. Zo
trvávala pritom (s podporou DHM) na žiadosti zjednotenia všetkých súčastí 1. PD 
a jej následného presunu ako celku z východného frontu. Názory na jej ďalšie po
užitie sa pritom rôznili. Zvažoval sa tak variant možného využitia vojakov divízie 
vo vojenskom priemysle, ako aj jej presunu do priestoru blízko Slovenska. Tu by sa 
divízia doplnila a reorganizovala a ďalej využila na stavebné a opevňovacie práce 
v neslovansky hovoriacej oblasti napr. v blízkosti Technickej brigády v Taliansku. 
Divízia by si však zachovala zaisťovací charakter, čo by v praxi znamenalo pone
chanie charakteru ozbrojeného útvaru. Tento variant, ktorý podporoval aj gen. 
Schlieper, mal zabezpečiť z propagandistického hľadiska zachovanie symbolickej 
účasti slovenskej armády vo vojne. Zodpovedalo to aj predstavám slovenskej stra
ny, ktorá naďalej zotrvávala na princípoch ochrannej zmluvy s Nemeckom.

Z nemeckej strany v tomto čase silnela kritika pomerov v slovenskej armá
de. Nemecký generál pri MNO pritom požadoval rozsiahle čistky v dôstojníckom 
zbore, očistenie armády ako celku od „nespoľahlivých“ živlov, zvýšenie disciplí
ny, úrovne bojovej prípravy a politickej výchovy v zmysle boja proti boľševizmu. 
Dostával sa pritom čoraz viac do konfliktov so samotným ministrom národnej 
obrany Čatlošom. Toho, naopak, ako nemeckého spojenca, napriek viacerým vý
hradám, naďalej podporoval nemecký vyslanec Ludin. Zahraničný úrad tak chcel 
na Slovensku udržať politickú stabilitu, nemal záujem o konfrontáciu vyvolávanú 
Schlieperom, keďže potenciál slovenskej armády bol aj tak len symbolický. Vysla
nec však nepostrehol, že Čatloš si ako skúsený vojak v sledovanom období už veľ-
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mi dobre uvedomoval beznádejnú situáciu nemeckých jednotiek na fronte, z čoho 
postupne vyvodil rozhodnutie vypracovať plán prechodu slovenskej armády na 
stranu protivníka. Pred Nemcami sa samotný Čatloš naďalej štylizoval do pozície 
verného spojenca, ktorého snahu iní vládni predstavitelia neustále podkopávajú 
a znemožňujú.

V konečnom dôsledku napriek silnejúcemu tlaku z nemeckej strany v pod
mienkach prehlbujúcej sa krízy režimu, šíriaceho sa alibizmu a defetizmu k väč
ším zmenám v armáde nedošlo. Výsledkom bola, naopak, zmena na poste nemec
kého generála pri MNO v predvečer vypuknutia SNP v auguste 1944. O zostrenie 
kurzu nemalo záujem ani Tisovo vládne krídlo v HSĽS.

V súvislosti so situáciou, ktorá panovala v slovenských jednotkách na východ
nom fronte na prelome rokov 1943/1944 sa úsilie velenia armády koncentrovalo 
na zamedzenie opakovania sa udalostí pri Kachovke. MNO naďalej usilovalo naj
mä o spojenie všetkých súčastí 1. PD, ktorej časť sa stále nachádzala na Kryme. 
Niektoré ďalšie jednotky pôsobili priamo pod nemeckým velením. Túto iniciatívu 
podporoval aj nemecký generál pri MNO, ktorý napriek kritickým postojom vo 
vzťahu k situácii v armáde nespochybňoval ochotu slovenskej strany zotrvať vo 
vojne, a to pre výhody vyplývajúce z ochrannej zmluvy, ako aj strachu z boľše
vizmu. Vo verejnosti (vrátane dôstojníckeho zboru) však podľa neho rástla proti
vojnová nálada, bez ohľadu na stratu samostatnosti v prípade nemeckej porážky. 
Argumenty slovenskej strany však nemecké velenie, v dôsledku stále sa zhor
šujúcej situácie na fronte, príliš nezaujímali. Dokazuje to aj fakt, že ešte v apríli 
1944 reálne hrozilo pracovné nasadenie hlavných síl 1. PD bezprostredne v pred
nej frontovej línii. Do zostavy nemeckých vojsk bol okrem toho začlenený tak 
II/ll delostrelecký oddiel, ako aj pioniersky prápor 41. Tiež odlúčené jednotky 
pešieho pluku 20 zostali, napriek slovenským apelom, na Kryme až do všeobecnej 
evakuácie na jar 1944. Spojenie divízie slovenská strana následne okamžite vyu
žila a v máji 1944 svoju požiadavku na prehodnotenie vlastnej vojenskej účasti na 
frontoch ešte rozšírila. V nadväznosti na presun zápoľných jednotiek na východné 
Slovensko na jar 1944 (v súvislosti s realizáciou Nemcami schválených plánov 
na opevnenie severovýchodných hraníc) sa slovenská strana rozhodla požiadať 
o stiahnutie tak 1. PD, ako aj Technickej brigády priamo na Slovensko. Z pohľadu 
samotného Čatloša sa opatrenia súvisiace s výstavbou východoslovenskej armá
dy, a teda aj potrebou stiahnutia jednotiek z Rumunska a Talianska, postupne vy
kryštalizovali ako súčasť jeho neskoršieho převratového plánu. Oficiálne potreby 
zabezpečenia SR pred frontom sa z jeho perspektívy postupne stávali len kamu
flážou na realizáciu jeho tajných plánov (v ktorých bola aj veľká miera alibizmu), 
ktoré pretavil do formy vlastného memoranda zaslaného prostredníctvom pred
staviteľov odboja (o existencii Vojenského ústredia a ilegálnej SNR však dovtedy 
nevedel) začiatkom augusta 1944 sovietskym predstaviteľom do Moskvy. Bojo
vým schopnostiam slovenských jednotiek, ktoré mali podľa Čatloša zabezpečiť
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prechod Červenej armády na Slovensko, však nemecká strana nedôverovala a lo
gicky počítala s obranou karpatských priesmykov vlastnými ustupujúcimi jednot
kami. Čatlošove predstavy o ich otvorení, ktoré si osvojili aj odbojoví dôstojníci 
vo vojenskom pláne pripravovaného Povstania, boli z tejto perspektívy značne 
iluzórne. Každopádne po vypuknutí SNP a odzbrojení tzv. východoslovenskej ar
mády sa tieto predstavy stali úplne bezpredmetnými. Rovnako dopadla aj snaha 
Čatloša o prechod do tábora Spojencov. Ako kolaboranta ho neakceptovali tak čs. 
predstavitelia a v konečnom dôsledku ani Sovieti, aj keď tí istý čas (podobne ako 
niektorí predstavitelia domáceho odboja) pravdepodobne počítali s možnosťou 
využiť na určitý okamih ministrove služby vo vojenskej oblasti. Napriek tomu ho 
neprestali považovať za zradcu a odmietali ho akokoľvek chrániť.

Po vypuknutí SNP sa exponenti ľudáckeho režimu na Slovensku pokúšali aj 
v podmienkach nemeckej okupácie budovať novú brannú moc. Spolupráca s Ne
meckom pritom aj v tomto čase v praxi znamenala politickú, hospodársku a vo
jenskú podporu úsiliu namierenému proti štátom protihitlerovskej koalície. Jeho 
súčasťou bola aj snaha o zmobilizovanie spoločnosti pre potreby brániacich sa 
nemeckých vojsk pred Červenou armádou. Dôležitú úlohu tu hrala dobová pro
paganda, ktorá stále živila vieru v nemecké víťazstvo. Spojenectvo s Nemeckom 
propagovala ako jedinú záruku zachovania SR, s ktorou sa fatálne spájalo ďalšie 
jestvovanie slovenského národa. S prispením celej spoločnosti sa mala vytvoriť 
hrádza „proti boľševickému návalu“. Situácia v slovenskej armáde po vypuknutí 
SNP v konfrontácii s touto požiadavkou ostro kontrastovala. Bojovala proti rozvra
tu spôsobeným odchodom viacerých posádok do Povstania, ale tiež odzbrojením 
východoslovenskej armády Nemcami. Keďže jej bojová hodnota bola minimálna, 
predstavitelia okupačného režimu sa spoliehali najmä na využitie branného po
tenciálu krajiny pri budovaní obranných línií proti postupujúcej Červenej armáde. 
Naopak, jej účasť na frontových bojoch bola len symbolická. Pritom ani odchod 
1. a 2. TD (vytvorených z 1. PD a Technickej brigády) na Slovensko už v tom čase 
neprichádzal do úvahy. Tie budovali opevnenia v Maďarsku a severnom Taliansku. 
Ich rozklad možno dokumentovať desiatkami dezercií k partizánom.

Zoči-voči blížiacej sa porážke nacistického Nemecka realizoval okupačný 
režim od decembra 1944 do marca 1945 posledné z mobilizačných opatrenia do 
brannej moci (ročníky 1935 - 1944), a to pod prísnou kontrolou okupačných orgá
nov. Pokus o totálnu mobilizáciu spoločnosti možno demonštrovať aj paralelným 
nasadzovaním civilného obyvateľstva na výstavbu nemeckých obranných posta
vení. Aj tie sa realizovali pod prísnou nemeckou kontrolou. Z analýzy priebehu 
mobilizácie pritom možno demonštrovať správanie sa slovenskej spoločnosti 
na konci vojny. Na jednej strane síce stáli protifašistickí bojovníci, perzekvova
né osoby, na opačnom predstavitelia režimu, či utekajúci príslušníci nemeckej 
menšiny, pre väčšinu majoritného obyvateľstva skúšaného útrapami vojny však 
bola typická pasivita a rezignácia, snaha dožiť sa bez čo najmenšej ujmy jej vy-
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túženého konca. A to aj bez ohľadu na postoje v otázke ďalšieho povojnového 
štátoprávneho postavenia Slovenska. Aj v armáde sa na konci vojny už naplno 
prejavovali protinemecké nálady, demoralizácia, čoho dôkazom bol aj enormný 
nárast dezercií rukujúcich vojakov, ktorí často rozširovali rady partizánov. Nebol 
to však zďaleka len prejav ich protifašistického zmýšľania. Dôležitú úlohu tu hral 
strach z odsunu na územie ríše, alebo, naopak, zo sovietskeho zajatia, ale tiež 
obavy o doma zanechané rodiny atď. Uvedené javy ešte prehlboval fakt, že tak vo
jenské, ako aj civilné orgány už v podmienkach blížiaceho sa frontu, stupňujúceho 
chaosu, ale tiež v dôsledku všadeprítomného alibizmu nezvládali ani technickú 
stránku prevedenia mobilizácie.

Paralelne s postupom frontu na konci vojny sa pritom už viac ako mobili
zácia skloňoval termín nútená evakuácia. Tlak, ktorý v tejto súvislosti vyvinuli 
nemecké orgány (v snahe zachrániť branný potenciál krajiny), prerástol už kon
com februára 1945 do svojvoľných deportácií stoviek osôb na nútené prace do 
ríše. Zoči-voči situácii na fronte vláda začiatkom marca tieto svojvoľné opatrenia 
legalizovala, aj keď formálne na základe medzištátneho dohovoru. Na odvodové 
ročníky sa síce vzťahovať nemali, v praxi však postihli aj ich mnohých príslušní
kov (najmä evakuantov z východu či dezertérov). Čo sa týka samotnej brannej 
moci, pred príchodom frontu sa viaceré jej časti rozpadli alebo ukončili činnosť, 
mnohí vojaci dezertovali, a to aj napriek opatreniam na pokračovanie služby. Časť 
jednotiek ustupovala na Moravu a do Čiech, časť do Rakúska. Mnohí vojaci padli 
do sovietskeho, iní do amerického zajatia, niektorí sa zapojili do odboja.

V kontexte výskumu nemecko-slovenských vojenských vzťahov v predmet
nom období treba mať na pamäti tiež skutočnosť, že vojna proti ZSSR mala od 
začiatku vyhladzovací charakter. Tu sa preto ako kľúčová javí otázka, do akej mie
ry na zločinoch okupačného aparátu participovala aj slovenská armáda. V tejto 
súvislosti možno konštatovať, že slovenskí vojaci boli už v lete 1941 konfrontova
ní s prenasledovaním a následnou genocídou Židov, ako aj perzekúciou civilné
ho obyvateľstva. Nacistický okupačný aparát mal totiž už počas prvých dní vojny 
proti ZSSR na svedomí tisíce zabitých Židov, okrem iného iniciovaním rozsiah
lych pogromov za pomoci miestneho obyvateľstva. Bol to začiatok procesu, ktorý 
postupne prerástol do genocídy európskych Židov. Treba otvorene priznať, že pod 
vplyvom antisemitskej propagandy, ktorá Židov obviňovala z podpory bolševic
kého režimu, rezonovali tiež medzi slovenskými vojakmi na fronte od začiatku 
intenzívne protižidovské nálady. Mnohí vojaci (včítane najvyšších predstavite
ľov armády) pritom otvorene schvaľovali násilie na Židoch ako akt spravodlivej 
pomsty, a to aj v štádiu, keď už nadobúdalo charakter genocídy. V niektorých prí
padoch došlo aj k svojvoľnej participácii vojakov na protižidovských pogromoch 
zo strany domáceho obyvateľstva, aj keď velenie armády takéto činy striktne za
kazovalo. Svedčia o tom informácie o ich reakciách pri pogrome v ukrajinskom 
meste Dobromyľ, ktoré sa nápadne podobali správaniu sa mnohých príslušníkov
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Wehrmachtu. Analyzovať pritom možno tiež reakcie velenia armády k prena
sledovaniu Židov, ktorý bol ambivalentný. Na jednej strane tu stále rezonovalo 
tradičné chápanie armády, ktorej povinnosťou je garantovať poriadok na okupo
vanom území. Na druhej strane aj najvyšší predstavitelia armády si od začiat
ku osvojili tézu nacistickej a ľudáckej propagandy, že Židia sú hlavnou oporou 
boľševického režimu. Paradoxne tak ospravedlňovali bezprecedentné formy ná
silia a zároveň nepriamo podnecovali prejavy antisemitizmu v radoch vlastného 
vojska. O tragickom osude Židov na východe boli prostredníctvom armády veľmi 
dobre informovaní aj predstavitelia ľudáckeho režimu na Slovensku. Vláda na
priek tomu (aj s prispením MNO) ešte vystupňovala protižidovská rétoriku a radi
kalizovala proces tzv. riešenia židovskej otázky včítane prípravy smutne známych 
deportácií do nacistických vyhladzovacích táborov. Na druhej strane skutočnosť, 
že slovenská armáda bola od začiatku súčasťou okupačného aparátu ju do budúc
nosti tiež predurčovala na vlastnú participáciu na nacistických zločinoch tejto 
rasovo-vyhladzovacej vojny.

Súčasťou vyhladzovacej vojny bol aj boj proti partizánskemu hnutiu na oku
povanom území. Hitler pritom vypuknutie partizánskej vojny uvítal ako vhodnú 
príležitosť na zničenie každého, kto sa bude k nacistom na okupovanom úze
mí správať nepriateľsky. Táto taktika sa pritom maskovala napr. tzv. odvetnými 
opatreniami proti údajným útokom partizánov, ktorí boli od leta 1942 v ofici
álnych dokumentoch okupačných orgánov označovaní jednotne ako „banditi“. 
Nebolo pritom dôležité, do akej miery bola hrozba zo strany partizánov skutoč
ná, zveličená alebo úplne vymyslená. Táto taktika pritom nacistom od začiatku 
poslúžila aj ako vhodná zámienka pre vraždenie Židov a stala sa jedným z ná
strojov ich genocídy na východnom fronte. Korešpondoval s tým fakt, že činy 
nepriateľských civilistov počas operácie Barbarossa mali byť podľa inštrukcie 
OKW z mája 1941 vyňaté spod vojenských súdov a trestané okamžitou smrťou. 
Od tohto výnosu sa neskôr odvodzoval princíp kolektívnej odvety na celých de
dinách. Vyhladzovací charakter vojny sa tak mohol maskovať aj tzv. odvetnými 
opatreniami. Spôsob boja Wehrmachtu proti partizánom dokumentuje najmä 
činnosť nemeckých zaisťovacích divízií. Podľa ich vzoru boli vytvorené aj útvary 
spojeneckých armád, teda aj slovenská ZD, ktorá vznikla spolu s RD reorgani
záciou slovenskej poľnej armády v lete 1941. V tyle bojujúcich armád sa jed
notky zaisťovacích divízií spolu s Einsatzgruppen, poriadkovou políciou, brigá
dami SS, či domácimi policajnými zložkami (včítane miestnych kolaborantov), 
podieľali na vraždách tisícov civilistov a pálení dedín, aj keď postoje veliteľov 
Wehrmachtu boli často ambivalentné. Často sledovali súčasne viac cieľov, ktoré 
neboli súčasťou jednotnej stratégie. Maximálna miera násilia zo strany jedno
tiek Wehrmachtu sa tak v jednotlivých časových úsekoch prelínala so snahou 
o určité korekcie dopadu násilných prostriedkov (včítane exploatácie surovino
vých zdrojov) voči civilnému obyvateľstvu okupovaného územia. Miera násilia
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tu mala byť úmerná jeho ochote zotrvať na strane okupačnej moci a nerozširo
vať ďalej rady partizánskeho hnutia.

Slovenská ZD vznikla v auguste 1941 v dôsledku reorganizácie slovenskej Ar
mádnej skupiny na východnom fronte. Od jesene 1941 plnila rozsiahle úlohy na 
okupovanom území Ukrajiny a južného Bieloruska, a to v teritoriálnej pôsobnos
ti veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina. Jej úlohou bola ochra
na komunikácií a iných objektov a postupne sa zapojila aj do protipartizánskych 
a trestných akcií. Možno konštatovať, že ZD sa už v predmetnom období stala 
integrálnou súčasťou nacistického okupačného aparátu. Plnila pritom od začiat
ku rovnaké úlohy ako nemecké a spojenecké zaisťovacie divízie určené na paci
fikovanie akéhokoľvek odporu v tyle bojujúcich vojsk. V predmetnom období sa 
ZD zapojila aj do protipartizánskej vojny, aj keď väčšinu jej protivníkov v tomto 
období možno sotva označiť týmto termínom. Možno pritom konštatovať, že nie
ktoré jednotky ZD (konkrétne pešieho pluku 102) si už na konci roka 1941 veľmi 
rýchlo osvojili požiadavku väčšej miery radikalizácie a brutalizácie pri boji proti 
skutočným, ale tiež potenciálnym odporcom okupačného režimu. Na prelome ro
kov 1941 - 1942 preto už represívna činnosť týchto jednotiek postihovala aj obete 
z radov bezbranného civilného obyvateľstva. Participácia jednotiek ZD na prvých 
veľkých protipartizánskych akciách, pri ktorých už nacisti v praxi vo väčšom me
radle aplikovali aj princíp kolektívnej odvety na celých dedinách, sa tak v danom 
momente stávala len otázkou času.

Priame zapojenie ZD do boja proti partizánom sa rozšírilo v prvých mesiacoch 
roku 1942. Súviselo to s dislokačnými zmenami, ktoré vyplývali z nemeckej požia
davky, aby sa slovenské jednotky podieľali na ochrane dôležitej železničnej trate 
Pinsk - Gomel'a na protipartizánskych akciách v jej okolí. Peší pluk 102 ZD bol už 
v priebehu marca zapojený do rozsiahlych protipartizánskych operácií okupač
ného aparátu, ktoré drastickým spôsobom postihovali aj miestne obyvateľstvo. 
Vrcholom nemecko-slovenskej spolupráce na prelome marca a apríla 1942 bola 
realizácia operácie s krycím názvom Bamberg v juhovýchodnom Bielorusku, ktorá 
predstavovala „pilotný“ projekt veľkých protipartizánskych akcií.

Priebeh týchto akcií pritom aj v slovenských podmienkach determinoval na 
jednej strane fakt, že partizánske hnutie na okupovanom území bolo na prelome 
rokov 1941/42 len v zárodku, na druhej skutočnosť, že vojna na východe mala 
od začiatku rasovo-vyhladzovací charakter. Vysoké straty protivníka, tak ako ich 
nahlasovalo samotné veliteľstvo pešieho pluku 102, preto nemožno interpretovať 
ako potvrdenie bojovej pripravenosti slovenských jednotiek. Naopak, aj samotné 
marcové akcie mali najmä trestný a koristnícky charakter a výrazne postihovali 
predovšetkým civilné obyvateľstvo. Pod nahlásenými stratami si preto nemožno 
predstavovať len regulárnych partizánov, ale predovšetkým osoby ukrývajúce sa 
v lese pred takmer istou smrťou (napr. Židov) a tiež obyvateľov okolitých vypá
lených dedín, ktorí sa stali obeťou trestných výprav. Na druhej strane je otázne,
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do akej miery boli počty obetí „prikrášlené“. V súvislosti so šokujúcimi počtami 
obetí a podielom pešieho pluku 102 na vlastnej operácii Bamberg je zarážajúce, 
že po vojne v rámci retribučného súdnictva, nebola účasti tohto útvaru na tejto 
akcii venovaná prakticky žiadna pozornosť. Účasť slovenských vojakov na tejto 
prvej veľkej obkľučujúcej protipartizánskej operácii, ktorej výsledkom boli, žiaľ, 
aj tisíce nevinných civilných obetí okupovaného územia ZSSR, tak zostala na dlhé 
desaťročia na Slovensku zabudnutá.

Pri hľadaní príčin aktívnej účasti slovenských jednotiek na týchto represáliách 
možno konštatovať, že podhubie pre páchanie vojnových zločinov a rôzne podoby 
participácie na vyhladzovacom charaktere vojny vytvárali už samotné inštitucio
nálne faktory. Dôležitú rolu tu hralo predovšetkým nekritické preberanie nemec
kých smerníc určujúcich charakter boja proti partizánom. Konformné akcepto
vanie vojnových zločinov zo strany velenia slovenskej armády pritom umožnilo 
(v konštelácii s inými faktormi) vytvoriť v niektorých jednotkách už na začiatku 
roka 1942 atmosféru a prostredie, kde sa samotné násilie podľa nemeckého vzoru 
chápalo ako normatív pre správanie sa okupačných síl. Dôležitú úlohu pritom, 
prirodzene, hrali ideologická indoktrinácia, charakterový a psychologický pro
fil jednotlivých dôstojníkov, ale tiež radových vojakov. Rozhodujúcim faktorom 
v týchto podmienkach bol aktivizmus toho-ktorého veliteľa. Názorne to možno 
demonštrovať na charaktere činnosti jednotiek pplk. Lokšíka. Vplyv jeho postave
nia, autority a přesvědčovacích schopností na konformné správanie sa viacerých 
dôstojníkov, ako aj radových vojakov pešieho pluku 102 s najväčšou pravdepo
dobnosťou determinovali tiež ďalšie psychologické faktory. Svoju rolu pri páchaní 
násilia iste minimálne v niektorých prípadoch zohral napríklad skupinový tlak 
pôsobiaci na jednotlivcov, zmysel pre kolektívnu povinnosť atď. Netreba zabúdať 
ani na to, že medzi slovenskými vojakmi bolo aj mnoho príslušníkov nemeckej 
národnosti ovplyvnených viac či menej ideológiou nacionálneho socializmu a te
óriami o nadradenosti nemeckej rasy voči menejcennému slovanskému etniku na 
východe. Do tejto kategórie patril aj jeden z veliteľov ZD plk. Pilfousek, ktorého 
rukopis sa tiež podpísal pod násilie páchané niektorými jednotkami ZD.

Zločiny okupačných jednotiek boli do značnej miery závislé aj od vonkajších 
podmienok diktovaných požiadavkami nacistických okupačných orgánov. Tie 
v podstate nemali prostriedky (tak z hľadiska výzbroje ako aj početných stavov) 
na pacifikáciu celého obsadeného územia. Situáciu bolo možné riešiť podnecova
ním širokej kolaborácie civilného obyvateľstva, o čo však nacisti (napriek snahe 
viacerých zástupcov vojenskej správy na okupovanom území) nemali od začiat
ku záujem. Priestor preto stále viac dostával teror ako „legitímny“ prostriedok 
odstrašenia civilného obyvateľstva od podpory rozmáhajúceho sa partizánskeho 
hnutia. Bol to zároveň najľahší a najmenej nebezpečný spôsob „boja“ proti parti
zánom. V praxi sa mnohí vojaci, včítane tých slovenských, jednoducho len prispô
sobili tomu, že aj vzhľadom na často zákerný spôsob boja zo strany partizánov, nie
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je treba striktne rozlišovať medzi tým kto je a kto nie je partizán. Civilné obyva
teľstvo bolo tiež ľahkou korisťou pri uplatňovaní odvetných opatrení proti často 
brutálnym a zákerným metódam partizánskeho boja.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že požiadavku väčšej miery radi- 
kalizácie a brutalizácie pri boji proti skutočným, ale tiež potenciálnym odporcom 
okupačného režimu si niektoré jednotky ZD osvojili už na prelome rokov 1941/42, 
čo si vyžiadalo aj prvé obete z radov bezbranného civilného obyvateľstva. V ro
koch 1942 a 1943 ZD participovala aj na ďalších veľkých protipartizánskych akci
ách, pri ktorých nacisti v praxi aplikovali aj princíp kolektívnej odvety na celých 
dedinách. Na druhej strane viacerí dôstojníci, ale aj radoví vojaci, účasť na repre
sáliách viac či menej odmietali, a preto ju v rámci možností sabotovali, postupne 
aj aktívnou spoluprácou s partizánmi. Tento postoj však okrem morálnych prin
cípov determinovala aj snaha udržiavať korektný pomer s partizánmi v snahe vy
hnúť sa vlastným stratám na životoch. Nezanedbateľným faktorom týchto javov 
bola aj jazyková a etnická príbuznosť väčšiny vojakov k miestnemu obyvateľstvu.

Čo sa týka postoja velenia slovenskej armády k účasti vlastných jednotiek 
na represívnych akciách okupačného režimu voči partizánom a civilnému oby
vateľstvu, ten bol často ambivalentný. Na slovenskej strane pomerne dlhú dobu 
prevažovala snaha minimalizovať pribúdajúce konflikty s nemeckou okupačnou 
správou zo strany niektorých jednotiek ZD (protestujúcich proti nacistickým re
presívnym praktikám) a optimalizovat' tak za každú cenu ďalšiu spoluprácu, bez 
ohľadu na samotný charakter nacistickej okupačnej praxe. Premietala sa v tom 
naivná snaha zabezpečiť na základe zásluh vlastnej armády v boji proti „žido- 
boľševizmu“ čo najlepšie postavenie SR v nacistickej „novej Európe“. Z tohto 
hľadiska treba hodnotiť aj fakt, že velenie armády akceptovalo vo velení ZD et
nického Nemca plk. Pilfouska, ktorý od začiatku otvorene obhajoval nacistické 
okupačné praktiky, včítane ich dopadu na bezbranné civilné obyvateľstvo. Kritika 
nemeckej okupačnej praxe sa v oficiálnych dokumentoch slovenského MNO obja
vuje až v rokoch 1943 - 1944. Do značnej miery sa pod to podpísal obrat vo vojne 
v neprospech nacistického Nemecka, ale tiež rastúci odpor slovenských vojakov 
ku krutosti nacistov, ktorý bol jednou z príčin postupného morálneho rozkla
du jednotiek. Jeho prejavom bolo nadväzovanie spolupráce s partizánmi, ako aj 
rastúce prípady dezercií k nim. Túto skutočnosť si v konečnom dôsledku uvedomil 
aj samotný minister národnej obrany gen. Čatloš a premietla sa aj do jeho snahy 
o stiahnutie slovenských jednotiek z východného frontu.

Možno konštatovať, že účasťou SR na vojenskej agresii proti ZSSR sa ešte viac 
prehĺbila kolaborácia ľudáckeho režimu s jeho protektorom - nacistickým Nemec
kom. Vojenská participácia na vojne pritom úmerne pôsobila na ďalší zahranič- 
no-politický, ako aj vnútropolitický vývoj krajiny. Bola potvrdením jednostrannej 
bezalternatívnej orientácie ľudáckej vlády na nacistické Nemecko, s ktorého osu
dom sa budúca existencia SR ešte viac previazala. Účasť vo vojne totiž výrazne
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prispela k tomu, že budúci osud ľudáckeho režimu sa postupne stal úplne závis
lým od postavenia nacistického Nemecka. Avšak ani predstavy a vízie ľudáckej 
propagandy o postavení Slovenska po víťazstve nemeckých zbraní na frontoch 
druhej svetovej vojny nekorešpondovali s optikou nacistických povojnových 
plánov. Z ich pohľadu bola idea nacistickej novej Európy len propagandistickým 
nástrojom na pripútanie svojich satelitov, teda aj Slovenska. Skutočné predstavy 
nacistov o povojnovom usporiadaní slovenského priestoru možno vydedukovať 
z dostupných návrhov a úvah zo strany predstaviteľov Himmlerových SS o rasovej 
prestavbe európskeho priestoru. Tu sa objavovali aj konkrétne návrhy na asimi
láciu a germanizáciu časti slovenského národa a na vysídleme jeho väčšiny. Tieto 
nacistické plány boli už na prvý pohľad v rozpore s teóriou menšieho zla, ktorou 
fakticky až do úplného konca operovala ľudácka propaganda, prezentujúc pritom 
jednotlivé prejavy kolaborácie s nacistami ako prostriedok záchrany národa. Tá 
bola, žiaľ, z pohľadu režimu vykúpená aj krvou stoviek slovenských vojakov, ktorí 
v mene týchto ideí chtiac či nechtiac položili svoj vlastný život.



SUMMARY

I Summary
In recent years, participation of the Slovak Army in the war on USSR has been at
tracting a great interest of historians. However, when researching this topic, also 
the broader context should not be forgotten. Therefore, it is important to watch 
the participation of the Slovak Republic (SR) in the war in the light of develop
ment of the German-Slovak military relationships. These were determined by 
the Treaty of Protection signed in March 1939, as the basis for the following sate
llite relation of Slovakia to Germany. On the basis of this, the Slovak Army should 
have been built in compliance with the German one. Therefore, in 1939 already, 
advisory bodies of the German Army were being established in Slovakia. Already 
since May 1939, the German Military Committee (Deutsche Militärkommission 
- DMK) operated here, participating in the Slovak Army formation, in the ne
gotiations about the protection zone, military industry, engaging in the Slovak 
participation in the war on Poland, etc. Since 1 November, the German Military 
Mission officially started operating in Slovakia (Deutsche Heeresmission in der 
Slowakei - DHM) as well as the German Air Force Mission (Deutsche Luftwaffen- 
mission - DLM), which replaced DMK. According to the German-Slovak Treaty 
of 9 October, the Missions were not supposed to have any commanding powers, 
having an advisory function towards the Ministry of National Defence, however, 
could be “knowledgeable” of its orders any time. In October 1940, cooperation 
with both Missions resulted in a new organisation of the Slovak Army. Partici
pation of the Slovak Army in the war on USSR was one of the expressions of the 
collaborationist and no-alternative politics of the SR Government towards the 
Nazi Germany representatives in the years of the World War 2. From this point 
of view, it may be observed to what extent the participation of the Slovak Army 
in the aggression was a voluntary act or pressure from the German side. When 
preparing the Operation Barbarossa, the Nazi Germany did not originally consi
der participation of other countries apart from Romania and Finland, which had 
territorial requirements towards USSR. As a matter of course, Slovakia could not 
remain neutral. It had a strategic importance for Germany, since it could move its 
units through Slovak territory, being the arms industry connecting line with the 
raw material in the occupied territory. In addition, the German Army command 
had been considering the use of two Slovak divisions several months prior to the 
attack to fulfil the protective tasks at the back of the progressing occupational 
units. However, at least during May of 1941, the voices speaking for utilisation of 
the two Slovak divisions to enforce the resources of the 17th Army of the Army 
Group South were growing stronger at the German Chief Command of Ground
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Forces. This was even in spite of Hitler’s open distrust towards Slovaks due to 
their Slavic origin.

Since the German war preparations were also taking place in the SR territory, 
its representatives knew about it in advance even if not being informed about 
the attack preparations as such. To this, several measures related to the territory 
defence were adapted. The Slovak party even expressed initiative towards its par
ticipation in the attack. Namely, the Germans did not fully reject the possibility 
that in the future, a reward may come for the fulfilment of their requests, in fa
vour of the territorial requirements towards Hungary (the same approach was ta
ken to other satellites). The proof lies in the initiative of the Minister of National 
Defence, 1st Class General Ferdinand Čatloš.who commented in the conversation 
with the German Military Attaché, LTC Heinrich Becker, at the turn of April and 
May 1941 that if Hungary participates in the war, the Slovak Army wants to join 
as well. In doing so, the Slovak party was not discouraged even by the position of 
DHM, which did not count with the Slovak Army’s participation in the war. They 
pointed out to the obsolete equipment, long-term planned training goals and the 
army structure. Finally, the utilisation of SR was only decided shortly before 22 
June 1941. Hitler’s wish that “the Slovak Army attended some prospective action” 
was easily accepted by the Slovak party. Especially the Prime Minister, Vojtech 
Тика, was acting proactively, without waiting for the Germans to specify their 
ideas. The goal was to overtake Hungary and win the favour of Germany for the 
Vienna Arbitration review requirement as well as to gain a place for the SR in the 
“New Europe” proclaimed by the Nazis. From the German point of view, partici
pation of Slovakia (as well as other satellites) was mainly the tool of propaganda. 
It was aimed at pointing out to the common “New Europe Campaign” against the 
threat of Jewish Bolshevism, which was covering the power and exterminatory 
nature of the war.

It may be stated that the Slovak Government and the president Jozef Tiso 
were willingly participating in the war on USSR since the beginning. The reports 
of the competent German positions in the first stage of the Eastern campaign im
ply satisfaction with cooperation with the Slovak military authorities lead by the 
Minister of National Defence, 1st Class Gen. F. Čatloš. It should be remembered 
that the Slovak party (similarly as Germans) was relying on a fast collapse of the 
Bolshevik regime. Its willingness to participate in the “Crusader campaign aga
inst Bolshevism” as much as possible and thus to contribute to the New Europe 
project implementation is already documented by the June mobilisation.

Thereby, the peace army (its infantry units were composed of 2 divisions, the 
army and corps troops and units) should have been reinforced to war conditions. 
However, a smaller motorised unit was separated - the Fast Group, which was 
deployed in the first fine. According to DHM, the Slovak party failed to comply 
with this agreement, implementing the mobilisation to a greater extent. In total,
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56,858 men (total manpower of more than 90,000) entered the army by 4 July, 
with more than 50 thousand soldiers on the Eastern front at that time. Gen. Čatloš 
himself was asking for a merger of the units under his command and a transfer 
thereof to the first line. However, DHM did not recommend this. In fact, a majo
rity of the Slovak infantry units (apart from the Fast Group, later Brigade) was 
proceeding at the rear of the fighting units due to their cumbersomeness. For 
the German party, it was more convenient to maintain the operation of military 
arms factories in Slovakia and only provide for a symbolic participation of the 
Slovak Army on the front. Of course, the Germans were considering the causes of 
the Slovaks’ excessive initiative. They pointed to the effort to assert themselves, 
to overestimation of their own forces as well as to the effort to get a stronger 
position against Hungary. Even the military attaché Becker, who pointed out to 
Čatloš’s excessive armament requirements, was surprised. Čatloš’s effort created 
an impression as if he was counting with unlimited deployment of his divisions; 
he was trying to prepare for potential outages. At the same time, he wanted to 
provide for new armament from the Germans.

Finally, on 21 July 1941, the Slovak party asked for reorganisation of the Army 
Group. In doing so, Tuka pointed out to the deteriorating soldiers’ morale. He 
pleaded that a brigade equipped with available means was formed from the two 
Slovak divisions, to enforce the Fast Brigade on the front. He proposed the rest of 
the units to be sent home (unless they would be needed at the rear). Tuka’s requ
est ultimately reached Hitler, who welcomed the Slovak wish to continue actively 
fighting against USSR. He agreed to provide material help. However, considering 
the needs of the war economy, he counted with a decrease of the army manpower 
to 32 thousand. This resulted in the establishment of the Fast Division, to be used 
on the front and the Security Division, fulfilling the protective functions in the 
occupied territory. More than 35 thousand men returned to Slovakia in August, 
along with members of the German missions. However, some of their members 
responsible for training and connection with the superior German headquarters 
remained on the front. Outside the Security Division and Fast Division scope, the
re were also two separate pioneer squadrons, a telegraph construction squadron 
and two railway construction squadrons, forming in June 1942 a Railway Batta
lion 12, since April 1943 subordinated to Security Division.

Quick victories of the progressing German Army only confirmed the correct
ness of engaging Slovakia in the war in the minds of the competent authorities. 
From this point of view, according to German documents, the visit of the Slovak 
government garniture in Hitler’s headquarters in Eastern Prussia had a great psy
chological impact on them. Here, similarly as in the war on Poland, they received 
the guarantees of their own “independence” from Hitler himself. Their expecta
tions grew even stronger after Hitler’s assurances of re-armament of the Slovak 
Army. In this context, the credit of the Army itself was growing, receiving several
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praises from the German part. However, a very fast sobering was brought ultima
tely by the rearmament question, since the Slovaks were expecting their partici
pation in the war to bring them an accelerated modernisation of their armament 
by the German military equipment.

This question was constantly pertracted by the Slovak side, mainly because 
there was an ongoing feeling of threat from Hungary, when engaging their own 
army in the East. The fact that the German side was not able to sufficiently reflect 
on the Slovak requests, also mirrors the condition, in which its own army appea
red, the offensive plans of which collapsed in December 1941 outside Moscow. On 
the other hand, cooperation with the German military authorities (DHM, DLM) 
in Slovakia was productive and more or less conflict-free regarding the issue of 
the Slovak Army on the front. German leaders also pleaded for streamlining the 
combat activity of the Slovak units, i.e. for rearmament of the Slovak Army. In this 
case, they were also supported by the German envoy Hanns E. Ludin and the mi
litary attaché, Lt.-Col. Heinrich Becker. In their opinion, unwillingness to proceed 
to at least gradual rearmament could have negative psychological and political 
consequences, since the government as well as society, reflected positively on the 
“common fight with the Reich against the Bolshevist threat”.

However, facing the unplanned prolongation of the war, the Slovak party qui
te soon started considering temporary withdrawal (or replacement) of their own 
units from the front, unless they would be rearmed by German equipment. An im
portant role was played by the fear of threat of the Hungarian attack if a majority 
of the original arms would be drawn off at the Eastern front. At the turn of 1941 
- 1942, there were only coy proposals, rejected by the German party, among other 
things by pointing out to the transport issues. On the other hand, in one of the 
reports of the German military attaché, it is stated that in the event of adequate 
supplies of the German equipment, the Slovak party is open to increase their own 
share in the war on USSR. However, the High Command of the Wehrmacht (Ober- 
kommando der Wehrmacht - OKW) did not attribute a considerable importance 
to the Slovak participation at the front. It is questionable whether they preferred 
the military reasons on the one hand or the psychological and political reasons 
on the other hand.

In spite of these problems, as well as the failure of the German winter offen
sive outside Moscow, in 1942 the Slovak Army leaders continued actively coo
perating with the German side on the deployment of Slovak units on the Eas
tern front. In doing so, they supported the complete rearmament of the Slovak 
Army and its deployment under their direct command. In the case of acceptance 
of these requirements, according to some documents of the German origin, mi
nister Čatloš himself was willing to extend the scope of the Slovak participation 
in direct fights, which paradoxically, the German military authorities in Slovakia 
did not welcome with enthusiasm. They blamed Čatloš that he wants to use the
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participation of his Army on the front to completely rearm it so that it was able 
to face the Hungarian threat after war. As a matter of course, when considering 
his activism in the first stage of the eastern campaign, other factors shall be taken 
into account as well, such as the principle of lesser evil (the effort to overtake 
Hungary in the quest for the Vienna arbitration review), as well as other personal 
ambitions. Even in front of the post-war National Court, Čatloš admitted that 
he was expecting a quick victory of the German arms, and therefore wanted to 
make the most of it for the SR. On the other hand, due to the development of 
fights on the eastern front, even the minister himself started realising that the 
constant outflow of the Slovak Army combat ready potential, without adequate 
replacement, has to reflect negatively in the defence capability of the country 
itself. Therefore, in the late 1942, several documents implied his unwillingness to 
constantly subsidise the Slovak units on the front both materially and personally. 
At this time already, Čatloš as the military professional, had to realise that con
stant extensions of the war keep reducing the chances of the exhausted Germany 
for total victory. Development in the Slovak Army was influenced substantially 
only by the turning point in the war, following Stalingrad and the battle at Kursk 
in 1943. This was reflected in the increase of resistance of the field units against 
participation in the war, cooperation with partisans as well as desertions to the 
opposing forces. These circumstances were also reflected in their combatability 
assessment, even on the part of the German military authorities. Thus, in the break
through year of the World War 2, the development on the Eastern front to the 
disadvantage of the Axis Powers was also reflected in the German and Slovak mi
litary relationships. Even the Slovak government started seriously reviewing the 
situation on the front at the turn of 1942/43, realising that further enforcement 
of the field army could impose a serious threat on the peace in Slovakia. Gradu
ally, pressure started accumulating to review the current active participation of 
the Slovak Army in the war on USSR. However, it was more and more hit against 
the unwillingness on the German part, which started, on the contrary, facing the 
approaching catastrophe in the form of destruction of its own troops at Stalin
grad, slowly but surely accentuate the importance of every combat ready soldier, 
including the allied armies not excluding Slovakia. In-between, situation in the 
field units became particularly acute after the retreat of Security Division from 
the area of Northern Caucasus in the early 1943 as a result of developing the Red 
Army attacks. Under these circumstances, the Slovak party finally pushed throu
gh the Fast Division and Security Division reorganisation, exchange of staffing 
as well as rearmament corresponding to the situation in the infantry divisions. 
The divisions were also renamed as the 1st and 2nd Infantry division. They kept 
searching for the options how to force the German part to review the nature of 
their deployment. At the same time, they considered it necessary to enforce their 
own competences in the deployment decision-making. All of this occurred facing

500 I



the German defeat at Kursk in the summer of 1943 and the following Soviet coun
ter-offensive. It is understandable that considering the negative development on 
the Second World War battlefields, where the ultimate German victory was more 
and more distant, also the willingness of the Slovak party to provide additional 
sacrifices was decreasing. Not to mention that by prolonging the war, the material 
losses and wear and tear of the military machinery as well as numbers of human 
victims were increasing.

In spite of the deepening demoralisation, the by-product of which included 
growing desertions, the German party long refused the increasing pressure to 
withdraw the Slovak units outside the Eastern front. In the case of 2nd Infan
try division, this requirement was only accepted in October 1943, through its re
organisation to Technical Brigade and subsequent removal (along with the 12th 
Railway Engineer Construction Squadron) to the Italian front. It was around the 
same time when the “morally” exhausted units of Slovak Air Force were withdrawn 
from the front, in spite of the previous great plans for their modernisation and ex
tension of their combat participation on the German Luftwaffe side. In autumn 
1943, Germans also retreated in the question of rearmament of the Slovak Army, 
accepting the most extensive list of requirements included in the Eiche armament 
program, in which the amount of planned supplies climbed almost up to SK 700 
million. However, the decision to accept this program was not determined only by 
the political pressure from the Slovak part.

The nature of the supplied armament corresponded mainly to the German 
needs and interests. When selecting the material, the emphasis was no longer 
laid on the rearmament of the field units but rather on the provision of territorial 
defence of Slovakia, mainly against air attacks. What was mainly needed to pro
vide were the businesses and infrastructure, important for the German military 
industry. The supplies of weapons were also necessary to decrease the clearing 
balances of Slovakia towards Germany, originating as a result of goods supplies 
from the German economy. The sale of weapons was advantageous for the Ger
man part also in terms of the need to simultaneously increase the production 
capacities in the armament companies in Slovakia, manufacturing weapons for 
Germany. The Slovak Party did not have enough funds to expand the existing 
companies. Therefore, the counter-value for the expected arms supplies in Slovak 
Crowns should have been used to finance the increased production and construc
tion of new buildings for these companies.

On the other hand, Germans remained adamant to the requirement for 
withdrawal of the 1st Infantry division from the Eastern front. Moreover, in spite 
of immediate protests of the Slovak government, the German command deployed 
it in late October at the Ukraine town of Kachovka directly on the front again
st the Red Army attacking units. Germans indirectly excused this action by the 
hopelessness of the situation, the victims of which logically included the Slovak
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units due to the massive Soviet attack. This resulted in the well-known events 
in form of capture of more than 2 thousand soldiers (some of them passing over, 
others giving up to the Soviet troops) of the 1st Infantry division.

It may be stated that in late 1943 already, the Slovak government was not wil
ling to support the front deployment of the Slovak troops on the Eastern front. It 
insisted (with the DHM support) on the request of unification of all the 1st Infan
try division parts and its subsequent transfer from the Eastern front as a whole. 
Opinions on its further use varied. There was an option of possible use of the divi
sion soldiers in the military industry as well as their transfer to the territory close 
to Slovakia. Here, the division would be replenished, reorganised and further used 
for construction and fortification works in a non-Slavic speaking area, e.g. in the 
vicinity of the Technical Brigade in Italy. However, the Division would maintain 
its protective nature, which in practice would mean to retain the nature of an ar
med unit. This variant, also supported by gen. Schlieper, was supposed to provide 
a symbolic participation of the Slovak Army in the war from the propaganda point 
of view. This also matched the ideas of the Slovak side, which continued to pursue 
the principles of a protective treaty with Germany.

On the German part, criticism of the conditions in the Slovak Army was rising. 
The German General working at the Ministry of National Defence requested ex
tensive cleansing in the officer corps, cleansing of the army as a whole from the 
“unreliable” elements, increase of discipline, the level of combat training and po
litical education in terms of fighting against Bolshevism. He was getting more and 
more in conflict with the Minister of National Defence Čatloš himself. He, on the 
contrary, was further supported by the German envoy, Ludin, as the German ally, 
in spite of several reservations. The Foreign Office aimed at maintaining political 
stability in Slovakia, not being interested in the confrontation exerted by Schlie
per, since the potential of the Slovak Army was only symbolic anyway. However, 
the envoy did not notice that Čatloš, as an experienced soldier, recognised the 
helpless situation of the German units on the front in the watched period very 
well, therefore he gradually deduced the decision to make up a plan for transfer
ring the Slovak Army on the opponent’s part. In front of Germans, Čatloš himself 
continued stylising in the position of a faithful ally, whose effort is constantly 
undermined and precluded by other Government leaders.

Ultimately, in spite of the strengthening pressure from the German side under 
the conditions of deepening regime crisis, spreading alibism and defeatism, no 
greater changes occurred in the army. On the contrary, the situation resulted in 
the change of the German General at the Ministry of National Defence, on the eve 
of the Slovak National Uprising (SNP - Slovenské národné povstanie) in August 
1944. Not even the government wing in Hlinka’s Slovak People’s Party lead by the 
president Jozef Tiso, which had definitely taken over the initiative in the political 
fight with the pro-Nazi radicals, was interested in sharpening the course.
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In relation to the situation that prevailed in the Slovak units on the Eastern 
front at the turn of 1943/1944, the effort of the Army command concentrated on 
preventing the events at Kachovka to happen again. The Ministry of National De
fence continued to strive mainly for the unification of all parts of the 1st Infantry 
division, a part of which was still at Krym. The other units operated directly under 
the German command. This initiative was also supported by the German Gene
ral at the Ministry of National Defence, who in spite of the critical positions in 
relation to the situation, did not question the willingness of the Slovak party to 
remain in war, due to the advantages resulting from the protective treaty as well 
as the fear of Bolshevism. Among public (including the officer corps) the anti-war 
mood was rising, regardless of the loss of independence in the case of German de
feat. However, as a result of the constantly worsening situation on the front, the 
German command was not too interested in the Slovak party’s arguments. This is 
also proved by the fact that in April 1944, there was a serious threat of the work 
deployment of the main forces of the 1st Infantry division, immediately on the 
front line. In addition, the II/l 1 Artillery battalion and the 41 Pioneer battalion 
were included in the German troops assembly. In spite of the Slovak appeals, even 
the segregate 20a Infantry regiment units and other smaller units stayed at Krym 
until the general evacuation in spring 1944. The Slovak party has immediately 
utilised the connection of the division and in May 1944 has even extended its 
requirement for reviewing its own military participation on the fronts. Following 
the transfer of the support field units to Eastern Slovakia in the spring of 1944 (in 
relation to implementation of the German-approved plans for fortification of the 
North-East borders) the Slovak party decided to ask for withdrawal of both 1st In
fantry division and the Technical Brigade directly to Slovakia. From the viewpoint 
of Čatloš himself, the measures related to the Eastern Slovak Army and therefore 
also the need of withdrawing the units from Romania and Italy, crystallised gra
dually as a part of his later coup plan. From his perspective, the official needs for 
securing the SR against the front were gradually becoming only a camouflage for 
the implementation of his secret plans (including a high level of alibism), which 
were translated into the form of his own memorandum sent through the resistan
ce leaders (however, he did not know about the existence of the illegal Military 
Headquarters in the Army and the illegal Slovak National Council by then) in ear
ly August 1944 to the Soviet leaders in Moscow. However, the German party did 
not trust the combat abilities of the Slovak units that were supposed to ensure the 
passage of the Red Army to Slovakia according to Čatloš. Therefore, the defence 
of passes in Eastern Beskids was supposed to be entrusted to the German units. 
From this perspective, Čatloš’s ideas about the “opening of passes”, also embra
ced by the resistance officers in the military plan of the prepared Uprising, were 
considerably illusory. Anyway, after the outburst of the SNP and disarmament 
of the Eastern Slovak Army, these ideas became absolutely pointless. The same
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happened to Čatloš’s effort to go through to the camp of Allies. As a collaboratio
nist, he was not accepted both by the CS leaders and ultimately even by Soviets, 
even if they were probably considering the option to use the Minister's services 
in the military area for a while (similarly as some of the home resistance leaders). 
In spite of that, they did not stop considering him to be a traitor and refused to 
protect him in any way.

After the SNP outburst, the People’s Party regime exponents in Slovakia 
were trying to build a new military power even under the conditions of German 
occupation. Cooperation with Germany, even in those times, in practice meant 
a political, economic and military support directed against the countries of an
ti-Hitler coalition. This also included the effort to mobilise the companies for the 
needs of the German troops defending themselves against the Red Army. An im
portant role was played by the contemporary propaganda, constantly nourishing 
the faith in German victory. Alliance with Germany was promoted as the only 
guarantee of the preservation of the SR, the future existence of the Slovak na
tion was fatally connected with. With contribution of the whole society, a dam 
“against the Bolshevik flood” should have been created. Situation in the Slovak 
Army after the SNP outburst was in sharp contrast with this requirement. It was 
fighting against the disintegration caused by the departure of several troops for 
the Uprising as well as the disarmament of the East Slovak Army by Germans. 
Since its combat value was minimum, the occupation regime leaders were mainly 
relying on the use of the country’s military potential for building the defence 
lines against the progressing Red Army. On the other hand, its participation in 
the front fights was only symbolic. At this time, not even the arrival of the units 
from abroad (reorganised to the 1st and 2nd Technical division) to Slovakia was 
coming into consideration. These units were building fortifications in Hungary 
and Northern Italy. Their decomposition can be documented by tenths of deser
tions to partisan units.

Facing the imminent defeat of the Nazi Germany, from December 1944 to 
March 1945, the occupation regime implemented last of the mobilisation mea
sures into the military power (years 1935 - 1944), under the strict control of the 
occupation authorities. The attempt for total mobilisation of the society can be 
also demonstrated by a parallel deployment of the civilian population to con
struct the German defence facilities. Even these were implemented under a strict 
control of the German authorities. The mobilisation analysis can demonstrate the 
behaviour of the Slovak society towards the end of the war. On the one side, there 
were the anti-fascist fighters and persecuted persons with the regime leaders or 
escaping members of the German minority on the other side. However, most of 
the majority population, tested by the hardships of war, were typical for their pas
sivity and resignation, the endeavour to live to the long desired end with as little 
harm as possible. This applies regardless of the positions in the question of the
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future post-war constitutional status of Slovakia. Even in the army, the anti-Ger
man moods were fully expressed, as well as demoralisation, which also resulted in 
an enormous increase of desertions of the recruited soldiers. These phenomena 
were even more deepened by the fact that both the military and civilian authori
ties were failing to manage even the technical side of the mobilisation under the 
conditions of the approaching front and escalating chaos.

In parallel with the front progression at the end of the war, the term forced 
evacuation was mentioned rather than mobilisation. Already in late February 
1945, the pressure developed in this respect by the German authorities (in the 
effort to save the country’s military potential), grew into arbitrary deportations 
of hundreds of people for forced labour to the Reich. Facing the situation at the 
front, in early March, the government legalised these arbitrary measures, even if 
formally based on an interstate convention. These were not supposed to apply to 
the conscription years, however in practice they affected even many of them (in 
particular the evacuees from the East or defectors). As regards the military power 
itself, before arrival of the front, several its parts disintegrated or terminated their 
activity, many soldiers deserted, even in spite of the measures taken to continue 
the service. A part of units was retreating to Moravia and Czechia, a part to Aust
ria. Some of them fell into Soviet, some into American captivity.

In the context of research of the German-Slovak military relationships in the 
period in question, it should be kept in mind that the war on USSR was an exter
minatory one. Therefore, the question up to what extent was the Slovak Army 
participating on the crimes of the occupation apparatus appears to be the key 
one. In this context, we may state that as early as in the summer of 1941, Slovak 
soldiers were confronted with pursuit and subsequent Jewish genocide as well as 
the persecution of civilians. Already during the first days of the war on USSR, the 
Nazi occupational apparatus caused the death of thousands of Jews, among other 
things through initiating extensive pogroms with the help of local population. 
This was the start of the process which has gradually grown into the European 
Jewish genocide. It has to be openly admitted that under the anti-Semitic pro
paganda, blaming the Jews from supporting the Bolshevik regime, even among 
Slovak soldiers on the front, intense anti-Jewish moods were resonating since 
the beginning. Many soldiers (including the highest army representatives) openly 
approved the violence against Jews as the act of just revenge, even at the stage 
when it was taking the form of genocide. In some cases, the domestic soldiers 
arbitrarily participated on the anti-Jewish pogroms, even if such acts were strictly 
prohibited by the Army command. This is evidenced by the information about 
their reactions during the pogrom in the Ukrainian city Dobromyľ, which strikin
gly resembled the behaviour of many Wehrmacht members. The reactions of the 
Army command on the Jewish persecution, which was ambivalent, could be also 
analysed. On the one hand, there was still the traditional understanding of the
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army, the obligation of which is to guarantee order in the occupied territory. On 
the other hand, even the highest army leaders embraced the thesis of Nazi and 
People’s Party propaganda since the beginning, saying that Jews are the main su
pport of the Bolshevik regime. Paradoxically, they justified the unprecedented 
forms of violence and at the same time indirectly incited the expressions of an
ti-Semitism among their own soldiers. Through the Army, Even the People’s Party 
regime in Slovakia were very well informed about the tragic fate of Jews in the 
East. In spite of that, the government even escalated the anti-Jewish rhetoric and 
radicalised the process of so called Solution of the Jewish question including the 
preparation of the infamous deportations into the Jewish extermination camps. 
On the other hand, the fact that since the beginning, the Slovak Army was a part 
of the occupation apparatus, predetermined it for its own participation in the 
Nazi crimes of this racial exterminatory war.

The exterminatory war also included a fight against the partisan movement 
in the occupied territory. Hitler welcomed the outbreak of the partisan war as 
a good opportunity to destroy anyone who would oppose the Nazis in the occu
pied territory. This tactics was masked for example as the so called retaliatory 
measures against the alleged partisan attacks, which were labelled in the official 
documents of the occupation authorities jointly as “bandits” since the summer 
of 1942“. It was not even important, to what extent the threat by the partisans 
was real, exaggerated or fully made up. This tactics served the Nazis since the 
beginning also as an appropriate pretext for murdering Jews and became one of 
the tools of their genocide on the Eastern front. This corresponded with the fact 
that according to the OKW instruction of May 1941, the acts of enemy civilians 
during the Barbarossa operation were supposed to be excluded from the military 
courts and punished by immediate death. This instruction was later the basis for 
the collective retaliation against whole villages. Thus, the exterminatory nature 
of the war could have been masked by the so called retaliatory measures. The 
method of Wehrmacht’s fight against partisans is documented mainly by the ac
tivity of the German protective divisions. According to their model, also the units 
of allied armies were created, including the Slovak Security Division, which origi
nated along with the Fast Division reorganisation of the Slovak field army in the 
summer of 1941. At the rear of the fighting armies, the protective division units, 
along with Einsatzgruppen, order police, SS brigades or domestic police forces 
(including the local collaborationists), were taking part in the murders of thou
sands of civilians and burning villages, even if the attitudes of the Wehrmacht 
commanders were often ambivalent. Often, they were pursuing several goals that 
were not a part of the unified strategy. Thus, the maximum level of violence by 
the Wehrmacht units in individual time periods intertwined with the effort for 
certain corrections of the impact of violent means (including exploitation of the 
raw material resources) towards the civilians in the occupied territory. The level
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of violence here should have been proportional to his willingness to remain on 
the side of the occupational power and not to extend the lines of the partisan 
movement.

The Slovak Security Division originated in August 1941 as a result of reorga
nisation of the Slovak Army Group on the Eastern front. Since autumn 1941, it 
was fulfilling extensive tasks in the occupied territory of Ukraine and southern 
Belarus, in particular in the territorial scope of the Wehrmacht commander in the 
Reich Commissariat of Ukraine. Its role was to protect communications and other 
objects and gradually also got involved into the antipartisan and criminal actions. 
It may be stated that in the period in question already, the Security Division be
came an integral part of the Nazi occupation apparatus. In the period in question, 
the Security Division joined the antipartisan war, even if a majority of its adver
saries can only hardly be called by this name. It may be stated that some Security 
Division units (in particular the 102 Infantry regiment) already in late 1941 very 
quickly embraced the requirement of higher radicalisation and brutalisation in 
the fights against actual as well as potential opponents of the occupation regime. 
At the turn of 1941 - 1942, the repressive activity of these units also affected 
the victims among the defenceless civilians. Participation of the Security Division 
units in the first antipartisan actions, where the Nazis, on a larger scale in practi
ce, also applied the principle of collective retaliation against whole villages, was 
at that moment only becoming a matter of time.

Direct involvement of the Security Division in the fight against partisans was 
expanding in the first months of 1942. This was related to the dislocation changes 
resulting from the German requirement that the Slovak units participated in the 
protection of the important railway route Pinsk - Gomel' and in the antipartisan 
actions in local area. Already in March, the 102 Security Division Infantry regi
ment was involved in extensive antipartisan actions of the occupation appara
tus, which also affected the local population in a drastic way. The culmination of 
the German-Slovak cooperation at the turn of March and April 1942 was the ac
tion with the codename Bamberg in the South-Eastern Belarus. This represented 
a “pilot” project of large antipartisan actions.

In Slovak conditions, their development was determined on the one hand 
by the fact that the partisan movement in the occupied territory at the turn of 
1941/42 was only in its early days, and on the other hand by the fact that the war 
in the East had a racial exterminatory nature. The opponent’s high losses, as re
ported by the 102 Infantry regiment command, therefore cannot be interpreted 
as confirmation of the battle readiness of the Slovak units. On the contrary, even 
the March actions had a criminal and predatory nature and affected severely ma
inly the civilians. Therefore, not only regular partisans but especially the persons 
hiding in the forest from almost certain death (e.g. Jews) as well as inhabitants of 
the surrounding burned villages, who became the victims of the criminal expedi-
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tions shall be considered under the reported losses. On the other hand, it is que
stionable, to what level the numbers of victims were “embellished”. In relation 
to the shocking numbers of victims and the share of the 102 Infantry regiment 
in its own action, Bamberg, it is striking that after the war, within the retributive 
justice, participation of this unit in this action was not paid almost any attention. 
Participation of the Slovak soldiers in this first large enclosing antipartisan ope
ration, resulting unfortunately also in thousands of innocent civilian victims of 
the occupied USSR territory, was therefore forgotten in Slovakia for long decades.

When searching for the reasons of active participation of the Slovak units in 
these reprisals, it may be stated that the spawn for committing war crimes and 
various forms of participation in the exterminatory nature of the war, were crea
ted by the institutional factors themselves. An important role was played mainly 
by the non-critical acceptance of the German directives determining the nature 
of the antipartisan fights. Conformal acceptance of the war crimes by the Slovak 
Army command enabled (in constellation with other factors) to create already 
in early 1942 in some units an atmosphere and environment, where the violence 
itself according to the German model was perceived as the normative for the oc
cupation powers behaviour. An important role was played by ideological indoc
trination, the character and psychological profile of individual officers as well as 
regular soldiers. Under these conditions, the decisive factor was the activism of 
the particular commander. This can be graphically demonstrated at the nature 
of the activity of the 102 Infantry regiment units under Infantry Lt.-Col. Michal 
Lokšík, who was considered an open supporter of National Socialism. Another 
thing that should not be forgotten is that there were many members of German 
nationality among the Slovak soldiers, influenced more or less by the Nazi ideo
logy and the theories of superiority of the German race to the Slavic ethnicity in 
the East. One of the commanders of the Security Division, Gen. Staff Col., Rudolf 
Pilfousek, whose handwriting was also responsible for the violence committed by 
the Security Division units, also belonged under this category.

On the other hand, the crime rate of the occupational units (Slovaks included) 
did not have to be a priori proportional only to their ideological indoctrination. 
Crimes of the occupational units were considerably dependent on the external 
conditions dictated by the requirements of the Nazi occupational authorities. Es
sentially, these did not have funds (both in terms of equipment and numbers) 
to pacify the whole occupied territory. The situation could have been solved by 
incitement of broad collaboration among civilians. However, the Nazis were not 
interested in this since the beginning (in spite of the effort of several military ad
ministration leaders in the occupied territory). Therefore, more and more space 
was given to terror as the means of deterrence of the civilians from supporting the 
expanding partisan movement. At the same time, this was the easiest and least 
dangerous means of “fight” against partisans. In practice, many soldiers, inclu-
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ding the Slovak ones, simply adapted to the fact that even considering the often 
insidious means of fighting by partisans, there is no need to strictly differentiate 
between actual partisans and others. Civilians were also an easy prey in applying 
the retaliations against often brutal and insidious partisan fight methods.

Based on the above, it may be stated that the requirement of higher level of 
radicalisation and brutalisation in the fight against actual as well as potential 
opponents of the occupation regime was embraced by some of the Security Di
vision units at the turn of 1941/42 at the earliest, which claimed the first victims 
among the defenceless civilians. In 1942 and 1943, Security Division also parti
cipated in other large antipartisan actions, when the Nazis applied the collecti
ve retaliation principle against whole villages. However, behaviour of the Slovak 
units towards civilians was in general much more humane than in the case of 
Hungarian or Romanian units. Several officers were outraged by the participation 
in reprisals since the beginning, therefore they sabotaged it wherever possible, 
gradually even by actively cooperating with the partisans. As for the attitude of 
the Slovak Army to the participation of own units in the repressive actions of the 
occupation regime towards partisans and civilians, it was often ambivalent. On 
the Slovak part, the effort prevailed to minimise the growing number of conflicts 
between the German occupation administration and some Security Division units 
(protesting against the Nazi repressive practices) and for any price to optimise 
further cooperation regardless of the very nature of the Nazi occupation practice. 
This reflected the naive effort to ensure, based on the merits of the Slovak Army 
in the fight against “Jewish Bolshevism” the best possible position of the SR in 
the new Europe proclaimed by the Nazis. In this respect, also the fact shall be 
considered that the Army command, already in the summer of 1942, accepted the 
ethnic German, gen. staff col. Rudolf Pilfousek, in the Security Division command, 
who openly defended the Nazi occupation practices, including their impact on the 
defenceless civilians. Criticism of the German occupation practice only appears in 
the official documents of the Slovak Ministry of National Defence in 1943 - 1944. 
To a great extent, this was undersigned by the turning point in the war to the di
sadvantage of the Nazi Germany as well as the growing resistance of the Slovak 
soldiers against the Nazi cruelty, which was one of the causes of the gradual moral 
decay of the units. This was manifested in establishing cooperation with partisans 
as well as in the growing number of desertions to them. Ultimately, also the Mi
nister of National Defence, gen. Čatloš, realised this fact and it was reflected in his 
efforts to withdraw the Slovak units from the Eastern front.

It can be stated that the Slovak participation in the military aggression aga
inst USSR has even more deepened the collaboration of the People’s Party regi
me with its protector - the Nazi Germany. Military participation in the war had 
a proportional effect on the further development of the country in terms of both 
foreign and internal policy. It was a confirmation of the unilateral non-alternative
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orientation of the People’s Party to the Nazi Germany, with the fate of which the 
future existence of the SR had even more intertwined. Participation in the war 
has significantly contributed to the fact that the future fate of the People’s Party 
regime was gradually becoming fully independent from the position of the Nazi 
Germany. On the contrary, during 1940 - 1942, the CS resistance leaders gradually 
pushed through the international acknowledgement and renewal of the Czecho
slovak Republic. However, the ideas and visions of the People’s Party regarding 
the position of Slovakia after the victory of German arms on the World War 2 
fronts did not correspond to the optics of the Nazi post-war plans. From their 
perspective, the idea of the Nazi New Europe was only a propaganda tool to at
tach their satellites, including Slovakia. The actual Nazi ideas on the post-war 
arrangement of the Slovak area can only be deduced from the available proposals 
and contemplations of the Himmler’s SS leaders on the racial redevelopment of 
the European territory. This is where the particular proposals for assimilation and 
germanisation of a part of the Slovak nation and displacement of its majority 
appeared. At the first glance already, these Nazi plans were in contradiction with 
the lesser evil theory, which was presented by the People's Party propaganda fac
tually until the very end, presenting individual expressions of collaboration with 
the Nazis as the means to rescue the nation. This was, unfortunately, from the 
regime’s point of view, by the blood of hundreds of Slovak soldiers, who lay down 
their lives in the name of these ideas wanting or not.

Translated by Mgr. Zuzana Jánska
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