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Zrod Slovenského štátu na pozadí 
armádnych kroník 

Deviatkové výroèia sú v slovenských národných dejinách podobne závažné ako tie 
osmièkové. Len v prvej polovici 20. storoèia je ich nieko¾ko: rok 1919 ako výroèie vojny 
s bo¾ševickým Maïarskom a rok definitívneho etablovania sa ÈSR; o dvadsaś rokov 
neskôr dátum rozbitia a súèasne aj rozpadu tohto štátneho útvaru, vznik Slovenského 
štátu a následne dva vojnové konflikty – s Maïarskom a s Po¾skom. Bol zvolený prvý 
slovenský prezident. O desaś rokov nasledovali ïalšie, v našich dejinách priam neví-
dané udalosti: zaèiatok systematického štátneho śaženia s cie¾om likvidácie katolíckej 
cirkvi, ako aj súkromného hospodárenia – teda fenoménov, ktoré boli neodmyslite¾nou 
súèasśou, priam fundamentmi v živote národného spoloèenstva už od úsvitu dejín. Vý-
razným sa stal aj rok 1969, no predovšetkým pád komunistickej totality o dvadsaś rokov 
neskôr. 

Historicky mimoriadne významným, no zároveò rozporným obdobím je obdobie 
rokov 1938 – 1945. V rokoch komunistickej ideológie bolo hodnotené len spod zor-
ného uhla rezistencie, odboja. Neprirodzene sa v òom vyh¾adávali revoluèné prvky 
a stopy „triednych bojov“ – aj tam, kde neboli. Jeho celkový výklad sa nepokryte skres-
¾oval až falšoval. V dnešnom verejnom živote, v politike, v publicistike, ale èiastoène aj 
v historiografii zas vzniká tendencia toto obdobie  redukovaś len na otázku rasových 
perzekúcií. 

Ako to však už býva, historická pravda je vždy zložitejšia a sotva ju možno vtesnaś 
do apriórnych ideologických šablón. K jej h¾adaniu treba pristupovaś nestranne a ob-
jektívne, v duchu klasického „sine ira et studio“. Tým skôr, že krátke, nadmieru zložité 
obdobie v sebe skrýva  viacero vrstiev. Na jednej strane sa národy bývalého Èesko-Slo-
venska dostali do podruèia nacistického Nemecka, bol zlikvidovaný demokratický sys-
tém a obèianske slobody. Na druhej strane sa v tejto krajne nepriaznivej medzinárodnej 
situácii dokonštituovaním vlastnej štátnosti v marci 1939 zavàšil národno-emancipaèný 
proces slovenského národa, ktorý zaèal ešte v 18. storoèí. 

Absolútnym medzníkom európskej politiky i èesko-slovenskej histórie v prvej po-
lovici 20. storoèia bolo mocenské rozhodnutie z Mníchova. To oklieštilo, oslabilo 
a totálne degradovalo 1. ÈSR, rozhodlo o jej preradení zo sféry vplyvu demokratic-
kého Francúzska do mocenskej sféry nacistického Nemecka. Práve ÈSR bola jednou 
z hlavných prekážok na ceste napåòania nacistickej vízie „Lebensraumu“. Likvidácia 
èesko-slovenského štátu bola však v dlhodobých plánoch nielen nemeckých nacistov, 
ale aj maïarských èi po¾ských šovinistických politikov. Èesko-slovenský štát sa tak po 
Mníchove ove¾a viac než na suverénnu republiku podobal na korisś, na ktorú sa zaèali 
zlietaś supy rôznej ve¾kosti a politickej sily. Koncom septembra 1938 prišla èeská èasś 
republiky najprv o rozsiahle územia v prospech Nemecka a onedlho, ako priamy dô-
sledok Mníchova, kruto utrpela aj jeho východná èasś, Slovensko a Podkarpatská Rus. 
Jedna pätina slovenského územia (776 obcí) sa dostala pod okupáciu horthyovského 
Maïarska, ïalších 11 obcí si vynútilo aj slovanské Po¾sko a dve  Nemecko. 

|9| 



 

Ani totálne poníženie, ktoré utrpela ÈSR v Mníchove, však Hitlerovi nestaèili 
a v decembri 1938 sa definitívne rozhodol pre likvidáciu jej zvyškov. Neponechal niè 
na náhodu. Urèil dokonca èasový limit: likvidácia mala nastaś do prvého výroèia anšlu-
su Rakúska, èo bol 12. marec 1939. Keïže však Mníchovská dohoda garantovala ïal-
šiu existenciu Èesko-Slovensku len v prípade nevyprovokovanej agresie, bolo zo strany 
nacistov potrebné zorganizovaś „vnútorný rozpad“, èo sa nakoniec podarilo. V duchu 
starorímskeho „divide et impera“ na jednej strane podnecovali radikálne krídlo na Slo-
vensku vládnucej HS¼S (Ïurèanský, Tuka, Mach a i.) k osamostatneniu; na druhej 
strane nechávali centrálnu vládu v ilúzii, že si môže sama spraviś poriadok v štáte. 

Po vystupòovaných slovensko-èeských politických rozporoch boli èeskí vládni pred-
stavitelia presvedèení, že ako posledná zábezpeka celistvosti Èesko-Slovenska ostalo 
silové riešenie. V noci z 9. na 10. marca došlo k vojensko-policajnému zásahu na Slo-
vensku, v rámci ktorého bolo zatknutých množstvo radikálov z HS¼S èi HG. Prezident 
Hácha odvolal Tisovu autonómnu vládu, ktorá pôsobila od 7. októbra 1938. Vojenský 
zásah však svoje ciele nesplnil a po nieko¾kých hodinách úplne odumrel. Ukázalo sa 
totiž, že réžiu udalosti preberá nacistická politika. Dòa 14. marca, pod Hitlerovou hroz-
bou likvidácie – údajného rozdelenia Slovenska medzi Nemecko, Po¾sko a Maïarsko – 
vyhlásil Snem slovenskej krajiny štátnu samostatnosś. Ešte v ten deò veèer sa zaèala 
vojenská okupácia èeských krajín, dokonèená 15. marca. Ïalší k¾úèový cie¾ nacistov 
v Európe bol tak splnený. 

Ako už bolo spomenuté, historickým faktom je, že aj v týchto krajne nepriaznivých 
podmienkach sa završoval emancipaèný proces slovenského národa. Medzivojnové ob-
dobie ukázalo, že idea èechoslovakizmu – tobôž svätoštefanskej koruny – sú v národe 
màtve. Už krátko po roku 1918 sa národ odmaïarèil, pretrhol všetky putá s uhorskou 
štátnosśou. Zbavenie sa vplyvu maïarskej šovinistickej politiky, ktorá dusila všetko 
slovenské a národné, spojenie v štátnom zväzku s vyspelejšími Èechmi malo za násle-
dok, že slovenský národ za dve desaśroèia ÈSR celkovo vyspel, skultúrnil sa, vrátil sa 
k svojim národným koreòom. Idea svojbytnosti Slovenska sa najèastejšie formulovala 
do požiadavky autonómie, prirodzene v rámci hraníc èesko-slovenského štátu. Z h¾a-
diska národno-emancipaèného procesu bol však 14. marec 1939, zaèiatok samostatnej 
štátnej existencie Slovákov, jeho vyvrcholením. Bez oh¾adu na to, že k vyhláseniu sa-
mostatnosti došlo pod silným tlakom cudzej mocnosti, v oklieštených hraniciach a bez 
verejne prejaveného názoru ¾udu – plebiscitu. (Èo nebolo, nakoniec, prvý ani posledný 
raz v 20. storoèí.) 

Samotné vyhlásenie Slovenského štátu, ba ani jeho diplomatické uznanie viacerými 
štátmi však ešte neznamenalo jeho automatické medzinárodné etablovanie. Príèinou 
boli imperiálne záujmy susedov, najmä toho najsilnejšieho a rozhodujúceho – Nemec-
ka. Ešte väèšou hrozbou sa však ukázali ambície južného suseda, Maïarska, ktoré sa 
dlhodobo nijako netajilo snahou o „návrat“ tzv. odtrhnutých území, t.j. úsilím o obno-
venie celistvosti niekdajšieho Uhorska. Tento zaniknutý štátny útvar totiž maïarská 
politika nieko¾ko generácií po sebe mylne chápala ako historicky maïarský štát. Toto 
úsilie sa prejavilo zrete¾ne aj vo vojenskom útoku 23. marca 1939 – Malej vojne. V na-
sledujúcich mesiacoch visel nad Slovenskom Damoklov meè aj zo strany Nemecka. Na-
cisti totiž vážne uvažovali aj o možnosti jeho ïalšieho delenia. Malo sa staś výmenným 
artiklom najmä smerom k Po¾sku. K pevnému etablovaniu Slovenského štátu (od 21. 
júla 1939 Slovenskej republiky) došlo až po podpise paktu Stalina s Hitlerom 23. augus-
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ta 1939 a následnom úspešnom zapojení SR do protipo¾ského śaženia v septembri 
1939. 

Preskúmaś, vysvetliś a zhodnotiś na tomto mieste všetky aspekty roku 1939 nie 
možné, ani potrebné. Uveïme však aspoò krátky prierez reáliami tohto krátkeho, no 
zložitého obdobia, ako sa odrazil v armádnej oblasti. 

Podobne ako bývalá èsl. armáda, bola aj slovenská armáda (ktorá sa vlastne zrodila 
na jej základoch a len vïaka nej) budovaná v „úzkej súèinnosti“ s aktuálnym hegemó-
nom stredoeurópskeho priestoru. Tým boli pri vzniku ÈSR Francúzi. Je známe, že ná-
èelníkom generálneho štábu èsl. armády bol až do roku 1924 francúzsky generál a èsl. 
armáda sa ve¾mi úzko opierala o francúzsku armádu. No Nemecko dohliadalo na for-
movanie slovenskej brannej moci ešte intenzívnejšie a viacerými spôsobmi. Ponajprv 
prostredníctvom politických a vojenských zmlúv. Takisto cez osobitný poradný orgán, 
ktorým bola od jari 1939 Nemecká vojenská komisia (neskôr Nemecká vojenská misia 
a Nemecká vojenská letecká misia). Bolestnejšie pre už okresanú suverenitu Slovenska 
bolo však vydelenie tzv. Ochranného pásma (Schutzzone) v páse západného a stred-
ného Slovenska, susediaceho s Protektorátom. V tomto priestore si nemecká branná 
moc vyhradila právo na zakladanie vlastných posádok. Nemecko postupne ovládlo aj 
slovenský vojenský priemysel èi priemysel bezprostredne potrebný pre armádu. 

V máji 1939 sa ustálila nasledujúca štruktúra armády. Armádu tvoril najvyšší velite¾ 
(tým bol do obsadenia prezidentskej funkcie v októbri premiér) a Ministerstvo národnej 
obrany  (MNO). MNO zastrešovalo tri vyššie velite¾stvá (VV), ktoré sídlili v Trenèíne, 
Banskej Bystrici a v Prešove. Ministrom a zároveò hlavným vojenským velite¾om bol 
gen. Ferdinand Èatloš. Armádne zložky sa delili na zbrane a služby. V tom èase mala ar-
máda nasledujúce útvary zbraní: pechotu (ktorú tvorilo 5 peších plukov, 6 samostatných 
práporov, cyklistický prápor, prápor útoènej vozby, oddiel pozemnej obrany proti lie-
tadlám a prápor kanónov proti útoènej vozbe); letectvo (zložené z troch perutí, náhrad-
nej perute a leteckého skladu); ženijné (pionierske) vojsko (tvorené ženijným plukom); 
jazdectvo, ktoré tvorili tri jazdecké koruhvy a tri vozatajské eskadróny (tie však boli 
v auguste 1939 zrušené a nahradené troma jazdeckými prezvednými oddielmi – JPO). 
Delostrelectvo tvorilo šesś peších a jeden motorizovaný delostrelecký pluk; automobilo-
vé vojsko sa skladalo len z jedného automobilového pluku, a nakoniec telegrafné vojsko 
z troch telegrafných práporov. Neskôr, v októbri 1939, bola jestvujúca štruktúra znova 
pozmenená, predovšetkým miesto troch vyšších velite¾stiev vznikli Velite¾stvá divíz-
nych oblastí (VDO 1 – 3). 

K armáde patrili aj služby, ktoré tvorili: duchovná služba, zbrojná, zdravotnícka, 
intendanèná, veterinárna, remontná, stavebná, doplòovacia, justièná a vojensko-želez-
nièná. 

Po dlhšie trvajúcich rokovaniach a pravdepodobne aj pod vplyvom schy¾ujúcej sa 
vojny Hitler SR v auguste povolil ponechanie zbraní pre 125 tisíc mužov; ïalších 25 ti-
síc mohlo byś vyzbrojených ako záloha. Teda ani nie 2,6 miliónové Slovensko získalo 
možnosś držaś si pomerne ve¾mi ve¾kú armádu. 

Zmenila sa aj národnostná štruktúra armády. Branci èeskej národnosti vypadli tak-
mer úplne a prudko poklesla aj tradièná dominancia Èechov v dôstojníckom zbore. Tí 
totiž museli odísś do Protektorátu. Tri dni po vzniku samostatnej armády, 18. marca 
1939, bolo v dôstojníckom zbore 326 Èechov. V júli 1939 mala armáda 704 dôstojní-
kov; z toho bolo 536 Slovákov, 117 Èechov, 27 Nemcov, 24 Rusov a Rusínov. Najmä 

|11| 



  

v súvislosti s vojnou proti Po¾sku sa však tento poèet zvýšil. V novembri 1939 to bolo 
spolu 1000 dôstojníkov, z èoho bolo Slovákov 838 (takmer 84 %), Èechov 108 (11 %), 
Nemcov 30 (3 %), Rusínov a Rusov 24 (2.5 %). 

Navonok armáda pokraèovala v tradícii apolitickosti (v zmysle zákazu straníckeho 
angažovania sa zamestnancov armády). To však nemalo vplyv na ideovo-politickú rôz-
norodosś armády. Dôstojnícky zbor nebol od vzniku Slovenského štátu až do jej zániku 
vnútorne jednotný, deliace línie išli po viacerých stránkach – štátoprávnej, politickej èi 
náboženskej. Rôzny bol vzśah k idei slovenskej, resp. èsl. štátnosti, nevraviac o tradiè-
ných, historicky podmienených konfesionálnych diskrepanciách. (V tomto smere nie 
je bez dôležitosti fakt, že poèet dôstojníkov-evanjelikov v armáde prevyšoval ich per-
centuálny pomer v spoloènosti; napr. v roku 1939 bolo v armáde až 23% evanjelických 
dôstojníkov.) U generaène starších dôstojníkov zas bolo dôležité delenie v línii „raku-
šák“ èi „legionár“, teda medzi tými, èo ostali monarchii verní do konca a medzi tými, 
èo sa dali na stranu prvého èsl. odboja. Tu je zas príznaèné, že v slovenskej armáde sa 
v pomerne hojnej miere uplatnili práve aj bývalí legionári, vrátane ministra Èatloša. 

Rokom 1938/1939, procesu konca È-SR a vzniku Slovenského štátu, a vôbec šesś-
roènej etape národných dejín v rokoch 1939 – 1945, venujú historici stále ve¾kú, neutí-
chajúcu pozornosś. Ba èo viac, na domáce pomery došlo v priebehu jediného desaśroèia 
priam k explózii nielen odborných štúdií a edícií dokumentov. Spomeòme aspoò kniž-
ne vydané – edíciu Ladislava Suška (Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik 
1938 – 1945, I., II. diel, Bratislava 2008), Michala Schvarca, Martina Holáka, Davida 
Schriffla (Tretia ríša a vznik Slovenského štátu, Bratislava 2008), Valeriána Bystrického, 
Róberta Letza a Ondreja Podolca (Vznik Slovenského štátu. 14. marec 1939. Spomienky 
aktérov historických udalostí, I.-II. diel, Bratislava 2007 – 2008), Eduarda Nižòanského 
a kol. (Holokaust na Slovensku 1.-7. diel, Bratislava 2001 – 2005), Ladislava Deáka 
(Viedenská arbitráž. 2. november 1938, I.-III., Bratislava 2002 – 2005) èi edíciu Miro-
slava Fabrícia a Kataríny Hradskej (Jozef Tiso. Prejavy a èlánky. 1938 – 1944, 2. diel, 
Bratislava 2007) a i. 

Predkladaná edícia je svojím rozsahom i zameraním ove¾a skromnejšia. Jej náme-
tom je proces zrodu a etablovania Slovenského štátu v priebehu roku 1939 v armáde, 
na pozadí dokumentov armádnej proveniencie – konkrétne zachovaných kroník jednot-
livých útvarov. Od tých najväèších v rozsahu divízie, cez pluky a prápory, až po malé 
špecializované útvary typu vojenských nemocníc. Domnievam sa však, že informácie 
z nich môžu byś prínosom nielen pre autorov skúmajúcich armádnu históriu, ale pre 
všetkých, ktorých oslovuje toto dynamické obdobie – ako na celoslovenskej, tak i na 
regionálnej úrovni. (Práve aj k miestnym èi regionálnym aspektom tu možno nájsś via-
cero cenných poznatkov.) Zároveò ide o dokonèenie malej edície dobových prameòov 
armádnej proveniencie, ktoré sa týkali dynamického roku 1939. Zaèala knihou doku-
mentov Proti Po¾sku. Odraz śaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády 
(Bratislava 2007). Èiastoène som však tento prameò predstavil už v príspevku Odraz 
vzniku Slovenského štátu vo vojenských kronikách, v zborníku Slovensko medzi 14. 
marcom a salzburskými rokovaniami (Zost. M. Pekár - R. Pavloviè, Prešov 2007, s. 228-
240). Kým v prvom prípade sa knižná edícia zamerala na dokumenty týkajúce sa úèasti 
slovenských jednotiek vo vojne proti Po¾sku, druhá sa sústredí najmä na jarné mesiace 
roku 1939, a tiež nasledujúce obdobie rámcované koncom zlomového roka 1939. 
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Vojenské kroniky boli kronikami jednotlivých vojenských útvarov v období po vzni-
ku slovenskej armády 15. marca. Dokumentujú èinnosś konkrétnej jednotky (formácie) 
od jej vzniku, organizaèného formovania, cez úèasś vo vojne s Maïarskom a Po¾skom, 
až do konca roka 1939. Prinášajú cenné informácie o pozadí marcových udalostí nielen 
v armáde, ale aj v slovenských mestách. 

V opise udalostí roku 1939 môžeme sledovaś  štyri najvýraznejšie okruhy, spoloèné 
takmer všetkým kronikám: 

a) rozhorèenie nad tzv. Homolovým puèom, intervenciou z 9./10. marca a uspokoje-
nie, v niektorých prípadoch otvorená radosś z vyhlásenia samostatnosti; 

b) komplikácie po 14. marci vyplývajúce z rozpadu èsl. armády, a najmä z absolút-
neho nedostatku odborného personálu slovenskej národnosti; 

c) najväèšie rozhorèenie nad nemeckým rabovaním, no najmä  maïarskou interven-
ciou 23. marca; 

d) budovanie a zmeny v armáde v období apríl – december 1939, vrátane zmienok 
o úèasti v protipo¾skej vojne. 

Kroniky boli zhotovované priebežne v roku 1939, teda len s pomerne malým od-
stupom od opisovaných udalostí. Podnetom na ich vytvorenie bol fakt, že po 15. marci 
opustili Slovensko takmer všetci èeskí dôstojníci, vrátane tých, ktorí mali na starosti 
vedenie kroník vojenských telies – odniesli si ich so sebou do Protektorátu. Jednotlivé 
útvary si preto museli kroniky zaèaś viesś nanovo. Pri viacerých máme presne urèený 
dátum, keï sa kronikári ujali svojej práce (napr. stotník Alexander Vaško u delpluku 51 
dòa 20. mája, poruèík Vincent Èernák u Cyklistického práporu až 6. decembra 1939). 
Zdá sa však, že nezávisle od tohto faktu tu bol aj druhý podnet, a to samotné prelomové 
historicko-politické udalosti (poruèík Emil Surovjak napr. uvádza, že kroniku Vojenské-
ho automobilového výcvikového strediska zaèal písaś už od 14. marca 1939). Odpisy, 
resp. výpisy z týchto kroník si MNO vyžiadalo až 10. januára 1940 (pozri kroniku 
ženijného pluku). 

Okrem písomných podkladov použili kronikári aj ústne informácie od velite¾ov, 
ktorí boli priamo zaangažovaní v hektických marcových dòoch. Napr. autor kroniky 
velite¾stva 3. divízie, poruèík Matej Vojtáš píše, že podplukovník August Malár mu 
„s nevšednou ochotou podal najcennejšie údaje ústne“. Uvádza aj cie¾ tvorby kroniky – 
posolstvo pre nasledujúce generácie: „Tieto skromné, chronologicky naèrtnuté údaje nech 
slúžia všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o históriu.“ 

Ako to už pri kronikárskom štýle býva, výsledné dielo závisí predovšetkým od osob-
ných postojov, vedomostí a naladenia kronikára. Po vyhodnotení kroník ako celku však 
možno konštatovaś, že historický obraz doby je pomerne objektívny, aj keï na niekto-
rých miestach nepochybne chýba odstup, istý nadh¾ad a štýl kroniky je poplatný dobo-
vej propagande èi subjektívnym postojom autora. Tak napr. pisate¾ kroniky Jazdeckého 
prezvedného oddielu (JPO 3) opakuje v tom èase rozšírený názor,  že za národnú 
tragédiu v Mníchove je vraj spoluzodpovedný bývalý prezident Beneš a vládna politika; 
vláda vraj „tvrdošijne spoliehala na pomoc západných demokracií“; inde sa zas objavila 
fráza o boji proti „marxisticko-židovskej ideologii rozvratu a násilia“, teda motív, ktorý 
sa objavil už v známom Žilinskom manifeste zo 6. októbra a ktorý bol dlhodobou sú-
èasśou ideologického arzenálu samovládnej HS¼S. Pateticky, až mystifikaène niektorí 
kronikári podávajú  vznik Slovenského štátu; konkrétne stotník duchovenstva Lednický 
z velite¾stva 1. divízie: „Skutoènosś a sen podali si ruku na Slovensku. O èom sme doteraz 
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túžili a èo sme oznaèovali ako ïalekú budúcnosś – vlastnú suverénosś štátnu – máme ude-
lené ako dar Prozrete¾nosti.“ 

Do úvahy treba ale vziaś, že autormi sú v niektorých prípadoch  známi dôstojníci, 
ktorých v nijakom prípade nemožno zaraïovaś medzi sympatizantov ¾udáckeho reži-
mu. Ïalej, v èsl. armáde platila spomenutá apolitickosś, v èom v zásade pokraèovala aj 
slovenská armáda. Hneï prvá, najrozsiahlejšia kronika velite¾stva 3. divízie vychádza 
z ústneho podania plk. Augusta Malára, èsl. legionára a stúpenca èsl. štátnosti, ktorý 
spolu s ïalšími legionármi ešte dopoludnia 14. marca 1939 adresoval Snemu slovenskej 
krajiny memorandum za zachovanie È-SR. Podobne jeho bratranec, pôvodom evanje-
lický uèite¾, v roku 1939 npor. Ján Malár, ktorý bol autorom kroniky delostreleckého 
pluku 1, len śažko môže byś podozrievaný z náklonnosti k novému režimu. Vyhlásenie 
slovenského štátu bolo vraj len dôsledkom puèu z 9. marca. Samotné vyhlásenie nezá-
vislosti Ján Malár hodnotí síce ako najvýznamnejšiu udalosś roka, no bez oslavných 
dodatkov, triezvo. Úplne vynechal dobové nadávky na Beneša a spol. 

Odstup je evidentný aj u známeho vojenského prokurátora Antona Rašlu, ktorý 
viedol kroniku Vojenského súdu v Bratislave. Rašla ako ¾avièiar a stúpenec Èeskoslo-
venska nemal pozitívny poh¾ad na slovenský štát. To aj v kronike dal, hoci nepriamo, 
najavo. Zdôrazòuje totiž negatívne dobové tendencie, predovšetkým dezercie, poruše-
nia subordinácie a pod. Akéko¾vek oslavné frázy tu chýbajú. 

Nedá sa preto povedaś, že by kroniky boli písané na nejakú politickú objednávku, 
alebo boli vyslovene jednostranné. Práve tieto ne-režimistické poh¾ady zvyšujú dôve-
ryhodnosś prameòa. Samotný obsah ani forma kroník nie sú politicky  forsírované 
tak, ako napr. kroniky vojenských útvarov v neskoršej Èeskoslovenskej ¾udovej armáde 
(ÈS¼A). 

Okrem osôb a politickej konštelácie autorov je podstatný aj vnútorný obsah kroník. 
Názor o ich dôveryhodnosti podporuje aj fakt, že na rozdiel napr. od cenzúrou kontro-
lovanej tlaèe podávajú aj udalosti, ktoré neboli vo svojej dobe politicky príjemné alebo 
boli pre Slovensko ponižujúce, napr. nemecké konfiškácie èi skôr rabovanie na západ-
nom Slovensku v marci 1939. Uveïme konkrétny príklad. Do novomestskej posádky už 
15. marca prišlo nemecké vojsko, ktoré tunajší telegrafný prápor úplne odzbrojilo; ne-
mecké vojsko sa v Novom Meste nad Váhom vraj správalo „ako víśaz k porazenému“. 

Na viacerých miestach sa  stretávame  aj s otvorenou, tvrdou kritikou do vlastných 
radov, èo je v prípade autoritatívneho režimu  nezverejnite¾né. Takéto informácie ostá-
vali len v interných dokumentoch – medzi ne radíme aj uvedené kroniky. Tak pri bi-
lancovaní príèin maïarského obsadenia severovýchodných oblastí štátu dòa 23. marca 
1939 sa v kronike velite¾stva 3. divízie ako jedna z príèin bojového neúspechu uvádza: 
„Nedôstojné, nestatoèné a zbabelé sa chovanie velite¾ov 1. sledu a ešte zbabelejšie chovanie 
mužstva; po celých skupinách hneï sa vzdávalo bez boja, alebo keï malo možnosś, ušlo.“ 
Kronikár ženijného pluku zas priznáva, že nový, režimistický pozdrav „Na stráž!“ sa 
v armáde prakticky neujal. Pokraèovaś by sme mohli aj ïalej. 

Hoci kroniky (a kronikári) opisujú predovšetkým udalosti od marca 1939 (èomu 
je zasvätená aj samotná edícia), na viacerých miestach celkom prirodzene vychádzajú 
z predošlého obdobia, teda po Mníchovskej konferencii a Viedenskej arbitráži. Armá-
da mala už v tomto kritickom období nezastupite¾ný význam pre hospodársky život, 
najmä pre udržanie dopravných spojení. Po arbitráži totiž Slovensko stratilo železnièné 
spojenie s Podkarpatskou Rusou (od jesene 1938 Karpatská Ukrajina), ktoré viedlo 
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cez Košice – podobne ako hlavný cestný śah tým smerom. Cesty, ktoré sa v danej chvíli 
ukázali pre štát strategickými, boli vo ve¾mi zlom stave. Bez pomoci armády si sotva 
možno predstaviś ïalšie fungovanie dopravy v èase, keï sa na òu  kládli extrémne náro-
ky – najmä sśahovanie celých inštitúcií (pozri napr. kroniku ženijného pluku). Spojári 
zas doplòovali telefónnu sieś. Dnes si možno len śažko predstaviś, èo znamenalo pre-
sśahovaś za pár dní všetky dôležité štátne inštitúcie. Nešlo však len o obdobie tesne po 
Viedenskom diktáte, keï sa konalo sśahovanie. Presun z jednej pohraniènej obce (èi 
oblasti) do druhej bol vo viacerých prípadoch možný len cez maïarské štátne územie, 
èo zas zabezpeèovala tzv. peážna (náhradná) doprava, v praxi najmä armádne vozidlá. 
Tak sa aspoò èiastoène suplovali stratené železnièné spoje. Maïarskí predstavitelia 
mali už poèas vytyèovania novej hranice vo Viedni na zreteli, aby nová hranica rozśala 
k¾úèové dopravné tepny Slovenska z východu na západ, èím chceli dosiahnuś jeho èo 
najväèšie ekonomické oslabenie. Známe sú  Horthyho slová: „Slováci zakrátko prídu 
nás kolenaèky prosiś, aby sme ich vèlenili do Maïarska, lebo nebudú maś èo jesś.“

 Príslušníci armády preto mali  už v tom období z vlastnej, bezprostrednej skúsenos-
ti možnosś pozorovaś trpké udalosti územných strát. Napríklad JPO III. vznikol z plu-
ku, ktorý bol umiestnený na odtrhnutých územiach – v Košiciach, v Užhorode – èím 
medzi jeho príslušníkmi mohla len narastaś protimaïarská nenávisś. 

Slovákov sa mimoriadne citlivo dotkla strata južných území, ktoré boli najväèšie, 
a Maïarov považovali za tradiène najväèšie nebezpeèenstvo pre Slovensko. O èosi 
menej bolestivá pre spoloènosś bola strata jedenástich pohranièných obcí v prospech 
Po¾ska (to neplatí pre dotknuté pohranièné regióny, kde sa protipo¾ské nálady maxi-
málne vyostrili). Zdá sa, že strata Podkarpatskej Rusi, sa pociśovala menej tragicky. 
V kronikách sa azda len raz stretneme s bolestnou ponosou na stratu tejto niekdajšej 
èeskoslovenskej zeme, ktorú Maïari v celosti získali v marci 1939 („…južný súsed krad-
mou rukou siahol na jeho slobodu a z jeho tela utrhol kus, celú Podkarpatskú Rus“, píše 
kronikár II. perute). 

Po definitívnom zániku ÈSR a pri vlastnom labilnom postavení stála slovenská 
vláda pred ne¾ahkou úlohou – udržaś celistvosś zvyšku krajiny, ktorá ešte Slovákom 
zostala. Dòa 15. marca ustanovil premiér Jozef Tiso vládu, ktorá obsahovala už všetky 
rezorty typické pre samostatný štát, vrátane ministerstva zahranièia a národnej obrany. 
Príznaèné pre situáciu brannej moci a slovenského štátu bolo, že ako prvé opatrenia 
sa na program dòa dostali obranné plány, nie otázky budovania armády. Minister ná-
rodnej obrany Èatloš vzh¾adom na nebezpeènú geopolitickú situáciu, keï bola krajina 
obklopená nepriaznivo naklonenými susedmi, odôvodnene považoval za prioritu svoj-
ho ministerstva  zabezpeèenie obrany pred susedmi – dal vypracovaś plán zabezpe-
èenia hraníc s Maïarskom i Po¾skom. Takisto vyhlásil mobilizáciu piatich roèníkov 
záložného mužstva (1932 – 1936), pplk. Augusta Malára poveril obranou východného 
Slovenska. 

Ïalším naliehavým krokom mal byś odsun èeských dôstojníkov. Títo dôstojníci – 
èeskoslovenskí vlastenci – mali v priebehu nieko¾kých dní nútene odísś z miest, za 
ktoré boli len prednedávnom ochotní položiś život. Boli odzbrojení, oddelení ako ne-
bojové mužstvo a od 16. marca museli odchádzaś do Protektorátu. Ostaś mohli len tí, 
ktorí sa oženili so Slovenkami, alebo ktorí už dlhšiu dobu pôsobili na Slovensku – èo 
viacerí aj využili. Cesty Èechov a Slovákov sa tak hlboko rozišli – nielen v armáde. 
Tomuto fenoménu sa nemohli vyhnúś ani kroniky. Pod¾a kronikára tel. práporu 3 v No-
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vom Meste „pomery u práporu boli ve¾mi rozhárané, pretože dôstojníci èeskej národnosti 
boli deprimovaní, jednak zabraním Èiech a Moravy nemeckým vojskom, a v rovnakej miere 
i tým, že nevedeli, èo ich vlastne èaká“. Èesi sa pod¾a kronikára JPO I nachádzali vo 
vojenskom zmätku „kolosálnych rozmerov“ a z velite¾ských miest odchádzali „so slzami 
v oèiach, ve¾mi neradi“. Naproti tomu správa o vyhlásení samostatnosti vraj „ohromným 
dojmom zapôsobila na každého roduverného Slováka“. Èoskoro sa však ukázalo, že èeskí 
velitelia a odborníci budú bez oh¾adu na nacionálne vášne Slovensku potrební práve 
v tejto hektickej dobe.

 Napätú situáciu ešte vyostril maïarský útok (Malá vojna). Je priam symbolické, 
že už krátko po zložení armádnej prísahy 15. marca 1939 a zároveò po diplomatickom 
uznaní zo strany Maïarska prichádzajú prvé správy o tom, že práve maïarské vojská 
sa zoskupujú na východných hraniciach. Akoby sa aj tu znova vynáralo dejinné preklia-
tie Slovákov – byś vždy v defenzíve, brániś si holú existenciu, èo básnicky konštatoval 
aj jeden z kronikárov: „Hneï na úsvite našej samostatnosti sa zakabonilo nad nami nebo. 
Naši južní susedia Maïari, ktorí boli medzi prvými, èo uznali náš Slovenský štát, žijú 
v domnení, že teraz opäś nadišla pre nich vhodná chví¾a zaśaś do nás…“ Maïarský vpád 
bol pre všetkých prekvapením, tým skôr, že po 14. marci „nás de fakto i de iure uznali“. 
Z tejto strany hraníc sa predpokladal pokoj, keïže Maïarsko už mnoho získalo Vie-
denským diktátom. Niet preto divu, že nielen vojaci, ale všetok ¾ud bol „ve¾mi rozhorèe-
ný“ (kronika JPO 3). Útok všeobecne prijali ako pokus o obnovenie uhorských hraníc 
na severe, t. j. ako pokus o pripojenie „Felvidéku“. Pre vtedajších príslušníkov armády 
nebola vôbec dôležitá otázka, kam až mali Maïari v pláne zájsś, aké mali riešenie – ve¾-
ké, malé èi iné – ako sa diskutuje medzi historikmi dnes. Podstatným a urèujúcim pre 
nich bolo, že napadnutie chápali ako útok na slovenský štát, na Slovensko ako také, 
nie ako korekciu hraníc. Aj preto išli do tejto vojny zväèša s oduševnením. Vidno to 
aj z niektorých kroník. Tak napr. kronikár 3. divízie k prvému dòu vojny, 23. marca 
1939, uvádza: „Prenikli takto behom tejto noci miestami až 20 km do nášho územia. Ple-
sali radosśou, veï takto za nieko¾ko dní prejdú celé Slovensko…“ Podobne v zápise k dòu 
nasledujúcemu: „Poèítali s tým celkom pevne, že po odchode èeského vojska (22. III.) 
nenajdú na východnom Slovensku vôbec nijaký odpor a chceli preto obsadiś územie až po 
Slánske vrchy a pod¾a možností i ïalej.“ Faktom ostáva, že významnú pomoc ešte len 
rodiacej sa armáde poskytli práve èeskí dôstojníci – ktorí mali nútene odchádzaś do 
Èiech. Takto vlastne Èesi už druhýkrát v 20. storoèí pomáhali zachraòovaś Slovákov aj 
po vojenskej stránke. A znova pred Maïarmi, ako v rokoch 1918/1919. Paradoxne tak 
pomáhali zachraòovaś štát, ktorý vonkoncom nechceli a ktorý mnohí považovali za 
výtvor ich najväèšieho nepriate¾a – Hitlera… 

Jednou z najzaujímavejších otázok tohto obdobia je aj otázka politických nálad, 
vzśahu obyvate¾stva (resp. príslušníkov armády) k vzniku Slovenského štátu. Ako uka-
zujú aj kroniky, už v marci 1939 bol zrejmý diametrálne odlišný poh¾ad, vedený v zá-
sade po národnostnej línii. Pre Èechov bol vznik Slovenského štátu len rozbitím ÈSR 
a Hitlerovou hrou. V týždòoch a mesiacoch po 14. marci sa však nálady dosś štiepili aj 
medzi samotnými Slovákmi. Je nepochybné, že na jednej strane boli v armáde silné pro-
èeskoslovenské tendencie; aj protinemecké a protimaïarské nálady boli typickou èrtou 
èsl. armády. Znaèná èasś bývalých èsl. dôstojníkov a rotmajstrov sa prirodzene vnútor-
ne nezmierila s rozdelením a zánikom štátu, ktorému vernosś len nedávno prisahali. Aj 
niektoré kroniky otvorene poukazujú na to, že vyhlásenie samostatnosti sa neprijímalo 
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všade pozitívne. Napr. v kronike vel. 3. divízie: „Po obede v 14.30 hod. bola vypoèutá reè 
posl. Šaòa Macha, v ktorej bolo vyrieknuté ve¾ké slovo, že Slovensko sa dnešným dòom 
stáva samostatným štátom. To, o èom naši predkovia len túžiś mohli, stalo sa skutkom. 
Pravda, mnohí hlavami krútili nad tým a prejavovali zrejmú nedôveru.“ Zároveò sa však 
nielen z kroník, ale aj z iných prameòov  dá usudzovaś, že vznik Slovenského štátu bol 
v znaènej èasti príslušníkov armády slovenskej národnosti, ako aj v spoloènosti prijatý 
pozitívne, ako rozuzlenie dlhodobo ne¾ahkej politickej situácie. Predovšetkým ako zá-
chrana Slovenska pred údajným hroziacim rozdelením, najmä v prospech Maïarska. 
V tomto ich utvrdzovali aj osudy desaśtisícov Slovákov a Èechov, ktorí boli vyhnaní, 
resp. utiekli po zaèiatku okupácie slovenského juhu koncom roka 1938, ako to pekne 
zaznaèil kronikár JPO 3: „Od zaèiatku roku prichádzali Slováci /vojaci i nevojaci/, v ob-
èianskom i vojenskom /maïarskom/ obleku, z územia Maïarskom obsadeného. Nemohli 
zniesś teror maïarských žandárov i utiekli na Slovensko, kde im bolo poskytnuté prístrešie 
mimo iných útvarov i u náhr. eskadrony. Pomáhali pracovaś vo skladištiach a možno napí-
saś, že vykonali cenné služby. Ich chovanie až na pár prípadov bolo vzorné. Tak i títo pocítili 
èo to znamená maś svoj vlastný samostatný štát.“ Ten, dodajme, v tom èase len sotva kto 
chápal ako „takzvaný“, èi dokonca ako „vojnový“ štát. 

Èím ubiehal dlhší èas od zániku ÈSR, tým viac si vojaci – i obyvate¾stvo – zdá sa, na 
novú situáciu s novými štátnoprávnymi pomermi privykali. Ako príklad môžem uviesś 
slová jedného z vtedajších vojakov nitrianskej posádky Gustáva Polèíka (1917, Ve¾ké 
Kosto¾any), ktorý bol kontinuálne príslušníkom èeskoslovenskej i slovenskej armády, 
neskôr žandárom: „Vojaci mali radi Masaryka, Èeskoslovensko, takí verní Slováci boli 
tomu Èeskoslovensku. Ale postupne sa teda aj premieòali, viac sa prikláòali k tomu sloven-
skému štátu, lebo, pravda, propaganda ich tak smerovala: „Máme slovenský štát“, „My sme 
tu páni“, „Slováci od rodu slovenskému národu nebudeme na škodu“ a tak… Takže to sa 
postupne menilo.“ Armáda bola v tomto smere len zmenšeným obrazom spoloènosti. 

Vznik samostatnosti bol pre mnohých  signálom, že Slováci už nebudú obmedzova-
ní ani na poli vojenstva. Nešlo len o aspekt sociálny, že totiž nová armáda s množstvom 
vo¾ných miest znamenala možnosś sociálneho zabezpeèenia v ekonomicky ne¾ahkej 
dobe a skonèili èasy, keï sa slovenským žiadate¾om do štátnej služby odmietlo vyhovieś 
známym „nelze vyhovìti“. Skonèil stav, keï sa museli, hoci ako súèasś štátotvorného 
národa, krèiś; keï boli èechoslovakistickým režimom obmedzovaní, vytlaèovaní z vyš-
ších hodnostných a velite¾ských pozícií. (Pripomeòme známy fakt, že Slovákov-dôs-
tojníkov v èsl. armáde nebolo ani 3,5 %; zo 120 generálov jeden-jediný; plukovník ani 
jeden, podplukovníci traja.) 

Ešte väèší vplyv na mienku obyvate¾stva mali armádne akcie v prvom polroku jej 
existencie. Odhodlaný, hoci nie úplne úspešný odpor proti maïarskému vpádu ukázal, 
že armáda sa stala garantom celistvosti krajiny. Na Slovensku vládlo heslo: ubránili 
sme sa. Tiež úspešné zapojenie do śaženia proti Po¾sku, ktorým si Slovensko vybojo-
valo svoje obce vynútene odstúpené Po¾sku, vplývalo na národno-štátne povedomie. 
Zaèala sa budovaś vojensko-štátna tradícia. 

Zdá sa preto, že aj väèšina  príslušníkov armády – hoci s poèiatoènými śažkosśami, 
vedomím jeho limitov medzinárodného postavenia pod doh¾adom Nemecka – nový 
štát prijala za svoj. A nebolo to len dôsledkom vtedajšej vládnej propagandy. Mnoho 
znamenalo aj národné cítenie, pocit národnej hrdosti, sebavedomia, spojený v praxi 
s prevzatím nových riadiacich a velite¾ských funkcií, bez náležitej prípravy (ako to far-



 

 

bisto a dôveryhodne líèia kroniky). Každý útvar dostal nového velite¾a, slovenského 
dôstojníka, v každej posádke Slováci preberali funkcie. Tak Slováci, èi chceli alebo nie, 
èi na to mali odbornosś, schopnosti a prax alebo nie, museli do týchto funkcií zasadnúś. 
Mnohí sa razom vyšvihli z podradnejších postov na tie najvyššie v posádke. Kronikár 
Vojenskej nemocnice 1 v Bratislave píše: „Marcové dni sú tie, ktoré kedy každý z nás 
konal výluène z vlastnej iniciatívy. Nebolo žiadnych rozkazov, žiadnych smerníc, ale èo je 
najhoršie, nebolo ani potrebných ¾udí. Funkcie, ktoré vykonávalo 20 – 25 zapracovaných 
osôb, muselo prevziaś 5 mužov nezapracovaných a veru nebolo ani èasu, aby ktorýko¾vek 
z nás i v èo najmenšej miere preštudoval povinnosti spojené s tou-ktorou funkciou. Každý z 
nás bol postavený „in medias res“ a bol potrebný ve¾ký enthuziazmus, aby sme zdolali prá-
cu, ktorá sa na nás navalila.“ V mnohých posádkach na dôstojníckych pozíciách Slováci 
úplne absentovali, resp. sa nachádzali len na nižších velite¾ských funkciách. V telegraf-
nom prápore 3 v Novom Meste nad Váhom bol dokonca jediný Slovák-dôstojník, a to 
len v hodnosti podporuèíka. 

Zaujímavou kapitolou v rámci národnostného obrazu je aj otázka slovenských Nem-
cov; tí totiž v prvých štyroch mesiacoch nepodliehali brannej povinnosti. To sa zmenilo 
až vydaním vládneho nariadenia è. 182/39 sl. z. zo dòa 25. 7. 1939, pod¾a ktorého mali 
nastúpiś k pešiemu pluku 1 do Levoèe a Delostreleckému pluku 1 (IV. oddiel) v Žiline. 
Ako uvádza historik Pejs, armáda tak slovenských Nemcov fakticky izolovala už od 
roku 1939. Po opätovnom zavedení ich brannej povinnosti totiž rozhodla, že budú vždy 
zaradení v rámci jedného pešieho a jedného delostreleckého pluku. Uveïme jednu 
zaujímavú zmienku na margo spišských Nemcov. Kronika DOV Levoèa potvrdzuje ich 
tradiènú promaïarskú orientáciu, ktorá nevymizla ani po 14. marci 1939. Konkrétne 
pri gelnickom okrese upozoròuje na „nápadnú absenciu“ brancov z obce Nižný Me-
dzev: „Zo 46 povolaných brancov dostavilo sa iba 5, a to cudzí (do tejto obce domovom 
nepatriaci) a Cikáni. Ostatní ušli pred odvodom do Maïarska aj s rímsko-katolíckym fará-
rom tejto obce. Všetci boli národnosti nemeckej.“ 

Kroniky prinášajú aj cenné informácie o niektorých dôstojníkoch-bielogvardejcoch 
ruského èi ukrajinského pôvodu, slúžiacich na Slovensku po roku 1939; tí boli v roku 
1945  zväèša odvleèení sovietskymi bezpeènostnými jednotkami, resp. zlikvidovaní, 
takže ich pamiatka sa stráca. 

Pre historiografiu a publicistiku minulých viac než štyroch desaśroèí bolo príznaè-
né už spomenuté odbojové h¾adisko, èo bol dôsledok vtedajších politických pomerov. 
Práve dobové pramene nás však môžu posunúś  bližšie k h¾adaniu pravdy aj v tomto 
smere. Na jednej strane je zrejmé, že znaèná èasś príslušníkov armády, vychovaných 
v demokratickom, èeskoslovenskom duchu, sa nehodlala zmieriś s rozbitím ÈSR a no-
vou politickou diktatúrou. Ukázalo sa to v rôznych formách pasívneho i aktívneho 
odporu, najmä v útekoch do zahranièia, èo historiografia a publicistika v minulosti po-
merne hojne spracúvala a èo treba akceptovaś. No takmer úplne sa obchádzala druhá 
strana mince, a to fakt, že ve¾ká èasś štátneho aparátu vrátane armády, ale aj celkovo 
slovenského obyvate¾stva sa s novými pomermi zmierila, èasś im dokonca aktívne slú-
žila. Pomerne hladké prispôsobenie sa novým pomerom, v tomto prípade presnejšie 
novému štátu, a to aj u ¾udí, ktorí si ho výslovne neželali, je ve¾mi zaujímavé, no nie 
netypické pre slovenské dejiny. Tak ako sa po roku 1918 prispôsobili èesko-slovenské-
mu štátu mnohí z maïarónov, „hazafíkov“, tak sa SR prispôsobili aj mnohí z radov 

|18| 



  

 

 
 

stúpencov èesko-slovenskej štátnosti. Aj vo vojenských kruhoch to boli viacerí dôstoj-
níci, vrátane tých vyšších. Zaujímavý je napríklad príbeh Augusta Malára. Ten spolu 
s ïalšími bývalými legionármi podával ešte dopoludnia 14. marca poslancom Snemu 
slovenskej krajiny memorandum proti osamostatneniu Slovenska a za zachovanie ÈSR. 
No ani to mu nebránilo, aby o pár hodín nato v armáde prijal vysoké funkcie a vláde SR 
zostal v zásade verný až do konca svojej vojenskej kariéry. Nový štát poskytol viacerým 
príslušníkom armády netušené možnosti. Napr. kronika úradu vojenského prokurátora 
ukazuje kariéry takmer šejnovského typu, v priebehu pol roka aj o dva rangy; kým 
v apríli 1939 bol len podporuèíkom, v novembri toho istého roku bol už nadporuèí-
kom. O nejakej diskriminácii zo strany ¾udáckeho režimu, ktorý po jeho zániku tak 
vehementne kritizoval a nenávidel, teda len śažko môže byś reè. (Neskôr, v lete 1941, 
bol už stotníkom, koncom vojny v máji 1945 podplukovníkom a o štyri roky generálom! 
Armáda totalitného štátu mu tak vytvorila evidentne ve¾mi dobrú východiskovú pozíciu 
na kariéru v novom, protichodnom režime.) Presunúc sa do súèasnosti, pripomína to 
osudy bývalých dôstojníkov komunistickej Èeskoslovenskej ¾udovej armády. Jej úhlav-
ným nepriate¾om bol „agresívny, imperialistický“ pakt NATO, prièom dnes  tomuto 
paktu slúžia. Je to širší problém, problém príslušníkov straníckeho èi štátnobezpeènost-
ného aparátu, ktorí dnes plne využívajú všetky vymoženosti demokracie, proti ktorej 
bojovali. Vrátane nadpriemerného sociálneho zabezpeèenia, „beztrestnosti“ èi ochrany 
„súkromia“ pred dotieravými otázkami o ich spoluzodpovednosti za zloèiny režimu… 

Na záver už len zopár poznámok technického charakteru. Pri niektorých dôstoj-
níkoch (najmä vyšších, ale aj význaènejších nižších) som pripojil aj krátke kariérne, 
životopisné údaje. Tu som èerpal najmä z kolektívnej publikácie Vojenské osobnosti 
èsl. odboja 1939 – 1945 (Praha-Bratislava 2005), z Biografického slovníka, Malého slov-
níka slovenského štátu (J. Chreòo), prác J. Jablonického Samizdat o odboji 2, z Foto-
kartotéky dôstojníkov a rotmajstrov slovenskej armády uloženej vo VHA Bratislava, 
internetových  a vlastných zdrojov. V pasážach o budovaní a štruktúre armády v roku 
1939, výpoète armádnych útvarov a jednotiek, ako aj pri èíselných údajoch o zložení 
dôstojníckeho zboru v tomto úvodnom texte som vychádzal z najnovších knižných 
publikácií slovenských vojenských historikov Slovensko – Vojenská kronika (V. Segeš 
a kol., Bratislava 2007) a Vojenské dejiny Slovenska 1939 – 1945, V. diel (F. Cséfalvay 
a kol., Bratislava 2008). 

Skratky vysvet¾ujem až v zozname skratiek; v niektorých prípadoch, najmä ak sa 
èastejšie neopakujú alebo sú úplne neznáme, aj priamo v texte. Pripojený je menný aj 
geografický register. K mennému registru však treba poznamenaś, že nie vždy vyjadruje 
aktuálne hodnosti príslušníkov armády; v priebehu roka 1939 sa totiž aj viackrát menili, 
smerom hore. 

Publikované materiály sú v súèasnosti uložené vo Vojenskom historickom archíve 
v Bratislave, ako súèasś fondu „55“, spravodajské spisy. Žia¾, nezachovali sa nám ich 
originály, ktoré sa viedli v jednotlivých posádkach – tie pod¾a všetkého nenávratne 
zmizli. Archív vlastní len odpisy, resp. výpisy z nich, ktoré prišli na MNO. Napriek 
tomu nemáme dôvod pochybovaś o ich autentickosti. Texty kroník sa v edícii uvádzajú 
v pôvodnom, dobovom znení, ako po pravopisnej, tak aj štylistickej stránke. Opravo-
vané boli len evidentné pisate¾ské chyby a preklepy. Kvôli jednotnosti som upravoval 
len názvy jednotiek, ktoré boli (v niektorých málo prípadoch) uvedené ve¾kým zaèia-
toèným písmenom. Väèšina jednotiek bola aj v origináli uvádzaná malým zaèiatoèným 
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písmenom, preto som sa rozhodol uviesś všetky názvy v edícii jednotne, malým zaèia-
toèným písmenom. 

Celkom naostatok sa chcem poïakovaś viacerým svojim kolegom, ktorí si – aspoò 
èasś dokumentov – vopred preèítali a pripojili k nim aj svoje pripomienky a doplnky. 
Z nich musím menovite spomenúś najmä posudzovate¾ov – PhDr. Pavla Mièianika, 
PhD., PhDr. Tomáša Kluberta, PhD., a PhDr. Mariána Uhrina, PhD. Osobitná vïaka 
patrí posledným dvom menovaným, najmä za pomoc s lúštením dobových skratiek, 
upresòovaním, dopåòaním údajov technického charakteru èi spresòujúcich údajov 
o jednotlivých dôstojníkoch. 

Ostáva len vysloviś názor, že aj publikovaním a využívaním týchto – hoci rozsahom 
a záberom skromných dobových prameòov – sa môžeme  bližšie posunúś k historickej 
pravde o skúmanom období. A naopak, vzdialime sa politizácii, glorifikácii, èi naopak 
škandalizovaniu vlastných národných dejín. Preto by som ju chcel venovaś všetkým, 
ktorí h¾adajú pravdu aj našej nedávnej histórie s otvorenými oèami, a najmä s otvore-
ným srdcom. 

Martin Lacko 
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1 Výpisy z kroniky veliteľstva 3. divízie (Prešov), zachytávajúce 
dramatické udalosti okolo tzv. Homolovho puču, formovania 
slovenskej armády, vojny s Ma arskom, ako aj okolnosti smrti 
niektorých jej obetí 

VÝPISKY Z KRONIKY VELITEĽSTVA 3. DIVÍZIE.VÝPISKY Z KRONIKY VELITEĽSTVA 3. DIVÍZIE.1 

ROK 1939ROK 1939 

Pán škpt. gšt. Ján Krnáè , náèelník štábu velite¾stva VI. sboru so súhlasom velite-
¾a sboru pána pplk. gšt. Augusta Malára,2 tiež velite¾a východného Slovenska, poveril 
mòa, por. pech. v zál. Mateja Vojtáša, sostavením a vedením kroniky. 3 

S chuśou som sa ujal práce, a vedúcou myšlienkou pri tom mi bolo podaś všetko 
tak, ako som to mohol èo najvernejšie zo spisového materiálu zistiś. Ale doba, v ktorej 
sa zaèínajú nové dejiny Slovenského štátu bola tak rušená, že nebolo možno hlavné 
a najdôležitejšie momenty uložiś na papier, preto pán pplk. gšt. August Malár mi s ne-
všednou ochotou podal najcennejšie údaje ústne. Tým nebude táto vzrušená doba ani 
v najmenšom skreslená, ale naopak bude vystihnutá v pravom svetle. 

Tieto skromné, chronologicky naèrtnuté údaje nech slúžia všetkým tým, ktorí sa 
zaujímajú o históriu, za tehly pri väèšej budovate¾skej stavbe slovenských dejín. 

14. marec 1939 
Medzník v dejinách slovenského národa. Tým dòom sa Slovensko stáva samostat-

ným „Slovenským štátom“. Okyptená Èesko-Slovenská republika sa rozpadla. Zeme 
Èechy a Morava pripadly pod protektorát Nemeckej ríše. Tento pád bol urychlený 
vojenským puèom, ktorý bol prevedený èetníckymi a vojenskými oddielmi èeskej ná-
rodnosti v noci z 9. na 10. marca.4 

1 3. divízia (velite¾ské stanovište Prešov) od apríla 1939 nahradila zrušený VI. zbor so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi. 

2 August Malár (1894, Reitern, Rakúsko, 1945, Flossenburg, Nemecko) – pochádzal z národne uvedo-
melej evanjelickej rodiny zo Starej Turej, v r. 1916 padol ako rak.-uhorský vojak do talianskeho zajatia, 
neskôr vstúpil do èsl. légie v Taliansku, kde zaèiatkom r. 1918 dosiahol hodnosś poruèíka. V r. 1919 sa 
zúèastnil bojov proti maïarským bo¾ševikom. Ako èsl. dôstojník absolvoval vojenské štúdiá vo Fran-
cúzsku i v ÈSR. V r. 1937 pplk.gšt. V októbri 1938 sa stal èlenom ès.-maïarskej delimitaènej komisie. 
V slovenskej armáde prijal funkciu velite¾a VI. sboru v Spišskej Novej Vsi, neskôr zreorganizovaného 
na Velite¾stvo 3. divízie. Poèas Malej vojny organizoval obranu východného Slovenska. Od mája 1939 
v hodnosti plk., v r. 1941 a 1942 velil na istý èas Zaisśovacej resp. Rýchlej divízii, bol menovaný gene-
rálom 2. triedy. V r. 1944 velite¾ Východoslovenskej armády so sídlom v Prešove, 31. 8. 1944 nacistami 
zatknutý za podozrenie z príprav povstania, odvleèený do zajatia v Nemecku. Pravdepodobne v marci 
1945 vo Flossenburgu popravený. O òom bližšie napr. ÈAPLOVIÈ, M.: Augustín Malár. Od légií po 
koncentrák. In: Do pamäti národa. (Zost. kol.). Bratislava 2003, s. 363-366. 

3 Exemplár tejto kroniky sa nachádza i v Štátnom archíve v Levoèi, v osobnom fonde Mateja Vojtáša 
(1904, Spišská Belá), neskoršieho múzejníka, archeológa a regionálneho historika Spiša. Tým sa nám 
zároveò potvrdzuje autenticita kroniky. 

4 O ozbrojenej akcii ústrednej vlády 9.-10. marca 1939 a vyhlásení výnimoèného stavu, nesprávne nazý-
vanom aj ako Homolov puè, jestvuje viacero výkladov a hodnotení. Niektorí autori však  upúšśajú od 
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V tú noc sa na východnom Slovensku zjavily v každej obci vyhlášky, podpísané div. 
gen. Ondrejom Mézlom,5 velite¾om VI. sboru, v ktorých medzi iným stálo doslovne toto: 

„… rozhodol som sa prevziaś na dobu potreby na teritoriu môjho sboru všetku moc 
správnu aj sudcovskú do svojich rúk. Od okamihu vylepenia alebo vybubnovania tejto 
vyhlášky každý je bezpodmieneène povinný podriadiś sa mojim nariadeniam, ako aj 
nariadeniam vojenských úradov a orgánov, ktoré v mojom mene budú horeuvedenú 
správu a sudcovskú moc vykonávaś. Predovšetkým zakazujem èo najprísnejšie všetky 
verejné shromaždenia, shlukovanie sa viacerých osôb na uliciach, ako aj akéko¾vek kri-
tizovanie tohto môjho poèinu. Oproti tým, ktorí by na to nedbali, bude zakroèené s naj-
väèšou prísnosśou a bezoh¾adnosśou … Ktorí budú pri páchaní týchto èinov dopadnutí, 
budú na mieste zastrelení. Nariaïujem s okamžitou platnosśou, aby všetky podniky, 
obchody a provozne ako aj verejné miestnosti boly zatvorené najneskoršie o 19. hodine. 
Po tejto hodine nie je tiež dovolené žiadnemu, aby sa zdržiaval na uliciach a verejných 
miestach … Zavediem súèasne prísnu cenzúru listových zásielok, preventívnu cenzúru 
periodickej tlaèe a suspendujem domovú slobodu.“ 

Poprední èinitelia slovenského života boli v tú noc zatknutí a uväznení. Všetky úra-
dy boly obsadené èetníctvom a vojskom. O èetníkoch kolovala zvesś, že sú to preobleèe-
ní èlenovia telocviènej jednoty „Sokol“. Ráno, 10. marca sa ¾udia prebúdzali na hroznú 
novinu. Nikto nevedel udaś, preèo, z akej príèiny sa dejú také prísne opatrenia. 

Nako¾ko sobota je trhovým dòom v Spišskej Novej Vsi, mnoho ¾udí z okolitých de-
dín prichádzalo v tento deò na trh niè netušiac, èo sa deje a èo sa stalo. Ozbrojené èet-
nícke a vojenské hliadky padaly do oèí každému Slovákovi ako výkriky násilia a bezprá-
via. A keï sa rozniesla zvesś, že týmto èinom èeských èetníkov a vojakov je ohrozená 
osobná sloboda, vtedy sa ¾uïom zatínaly päste a napriek prísnemu zákazu sa tvorily po 
uliciach väèšie, menšie skupiny, ba došlo aj k mohutnému manifestaènému sprievodu. 
Nieko¾ko èlenov z HG – velitelia boli totiž odvleèení a uväznení – napochytre zorga-
nizovali èatu, do rúk jednotlivcov dali slovenské zástavy a s tou hàstkou vyrukovali na 
ulicu. Tento èin bol v oèiach èeských vojakov a èetníkov velezradný. Z Levoèskej ulice 
vypochodovala silne ozbrojená èata èetníkov. K èate gardistov sa však pripojil všetok 
¾ud, nevynímajúc ani žien – dedinèianok s batohmi na chrbte. Zástup mohutnel a rás-
tol. Na ceste pred evanjelickým kostolom bol zastavený èetníckym oddielom. Zaznela 

oznaèenia „puè“ a hovoria o vojenskom, resp. vojensko-policajnom zásahu (s cie¾om záchrany štátnej 
celistvosti). Napr. BYSTRICKÁ, B.: Homolov puè v èeskej a slovenskej historiografii. In: Slovensko 
a druhá svetová vojna. (Zost. F. Cséfalvay – M. Púèik.) Bratislava 2000, s. 117-121, ANGER, J.: Vznik 
slovenskej armády v roku 1939. In: Z vojenskej histórie Slovenska 1918 – 1948. (Zost. J. Korèek.) 
Trenèín 1994, s. 77, ÈAPLOVIÈ, M.: Ès. armáda a Slovensko v rokoch 1918 – 1939. In: Slovensko 
v Èeskoslovensku 1918 – 1939. (Zost. V. Bystrický – M.  Zemko.) Bratislava 2002, s. 276. 
Ondøej Mézl (1887, Klopotovice, 1968, North Hollywood, USA) – absolvent dôstojníckej školy, 
úèastník 1. sv. vojny na východnom fronte, kde v r. 1915 padol do ruského zajatia. Ako nižší dôstojník 
potom pôsobil v ès. légiách. Po návrate do ÈSR v r. 1920 pôsobil vo velite¾ských funkciách, tiež vo 
funkcii ès. vojenského atašé v Belehrade. Od r. 1930 povýšený na brigádneho generála, v r. 1936 na 
divízneho generála. V r. 1936 ustanovený do funkcie velite¾a VI. sboru v Košiciach (po Viedenskej 
arbitráži presunutom do Spišskej Novej Vsi). Spoluriadil odsun ès. obèanov z území odstúpených 
Maïarsku; po 14. marci 1939 odišiel do Protektorátu, kde sa zapojil do odboja (Obrana národa). Po 
roku 1940 pôsobil v zahraniènom odboji na Západe (Francúzsko, Blízky Východ, Ve¾ká Británia). Po 
komunistickom prevrate emigroval, degradovaný ès. orgánmi na vojaka. Umrel v USA. Bližšie napr.: 
VALIŠ, Z.: Ondøej Mézl – Andrej Gak. In: Vojenské rozhledy, 1993, è. 2. 
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mohutným hlasom slovenská hymna. Hneï za òou ïalšia ob¾úbená pieseò „Kto za 
pravdu horí“. Vojaci i èetníci s nasadenými bodákmi rozháòali ¾ud, ktorý vlastne niè 
protizákonného nerobil, len pokojne stál na mieste. A práve v tom pevnom neústup-
nom postoji, s holými neozbrojenými rukami, sa ukázala sila, sila, na ktorú èetníci 
s vojakmi zabudli, lebo ju dosś nerešpektovali. Mužovia a ženy, mládenci a dievèatá 
postavili sa bok k boku a hoci boly na nich namierené èierne hrozivé otvory vojenských 
pušiek, nepohli sa, iba èo ulièku utvorili vo svojich radoch rozháòajúcim vojakom, aby 
sa za nimi opäś spojili. Koneène v tom najväèšom napätí prof. Brandobur uk¾udnil ¾ud 
a gardistom dal rozkaz k rozchodu. Èetníci i vojaci opustili ulice. K stre¾be nedošlo. 
Tak to bolo v Spišskej Novej Vsi.6 

Ale horšie veci sa dialy v iných slovenských mestách, najmä v Bratislave a v Prešo-
ve.7 Tam bolo nieko¾ko ¾udí ranených i màtvych (viï príslušné výstrižky z novín).8 

O 09.00 hod. (14. III.) spozoroval škpt. Morvic9 poplašný ruch na ulici: „panièky“ 
èeských dôstojníkov prichádzaly s kuframi do kasárne. Jednu „panièku“ vyššieho èes-
kého dôstojníka až vojenská asistencia doprevadila do kasárne. (Asi sa bály rozhorèe-
ného ¾udu). 

Po obede v 14.30 hod. bola vypoèutá reè posl. Šaòa Macha, v ktorej bolo vyrieknuté 
ve¾ké slovo, že Slovensko sa dnešným dòom stáva samostatným štátom. To, o èom naši 
predkovia len túžiś mohli, stalo sa skutkom. Pravda, mnohí hlavami krútili nad tým 
a prejavovali zrejmú nedôveru. 

15. marec 1939 
Prevrat, ktorý v týchto dòoch nastal, rútil sa úžasnou rýchlosśou vpred. Každú hodi-

nu iné zprávy, nové zvesti, z ktorých väèšia èiastka nezodpovedala pravde. To, èo pred 
chví¾ou bolo novotou, v nasledujúcej chvíli už patrilo minulosti; novšia vzrušujúcejšia 
zpráva vyvrátila tú prvú. 

Na velite¾stve VI. sboru nastávajú nepredvídané zmeny. 
Ráno príchádza pplk. gšt. August Malár ako zástupca slovenskej vlády k VI. sboru, 

ale po nieko¾kých hodinách je telegraficky vyrozumený MNO, že je menovaný velite-
¾om toho sboru a že má prebraś celú jeho agendu. Doterajšieho velite¾a sboru div. gen. 
Mézla s celým jeho štábom táto zvesś zronila. Z ich chovania bolo cítiś zatrpklosś. 
Chuś k práci razom ustúpila pasivite. Avšak k novomenovanému velite¾ovi sa chovali 
kamarátsky. Shlukovali sa po chodbách i miestnostiach, debatovali, radili sa, donášali 
tie najrozliènejšie zprávy a tým zapríèiòovali väèší zmätok. 

6 K opisu búrlivých udalostí v Spišskej Novej Vsi pozri tiež PETRÍK, J.: Spišská tragédia. Spišská Nová 
Ves 2007, s. 10-11. 

7 Marcové udalosti v Prešove patrili k najbúrlivejším v celej krajine. Bližšie k nim tiež PETRAŠKO, ¼.: 
Zakroèiś rázne a bezoh¾adne: krvavý incident v Prešove v marci 1939 (www.druhasvetova.sk) 

8 V Bratislave – ako v jedinom slovenskom meste – došlo aj k priamym obetiam na životoch. Ešte 13. 
marca tu následkom nástražného systému umiestneného nacistickými agentmi zahynuli dvaja ná-
hodní obèania. Jednu obeś zaznamenala aj HG, a to Antona Kopála, pôvodom z Ve¾kých Uheriec. 
Zahynul s najväèšou pravdepodobnosśou na následky zblúdenej gu¾ky ès. èetníkov 10. marca. Bližšie 
pozri napr. SOKOLOVIÈ, P.: Hlinkova garda 1938 – 1945. Bratislava 2009, s. 120-140. 

9 Škpt. tel. Ján Morvic, neskôr v roku 1944 už ako plk. spoj. J. Morvic pôsobil ako prednosta spojova-
cej správy MNO-Vojenskej správy (MNO-VS) a u po¾nej armády gen. A. Malára, èi v roku 1945 ako 
velite¾ Pionierskej stavebnej skupiny IV, v rámci 3. technickej divízie. 
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Vyhlásením samostatného Slovenského štátu zaniká právomoc èeských dôstojní-
kov. Èeskoslovenská armáda v tom okamihu nastupuje fázu úplného rozkladu a zániku. 
Na miesto nej má nastúpiś armáda slovenská. Hneï v prvej chvíli sa na všetkých stra-
nách javí ve¾ký nedostatok slovenských dôstojníkov a mužstva. Je vyhlásená mobilizá-
cia piatich roèníkov (1932, 1933, 1934, 1935, 1936) a to v okresoch: Hnúšśa, Revúca, 
Gelnica, Prešov, Vranov, Michalovce, Humenné, Trebišov, Medzilaborce, Stropkov, Gi-
raltovce, Snina, Bardiov,10 Sabinov, Stará ¼ubovòa, Levoèa, Kežmarok, Sp. Nová Ves, 
Poprad a Sobrance. Ba vedie sa nenápadná agitácia medzi záložnými dôstojníkmi, aby 
podávali èo najskôr dobrovo¾né prihlášky k cvièeniu v zbrani. 

Každý útvar dostáva slovenského velite¾a. V každej posádke na Slovensku sa od-
de¾uje mužstvo i gážisti slovenskej národnosti od Èechov. Všetok materiál preberajú 
slovenskí dôstojníci. Èesi ostávajú síce na miestach, ale sú postupne odzbrojovaní. Ich 
osobná bezpeènosś je, pravda, zaistená. 

V 12.30 všetci vojaci slovenskej národnosti skladajú prísahu novej slovenskej vláde, 
novému slovenskému štátu, tohto znenia: „Prisahám na živého Boha, že budem po-
slúchaś vládu slovenského štátu a všetkých òou ustanovených velite¾ov. Prisahám, že 
v plnení povinnosti ochotne obetujem i život. Tak mi Pán Boh pomáhaj!“ 

Za dôstojníka Slováka sa pokladá: 
1. Dôstojník rodom Slovák, 
2. dôstojník inej národnosti, ktorý ma za manželku Slovenku, 
3. dôstojník inej národnosti, ktorý už pôsobí dlhšiu dobu na Slovensku a záujem 

Slovenska má v srdci. 
Dnes došli prvé poplašné zprávy, že maïarské vojská sa soskupujú na východných 

hraniciach Slovenska. Ba dokonca sa šíria zvesti lavinovite, že Maïari prekroèili hra-
nice pri Košiciach, Užhorode, Revúci. Pod tlakom týchto zpráv plk. gšt. August Ma-
lár požiada div. gen. Mézla, aby ïalej viedol sbor, kým sa situácia nevyjasní, nako¾ko 
v krátkej dobe sa nemohol ani pri najlepšej vôli podrobne zasvätiś do pomerov. Po obe-
de sa však ukázalo, že tieto zprávy boly èiastoène vymyslené.11 Div. gen. Mézl fungoval 
potom ešte asi dva dni ako technický poradca. 

16. marec 1939 
Hneï na úsvite našej samostatnosti sa zakabonilo nad nami nebo. Naši južní suse-

dia Maïari, ktorí boli medzi prvými, èo uznali náš Slovenský štát,12 žijú v domnení, že 
teraz opäś nadišla pre nich vhodná chví¾a zaśaś do nás, odtrhnúś kus našej zeme, nášho 
¾udu. Teraz, keï armáda èsl. republiky je v úplnom rozklade, teraz, v tej chvíli, keï sa 
ešte len rodiś zaèína nová slovenská armáda, akosi hrozivo premiestòujú svoje vojenské 
jednotky od našich južných hraníc na hranice východné. Overené zprávy hovoria, že do 
Rimavskej Soboty nastúpili záložníci týchto roèníkov: 1907, 1908, 1909 a 1910, celkom 
asi 5.000 mužov. Po ustrojení týchto nastúpia vraj ïalší. Z toho možno uzatváraś, že 
u našich susedov sa èosi deje. 

10 Dnes Bardejov. 
11 Šírenie správ o prieniku maïarských vojsk na Slovensko súviselo so zaèiatkom maïarského obsadzo-

vania Podkarpatskej Rusi práve 15. marca 1939. 
12 Maïarsko uznalo diplomaticky Slovenský štát už 15. marca 1939. 
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Pred 12.00 hod. na rozkaz velite¾a sboru pplk. gšt. Malára svolaný bol celý dôstoj-
nícky sbor a na základe prehlásenia MNO boli vyzvaní všetci tí dôstojníci èeskej národ-
nosti, ktorí prejavujú vô¾u vstúpiś do sväzku novoutvorivšej sa slovenskej armády, aby 
podali prihlášky. Zároveò všetci dôstojníci boli požiadaní, aby každý ostal na svojom 
mieste dotia¾, kým nebude nahradený, alebo kým svoju agendu neodovzdá inému. 

Aký bol ve¾ký a povážlivý nedostatok slovenských dôstojníkov, vidno z toho jed-
noduchého príkladu: pri sborovom velite¾stve pracovalo 120 osôb. Teraz, keï sa celá 
agenda mala preberaś, zistilo sa, že novomenovaný velite¾ zostane sám s 3 – 4 pomoc-
níkmi. 

Z dôstojníkov èeskej národnosti sa prihlásilo hneï na poèiatku asi 30 ¾udí. Všetci tí 
s¾úbili a svoj s¾ub podaním ruky velite¾ovi sboru potvrdili, že ostanú v slovenskej armá-
de, ale keï ich pobyt v novom slovenskom štáte nebol právne zaistený, zaèali sa obávaś 
o svoju budúcnosś, takže do odchodu, 22. III. zostalo z prihlásivších sa 30 dôstojníkov 
len 16 osôb i s civilnými zamestnancami. 

Pplk. gšt. Malár hneï po svojom príchode shromaždil dôstojníkov Slovákov a to 
celkom 4, menovite: škpt. Morvic, kap. Sedlický,13 kap. Haviar14 a kap. Darvaš.15 S tý-
mito dôstojníkmi sa potom prebrala celá agenda sboru. V prvých dòoch sa pracovalo 
bez odpoèinku vo dne v noci. Hlavne pomocou telefónu, jusom16 a osobnými zásahmi. 
Takto nadmiernym úsilím podarilo sa predsa, že celá stavba nestroskotala a že do 22. 
III. jestvovala aspoò kostra celého bývalého štábu vel. VI. sboru, reprezentovaná asi 20 
dôstojníkmi, rtk. a civilnými zamestnancami. Takže velite¾ sboru bol súèasne i pred-
nostom oddelení a ostatných složiek. 

Tunajší Nemci oèakávajú príchod nemeckého vojska. Robia sa prípravy na uvíta-
nie. Majú vraj dôjsś až do Prešova. (Pozdejšie sa ukázalo, že táto zpráva bola tiež ako 
mnohé iné vymyslená.) 

Ministerstvo národnej obrany v Bratislave nariaïuje odstrániś doterajšie odznaky 
na èiapkach po¾ných i vychádzkových. Nahradiś sa majú trojfarebnou stužkou bielo-
modro-èervenou 2 cm širokou. Stužka bude umiestnená na èiapkach na tom istom 
mieste ako doterajší odznak, a to šikmo shora v ¾avo do prava. Nosia ju pravda len 
príslušníci slovenskej armády. 

Ministerský predseda dr. Jozef Tiso zaslal dnes vodcovi Nemeckej ríše, Adolfovi 
Hitlerovi telegram, v ktorom ho požiadal, aby prijal do ochrany Slovenský štát. Ríšsky 
kancelár Adolf Hitler odpovedal: „Prijímam Vašu ponuku a Slovenský štát beriem pod 
svoju ochranu“. 

17. marec 1939 
Odzbrojovanie vojenských osôb èeskej národnosti – kde ešte nebolo prevedené – má 

sa okamžite previesś. Toto náhle opatrenie vyvolalo medzi dôstojníkmi èeskej národ-

13 Kpt. žen. Jozef Sedlický, v slovenskej armáde pôsobil neskôr pplk. pion. J. Sedlický v roku 1944 ako 
prednosta pionierskej správy MNO-VS a Po¾nej armády, v roku 1945 ako velite¾ 3. technickej divízie. 

14 Kpt. tech. zbroj. Vojtech Haviar, dosiahol v slovenskej armáde hodnosś podplukovníka, neskôr zastá-
val funkciu prednostu zbrojnej správy MNO-Vojenskej správy. 

15 Kpt. zdrav. Štefan Darvaš, neskôr, v roku 1944 už pplk. zdrav. Š. Darvaš, pôsobil ako prednosta zdra-
votnej služby Malárovej po¾nej armády a velite¾ Vojenskej nemocnice 11 v Ružomberku. Zúèastnil sa 
povstania, a to ako prednosta zdravotnej správy 1. ÈSA na Slovensku. 

16 Skomolený názov pre „hugesogram“ – teda Hughesov telegrafný prístroj, inak nazývaný aj dia¾nopis. 
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nosti rozruch. Chodia zamåkli a debatujú o neistej budúcnosti. Len teraz je zrete¾nej 
vidno, ko¾ko ich tu bolo. 

V Maïarsku – pod¾a hodnoverných zpráv – zo dòa 14. na 15. marec bola vyhlásená 
na celom území (okrem obsadeného územia) mobilizácia svolávacími lístkami až do 52 
rokov veku.17 Prechody cez hranice boly úplne zastavené. 

18. marec 1939 
Toho dòa sa zavádza jazda do prava a to od 01.00 hod. Toto nariadenie sa týka jazdy 

po hradskej a všetkých ostatných cestách. Predbieha sa v ¾avo. Vodiè vozu, idúci peši, 
musí viesś kone z pravej strany.18 

Vojenské osoby, ktoré sú príslušníkmi Karpatskej Ukrajiny, na vlastnú žiadosś môžu 
byś prepustené do ich domovov, nako¾ko Karpatská Ukrajina bola okupovaná maïar-
ským vojskom a tým prestáva byś súèiastkou nášho štátu.19 

S tým v súvislosti vznikol naliehavý a ve¾mi ožehavý problém evakuácie toho muž-
stva a to tým viac, že razom, v jednej a tej istej dobe sa malo evakuovaś dôstojníctvo 
a mužstvo èeskej národnosti, maly sa likvidovaś a odosielaś zbytky 12. divízie, ktorá 
ustúpila z Karpatskej Ukrajiny; ïalší problém sa ukázal v príchode vojakov – Slová-
kov z Èiech a Moravy, ktorí prichádzali vo väèších menších skupinách a koneène po 
prestúpení hraníc sa rozprskli do svojich domovov. To samé bolo s Rusniakmi z Èiech 
a z Moravy. Koneène, aby azda miera zmätku a śažkostí bola dovàšená, bolo treba riešiś 
otázku Sièovcov20 v poète asi 450 ¾udí. Tieto momenty a problémy, hoci na prvý poh¾ad 
jednoduché, mohly spôsobiś sbehom okolností rozhorèenosś a pod tlakom neistoty 
a neurèitosti a bezhranièných spoloèenských výkyvov budily vážne obavy, aby nedošlo 
k ve¾kým a nepríjemným výtržnostiam. Odchodom dôstojníkov Èechov a mužstva èes-
kej a rusniackej21 národnosti všetky vojenské útvary ocitly sa razom vo ve¾mi chúlosti-
vej situácii. Len teraz sa ukázal absolutný nedostatok dôstojníkov Slovákov. Mnohým 
plukom veleli záložní podporuèíci. V prvých dòoch pri celom pluku ostalo len nieko¾ko 
(2 – 3) dôstojníkov a 1 – 2 rotníci. Najvyššia hodnosś velite¾a pluku bola škpt. aj to len 
vo ve¾mi zriedkavých prípadoch. Hrozilo nebezpeèenstvo, že hospodárska stránka za-
príèiní úplné zrútenie útvarov. Len s krajným úsilím, osobnými zásahmi velite¾a sboru 
a náèelníka štábu sa to podarilo premôcś a udržaś v každom telese aspoò 1 – 2 odbor-
níkov, kým prišli záložní dôstojníci. Z nedostatku velite¾ského živlu a tiež slovenského 
mužstva velite¾ sboru nariadil už 17. III. stiahnuś vojenské telesá a pluku v prápory 
a oddiely. Po odchode mužstva èeskej a rusniackej národnosti pluky boly po tejto strán-
ke ve¾mi slabé. Na pr. 14. peší pluk mal len 70 mužov, 32. peš. pluk asi 150. Normálne 
pri ostatných plukoch zostalo 180 – 200 mužov. Stavy u delostrelectva boly nato¾ko 

17 Mobilizácia súvisela s obsadzovaním územia niekdajšej Podkarpatskej Rusi. 
18 Významný krok aj pre budúcnosś. Dovtedy, èi už za monarchie alebo Èeskoslovenska, u nás platila 

jazda v¾avo, podobne ako je to dodnes vo Ve¾kej Británii. 
19 Zaujímavý názor; hoci staś pojednáva o 18. marci, teda už o období Slovenského štátu, jej pisate¾ 

akoby stále žil v bývalej ÈSR, ktorej súèasśou bola práve Podkrapatská Rus (od r. 1938 úradný názov 
Karpatská Ukrajina). 

20 „Karpatská Siè“ (tzv. Sièovci) – vojenské i polovojenské jednotky na Podkarpatskej Rusi bojujúce od 
roku 1938 proti èsl. štátnej moci, za odtrhnutie regiónu od ÈSR. Od polovice marca 1939, po anexii 
Podkarpatskej Rusi Maïarskom proti maïarskej okupácii. Onedlho však rozprášené. 

21 Rusínskej. 
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slabé, že nebolo možno z nich sostaviś ani bojovú èatu. Toto nepriaznivé postavenie 
sa zlepšilo po príchode 5 roèníkov zálohy. Nako¾ko mobilizácia bola prevedená len od 
urèitej èiary na východ, stalo sa, že východné pluky boly pomerne silnejšie k plukom 
na západe. Zasa tá okolnosś, že záložníci rukovali k najbližším vojenským útvarom, 
zapríèinila, že hoci mužstva bolo dosś, nebolo odborníkov (śažké gu¾omety, RSZ,22 

minomety), èo malo ve¾mi nepriaznivú ozvenu v nasledujúcich dòoch na východnej 
fronte. Pravda, keby bolo ostalo viac èasu na organizovanie, bolo by sa aj tomuto ne-
príjemnému položeniu predišlo, ale nebezpeèenstvo, ktoré bolo avizované z východnej 
fronty, nútilo stavaś jednotky èo najrýchlejšie bez dlhého uvažovania a bez akejko¾vek 
dôkladnejšej prípravy a organizovanosti. 

Maïarské vojská sa skutoène soskupovaly pri našich východných hraniciach, èo 
vynútilo u nás okamžité zvýšenie pohotovosti. Bol vydaný prvý operaèný rozkaz, v kto-
rom sa nariaïuje zaistiś hlavné smery: Michalovce – Užhorod – Stakèín – Pereèín 
a Stakèín – Užok. Ministerstvo národnej obrany dostalo zprávu, že Maïari nerešpek-
tujú hranicu medzi Slovenskom a bývalou Karpatskou Ukrajinou.23 Je nariadené uèi-
niś opatrenie, aby táto hranica nebola maïarskými jednotkami porušovaná. V prípade 
potreby je možné vynútiś si toto rešpektovanie hraníc i útokom a za každých okolností 
udržaś východnú hranicu Slovenska. 

Hranice sa na to v zvýšenej rýchlosti zaisśovaly, avšak maïarské vojsko využilo 
vhodného okamihu našej nepripravenosti a prílišnej dôverèivosti v ich rytierskosś (kto-
rou sa vystatujú), prešlo rieku Uh, obsadilo obce: Onakovce,24 Kamenica,25 Pereèín,26 

Dubriniè,27 Ve¾ké Berezné,28 Kostriny29 a Užok.30 Tento svoj útoèný èin ospravedlòujú 
tým, že hranica na východnom Slovensku medzi bývalou Karpatskou Ukrajinou neni 
presne v teréne vyznaèená. Žiadajú si, aby vládou poverená dôležitejšia osobnosś pre-
jednala túto vec priamo na mieste. 

Pán pplk. gšt. August Malár preberá velenie VI. sboru týmito slovami: 
„Z poverenia slovenskej vlády samostatného Slovenska dnešným dòom ujímam sa 

vojenského velenia nad východným Slovenskom. Ujímam sa tohoto význaèného, dnes 
však zvlášś śažkého úkolu v nadmieru vážnych chví¾ach, kedy z bývalej našej širokej 
vlasti jedine Slovensku osud doprial vo¾ného, slobodného žitia, samostatnosti.31 Aby 
som v plnej miere mohol urobiś zadosś tomuto najvyš zodpovednému úkolu, je naprosto 
nutné, aby každý jednotlivec, èlen slovenskej armády, èi už dôstojník, rotmajster a èi vo-
jak chápal a vykonal svoje povinnosti s najväèšou chuśou, ochotou, sebakázòou a úsilím 
tak, aby sme tu vo východnej èasti nášho milovaného Slovenska vytvorili to najlepšie, 

22 Pravdepodobne: rota sprievodných zbraní, teda mínometná a kanónová èata. 
23 Správne: bývalou Podkarpatskou Rusou. Názov Karpatská Ukrajina bol totiž úradným od jesene 

1938. 
24 Onkovce, dnes Onkivci, Ukrajina. 
25 Kamjanica, Ukrajina. 
26 Pereèyn, Ukrajina. 
27 Dubrynyèi, Ukrajina. 
28 Velikij Bereznij, Ukrajina. 
29 Kostryna, Ukrajina. 
30 Ide o obce v údolí rieky Uh. 
31 Pritom Malár patril k hàstke verejných aktivistov – bývalých èsl. legionárov, ktorí ešte 14. marca 1939 

dopoludnia v memorande vyzvali slovenský snem, aby nehlasoval za osamostatnenie. 
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èo je v našich silách. Dnes každý z nás musí pracovaś za troch. Celé Slovensko, ale i cu-
dzina díva sa na nás a právom oèakáva, že nesklameme. Preto žiadam od Vás všetkých 
dokonalú prácu, najväèšiu kázeò a sebaobetavosś. Ïalší osud Slovenska je v našich ru-
kách. Slovák bol vždy vzorným, statoèným vojakom v minulosti dávnej i nedávnej, teda 
tým lepší musí byś dnes, keï je výhradne vojakom a ochrancom svojho samostatného 
Slovenska. Verím preto a tiež oèakávam, že práve v dnešných śažkých poèiatoèných 
chví¾ach plno sa osvedèí každý vojak Slovák pre blaho svojho národa a vlasti.“ 

Situácia na východných hraniciach sa priostruje. K našim vojakom bola urèená vý-
zva tohto znenia: „Vojaci! Maïarské vojská prekroèili neprávom územie nášho štátu, 
nami všetkými milovaného Slovenska. Vyzývam Vás všetkých, ktorí ste dnes povolaní 
brániś hranice nášho štátu, ktoré boly najvyššími kompetentnými a zodpovednými za-
hraniènými èinite¾mi uznané, aby ste ich do krajnosti hájili. Nesmú sa vyskytnúś prí-
pady smutné a slovenského národa nehodné, ako sa vyskytly v ojedinelých prípadoch 
u jednotiek na východe. Žiadam od Vás bezpodmieneènú kázeò a vytrvalosś a proti 
nekázni nebudem sa zdráhaś vystúpiś èo najprísnejšie a vinníkov postaviś pred hlavne 
pušiek.“ 

19. marec 1939 
Prípravy pre evakuáciu èeských dôstojníkov, mužstva èeskej a rusniackej národnosti 

horúèkovite pokraèujú. Na východných hraniciach situácia nezmenená. Obsadzovanie 
sa deje vo zvýšenej miere. 

Medzi civilným obyvate¾stvom je maïarskou propagandou rozširovaná zvesś, že 
Maïari si èinia nároky na územie siahajúce až po Poprad. Túto zvesś rozširovali tu 
bývajúci Maïari, lepšie povedané, odrodení Nemci a Slováci. Poriadny a statoèný Slo-
vák týmto poplašným zprávam neveril, netešil sa im, ale jeho odpoveï bola tá, že sa 
dobrovo¾ne hlásil na frontu chrániś svoju zem. 

20. marec 1939 
Doterajší pozdrav uvedený v èl. 131 predpisu A-I-1 sa mení v tom smysle: N-tá jed-

notka na stráž! Na èo jednotka odpovie: Stráž! 
Nedostatok slovenských dôstojníkov sa èím ïalej tým viac javí. Na vyšších velite¾-

stvách to cítiś tým cite¾nejšie. 
Toho dòa sa na velite¾stve 11. divízie prihlásia štyria záložní dôstojníci, menovite: 

npor. del. Eduard Alexy, por. pech. Ján Frlièka, por. pech. Matej Vojtáš a ppor.32 pech. 
Jozef Hoza. Boli poverení preberaním jednotlivých oddelení. Škpt. gšt. Krnáè ich za-
viedol do príslušných oddelení, predstavil prednostom a preberanie oddelení sa zaèalo. 
Asi za 4 dni boli s prácou hotoví. Prvé momenty pri preberaní boly trápne. Ale po 
nieko¾kých hodinách, keï sa naši dôstojníci poznali s èeskými prednostami lepšie, šla 
práca hladko, bez zlého slova. Cez celý ten èas sa nevybavovaly pravda nijaké úradné 
spisy, takže velite¾stvo vlastne razom prestalo fungovaś. Tak sa stalo z dvoch príèin: 
Èeskí dôstojníci pod tlakom sbehnuvších sa udalostí sa apaticky dívali na všetko, ne-
zaujímalo ich niè z ich predošlej práce. Druhá príèina bola tá, že záložní dôstojníci, 
ktorí nastúpili, neboli vôbec oboznámení s postupom práce na vyšších velite¾stvách. 
Spisy a všetok materiál len preberali a uskladòovali. 

32 Hodnosś podporuèíka z ès. armády bola v slovenskej armáde onedlho zrušená. 
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21. – 22. marec 1939 
Pplk. gšt. A. Malár sa týmito slovami lúèi s odchádzajúcimi dôstojníkmi a vojakmi 

èeskej národnosti: 
„Dôstojníci a vojaci Èesi! V najbližšej dobe opustíte Slovensko. Pri tejto príležitosti 

vyslovujem vám v mene východného Slovenska najhlbšiu a najúprimnejšiu vïaku za 
preukázané služby Slovensku, hlavne východnému. Slovensko nikdy nezabudne a tiež 
plne oceòuje to, èo ste preò znamenali a vykonali v minulosti nedávnej a dnes. Chápem 
plne váš dnešný stav, bolesś a prajem vám zo srdca, aby osud dnes tak tvrdý obrátil sa 
vo váš prospech národný. Ïakujúc vám, prajem vám pri návrate do vašich domovov, 
aby ste našli sk¾udnenie myslí a citov a želám si, aby ste si zachovali srdeèné spomienky 
na doby strávené na Slovensku a na Slovensko samo, ktoré s vami v týchto krušných 
chví¾ach plne cíti.“ 

Zprávy z východných hraníc sú s ve¾kou netrpezlivosśou oèakávané … 
To, èo sa zdalo pred nieko¾kými dòami nemožnosśou, stalo sa razom pravdivou 

skutoènosśou: maïarské vojská v noci z 22. na 23. marec prekroèili východné hranice 
Slovenského štátu.33 

23. marec 1939 
Maïarské neoprávnené prekroèenie našich východných hraníc, nielen že vyvolalo 

trpké rozhorèenie, ale aj všeobecnú pohotovosś a bojovú útoènosś nášho mladého, na 
troskách bývalej èsl. armády postaveného vojska. 

Neopísate¾nou trpkosśou bol zachvátený každý roduverný Slovák nad brutálnym ne-
charakterným jednaním Maïarov. Vonkoncom nemôžu nièím ospravedlniś tento svoj 
zákerný postup. Týmto svojím útokom sa vpísali do dejín medzi lupièské národy, žijúce 
v zastrèených kútoch Ázie. Dobre vedeli o našej nepripravenosti, veï sami doznáva-
jú (ústami akt. npor. – zajatca, eskortovaného do Bratislavy), že prekroèenie našich 
východných hraníc im šlo neobyèajne ¾ahko, ani len žandára, alebo pohraniènú stráž 
nikde nepostrelili. Prenikli takto behom tejto noci miestami až 20 km do nášho územia. 
Plesali radosśou, veï takto za nieko¾ko dní prejdú celé Slovensko a pravdepodobne 
sa sýtili myšlienkami, že keï sa budú musieś nazpäś stiahnuś, aspoò vydrancujú naše 
bohaté obce a odnesú si znaènú korisś. Z toho celkom zrejmé, že ich výpad je celkom 
lúpežného rázu. Na zakroèenie našej vlády k tomu všetkému dávajú nemiestnu smiešnu 
odpoveï. Maïarská vláda vraj nevie o nijakom útoku, pripúšśa, že mohlo dôjsś pri ko-
rigovaní hraníc k menším incidentom, ale popiera akúko¾vek bojovú útoènosś. S takým 
charakterným susedom je veru śažko po dobrom vychádzaś. No ich brutálne barbarské 
spôsoby sa onedlho ukázaly v lepšom svetle. Ale to bude spomenuté na nasledujúcich 
stránkach. 

33 Z novších prác k maïarsko-slovenskému vojnovému konfliktu pozri napr. CSÉFALVAY, F. a kol.: Vo-
jenské dejiny Slovenska V. (1939 – 1945). Bratislava 2008, s. 14-18, CSÉFALVAY, F.: Predohra a priebeh 
maïarsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 1939. Vojenská história, è. 2, 2004, s. 39-58, 
CSÉFALVAY, F.: Zaèiatok maïarsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 1939 (o mýtoch 
a nepresnostiach). In: Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. (Zost. Pekár, 
M. – Pavloviè, R.). Prešov 2007, s. 241-250, MIÈIANIK, P.: Pokraèovanie slovensko-maïarského vojno-
vého konfliktu po oficiálnom skonèení maïarskej agresie (marec - apríl 1939). In: Slovensko medzi 14. 
marcom 1939 a salzburskými rokovaniami, s. 251-267, Malá vojna. (Zost. L. Deák.) Bratislava 1993 a i. 
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Hoci naša armáda, v plienkach sa nachádzajúca, nezaruèovala nám plného preni-
kavého víśazstva, odhodlali sa naši velitelia k protiútoku. Nebolo èasu na dlhé úvahy. 
Každá sekunda bola nesmierne drahá. Každý rozkaz, každý krok musel byś vydaný 
a prevedený s bleskovou rýchlosśou. Vïaka našim velite¾om, ktorí s nad¾udským úsilím 
previedli to, že 23. III. naproti maïarskému vojsku už stoja naše, hoci riedke, ale od-
vážne šíky. 

Slovenská armáda krvou krstí slovenskú samostatnosś … 
V 09.20 až 09.30 hod. štartujú z letiska v Sp. Novej Vsi tri bombardovacie lietadlá 

s úkolom letieś na Michalovce – Pavlovce34 – Ub¾a a v tomto priestore bombardovaś 
maïarské trupy, ktoré prekroèily naše hranice. 

Oblastné velite¾stvá HG dostávajú nariadenia, aby rozkázaly okresným velite¾stvám 
HG, aby sa postaraly o nastúpenie záložníkov do najbližších posádok a aby z nich boly 
formované bojové jednotky pripravené k odchodu. 

Velite¾ VI. sboru pplk. gšt. August Malár ihneï odchádza na východ, aby osobne 
mohol viesś bojové opatrenie. Štáb na èele s náèelníkom škpt. gšt. Jánom Krnáèom je 
bez odpoèinku v stálej permanencii. 

Je vedený všeobecný operaèný rozkaz, v ktorom sú dispozície na zabránenie nepria-
te¾ského postupu údolím potoka Svinky a rieky Torysy, smerom Bohdanovce35 – Mir-
kovce a Kec. Peklany36 – Tuhrina. 

24. marec 1939 
Slovenská vláda dala ultimátum maïarskej vláde, aby obsadený priestor Slovenska 

bol vyprázdnený do 08.00 hod. dòa 24. marca 1939. 
Maïari, pravda, urvané územie držali i naïalej pevne vo svojich rukách. 
Boj na hraniciach trval celý deò a lokalizoval sa na èiary, dosiahnuté oboma stra-

nami. 
Pod¾a hodnoverných zpráv z Košíc boli Maïari ve¾mi prekvapení, že na rieke Uhu 

a vôbec na východnom Slovensku našli nejaký odpor. Poèítali s tým celkom pevne, že 
po odchode èeského vojska (22. III.) nenajdú na východnom Slovensku vôbec nijaký 
odpor a chceli preto obsadiś územie až po Slánske vrchy a pod¾a možností i ïalej. 
Z toho je zrejmé, akú ve¾kú dôležitosś malo naše bojové zasiahnutie a postavenie sa 
na odpor. 

Medzi civilným obyvate¾stvom sa vynorily podivné úsudky: 
Nemecká vláda na èele s ríšským  kancelárom nám vraj pris¾úbila ochranu a teraz, 

keï na nás útoèia Maïari, nemecké vojská na pomoc neprichádzajú. Tí, ktorí takto 
usudzovali, zabudli asi, že najlepšia obrana je, keï bez inej pomoci sami si vieme rady. 
Èo by nám to bolo osožilo, keby nám nemecké vojská boli prišli na pomoc a potom 
by sa bolo do sveta trúbilo, že Slovákov vôbec niet, lebo len Nemci sa postavili proti 
Maïarom. Požiadaním nemeckej vlády o pomoc by sme boli ukázali našu slabosś, našu 
absolutnú menejcennosś. 

Nako¾ko rozzúril Maïarov náš protiútok, vidíme z ich hrozného èinu, ktorý zatria-
sol svedomím i tu bývajúcich Maïarov. 

34 Pavlovce nad Uhom. 
35 Dnes Šarišské Bohdanovce. 
36 Kecerovské Pek¾any, dnes èasś obce Kecerovce. 
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Dnes po obede v 17.15 hod. previedli Maïari svoj ïalší barbarský skutok. Pokojné, 
niè netušiace obyvate¾stvo Spišskej Novej Vsi, ïaleko za frontom, bolo razom vyrušené 
výbuchami bômb. Nad spišskonovoveským letiskom sa zjavily nepriate¾ské bombar-
dovacie lietadlá. Oèití svedkovia, ktorí poèas celého bombardovanie boli na letisku, 
npor. let. Gulianiè a por. let. Wágner, podávajú o priebehu bombardovanie túto zprávu: 
„Bombardovanie bolo prevedené śažkými bombardovacími letúòmi typu Caproni alebo 
Savoya-Marchett o troch motoroch. Maly vysuté gondoly pre strelcov. Bombardovanie 
bolo prevedené v 17.15 hod. Útok bol uskutoènený v prúde trojèlenných rojov za sebou 
smerom od juhu na sever. Prvý roj shodil v priestore pred letiskom ve¾ké množstvo zá-
pa¾ných dvojkilogramových púm, zvaných žabky. Zbývajúce dva roje previedli útok śaž-
kými dvadsaś-, päśdesiat-, sto-, dvesto-, a śažkými brizantnými bombami a to dva razy. 
Posledný tretí nálet bol prevedený gu¾ometmi na letúny, ktoré boly rozmiestnené na 
letisku. Celkom bolo vyradené sedem dvojmiestnych letúnov a dva stíhacie letúny. 37 

Z budov ani jedna nebola priamo zasiahnutá, ale nieko¾ko bômb spadlo do ich tesnej 
blízkosti a tlakom výbuch nielen že obloky boly celkom povybíjané, ale aj železné rolety 
na garážach boly povytrhávané a rozbité; len dve budovy ostaly nepoškodené. Požia-
rom bolo znièené skladisko dreva a uhlia. Èiastoène zhorela jedna prívesná motorová 
cisterna, ktorá bola pravda bez benzínu. Budovy sú okrem toho poškodené èrepinami 
a tiež armatúra podzemnej benzínovej cisterny. Hangáry neboly vôbec poškodené. 

Obrana ve¾korážnych gu¾ometov protilietadlových úèinkovala až pri druhom nálete, 
lebo útok bol prevedený neoèakávane a totožnosś letúòov nebola bezpeène zistite¾ná. 
Poèas bombardovania odštartoval trojèlenný roj stíhaèov a prenasledoval bombardova-
ciu jednotku. Mužstvo perute bolo na veèer odsunuté do kasární v meste, lebo fyzicky 
bolo úplne vyèerpané, morálne celkom deprimované.“ 

Kap. zdrav. MUDr. Darvaš bol však ochotný prepožièaś lekárske nálezy, ktoré boly 
spísané pri vyšetrovaní a z ktorých vysvitá, ako zomieraly nevinné obeti vinou maïar-
skej brutálnosti v pokrokovom XX. storoèí. 

Lekársky nález 
Por. del. Michala Uduta, prísl. do Èinadijeva,38 del. pl. 12, ktorý zomrel pri leteckom 

bombardovaní dòa 24. III. 1939 v Spišskej Novej Vsi. 
Objektívny nález: Zadná èiastka, t. j. polovica lebky odtrhnutá èrepinou granátu. 

Mozog je z ve¾kej èiastky pooblamovaný a roztrieskaný. 
Príèina smrti: znièenie centier pre život nezbytných; 

Voj. Augusta Ïuraèku, let. pluk 3, letka 13, narodeného dòa 20. III. 1918 v Malých 
Ripòanoch, okres Nitra, príslušného tamtiež, ktorý zomrel pri leteckom bombardovaní 
dòa 24. III. 1939. 

37 Spišskú Novú Ves bombardovalo celkovo 10 maïarských bombardovacích lietadiel Junkers Ju 86K-2, 
ktoré na letisko a mesto zhodili 900 kusov 10 až 50-kilových bômb (z toho 640 zápalných). Desaś 
strojov patrilo bombardovacej letke 3./5.KB a dva bombardovacej letke 3./4.KB. Èrepiny bômb po-
škodili jeden ¾ahký bombardér Letov Š-328, jeden moderný rýchly bombardér Avia B-71 a tri cvièné 
Aero Ap-32. Palubní strelci maïarských lietadiel pa¾bou gu¾ometov poškodili 2 stíhaèky Avia B-534. 
RAJNINEC, J.: Slovenské letectvo 1939 – 1941 (1.). Bratislava 1999, s. 28. 

38 Èinadijevo, pri Mukaèeve. 
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Objektívny nález: Predná stena hrudníka èrepinou granátu úplne vyrazená. Hrudné 
orgány sú celkom obnažené, prièom p¾úca a srdce sú roztrhané. Príèina smrti je zjavná: 
roztrieštenie hrudných orgánov; 

Voj. Jozefa Turzu, let. pluk 3, letky 13, narodeného dòa 23. VIII. 1916 v Hlohovci, 
príslušného tamtiež, ktorý zomrel pri leteckom bombardovaní dòa 24. III. 1939. 

Objektívny nález: Na prednej strane pravej polovice hrudníka je tržná rana, velikosti 
4 x 2 cm nerovných okrajov, siahajúca do håbky. Chodidlo ¾avej nohy je èrepinou graná-
tovou rozseknuté. Rana beží od päty až k tretej metatarsálnej kosti. Koža na celej nohe 
je ako vosk žltá, vidite¾né sliznice sú bledé. 

Smrś nastala vykrvácaním do dutiny hrudnej následkom poranenia väèších ciev 
a p¾úc; 

Voj. v zál. Rudolfa Beláka, let. pluk 3, letka 12, narodeného 10. IV. 1910 vo Velušov-
ciach, okres Topo¾èany, príslušného tamtiež, ktorý zomrel pri leteckom bombardovaní 
dòa 24. III. 1939. 

Objektívny nález: Úplne zuholnatenie màtvoly tak, že sa mäkké èiastky tela pri do-
tyku drobia. Na mnohých miestach sú kosti obnažené. Jeho identita mohla byś zistená 
až vtedy, keï pri nieko¾konásobnom prevedenom nástupe mužstva nebol prítomný 
a pod¾a udania svedkov bežal do objektu, ktorý bol pri bombardovaní zapálený a úplne 
zhorel. Príèina smrti je zjavná: úplne zuholnatenie celého tela; 

Voj. Michala Svitnièa, let. pluk 3, letka 45, narodeného dòa 16. VII. 1916 vo Viedni, 
príslušného do Vajnor, okres Bratislava, ktorý zomrel pri leteckom bombardovaní dòa 
24. III. 1939. 

Objektívny nález: Hlava na nieko¾ko kusov rozbitá, hrudník a brucho roztrhané, 
¾avá dolná konèatina úplne odtrhnutá od tela. 

Príèina smrti je zjavná: úplne roztrhané tela na nieko¾ko kusov. 

Obete civilného obyvate¾stva sú ešte hroznejšie. 
Rodina Horváthová: matka usmrtená.39 Hrudník mala úplne roztrhaný, p¾úca a srd-

ce vytrhnuté. Otec śažko ranený. Jedno mladšie dieśa trpí imbecilitou a druhý syn slúži 
pri vojsku. 

Starý železnièiar40 vo výslužbe, maïarskej národnosti sa vracal z lesa domov s dre-
vom na chrbte. Sadol si pri ceste a odpoèíval. Bol zasiahnutý granátom a ostal na 
mieste màtvy. 

V inej rodine matka stála s roèným dieśaśom na rukách pred domom. Granát vy-
buchol asi na 5 krokov od nej. Ju zabilo a dieśa žije. Jej manžel śažko a nebezpeène 
ranený. Ostáva 5, úplne na seba ponechaných sirôt.41 

Z ranených mnohí v nemocnici umierajú, takže koneèný poèet màtvych nemožno 
ani udaś. 

39 Bola to Mária Horváthová, rod. Melegová. PETRÍK, J.: c. d., s. 44. 
40 Bol to Jozef Horna, 54-roèný. Tamže. 
41 Išlo o Annu Potopovú, rod. Schneiderovú; raneným manželom bol Ján Potopa. Tamže, s. 45. 
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Zápalnými pumami bol tiež bombardovaný civilný dopravný autobus, idúci po ceste 
z Vondrišla42 do Sp. Novej Vsi. 

V Spišskej Novej Vsi medzi obyvate¾stvom nastala úžasná depresia. Stal sa prípad, 
že starší èlovek, trpiaci silnou srdeènou vadou, náhle na ulici zomrel.43 

Že Maïari mali v úmysle narobiś èo najviacej škody na materiále i na ¾udských živo-
toch, svedèia tieto okolnosti: Bombardovanie bolo prevedené práve v èase vydávania ve-
èere, keï totiž na kasárenskom dvore bolo najviac vojakov a ostatní všetci boli doma. 

Tento ich ne¾udský brutálny skutok len v budúcnosti, po dostatoènom odstupe bude 
môcś byś dostatoène odsúdený. 

25. marec 1939 
Na všetkých velite¾stvách vo dne i v noci stále, intenzívna permanencia. Zprávy 

z bojiska hovoria, že Maïari majú ve¾ké straty, spôsobené najmä naším letectvom. 
Od vèasného rána sú hlásené novšie a novšie transporty vojenských jednotiek a tiež 

vyše 5.500 èlenov HG, regrutovaných zo všetkých kútov celého Slovenska. Toto všetko 
smeruje jednak na východný front a tiež na zaistenie hraníc z juhu. Hranice sa každú 
chví¾u zosilujú prichádzajúcimi bojovými jednotkami. 

Situácia na východnom fronte je pod¾a hlásenia takáto: 
v smere Ub¾a – Stakèín majú Maïari obsadenú èiaru: Príslop – Roztoky – Kal-

ná44 – Klenová – Ladimirová. 
V smere Užhorod – Michalovce: Maïari majú obsadenú túto èiaru: Vyšnia Ryb-

nica – Jasenov – Nižnia Rybnica – Blatné Remety – Kalná45 – Kopèany.46 Maïarské 
vojsko dalo rozkaz obyvate¾stvu Nižnej Rybnice, aby evakuovalo. V tejto dobe neni tam 
ani jeden obèan. Maïari cez celú noc strie¾ali. 

Do 20.00 hod. sa podarilo naším jednotkám zpäś dobyś kótu 443, ležiacu medzi 
Stakèínom a Roztokami. 

Maïari požiadali o prímerie. 

26. marec 1939 
Doteraz trvajúce pekné poèasie sa postupne mení na pochmúrne a daždivé, èo 

obom vojskám robí ve¾ké śažkosti. 
Maïari 26. III. trikrát porušili prímerie. Strie¾ajú minometmi a delami. Tak zacho-

vávajú svoje rytierske slovo. Inakšie je na fronte k¾ud, iba nieko¾ko prieskumných letov 
z maïarskej strany. 

Diplomatické jednanie s Maïarmi vyznelo v predbežnú dohodu tak, že slovenské 
i maïarské vojsko na fronte Stakèín – Sobrance sa bude chovaś pasívne; obe strany 
zachovajú k¾ud zbraní. Ïalšie vyjednávania pokraèujú rýchlym tempom. 

Celkovú charakteristiku bojov na východe podáva velite¾ sboru pplk. gšt. August 
Malár takto: Že sa nepodarilo zastaviś postup Maïarov, bolo viac príèin. Prvá príèina: 
Naprostá prevaha Maïarov v poèetnosti a v organizovanosti. Popri našej zo zbytkov 

42 Vondrišel, dnes Nálepkovo. 
43 Bol to Karol Platko, 56-roèný dôchodca. Tamže, s. 44. 
44 Kalná Roztoka. 
45 Najskôr Kalná Roztoka pri Snine. 
46 Dnes Zemplínske Kopèany, okres Michalovce. 
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sotva ako-tak slepenej armáde nastupujú jednotky ïaleko poèetnejšie, dobre organizo-
vané, so starým velite¾ským sborom. 

U nás boly naproti tomu jednotky na chytro postavené, medzi mužstvom a velite¾-
ským sborom nebolo vôbec potrebného a pre boj tak významného duševného vzśahu. 
Neznali sa navzájom. 

Druhá príèina sa javí v maïarskej lsti. Nadviazali totiž s našimi v prvom slede sa 
nachádzajúcimi jednotkami srdeèný pomer. Dokonca vzali našich k vzájomnej návšte-
ve, èím získali poh¾ad do všetkého na pohranièí. 23. III. skoro ráno na každom smere 
maïarské vojsko zaèalo postupovaś bez pa¾by s rozvinutými bielymi práporkami, èím 
vniesli do našich jednotiek 1. sledu úplný zmätok; pritom tvrdili, že toto územie až po 
nové hranice im bolo pririeknuté nemeckou vládou. 

Ïalšia príèina: Znaèná ledabolosś velite¾ov pohranièných skupín, ktorí hoci im to 
bolo nariadené, ako sa dodatoène vyšetrovaním zistilo, vo väèšine prípadov sa vôbec 
nezaistili, alebo len ve¾mi nedbanlivo. Tým sa mohlo staś to, že boli nástupom Maïa-
rov prekvapení v posteliach; tam odtia¾ ich śahali do zajatia. 

Štvrtá príèina: Nedôstojné, nestatoèné a zbabelé sa chovanie velite¾ov 1. sledu a ešte 
zbabelejšie chovanie mužstva; po celých skupinách hneï sa vzdávalo bez boja, alebo 
keï malo možnosś, ušlo. 

V tejto žalostnej situácii ministerstvo národnej obrany nariadilo, aby stratené úze-
mia boly nazpäś dobyté protiútokom. Hoci bolo treba zaistiś celú frontu – zprávy zo 
všetkých strán strašily – bolo nutné na prevedenie protiútoku stiahnuś sily z frontu, do 
urèitej miery obnažiś Prešov a s takto získaným práporom v sile asi 600 mužov, ktorý 
bol v noci na 24. III. ráno autami prevezený do Michaloviec proti všetkým zásadám 
taktiky, zahájený útok za podpory delostreleckej pa¾by z nieko¾kých diel a napochytre 
s èatou obrnených áut sostavenou z neodborníkov.47 

Útok by sa bol azda podaril – nepriate¾ bol prekvapený a prvé dediny slabo obsade-
né aj opustil – avšak keï naše útoèiace jednotky narazily na silnejší odpor, okamžite 
sa obrátily a celé roty zahadzovaly zbrane a rozprchávaly sa v teréne. Vina spoèívala 
v znaènej èiastke na dôstojníkoch. 

V tento deò však celá fronta javila znaèný nek¾ud. Jednotky 16. a 20. pluku, hoci 
nepriate¾ vôbec útoène nezasahoval, opúšśaly frotnu, zmätene utekaly do zadu a šírily 
pri tom poplach v zázemí, ktorá okolnosś mala ve¾mi zlé následky, lebo aj civilné úra-
dy pomýš¾ali na útek. Mnohí úradníci a verejní èinitelia 24. III. po obede aj skutoène 
z Michaloviec ušli. 

Pplk. gšt. August Malár cez 23. a 24. marec väèšinou osobne zasahoval až do veli-
te¾stiev skupín a takto ich skúšal prinútiś k výdatnejšiemu a väèšiemu odporu. V noci 
24. – 25. marca boly zasadené jednotky zo západných oblastí sboru a tiež jednotky zo 
západných sborov a tým sa dosiahlo uspokojivé stabilizovanie frontu, ba dokonca obra-
na sa stala hodne aktívnou: naše jednotky na každú maïarskú akciu odpovedali ihneï 
protiakciou, èo u Maïarov zaèalo budiś urèitý rešpekt. 

Cez 24. marec do obedu prichodily z frontu ve¾mi nejasné a znepokojujúce, a to 
najmä z prvého sledu. Bolo cítiś, že na fronte neni èosi v poriadku. Velite¾ skupiny 
Michalovce nechcel sa dosś jasne vyjadriś. Vzbudzoval dojem, že nie je dosś rázny a tvr-
dý. Preto velite¾ sboru pplk. gšt. Malár požiadal ministerstvo národnej obrany, aby ho 

47 Z príslušníkov telegrafného práporu a dobrovo¾níkov HG. 
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 mohol zameniś. Súhlas bol udelený a na základe toho bol tam vyslaný mjr. Kubíèek48 

a k veèeru pplk. Pousek. Z obavy, že ani toto opatrenie nepovedie k prajnému výsled-
ku, odobral sa velite¾ sboru sám osobne do Michaloviec, zarazil ïalší ústup a nariadil 
prechod do obrany. 

Týmto ráznym zásahom sa predišlo panike, ktorá sa už zaèínala zmocòovaś civil-
ného obyvate¾stva. Ostro bolo tiež zakroèené aj u okresného náèelníka, ktorý sa dal 
strhnúś divými poplašnými zprávami a nariadil evakuáciu poštového úradu. 

Z týchto nieko¾kých jasných faktov dostatoène sa možno presvedèiś o nesmierne 
śažkej a zodpovednej úlohe, ktorá spoèívala na velite¾ovi východného Slovenska, ale 
ktorú splnil èestne a pod¾a daných śažkých okolností hrdinsky. 

Celková charakteristika dôstojníckeho sboru sa ukazuje v tomto svetle: O ve¾kom 
nedostatku aktívnych dôstojníkov bola už spomienka, ale najviac sa pociśoval nepatrný 
poèet starších aktívnych dôstojníkov. Záložných dôstojníkov bolo pomerne dosś avšak 
všetko temer v najnižšej hodnosti. Jednotlivci z nich prejavili znaènú iniciatívu a orga-
nizaènú schopnosś, ale väèšina ponechaná sama na seba, èasto si nevedela rady. Stávala 
sa znaène nervóznou a poplašenou. Podobne to bolo aj s mladými aktívnymi dôstoj-
níkmi. Velite¾ východného Slovenska pplk. gšt. Malár mal dojem, že vojenské školy 
pre aktívnych dôstojníkov neboly na svojej výške a nevychovávaly k samostatnosti. Zo 
starších aktívnych dôstojníkov mnohí neboli dosś iniciatívni a samostatní. 

Osobitný, śažký problém spôsoboval žold: nebolo peòazí. 
Dnes bol eskortovaný do Bratislavy maï. npor. Dezsö Sepszy, zajatý u Sobraniec 

por. v zál. Matejom Vojtášom. 

27. marec 1939 
Èas je ve¾mi špatný; prší bez prestania. Zprávy z frontu nedonášajú niè o podstat-

ných zmenách, je iba zaznamenaná miestami nepriate¾ská delostrelecká pa¾ba. 
Mesto Spišská Nová Ves a s ním spolu celé Slovensko je dnes v znamení pohrebu 

nevinných obetí maïarského leteckého útoku na Spišskú Novú Ves. 
Hoci od rána ustaviène prší, všetok ¾ud zo samotného mesta a z blízkeho i vzdiale-

nejšieho okolia sa schádza k smutnému aktu. 
S katafalku, kde ved¾a seba sú umiestnené rakvy, poprykrývané ve¾kým množstvom 

vencov, vanie akási sugestívna, uchvacujúca sila, ktorej úèinok sa zrete¾ne javí na tvári 
každého roduverného Slováka. Táto nevinne vyliata krv sśa roztrúsené semeno padá do 
sàdc statoèných, slobodu milujúcich a svoju zem brániacich Slovákov. 

V 13.45 hod. deputácia sborového velite¾stva položila veniec na katafalk. 
Pohrebné obrady sa zapoèaly v 15.00 hod. a prevedené boly spišským biskupom 

J. E. Jánom Vojtaššákom za asistencie ve¾kého poètu spišského duchovenstva. 
Po skonèení cirkevných obradov rozlúèil sa s màtvymi v mene mesta vládny komisár 

Spišskej Vsi Kuchár.49 

Po òom sa s obeśami rozlúèil pplk. gšt. August Malár. 

48 Mjr. pech. Karel Kubíèek (1896, Kromìøíž, niekdajší legionár) ostal slúžiś v slovenskej armáde. (Ofi-
ciálne bol prijatý 10. mája 1939). V roku 1944 ako velite¾ pešieho pluku 101 Technickej brigády 
v Taliansku dezertoval k spojencom.  

49 Vládnym komisárom bol Jozef Kuchár. K priebehu smútoèných obradov pozri PETRÍK, J.: c. d., s. 
53-58. 
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Za slovenské letectvo prehovoril mjr. let. Ambruš. Za slovenskú vládu hlavný velite¾ 
Hlinkovej gardy Šaòo Mach. Ïalej prehovoril prof. uè. úst. Štolc. Všetci títo reèníci 
s hlbokým smútkom vyjadrili bolesś celého Slovenska nad nevinne vyhaslými životmi 
a vyzdvihli neodôvodnenosś brutálneho maïarského poèínania. 

Potom ešte prehovoril v mene ministerstva národnej obrany pplk. duch. Kovalèík50 

a po òom delegát za letecký odbor HG. 
Po týchto prejavoch sa pohol smútoèný sprievod od mestského domu na cintorín. 

Po dokonèení cirkevných obradov spevokol št. uè. úst. zaspieval pieseò „Bože svetu 
Stvorite¾u“ a za tým hneï hymnu, ktorú spolu oduševnene spievalo celé obecenstvo. 

Dnes sa potvrdila pred tým neuverite¾ná zpráva, že nášho por. let. Ferdinanda 
Šventa Maïari odstre¾ovali vo chvíli, keï menovaný padákom soskoèil z poškodeného 
lietadla a že ho skutoène aj sostrelili. Ïalší zverský èin, ktorý sa nikdy a nièím nedá 
ospravedlniś. 51 

28. – 29. marec 1939 
Diplomatické jednanie s Maïarmi vyznelo v predbežnú dohodu tak, že slovenské 

i maïarské vojsko sa na fronte Stakèín – Sobrance bude chovaś pasívne. Obe strany 
zachovajú do koneèného riešenia k¾ud zbraní. 

Zprávy potvrdzujú k¾ud na celej fronte. Poèasie ostáva nezmenené; prší ustaviène 
bez prestania. Táto prestávka sa využíva v zázemí na organizovanie velite¾stiev vojen-
ských útvarov. 

30. – 31. marec 1939 
Z frontu opäś prichádzajú poplašné zprávy o maïarskej útoènosti. Na základe tých-

to hodnoverných zpráv je nariadená pohotovosś nášho vojska týmto rozkazom: 
„Nariaïujem prísnu bojovú pohotovosś všetkých jednotiek s okamžitým prevede-

ním. Postavenia musia byś obsadené, všetky vojenské osoby úplne ustrojené a priprave-
né obsadiś postavenia.“ 

Nasledovaly chvíle ve¾kého napätia, vzrušeného oèakávania. Nepriate¾ sa sústreïo-
val na strategicky dôležitých bodoch. 

Avšak 

50 František Kovalèík – v roku 1938 podplukovník duchovnej služby, slúžil na velite¾stve VII. sboru 
v Banskej Bystrici vo funkcii prednostu katolíckej vojenskej duchovnej služby. Po vzniku slovenskej ar-
mády sa stal 3. 5. 1939 prednostom katolíckej duchovnej služby MNO. Pochádzal z košickej diecézy. 
V prvých týždòoch svojej existencie mala armáda, pre zaujímavosś, 9 rímskokatolíckych vojenských 
duchovných, 1 gréckokatolíckeho (Rusín) a 1 evanjelického duchovného. Jediného ev. duchovného 
mali však slovenskí evanjelici aj v bývalej èsl. armáde. PEJS, O.: Slovenské vojenské duchovenstvo 
(1939 – 1945). Praha 1994, s. 14-18. Od druhej polovice roka 1939 sa – na rozdiel od praxe v èsl. armá-
de – stala úèasś na náboženských obradoch (pod¾a jednotlivých vyznaní) pre príslušníkov armády 
povinnou. PEJS, O.: c. d., s. 26. 

51 Pod¾a maïarskej verzie F. Švento dopadol živý neïaleko skupiny husárov maïarskej 2. jazdeckej 
brigády. Po pristátí h¾adal v kombinéze doklady, èo títo pokladali za pokus vytiahnuś zbraò, a preto 
ho zastrelili. RAJNINEC, J.: c. d., s. 25. 
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1. apríl 1939 
slovensko-maïarská komisia dokonèila vyjednávanie a dohodla sa na odstúpení 

priestoru, ktorý z väèšej èiastky bol už obsadený maïarským vojskom. 
Táto zpráva uèinkovala ako hrom z èistého neba. Na takéto riešenie vecí sa nepoèítalo. 
Na hraniciach, pravda, vojská na oboch stranách, stály oproti sebe i ïalej. Poèasie 

sa zlepšilo a s tým v súvislosti sa povzniesla i nálada vo vojsku. 
Tento stav trval až do 7. apríla 1939, kým totiž nedošlo s maïarskej strany k oficiál-

nemu prevzatiu a z našej strany k odovzdaniu územia, ktoré leží východne od èiary, 
urèenej delimitaènou komisiou dòa 4. apríla 1939 na zasadaní v Budapešti. Krátky 
výśah z tej zápisnice je tento: 

Zápisnica 

Slovensko-maïarská komisia, poverená príslušnými vládami, aby ustálila hrani-
cu medzi Slovenskom a Maïarskom v úseku, idúcom od rieky Uh až k po¾skej hra-
nici, ustanovila sa v Budapešti dòa 27. marca 1939 za úèasti èlenov: Za vládu slo-
venskú: Páni dr. Jozef Zvrškovec,52 štátny tajomník ministerstva zahranièných 
vecí, Ing. Štefan Janšák,53 krajinský prednosta technickej služby, Rudolf Viest,54 

divízny generál, Štefan Haššík,55 poslanec, Ivan Milecz,56 tajomník vyslanectva, 

52 Jozef Miloš Zvrškovec (1905, Kláštor pod Znievom – 1958, Praha) – právnik, diplomat, publicista, 
aktivista mladej katolíckej inteligencie, stúpenec regionalizmu. Od decembra 1938 do marca 1939 
vládny delegát slovenskej krajiny na MZV v Prahe, vedúci slovenskej vládnej delegácie na rokovaniach 
s Maïarskom v marci 1939. Od mája 1939 radca na MZV v Bratislave, od r. 1940 do 1944 vyslanec 
SR v Taliansku a Španielsku. Po r. 1948 elektrikár. 

53 Štefan Janšák, ing. (1886, Osuské – 1972, Bratislava) – stúpenec hlasizmu, národovec, technický inži-
nier, predseda Spolku architektov a inžinierov za 1. ÈSR. Takisto múzejník, archeológ, historik, karto-
graf. Pôsobil aj ako ès. diplomat vo Francúzsku. Po roku 1938 zastával viaceré významné funkcie na 
Slovensku, napr. bol vládnym radcom, prednostom Krajinského úradu v Bratislave, predseda èeskoslo-
venskej delimitaènej komisie. Poèas SR ministerský radca na ministerstve dopravy a verejných prác. 
Bližšie: KRAJÈOVIÈOVÁ, N.: Štefan Janšák. Hviezda inžinierov. In: Do pamäti národa, s. 255-258. 

54 Rudolf Viest (1890, Revúca – 1945, Nemecko) – úèastník 1. sv. vojny, v r. 1914 zajatý, vstúpil do srb-
skej armády, neskôr ès. légií, v 20. rokoch bol vojenským atašé vo Varšave, zastával rôzne velite¾ské 
funkcie, v r. 1937 – 1938 vel. VI. zboru v Košiciach. Ako jediný Slovák dosiahol za ÈSR generálsku 
hodnosś (1933 brigádny, 1938 divízny gen.). Signatár legionárskeho memoranda zo 14. marca 1939, 
požadujúceho zachovanie ÈSR. Po 15. marci generálny inšpektor slov. armády, vojenský expert v ès. 
delimitaènej komisii poèas rokovaní s Maïarskom. V auguste 1939 dezertoval na Západ. Neskôr sa 
stal èlenom exilovej Štátnej rady, štátnym ministrom Benešovej vlády. V októbri 1944 velite¾ povs-
taleckej armády. Po páde do nacistického zajatia pravdepodobne v r. 1945 popravený. Bližšie napr.: 
Zápisky gen. Rudolfa Viesta. (Zost. J. Stanislav – M. Gajdoš – D. Tóth). Bratislava 2002. 

55 Štefan Haššík (1898, Dlhé Pole – ??, USA) – funkcionár HS¼S, spoluzakladate¾ Rodobrany, od r. 
1935 poslanec Národného zhromaždenia ÈSR za HS¼S, od 2. 11. 1938 do konca roka 1939 pove-
renec autonómnej vlády (vládny dôverník) pre Zemplín, od 1. 12. 1938 vládny delegát autonómnej 
vlády pri MNO v Prahe. V r. 1940 župan v Šarišssko-zemplínskej župe, od jesene 1940 do jesene 1944 
župan Nitrianskej župy. Od 5. 9. 1944 minister národnej obrany (tzv. Haššíkova armáda). Po vojne 
emigroval na západ; odsúdený Národným súdom na trest smrti v neprítomnosti. 

56 Ivan Milecz, JUDr. (1896, Žilina – 1980, Bratislava) – diplomat, tajomník ès. vyslanectve v Ženeve, 
Budapešti, tajomník delimitaènej komisie. Od r. 1939 prvý a mim. vyslanec SR v Bukurešti a Belehra-
de. V r. 1943 emigroval na západ a pripojil sa k èsl. odboju. 

|37| 



 

 

 

 

Martin Turzák, kapitán.57 

Za vládu maïarskú: páni Vörnle,58 mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister, 
Andrej Bródy,59 bývalý predseda vlády Podkarpatskej Rusi, Tibor de Pataky,60 štátny ta-
jomník, Pavel Sebestyén,61 ministerský radca v krá¾ovskom ministerstve zahranièných 
vecí, Rudolf Andorka,62 plukovník generálneho štábu, Ladislav Rakolcai,63 kapitán gšt., 
Aladár de Szegedy-Maszák,64 legaèný tajomník v krá¾ovskom ministerstve zahraniè-
ných vecí. 

Komisia splnila svoju úlohu behom štyroch zasadnutí a ustálila dòa 4. apríla 1939 
hraniènú èiaru. 

I. 
Komisia vyznaèila hranicu v horeuvedenom úseku na mapách v merítku 1:75.000 
Hranièné èiary, vyznaèené na týchto mapách sú vzájomne súhlasné a majú charak-

ter hodnovernosti. 
Ak by vznikol nesúhlas medzi reèenými mapami, dole uvedený popis hranice je 

rozhodujúci. Tiež je tomu tak pri prípadných nesrovnalostiach medzi mapami a textom 
popisu. Za tým úèelom popisu je komisia hranicu, ako nasleduje: 

Definitívna štátna hranica opúšśa èiaru, ustálenú v závereènom protokole zo dòa 
7. marca 1939 v bode, ktorý je spoloèný katastrálnym hraniciam obcí Bajany, Lekárt65 

a Vysoká66 a ide po katastrálnych hraniciach medzi obcami Lekárt a Vysoká – Bežov-
ce a Vysoká – Bežovce a Pavlovce – Bežovce a Senné (Ungsénna) – Blatná Polian-
ka a Inaèovce67 (Solymos) Blatné Remety a Inaèovce – Blatné Remety (Sárosremete) 
a Jastrabie68 (Alsókánya) – Blatné Remety a Blatné Revištia (Sárosröc) – Bunkovce 
a Blatné Revištia – Bunkovce a Vyšnia Revištia – Alsó Halas a Gajdoš – Ruskovce 
a Úbrež – Jasenov a Úbrež – Vyšnie Remety a Úbrež – Ruskovce (Törökruszka) a Gaj-
doš – Vyšnie Remety (Jeszenöremete) a Nemecká Poruba69 (Németvágáš) – Remetské 

57 Kapitán Turzák bol v rokoch 1939 – 1944 velite¾om Vojenského zemepisného ústavu. Neskôr dosia-
hol hodnosś podplukovníka, bol úèastníkom SNP. 

58 János Vörnle – legaèný radca maïarského vyslanectva v ÈSR (1935 – 1938), stály zástupca ma-
ïarského MZV (1938 – 1942), vedúci maïarskej delegácie poèas rokovaní so slovenskou vládnou 
delegáciou v marci 1939. 

59 Andrej Bródy (1895) – spisovate¾, redaktor, poslanec pražského parlamentu, vodca strany Autonom-
ny zemedelský sojuz, vedúci èinite¾ autonomistického Sojuzu Zakarpatskej Ukrajiny, maïarský agent. 
Po Mníchove predseda autonómnej vlády Podkarpatskej Rusi (11. – 26. 10. 1938), neskôr poslanec 
maïarského parlamentu. 

60 Tibor de Pataky – štátny tajomník maïarskej vlády, predseda maïarskej menšinovej komisie. 
61 Pál Sebestyén – radca maïarského MZV, generálny tajomník maïarskej delegácie na rokovaniach 

s ès. delegáciou. 
62 Rudolf Andorka, plk. – vedúci spravodajského oddelenia maïarského generálneho štábu, èlen maïar-

skej delegácie v delimitaènej komisii. 
63 László Rakolcai – štábny kapitán, maïarský vojenský expert na rokovaniach s ès. delegáciou. 
64 Aladár Szegedy-Maszak – prednosta oddelenia maïarského MZV. 
65 Dnes Lekárovce. 
66 Vysoká nad Uhom. 
67 Iòaèovce. 
68 Asi Zemplínske Jastrabie. 
69 Dnes Poruba pod Vihorlatom. 
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Hámry a Valaškovce70 (Pásztorhegy) – Remetské Hámry a Snina – Vyšnia Rybnica 
a Snina – Stakèín a Pèoliné (Méhešfalva) – Jalová (Jármos) a Pèoliné – Starina (Ci-
rokafalu) a Pèoliné – Ostrožnica71 a Parihuzovce (Juhos) – Zvala72 (Zellö) a Parihu-
zovce – Zvala a Hostovice – a tak až k bodu, kde katastrálna hranica medzi týmito 
poslednými obcami sa pripojuje na štátnu hranicu Po¾ska. 

II. 
Prevzatie územia ako následok ustálenej hranice štátnej sa uskutoèní dòa 7. apríla 

1939. Kompetentné úrady oboch štátov sa dohodnú na spôsobe, akým sa tak stane. 

S akou rýchlosśou sa dej zaèal vyvinovaś, s takou rýchlosśou padal zpäś. 
Hneï sa pripisuje k demobilizácii èlenov HG a dobrovo¾níkov, nako¾ko slovenská 

vláda nariadila, aby stráženie a obranu východoslovenských hraníc prevzaly na celej 
fronte vojenské prezenène slúžiaceho roèníku 1937 a zmobilizovaných 5 najmladších 
roèníkov, t.j. roèník 1936, 1935, 1934, 1933, 1932. S tým v súvislosti nemožno nezazna-
èiś niektoré momenty, ktoré sa týkajú výluène chovania dobrovo¾ných èlenov HG. 

Jednotliví èlenovia, ktorých skutoène viedol zápal obetovaś svoj život za vlasś, za 
svoju zem, sa plne osvedèili a im pridelené úlohy statoène splnili. Takých bolo mnoho. 

Ale staly sa aj ve¾mi smutné a žalostné prípady, ktoré ako na výstrahu nech sú spo-
menuté, lebo zatváraś oèi pred vlastnými chybami znamenalo by klesaś a nie dvíhaś sa. 

Velite¾ hor. p. pl.73 4 v Dobšinnej 29. marca hlásil: 
Dòa 29. III. 1939 sa dostavil na velite¾stvo pluku strážmajster žand. Èupej Jozef zo 

žandárskej stanice Stratená a hlásil: 
„Okolo 8. hodiny dòa 28. III. 1939 prišla jednotka HG na žandársku stanicu s npor. 

HG Zacharom. Žiadali ma, aby som vydal velite¾a stanice. Vyhlásil som im, že velite¾ 
stanice tu neni. Násilne vtrhli do jeho bytu, hoci som proti tomu rázne namietal, pre-
kutali ho, zobrali súkromnú zbraò a chceli ho odviesś pod bodákmi. Iný dôstojník len 
horko śažko zabránil insultovaniu velite¾a žandárskej stanice. 

Toho istého dòa, t.j. 29. marca prišiel na velite¾stvo hor. p. pl. 4 policajný inšpektor 
a hlásil: Vojsko, ktoré vám prišlo vèera dopoludnia, lúpi obchody v Dobšinnej. Tak na 
pr. k hodinárovi Goldbergerovi vrútili sa traja ozbrojení vojaci – gardisti a so zbraòou 
ho donútili, aby im vydal troje hodinky. V inom obchode iní gardisti prinútili s napria-
hnutou zbraòou, aby obchodník vydal prádlo. Podobne vystupovali v trafikách. 

Npor. HG Valgon ohrožoval vo veèerných hodinách celé dve hodiny hoteliera Fejé-
ra a celý služobný personál, pri èom sa vyjadril, že dnes v noci Dobšinná uvidí, èo on 
urobí. 

Podotýkam, že tento dôstojník HG vyvoláva po celej ceste transportu samé konflik-
ty a to takého rázu, že poburuje celé obyvate¾stvo. Pod¾a jeho chovania sa chová i jeho 
jednotka. Celá táto jednotka pokia¾ prišla k pluku, je v najvyššej miere neukáznená 
a prosím, aby bola oddisponovaná inam a sem, aby bola poslaná spo¾ahlivá a ukáznená 
jednotka. 

70 Dnes zaniknutá obec, premenená na vojenský priestor. 
71 Obec dnes zatopená vodnou nádržou Starina. 
72 Obec dnes zatopená vodnou nádržou Starina. 
73 Horský peší pluk. 
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Vlastnému vojsku som nariadil poplachovú pohotovosś a v prípade opakovania sa 
incidentov, vyvolaných èlenmi HG, dal som rozkaz strie¾aś po nich bez milosti. 

V Stratenej títo „obrancovia vlasti“ chodili po domoch a žiadali peniaze pre vojsko. 
Tak v dome lesníka Otta zdržiavali sa do tej doby, kým im pani nevydala na hotovosti 
13 Ks, hoci chceli od nej 100 Ks.“ 

Tak zneje hlásenie menovaného velite¾a doslovne. 
Takéto prípady nech sú ponauèením, komu, akým osobám daś do pôsobnosti moc 

rozkazovaś. 

S odchádzajúcimi gardistami, dobrovo¾níkmi a vojakmi sa velite¾ sboru pplk. gšt. 
August Malár rozlúèil týmito slovami: 

„Gardisti, dobrovo¾níci, vojaci, ako praví junáci, chlapci z ocele prihnali ste sa, 
èo záplava od západu, aby ste drzému, zákernému a zradnému susedovi, odvekému 
a úkladnému nepriate¾ovi dali ponauèenie. Predstavitelia vraj rytierskeho, krajne faloš-
ného národa nás uznali prví, aby nás uèièíkali. Vyèkali najkritickejšiu dobu rodiacej sa 
mladej slovenskej armády a keï odchodom Èechov a Rusínov na minimum klesly naše 
stavy, velite¾ský sbor bol úplne porušený, zradne napadli naše hranice, uvádzajúce všet-
ky možné nesmysly na oprávnenie svojich imperialistických chúśok. Ve¾mi boli prek-
vapení a vo svojich výpoètoch zmätení, keï predsa len narazili na slovenské vojsko. 
Národ slovenský pochopil vážnosś okamihu a okrem 5 roèníkov zálohy, povolanej na 
východ od Lipian, zabúchal na srdcia našej najmladšej, ale najmohutnejšej organizácie 
HG. S radosśou muselo zaplesaś každé úprimné slovenské srdce, keï tisícové šíky dob-
rovo¾níkov – gardistov prichádzaly, aby maïarskej brutálnej soldateske urobily prítrž. 
Týmto vašim èinom urobili ste nielen pre národ a štát, ale hlavne i pre našu mladú, ro-
diacu sa armádu významný skutok, ktorý sa nesmie zaznávaś. Podporili ste ju mravne, 
dali ste jej elán a keby nepriate¾ nebol zbabele uhol, bol by pocítil vaše tvrdé päste. 

Nech vás nezarmucuje, že okrátení a okradnutí vychádzame z boja, lebo vyššie 
záujmy mocných prinútily nás vydaś zasa kus vlastného tela. Nikde však nestojí, aby 
sme si neosvojili to, k èomu nás donútili nám neprajné národy. Musíme sa predbežne 
uspokojiś len s mravným víśazstvom malého, èestného a charakterného národa, ktorý 
musí krivdy znášaś len preto, že je malý. 

Príde èas, keï nám spravodlivý osud všetko vynahradí. Vracajte sa do svojich domo-
vov, k svojim rodinám v tom vedomí, že ste dokonale splnili najśažší a najvážnejší úkol 
obèana a že ste chceli vlastnou krvou vydobiś slobodu našej drahej otèiny. Národ vám 
to nikdy zabudnúś nesmie. 

Pri vašom odchode zo zväzku našej slovenskej armády, pri rozlúèke so slovenským 
východom vyslovujem vám všetkým vïaku v mene slovenskej vlády a v mene celého 
slovenského národa. 

Žiadame vás ako mužov pravého charakteru a pravého vlasteneckého cítenia, aby 
ste rozsudok, ktorý bude vynesený nad nami, prijali s tým uspokojením, že dnešné 
riešenie hraníc nezáviselo len od slovenskej vlády, ale tvorilo nerozdielny èlánok kom-
plexu otázok európskych. 

Keby však naša milovaná vlasś znovu vás povolala do zbrane, aby ste hájili jej hra-
nice, buïte práve tak obetaví a prihláste sa opäś s tým istým vlasteneckým zápalom 
k výkonu služby. 

Nech vám to ostane i naïalej najsvätejšou povinnosśou. 
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Na znamenie, že naše srdcia horia jednakým zápalom, zaspievajme si pri tejto roz-
lúèke našu hymnu: „Hej Slováci.“ 

V dotyku s nepriate¾om boly ponechané tieto jednotky: Päś peších družstiev s śaž-
kými gu¾ometmi, dve minometné èaty, dve èaty pechotných kanónov a dve baterie 
delostrelectva. 

Ïalšie dni plynuly v znamení demobilizácie. 
8. apríla sa zrušila hlásna služba. Tri staršie roèníky odchádzajú domov. 

15. apríl 1939 
Poèína sa preváženie velite¾stva VI. sboru zo Spišskej Novej Vsi do Prešova. 
Organizovanie slovenskej armády pokraèuje rýchlym tempom. Miesto VI. sboru je 

utvorená 3. vyššia jednotka74 s týmto zadelením funkcie: 
Velite¾: pplk. gšt. August Malár 
Náèelník štábu: škpt. gšt. Ján Krnáè 
Poboèník vel.: por. pech. Štefan Michalík 
I. oddelenie: npor. pech. Jozef Parèami75 

škpt. pech. Anton Souèek 
kpt. v zál. Belo Mládek76 

II. oddelenie: kpt. pech. Jozef Markanèuk 
por. pech. Ján Juraj Stanek

 ppor. Andrej Benka 
III. oddelenie: kpt. gšt. Alojz Šeda77 

npor. pech. Michal Kolpak 
IV. oddelenie: npor. pech. Pavel Nerer 

por. pech. František Adam 
Pomocný úrad: por. tel. Gustáv Špak 

šrtm. Ján Šimko
 kanc. ofic.78 Margita Havašová a Amália Šalátová 

kanc. ofic. Jozef Špitálik, Pavel Virga 

74 Divízia. 
75 Npor. pech. JUDr. J. Parèami (5. 2. 1909 Ve¾ký Cetín) meno si zmenil na Parèan, vystriedal nieko¾ko 

funkcií, ako vojenský dopravný velite¾, vojenský atašé v Bukurešti, aby sa v roku 1944 stal v hodnosti 
mjr., respektíve pplk. náèelníkom štábu Domobrany. Po vojne emigroval a angažoval sa v ¾udáckom 
exile. 

76 Známy aj ako spisovate¾ Vojtech Skalka. V slovenskej armáde dosiahol hodnosś mjr. pech. Pôsobil 
ako zástupca velite¾a posádky v Turèianskom Svätom Martine, poèas povstania najprv vyšetrovaný 
ako provládny dôstojník. Neskôr pridelený dôstojník Politickej správy armády. Po povstaní pôsobil 
v rámci Domobrany, ako vojenský dozor v Mincovni Kremnica, prièom spolupracoval s partizán-
skymi jednotkami, ktorým dodával informácie. LOBÍK, J.: Spomienky na SNP v Turci. Martin 1994, 
UHRIN, M. a kol.: II. slovenská partizánska brigáda gen. M. R. Štefánika. Banská Bystrica, 2009. 

77 Alois Šeda (15. 1. 1908 Kobylnice – ??) dôstojník èeskej národnosti, od 5. 11. 1939 v odboji u ès. 
armády v zahranièí. Po vojne pridelený k anglickému chargé d´ affaires v Prahe. http://vojenstvi. 
cz/vasedotazy_88.htm 

78 Kancelársky oficiant (pomocník). 
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Intendancia: škpt. František Zajíc79 

šrtm. František Laštuvka 
Hosp. správa: kpt. hosp. František Handl 

npor. hosp. Václav Božovský 
Zdrav. služba: kap.80 zdrav. MUDr. Štefan Darvaš 
Velite¾stvo 3. vyššej jednotky sa datuje od 15. apríla 1939, respektíve od 20. apríla 

1939. Vzniklo z velite¾stva VI. sboru, do ktorého sa 22. marca 1939 slúèily velite¾stvá 
11., 17., divízie (Spišská Nová Ves, Prešov) a zbytky 12. divízie, ktorá mala sídlo v Už-
horode a ktorá po obsadení Karpatskej Ukrajiny Maïarmi evakuovala do Prešova. 

17. apríl 1939 
Nastáva druhá etapa demobilizácie. Toho dòa v odpoludòajších hodinách opúšśajú 

posádky záložníci posledných dvoch zmobilizovaných roèníkov. 

26. – 27. apríl 1939 
Deje sa výmena bankoviek 5.000.-, 1.000.- a 500.- Ks. Zamieòajú sa bez akýchko¾vek 

srážok za bankovky toho istého druhu, avšak pretlaèených textom „Slovenský štát“. Po 
uplynutí tých dvoch dní, nepretlaèené bankovky strácajú svoju hodnotu a prestávajú 
byś platidlom Slovenského štátu. 

3. máj 1939 
Bol pochovaný èlen FS Kašpar z Medzeva, ktorého Maïari zastrelili na hraniciach. 
Po porovnaní výpovedí svedkov sa celá vec prihodila takto: 
Štyria mládenci z Nižného Medzeva a to Michal Gajdoš, Jozef Tischler, Ján Hrab-

èák a Ján Kašpar išli v nede¾u po obede na prechádzku do doliny, zvanej Šugo. Chví¾-
ku boli vo vèelíne u Jozefa Tischlera a potom šli k rybníkom. Cestou stretli žandárov. 
Kašpar ostal pri prvom rybníku na spodnom brehu naproti krème, ostatní šli vpred po 
ceste. Prišli ku kolkárni, kde im prišiel naproti desiatnik z maïarského vojska s jedným 
maïarským vojakom. Pozdravili ich, podali im ruky a shovárali sa s nimi. V tom prišiel 
k nim aj Kašpar, pozdravil a ostal pri nich stáś. Desiatnik sa ho opýtal, preèo sa bál, 
preèo neprišiel k nim hneï. Kašpar odpovedal, že sa nebál, ale že sa pozeral, ako sa 
dievèatá èlnkujú. Na to šlo okolo nieko¾ko dievèat, ku ktorým sa desiatnik pripojil a do-
prevádzal ich asi na 20 krokov. Maïarský vojak zrazu povedal štyrom mládencom, že 
môžu ísś hore k strážnej búdke, kde vojaci práve veèerali. Asi po 15 minútach vrátil sa 
desiatnik, vošiel do búdy, bral chlieb a vypytoval sa menovaných mládencov, èi pracu-
jú. Prvú otázku dal Gajdošovi, potom Tischlerovi, Hrabèákovi a na koniec Kašparovi, 
ktorý odpovedal, že nepracuje. Desiatnik mu položil ïalšiu otázku, preèo nepracuje, 
èi vraj aj on chodí s puškou. Kašpar mu prisvedèil. Ko¾ko mu za to platia? – pýtal sa 
desiatnik. Ani haliera – znela Kašparova odpoveï. Desiatnik sa však ïalej opytoval, 
èo by robili, keby Maïari prišli do Medzeva. Kašpar odpovedal, že niè, lebo Nemci 
s Maïarmi sú zadobre. Medzitým Jozef Tischler si krútil z ponúknutého maïarské-
ho tabaku cigaretu a videl, ako vojak rozprávajúci s Kašparom, berie do ruky pušku 

79 F. Zajíc, dôstojník èeskej národnosti ostal slúžiś v slovenskej armáde, kde dosiahol hodnosś pplk. 
hosp. a bol velite¾om Proviantného skladu 1. 

80 Chybná skratka „kapitán“. 
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z ramena a opakuje záverom. Zaèul tiež bojazlivé Kašparovo vyrieknutie: „Ne tessék“ 
a spozoroval, ako sa Kašpar otoèil k zmienenému vojakovi chrbtom a spravil pomaly 
dva kroky v pred. V tom padol výstrel. Kašpar spadol a zvolal nieko¾kokrát: „Jaj, jaj“. 
Jeden z maïarských vojakov prísne zakázal ostatným z¾aknutým mládencom nieèo 
o tom prípade povedaś. Mládenci s ve¾kým strachom z miesta utiekli do Nižného Me-
dzeva a celý prípad oznámili tamojšej žandárskej stanici a rodièom Kašparovým. 

Obvodný lekár z Nižného Medzeva, dr. Štefan Gots, udáva pri vyšetrovaní toto: 
„Asi o 17.30 hod. prišiel ku mne p. uèite¾ Chrobok s dvoma žandármi, ktorý mi 

oznámili, že v doline Šugo je poranený alebo zastrelený èlovek. Išiel som hneï s nimi 
so svojím autom na miesto èinu. Tu žandár zapískal viackrát, ale bez výsledku. Preto 
ma požiadal, aby som napísal lístok, žeby nám vydali raneného na ošetrenie. List vzal 
10 – 12 roèný chlapec, syn horára Hodermarského zo Šuga. Chlapec ani 5 minút nebol 
preè, keï sme poèuli dva výstrely. Hodili sme sa hneï na zem a vidiac, že k pokonaniu 
takto nedôjde, pobrali sme sa nazad do Nižného Medzeva. Iného neviem udaś niè, len 
to, že bolo na nás neodôvodnene strie¾ané, èo si neviem vysvetliś a maïarským voja-
kom ospravedlniś.“ 

Koneène po dlhom vyšetrovaní a nieko¾konásobnej urgencii Maïari vydali pitvanú 
màtvolu menovaného Kašpara. 

Toto je tedy ïalší ich „hrdinský“ èin. 

4. máj 1939 
Dnes veèer zavítal na východné Slovensko do Prešova minister národnej obrany, 

div. generál Ferdinand Èatloš.81 Zdržal sa na východe do 6. mája 1939 a navštívil všetky 
vojenské posádky a iné dôležité vojenské ústavy. 

Ja Anton Sviežený, nadporuèík duchovnej služby, bol som ustanovený za kronikára 
vyššieho velite¾stva 3. 

Narodil som sa 23. januára 1906 v Liptovskej Štiavnici, okres Ružomberok. 
Stredoškolské štúdiá som skonèil v Ružomberku v roku 1925 a teologické v Spišskej 

Kapitule v roku 1930. 
U vyššieho velite¾stva som od 13. mája 1939. 

11. máj 1939 
Dnes boli v hlavnom meste Slovenska vyznamenaní od slovenskej vlády záslužnými 

medailami tí vojaci, ktorí sa osvedèili v bojoch na východnom Slovensku. 

81 Ferdinand Èatloš (1895, Svätý Peter – 1972, Martin) – pochádzal z rodiny murára, evanjelik, národne 
orientovaný. Za Uhorska vylúèený zo štúdia za protimaïarské názory. Úèastník 1. svetovej vojny, na 
východnom fronte padol do ruského zajatia, vstúpil do èsl. légií. Za 1. ÈSR odporca èechoslovakiz-
mu, èo spôsobilo, že ako dôstojník nebol povyšovaný a napriek tomu, že bol legionárom, zastával len 
menej významné funkcie. Po 6. októbri 1938 sa stal styèným dôstojníkom pri slovenskej vláde. 15. 
marca 1939 menovaný v hodnosti podplukovníka premiérom Tisom za ministra národnej obrany. 
Onedlho povýšený na generála II. tr. V r. 1944 ako jediný èlen vlády prišiel s plánom štátneho prevra-
tu. Po vypuknutí Povstania internovaný partizánmi, neskôr odvleèený do ZSSR. Národným súdom 
odsúdený na 5 rokov žalára. 
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14. máj 1939 
Stal sa historickým a pamätným dòom slovenskej armády, keïže v tento deò v hlav-

nom meste Slovenska v Bratislave prvý raz bola za prítomnosti slovenskej vlády, diplo-
matického sboru a vysokých nemeckých vojenských hodnostárov prevedená slávnost-
ná prehliadka a defilé samostatnej slovenskej armády. Za vyššie velite¾stvo 3 sa tejto 
slávnostnej prehliadky a defilé zúèastnil velite¾ vyššieho velite¾stva 3. pplk. gšt. Aug. 
Malár. 

15. máj 1939 
Týmto dòom už zaèínajú riadne úèinkovaś reorganizáciou slovenskej armády no-

voutvorené velite¾stvá, útvary a ústavy. 

18. máj 1939 
Oblasś vyššieho velite¾stva 3 navštívili dvaja nemeckí dôstojníci letectva plk. let. 

Krüger a kpt. let. Kreiner v sprievode mjr. let. Ambruša a kpt. let. Ïurèanského a pre-
zreli si niektoré vojenské posádky tejto oblasti. V tento samotný deò bola na poèesś 
vojenských hosśov nemeckých usporiadaná spoloèná veèera v hoteli Savoy. Okrem hos-
tí sa jej zúèastnili: pplk. gšt. A. Malár, velite¾ vyššej jednotky 3., mjr. pech. M. Širica, 
mjr. del. Krenèej, mjr. let. Ambruš, škpt. gšt. J. Krnáè, náèelník štábu 3. vyššej jednotky 
a kpt. let. Ïurèanský. 

29. máj 1939 
Vo svätodušný pondelok bol odhalený v malej šarišskej obci, v Nižnom Šebeši, blíz-

ko Prešova pomník zveènelému vodcovi slovenského národa Andrejovi Hlinkovi. Sláv-
nostné odhalenie dialo sa pod protektorátom min. pravosúdia Gejzu Fritza. Za vyššie 
velite¾stvo 3 sa tohto odhalenia zúèastnil pplk. gšt. A. Malár, velite¾ vyššieho velite¾stva 
3 a major gšt. J. Krnáè, náèelník štábu. Slávnosś sa zaèala slávnostnou sv. omšou, ktorú 
celebroval gen. vikár G. Žebracký. Vlastné odhalenie zaèalo sa hymnou „Hej Slováci“, 
na èo nasledovaly prejavy vynikajúcich slovenských èinite¾ov. za velite¾stvo vyššej jed-
notky 3 prehovoril velite¾ vyššieho velite¾stva 3. plk. gšt. August Malár, ktorý povedal: 

„Stavaś pomníky, pamätníky svojim národným hrdinom, bojovníkom a bohatierom 
je nielen mravnou, ale aj svätou povinnosśou každého kultúrneho, sebavedomého, slo-
bodného národa, èo už len z úcty voèi sebe, voèi svojej minulosti a budúcim pokole-
niam. 

Slovenský národ je na takého pamätníky ešte i dnes, bohužia¾, hodne chudobný. 
Drsný, krajne tvrdý osud minulosti mu nežièil. Naopak nútil ho, aby trpel pomníky 
jemu naskrze cudzie, ktoré vo väèšine prípadov nemaly niè spoloèného s národným by-
tím slovenského národa. Ba èo viac predstavovaly tieto pomníky vidite¾né znaky našej 
národnej poroby a panstva cudzích. 

Preto dnes s radosśou musí braś na vedomosś  každý sebavedomý obèan slovenskej 
národnosti krásny, nasledovania hodný èin malièkého valalu Nižného Šebeša, kde ob-
èania pudovo pocítili túhu postaviś skromní, ale za to dôstojný pomník nášmu velikého 
národnému mužovi a vodcovi a tým vrcholne si uctiś jeho nehynúcej pamiatky. Andrej 
Hlinka je urèite z tých osobností nášho novodobého Slovenska, ktorým stavaś pomníky 
má a musí byś národnou cśou každej našej dedinky, mesteèka a mesta. 
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V mene slovenskej armády, hlavne jej èasti od Tatier na východ, ktorá prvý raz 
od pádu ríše Svätoplukovej, úplne samostatne bez najmenšej cudzej pomoci, za tých 
najśažších okolností, aké si len možno predstaviś, statoène èelila cudziemu náporu, 
v mene tejto armády vzdávam hold nášmu zveènelému vodcovi pri tejto slávnostnej 
príležitosti odhalenia pomníka. Hoci Andrej Hlinka vojakom nebol, vykazuje premno-
hé vojenské rysy charakteru. Bol tvrdým, neochvejným, neústupným, vytrvalým bojov-
níkom za práva a slobodu svojho národa. Tieto vojenské rysy povahy, ktoré priniesly 
slovenskému národu úplnú slobodu, sú a budú žiarivým príkladom každého vojaka 
slobodného Slovenského štátu. Na stráž!“ 

8. jún 1939 
Slávnosś Božieho Tela a slávnostný eucharistický sprievod mestom, ktorého sa zú-

èastòuje aj celá posádka Prešova. Za posádku sa tejto slávnosti zúèastòuje sám velite¾ 
vyššieho velite¾stva 3 plk. gšt. A. Malár v sprievode asi 30 dôstojníkov a rotmajstrov. 
K tejto slávnosti peší pluk 2 dodal jednu èestnú rotu v sile 134 mužov, ktorej velil por. 
pech. Keler. Èestná rota pri každom oltáriku poèas sprievodu striedala salvu. Ostatné 
nezaradené mužstvo rím. a gréc. kat. vyznania všetkých ostatných útvarov posádky 
Prešov v sile jedného práporu sa zúèastnilo tiež slávnostného sprievodu, ktorému velil 
por. del. Schlezinger. 

10. jún 1939 
Do oblasti vyššieho velite¾stva 3 znovu zavítal nový hosś nemeckej armády mjr. let. 

Don Horst v sprievode kpt. let. Ïurèanského, aby si prezrel niektoré posádky tejto 
oblasti so stanoviska leteckej dôležitosti. Veèer na poèesś hosśa bola spoloèná veèera 
v hoteli Savoy za úèasti velite¾a vyššieho velite¾stva 3 plk. gšt. A. Malára, náèelníka 
štábu, mjr. gšt. J. Krnáèa a jeho panej a kpt. let. Ïurèanského. 

11. jún 1939 
V Spišskej Novej Vsi bola odhalená pamätná tabu¾a matke nášho nebohého národ-

ného hrdinu M. R. Štefánika. Tejto slávnosti sa zúèastnil v zastúpení ministra národnej 
obrany gen. Ferdinanda Èatloša velite¾ vyš. velite¾stva 3 plk. gšt. A. Malár, ktorý preho-
voril za pána ministra krátky preslov. 

V tento deò vo veèeròajších hodinách pricestoval do Prešova inšpektor brannej 
moci gen. Viest v sprievode mjr. gšt. Kanáka,82 mjr. int. Škrepeka, mjr. pech. Kristína 
a kpt. stav. Virtha. 

V dobe od 12. do 17. júna v sprievode velite¾a vyššieho velite¾stva 3 plk. gšt. A. Malá-
ra prezreli si všetky posádky tejto oblasti a to zvlášś, èo sa týka ubytovania a stravovania 
mužstva. Zároveò si táto komisia prehliadla všetky materiálne zásoby tejto oblasti. 

18. jún 1939 
Takreèeno na najvýchodnejšom cípe Slovenského štátu v meste Trebišove konalo sa 

slávnostné odhalenie pomníka nášmu bohatierovi gen. M. R. Štefánikovi. Slávnostné-

82 Mjr. gšt. Viliam Kanák (1900, Ludanice – 1944, ¼ubietová), major generálneho štábu slovenskej 
armády, prednášal na Vojenskej akadémii v Banskej Bystrici; od r. 1941 velite¾ na východnom fronte; 
v októbri 1944 zastrelený povstalcami. 
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ho odhalenia tohto pomníka sa zúèastnil šéf propagandy A. Mach. Za oblasś vyššieho 
velite¾stva 3 sa zúèastnil tejto slávnosti velite¾ vyššieho velite¾stva 3 plk. gšt. A. Malár, 
ktorý vo svojej reèi zdôraznil význam stavania pomníkov pre národ a vyzdvihol, že slo-
venský národ má ve¾kých synov, ktorí za svoju prácu a boj za slobodu si zaslúžia, aby 
národ ich pamiatku veène zachoval. Za miestnu posádku prehovoril mjr. pech. Hrabec, 
ktorý povedal, že v duchu Štefánika budeme vytrvalí, nebojácni a tak vytrvalí ako bol 
Štefánik, ktorý neúnavne bil nielen slovom ale aj meèom za lepšie bytie ujarmeného 
slovenského národa. 

28. jún 1939 
Slávnostne ozdobené mesto Prešov prežíva ve¾ké chvíle, lebo v tento deò metropola 

východného Slovenska víta hlavu slobodného Slovenského štátu pána ministerského 
predsedu msgr. Dr. Jozefa Tisu, ktorý prichádza sem v sprievode min. národnej obrany 
gen. Ferdinanda Èatloša, min. pravosúdia dr. G. Fritza, min. hospodárstva J. Stanu 
a predsedu snemu dr. Martina Sokola. 

O 19.00 hod. prichádza do prešovskej stanice slovenská strela, ktorá prináša vzác-
nych a milých hostí. Na stanici po odznení vojenských fanfár privítali našich hostí 
okresný náèelník dr. Ondrejkoviè, èestná rota vojska, HG, FS a tiež poèetní dejatelia 
mesta a ve¾ké množstvo obecenstva. Pánu ministerskému predsedovi sa za posádku 
hlási ako posádkový velite¾ plk. gšt. A. Malár. 

Po slávnostnom privítaní pán ministerský predseda nasedá do ovenèeného koèiara, do 
ktorého sú zapriahnuté 4 biele kone a odchádza medzi špalierom vojska s oboch strán od 
stanice až k rím. kat. fare, kde je ubytovaný. Pred budovou rím. kat. fary uvítal min. predse-
du miestny dekan – farár dr. Hések, ktorému sa min. predseda ve¾mi srdeène poïakoval. 

Po malom odpoèinku bola v miestnostiach Èierneho orla slávnostná veèera, kto-
rú dával min. pravosúdia dr. Fritz na poèesś min. predsedu a ostatných èlenov vlády. 
Úèastnili sa na nej vynikajúcich dejatelia mesta a za posádku plk. gšt. A. Malár. 

29. jún 1939 
Za krásneho letného poèasia sa pohol na sviatok Petra a Pavla ráno sprievod aut 

s vládnymi hodnostármi zpred rím. kat. fary z Prešova na Zemplín. V prvom aute sa 
viezol min. predseda Msgr. Dr. Jozef Tiso s ministrom národnej obrany gen. Ferdinan-
dom Èatlošom. Treba poznamenaś, že z ministerstva národnej obrany sa tohto zájazdu 
vlády na východné Slovensko zúèastnili ešte pplk. gšt. Jurech,83 náèelník hlavného štá-
bu a mjr. gšt. E. Novotný,84 podnáèelník hlavného štábu. 

83 Štefan Jurech (1898, Bošáca – 4. 2. 1945, Flossenburg) – príslušník èsl. armády; úèastník bojov proti 
maïarským bo¾ševikom v r. 1919; absolvent Váleènej školy v Prahe. Po vzniku slovenskej armády sa 
stal v hodnosti majora velite¾om V. zboru v Trenèíne, od októbra 1939 v hodnosti podplukovníka 
velite¾om II. divízie v Banskej Bystrici. Neskôr bol vojenským atašé v Budapešti. Od mája 1942 velite¾ 
Vzdušných zbraní so sídlom v Trenèíne. Od septembra 1942 do septembra 1943 velite¾ Rýchlej (1. pe-
šej) divízie (od januára 1943 v hodnosti generála). Po vypuknutí Povstania nacistami odvleèený a vo 
februári 1945 popravený vo Flossenburgu. Bližšie: Kol.: Vojenské osobnosti èeskoslovenského odboje 
1939 – 1945, s. 125-126, tiež zborník Štefan Jurech 1898 – 1945. (Zost. M. Èaploviè – M. Stanová.) 
Bratislava-Trenèín 2008. 

84 Emil Novotný – v r. 1939 do 15. 3. 1939 vojenský pridelenec pražského MNO pri Krajinskej vláde 
Karpatskej Ukrajiny v Chuste; po 15. marci 1939 major generálneho štábu slovenskej armády; do ok-
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Po celej ceste z Prešova až po Michalovce vítaly predsedu vlády a jeho sprievod 
obce a mestá, ktoré sa priamo preháòaly vo svojej výzdobe a manifestovaní svojej lásky 
a oddanosti Slovenského štátu. 

Michalovce pripravily predsedovi vlády uvítanie skutoène ve¾kolepé. Pri slávobra-
ne èakala èestná rota miestnej posádky a HG, miestni funkcionári a ve¾a obecenstva. 
Predsedu vlády tu uvítal vládny komisár Štefan Feòovèík a za Zemplín prof. dr. Štefan 
Hlaváè a malé krojované dievèatko. 

Po prehliadke èestnej roty nasadol predseda vlády s ministrom národnej obrany do 
otvoreného koèa, previedol prehliadku vojska a HG a odišiel na tribúnu, postavenú 
pred mestským domom, kde prizeral na obrovský sprievod Zemplínèanov, idúcich na 
priestranstvo pred rím. kat. kostol, kde potom predseda vlády celebroval po¾nú omšu. 
Po sv. omši bolo slávnostné verejné shromaždenie. Na tomto shromaždení predseda 
vlády medzi iným povedal: 

„Vzdávam èesś ve¾kému budovate¾skému èinite¾ovi – slovenskej armáde, slovenské-
mu vojakovi! Budovate¾ským èinite¾om menujem slovenskú armádu po plnom rozmys-
lení a v povedomí celého významu tohto slova. Kto by mohol pokojne pracovaś na bu-
dovaní nášho štátu, keby neboly zaistené naše hranice a kde by sa našli vedci, ktorí by 
mohli spokojne rozmýš¾aś èi vo svojich laboratóriách, èi prednášaś na univerzitnej ka-
tedre, keby nestála stráž na hraniciach? Náš slovenský vojak je ochrancom a strážcom, 
je èinite¾om vnútorného pokoja a poriadku. Slovenská armáda je mladá síce, nemá ešte 
svojej tradície, ale èerpá z tradície národa, lebo slovenská armáda a slovenský národ je 
to isté. A to preto, lebo jednak slovenský národ žije vo svojej odhodlanosti žiś, pracovaś 
a mrieś za svoj národ a štát, jednak zasa i najposlednejší vojak je odhodlaný na to isté. 
Slovenský vojak bude vždy vzorom každého Slováka. A v tomto je spojitosś národa s ar-
mádou: Národ dáva armáde svoju tradíciu, vojak dáva národu svoje vlastnosti: vojenskú 
skromnosś, jednoduchosś, nenároènosś, tvrdosś a vytrvalosś. 

Budujeme si armádu, aby nám dávala príklad v obèianskom živote. Vojenských 
vlastností sa nesmie zriecś v dnešnom èase žiaden Slovák. Ak si Slovák uvedomí, že byś 
vojakom znamená maś úèasś na budovaní tohto štátu, tak sa nesmie ¾akaś śažkostí, ani 
obávaś prekážok, ktoré oèakávajú vojaka. Prozrete¾nosś Božská dáva rozkaz: Dala som 
vám do rúk štát a teraz národe slovenský ukáž sa, osvedè sa, èi vieš ten štát riadiś, držaś 
a udržaś. Za krátky èas ukážeme svetu, že hoci sme národ malý, máme väèšie duševné 
hodnoty ako národy iné. A svoju dedovizeò si lepšie a usporiadanejšie zariadime, ako 
všetci naši susedia.“ 

Po reèi ministerského predsedu sa ujal slova minister národnej obrany gen. F. Èat-
loš: 

„Dnešná príležitosś oživuje pred našimi oèami śažké poèiatky nášho štátu. Minulo 
od tých èias štvrś roka a môžeme si už s patrièným èasovým odstupom zhodnotiś his-
toricky významné dni. V śažkých dòoch sa rodila naša samostatnosś a v śažkých dòoch 
ju budeme ešte prežívaś a budovaś. 

Naše vojsko skôr bojovalo, ako sme ho mohli zorganizovaś. Slovenské èrepiny býva-
lej ès. brannej moci ukázaly svoju životnú súèasś. 

tóbra 1940 vojenský atašé na slovenskom vyslanectve v Bukurešti. Neskôr Náèelník štábu Vzdušných 
zbraní, riadite¾ leteckej továrne v Trenèianskych Biskupiciach a v roku 1945 velite¾ CPO.  

|47| 



 

Pred štvrś rokom v bojoch tu na východe, kde sme sa spamätali, ukázali sme okoli-
tému svetu, že sme života schopní. Už pri oslavách dvojmesaèného jubilea vyhlásenia 
samostatnosti v Bratislave 14. mája sme uznali zásluhy nieko¾kých jednotlivcov, ktorí 
bojovali za nás na východe. Dnes pokraèujeme v tomto ïakovnom pochode a tu v tom-
to pamätnom a milom kraji našej otèiny dekorujeme synov národa na poli slávy a cti. 

Hlavné mesto slobodného a ochranného Slovenska vzdalo hold svojim hrdinom. 
Ale vláda Slovenskej republiky uznala za vhodné a potrebné, aby aj slávne Michalovce, 
ako bezprostredný èinite¾, boly vyznamenané tým, že v ich lone sa dnes koná kult ucte-
nia hrdinov, hrdinov od Michaloviec.“ 

Potom pripäl vyznamenania za hrdinskosś bojovníkom z východoslovenského frontu. 
Medailami za hrdinskosś boli vyznamenaní: 
1. Mjr. pech. Karol Hrabec, ktorý v dobe tvorenia sa slovenskej armády svojou roz-

vahou hodne prispel k dobrému pomeru armády a HG. Neskoršie ako velite¾ pešieho 
pluku 32 v gelnickom úseku osvedèil sa ako organizátor nadpriemernej èinnosti. Svo-
jou húževnatosśou a energiou mal ve¾mi dobrý vplyv na svojich podriadených. 

2. Stot. pech. v zál. Štefan Haššík, poslanec, ktorý sa pri tvorení slovenskej armády 
okamžite prihlásil dobrovo¾ne do služieb vojenských a ako velite¾ michalovskej sku-
piny osvedèil neobyèajné velite¾ské kvality a tiež svojou neobyèajnou húževnatosśou, 
priebojnosśou a energiou pri tom rozvahou hlavne v kritických dòoch marcových vplý-
val vo ve¾kej miere na podriadených velite¾ov a vojakov. 

3. Por. pech. v zál. Dr. Pichoòský, ktorý dòa 24. marca 1939 zajal s trojèlennou 
hliadkou dvoch maïarských dôstojníkov a jedno auto, èo bolo zásluhou hlavne jeho 
osobnej statoènosti. 

4. Rotný dsl. Ján Antolèík, ktorý pri nieko¾konásobnom útoku na obec Slavkovce 
spolu s èat. Andrejom Pavlíkom vynikal osobnou statoènosśou a zabránil svojím vply-
vom podriadeným jednotkám v ústupe a v jednom prípade spolu s èat. A. Pavlíkom 
sami zabránili vniknúś nepriate¾ovi do obce … 

5. Èat. dsl. Michal Hajduk, ktorý 29. marca 1939 v noci, keï bola obec Budkov-
ce prepadnutá Maïarmi, so svojou jednotkou v poète asi 20 vojakov útokom vytlaèil 
Maïarov z tejto obce, zajal osobné auto a až do príchodu posíl zabránil Maïarom 
v postupe na Budkovce. 

6. Èat. Andrej Pavlík, ktorý pri nieko¾konásobnom útoku na obec Slavkovce spolu 
s rotným dsl. Jánom Antolèíkom vynikol osobnou statoènosśou a zabránil svojím vply-
vom svojim jednotkám ustúpiś a v jednom prípade spolu s rotným dsl. Jánom Antolèí-
kom sami zabránili vniknutiu do obce … 

7. Èat. Anton Gošani, ktorý 24. marca 1939 spolu s èat. Michalom Parièom a des. 
Jánom Va¾om pri útoku na Pavlovce neohrožene postupoval do predu, zadržal presilu 
útoku a odrazil ho, pri èom bol ranený a bol vzorom mužstvu, ktoré kolísali: svojou 
osobnou statoènosśou strhol mužstvo vpred. 

8. Des. Ondrej Antal, ktorý 24. marca 1939 na ceste medzi Blatným Revištím85 

a Blatnými Remetami sa postavil neohrožene na odpor maïarskému autu, ktoré bolo 
maskované ako obrnené a zajal tým dvoch maïarských dôstojníkov a ukoristil auto. 

9. Des. v zál. Ján Bilý, ktorý 26. marca 1939 spolu so slob. v zál. Jánom Mišíkom 
a slob. v zál. Jurajom Kohútom s nasadením vlastného života zachránil troch ranených 

85 Blatné Revištia. 
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vojakov z dvoch nákladných áut, ktoré nepriate¾ rozstrie¾al asi 40 m pred Nižnou Ryb-
nicou (opevnené postavenie nepriate¾a) a zároveò priniesol dvoch màtvych z rozstrie-
¾aných áut. 

Okrem týchto bolo odmenené pamiatkovými medailami ešte 13 bojovníkov. 
Za vyznamenaných sa poïakoval potom za uznanie a èesś poskytnutú im udelením 

vyznamenaní, poslanec zemplínskeho kraja stot. pech. v zál. Štefan Haššík. 
Po skonèení shromaždenia bolo slávnostné defilé všetkých zemplínskych posádok, 

ktoré sa pri tejto príležitosti všetky sústredily do Michaloviec. Zároveò defilovala HG 
a krojované tiež uniformované spolky. 

Po skonèení defilé bol v michalovských kasáròach obed. Za vyššie velite¾stvo 3 sa 
úèastnil týchto slávností velite¾ VV 3 plk. gšt. A. Malár. 

Po obede odišiel predseda vlády z Michaloviec do Kapušian, kde bolo slávnostné 
otvorenie86 železniènej trati Prešov – Kapušany – Vranov – Strážske. Tu už predsedu 
vlády oèakával minister dopravy J. Stano a predseda snemovne M. Sokol a ve¾a oko-
litých verejných funkcionárov a obecenstva. Slávnostný prejav mal minister dopravy 
J. Stano a po òom sa ujal slova za búrlivého potlesku predseda vlády msgr. dr. Jozef 
Tiso, ktorý potom po krátkom prejave vykonal prvý výkop na stavbe novej železniènej 
trati Prešov – Kapušany – Vranov – Strážske, druhý výkop predseda snemovne dr. Mar-
tin Sokol, tretí min. pravosúdia dr. G. Fritz a štvrtý min. dopravy J. Stano. Za armádu 
tento èestný výkop previedol pplk. gšt. Jurech. 

Po slávnostnom výkope v Kapušanoch odišiel predseda vlády do Prešova, kde ho 
pri slávobráne privítal vládny komisár mesta poslanec Germuška a malé dievèatko 
mu príležitostnou básnièkou odovzdalo kyticu bielych kvetov, po èom predseda vlády, 
štvorkou, tiahnutou štvorkou bielych koní, v sprievode ministra národnej obrany gen. 
F. Èatloša, vykonal prehliadku vojska. 

Po prehliadke bolo na Hlinkovom námestí pred rím. kat. kostolom dekorovanie 
tých, èo sa vyznamenali v bojoch na východnom Slovensku. Ministerský predseda tu 
povedal k shromaždenému 40.000-ovému zástupu reè, v ktorej úvodom zdôraznil sym-
bolický význam slávnosti výkopu zaèatej práce pri stavbe železnice Prešov – Strážske. 
Medzi iným povedal: 

„Keï sme 14. marca vyhlásili v sneme samostatný slovenský štát, slovenskí vojaci 
v Šariši, Spiši a Zemplíne si povedali: Tento slovenský štát vyrástol z našich sàdc, je 
príkazom našich slovenských dejín. V tomto slovenskom štáte vyvrcho¾ujú všetky túžby 
našich predkov, v slovenskom štáte je jediná možnosś žitia pre náš slovenský národ. 
Preto ste sa postavili na obranu slovenského štátu a zachránili ste ho. 

Áno, vojaci slovenskí. Je to vaša zásluha. Povedzte, je ešte jedna armáda na svete, 
ktorá by takto zaèínala svoj život? V našom vojsku budeme teraz pestovaś neohroženú 
oddanosś slovenskému štátu a vernosś slovenskému národu na veky. Vojak si musí byś 
vedomí toho, že už dávno minuly èasy, keï sa na vojenèinu h¾adelo, ako na mrhanie 
2 – 3 rokov mladého života. Dnes si musí pripomenúś, že slúži vlastnému štátu a že je 
to služba najdôstojnejšia, ktorú musí každý pokladaś za vyznamenanie. Na vojenèine 
sa nauèí každý Slovák láske k národu a povinnostiam voèi svojmu národu.“ 

86 Z logického h¾adiska stavby vety chýba slovo „stavby“ – spomenutá traś sa totiž neotvárala, len zaèí-
nala budovaś. Otvorená bola až v septembri 1943. 
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Po reèi ministerského predsedu prehovoril minister národnej obrany gen. F. Èat-
loš a spomenul, že skoro po vyhlásení samostatného slovenského štátu bola slovenská 
samostatnosś postihnutá krutou životnou skúškou. Ale slovenské vojsko, prebudené 
z nepríjemného sna, keï prvé rady boly ohrozené, otvorilo oèi, vypälo svoju hruï 
a živým telom postavilo hrádzu nepriate¾skej záplave. Bolo treba ho organizovaś, bolo 
treba s najväèším napätím sily, dômyslu a vôle napochytre zachraòovaś vlasś a ratovaś 
život národa. 

No spomenul potom minister Èatloš hrdinov, ktorí sa vyznamenali v marcových 
bojoch pri obrane východných hraníc a udelil im uznanie vlády a národa. Sú to títo: 

1. Plk. gšt. August Malár, ktorý ako velite¾ vojsk na východnom Slovensku zázraènou 
rýchlosśou a neobyèajným usilovaním postavil potrebné voje do boja: boj dobre viedol 
a uchránil tak Slovensko od nebezpeèenstva, že ho nepriate¾ obsadí a takto urve. 

2. Mjr. pech. Karol Kubíèek, ktorý ako velite¾ severnej èasti a skupiny michalovskej 
prejavil hlavne v kritických dòoch 23. a 24. marca 1939 neobyèajnú húževnatosś a ini-
ciatívu, nebojácnosśou, rozvahou a k¾udom i v predu na bojovej èiare vplýval mravne 
a príkladne na podriadených velite¾ov a mužstvo. 

3. Por. v zál. Ján Kobzány, ktorý dòa 28. marca 1939 o 23.30 hod. úspešne viedol 
výpad s hliadkou dobrovo¾níkov na obec Budkovce, obsadenú s oboch strán Maïarmi 
a v boji spôsobil Maïarom znaèné straty. 

4. Èat. asp. dr. Štefan Òukoviè, ktorý 28. marca 1939 o 23.30 hod. dobrovo¾ne sa 
zúèastnil výpadu s hliadkou pod vedením por. v zál. Kobzányho Jána na obec Budkov-
ce, obsadenú s oboch strán Maïarmi a svojím statoèným chovaním prispel k tomu, že 
hliadka nielen splnila svoj úkol, ale spôsobila i znaèné straty Maïarom. 

5. Èat. dsl. Jozef Èapla, ktorý 24.marca 1939 po neusporiadanom ústupe pechoty 
zaistil a jedným družstvom obec Rebrín a chránil bateriu v postupe. Ïalej 27. marca 
1939, ako velite¾ pátracej hliadky priblížil sa k nepriate¾ovi na 30 krokov a zistil jeho 
silu a postavenie. Choval sa teda príkladne, statoène a odvážne v dobe, keï nepriate¾ 
prepadol zákerne slovenské hranice. 

6. Èat. asp. Mikuláš Polievka, ktorý v boji u Gajdoša v dobe, keï slovenská vlasś 
bola nepriate¾om zákerne prepadnutá, prejavil nevšedné velite¾ské schopnosti a hoci 
śažko ranený a hrdinskou statoènosśou znášal svoj osud, keï po operácii stratil nohu, 
pri èom nevšedným príkladom slúžil ostatným kamarádom za vzor, lebo prejavil ve¾kú 
mravnú a národnú silu. 

7. Èat. asp. Juraj Ťažár, ktorý v marci 1939 v dobe, keï nepriate¾ ohrožoval Slo-
venský štát, dobrovo¾ne sa prihlásil do èaty útoènej vozby a hrdinsky bojoval u Nižnej 
Rybnice a Jovsy tak, že zásluhou jeho a jeho kamarádov bolo umlèané jedno nepria-
te¾ské KPÚV a nieko¾ko gu¾ometov. V boji utrpel śažké zranenie, pri èom sa príkladne 
a statoène choval. 

8. Slob. Jozef Ondriš, ktorý ako pilot dvojmiestneho letúòa s prestrelenou nohou – 
prestrelenie utrpel pri útoku nepriate¾ských letcov svojou chladnokrvnosśou a rozváž-
nosśou zachránil lietadlo a život pozorovate¾a tým, že s vypätím posledných síl dovie-
dol lietadlo k núdzovému pristaniu na vlastnom území. 

9. Štefan Majeský, ro¾ník, Urmince, okres Topo¾èany, ktorý vychoval svojho syna, 
nebohého Belu Majeského, finanèného strážnika tak, že má byś príkladom všetkým 
synom slovenského národa, lebo sa zaslúžil o slovenskú vlasś takto: 
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Keï v noci 2. apríla 1939 spozoroval, že maïarské vojsko obsadilo Hrašovík, bez 
bázne spolu s Albertom Želinským postavili sa proti 35 èlennej presile a bojovali, kým 
Majeský Belo màtvy nepadol a Želinský Albert śažko ranený tiež neklesol. Ich hrdinské 
chovanie je tým obdivuhodnejšie, že mali možnosś ustúpiś, ale s nasadením vlastného 
života do posledného dychu hájili slovenskú vlasś, svoj slovenský štát. Preto vyzname-
nanie za hrdinskosś bolo udelené otcovi tohto hrdinu. 

10. Voj. Ján Ševèík, ktorý 3. apríla 1939 spolu s voj. Jozefom Mackom-Luptákom 
medzi 14.50 až 15.25 hod. svojou odvahou, nebojácnosśou a statoènosśou zabránil ob-
chvatu pešieho družstva a roja śažkých gu¾ometov, ponechaných v dotyku s Maïarmi 
na výšine Krivec u Stakèína tým, že svojím ráznym zákrokom sami dvaja prinútili k úte-
ku maïarskú obchvacujúcu skupinu, èítajúc asi 15 mužov, pri èom Maïari zanechali 
na našom území jeden ¾ahký gu¾omet. 

11. Slob. v zál. František Kapralèík, ktorý dòa 28. marca 1939 o 23.30 hod. dobro-
vo¾ne sa zúèastnil výpadu s hliadkou pod velením por. v zál. Kobzányho Jána na obec 
Bunkovce, obsadenú z oboch strán maïarským vojskom a svojím statoèným chovaním 
prispel k tomu, že hliadka nielen splnila svoj úkol, ale spôsobila Maïarom i znaèné strá-
ty. 

Všetci títo menovaní boli odmenení a dekorovaní ministrom Èatlošom medailou 
za hrdinskosś. Okrem týchto bolo ešte nieko¾ko dôstojníkov a vojakov odmenených 
pamätnou medailou za preukázané služby vlasti. 

Po tomto akte a zahraní štátnej hymny nastúpila prešovská posádka k slávnostnému 
defilé v tomto poradí. Posádku viedol plk. gšt. A. Malár, velite¾ VV 3 so svojím štábom. 
Za tým nasledovala pechota, delostrelectvo, jazda, protilietadlové gu¾omety a delá, mo-
torizovaná pechota. Za vojskom defilovali HG, FS, hasièi a krojované spolky. 

Slávnostný pochod vojska trvalo výše hodinu. Poèas pochodu obecenstvo nadšene 
oslavovalo a volalo na slávu slovenskej armády. 

Po slávnostnom defilé bola v kúpe¾och Demjata neïaleko Prešova na poèesś hostí 
veèera, po ktorej predseda vlády a ostatní èlenovia vlády so svojím sprievodom odces-
tovali do Bratislavy. 

Treba poznamenaś, že tieto vojenské slávnosti aj v Michalovciach aj v Prešove uro-
bily nezapomenute¾ný dojem na obyvate¾stvo východného Slovenska a vlialy do sàdc 
mnohých obèanov nové a nové nádeje v lepšiu a istú budúcnosś samostatného sloven-
ského štátu.87 

(VHA Bratislava, fond 55, šk. 59) 

87 Druhá podstatná èasś kroniky, a to opis udalostí viažucich sa k príprave a priebehu protipo¾ského 
śaženia, bol publikovaný v predchádzajúcej edícii Proti Po¾sku. Odraz śaženia roku 1939 v denníkoch 
a kronikách slovenskej armády. 
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2 Kronika ženijného pluku (veliteľské sídlo Bratislava) zachytáva 
udalosti od zániku ČSR, vyrabovanie skladov Nemcami v Novom 
Meste n. V., reorganizáciu pluku a účasť v dvoch vojnových 
konfl iktoch 

VÝPIS Z KRONIKY ŽENIJNÉHO PLUKUVÝPIS Z KRONIKY ŽENIJNÉHO PLUKU 

Úprava: 
Sošit pre písanie kroniky je normalizovaného formátu A-4 o 400 stranách v poloko-

ženej väzbe hnedej barvy. 1. strana – ozdobný nadpis kroniky s iniciálkami, 3. strana – 
ozdobné vyobrazenie znaku slov. republiky, 5. strana – ženijný oznak starý – barevné 
prevedenie, 7. strana – ženijný oznak nový – barevné prevedenie, 9. strana – strojnícky 
oznak – barevné prevedenie, 11. strana – úvod s textom, 13. strana a ïalšie text písaný 
ozdobným písmom. 

Úvod 
Ženijné vojsko je tak staré jako váleèníctvo samo. Už v prvých dobách pri sśahovaní 

národov musely kmene a bojovníci prechádzaś vodné toky, bariny a dobývaś nepria-
te¾ské opevnenia. Z dejín vysvitá, že neprevádzalo vždy èinnosś nièivú ale èastejšie 
preukázalo platné služby spoloènému a verejnému sriadeniu. 

Našim patronom je pod¾a údajov biblie Noe. Bol to prvý a vzorný ženista. Postavil 
si sám koráb a riadil ho pri potope sveta. 

Každá krajina a každá doba dala podnet k vývoju niektorého z oborov ženijného 
vojska. Nájdeme preto o ženijných prácach jak v starých tak aj v novších dobách mno-
ho zápisov. Datované sú už od Alexandra Velikého až po poslednú válku. Vždy sa však 
píše o nich s obdivom a pochvalou. 

Vo stredoveku bola zvlášś vyvinutá složka ženijného vojska – sapéri. Vykonali 
obyèajne mnoho práce pri dobývaní hradov a pevností. Pred svetovou válkou sriadilo 
Rakúsko-Uhorsko aj pluky pionýrske,88 ktoré boly dostrojené známou súpravou „Birá-
go“.89 Táto sa vo svetovej válke ve¾mi dobre osvedèila. V novej dobe stratila na cene, 
pretože je málo únosná. 

O organizácii a èinnosti žen. vojska v ríši Rakúsko-Uhorskej (sapéri a pionýri) sú 
zápisy v starých kronikách. 

Taktiež za republiky èeskoslovenskej každá samostatná voj. jednotka musela viesś 
vlastnú kroniku. Tieto kroniky boly odovzdané 10. januára 1940 na MNO. Nevyplýva 
s nich však preh¾ad organizácie ženijného vojska v bývalej republike. Bola tajná a preto 
nesmela byś nikde uverejòovaná. Tiež neni dosś preh¾adne a objektívne zapísané obdo-
bie po jesennej mobilizácii 1938 a príprava na utvorenie slovenského štátu. 

Obdobie pred vznikom slovenského štátu 
Pred utvorením slovenského štátu bolo žen. vojsko organizované takto: 

88 Pionierske. 
89 Pontónová mostná súprava vzor (vz.) B (Birago) sa v slovenskej armáde používala na výcvikové úèely. 
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Žen. pluk: 
1 Terezín – mal prapory I., II., špeciálny motor. prapor 23, motor. rotu 14 a náhr. pra-

por, 
2 Kromìøíž – mal prapory I., II., III., motor. rotu è. 12 a náhr. prapor, 
3 Komárno – mal prapory I., II., motor. rotu è. 13 a náhr. prapor, 
4 Bratislava – mal prapory I., II., mostný prapor a náhr. prapor, 
5 Praha – mal prapory I., II., III., špec. motor. prapory 21, 22, motor. rotu è. 11 a náhr. 

prapor, 
6 Bratislava – mal prapor rieèný a strojný prapor, 
12 žen. prapor Michalovce. 

Mimo toho bolo nieko¾ko ženijných pevnostných praporov v oblastiach stálych 
opevnení. 

Železnièný pluk mal: železnièné stavebné prapory I. a II., 
železnièný provozovací prapor III. a

  náhradný prapor. 
Ženijné prapory maly po dve roty. 
Rieèný prapor mal rotu minovú, lodnú a pobrežnú. 
Strojný prapor mal strojnú a elektrotechnickú rotu a svetlometnú rotu. 
Ženijný prapor 12 bol urèený pre ženijné práce v horách (horský žen. prapor). 
Každý špeciálny motorizovaný prapor mal 2 žen. roty a jednu kanónovú rotu, ktorá 

mala 2 èaty kanónové PKPÚV,90 1 gu¾ometnú TG, jednu ženijnú a pomocnú èatu. 
Úkolom špeciálnych motorizovaných praporov 21 a 23 bol: 

1./ bojovaś na krídlach vyšších jednotiek – motorizovaných (moto-brigády), každý 
mal palebnú hodnotu jednoho pešieho pluku, 

2./ obrana silnic PÚV,91 

3./ normálne ženijné práce a práce na OP92 

Normálne ženijné roty maly po 4 èatách a pomocnú èatu. Motorizované žen. roty 
boly urèené pre rychlé zásahy žen. vojska hlavne PÚV, kladenie min PÚV, zátarasy 
a podobne. Maly: 3 èaty ženijné a pomocnú èatu. 

Jak u špeciálnych mot. praporov, tak aj u motorizovaných rot malo družstvo jedon 
¾ahký gu¾omet. 
Š k o l y: Školy na výchovu aktívnych dôstojníkov žen. vojska boly: 

1./ voj. inž. ko¾aj – neskôr bola zrušená – v Prahe 
2./ vojenský akad. v Hraniciach – oddel. žen. vojska a to: 1. roè. v Hraniciach a 2. 

roè. v Litomìøiciach a Bratislave. 
Školy na výchovu dôstojníkov žen. vojska v zálohe boly: 

1./ ženijná – Litomìøice 
2./ špeciálna – Bratislava 
3./ železnièná – Pardubice 

S k l a d y:  
– ženijný sklad 1 v Olomouci 
– ženijný sklad 2 Nové Mesto n/Váh. 

90 KPÚV – Kanóny proti útoènej vozbe. 
91 Proti útoènej vozbe, 
92 Opevòovacie práce. 
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– voj. žel. sklad 1. Pardubice 
– voj. žel. sklad 2. Bošany. 
Ženijný sklad v Olomouci bol urèený pre: 1, 2, 5 pluk a samostat. prapory v Èe-

chách. Mal prièlenené dielne na výrobu žen. materiálu roz. druhu. Mimo vozov a pon-
tonov vyrábaly sa tam celé mostné súpravy. 

Ženijný sklad 2 v N. Meste n/V. bol skladom pre 3, 4, 6 pluk a 12 prap. Mal menšie 
dielne pre opravu všetkého žen. materiálu, pre výrobu jednoduchších predmetov. 

Ženijný pluk 6 v Bratislave mal dielne na opravu lodí a ich motorov. 
Železnièný sklad v Pardubiciach mal veliké dielne pre opravu žel. materiálu. 

Udalosti po vyhlásení autonomie 
Po odstúpení južného Slovenska v októbri 1939 Maïarom, presśahoval sa 3 žen. 

pluk s materiálom do skladov v Seredi, kde mal aj náhradný prapor. Velite¾stvo pluku 
a roty boly v Bratislave. Velite¾stvo bolo ubytované v Podhradských kasáròach. 

Pred odstúpením Petržalky presśahoval 4. žen. pluk materiál, ktorý sa tam nachá-
dzal do žen. skladov v Novom Meste n/V. 

V Petržalke v èasti Ostende bol ubytovaný v novostavbách mostný prapor, ktorý mal 
pomerne veliké skladišśa materiálu. Bolo tu aj vodné a pozemné cvièište žen. pluku 4 
a veliká plukovná záhrada. Žen. pluk 6 mal vodné cvièište tiež na Ostende.93 

Mimo cvièíšś v Petržalke boly cvièišśa na Karlovej Vsi, kde boly skladišśa pre žen. 
plavidla, sedem a deväśdielne lode a prehradový mat. min. roty.94 

Pri odstúpení územia nem. armáda vkroèila až do Karlovej Vsi. Aby nemala z tých-
to skladištných budov úžitku, boly znièené trhaním. Žia¾bohu ustúpili za dva dni zpäś 
po vodáròu na ostrove Kasmacher.95 

Ženijný pluk 6 presśahoval okrem samohybných plavidiel a èasti minového materiá-
lu, všetok materiál do N. Mesta n/V. Po odstúpení územia Maïarsku, presśahoval žen. 
pluk 6 ve¾kú èasś tohto materiálu do Bratislavy. V dòoch 5. až 17. mája 1939 odovzdal 
tento pluk takmer celú flotilu a všetky rieèné miny ako aj priehradný minový materiál 
velite¾stvu dunajskej flotily nemeckej armády vo forme predaju. Neskôr odovzdal aj 
všetku delostreleckú muníciu, ktorá bola urèená ako mob. zásoba pre hliadkovú loï.96 

Odstúpením územia susedným štátom po 10. októbri 1939 sa stalo, že železnice 
a cesty boly prerušené novými hranicami na nieko¾kých miestach. Udržovala sa na 

93 Za 1. ÈSR sa tak nazývali petržalské slneèné kúpele. 
94 Materiál mínometnej roty. 
95 Dunajský ostrov Sihoś, kde sa nachádzala vodáreò. 
96 Bola to hliadková loï President Masaryk. Èeskoslovenská armáda na konci 30. rokov disponovala po-

èetnou flotilou vojenských lodí na Dunaji. Hlavnou pýchou bola pancierová hliadková loï President 
Masaryk, dve moderné mínolovky OMm 34 a OMm 35 a okrem nej ïalších asi dvadsaś lodí rôzneho 
urèenia. Po 14. marci 1939 prešiel všetok materiál pod slovenskú armádu. Vzh¾adom na nemecký 
nátlak a v zásade minimálny prístup k Dunaju sa slovenská armáda vojenských lodí vzdala. 3. apríla 
1939 si zástupcovia nemeckej dunajskej flotily - Donauflotte prezreli plavidlá, 18. apríla 1939 bola pod-
písaná dohoda a v prvej polovici mája 1939 prevzali v bratislavskom zimnom prístave takmer všetky 
lode. Do Linzu na základòu Donauflotte odtiahli hliadkovú loï i sedemnásś motorových èlnov. (Za 
informáciu ïakujem M. Uhrinovi.) 
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nich „peážna“ doprava, kontrolovaná susednými štátmi.97 Toto opatrenie robilo veliké 
obtiaže a èasto sa prakticky prejavilo tak, že musela byś prerušená doprava vôbec. 

Najnesnadnejšie bolo spojenie Podkarpatskej Rusi so Slovenskom. Jediná železni-
ca a hlavná cesta viedla cez odstúpené Košice. Bola preto zavedená stála a nákladná 
doprava vojenskými autami, t.zv. dopravnými kolonami. Cesty boly v biednom stave, 
preto bola vyslaná po Novom roku 1939 na ich udržovanie jedna ženijná rota o 4 žen. 
èatách od žen. pluku 3, 4 a 6. Èaty boly pridelené vozatajským kolonám a maly za 
úkol udržovaś hlavnú tepnu Prešov – Pereèín – Svaljava – Chust (3 èaty). Štvrtá èata 
odboèku na Turjabystré. 

Èaty udržovaly cestu, ktorá nebola štetovaná98 a zosilovaly staré mosty. Po odchodu 
staršieho roèníku zostaly 2 èaty sústredené v Užhorode a robily odboèku z hlavnej 
cesty cez les na Seredné. Viedla tesne okolo hraníc. Dòa 14. marca 1939 asi o 6. hod. 
ráno bola prepadnutá žen. rota, ktorá o nièom nevedela maïarským vojskom. Výzbroj 
pušky, 2 ¾ahké gu¾omety a 1200 nábojov bola málo dostaèujúca. Neskoršie bola muni-
cia doplnená a pridelené aj ruèné granáty. 

Ženijné èaty so zbytkami SOS (stráž obrany štátu) ustupovaly pod velením por. 
žen. Schlegla smerom na Nevické, kde sa sústredily. V Seredném boly jednotky orga-
nizované s pracovným oddielom, ktorý t.è. staval v Pereèíne munièné skladište. Táto 
kombinovaná jednotka bola za 3 dni vymenená pešou rotou a jednou èatou obrnených 
automobilov. Ïalších bojov sa nesúèasnila. 

Nástup nováèkov pôvodne stanovený na 1/X. 1938 bol odložený na neurèito. Neskor-
šie bol stanovený na 1. marec 1939. Po odstúpení územia na celom obvode republiky a po 
úmluvách s okolnými štátmi bola prevedená demobilizácia asi do 1. decembra 1938. 

Už po odhlasovaní autonomie Slovenska ès. parlamentom ozývaly sa na Slovensku 
hlasy, aby slovenskí branci slúžili na Slovensku. Ba ozývaly sa aj hlasy, zvlášś pri rôz-
ných príležitostných prejavoch slovenských vlastencov, ktoré chcely ešte viac – sloven-
ských generálov, slovenskú armádu. 

Do tej doby h¾adeli v Èechách na slovenských príslušníkov armády ešte dosś súcit-
ne, lebo jako Èeši, tak aj Slováci stratili po „Viedenskom výroku“ mnoho slovenskej 
zeme, ale ešte viac slovenských duší, v prospech Maïarska. Keï však noviny priniesly 
zprávy o hnutí na Slovensku, pre utvorenie slovenskej armády, śažký bol život Slovákov 
vojakov slúžiacich v Èechách. Poznámky a nadávky, známe predtým len u menej vzde-
laných ¾udí bolo poèuś teraz aj z úst t.zv. „vzdelancov“. Ba dokonca snížili sa k nim aj 
niektorí vojenskí hodnostári. U Slovákov – vojakov však slová hany na propagátorov 
hlásajúcich utvorenie slovenskej armády boly útechou, lebo pod¾a stupòa zlomyselnosti 
voèi rodiacemu sa Slovensku a hlasom po utvorení slovenskej armády usudzovali, že 
splnenie tejto túžby sa nezvratne blíži. 

Do týchto udalostí nepozorovane zapadaly práce u vojenských útvarov. Cez zimu sa 
uskladòoval a konzervoval materiál a bol prevádzaný normálny výcvik. 

97 Narážka na Maïarsko. Maïari už poèas vytyèovania novej hranice vo Viedni mali na zreteli (docieli-
li), že nová hranica rozśala k¾úèové dopravné spojenia Slovenska z východu na západ, èím chceli do-
siahnuś ekonomické zrútenie Slovenska. Peážna (náhradná) doprava, ktorá šla cez maïarské územia 
a ktorú uskutoèòovali najmä armádne vozidlá, aspoò èiastoène nahrádzala stratené železnièné spoje. 
Maïari však peážnu dopravu ve¾mi èasto obmedzovali a rôznymi spôsobmi sśažovali. 

98 Štetovanie – forma spevòovania cesty ukladaním kameòov na jej povrch, prièom celkom na povrchu 
bola táto cesta ešte spevnená tvrdou vrstvou drobného kamenia. 
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Nástup nováèkov 1. marca 1939 prebiehal bez zvláštnych udalostí. Len složenie 
pod¾a národností sa líšilo. K plukom na Slovensku nastupovala väèšina Slovákov a tiež 
väèší poèet bol urèený pre železnièný pluk, kde ich posia¾ bolo len nieko¾ko. 

Predtým totiž k 5 pluku Praha nastupovalo vyše polovice Maïarov, podobne do 
Terezína dosś veliký poèet Slovákov. Zato do Bratislavy a Komárna hodne Nemcov, asi 
50 % zo Sudet a iných nemeckých území. K žen. pluku 6 nastupovalo asi 70 % Èechov, 
podobne aj k železniènému pluku. 

Aspiranti boli odoslaní do príslušných uèilíšś. Výcvik s ostatnými nováèkami zaèal 
pod¾a napred stanoveného programu. 

Politické udalosti, ktoré prebiehaly dosś búrlivo, hlavne po Vianociach nemaly na 
beh služby v armáde a na jej èinnosś zvláštneho vlivu, keï aj sa žiadala slovenská ar-
máda vedená slov. dôstojníkmi. Povýšenie dôstojníkov nemalo byś prevádzané po dobu 
dvoch rokov, vyjmúc Slovákov. Po rôznych neshodách v politických kruhoch bola vyh-
lásená 10. marca pohotovosś štátu. Nariadené bolo obsadiś verejné budovy, národnú 
banku radiostanicu a velite¾stvá HG. 

Jednotlivé ženijné èaty boly vyslané na všetky strany obsadiś cesty vedúce do 
a z Bratislavy. Bolo im nariadené urobiś zátarasy z výpomocného materiálu tak, aby 
premávka bola ešte možná. Ku každému zátarasu bol pridelený gu¾omet. Velite¾mi na 
týchto miestach boli urèení gážisti a ïalejslúžiaci Slováci. Nikdo nevedel proti komu je 
toto opatrenie urobené a velite¾om nebol vydaný rozkaz jak si majú poèínaś pri even-
tualnom ohrození. Zpoèiatku sa myslelo, že sa oèakávajú útoky miestného nemeckého 
obyvate¾stva, prípadne teroristických skupin zo zahranièia, pretože v meste boly èasté 
nemecké demonštrácie. Kolovaly zprávy, že sa dodávajú gardistom zbrane od Devína. 
Nikdo nevedel presne èo sa deje, lebo domáci rozhlas vysielal úplne iné zprávy ako 
zahranièné vysielaèe. Ve¾mi známy bol vtedy viedenský rozhlas so svojim hlásate¾om 
Mutòanským. Ozývali sa tu aj funkcionári HG, ktorí prichádzali do zahranièia, aby 
neboli uväznení, a mimo týchto aj iní politickí èinitelia. Štátny minister bol vtedy Sidor, 
ktorý bol medzi ¾udom ve¾mi ob¾úbený. Tento však poburujúce zprávy zahranièné-
ho rozhlasu dementoval. Medzitým prišly jednotky vojska, èetníctva a polície z Èiech. 
Gen. Homola velite¾ sboru v Banskej Bystrici vyhlásil stanné právo, a niektoré dôležité 
osoby civilnej správy boli zatknuté a odvezené na Moravu. Podrobnosti objasní litera-
túra pojednávajúca o štátnom prevrate. 

Behom 12. a 13. marca bola väèšinou voj. opatrení prevedená miestnými jednotka-
mi zrušená. Vojaci slovenskej národnosti zaèali nosiś autonomistické rukávové pásky 
a slovenské oznaèenia na èiapkach. Toto bolo zakázané DR99 28. marca. Dòa 14. mar-
ca sa vrátil predseda snemu Dr. Tiso z Nemecka a shromáždený slov. snem vyhlásil 
o 12.30 hod. samostatnosś slov. štátu. 

16. marca vyšiel rozkaz velite¾a 9. div. è. 4195/3 odd. 1939, kde boli zbavení všetci 
èeskí dôstojníci svojich funkcií a mali ich postupne odovzdávaś dôstojníkom – Slová-
kom. Oni mali byś len poradcami. Toto odovzdávanie dialo sa bez zvláštnych príhod. 

15. marca bola nariadená prísaha mužstva slovenskej národnosti u všetkých plukov, 
složená do rúk najstaršieho dôst. Slováka. 

99 Denným rozkazom. 
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Tak velite¾om 3. žen. pluku bol škpt. Pohranc, 4 žen. pluku npor. Ložek, 6 žen. plu-
ku por. Fijam,100 12 žen. praporu por. Hotový a žen. skladu mjr. Riegger. Po výzve, aby 
dôstojníci v zálohe nastúpili k útvarom, nastúpil k 4 žen. pluku npor. Zlámal. 

Plukovnými rozkazmi boli menovaní noví velitelia rot. V tú dobu od 14. marca ne-
mecké vojsko obsadzovalo Èechy a Moravu a rozhlas uvedomil, že jedon prúd vojska 
pôjde aj cez Považie, aby zaistil krídlo obsadzujúcej armády. Tak asi 16. marca dospely 
nemecké jednotky do N. Mesta a zaèaly k velikému prekvapeniu odvážaś najprv pušky, 
potom technický materiál ženijných plukov, telegrafného praporu a pešieho pluku. Na 
MNO slovenského štátu, ktoré bolo zatia¾ sriadené nevedeli o tom niè a tiež podnik-
nuté kroky boly zbytoèné. Tak sa stalo, že zo skladov sa odvážal všetok materiál bez 
oh¾adu na to, ktorému pluku patrí. 

Npor. Ložek vydal ihneï rozkaz, aby všetko mužstvo a gážisti prítomní v N. Meste 
n/V. (por. Malinovský, rtm. Rumanovský, rtm. Stanek) odvážali všetok materiál, ktorý 
sa len odviesś dal a na ktorý Nemci hneï neprišli. Tento sa odvážal vagonmi do Topo¾-
èian. Odviezol sa tak všetok odev, obuv, plynové masky a prilby žen. pluku 4 a 6. Z ne-
dostatku krytých vagonov bol tento materiál odvážaný na otvorených vozoch, èasto aj 
bez dozoru. Bol vtedy veliký nedostatok mužstva, ktoré bolo zamestnané prevážaním 
materiálu. Gážistov bolo tiež málo (u žen. pluku 4 por. Schlegel, por. Kristen,101 por. 
Proschinger – u žen. pluku 6 okrem velite¾a jediný dôstojník por. Iskra,102 ktorý bol za-
mestnaný v Zimnom prístave s motorovými èlnmi. Žen. pluk 3 nedodal na sśahovanie 
materiálu u N. Mesta mužstvo ani dôstojníkov). 

Toho èasu bol v N. Meste n/V. bývalý velite¾ skladu mjr. Riegger, nemeckej národ-
nosti, ktorý dbal o to, aby okrem  Nemcov neodviezol nikto niè zo skladov. 

Sśahovanie skladu v N. Meste Nemcami trvalo 6 týždòov. Materiál nakladalo denne 
asi 300 ¾udí. Zo zaèiatku to boli samí nemeckí vojaci, potom najali civilné pracovné 
sily. Je samozrejmé, že pri tom množstve, rýchlosti a shone nebola možná dostatoèná 
kontrola. Každý si bral, kde len mohol drobné predmety a súèiastky výzbroja a výstroje, 
prípadne tech. materiálu. Tieto pri vhodnej príležitosti speòažili. Stal sa prípad, že boly 
ukradnuté aj automobilové kolesá s diskami. 

Už v novembri 1938 bolo v odborných kruhoch jasné, že nahradný prapor žen. pl. 
3 umiestnený od júla 1936 vo vlastných kasáròach v Seredi nemôže tam ostaś pre blíz-
kosś maïarských hraníc (asi 2 km od plotu kasáreò). 

Udalosti z 10. marca 1939 nijak v Seredi, ani u nahr. praporu žen. pl. 3 nezbudili 
pozornosś, nako¾ko vtedy posádkový velite¾ nepreviedol žiadne zo známych opatrení. 
Nebola ani nariadená pohotovosś útvarov, vojaci išli 12. marca na priepustky. 

Po vyhlásení samostatnosti ostali u nahr. praporu žen. pl. 3 por. Orthofer, prap. 
Rizner, rotný Hurtaj a osem vojakov. U ostatných útvarov posádky Sereï zostal len 
jedon rotmajster. 

100 Správne: Fiam. 
101 Karol Kristen (1912 Žilina – 2004, Žilina) – dôstojník ès. a slovenskej armády, neskorší velite¾ Že-

lezniènej stavebnej roty, v r. 1944 bol v hodnosti stot. pion. posádkovým velite¾om v Novom Meste 
nad Váhom. Súèasne bol Golianom urèený za konšpiratívneho velite¾a tejto posádky. Zapojenie do 
Povstania sa mu však pre odpor dôstojníkov i mužstva nepodarilo. 

102 V rokoch 1943 – 1945 bol stot. pion. Titus Iskra velite¾om Sborového pionierskeho parku, a zároveò 
konštruktérom ženijnej munície a zariadení. 
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Prevzatie velenia posádky a nahr. praporu išlo ve¾mi hladko, èeskí dôstojníci nero-
bili śažkosti zaèo im, zase Slováci výdatne pomáhali pri evakuácii. 

Èinnosti po vyhlásení samostatnosti slov. štátu 
Dòa 24. marca bola z posádky Sereï poslaná jedna bateria delostrelectva na vý-

chod. Velite¾ nahr. praporu dostal na svoj dotaz u MNO rozkaz 25. marca evakuovaś 
velite¾stvo a všetok žen. materiál do troch dní zo Seredi. Až 26. marca urèil velite¾ žen. 
voj. škpt. Pohranc Topo¾èany ako budúce sídlo nahr. praporu. 

Na sśahovanie boli od žen. pl. pridelení dôst. por. Osuský a por. Barèák, rtm. Kme-
śo, dvaja asp., dvaja dsl. pod. a 200 mužov väèšinou od 13 žen. roty ako pracovný od-
diel pre evakuáciu všetkého materiálu zo Serede do Topo¾èian. Presun bol prevadzaný 
urýchlene pod¾a daných možností nakl. autami a vlakom súèastne. Por. Osuský odišiel 
prvým nakl. autom 26. marca 1939, ako velite¾ zaistiś skladišśa a miestnosti pre kance-
lárie mužstva. 

Dòa 31. marca presśahovalo sa velite¾stvo nahr. praporu do Topo¾èian, kde bolo 
umiestnené v súkromnej vilke. Ako skladište bolo zaistené: skladište obilia, robotníc-
ke domy a remiza cukrovaru v Tovarnikoch.103 Mostné súpravy dlhý drevený materiál 
a automobily zostaly mimo skladište na pile. Mužstvo bolo ubytované v robotníckych 
domoch. 

Sśahovanie zo Serede trvalo mesiac, medzi tým dochádzal i materiál žen. pl. 4 a 6 
z N. Mesta n/V. na otvorených žel. vagónoch. Krádeže voj. materiálu boly na dennom 
poriadku, bolo śažké udržaś kázeò mužstva. 

Práca nahr. praporu bola ve¾mi sśažená, neostal žiadon odborný personál, poèetná 
agenda nebola riadne vykonávaná. Miesta dôst. zastavali poddôstoj. alebo vojaci. 

Od 16. marca zaèali prichádzaś vojenské osoby slov. národnosti, ktoré boli u rôz-
nych útvarov v Èechách a prichádzali až do konca mesiaca. Všetko toto mužstvo bolo 
porozde¾ované k novoutvoreným rotám. Mužstvo od žel. pl. odoslalo posádkové veli-
te¾stvo v Bratislave k leteckému pl. do Nitry. Toto mužstvo bolo 22. apríla prièlenené 
k bývalému žen. pl. 4 a utvorená z neho nová rota. Velite¾om bol stanovený por. Mali-
novský. 

Pre aspirantov bola sriadená škola, ktorá mala za úèel hlavne zhromaždiś všetkých 
asp., aby bolo možné ihneï zapoèaś s riadnym vyuèovaním. Školenie bolo prevádzané 
sústavne od 20. marca. Velite¾ov školy sa vystriedalo nieko¾ko škpt. Gašek.104 Inštrukto-
ri boli asp. a ïalej sl. poddôstojníci. Nebolo ani jedného subalterného dôstojníka až do 
konca trvania školy. V Bratislave bola ubytovaná škola v barakovom tábore na Karlovej 
Vsi, èo pre 45 frekventantov úplne postaèilo. 

15. marca105 bolo nariadené odobraś zbrane mužstvu èeskej národnosti, deò nato 
boli odoslaní do Brna. Ïalší transport v sile 14 dôst., 2 rtm. a 19 mužov odišiel 22. mar-

103 Tovarníky, dnes súèasś Topo¾èian. 
104 Veta nie celkom zrozumite¾ná, pravdepodobne vypadlo slovné spojenie „posledným bol“. Škpt. Ga-

šek bol totiž na jar 1939 velite¾om školy dôstojníckeho dorastu ženistov, najprv v Bratislave, od júna 
v Trenèíne. Václav Gašek bol zaujímavou postavou. Mal pozitívny vzśah k novovzniknutej slovenskej 
armáde, aktívne sa zúèastnil aj śaženia proti Po¾sku. Napriek tomu bol koncom roka zo Slovenska 
odsunutý do Protektorátu. Pôsobil ako dôstojník Vládneho vojska v Rakovníku. 

105 Autor (èi redaktor) kroniky sa tu nedržal striktne chronologického postupu, èo vidno na poradí uda-
lostí. 
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ca. Zostali len tí gážisti, ktorí potrebovali viac èasu na sśahovanie nábytku, prípadne na 
vybavenie rôznych záležitostí. 

Z akadémie vyradení dôstojníci boli povolaní od 2. januára 1939 do aplikaèného 
kurzu do Hranic, ale po vyhlásení samostatnosti slov. štátu a obsadení Èiech a Moravy 
boli na zákrok slov. kraj. voj. velite¾stva poslaní z inými dôst. Slovákmi z aplikaèného 
kurzu na Slovensko a pridelení 20. marca takto: por. Chladný žen. prapor 12, por. 
Švec106 a por. Hrušovský107 žen. pl. 6. 

Toho èasu bol u žen. pl. 4 kurz aspirantov zákopnických èiat pešieho vojska, ktorý 
bol ukonèený 21. marca. Od 14. do 21. marca sa už síce nevyuèovalo, ale nebola vhodná 
doba, aby títo asp. boli odoslaní k útvarom. 

Poèas tejto doby bola nariadená pohotovosś armády, nako¾ko bolo možné. 28. mar-
ca bol zrušený rozkaz zosiliś stráže. 

Aby sa líšili voj. osoby slovenskej národnosti od Èechov bolo 28 marca nariadené 
nové oznaèenie na èiapkach látkovou trikolórou štátnej barvy, biela, modrá, èervená. 
Toto oznaèenie sa nosilo do októbra, kedy bolo nariadené nosenie plechových odzna-
kov. Gažistom bolo nariadené nosiś na èapici odznak predstavujúci orla s rozpiatými 
krídlami, ktorý má v drápoch sväzok troch prútov už v júni. Podobne aj dsl. a asp. na 
vychádzkové èiapky. 

Pri rozde¾ovaní stráži oslovenie stráži pod¾a èlánku 35 sl. predpisu A-I-2 „Nazdar“ 
nevyhovoval národnému duchu, preto 20. marca bolo zavedené nové oslovenie „Na 
stráž!“, ktoré už dlhší èas používala HG ako pozdrav. Tak sa potom pozdravovali aj voj. 
osoby medzi sebou. Tento pozdrav sa však ujal len ve¾mi pomaly. Za zmienku stojí, že 
v tom èase konali službu pl. doz.108 dôst. èatari asp. pre nedostatok dôstojníkov. 

24. marca bolo odstránené nosenie legionárskych odznakov a èísiel útvarov z goliera. 
Zatia¾ èo žen. jednotky zachraòovali materiál, ktorý sa zachrániś dal, na východe 

vpadli maïarské vojská, aby obsadili Slovensko. 
Hneï po odchode èeského mužstva gážistov bola vyhlásená mobilizácia, pretože 

Maïari napadli Slovensko vo dòoch, kedy bolo najslabšie. Na východe povolali 5 roè-
níkov, utvorila sa východná skupina pod velením kpt. v zál. Haššíka, terajšieho župana 
v Prešove. 

23.109 marca bol nariadený poplach asi o 7.30 hod. O 8.30 hod. vrazila prvá jednot-
ka na nakl. aute od žen. praporu 12. Velite¾om bol por. Chladný, za nimi išli ostatné 
4 èasti pod velením èat. asp. Hirnera.110 Auto sa dostalo 17 km od Michaloviec za Stre-
tavu. Ïalej nemohlo. Medzi Stretavou a Pavlovcami znièili i most, aby nemohli Maïari 
preniknúś na Michalovce obrnenými vozidlami. Asi za 1 hodinu za ženistami pripocho-
dovali pešie jednotky. Prvý deò boli ženisti zaradení ako pešia jednotka. Nasledujúce 
dni vykonávali práce odborné. 

Pri druhom konflikte s Maïarmi 5. apríla ženisti neboli úèastní. 

106 V roku 1944 bol v hodnosti stot. pion. Vojtech Švec velite¾om Náhradného pionierskeho práporu 11 
a Pionierskeho práporu Domobrany v Novom Meste nad Váhom. 

107 V roku 1944 bol stot. pion. ¼udovít Hrušovský (1917 Bereksék, dnes Šulekovo) velite¾om Pionierske-
ho praporu 1 u po¾nej armády na východnom Slovensku, potom úèastník SNP. 

108 Plukového dozoru. 
109 Nesúlad v chronologickej postupnosti /24.-23. marec/ už v origináli. 
110 Anton Hirner (1915 Smolenice – 1992, Brno) – vo vojne proti ZSSR prvý dôstojník slovenskej armá-

dy (v hodnosti poruèíka), ktorý padol do sovietskeho zajatia, a to 22. júla 1941 pri Lipovci. 
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Situácia Slovenska bola v tom èase: na západe brali voj. materiál Nemci, východná 
èasś bojovala proti Maïarom. 

25. marca boli žen. pl. 4 do Svätoplukov. kas. odoslaní: 1 èat. asp. 2 dsl. èat. 4 des. 
8 slob. a 43 mužov, aby doplnili pešie jednotky urèené pre kryt. hraníc okolo Bisku-
píc111 a Èeklísa112 proti Maïarom. Od 6 pl. bola tam odoslaná 1 èata. Na druhý deò 
odišiel s inou pešou rotou rtm. Gajdoš, 1 èat. asp. 2 èat. dsl. 4. des. 4 slob. a 13 mužov. 
Veèer na to odišiel por. Schlegel s jedným nakl. autom, jeden èat. asp. 1 èat. dsl 4 slob. 
a 13 mužov do priestoru Kozárovce jako ženijná èata na zaistenie smeru severojužného 
v Hronskej doline. V tejto èate bolo 6 gardistov dobrovo¾níkov. K bojom na týchto 
úsekoch nedošlo. 

Dòa 25. marca bolo nariadené prepustiś všetky osoby nemeckej národnosti z bran-
nej moci, teda aj Židov nemeckej národnosti. 

Dòa 31. marca musely sa odstrániś obrazy bývalých polit. èinite¾ov zo všetkých 
miestností kasáreò zrovna tak ako aj èeské odznaky, nový znak štátny nebol ešte sta-
novený. 

Po odchode èeských gardistov a mužstva cvièilo sa mužstvo nastúpené 1. marca 
pod¾a starých výcvikových programov takže búrlivé dni nemaly na výcvik mužstva 
zvlášś velikého vlivu. Horší vliv na výcvik prejavil sa u mužstva, ktoré bolo zamestnané 
sśahovaním a konzervovaním materiálu. Každý pl. prevádzal výcvik zvlášś, inštruktor-
mi boli èat. asp. aj èat. dsl. Aj pri znaènom nedostatku dôstojníkov bol por. Kristen 
3. apríla odvelený na VII. sbor do B. Bystrice. 

Horšie to bolo s chodom služby u nahr. praporu. Mužstvo èeskej národnosti, neskôr 
aj nemeckej odišlo bez toho, žeby sa boly robily nejaké záznamy. Roty maly asi jednu 
tretinu mužstva odvelenú, ktorých prepustily jednotky, kde sa práve toto mužstvo na-
chádzalo. Mimo toho ani nebolo prevedené prepustenie osôb z odstúpeného územia 
z jesene 1938. Vojenské osoby slov. nár. prichádzajúce z Èiech nemali dokladom ani 
potvrdenie, musela sa preto založiś úplne nová evidencia. 

Na rozdiel proti iným rokom bol 1. máj prehlásený za pracovný deò. zato bol svä-
tený 4. máj.113 Nariadená aj povinná návšteva kostola. Po obede boly športové hry 
posádky a to fotbalový zápas, štafeta gu¾ometmi a preśahovania lana. Nebola chvála 
pre ženistov, že preśahovania lana vyhrali, pešiaci, trebárs sa zdali byś telesne menej 
zdatnými. 

Na konci apríla a zaèiatkom mája sa pracovalo na reorganizácii žen. vojska a toto 
bolo uskutoènené 8. mája slúèením všetkých žen. plukov v jedon žen. pluk o dvoch 
žen. praporoch, nahr. prapor. Pluk mal velite¾stvo v Bratislave, kde bola aj hosp. správa 
a tech. správa. Velite¾om pluku bol menovaný škpt. Pohranc, zástupcom kpt. Sedlický. 

Oba prapory maly po troch rotách velite¾om prvého praporu bol stanovený por. 
Mareèek,114 vel. druhého praporu npor. Ložek, vel. nahr. praporu por. Orthofer. Hneï 
na to bolo nariadené slúèenie rot a 11. mája sśahovanie. 

111 Dnes Podunajské Biskupice. 
112 Dnes Bernolákovo. Táto obec patrila od novembra 1938 do marca 1939 Maïarsku, potom sa vrátila 

Slovensku. 
113 4. máj 1919, ako dátum výroèia Štefánikovej smrti. 
114 V roku 1944 stot. pion. Otto Mareèek velil Náhradnému pionierskemu práporu 2 v Novom Meste nad 

Váhom. Neskôr v Domobrane, bol prednostom pionierskej správy MNO. 
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Do Leopoldova odišla 1 žen. rota, vel. por. Schlegel. 
Do B. Bystrice 2 žen. rota vel. por. Mareèek. 
Z mužstva bývalého žen. praporu 12 utvorená bola žen. rota 3, vel. por. Hotový. 
V Bratislave zostali: 4 žen. rota vel. por. Proschinger, 

5 most. rota vel. por. Kristen, 
6 stroj. rota vel. por. Fiam. 

Tieto tvorily druhý žen. prapor, roty mimo Bratislavu prvý žen. prapor. Velite¾om 
pluku bol súèastne velite¾ žen. vojska. Poboèníkom žen. vojska bol por. Matúšek, pob. 
na pluku por. Jurga, druhý pob. rtm. Horvath. Rtm. boli zamestnanci väèšinou sśahova-
ním a konzervovaním materiálu u tech. správy, niektorí jako úèetný, prípadne subal.115 

dôst. 
Do služieb slov. armády sa prihlásili dobrovo¾ne títo gažisti èeskej národnosti: škpt. 

Gašek (vel. školy na výchovu dôst. v zál.), por. Malinovský – neskôr vel. 2. žen. roty, 
štrtm. Willert, rtm. Hurtík – pl. hosp., rtm. Laholík a kanc. of. Böhm. Rtm. Laholík 
svoju žiadosś v máji odvolal. Z gažistov nemeckej národnosti bol prijatý štrm. Zeuner, 
neboli prijatí mjr. Rieger a mjr. Ripka. 

Zaradenie gažistov pred slúèením plukov bolo toto: 
3. žen. pl. škpt. Pohranc 4 žen. pl. npor. Ložek 

por. Mareèek por. Schlegel 
por. Orthofer por. Kristen 
por. Jurga por. Proschinger

 por. Osuský štrm. Kotrba
 por. Barèák štrm. Zeuner 

práp. Rizner štrm. Willert 
rtm. Ragan rtm. Kysela 
rtm. Poliaèek rtm. Rumanovský 

rtm. Hurtík 
rtm. Horvath 
rtm. Laholík 

6. žen. pl. por. Fiam 12. prapor por. Hotový
 por. Jiskra116 rtm. Daòo 

rtm. Kabát rtm. Kremniský 
rtm. Kern rtm. Bederka 

V. sbor škpt. Gašek žen. sklad 2 mjr. Rieger117 

por. Malinovský 
rtm. Stanek 

VI. sbor kpt. Sedlický
 por. Matúška118 

115 Subalterný, podriadený. 
116 Správne Iskra. 
117 Inde Riegger. 
118 Správne Matúšek. 
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Z voj. akad. por. Chladný Priamo od žel. pluku bol len rotný ds¾. Brašeò.
 por. Švec
 por. Hrušovský 

Od delostrelcov neskôr preradený býv. prísl. žen. pl. rtk. Sedlický. 
Po slúèení plukov pribudli títo dôstojníci: 

1. júna por. Šimoviè (nastúpil do zálohy) 
1. augusta por. Krajòák 
1. sept. por. Braník, por. Lednár, por. Mihálek. 

Všetci menovaní z èat. asp. boli medzi prvými poruèíkmi menovanými slov. štátom. 
15. jan. 1940 nastúpil službu por. Kucmann. Por. Ozábal prijatý 1. augusta je pridelený 
k voj. zem. ústavu v B. Bystrici. 

Po prevedení reorganizácie pluku bola sriadená plukovná poddôst. škola v Bratisla-
ve, velite¾om ustanovený bol npor. Ložek, instruktormi èat. asp. a èat. dsl. Jako frek-
ventanti boli od každej roty 18 vojakov. Mužstvo prvých 5 rot bolo cvièené jednotne. 
Mužstvo 6 strojnej roty školené vo špeciálnych predmetoch u svojej roty až do konca 
trvania školy (20. augusta 1939). 

12. mája bolo defilé bratislavskej posádky z príležitosti ude¾ovania vyznamenaní 
v bojoch na východnom Slovensku. Defilovali všetky žen. roty ubytované v Bratislave. 
Od ženijného pluku nedostal vyznamenanie nikto, aèko¾vek sa vedelo, že žen. prapor 
12 zasiahol prvý aktívne do bojov. 

Nezvykle pôsobili na verejnosś aj na vojakov prevedenie nových smerníc o èestných 
strážach. Stráž oproti predošlému nastupuje na stanovište vždy v prilbe. Stražný má po-
èas celej smeny pušku s nasadeným bodákom v polohe „na plece zbraò“, alebo k nohe 
zbraò. Pohybuje sa po vykázanom mieste v pozore (doska zapustená do dlažby). 

22. júna bolo nariadené sśahovanie èasti žen. pluku ubytovaného v Bratislave do 
Trenèína. Presśahovalo sa: velite¾stvo pluku, 2 žen. prapor, 4 žen. rota, 5 most. rota, a 6 
strojná rota. V Bratislave zostalo len družstvo motorových èlnov. Skladište na Karlovej 
Vsi sa rozobralo a presśahovalo do Trenèína. Materiál z Bratislavy odosielala 5 most. 
rota asi po dobu jedného mesiaca. Náhradný prapor zostal v Bošanoch. 

V Trenèíne mimo sriadenia cvièíšś (a postavenia skladišśa so železnou kostrou) za-
èali ihneï výcvik na Váhu. Mužstvo zvyklé na široký Dunaj podceòovalo dravosś Váhu, 
hlavne pri kúpaní. Tak sa stalo, že sa vojak z vlastnej neopatrnosti utopil. Stálý výcvik 
bol prevádzaný u oboch škôl. Tieto postavily na žiadosś mesta Trenèína uzavretý most 
cez Váh z mat. vz. 32. 119 pre pútnikov na Skalku. 

V júli bolo nariadené presśahovanie žen. roty 2 z B. Bystrice do Leopoldova. V B. 
Bystrici nebolo vhodného miesta pre ubytovanie, ani dobrého vodného cvièišśa. 

Po dlhých úvahách bola v kategórii dôstojníkov zrušená hodnosś podporuèík a štab-
ný kap. Všetci podporuèíci boli premenovaní na poruèíkov. Všetci štabní kapitáni boli 
premenovaní na stotníkov a kapitáni povýšení na stotníkov. V kategórii rotmajstrov 
boly zavedené nové názvy dôstojnícky zástupca, zástavník a rotník. Súèasne bolo po-
zmenené oznaèenie hodnosti na rovnošate. Hodnosś bola oznaèená na golieri proti 
predošlému oznaèeniu na naplecnikoch a to jak u gažistov tak u poddôstojníkov. Mies-
to trojuholníkových výložiek zavedené obdialnikové. Barva výložiek u všetkých zbraní 

119 Z „materiálu vz. 32“ – ide o Pontónovú mostovú súpravu vz. 32 
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zostáva. Náplecníky opatrené ornamentom u dôstojníkov v barve zlatej u rotmajstrov 
v barve striebornej. Nižší dôstojníci majú na okraji naplecnikov jednu úzku pásku, vyšší 
dve úzke pásky. Oznaèenie z èapíc odstránené. Neskôr bol po vzoru nemeckej armády 
a HG zavedený pozdrav zdvihnutím pravej ruky do výšky oèí a to jak u gažistov, tak 
u mužstva. Tento pozdrav je len bez prikrývky na hlave. 

Koncom mája 1939 bolo nariadené náhradný prapor žen. pl. presunúś z Topo¾èian 
do Bošian do kasáreò bývalého žel. skladu 2. Tento presun trval do 15. júla 1939. 
Medzitým sa podarilo vybaviś po stránke pohotovosti prvú, druhú a tretiu žen. mot. 
rotu a to po stránke materiálnej, tak aj doplnenie zálohy. Aj ku kmeòovému slúèeniu 
všetkých bývalých žen. útvarov došlo a bolo skonèené do konca augusta, tak že jesenná 
mobilizácia nespôsobila žiadne śažkosti. Po reorganizácii v máji 1939 bola práca náh-
radného praporu sśažená tým, že odborníkov nepribudlo, ale zvýšila sa práca s kme-
òovým sluèením štyroch útvarov a to: žen. pl. 3, 4, 6 a žen. praporu 12. Spolupráca 
s rotami pluku bola ve¾mi nesnadná, väèšina velite¾ov a úèetných boli neskúsení. 

22. augusta práve pred skonèením poddôstojníckej a dôstojníckej školy, u žen. plu-
ku bolo povolaných nieko¾ko roèníkov prvej zálohy na mimoriadne cvièenie. Je to 
v dobe, kedy bola vyhlásená válka nemecko-po¾ská. Náhradný prápor postavil okrem 
mierových rot ešte 8 žen. rot hipomobilných, jeden žen. park a 2 žel. stavebné roty a tri 
mostné súpravy. 

Za nieko¾ko dní bol nariadený kryt severných hraníc štátu po celej dåžke od Oravy 
až po východný cíp republiky. Motorizované žen. roty prevádzaly ihneï ženijné prá-
ce a to adjustovanie120 mostov a stavbu zátarasov. Za krátky èas ostatné ženijné roty 
budovaly kryty u Spišskej Novej Vsi a u Prešova. Na týchto prácach bola zamestnaná 
tiež strojná rota. Zatia¾ Nemci postupovali smerom východným a prichádzali na Oravu 
z doliny Kysuckej a tým sa uvolòovaly ženijné jednotky, ktoré prechádzaly na východ 
štátu. Za pomerne krátky èas prešlo nemecké vojsko i východne Tatier až po Bardejov. 
Železnièná rota spolu pracovala s nemeckou armádou na stavbe znièených železniè-
ných mostov severne Tatier a bola ta odoslaná tiež 3. žen. rota na stavbu śažkých 
silnièných mostov. 

Ženijné jednotky sa sústredily na východe tiež preto, že nebol v tomto èase jasný 
postoj Maïarska a bolo to zaistenie proti prípadnému vpadu. K tomuto však nedošlo 
a preto boly zamestnané na rôznych prácach, jako stavby ciest, mostov a odvážaním 
materiálu. Prevedené boly: 

1./ stavba spojovacej cesty Fijaš – Ruský Kruèov121 – Lomné, 
2./ stavba cesty Harichovce, 
3./ rozobranie ¾anovej dráhy Zlatá Baòa – Zámutov u Prešova, 
4./ stavba cesty Mlynky – Dobšiná. 
Na týchto prácach boly zamestnané aj židovské roty postavené vojenskou správou a 

civilnou správou, prípadne HG. 
Pri postupu slovenskej armády vo smeru Giraltovce – Vyšný Komárnik a vo smeru 

Humenné – Medzilaborce asi 50 km na po¾ské územie súèastnily sa ženijná rota 11 a 1. 

120 Spevòovanie. 
121 Dnes Kruèov. 
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Tieto opravovaly znièené mosty, odstraòovaly prekážky na komunikáciách a v terénu. 
Odstránily tiež minové polia z ktorých malo miestne obyvate¾stvo ve¾ký strach. 122 

Nièenie zo stránky ženijnej po¾skými jednotkami bolo prevádzané sústavne, ale ne-
odborne. Nièily sa aj také mostky, kde bolo ve¾mi snadné obejdenie. Cesty na svahoch 
boly nièené len jednou náložou tak, že tvorily prekážku 5 až 7 m dlhú. Zasypanie 
takýchto jám trvalo 4 až 5 hodín. K odstraòovaniu prekážok a zasypaniu jám bolo 
pribrané miestne obyvate¾stvo. Po¾ské miny boly ve¾mi neúèelné, takže i keï došlo 
k výbuchu, poškodilo sa len kolo vozidla. Mina bola tvaru bochníku zhotovená z plechu 
jeden mm silného. Nálože ekrazitové 3 až 5 kusov po 20 dkg, jedna rozbuška do ktorej 
zasahovala roznetka. Maly tú nevýhodu, že kolo vozidla muselo dotlaèiś na roznetku. 
Jestli stlaèilo len okraj miny, tak nebola privedená k výbuchu. Niektoré miny boly takto 
úplne deformované a pritom sa daly bez nebezpeèia desadjustovaś. K vážnejším neho-
dám pri výbuchu nedošlo. K oprave železniènej dráhy Medzilaborce – Palota – Ko-
mancza – Sanok nedošlo, pretože bol zasypaný tunel u Lupkova v dåžke asi 150 m. Za 
týmto tunelom boly znièené len dva železnièné mosty. Jedon s tých bol znièený tak 
neodborne, že ani konštrukcia nespadla ale bola zadržaná vetrovým stužením a ko¾aj-
nicami. Drevené mosty na cestách dosahujúce až dåžky 50 m nièené spálením. Tento 
spôsob bol lepší než trhanie, lebo most shorel úplne, až po vodnú hladinu. Spálené boly 
tiež všetky píly v okolí, takže prechody cez rieky bolo nutné urobiś len nudzové. Stále 
mosty miesto znièených postavily v tomto úseku nemecké žen. jednotky. 

Pokia¾ ide o kázeò mužstva, staèí za zmienku chovanie mužstva, ktoré bolo sved-
kom prebierania materiálu žen. pl. 4 a 6 nemeckým vojskom v Novom Meste n/V. Títo 
vojaci dávali najavo nepokryte nenávisś k Nemcom a bolo treba z velite¾skej strany 
ve¾a trpezlivosti pre objasnenie tedajších problémov. A predsa došlo koncom júla 1939 
k organizovanému pokusu o zbehnutie slovenských vojakov do Po¾ska. Tento pokus sa 
nepodaril len takmer náhodou. 

U náhradného práporu zostalo okrem postavených a odoslaných rot ešte asi 1000 
mužov prebytoèných. Zvládnutie tohto poètu vojska bolo ve¾kou śažkosśou. V Boša-
noch nebolo vodného ani pešieho cvièišśa, v prvých dòoch boly prevádzané pochodové 
cvièenia, potom len opravované cesty. 

Celé toto podnikanie trpelo katastrofálnym nedostatkom dôstojníkov, /zál. dôst. po-
kia¾ boli v štátnej službe – všetkých sprostili/. Ïalej treba braś v úvahu, že zade¾ovanie 
mužstva k záložným útvarom nebolo možné previesś plánovite, kto prišiel prv bol daný 
k po¾nému útvaru, nepoctiví sa do poslednej chvíle vyhýbali a zostali ako prebytoèní 
u náhradného telesa. U po¾ných útvarov boli všade dvaja až traja dôstojníci. Zato však 
ich nebolo u náhradného útvaru. Tak došlo 15. septembra k menšej vzbure s nieko¾-

122 Vyššie spomínaný stotník Václav Gašek, ktorý bol v po¾skej vojne pridelený k vel. 1. divízie (Jánošík) 
namiesto stotníka Sedlického, v roku 1943 opisoval èinnosś ženistov v dòoch 1. až 8. septembra 1939: 
„Moja èinnosś bola: riadení stavieb mostov, rekonstrukcia ciest znièení nachystaných mín a podob. 
K disposicii boly: 3. pion. rota, pešie zákopnícke jednotky a civilné obyv. Za 7 dní bolo postavené: 
1 most cez Javorinku, u Podspád dl. 15 m, 1 most 2 km sev. Podspád cez Javorinku dl. 36 m, prepusś 
u Jurgova cez Bialku, rekonstrukcia mostu u Czarnej Gory cez Bialku dl. 36 m, 1 most cez Dunajec 
u Szlembarku dl. 50 m, ïalej znovuzridení úmyslno rozkopanej a podminovanej hradskej juž. Jurgo-
va v dåžke 200 m, okrem vela nerátaných priepustov, ktoré spravili pešší zákop. jednotky.“ Celkové 
pôsobenie malej ženijnej jednotky zhròuje nakoniec: „Výsledky boly s oh¾adom na nepripravenosś 
a nedostaèujúci výcvik nad pomyšlenie velmi dobré.“ VHA Bratislava, f. 53, 53/43-10/3, šk. 150. 
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kými rozbitými oknami. Mužstvo bolo hneï uk¾udnené a vec hlásená MNO. Dòa 18. 
septembra došiel do posádky pán minister národnej obrany gen. Èatloš k ohlásenej 
prehliadke, po ktorej vyslovil uspokojenie. Potom došlo aj dosś dôstojníkov.123 

Dòa 24. septembra bola slávnostná prísaha záložníkov, po rebelantoch nebolo ani 
slychu. U po¾ných útvarov došlo k nepokojom len u jednej roty. Bola to rota „nemec-
ká“, kde bol velite¾om roty Nemec, dôstojníci a mužstvo so 70 % nemeckej národnosti. 
Jako dôvod bol udaný: Nemci nemôžu pracovaś s nearijcami na jednom úseku cesty. 

Za celej brannej pohotovosti nebol hlásený u žen. vojska prípad smrti alebo väèšie 
nešśastie. Po¾skými letcami bola ostre¾ovaná súprava na nádraží vo Vondrišeli124 a raz 
osobné auto velite¾a 1. žen. roty. Zadné sedadlo tohto auta bolo zasiahnuté dávkou asi 
12 striel, riadièovi sa nestalo niè. 

Po 8. októbri boly žen. roty odoslané do Bošian, prípadne do pôvodných miest uby-
tovania a záložníci prepuštaní. Toto dialo sa bez zvláštnych udalostí. S oboma roèníkmi 
pokraèovalo sa vo výcviku, uskladòovaní a konzervovaní materiálu. Mužstvo odv. roè. 
1937 bolo 1. XII. 1939 prepustené do pomeru mimo èinnú službu. Ponechané u každej 
roty 10 mužov a to hlavne tí, ktorí sa o to dobrovo¾ne hlásili. Všetko toto mužstvo bolo 
prepustené 28. XII. 1939. 

V dobe od 1. IX. do 18. XII. 1939 nariadené školenie mladších dôstojníkov. Do 
kurzu sa dostavili len štyria, z ktorých do konca kurzu zostali len traja. Školenie sa 
muselo ukonèiś 11. XII. 1939, pretože bolo nariadené spisovanie materiálu, u ktorého 
boli zamestnaní všetci dôstojníci. 

Koncom roku 1939 prichádzali chýry o premiestnení náhradného praporu do N. 
Mesta n/V. Tamojšie skladišśa sa po odchode nemeckých vojsk uvo¾nily. V Bošanoch 
sa dôstojníci aj mužstvo tejto zmene tešilo. Na Vianoce došiel skutoène rozkaz k pre-
sśahovaniu. 

Nemecké jednotky odviezli z N. Mesta n/V. všetok voj. materiál, ktorý sa len od-
viesś dal a kasárne a sklady boly zanechané v neèistote a v neporiadku. Stále zariadenie 
bolo rozbité a chýbalo asi polovica osvet¾ovacích telies, vypínaèov a zámkov. Kachle 
boly úplne všetky odvezené. 

Po 15. decembri 1939 bolo nariadené druhý raz previesś zmenu uniformy. Miesto 
náplecníkov vyšívaných ornamentom bolo nariadené nosiś u dôst. dvojitú zlatú šòúru u 
rotníkov dvojitú striebornú šòúru len na pravom pleci. na pracovnom plášti sa odstráni-
ly náplecníky vôbec. Oznaèenie hodnosti na golieri a úprava èapíc zostáva. 

Gážisti a èasś mužstva dostali na zaèiatku decembra pamätnú medailu za obranu 
štátu v marci 1939. 

Založenie plukovnej kroniky bolo nariadené 10. decembra 1939. 
Po reorganizácii prevedenej v decembri 1939 bolo organizované aj ženijné vojsko 

rozdielne proti predošlej organizácii. Ponechaly jeden žen. pluk o štyroch žen. prapo-
roch. Z toho prvé tri prapory o dvoch žen. rotách, štvrtý prapor má jednu rotu ženijnú, 
mostnú, strojnú a jednu rotu železniènú. U prvých troch praporov starší velite¾ roty je 
súèasne velite¾om praporu. Nastala tiež zmena vo velení pluku tým, že doterajší velite¾ 

123 K problematike priebehu mobilizácie do protipo¾skej vojny pozri BAKA, I.: Slovenská republika a na-
cistická agresia proti Po¾sku. Bratislava 2007, s. 78-85. 

124 Vondrišel – dnes Nálepkovo. 
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stot. Sedlitzký bol premiestnený na MNO do Bratislavy a mjr. Pohranc bol urèený 
velite¾om pluku. 

K uskutoèneniu novej organizácie bolo pristupené ihneï. Roty maly názvy od jeden 
až po desaś. Neskôr však bolo zavedené iné oèíslovanie rot a to u praporov vždy od 
èísla jedna. (1) 

Prvý ženijný prapor sa mal sśahovaś z Leopoldova do Bratislavy, k tomu však ne-
došlo. Za krátky èas sa presśahoval do N. Mesta n/V. 20. decembra sa presśahovala 
tiež strojná rota. 

Tieto zmeny boly prevedené do konca roku, aby sa stotniny pripravily na nástup no-
váèkov urèený na 10. januára 1940. Nástup nováèkov prebiehal celkom hladko. Ihneï 
bolo zapoèaté s výcvikom, trebárz bola ve¾mi krúta zima, denne až 25° Celsia. Cvièilo 
sa na chodbách a v uèebòach. Kasárne jak v N. Meste n/V. tak v Trenèíne sú moderne 
a úèelne postavené tak, že tento spôsob cvièenia bolo možné bez velikých śažkostí 
prevádzaś. 

Ku sśahovaniu materiálu z Bošian a Leopoldova používalo sa len mužstvá staršieho 
roèníku výnimoène nováèkov. 

Pred Vianociami prebehla povesś, že budú so slovenskej armády prepustený aj tých 
nieko¾ko gážistov èeskej národnosti, ktorí tu zostali. Skutoène sa tak stalo 31. decembra 
1939. Boli to stot.žen. Gašek, por.žen. Malinovský a rtk. hosp. Hurtík. Potom nezostalo 
u ženistov ani jednoho gážistu èeskej národnosti. 

Koncom januára vyšiel vestník, ktorým boli povýšení npor. Ložek, por. Hotový, por. 
Orthofer, por. Osuský, por. Fiam, por. Matúšek. 

12. januára 1940 bola vyslaná pomocná asistencia do B. Bystrice složená z: 3 èat. 
asp., 1 èat. dsl. a 16 mužov. Velite¾om bol por. žen. Lednár. Vystrojená bola nosným 
výstrojom, trhavinami a lancami. 

Jej úkolom bolo odstrániś ¾ad z nahonu elektrárne v B. Bystrici. Náhon je dlhý asi 
2.500 m, široký asi 10 m. Vrstva ¾adu bola silná 1 až 3 m. Týmto ¾adom bol prítok 
vody pre elektráròu zahatený. Asistenèná èata odstraòovala ¾ad trhavinami štyri dni, po 
ïalšie dni sa odplavoval ¾ad odpadovým kanálom. Celkom sa odstránilo asi 30.000 m3 

¾adu. Elektráreò zaèala pracovaś 19. januára 1940. S asistenènou èatou spolu pracovali 
aj civilní robotníci, ktorí po jej odchode 19. januára 1940 prácu dokonèovali. 

V januári bolo rozhodnuté, že sa do N. Mesta n/V. presunie velite¾stvo pluku 
s hosp. a tech. správou, celý štvrtý žen. prapor a pomocná rota. Stalo sa tak vo dòoch 
28. januára až 10. februára 1940. V tom èase nahradný prapor tu už bol. 

(VHA Bratislava, fond 55, šk. 59) 
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3 Kronika jazdeckého prezvedného oddielu 3 (Michalovce) podáva 
vznik a činnosť jednotky v rokoch 1938 – 1939 

Jazdecký prezvedný oddiel III, náhradná eskadrona 
Èj.: 888/Dôv. 1940 Prešov, 29. januára 1940 
Vec: Výpis z kroník za rok 1939 – predloženie

     Velite¾stvo 3. divízie
     3. odd.

     Prešov 
Na dôverný rozkaz V. 3. D. è. 16. èl. 62: 
Pripojene predkladám výpis z kroniky jazdeckého prezvedného oddielu III.

     Velite¾ náhradnej eskadrony:
     stot. jazd. Bella Štefan 

KRONIKA JPO 3.KRONIKA JPO 3. 

Pred opísaním histórie zakladania a života JPO 3, treba spomenúś, èo všetko sa 
odohrávalo v stredoevropskom priestore, keï sa JPO 3 zakladal a uviesś príèinu, preèo 
vlastne JPO 3 vznikol.125 

Sily, prezentované Talianskom a Nemeckom sa na jar 1938 pohly a výsledkom ich 
tlaku bolo pripojenie Rakúska k Nemecku a štáto-právne zmeny v Èeskoslovensku. 
Objektívne povedajúc, treba konštatovaś, že èeskoslovenská vláda nechcela tieto sily 
v pravom svetle vidieś s ním sa vyrovnaś, ale tvrdošijne spoliehala sa na pomoc západ-
ných demokracií. No, boli to najmä Slováci, ktorí sa nijako nevedeli uspokojiś s takouto 
garanciou a inštinktívne cítili, že vyrovnaś sa so susedmi, najmä Nemeckom, znamená 
smrś Èeskoslovenska. Pre Slovákov nepozostávalo iné, keï v Prahe nechceli zmeniś 
smer zahraniènej politiky, ako energicky, sebavedome zavolaś, aby to i zahranièie po-
èulo: že slovenský národ chce vytrvaś po boku národov bojujúcich proti marxisticko-
židovskej ideologii, rozvratu a násilia. 

A keï prišly skúšky pre èeskoslovenskú štátnosś, Slovensko nepadlo a sa udržalo, 
vïaka jeho horespomenutému a rozhodnému stanovisku. 

Po vyriešení rakúskej otázky, stala sa aktuálnou otázka sudetských Nemcov v ÈSR 
žijúcej menšiny maïarskej a po¾skej. Nemecko chcelo maś sudetskú otázku rozrieše-
nú, stoj, èo stoj a v tom ve¾kom diplomatickom boji, Francia a Anglia ustúpily a mní-
chovskou dohodou boly pririeknuté Sudety Nemecku a v otázke maïarskej a po¾skej 
menšiny, malo sa dospieś priamym rokovaním, medzi maïarskou, po¾skou a èeskoslo-
venskou vládou. Toto sa nedosiahlo a maïarská a èeskoslovenská vláda prijala riešenie 
vyslovené Talianskom a Nemeckom vo Viedni, d¾a ktorého sme museli odstúpiś bohaté 
južné èasti Slovenska, s dôležitými mestami, ako Košicami, Luèencom, Levicami, atï. 

125 JPO – jazdecký prezvedný oddiel – vznikol reorganizáciou jazdeckých koruhiev a eskadrón 15. augus-
ta 1939. 
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Najbolestnejšie na tom bolo, že odtrhnutých bolo i do 300.000 naších krvných bra-
tov.126 

Slováci, ešte pred viedenským výrokom, dosiahli 6. októbra autonomie. ¼ud sa to-
muto víśazstvu ve¾mi tešil, a v radosti neochaboval, ani keï amputovali južné kraje, 
o ktorých vie /èo svedèí nálada ¾udu/, že sa navrátia k materskému telu. 

A keïže JPO 3 vznikol z bývalého pluku, ktorý mal eskadrony ubytované v Koši-
ciach, Mukaèeve, teda v obsadenom území, treba napísaś nieèo o tomto predchodcovi 
JPO 3. 

Materiál, kone a mužstvo sa evakuovalo do Prešova a keï tam nebolo dosś kasární, 
Ministerstvo národnej obrany v Prahe bol daný rozkaz 10. pluk likvidovaś. A tak èasśou 
mužstva a koní bol doplnený bývalý drag. pluk è. 3 a 11. Zo zbytku, ktorý evakuoval do 
Prešova utvorily sa 4 vozatajské kolony, ktorých cie¾om bolo dopravovaś poštu a denné 
potreby, civilnému obyvate¾stvu a vojenským jednotkám z východného Slovenska na 
Karpatskú Ukrajinu, lebo odstúpením územia Košíc a okolia prestalo i železnièné spo-
jenie s Karpatskou Ukrajinou. 

V Prešove bola utvorená náhradná korúhev.127 Vozatajská eskadrona 11 a 19. v Pop-
rade a 12 v Prešove zostala v pôvodnom stave. Likvidácia 10 pluku pokraèovala cez 
celú zimu z 1938 na 1939. 

Do tohto prišly marcové udalosti. Treba ešte podotknúś, že do 10. marca 1939 boly 
u likvidujúcej náhr. korúhvy dôstojníci èeskej národnosti a títo vojenské opatrenia 10. 
marca prevádzali s horlivosśou, lebo cítili, že tu je doba, èo jeseò 1938 Slovákom dala, 
to by sa mohlo skorigovaś. Náhradná koruhev dostala rozkaz obsadiś cestu smerujúcu 
na Sabinov. Ostatní dôstojníci a rotmajstri boli poslaní na divíziu a odtia¾ boli vysielaní 
ako hliadky po meste Prešove. V Prešove od 10. do 14. marca to vrelo. Gymnaziálna 
mládež vyšla so spevom do ulíc, narazila na vojenskú hliadku, ktorej velil èeský prapor-
èík /pešiak/ výsledkom stretnutia bol, že hliadka poranila 8 študentov a jedného chlapa. 
Po tomto èine bola v Prešove ako i na vidieku nálada silne protièeská. 

Situácia vo vnútropolitickom živote bola rozriešená zásahom Adolfa Hitlera. Ne-
mecký vodca povolal Dr. Jozefa Tisu do Berlína na rozhovor, v ktorom mu naznaèil, že 
prišiel èas, aby sa Slováci rozhodli, lebo ak sa nerozhodnú teraz, události, ktoré budú 
v najbližších hodinách nasledovaś, zastihnú a pochovajú Vás. 

Áno, Slováci sa rozhodli ústami svojich poslancov, že roztrhavajú sväzok, ktorým 
boli viazaní k Èeskoslovenskej republike a že si tvoria svoj samostatný slovenský štát. 

V tieto kritické dni dala i maïarská vláda pokyn svojmu vojsku, aby obsadila Kar-
patskú Ukrajinu. I tu hneï v prvé dni, aby boly zabezpeèené naše východné hranice, 
rozhodla sa slovenská vláda povolaś do zbrane päś roè. zálohy a to tých, ktorí bývajú 
v priestore od Spišskej Novej Vsi na východ poèítajúc. Za tieto dni bolo u náhradnej 
korúhvy mnoho roboty. Po odobraní funkcií èeským dôstojníkom, rotmajstrom, pod-
dôstojníkom celú prácu si rozdelili medzi sebou prap. Hampl Ján, rtk. Kmeś Jozef 
a Pohly Gejza, èat. asp. Hönisch a èat. asp. Byèanovský. Vystrojovali záložníkov na 
front, odosielali Maïarov, Rusinov a Èechov do svojich krajín. V ten èas vracali sa 
i vozatajské kolony, ktoré utekajúc pred maïarským vojskom z Karpatskej Ukrajiny, 

126 Pod¾a èeskoslovenských štatistík to bolo približne 350 tisíc obèanov èeskej a slovenskej národnosti. 
127 Nižšia organizaèná forma jazdného vojska; neskôr boli koruhvy premenované na eskadróny. 
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prišli v zúboženom stave do Prešova a ubytovali sa v Nižnom Šebeši.128 Chovanie sa 
tých, ktorí viedli tieto kolony, môžeme takto opísaś: Èeskí dôstojníci, rotmajstri a vo-
jaci cestou do Prešova dávali zbrane civilom, náboje pohadzovali po cestách, hádzali 
do vody, odisśovali granáty a nechávali ich takto po zemi roztrúsené. O kone a vozy sa 
nestarali. 

Z chovania sa maïarskej vlády v prvých dòoch života Slovenského štátu, keï nás 
hneï de fakto i de jure uznali, bolo možno predpokladaś, že budú rešpektovaś naše 
územie. No nestalo sa. 

Ku koncu marca vtrhlo regulárne maïarské vojsko s Karpatskej Ukrajiny na vý-
chodné Slovensko. ¼ud na celom Slovensku bol ve¾mi rozhorèený. Našej armáde po-
darilo sa tento vpád zastaviś, hoci po odchode èeských dôstojníkov nebolo èasu ju ná-
ležite zreorganizovaś. Po kompromisnom riešení územných sporov medzi Slovenskou 
republikou a Maïarskom nastala demobilizácia s tým pevným presvedèením, že najmä 
slovensko-maïarská hranica musí byś bedlive strážená  a naša obrana v týchto úsekoch 
pripravená. 

Náhradná korúhev dávala cez apríl a máj výstroj a výzbroj do poriadku. Za tieto me-
siace i reorganizácia slovenskej armády bola uskutoènená. Rozhodnuté bolo postaviś 
jazdeckú korúhev 3 a to z mužstva náhr. esk. Tohto mužstva bolo primálo i muselo byś 
doplnené mužstvom od bývalého 3. a 11. drag. pluku. Mužstvo prichádzalo k náhr. esk. 
do Prešova v dobe od 10. do 20. mája, kde bolo vystrojené a poslané do Michaloviec, 
Humenného a Trebišova. Za sídlo velite¾stva boly urèené Michalovce, kde okrem vel. 
bola postavená pom. a gu¾. esk. v Trebišove sa umiestnila 2. esk. a v Humennom 1. 
eskadrona. Velite¾om Jazdeckej korúhvi bol vymenovaný mjr. jazd. Malár Ján.129 Náh-
radná a vozatajská esk. ostaly v Prešove. 

Za letné mesiace bol prevádzaný mierový výcvik. V túto dobu vyvrcholoval i spor 
nemecko-po¾ský. Nepriatelia slovenskej vlády, keï sa im nepodarilo obèianskú verejnú 
mienku rozbúriś, aby protestovala proti orientácií nášho štátu smerom k Nemecku, usi-
lovali sa rozvrátiś armádu. I tu v Prešove rozhadzovali medzi príslušníkov náhr. a vozat. 
esk. 3 letáky protivládneho a protištátneho obsahu. Nepriate¾ovo dielo sa nepodarilo, 
lebo vojaci citili, že Slovensko od 14. marca 1939 prežíva najradostnejšiu kapitolu svo-
jích dejín a túto si nedá nikým a nièím zakaliś. 

Vojaci nepoèúvali na šepkanú propagandu, ale na hlas slovenských vedúcich ¾udí, 
ktorí prednáškami, pravidelnými rozhlasovými reláciami povzbudzovali vojakov k ver-
nosti. 

Mimoriadnú cenu pre smýš¾anie vojska mali prehliadky vojska v Michalovciach, 
v Prešove, ktoré vykonal najvyšší velite¾ slovenskej armády, terajší pán prezident Dr. Jo-
zef Tiso a pán minister národnej obrany F. Èatloš. Obyvate¾stvo búrlive pozdravovalo 
svojich vojakov. Prehliadka bola 29. júna na sviatok svatého Petra a Pavla. 

128 Dnes Nižná Šebastová. 
129 Ján Malár (1900  Itzling, Rakúsko – 1992 Bratislava) – brat generála Augusta Malára; dôstojník 

jazdectva; od apríla 1939 velite¾  jazdeckej koruhvy 3 v Humennom, od mája velite¾ JPO 3 v Micha-
lovciach. Absolvoval protipo¾ské i protisovietske śaženie. Od 8. 9. 1944 velite¾ IV. taktickej skupiny 
povstaleckej armády. Bližšie: Vojenské osobnosti èsl. odboje 1939 – 1945, s. 182, Kol.: Zabudnutí velite-
lia. Banská Bystrica 1991, s. 45-54. 
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Medzi záložníkmi, ktorí boli i záložní dôstojníci a to: Npor. jazd. v zálohe Duch-
novský, por. jazd. v zál. Majdák, Weis, Šmelík, Šalata, ktorí hneï organizovali jednotky 
a preberali velenie. Postavené boli pešie èaty, ktoré zmotorizovali a tie šli na hranice, 
aby zaujali bojové stanovište v priestore Budimír – Bidovce – Rozhanovce – Nižný 
a Vyšný Olèvár130 až Ïurïošík. Velite¾om všetkých jednotiek bol spoèiatku npor. jazd. 
v zálohe Duchnovský, ktorého vo velení vystriedal mjr. jazd. Kmicikievicz,131 ktorý pri-
šiel z Karpatskej Ukrajiny zo zbytkom rozbitej Prchalovej armády. Velite¾stvu našich 
jednotiek podliehali i v tomto priestore konajúci službu žandári, financi, oddieli SOS 
a so všetkých týchto sa vytvorila obrana na širokej fronte. 

Väèšia prestrelka bola pri Hrašovíku. V tých miestach prepadlo našich financov 
maïarské vojsko. Prestrelka trvala celú noc. Straty na našej strane: 1 financ mrtvý, 
jeden ranený, na maïarskej starne: 1 mrtvý, štyria ranení a jeden nezvestný. I na styè-
ného dôstojníka npor. jazd. v zálohe Duchnovského spustili Maïari pa¾bu a tento idúc 
v aute pridal na rýchlosti a bez zranenia vyviazol. Bolo chytených nieko¾ko vyzvedaèov. 
Medzi nimi bol jeden maïarský rotmajster, preobleèený do obèianského obleku. 

Po troch týždòoch jazdecké jednotky vystriedala pechota, ktorá do týchto miest 
nastúpila vo väèšom množstve. 

Za tieto èiny ako i za bojovnosś a organizaènosś na iných miestach boli v júni na 
sviatok Petra – Pavla v Michalovciach a Prešove vyznamenaní niektorí príslušníci našej 
korúhve. 

V júni a v auguste sa situácia medzi Nemeckom a Po¾skom ešte viacej vyostrila. 
Slovenská verejnosś si priala a dúfala, že sa spor medzi Nemeckom a Po¾skom vyrieší 
smerlivo, kompromisne, hoci Poliaci nám zarezali hlboko do živého tela a to v èase, 
keï sme boli mnohými opustený. 

Poliaci súc podpichovaní Anglickom nemali chuti vyjednávaś, ich spor riešil sa vo-
jenský. 

Naša armáda sa zúèastnila týchto bojov aktívne a to preto, lebo videla, že po vyrov-
naní Ruska a Nemecka idú sa meniś hranice v strednej Europe a preto: 

1. Musí sa ukázaś chuś nedaś sa vyradiś, 
2. Zabezpeèiś si východné hranice, aby prchajúca po¾ská armáda nevtrhla na vý-

chodné Slovensko a Slovensko sa nestalo bojišśom, 
3. Tu je príležitosś dostaś všetko naspäś, èo nám patrí. 
Za mesiac september, keï vojenské operácie boli v prúde a keï cez Slovensko pre-

chádzali nemecké jednotky, Slovensko zachovalo pokoj a poriadok. Ozývalo sa len pár 
jedincov, ktorí krivým okom pozerali na vládu a nevedeli pochopiś pravý význam uda-
lostí. 

Ale vïaka úspešne pochodujúcej nemeckej a slovenskej armáde, oèi všetkých Slová-
kov sa vyjasnili a dnes už každý vie, že smer našej spolupráce s Nemeckom bol jedine 
možný a správny. S tejto spolupráce vykvitol i kvet, to jest návrat území, ktoré v roku 

130 Dnes Košické O¾šany. 
131 Jaroslav Kmicikieviè (Kmicikiewicz) (1894 Dnestrik Dubovy – 1972 Bratislava). Syn gréckokato-

líckeho farára, absolvent právnických štúdií; úèastník 1. sv. vojny, kde sa dostal do zajatia, taliansky 
legionár a úè. bojov proti maïarským bo¾ševikom. Slúžil v èsl. armáde ako dôstojník z pov., od marca 
1939 v slov. armáde. Neskôr velite¾ SPO v Zaisśovacej divízii a vel. 101. peš. pluku v Taliansku; anti-
nemecky orientovaný. Pozri: Vojenské osobnosti èsl. odboje, s. 136-137. 
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1920, 1923,132 a 1938 Poliaci si neprávom privlastnili. Krivda na Orave, Spiši a Èadci 
bola odèinená. 

Naše jazdecké jednotky sa priamo bojových operácií nezúèastnili. A útvar bol v 
pohotovosti v priestore Humenné – Kamenica, „B“ útvar, ktorý sa skladal zo záložného 
mužstva, bol v pohotovosti v okolí Prešova, tak isto i vozatajské kolóny. Asi v polovici 
septembra obidva útvary „A“ i „B“ dostali rozkaz vyèistiś a zaistiś dobytý terén v pries-
tore Dukla – Krosno – Sanok smerom k slovenským hraniciam. Oba útvary ukoristili 
hodne vojenského materiálu. 

V sept. pohotovosti nástup záložníkov bol vzorný. 
Ešte dve udalosti organicky zapadajú do života a èinnosti JPO 3 v prvej polovici 

roku 1939. 
Od zaèiatku roku prichádzali Slováci /vojaci i nevojaci/, v obèianskom i vojenskom 

/maïarskom/ obleku, z územia Maïarskom obsadeného. Nemohli zniesś teror maïar-
ských žandárov i utiekli na Slovensko, kde im bolo poskytnuté prístrešie mimo iných 
útvarov i u náhr. eskadrony. Pomáhali pracovaś vo skladištiach a možno napísaś, že 
vykonali cenné služby. Ich chovanie až na pár prípadov bolo vzorné. Tak i títo pocítili 
èo to znamená maś svoj vlastný samostatný štát. 

Slovenská vláda vychádzajúc z tohto faktu, že Židia nevedia sa nijako vžiś do no-
vých slovenských pomerov a že sú rozširovate¾mi nepravdivých zpráv medzi vojskom, 
rozriešila otázku ich prezenènej povinnosti tak, že im odòala hodnosti a zadelila ich 
do pracovných táborov.133 Jeden takýto tábor bol sriadený u náhr. esk. v Prešove a pri 
velite¾stve JPO 3 v Michalovciach. 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 

132 V skutoènosti 1924. 
133 Postupné, no dôsledné a bezoh¾adné vyraïovanie židov bolo súèasśou rasových opatrení ¾udáckeho 

režimu a dotklo sa aj armády. Bližšie pozri napr.: Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 – 
1945. VI. robotný prápor. (Zost. D. Tóth.) Bratislava 1996, BAKA, I.: Postavenie židov vo vzśahu 
k brannej moci na Slovensku v rokoch 1939 – 1941. In: Fenomén holokaustu. Ideové korene, príèiny, 
priebeh a dôsledky. (red. A. Majkútová). Bratislava 2008, s. 82-93 a i. 
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4 Kronika pešieho pluku 9 (veliteľstvo Poprad) informuje o vzniku 
formácie v septembri 1939 z pôvodného horského pluku, 
o jeho organizačnej štruktúre a činnosti do júna 1940 

KRONIKA PEŠIEHO PLUKU 9KRONIKA PEŠIEHO PLUKU 9 

1. Vznik pluku 
Dòom 30. 9. 1939 bol utvorený: Horský peší pluk 9 z jedného práporu p. pl. 1 (1/3. 

hor. prápor) a SP IV (aktívneho mužstva). Zálohu pre pluk tvorila záloha SP IV (hran. 
prap. 9) a SP II. 

2. Složenie pluku 
Pluk sa skladá z velite¾stva, plukových rot, 3 peších a 1 náhr. práporu. K plukovým 

rotám patrí: pomocná, technická, sprievodných zbraní,134 bateria hor. kanónov 7.5 cm 
a jazdecká èata. 

Pešie prápory sa skladajú: I/9. prápor: 3 pešie a 1 gu¾. rota, 
II/9. prápor: 2 pešie, 1 gu¾ometná a 1 pracovná rota, 
III/9. prápor: 2 roty pracovné, 1 rota strážna135 

3. Umiestnenie pluku a zaradenie dôstojníka 
Velite¾stvo pluku, plukové roty, I. a III. a náhradný prápor v kasáròach Pod Gerla-

chom, II. prápor v Podolínci. Prvým velite¾om pluku bol urèený mjr. pech. Emil Kri-
voš,136 velite¾om I/9. práp. stot. pech. Samuel Engler, II/9. práp. stot. pech. Budaváry 
Eugen,137 III/9. práp. mjr. pech. Karol Heidler, súèasne ako zástupca velite¾a pluku, 
velite¾om náhr. práp. npor. pech. Ján Válek, I. poboèníkom npor. pech. Alojz Gill, 
ktorý dòom 1. januára 1940 bol daný k dispozícii do  Protektorátu Èechy a Morava, 
hospodárom npor. hosp. Pavel Berák. 

4. Premenovanie pluku 
Dòom 10. januára MNO ruší názov – horský – a pluk sa menuje: Peší pluk 9. 

5. Prvé práce 
Sotva sa skonèili najnutnejšie práce pri sluèovaní práporov spojené s tvorením pluku, 

prichádzajú dòom 10. januára 1940 prví nováèkovia pluku. Výcvik zaèína za ve¾mi tuhých 
mrazov, takže hneï prvé dni je v kasáròach skoro 60 nemocných. Okrem toho je pomerne 
ve¾mi malý poèet inštruktorov a je málo vycvièených špecialistov hospodársko-správnych. 

134 Oznaèovaná aj ako „rota doprovodných zbraní“. Vo výzbroji mala mínomety a protitankové kanóny. 
135 Strážna rota je dopísaná rukou. 
136 V roku 1944 pôsobil ako pplk. Pracovného zboru (PSb.), bol velite¾om posádkového okruhu Mokraï. 
137 Neskôr si zmenil meno na Budinský. Budinského meno vošlo do histórie najmä tým, že v roku 1942 

padol na Kaukaze v hodnosti majora, èo bola najvyššia „šarža“, ktorá zahynula v śažení slovenskej 
armády proti bo¾ševizmu v r. 1941 – 1944. Po Budinskom boli pomenované aj kasárne v Ružomberku 
a na námestí bol na jeho poèesś vystavaný ve¾kolepý pomník. Po obnovení ÈSR v roku 1945 však jeho 
pamiatka musela úplne zmiznúś. 
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6. Prídel nových dôstojníkov 
Dòom 15. februára 1940 pridelilo MNO 10 poruèíkov pechoty, aktivovaných zo 

zálož. dôstojníkov z rad uèite¾ských. Týmito dôstojníkmi sa doplnil rámec pluku. 

8. Odvelené mužstvo 
Výnosom MNO, èís. 24.936/Taj.-1940 odoslaní boli nováèkovia: 
Ev. a. vyznania k I/6. práp. do Dol. Kubína, 
Ev. r. vyznania k II/4. práp. do Bratislavy, 
Gr. kat. k p. pl. 5 do Nitry.138 

Za týchto nováèkov patrièné pluky odoslaly k p. pl. 9 rovnaký poèet nováèkov rim. 
kat. náboženstva. 

9. Jazdecká èata – urèenie 
Nariadením vel. 2. divízie è. 26.044/Taj.3. odd. 1940 odoslaný bol por. pech. Ján 

Záhorák, èat. ïsl. Anton Tvrdý a 32 mužov k del. pluku 2 do Ružomberku na výcvik 
pre jazdeckú èatu p. pl. 9. 

10. Pracovné roty – nástup 
Dòa 15. februára 1940 nastúpilo k p. pl. 9 mužstvo židovskej národnosti, cigáni 

a mužstvo, ktoré bolo kvalifikované pre pracovnú službu. 
K II/9. práp. v Podolinci bola pridelená 1 pracovná rota mužstva židovskej národ-

nosti, cigáni a mužstvo neárijske síce, ale neschopné vojenskej služby, bola zaradená do 
pracovnej roty III/9. práporu. 

Velite¾stvo divízie urèilo 14 dní k bežnému poradovému výcviku. Po absolvovaní 
tohto výcviku bude mužstvo použité jednak k rôznym prácam, jednak budú použití ako 
kancelárski pisári a jednak ako remeselníci budú zaradení do rôznych správkarní.139 

11. Hor. kan. bateria – príchod 
Dòa 9. februára 1940 pridelená bola p. pl. 9 bateria horských kanónov o 2 delách.140 

Bateria má sa skladaś z jedného dôstojníka, 1 rotníka a 16 vycvièených mužov. Zbytok 
mužstva bude vycvièený z mužstva odv. roè. 1939. 

12. Odoslanie mužstva na špec. výcvik 
Denným rozkazom è. 39, zo dòa 17. II. 1940 odoslala tech. rota mužstvo kanóno-

vých a mínometných jednotiek k špeciálnemu výcviku jednak poddôstojníckeho doras-
tu, jednak k špec. výcviku mužstva do Dol. Kubína. 

Ako inštruktor pre kanónové jednotky bol urèený por. pech. Laputka Peter, pre 
mínometné jednotky por. pech. Ondrej Sumrák. Z poddôstojníkov boli odoslaní ako 

138 Presuny a rozmiestòovanie vojakov na základe ich náboženského vyznania sa konalo na prelome 
rokov 1939/1940 a bolo dielom ministra Èatloša. Jeho ideou v tomto období bolo totiž vytvorenie 
„náboženských“ jednotiek a útvarov. Bližšie o tomto pokuse, ktorý sa našśastie nepodarilo uskutoèniś, 
pozri práce èeského historika Oldøicha Pejsa: Duchovní správa ve slovenské armádì. In: Historie a vo-
jenství, è. 2/1995, s. 51, no najmä monografiu Slovenské vojenské duchovenstvo (1939 – 1945). Praha 
1994, s. 8-11. 

139 Správkarne – dielne. 
140 7,5 cm horské kanóny vz.15 boli používané u peších plukov ako pechotné delá. 
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inštruktori pre kan. jednotky 3 slobodníci, pre mín. jednotky 1 des. asp. a 5 slobodní-
kov. 

13. Spojovací kurz – zriadenie 
Dòom 21. februára 1940 zriadený bol spojovací kurz 2. divízie u p. pl. 9 pre telefo-

nistov, rádioistov a poddôstojnícka škola spojovacích jednotiek. 
Velite¾om kurzu bol urèený por. pech. Július Gerley, p. pl. 6, inštruktorom rtk. pech. 

Jozef Klimko, p. pl. 9 po návrate z lyžiarskeho kurzu. 

14. Poddôstojnícka škola – zriadenie 
Dòom 21. februára 1940 zriadená bola podd. škola pre p. pl. 9 v Poprade. Do podd. 

školy boli zaradení tiež absolventi stredných škôl a len po skonèení podd. školy a absol-
vovaní praktického výcviku u rot, majú byś v druhom roku voj. služby poslaní do školy 
pre výchovu dôstojníkov v zálohe. Velite¾om školy bol ustanovený mjr. pech. Karol He-
idler, inštruktormi por. pech. Theofil Galba, Ondrej Snopko, Pavel Marcely, Ján Lovich 
a Ján Martinèok po svojom návrate z del. kurzu. 

15. Dôstojníci na del. výcvik – odoslanie 
Denným rozkazom èíslo 58 zo dòa 4. marca 1940 odoslaní boli por. pech. Ján Šavel 

a por. pech. Ján Martinèok na stáž k del. pluku 2 do Ružomberku na výcvik u bat. hor. 
kanónov. 

Výcvik má trvaś od 5. marca do 1. júla 1940. 

16. Mjr. pech. Karol Heidler – urèenie 
Denným rozkazom èís. 54 zo dòa 6. marca 1940 z rozkazu MNO urèený bol mjr. 

pech. Karol Heidler ako velite¾ práporu na slávnostnom pochode v Bratislave. 

17. Kurzy HG a FS 
U p. pl. 9 zriadené boly 3 kurzy pre dôstojníkov, rotníkov a poddôstojníkov, ako 

inštruktorov v HG a v FS. Celkom sa týchto kurzov súèastnilo: 63 dôstojníkov v zál., 7 
rotmajstrov v zál. a 147 poddôstojníkov v zálohe.141 Velite¾om kurzu bol por. pech. Ján 
Stejskal. V kurzoch prednášali tiež ostatní aktívni dôstojníci. 

18. 14. marec – oslavy 
Prvé výroèie slovenskej samostatnosti oslávil p. pl. 9 nasledovne: Dòa 14. marca 

1940 o 07.00 hod. slávnostný budíèok, v 9.30 hod. prísaha brancov pracovnej služby, 
v 10.30 hod. prehliadka pluku a slávnostný pochod na námestí. Na prehliadke bolo 
zaradených 30 dôstojníkov, 780 mužov, 42 koní, 8 gu¾ometov, 2 kanóny. Velite¾om 

141 Vzśahy medzi armádou a HG neboli najlepšie. V období autonómie sa síce zaèala rozvíjaś istá spolu-
práca, najmä vo forme poskytovania armádnych dôstojníkov-Slovákov za inštruktorov brannej výcho-
vy a vojenského výcviku pre HG. No postupne, najmä však od marcovej vojny s Maïarskom, sa vzśa-
hy len zhoršovali. K týmto otázkam bližšie napr.: ÈAPLOVIÈ, M.: Ès. dôstojníci-Slováci v službách 
Hlinkovej gardy. In: Slovensko a druhá svetová vojna, s. 105-116; BAKA, I.: Spolupráca a vzśahy medzi 
Hlinkovou gardou a slovenskou armádou (1939 – 1941). Vojenská história, è. 1/2002, s. 110-122; SO-
KOLOVIÈ, P.: Hlinkova garda 1939 – 1945, s. 155-163 a i. 
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prehliadky bol stot. pech. Samuel Engler, velite¾om práporu npor. pech. Ján Válek, 
Prehliadky sa súèastnily všetky miestne slovenské a nemecké korporácie. 

19. Lyžiarske závody 
Celoarmádnych závodov lyžiarskych za p. pl. 9 vo Vysokých Tatrách úèastnil sa rtk. 

pech. Jozef Klimko a dosiahol 2 prvé ceny v bežeckých závodoch, z ktorých jedna bola 
cenou p. ministra národnej obrany gen. Èatloša. 

20. Definitívne urèenie vel. práporov 
Velite¾om: I/9. práporu bol def. urèený: mjr. pech. Engler S., 

II/9. práporu bol def. urèený: stot. pech. Budaváry E., 
III/9. práporu bol def. urèený: mjr. pech. Heidler K., 
náhr. práporu bol def. urèený: stot. pech. Jurák Fr. 
r. SZ bol def. urèený: npor. pech. Válek Ján142 

21. Mjr. pech. Surový Július – urèenie 
Dòom 24. mája 1940 bol urèený velite¾om p. pl. 9 mjr. pech. Július Surový. 

22. Cvièenie v zálohe 
Dòom 14. mája 1940 bol povolaný roèník 1935 zo zálohy na 21-denné riadne cvi-

èenie vo zbrani v dòoch 10. júna 1940 k tomu istému úèelu roèník 1934. K týmto odv. 
roèníkom bolo povolaných asi 50 dôstojníkov v zálohe k precvièeniu na nové slovenské 
povely. 

23. Ostrá stre¾ba 
Dòa 8. júna 1940 odišiel pluk na ostrú stre¾bu do VT143 pri Lešti, kde bol až do 15. 

júna 1940. 

24. Aplikaèný kurz pre aktivov. dôstojníkov 
Dòa 16. júna 1940 boli odoslaní aktivovaní dôstojníci do aplikaèného kurzu aktivo-

vaných dôstojníkov v Pezinku. Velite¾om kurzu bol urèený mjr. pech. Heidler Karol, p. 
pl. 9. z rozkazu MNO.

 Videl!
       mjr.  Surový  

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 

142 Posledný riadok je v texte dopísaný rukou. R. SZ je menej èitate¾né. Pravdepodobne však znaèí 
„rota sprievodných zbraní“. Rota sprievodných (doprovodných) zbraní sa neskôr v slovenskej armáde 
v rámci pešieho pluku rozdelila na rotu HKB (horskú kanónovú batériu) a rotu KPÚV. 

143 Výcvikový tábor. 
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5 Mierová kronika Samostatného práporu II. so sídlom v Revúcej 
(bývalý peší pluk 32) opisuje vznik a organizačné zmeny jednotky 
od 14. marca 1939 do konca roka 1939 

Peší pluk 7 

VÝPISVÝPIS 
Z MIEROVEJ KRONIKY PEŠIEHO PLUKU 7Z MIEROVEJ KRONIKY PEŠIEHO PLUKU 7 

(K VL. ČÍSL. 3736/DÔV.1940)(K VL. ČÍSL. 3736/DÔV.1940) 
ZA ROK 1939ZA ROK 1939 

Kronikár 
Por. pech. Elo Háber, 25 roèný, narodený v Po¾ove, okres Košice, reálka s maturi-

tou, vojenská akadémia. 

Kronika bývalého p. pl. 32, „G“144 

Kronika bývalého p. pl. 32, „G“ vedená do 14. marca 1939 sa stratila. Pravdepo-
dobne bola príslušníkmi pluku èeskej národnosti odnesená a odovzdaná do Památniku 
odboje v Prahe. 

Prevrat 
Po puèi èeských generálov na Slovensku a po vyhlásení osamostatnenia Slovenské-

ho štátu dòa 14. marca 1939 prevzali velite¾ské miesta u p. pl. 32 „Gardský“ slovenskí 
dôstojníci. V Poprade prevzal velite¾stvo pluku a I/32 prápor por. pech. Hammer Ján, 
príslušník pluku – Slovák. V Gelnici II/32 prápor obsadený. Náhradný prápor v Prešo-
ve ostal pod vedením ppl. Františka Horejšieho do 22. III. 1939, kedy ho prevzal por. 
pech. Elo Háber po príchode z Protektorátu Èiech a Moravy. S preberaním velenia rot 
a iných velite¾stiev ostaly ve¾ké śažkosti, keïže dôstojníkov Slovákov nedostaèovalo. 
Tieto velite¾ské miesta prevzali aspiranti a d. sl. poddôstojníci – Slováci. 

Odsun èeských vojakov 
Èeskí vojaci s dôstojníkmi boli zo Slovenska odsunutí viacerými transportami. Jed-

notlivé transporty zapoèaly odsun dòa 20. marca 1939. Z bývalého pešieho pluku 32, 
„G“ bolo odsunuté približne: 28 dôstojníkov, 26 gážistov mimo hodn. tr., 397 mužov. 

Odsun vojakov z Podkarpatskej Ukrajiny. 
Keï maïarské vojsko dòa 10. III. 1939 obsadilo Podkarpatskú Ukrajinu, vojaci, 

príslušníci tohto kraja prestali byś vojakmi Slovenského štátu, preto boli dòa 22. III. 

144 V roku 1923 dostal èestné pomenovanie Gardský  na poèesś jeho predchodcu 34. streleckého pluku 
talianskych légií, ktorý bojoval v priestore Gardského jazera. Podobne dostal napríklad peší pluk 33 
èestné pomenovanie Doss Alto, èi peší pluk 39 pomenovanie Výzvìdný gen. Grazianiho atï. 
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1939 odsunutí do svojich domovov. Z bývalého p. pl. 32, „G“ bolo odsunuté približne: 
104  mužov. 

Nový velite¾ pluku 
Dòa 20. marca 1939 velite¾ východného Slovenska a VI. sboru mjr. pech. Kuna 

ustanovil velite¾om p. pl. 32, „G“ škpt. pech. Hrabec Karola. 

Povolanie zál. dôstojníkov 
Pre doplnenie velite¾ských miest hromadným odchodom èeských dôstojníkov boli 

povolaní do èinnej služby niektorí zál. dôstojníci – Slováci. 

Prísaha vojakov slov. nár. 
Dòa 24. marca 1939 nový velite¾ pluku sa predstavil a zároveò bola prevedená prísa-

ha vojakov slov. národnosti na dvore kasáreò „Pod Gerlachom“ v Poprade. 

Ohrožené Slovensko 
Keï náš južný sused chtiac využiś neorganizovanosś v armáde pri preberaní slo-

venskými dôstojníkmi, vtrhnul na východné Slovensko. 
Bola vyhlásená èiastoèná mobilizácia. Dobrovo¾níci – Slováci nastupovali. Velite¾-

stvo pluku premiestnilo svoje S.V.145 do Margecian. Pluk obsadil južné hranice v úseku 
od Košickej Belej po Smolník. Od toho dòa bol vedený u S.V. pluku váleèný denník do 
príchodu mierovej posádky dòa 10. mája 1939. 

Reorganizácia slov. armády 
V apríli po likvidovaní maïarsko-slovenského konfliktu prikroèilo MNO-HVV k re-

organizácii slovenskej armády. 
Peší pluk 32. „G“ bol premenovaný na Samostatný prápor II. so sídlom v Revúci. 

Reorganizáciu previedol od 8. mája do 14. mája 1939 mjr. pech. Ján Èernek,146 ktorý 
bol súèasne ustanovený velite¾om S.P.147 II. Kmeòovú agendu viedla pre S.P. II. náh-
radná rota S.P. IV. v Tisovci. Samostatný prápor II. bol organizovaný ako hranièiarsky 
prápor bývalej èsl. armády. 

Výcvik nováèkov bol nariadený a sústredený vo výcvikových strediskách 2. Vyššieho 
velite¾stva (Lešś, Kremnica, Tábor). V týchto strediskách boly sriadené i poddôstojníc-
ke školy. Pred odchodom S.P. II. do Revúci boli nováèkovia odsunutí do spomenutých 
stredísk. Záložníci prepustení do pomeru mimo èinnú službu. 

145 Stanovište velite¾stva. 
146 Ján Èernek (1896 Turá Lúka – 1977 Myjava) – úèastník 1. sv. vojny, kde padol do zajatia; následne 

èsl. legionár v Rusku, od r. 1919 dôstojník èsl. armády, v r. 1938 vel. práporu. Od marca 1939 dôstoj-
ník slovenskej armády, v máji 1939 povýšený na majora; úèastník vojny proti Po¾sku a ZSSR. V ro-
koch 1943 – 1944 velite¾ Doplòovacieho okresného velite¾stva v Nitre, zapojený do odboja. Neskôr, 
poèas SNP, od 6. 9. 1944 velite¾ 2. obrannej oblasti, od 10. 9. 1944 velite¾ VI. taktickej skupiny 1. ÈSA 
na Slovensku. Vyznamenal sa najmä v obranných bojoch o výšinu Ostrô a Biely Potok. Bližšie tiež: 
Kol.: Vojenské osobnosti èsl. odboja, s. 46-47; Kol.: Zabudnutí velitelia, s. 62-71. 

147 Samostatný prápor. Príèinou vytvárania „samostatných práporov“ miesto peších plukov bol akútny 
nedostatok dôstojníkov. Bližšie k formovaniu armádnych jednotiek a útvarov na jar 1939: Vojenské 
dejiny Slovenska 1939 – 1945, V. diel, s. 18-20. 
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Presun S.P. II. do Revúci 
Presun S.P. II. do Revúci bol prevedený peším pochodom vo dòoch 12. a 13. mája 

1939 po ose Poprad – Telgárt – Muráò – Revúca. Práporom sa presunulo: 6 dôstojní-
kov, 3 gážistov mimo služobnú triedu, 277 mužov, 67 koní. Úlohou práporu bolo zosil-
niś finanènú stráž v dôsledku chovania sa južného suseda v pridelenom úseku. S.P. II. 
vzal so sebou z Popradu výzbroj a výstroj pre kompletný prápor váleèný. Ostatné aug. 
zásoby ostaly vo skladištiach v Poprade a Prešove. 

Náhradný prápor, ktorý bol dislokovaný v Prešove odovzdal kmeòovú agendu so 
všetkým spisovým materiálom náhradnej rote Samostatného práporu IV. v Tisovci. 

Ubytovanie S.P. II. 
Samostatný prápor II. v Revúci bol ubytovaný v mestských budovách starej továrne 

t.zv. Maši. Velite¾stvo S.P. II. v mestskom hostinci na námestí. 

Slávnostná prísaha 
Dòa 4. júna 1939 bola prevedená na námestí v Revúci slávnostná prísaha prísluš-

níkov S.P. II. Text prísahy bol prevedený pod velením velite¾a práporu mjr. pech. Jána 
Èerneka. 

Detašovaná rota 
Dòa 10. júla 1939 na výnos MNO – HVV S.P. II. detašovala 3. rotu so sídlom v Ži-

line. Úlohou roty bolo zosilniś finanènú stráž na severných hraniciach štátu v danom 
úseku. Velite¾om tejto roty bol por. pech. Elo Háber do 28. augusta 1939. V auguste 
S.V. roty bolo Turzovka, trigonometer 1028. 

Premiestnenie 
Výnosom MNO – HVV bol S.P. II. dòom 1. augusta 1939 premiestnený do oblasti 

Vyššieho velite¾stva 1. 
Sśahovanie sa zapoèalo dòa 4. augusta a bolo prevedené do 6. augusta 1939. 

Pochvalné uznanie 
Dôverným rozkazom VV2, èl. C-172 z príležitosti premiestnenia S.P. II. do oblasti 

VV1 vyslovil velite¾ VV2 dôstojníkom, rtm., poddôstojníkom a mužstvu svoje pochval-
né uznanie za svedomité konanie služby a vojenské ukáznené chovanie v jeho oblasti. 

Osamostatnenie náhr. roty S.P. II. 
Dòa 1. septembra 1939 na výnos MNO – HVV sa osamostatòuje náhradná rota S.P. 

II. so sídlom v Prešove. Jej velite¾om bol ustanovený por. pech. Elo Háber. 

Vojna nemecko-po¾ská 
Súèasne 1. septembra 1939 bolo nariadené povolaś nieko¾ko roèníkov záložníkov. 
Slovenská armáda po boku nemeckej armády kládla si za povinnosś prekroèiś se-

verné hranice nášho štátu a vziaś si na Po¾sku to, èo nám ono vzalo v r. 1918, 1922148 

a v r. 1938. 

148 V skutoènosti v rokoch 1920, 1924 (hoci už v roku 1918 Poliaci vojensky okupovali èasś Oravy a Spiša). 
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Náš prápor nakladal v Žiline dòa 31. augusta 1939. Odišiel na východné Slovensko. 
V Giraltovciach bolo jeho prvé S.V. Od toho dòa viedol sa u práporu vojnový denník 
až do likvidácie vojnového śaženia. 

Návrat 
Dòa 8. októbra 1939 vrátil sa S.P. II. opäś do mierovej posádky – Žiliny. 

Návšteva p. ministra nár. obrany v Žiline 
Dòa 5. novembra 1939 otvára akciu pre zimnú pomoc v Žiline pán minister národ-

nej obrany generál II. tr. Ferdinand Èatloš. 
Na nádraží oèakával príjazd pána ministra posádkový velite¾ mjr. pech. Ján Èernek 

a èestná stotina s trubaèským sborom. 

Reorganizácia 
Dòa 15. novembra 1939 je reorganizovaný S.P. II. na peší pluk 7 so sídlom v Žiline. 

Pamätné medaile 
Dòa 18. novembra 1939 pri predstavení velite¾ov práporov, velite¾ pluku ude¾uje pa-

mätné medaile gážistom a mužstvu za zásluhy pri budovaní a reorganizácii Slovenskej 
armády v celku asi 110 medailí. 

Pripojené fotografie zachycujú jednotlivé momenty dekorovania pamätnými medai-
lami príslušníkov pluku velite¾om mjr. pech. Jánom Èernekom. 

(Nasledujú nalepené 4 fotografie).149 

Pochvalné uznanie – vyznamenanie. 
Velite¾ 3. divízie udelil pochvalné uznanie dòa 4. dec. 1939 zákopníckej èate p. pl. 7 

(S.P. II.) za presné a svedomité konanie služby, za pohotovosś a odhodlanosś v mimo-
riadnych pomeroch v septembri 1939. 

Mimo toho bol vyznamenaný velite¾ pluku (S.P. II.) mjr. pech. Ján Èernek medai-
lou za hrdinstvo II. stupòa. Boli vyznamenaní i iní z dôstojníkov a mužstva. 

Koniec 1939 
Do konca roku prevádzajú sa práce súvisiace s reorganizáciou pluku a prípravami 

pre príchod prvých slovenských nováèkov. 

Preh¾ad za rok 1939 
Velite¾ pluku: mjr. pech. Ján Èernek. Dôstojnícky sbor sa skladal: z 3 mjr., 1 stotní-

ka, 1 nadporuèíka, 12 poruèíkov. 
Gážistov bolo: 1 dôst. zástupca a 8 rotníkov. Ïalej slúž. bolo 37, mužstva bolo 657. 

Civilných zamestnancov: 0. Mužstvo bolo nár. slov. Zdravotný stav: dobrý. Kázeò: dob-
rá. Závady: pre stále sśahovanie a reorg. neboly usporiadané. 

Èinnosś vojenského zátišia: Kultúrna èinnosś pre stálu reorg. a sśahovanie nebola 
žiadna. Behom roku bolo zakúpených 40 sväzkov kníh, slovenských autorov v cene asi 
2.000.- Ks. 

149 V spise sa v súèasnosti, žia¾, už nenachádzajú. 
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Predsedom voj. zátišia bol npor. El. Scholc, správcom por. pech. Jozef Dulík, hos-
podárom rtk. Galgóczi. Zátišie malo za rok 4 schôdze, na ktorých sa pojednávalo o ne-
dostatkoch, ktoré boly postupne odstraòované. Knižnica voj. zátišia obsahuje 2.500 
sväzkov a bolo z nich preèítaných i pri stálom sśahovaní do 500 sväzkov. 

Vojenské zátišie objednalo do èitárne stále tieto èasopisy: Slovák, Slov. Pravda, Slo-
venská politika, Nový svet, Národnie noviny, Slovenská sloboda. 

Na vianoènú nádielku mužstvu dalo voj. zátišie prez 700.- Ks. Voj. zátišie p. pl. 7 
(S.P. II.) i pri malom stave mužstva a pri stálom sśahovaní vykazuje koncom roku 1939 
do 10.000.- Ks zisku. 

Záver 
Pri shrnutí celoroènej bilancie nášho útvaru konštatujem skutoènosś, že nemalou 

mierou prispel k upevneniu dobrej povesti Slovenskej armády napriek tomu, že táto sa 
nachádzala vo stave zrodu, no dokázala svojimi èinmi už tak v marcových dòoch našej 
samostatnosti, ako i za brannej pohotovosti štátu v septembri 1939 svoju životaschop-
nosś a svoju úèelnosś pre oslobodené Slovensko.150 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 

150  Tento dokument nebol v závere potvrdený podpisom dôstojníka. 
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6 Kronika delostreleckého pluku 1 (Bratislava) informuje 
o udalostiach spojených so vznikom a pôsobením formácie 
v čase od marca do októbra 1939 

Delostrelecký pluk 1. 
È.p. 102/Dôv.1940.       7. 2. 1940

        Dôverné  

ODPIS KRONIKY DEL. PL. 1. ZA ROK 1939.ODPIS KRONIKY DEL. PL. 1. ZA ROK 1939. 

Pokraèovanie v kronike bývalého delostreleckého pluku 9 bolo prevedené až po na-
riadení MNO. (Dôv. vestn. MNO èís. 3, str. 3, èís. 3939), kedy krátko boly zachytené 
udalosti r. 1939 u delostreleckého pluku 1, ktorý bol po vyhlásení slovenskej samostat-
nosti zriadený z bývalých delostreleckých plukov 9 a 103. 

Kronikárom pluku bol ustanovený npor. del. Malár Ján.151 

Moje osobné dáta sú: Malár Ján, npor. del., narodený 6. XII. 1908 v Komárne, 
okres Komárno (t.è. Maïarsko). Vzdelanie: Štátny uèite¾ský ústav s maturitou v Pre-
šove. Univerzitné kurzy pre odborných uèite¾ov v Bratislave. Odborné skúšky z I. a IV. 
odboru. 

Kroniku vediem pod¾a Sm152 73. 

Najvýznamnejšou udalosśou r. 1939 bolo vyhlásenie samostatného slovenského štátu, 
od tých èias zapoèal nový život na Slovensku, a tiež nová kapitola v kronike tohto pluku. 

14. III. 1939 
Bola vyhlásená samostatnosś slovenského štátu rozhlasom v puèi, ktorý po tieto dni 

rozrušil celú Bratislavu a rozhneval celý slovenský národ, delostrelecký pluk 9 nezasia-
hol priamo a aktívne bol len na rozkaz ZVV153 v pohotovosti. 

Velite¾om delostreleckého pluku 9 bol plk. del. Peter Novák, ktorý viedol celý pluk 
aj za septembrovej mobilizácie v r. 1938. 

17. III. 1939 
Jediným dôstojníkom slov. národnosti u pluku bol plk. del. František Kluèík,154 ktorý 

dòa 17. III. 1939 na rozkaz hlavného slov. vojenského velite¾stva prevzal pluk a nariadil 

151 Ján Malár (1908 Komárno – 1979 Košice) – v roku 1944 pôsobil v hodnosti stot. del. v posádke 
v Topo¾èanoch.  Vojenským ústredím urèený za povstaleckého posádkového velite¾a Topo¾èian. Po 
vypuknutí SNP od 9. 9. 1944 velite¾ delostreleckého oddielu IV. taktickej skupiny 1. ÈSA na Sloven-
sku. Po prechode SNP do hôr 1. 11. 1944 pri Banskej Bystrici zajatý, do 1. 6. 1945 väznený v Banskej 
Bystrici, Bratislave a koncentraèných táboroch Königsteinbruch a Altenburg. 

152 Pod¾a smernice 73. Jej znenie však nemám k dispozícii. 
153 Zemské vojenské velite¾stvo. 
154 František Kluèík (1899 Banská Bystrica – 1944 ¼ubietová) – dôstojník delostrelectva v èsl. a potom 

slovenskej armáde; v r. 1940 sa hlásil k nemeckej národnosti; v roku 1940 bol velite¾om II/12 delo-
streleckého oddielu v Kežmarku, neskôr velite¾om delostreleckého oddielu u Rýchlej divízie v ZSSR. 
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všetkým príslušníkom del. pluku 9 v dennom rozkaze èís. 1 zo dòa 17. III. 1939, aby po-
slúchali a bezpodmieneène plnili rozkazy svojích predstavených a vyšších bez oh¾adu 
na národnosś, lebo tak to káže vojenská èesś a záujem slovenského národa. Sám prevzal 
i velite¾stvo del. kasární od bývalého delostreleckého pluku 109 a riadil odovzdávanie 
jednotlivých batérií del. pluku 9 a 109 aspirantom slovenskej národnosti. 

17. III. 1939 
Boli odoslaní do Brna títo gažisti èeskej národnosti: škpt. del. Šperling, por. del. 

Macháèek, Kožnar, Kyncl, Kolaøik, Pøitský – s mužstvom èeskej národnosti, s ktorým 
sa pluk. del. P. Novák srdeène rozlúèil a slovenským vojakom, ktorí naïalej zostali 
u pluku, prial ako i slovenskému národu v budúcnosti mnoho zdaru. 

18. III. 1939 
Nastúpil u pluku službu npor. del. Dobrovodský Jozef.155 Ten istý deò prevzal delo-

strelecký pluk 109 a velite¾stvo kasární škpt. del. Mirko Vesel. 156 

19. III. 1939 
Nastúpili po návrate z aplikaèného kurzu v Hraniciach a po hlásení sa na MNO 

v Bratislave: del. pluku 9 por. del. Oravec August, u 109 por. del. Viliam Pavloviè. Oba 
prevzali prvé poboèníctvo u svojích plukov. 

Na rozkaz MNO odstraòujú sa všetky èeské nápisy s vojenských budov. 
Pomery sa uk¾udòujú, èoho dôkazom je povolenie vychádzky mužstvu staršieho 

roèníka. 
Erárne kone, ktorých je pri malom poète mužstva strašný nadbytok vydávajú sa na 

reverz ro¾níkom z blízkeho i ïalekého okolia Bratislavy. 

24. III. 1939 
Previedlo slávnostnú prísahu na dvore kasární to mužstvo, ktoré tak doteraz neuèi-

nilo. Bola to slávnostná a povznášajúca chvíla pre všetky slovenské srdcia. 

24. III. 1939 
Bol prezentovaný k dobrovo¾nému cvièeniu vo zbraní por. del. v zál. Šimoviè Samuel. 

Krátko pred porážkou Povstania, koncom októbra 1944 bol po predchádzajúcej internácii zastrelený 
spolu s ïalšími piatimi dôstojníkmi slovenskej armády, vernými Tisovej vláde, na príkaz povstalecké-
ho vedenia v ¼ubietovej. 

155 Jozef Dobrovodský (1909  Dolný Kubín – 1986 Bratislava) – pôsobil v rôznych funkciách v Delo-
streleckom pluku 11, úèastník vojny proti ZSSR ako dôstojník Rýchlej divízie, neskôr preradený 
k Pracovnému sboru NO ako velite¾ školy. Urèený ako odbojový velite¾ posádky Žilina. Vyhlásenie 
Povstania úspešne previedol a velil skupine Žilina poèas bojov v Streène. Pôsobil ako velite¾ delostre-
lectva V. taktickej skupiny. 

156 Mirko Vesel (1903 Zvolen – 1976 Weil der Stadt, NSR) – dôstojník èsl. a slovenskej armády, v marci 
1939 vel. del. pluku 109, úèastník vojny proti ZSSR. Od r. 1939 zapojený do odboja, jeden zo strojcov 
Povstania; 30. augusta 1944 preèítal v povstaleckom rozhlase „Proklamáciu vojenského revoluèného 
vedenia“, èlen delegácie SNR v Moskve a Londýne. 
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27. III. 1939 
Nastúpili na mimoriadne cvièenia ppor. prov. v zál. Ján Švancara a por. prov. v zál. 

Šimkoviè Štefan, ktorí prevzali hospodársko-správnu agendu delostreleckého pluku 9. 
Behom 26. a 27. marca bolo odoslaných 27 gažistov èeskej národnosti na Moravu. 

29. III. 1939 
Dòa 29. III. 1939 odišly dve „O“ baterie157 delostreleckého pluku 9 a dve hrubé „O“ 

baterie delostreleckého pluku 109158 na východný front Slovenska, aby bránily sloven-
ské hranice proti nepriate¾ovi (viï váleèný denník predložený na MNO). 

6. IV. 1939 
Dòa 6. apríla 1939 prezentovaní boli 6 dôstojníci a 1 rtm slovenskej národnosti 

k vykonávaniu služby u delostreleckého pluku. 
Vojenský život u pluku dostáva sa do normálnych ko¾ají a výcvik mužstva pokraèuje 

plánovite. 

11. IV. 1939 
Dòa 11. apríla 1939 odišlo do Protektorátu Èechy a Morava 6 gažistov èeskej ná-

rodnosti. 

17. IV. 1939 
Dòa 17. apríla 1939 boli prepustení z mimoriadneho cvièenia vo zbrani poruèíci: 

JUDr. Imrich Schvendt, Viliam Gavaloviè, Samuel Šimoviè a ppor. Viktor Weber. 

18. IV. 1939 
Dòa 18. apríla 1939 zakladá sa vo voj. zátiší del. kasáreò výchovný a zábavný krú-

žok. Tieto krúžky vysielajú svojích zástupcov do ústredného vojenského zátišia. 

21. IV. 1939 
Dòa 21. apríla 1939 bol prepustený do pomeru mimo èinnú službu por. del. v zál. 

Keèkéš. 

4. V. 1939 
Dòa 4. mája 1939 pri príležitosti výroèia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika boly 

usporiadané na ihrisku ŠK. 
Bratislava športové hry, ktorých sa zúèastnil i del. pluk 9 a 109 v súśaži preśahovania 

líniou a vo futbalovom zápase. 

7. V. 1939 
Tohto dòa, zúèastnilo sa mužstvo del. plukov 9 a 109 celonárodnej púti na Bradlo. 
Tenže deò nastúpil službu u del. pluku 9 por. del. Horvát Boris a bol pridelený k 1. 

baterie. 

157 Pravdepodobne sa tak oznaèovala kompletná batéria, ktorá mala predpísaný stav (z francúzskeho „ordre“). 
158 Del. pl. 9 v Bratislave mal vo výzbroji 8 cm po¾né kanóny vz. 17 a Del. pl. 109 v Bratislave 15 cm 

hrubé húfnice vz. 14/16 a vz. 25. Za doplnenie informácií ïakujem M. Uhrinovi. 
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12. V. 1939 
Bol prepustený do pomeru mimo èinnú službu ppor. prov. v zál. Ján Švancara. 
Velite¾ VV 1 ïakuje všetkým gážistom a mužstvu zanikajúcich útvarov za vzornú 

spoluprácu, námahu a obete, ktoré priniesli za burlivých dní a mimoriadných pomerov 
pri výcviku nášho štátu na oltár vlasti. 

15. V. 1939 
Dòa 15. mája 1939 bol vydaný prvý rozkaz delostreleckého pluku 1, ktorý povstal 

z bývalého del. pluku 9 a 109 na rozkaz MNO. 
Velite¾om pluku bol urèený mjr. del. Lendvay Elemír. Pluk sa skladá zo 4 oddielom. 

Tri sú umiestnené v Bratislave a jeden v Žiline. Velite¾mi oddielov sú stotníci – Slováci, 
len velite¾om IV oddielu je major (Èech). Gážisti del. pluku 109 sú väèšinou premiest-
není k del. pluku 1. 

19. V. 1939 
Dòom 19. mája 1939 preberá velite¾ del. pluku 109, mjr. del. Mirko Vesel, velite¾-

stvo del. pluku 1. 
Mjr. del. Elemír Lendvay, doterajší vel. del. pluku 1, preberá velite¾stvo pluku v Ru-

žomberku. 
Slúèením del. plukov 9 a 109 zvýšil sa poèetný stav koní nato¾ko, že výcvik musel 

byś úplne zastavený, aby kone boly dostatoène ošetrované. 

5. VII. 1939 
Dòa 5. júla 1939 vykonalo mužstvo del. pluku 1 slávnostnú prísahu na dvore kasární 

a bola mu tiež predstavená plukovná štandarda. 

31. VII. 1939 
Nastupuje na mimoriadne cvièenie vo zbrani npor. del. Malár Ján. Zastupuje veli-

te¾a I. oddielu. 

6. VIII. 1939 
Pluk pripravuje sa na ostrú stre¾bu; odchádza dòa 6. aug. 1939 na strelnicu pri 

Oremovom laze. 

8. VIII. 1939 
Prvá stre¾ba sa koná dòa 8. augusta 1939 za prítomnosti p. gen. Ferdinanda Èatloša, 

ministra národnej obrany a pplk. del. Turanca. Prehovoril npor. del. Malár Ján. 

12. VIII. 1939 
Dòa 12. augusta 1939 shromaždilí sa gážisti a mužstvo všetkých voj. jednotiek na 

nádvorí barakového tábora, kde sa konala pietna spomienka na zomrelého vodcu slo-
venského národa Andreja Hlinku. Prehovoril npor. del. Malár Ján. 

14. VIII. 1939 
Bol odoslaný z Oremovho lazu do spojovacieho kurzu v Trnave por. del. Bukva 

Vladimir. 
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14. VIII. 1939 
Dòa 14. augusta 1939 aktivovaní a povýšení na poruèíkov delostrelectva159 boli (OV 

è. 2)160 èat. asp. Pavelek Ján, Tajáz Ján, Ciel Ján, Kundrát Július, Pfliegel Ladislav, 
Krsánek Karol, Batta Štefan, Glajza Ján, Petráš Rudolf, Ileèko ¼udevít, Liška ¼udevít, 
Gossanyi Alexander, Èonka Ján. Na dôstojníckych zástupcov, zástavníci: Daniš Peter, 
Košík Jozef, Tomljenoviè František, Kozák Ondrej, Obuch Pavel, Popelušák Martin 
a zvk. spr. zbr. sl. Tokoš Štefan, na zástavníkov rotníci podkovaci: Pavelka Martin. 

16. VIII. 1939 
Dòa 16. austa 1939 odchádzajú všetky štyri oddiele del. pluku 1 do svojích miero-

vých posádok. 
Po príchode zo strelnice je v mierových posádkach zamestnané mužstvo èistením 

delostreleckého materiálu a postrojov. 

21. VIII: 1939 
Konala sa slávnostná prísaha gážistov slovenskému štátu a overenie tejto vlastno-

ruèným podpisom. 
Por. del. Liška bol odoslaný do plynového kurzu. 
Pokojná výstavba mladého slovenského štátu bola koncom augusta zas ohrožená. 

Na severných naších hraniciach schýlovalo sa k búrke a zdálo sa, že kvitnúce naše po-
hranièie bude spálené a znièené. Ale mladá slovenská armáda po boku údatnej armády 
nemeckej toto nebezpeèie odvrátila, ba prinavrátila k nám ešte i stratené slovenské 
obce a naších rodných bratov. 

Tieto dni sú zachytené vo váleèných denníkoch jednotlivých èastí delostreleckého 
pluku 1. 

25. VIII. 1939 
Odišly dve „O“ baterie del. pluku 1 na severné hranice Slovenska (na Oravu). 

2. IX. 1939 
Presunulo sa velite¾stvo del. pluku 1 a prvá a štvrtá bateria do severného Spiša. 

Vel. pluku s poboèníkom odchádza napred do Spišských Vlachov, aby všetko pripravili 
a previedli priezkum terénu. 

4. IX. 1939 
Vracajú sa gážisti zo školy pre výchovu záložných dôstojníkov, hlásia sa na NO161 

v Bratislave. NO ich zade¾uje a odosiela za plukom na sev.-vých. hranice Slovenska. 
Zo zálohy povolané mužstvo nastupuje k NO v Bratislave, ktorý doplòuje jednotlivé 

baterie a doplòky odosiela na miesto urèenia. 

5. IX. 1939 
Hlásil príchod do Spišských Vlachov IV. oddiel zo Žiliny s 10. bateriou. 

159 Podèiarknuté v origináli. 
160 Osobitným výnosom è. 2. 
161 Náhradný oddiel. 
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Vo Spišských Vlachoch a na okolí ubytované èasti del. pluku 1 prevádzajú intenzív-
ny výcvik a v strážnej službe, aby boly dokonale pripravené splniś všetko, èo od nich 
vlasś bude požadovaś. Nálada vojakov je dobrá, sú disciplinovaní a ochotní splniś svoju 
povinnosś do poslednej kvapky krvi. To sa ukázalo najmä pri vysilujúcich presunoch na 
východné Slovensko do priestoru Hanušovce162 a zpäś. 

6. IX. 1939 
Do tohto dòa bolo prezentovaných u NO v Bratislave 8 gážistov a 527 mužov. 
NO je zavalený prácou; ani sa nespí, len sa pracuje dòom i nocou. 

12. IX. 1939 
Postavené útvary „B“. 

13. IX. 1939 
Bol vydaný OV, ktorým dòom 1. septembra 1939 boli povýšení na poruèíkov pre-

zenènej služby èatari aspiranti – (D.R. è. 11/1939, sept.). 

14. IX. 1939 
O 22.30 hod. dochádza zvláštny rozkaz Jánošíka pre presun pluku do prostoru Spiš-

ská Nová Ves. (Náš pluk bol za septembrových udalostí vo sväzku 1. divízie – krycím 
menom Jánošíka). 

16. IX. 1939 
Odchod. 

19. IX. 1939 
Bolo odoslaných do pracovného tábora v Trnave 55 židov. 

20. IX. 1939 
Pri vykonávaniu služobných povinností bol nákladným autom zabitý na motorke 

idúci por. del. Ján Balla. 

22. IX. 1939 
Pohrebu, ktorý sa konal dòa 22. septembra 1939 sa zúèastnili: stot. del. Bachinie-

Lažan a por. del Holèík. Títo priniesli zomrelému posledný pozdrav kamarátov – dôs-
tojníkov vo forme venca zo stuhami. 

29. IX. 1939 
Boli premiestnení do Žiliny k del. pluku 1 ako inštruktori nemeckých brancov títo 

gážisti: stot. del. Frech Otto, por. del. Schlezinger Emil, rtk. del. Ditrich Ambrož. 
Od del. pluku 1 odišli: por. del. Hajdu Imrich k del. pluku 4 a por. del. Pfliegel Ar-

nošt k del. pluku 3. 

162 Hanušovce nad Top¾ou. 
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2. X. 1939 
Zaèal sa velite¾ský kurz vo vojenských sruboch pri Novom Smokovci. II. turnusu 

sa zúèastnili: mjr. del. Mirko Vesel a stot. del. Kuèera Ján. Zástupcom vel. pluku bol 
urèený stot. del. Bachinie-Lažan. 

5. X. 1939 
Vojenská slávnosś v Poprade za úèasti vlády Slovenskej republiky a nemeckých hosśov. 
3. bateria vypálila salvu 12 rán. 

4. – 7. X. 1939 
V dòoch 4. a 7. októbra 1939 presunuly sa postupne do mierovej posádky I., II., 

a III. oddiel na rozkaz velite¾stva 1. divízie. (Spišská Nová Ves – Bratislava). 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 
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7 Kronika delostreleckého pluku 3 (pôvodne delostrelecký pluk 
11) zachytáva udalosti spojené s pôsobením pluku v Prešove 
v prvom roku samostatnosti 

Delostrelecký pluk 3 
Èís. 146 Dôv. 1940 Prešov, 29. január 1940 
Vec: Kronika del. pluku 3 – výpis

   predloha. Ministerstvo národnej obrany
     kultúrne oddel. prezídia 

Príloha: 1.
   Bratislava 

Na dôverný vestník MNO 1939, èís. 3, èl. 8 predkladám výpis z kroniky del. pluku 
3 za rok 1939.

      Velite¾ pluku
      pplk. del. Quido Dotzauer
      v zast. stot. Jamriška 
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Delostrelecký pluk 3 
K èís. 146 Dôv. 1940. 

VÝPIS Z KRONIKYVÝPIS Z KRONIKY 
DELOSTRELECKÉHO PLUKU 3 V PREŠOVE ZA ROK 1939DELOSTRELECKÉHO PLUKU 3 V PREŠOVE ZA ROK 1939 

OD 14. MARCA 1939 DO 31. DECEMBRA 1939.OD 14. MARCA 1939 DO 31. DECEMBRA 1939. 

MUDr. František Renker, šéflekár – ustanovenie kronikárom 
Rozkazom velite¾a pluku zo dòa 12. júna 1939 bol som ja, MUDr. Fratišek Renker, 

npor. zdrav., šéflekár pluku ustanovený plukovým kronikárom. 
Úkolu toho ujal som sa dòa 13. júna 1939. 
Narodil som sa dòa 11. decembra 1909, u pluku som zaradený od 1. júna 1939 ako 

jeho šéflekár. 

Úvod – vznik pluku. Výn. MNO-HVV z 15. V. 1939 
è. 201.541 Dôv/1 org. 

Delostrelecký pluk 3 vznikol z bývalého del. pluku 11, ktorý tvorí základ pluku 
a postavil složky velite¾stva pluku a II/3. odd. horský, z del. pluku 12 Užhorod, ktorý 
postavil I/3. odd. ¾ahký a z del. pluku 112 Mukaèevo, ktorý postavil III/3. odd. hrubý. 

Do pluku bolo zaradené i mužstvo prišlé z Èiech a z Moravy, takže pri organizácii 
pluku bola práca pri nedostatku zapracovaného personálu ve¾mi obtiažna. 

Ubytovanie pluku bolo núdzové. Velite¾stvo pluku so svojimi složkami ostalo v de-
lostreleckých kasáròach v Prešove, I/3. oddiel v Èemernom v tábore v drevených ba-
rákoch, II/3. oddiel v delostreleckých kasáròach v Prešove a III/3. oddiel v Nižnom 
Šebeši163 (7/3. bat.) a vo Finticiach (8/3. bat., 9/3. bat.). 164 

14. marec 1939 
Štátny prevrat 14. marca 1939 prežíval pluk v Prešove ešte ako del. pluk 11. Medzi-

tým, èo slovenské mužstvo spievalo pri pochodoch autonomistické piesne, mužstvo 
národnosti èeskej chystalo sa na odchod. Chod služby tým nebol rušený. 

Mobilizácia 16. marca 1939 
Takto bol pluk ako aj každý iný zastihnutý mobilizáciou k odrazeniu maïarského 

útoku na naše východné hranice. 
Slovenské mužstvo aktívne i prichádzajúci záložníci sú zaraïovaní do mobilizaè-

ných baterií. Mužstvo iných národností koná službu v kasáròach. Dôstojníci Èesi na 
nariadenie pána ministra Èatloša zostávajú na svojich miestach až do odovzdávania 
svojich funkcií dôstojníkom Slovákom. 

163 Dnes Nižná Šebastová. 
164 Výzbroj pluku tvorili 7,5 cm horské kanóny vz. 15, 8 cm po¾né kanóny vz. 17, 10 cm po¾né húfnice 

vz. 14/19 a 15 cm hrubé húfnice vz. 25. Za doplòujúcu informáciu ïakujem M. Uhrinovi. 
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Odchod èeského mužstva 
17. marca odovzdáva mužstvo èeskej národnosti zbrane do skladíšś a postupne od-

chádza. 
Prezentácia záložníkov 

Do 17. marca bolo prezentovaných 252 mužov, 6 dôstojníkov a 1 rotmajster. 

Prebieranie velite¾ských miest Slovákmi 
18. marca prevzal velenie 11. divízie mjr. pech. po brig. gen. Ondrejovi Moravcovi. 
Dòom 20. marca preberá velenie VI. sboru pplk. gšt. Augustin Malár po gen. On-

drejovi Mézlovi. 
U delostreleckého pluku 11. na rozkaz vel. VI. sboru prebierajú velenie tiež dôstoj-

níci Slováci. 
Velite¾om pluku sa stáva por. del. Hajdu Jozef a poradcom jeho dobrovo¾ne sa hlá-

siaci býv. velite¾ pluku Roman Sembratoviè, ruskej národnosti. 

Ïakovné bohoslužby 
19. marca konaly sa ïakovné bohoslužby vo všetkých kostoloch za osamostatnenie 

Slovenska. Týchto bohoslužieb zúèastnilo sa všetko mužstvo pod velením dôstojníkov. 

Pplk. del. Quido Dotzauer,165 doèasný velite¾ VI. sboru – ustanovenie 
22. marca pplk. del. Quido Dotzauer, pozdejšie velite¾ del. pluku 3 je ustanovený 

doèasným velite¾om delostrelectva VI. sboru. 

Odchod Rusínov 
22. marca odchádza mužstvo príslušné do Podkarpatskej Rusi. 

Stanovenie mob. útvarov. Príloha 1. Vál. denník vel. del. 17. divízie 
23. marca došly správy, že náš južný sused chystá sa skutoène napadnúś nás z juhu 

a z východu a že tam sśahuje vojská. Využil práve príležitosti, keï naša armáda bola 
ešte v plienkach. Bolo na príklad śažko sostaviś bateriu, keïže slovenské mužstvo, slú-
žiace v bývalej armáde v Èesku bolo väèšinou pridelované len ku koòom a v obsluhe 
len minimálna èasś mužstva a špeciálne vycvièené mužstvo sa u Slovákov skoro nevys-
kytovalo. 

S takými śažkosśami zápasilo delostrelectvo, ktoré bolo rozdelené do troch skupín 
pod velením mjr. pech. Sirieu, p. pl. 16.166 

1. skupina – Prešov, 
2. skupina – Michalovce, 
3. skupina – Stakèín. 

165 Quido Dotzauer (1890 Praha – ??), dôstojník delostrelectva èsl. a neskôr slovenskej armády; hlásil sa 
k nemeckej národnosti. Do slovenskej armády bol prijatý 15. marca 1939, stal sa velite¾om delostrelec-
tva na Velite¾stve pozemného vojska. Od mája do decembra 1942 velil Delostreleckému pluku 31 na 
východnom fronte. Od januára 1943 bol velite¾om delostrelectva Rýchlej divízie. V roku 1943 velite¾ 
Slovenskej protilietadlovej brigády, v roku 1944 zástupca velite¾a Vojenského vedeckého ústavu. 

166 V texte je meno Širicu preèiarknuté a nad ním rukou napísané: stot. del. Dušana Jamrišku. 
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Skupine Michalovce velí pplk. del. Sembratoviè, vel. del pluku 11; 25. marca sa stá-
va velite¾om delostrelectva 17. divízie. Jeho úlohu preberá mjr. del. Rudolf.167 

Úèasś del. pluku 11 
Del. pluk 11 úèastnil sa troma bateriami. 1/11. bat. zaujala palebné postavenie južne 

od Lièartoviec. 30. marca v priestore Janovík – Bretejovce podporuje p. pl. 39. 2/11. 
bat. zaujala palebné postavenie severne od Drienova jako podpora h. p. pl. 3. 30. marca 
podporuje drag.168 pl. 10. v priestore Ploské – Královce. 3/11. bat. zaujala palebné po-
stavenie v priestore Vyš. Mirkovce,169 25. marca v priestore Opiná jako priama podpora 
p. pl. 39, 28. marca v priestore Kecer. Lipovce.170 29. marca dala jedno delo do prie-
storu Baèkovík – Èakanovce podporovaś II/4. práp. a 30. marca v tom istom priestore 
podporovaś p. pl. 16. 29. vyslala jednu èatu do priestoru Ploské podporovaś ZH.171 

Skupina Prešov vôbec nestrie¾ala. 
Del. pluk 112 postavil dve baterie, ktoré prišly do Michaloviec z Humenného 24. 

marca. V ten deò hneï strie¾ali. 25. marca sú v pal. postavení: 1/112. bat. v priestore 
Lúèky – Závadka, 2/112. bat. v priestore Palín, odkia¾ dòa 28. marca odchádza do pal. 
postavenia v priestore Iòaèovce. 

26. marca previedly baterie odvetnú pa¾bu na Niž. Rybnicu – dvor. 
Del. pluk 12 postavil 2 baterie. Jednu bateriu do priestoru Kusin v skupine Michalov-

ce. 31. marca v palebnom postavení Jovsa strie¾ala jedna bateria v priestore Stakèín. 
7. marca boly prepustené 3 roèníky. Del. pluk 11 a del. pluk 112 zrušil preto po jed-

nej baterii. Bateria del. pluku 202 odsunuje sa do mierovej posádky. 
V nasledujúcich dòoch sa pomery na východnej fronte ukludnily, preto aj ostatné 

baterie sśahujú sa do mierových posádok. 

Prepúšśanie záložníkov 
4. aprílom prepúšśa sa postupne mužstvo povolané na obranu východných hraníc 

a dobrovo¾níci a to staršie roèníky. 

Dar na obrodu Slovenska 
Ve¾mo dobrým dojmom pôsobilo, že 1/11. bateria dala dobrovo¾ne na obrodu Slo-

venska 485.50 Ks.-

Zrušenie cviènej baterie 
11. apríla je zrušená èinnosś cviènej baterie a jej funkciu preberá 1. bateria. 

Oslava 50. narodenín vodcu nem. národa 
20. apríla boly oslávené päśdesiate narodeniny vodcu nemeckého národa Adolfa 

Hitlera. Do lampionového sprievodu, usporiadaného Hlinkovou gardou, vyslal del. 
pluk 11 jednu èatu do roty, ktorú utvorila celá posádka. Na nádvorí delostreleckých 

167 Túto osobu sa nepodarilo identifikovaś. 
168 Dragúnsky. Dragúni – druh jazdectva, ktoré v boji zosadá a bojuje pešo, nie na koni. 
169 Dnes èasś obce Mirkovce. 
170 Kecerovský Lipovec. 
171 Zabezpeèenie hraníc. 
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kasáreò shromaždily sa všetky útvary ubytované tu, v Starých kasáròach, v Mestských 
a Šarišských kasáròach, aby vypoèuly preslov velite¾a pluku pplk. del. Sembratovièa 
Romana. Na slávnostnú akadémiu v „Èiernom orle“ bola vyslaná deputácia dôstojní-
kov, rotmajstrov a poddôstojníkov. 

Pochvalné uznanie 
28. apríla velite¾ 17. divízie udelil: 

pplk. del. Romanovi Sembratovièovi, npor. del. Hajdu Imrichovi, npor. del. v zál. La-
dislavovi Kindernayovi a npor. del. Oskarovi Jeleòovi172 pochvalné uznanie za presné 
a svedomité konanie služby, pohotovosś a odhodlanie pri obrane východných hraníc 
samobytného Slovenského štátu v marci a v apríli. Za hrdinstvo boli v Bratislave pri 
slávnostnom defilé dekorovaní por. del. Èernok a èat. d. sl. Èapla. 

Pietna slávnosś za gen. Štefánika 
Tragický skon gen. Milana Rastislava Štefánika oslávil pluk spolu s útvarmi v Šariš-

ských a Mestských kasáròach pietnou slávnosśou na nádvorí delostreleckých kasární 
o 08.45 hod. Preslov mal npor. del. v zál. Ladislav Sedlák. 

Na pietnu slávnosś Sväzu slovenského študentstva a na pietnu slávnosś Matice slo-
venskej a uèite¾ského ústavu vyslal del. pluk 11 deputáciu. Na manifestaèný sprievod 
HG dodal del. pluk 11 jednu èatu. 

Príchod mužstva od cudzích útvarov 
9. mája prišlo mužstvo od del. pluku 110 v Žiline. Bolo pridelené jednak k del. pluku 

11, jednak k del. pluku 12 v Èemernom a k del. pluku 202 v Kežmarku. 
10. mája došlo mužstvo od del. pluku 201 z Ružomberku. Bolo pridelené k vlastné-

mu pluku. 

Menovanie velite¾ov oddielov 
12. mája boli ustanovení velite¾mi oddielov so súhlasom Vel. 3. vyššej jednotky: 

I/3 oddielu: kpt. del. Dušan Jamriška, 
II/3 oddielu: škpt. del. Zadžora Jozef, 
III/3 oddielu: pplk. del. Quido Dotzauer. 

Pomenovanie pluku 
Premenovanie del. pluku 11 na del. pluk 3, výnosom MNO-HVV èj. 201.541 dôv./1 

org. uvedené v úvodu kroniky. 

Prijatie do slov. armády pplk. del. Romana Sembratovièa 
MNO výnosom èj. 12.317/55/1 osob. 1939 zo dòa 10. mája 1939 prijalo pplk. del. 

Romana Sembratovièa ako dôstojníka z povolania do slovenskej armády. 

172 Oskár Jeleò (1909 Rybárpole, Ružomberok – 1986 Bratislava) – povolaním uèite¾, v rokoch SR fun-
kcionár ilegálnej KSS v okrese Poprad, úèastník SNP. Po vojne poslanec Národného zhromaždenia, 
vyšší funkcionár KSS, resp. KSÈ. V r. 1954 – 1960 povereník vnútra. Zaèiatkom 50. rokoch dosiahol 
dokonca generálsku hodnosś. 
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Prijatie do slov. armády pplk. del. Quido Dotzaeura 
Podobne prijalo MNO výnosom èj. 12.317/216/1 osob. 1939 zo dòa 10. mája 1939 

pplk. del. Quido Dotzauera. 

Zmena velenia pluku 
Dòom 22. júna 1939 odchádza od pluku a zo slovenskej armády doterajší velite¾ 

pluku pplk. del. Roman Sembratoviè. Do Protektorátu odchádza 27. júna 1939. Dôstoj-
nícky sbor sa s ním rozlúèil v dôstojníckej jedálni. 

Ïalším vedením pluku poverený je Vyšším velite¾stvom 3 pplk. del. Quido Dotzauer 
až do rozhodnutia MNO. Velí súèasne III/3 oddielu. 

Minister národnej obrany poïakoval sa odchádzajúcemu velite¾ovi pluku a odchá-
dzajúcim rotníkom za prácu, vykonanú v prospech tvoriaceho sa slovenského vojska. 

Návšteva p. min. predsedu a p. min. nár. obrany v Prešove. 
Príl. è. 2 – 6 

Dòa 28. júna prišiel sa pán ministerský predseda Dr. Jozef Tiso a pán minister 
národnej obrany gen. Èatloš pozrieś na budovate¾skú prácu na východné Slovensko. 
Po zahájení stavby železnice v Kapušanoch ukázalo sa pred vládnymi predstavite¾mi 
východoslovenské vojsko v plnej svojej sile a za tak krátky èas úplne zorganizované. 

Prehliadku vojska vykonal pán minister národnej obrany a pán min. predseda na 
námestí Pitsburskej dohody a na Hlinkovej ulici. Vojsko potom defilovalo po Hlinkovej 
ulici pred tribúnou pri hlavnom kostole. 

Delostrelecký pluk 3 zúèastnil sa svojim II/3. a III/3. oddielom pod velením pplk. 
del. Quido Dotzauera. Nesená bola pluková štandarta a pred tribúnou zaznely fanfá-
ry.173 

Po defilé bolo slávnostné dekorovanie hrdinov pánom min. predsedom. Od del. 
pluku 3 bol dekorovaný pamätnou medailou por. del. Špalek Jozef. 

Dar zátišia na Zlatý fond 
1. júla venovalo vojenské zátišie del. pluku 3 na Zlatý fond 600 Ks.-

Prísaha 
5. júla bola prevedená slávnostná prísaha. Mužstvo II/3. a III/3. oddielu za úèasti 

všetkých dôstojníkov a po výstižnom preslove velite¾a pluku pplk. del. Quido Dotzaue-
ra odprisahalo na nádvorí. Prísažné formulum predèítal tiež velite¾ pluku. 

Gážisti II/3. a III/3. oddielu složili prísahu na velite¾stve pluku. 
U I/3. oddielu prisahalo sa podobne.174 

Pri slávnostnej prísahe boli dekorovaní pamätnou medailou Slovenského štátu veli-
te¾om pluku z rozkazu p. ministra nár. obrany a z poverenia velite¾a VV 3: 

mjr. del. Jozef Zadžora, 
zvk. del. Štefan Michalec, 
rtk. del. Jozef Koval, 

173 Nasleduje rukou dopísaná veta: „I/3. oddiel bol na slávnostiach v Michalovciach.“ 
174 Opäś rukou dopísané: „Vo Vranove n/T.“ 
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èat. asp. Ján Širica a 
voj. Ján Buffa. 
Okrem toho boli pamätnou medailou podelení: 
pplk. del. Quido Dotzauer, 
stot. del. Dušan Jamriška, 
èat. asp. Ján Mihalík a 
èat. asp. Ján Hušśák. 

Ustanovenie velite¾a pluku 
12. júla 1939 bol ustanovený výnosom MNO è. 202.912/dôv. del. 1939 velite¾om 

delostreleckého pluku 3. pplk. del. Quido Dotzauer. 

Kurz orientaèných dôstojníkov 
Pod¾a nariadenia MNO è. 202.761/1939 bol krátkodobý kurz pre výcvik orientaè-

ných dôstojníkov delostrelectva na delostreleckej strelnici pri Lešti od 24. VII. 1939 – 
5. VIII. 1939. 

Športové a výcvikové ukázky pos.175 Prešov 
Dòa 23. júla 1939 boly usporiadané posádkou Prešov športové a výcvikové ukáz-

ky. Program bol tak dôvtipne sostavený, že obecenstvo, ktorého bolo dosś i pri malej 
reklame, bolo ve¾mi spokojné, ba nadšené. I èísla del. pluku 3, ktoré nacvièil mjr. del. 
Zadžora Jozef sa ve¾mi páèili, najmä koòské preteky v skokoch a symbolický výstrel 
z diel na juh pri zaujatí palebného postavenia. 

Umiestnenie: 
Skok „L“ dôstojníkov a rotmajstrov: 
II. cena: por. del. Schlesinger Emil, 
III. cena: por. del. Schlesinger Emil, 
IV. cena: npor. del. Alexander Rott. 
Skok „L“ aspirantov a dlhšie slúžiacich: 
III. cena: èat. d. sl. Kuèera Daniel, 
IV. cena: èat. asp. Korauš Július, 
V. cena: èat. d. sl. Fekete Juraj. 
Hra stolièková: 
voj. Pindiak, spoj. bat. 
Hra ghymkána: 
voj. Hlavek Ján. 
Zaujatie pal. postavenia: 
5/3 bateria. 

Ostrá stre¾ba v Kamenici n/Cirochou 
Od 8. augusta 1939 do 20. augusta odišiel del. pluk 3 na ostrú stre¾bu do Kamenice 

n/Cir. III/3. oddiel zo Šebeša a Fintíc a II/3. oddiel z Prešova odobraly sa 8. augusta, 
v Èemernom pridal sa I/3. oddiel. Do Kamenice sa dorazilo 9. augusta, kde do 18. au-
gusta trvala stre¾ba. Zpätný pochod do posádok sa zahájil dòa 18. augusta. 

175 Posádky. 
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Konflikt nemecko-po¾ský – septembrová mobilizácia 
Koncom augusta, keï konflikt nemecko-po¾ský vyvrcho¾oval, povolávaly sa i na Slo-

vensku záložníci, aby sa mohli kryś severné hranice. 
24. augusta bol velite¾ del. pluku 3, vtedy i zástupca velite¾a VV 3 vyrozumený 

o zmene plánu ZH. Preto dòa 25. augusta išiel spolu s náèelníkom štábu VV 3 mjr. gšt. 
Krnáèom preskúmaś priestor Bardejov – Svidník. 

Už 26. augusta odchádzajú dvoje delové baterie do po¾a s mužstvom prezenèného 
stavu. Sú zaraïované ako priama podpora podúsekov vo východnom úseku severných 
hraníc od Orlova – po Medzilaborce. 

Ale so všetkým sú śažkosti. Je málo dôstojníkov, mužstva i koní. Záložní dôstoj-
níci neprichádzajú, lebo velitelia HG nie sú povinní rukovaś. Keï koneène mužstvo 
prichádza, nemôže zvládnuś svoj úkol dobre, lebo dvor je preplnený i inými útvarmi 
a k dispozícii z176 

29. augusta odchádza 9/3. bat. do priestoru ¼ubotín, 4/3. bat. do priestoru Krásna 
Po¾ana, 6/3. bat. do priestoru Zborov, 2/3. bat. do priestoru Vydraò, východne od Me-
dzilaboriec. 

6. septembra odchádzajú 1/3. bat. a 3/3. bat. do priestoru Medzilaborce. 8/3. bat. 
do priestoru Niž. Svidník a 7/3. bat. do priestoru Bardejov – Tarnow. 

Návšteva nemeckých dôstojníkov 
7. septembra 1939 prišiel do Prešova pplk. žen. voj. nem. armády Ruchter a mjr. gšt. 

Messinger, ktorých oèakával v zastúpení vel. VV 3 pplk. del. Quido Dotzauer s mjr. gšt. 
Krnáèom. 

Pplk. Messinger predniesol smernice pána ministra gen. Èatloša pre útok na 8. sep-
tembra. 

8. septembra odchádza velite¾stvo pluku do Medzilaboriec. Tým ostáva doma v ka-
sáròach len náhr. oddiel s mužstvom, ktoré nebolo zaradené do po¾ných baterií. 

Èinnosś pluku v poli. Príloha è. 8 – 16 
O èinnosti pluku v poli viï váleèné denníky. 
Z po¾a sa vrátil 19. septembra 1939. 

Návšteva pána min. gen. Èatloša a šéfa propagandy Macha 
24. septembra 1939 navštívil delostrelecké kasárne pán minister národnej obrany 

gen. Èatloš, šéf propagandy Alexander Mach a nemeckí dôstojníci. VV 3 dávalo na ich 
poèesś slávnostný obed v dôstojníckej jedálni del. pluku 3. Po obede prehovoril pán 
minister k vojakom del. pluku 3 na nádvorí. 

Vo¾ba prezidenta 
Na deò vo¾by prvého prezidenta Slovenskej republiky dòa 26. októbra 1939 vypo-

èulo vojsko prešovskej posádky vo¾bu z rozhlasu na ihrisku Šk Slávia za úèasti pplk. 
del. Quido Dotzauera ako zástupcu vel. 3. divízie. Veèer pri usporiadaní slávnostného 
sprievodu civilnými úradmi dodal del. pluk 3 mužstvo do èestnej èaty. 

176 Nie je dopísané. 
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Sśahovanie velite¾stva pluku do Štefánikových kasární 
28. októbra presśahovalo sa velite¾stvo pluku z delostreleckých kasární do Štefá-

nikových kasární, aby uvolnilo miestnosti velite¾stvu 3. divízie. Umiestnenie je ve¾mi 
nevhodné, keïže ako kancelárie nezodpovedajú a jednak je velite¾stvo pluku ½ hod. od 
v posádke ubytovaného II/3. oddielu. 

Jazda „Hubertus“. Príloha è. 17, 18 
4. novembra 1939 usporiadalo velite¾stvo 3. divízie jazdecké závody „Honba na 

líšku“ na poèesś sv. Huberta. Jazdy zúèastnili sa všetci dôstojníci prešovskej posádky 
a civilní milovníci jazdy. Po jazde dávalo sa obèerstvenie v záhrade delostreleckých 
kasární. V príjemnej zábave pokraèovalo sa v dôstojníckej jedálni del. pluku 3, kde 
odznely i prípitky. Slávnosś poctil aj pán minister pravosúdia Fritz. 

Oslava sv. Barbory 
7. decembra bol oslávený tradièný sviatok sv. Barbory, patrónky delostrelcov v dôs-

tojníckej jedálni del. pluku 3. 

Presuny baterií 
Pod¾a výnosu MNO è. 24.939/Taj. 1 org. 1939 – reorg. delostrelectva ruší sa del. 

pluk 4, vel. pluku, as. rota. ,177 náhr. oddiel., 178 spoj. bat., 179 ktoré splynú s del. plukom 
3. 

Všetky presuny súvisiace s reorganizáciou musely byś prevedené do 24/12. 
Del. pluk 3 po reorganizácii stavia: 
I/3. oddiel: 1/3. a 2/3. bat. 10 cm hnf.180 

3/3. bat. rámc.181 

II/3. oddiel: 4/3. a 5/3. bat. 10. cm hnf. 
6/3. bat. rámc. 

III/3. oddiel: 7/3. a 8/3. bat. 15 cm vz. 25 
9/3. bat. rámc. 

Nastávajú preto nasledujúce zmeny a presuny: 
21. decembra presunula sa 4/3. bat. z Prešova k peš. pl. 8. do Michaloviec. 
23. decembra odsunula sa 5/3. bat. a 6/3. bat. z Prešova k del. pluku 2 do Ružom-

berku. 
Z I/4. oddielu v Kežmarku povstal terajší II/3. oddiel, ktorý zostáva tam a do ktoré-

ho sú zaradení slovenskí Nemci. Velite¾om ustanovený je stot. del. Pichl Karol. 
1/3. a 4/3. bat. prezbrojily sa z 8 cm kan. na 10 cm ¾ahké húfnice vz. 14/19. 
24. decembra presśahovala sa 8/3. bat. do del. kasární zo Štefánikových kasární, 

kam prišla 6. decembra z Kapušian. 

177 Asanaèná rota – zabezpeèovala chemický výcvik a obranu proti Bojovým chemickým látkam 
(BCHL). 

178 Náhradný oddiel. 
179 Spojovacia batéria. 
180 Hnf – skratka pre húfnice. Tu 10 cm po¾né húfnice vz. 14/19. 
181 Rámcové; rámcová batéria. 
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28. decembra sśahovala sa spoj. bat. z del. kasární do Štefánikových kasární. Kon-
com decembra sśahovala sa 7/3. bat. z Niž. Šebeša do del. kasární v Prešove. 

Tým bolo ukonèené presunovanie baterií v rámci reorganizácie celej armády. 
Baterie chystajú kasárne pre nováèkov, ktorí majú nastúpiś 10. januára 1940. 

Preh¾ad: 

Velite¾ pluku: 
Dôstojnícky sbo
Skladá sa z: 

pplk. del. Quido Dotzauer 
r : 

2 majorov,
  3 stotníkov,
  2 nadporuèíkov a
  12 poruèíkov. 

Rotmajstrov bolo 42 z toho:
  1 dôst. zástupca,
  6 zástavníkov a
  35 rotníkov. 

Dlhšie slúžiacich bolo 24, 
mužstva 616, 
civil. zamest. 1. 
Mužstvo pod¾a národnosti:

  Slovenskej: 533
  Èeskej: 1
  Rusínskej: 47
  Po¾skej: 1
  Nemeckej: 1
  Maïarskej: 21
  Židovskej: 5
  Cigánskej: 6
  Inej: 1 

Dôstojníci – budovatelia pluku 
Príloha 

Pplk. del. Quido Dotzauer, vel. pluku 
Mjr. del. Zadžora Jozef 
Stot. del. Kohel Ján 
Stot. del. Dušan Jamriška 
Npor. del. Rott Alexander 
Npor. zdrav. MUDr. Frant. Renker 
Por. del. Leopold Štefanko 
Por. del. Dula Ján 
Por. del. Jozef Špalek 
Por. del. Alfons Hôrka 
Por. del. Anton Èernok 
Por. del. Štefan Medvecký 
Por. del. Viliam Savko. 
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Zdravotný stav 
Zdravotný stav mužstva bol celkove dobrý. V dobách mierových bolo nemocných 

u jednoho oddielu priemerne 5 – 8, za doby mobilizácie bolo asi 30 – 50. Infekène 
nemocných bolo 2. Pohlavne nemocných bolo 12. 

Kázeò 
Kázeò po marcových udalostiach v nedostatku dôstojníkov a cvièite¾ov bola uvo¾ne-

ná. Pozdejšie sa stále zlepšovala a ku koncu roku bola dobrá. 

Zátišie 
Èinnosś vojenského zátišia od 13. III. 1939 – 31. XII. 1939. 
Celkový obrat zbožia a tržby 273.012.95 Ks.-
Hrubý zisk 35.255.50 Ks.-

Výchovná èinnosś 
Výchovná èinnosś jednak pre neisté èasy, jednak preto, že knižnica vyradením èes-

kých kníh nefunguje ešte riadne, bola minimálna. 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 
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8 Kronika delostreleckého pluku 51 (bývalý delostrelecký pluk 
54, sídlo Nitra) opisuje udalosti spojené s činnosťou jednotky 
od marca do konca roka 1939 

VÝPIS Z KRONIKY DEL. PLUKU 51 ZA ROK 1939VÝPIS Z KRONIKY DEL. PLUKU 51 ZA ROK 1939 

Prevzatie vedenia kroniky 
Dòa 20. mája 1939 pluk. rozkazom èís. 114 bol som ustanovený plukovným kroni-

károm. Menujem sa stotník del. Alexander Vaško, nar. v r. 1901 v Budapešti, príslušný 
do Nitry, absolvoval som slov. reál. gymnázium s maturitou v Nitre v r. 1921 a vojenskú 
akadémiu v Hraniciach v r. 1921 – 1923. 

Marec 1939 
Pred zapoèatím kroniky pluku je naèim, aby som sa v krátkosti zmienil o štátnych 

zmenách nastalých v marci 1939, ktoré maly ïalekosiahly význam pre naše Slovensko 
a tým i pre našu armádu. 

Dòa 14. marca slovenský snem sa uzniesol, že Slováci nebudú ïalej žiś s Èechmi 
v rámci Ès. Republiky, ale budú žiś samostatným životom v Slovenskej Republike,182 

ktorá bude samostatným, slobodným štátom. 
Vzápätí tohto uznesenia nasledoval skutok. Slovensko sa osamostatnelo, poèalo 

organizovaś a budovaś svoj nový štát. Bola to śažká práca, na ktorú sa s oduševnením 
vrhli všetci Slováci. Tieto, takmer neprekonate¾né śažkosti odzrkadlily sa u vojska. 

Po vyhlásení samostatnosti nastalo omráèenie gážistov i mužstva èeskej národnos-
ti. Tak tomu bolo i u nášho pluku. Aby nenastal zmätok a prípadné nedorozumenia 
por. Jozef Sedláèek,183 dôstojník slovenskej národnosti, požiadal velite¾a pluku184 pplk. 
Františka Èermáka, aby k vôli upokojeniu mužstva rôznych národností prehovoril 
k nim. Pplk. Èermák s úspechom tak uèinil. 

Noví velitelia plukov 
Dòa 16. marca bol ustanovený ako velite¾ pluku por. del. Jozef Sedláèek. 
Dòa 17. marca na rozkaz velite¾stva sboru prevzal velenie pluku kpt. del. Jozef Èil-

lik.185 

182 Obe ve¾ké zaèiatoèné písmená v názve štátu v origináli. A to aj napriek faktu, že pomenovanie „Slo-
venská republika“ sa stalo oficiálnym názvom štátneho útvaru až prijatím prvej slovenskej ústavy 21. 
júla 1939. 

183 V roku 1944 pôsobil v hodnosti stotníka ako velite¾ oddielu Del. pl. 11, neskôr v delostreleckom odd. 
Domobrany. 

184 V marci 1939 išlo o delostrelecký pluk 54, v slovenskej armáde bol premenovaný na Del. pl. 51. Išlo 
o motorizovaný sborový delostrelecký pluk. 

185 Jozef Èillík (1905 Staré Hory – 1944 Hlohovec), dôstojník delostrelectva, v r. 1942 velite¾ roty v Zais-
śovacej divízii v ZSSR. V roku 1944 pôsobil v hodnosti mjr. del. ako velite¾ Náhradného oddielu 
DPLP v Hlohovci. Bol velite¾om (a súèasne aj konšpiraèným velite¾om) hlohoveckej posádky, do SNP 
sa však nezapojil. 15. 10. 1944 spáchal samovraždu. 
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Odchod gážistov a mužstva èeskej národnosti 
Nasledujúce dni èeské mužstvo i gážisti opúšśali Slovensko a Slováci sa vracali 

z Èiech i Moravy, aby zaujali svoje miesta u slovenských plukov. 
Práca slovenských dôstojníkov bola viac než śažká, pretože sme mali ve¾mi málo 

dôstojníkov a rotmajstrov Slovákov. Avšak oduševnenie bolo veliké a vyvážilo nedosta-
tok síl. 

Boje na východe 
Prácu národa sśažilo i susedné Maïarsko, ktoré nás koncom marca napadlo na 

východe a využijúc najśažších chví¾ Slovenska zabieralo východnú èasś našej vlasti 
a postupovalo na západ. 

Avšak tu, v najkrušnejších chví¾ach sa ukázala vô¾a a tvrdé rozhodnutie národa. 
Muži dobrovo¾ne sa hlásili do armády alebo Hlinkovej gardy, postavili sa na odpor 
nepriate¾ovi a znemožnili jeho ïalší postup. Náš pluk tiež splnil svoju úlohu. 

Dòa 20. marca vytiahly do po¾a 4 baterie po dvoch delách na obranu južne Nitry 
a zaujaly palebné postavenie v priestore Cabaj – Èápor – Ve¾. Lapáš. V týchto postave-
niach zostaly do 8. apríla, kedy sa stiahly do svojej posádky v Nitre.186 K bojovej akcii 
nedošlo. 

Po likvidácii maïarského konfliktu pristúpilo sa znovu k budovate¾skej a organizaè-
nej práci. 

8. V. 1939. Premenovanie pluku 
Náš pluk, ktorý dosia¾ niesol názov „delostrelecký pluk 54“ bol premenovaný na 

„delostrelecký pluk 51“. 

11. V. 1939. Ustanovenie velite¾a 
Ministerstvo národnej obrany v Bratislave ustanovilo za definitívneho velite¾a pluku 

škpt. del. Štefana Majerèíka, ktorý od slov. prevratu až dosia¾ bol velite¾om rýchlej 
divízie187 v Bratislave a tamtiež posádkovým velite¾om. 

Likvidácia del. odd. 83. 
V mesiaci máji zlikvidoval sa del. odd. 83. a splynul s našim plukom.188 

Del. pluk 51 pozostáva teraz z dvoch oddielov. I. oddiel kanónový s 8 cm ¾.189 kanón-
mi vz. 30, II. oddiel húfnicový s 10 cm ¾. húfnicami vz. 30. Oddiely po troch bateriách 
a tieto po štyroch delách. 

11. VI. 1939. Slávnostná prehliadka 
Na starom trhovisku v Nitre konala sa slávnostná prehliadka posádky. Prehliadku 

konal minister nár. obr. gen. Ferd. Èatloš a zástupca vlády minister dr. Vojtech Tuka, 

186 Toto bojové postavenie ukazuje, že slovenská armáda oèakávala možný maïarský útok aj z juhu, 
nielen z územia Podkarpatskej Rusi. 

187 Èsl. armáda mala štyri rýchle divízie. 
188 Samostatný jazdecký Delostrelecký oddiel 83 bol dislokovaný v Seredi. V jeho výzbroji boli 8 cm 

po¾né kanóny vz. 5/8. 
189 ¼ahkými. 
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ktorí tiež prehovoril k vojsku. Boli odmenení nadšeným potleskom miestneho obyva-
te¾stva. 

20. VII. 1939. Prehliadka kasární 
Inšpektor brannej moci gen. R. Viest v sprievode velite¾a vyššieho velite¾stva 1. gen. 

Ant. Pulanicha vykonal prehliadku kasární. 

26. VIII. 1939. Povolanie záložníkov 
V dôsledku vypovedania války Nemecka Po¾sku190 zapoèalo sa postupné povoláva-

nie záložníkov až do odv. roè. 1922. 

3. IX. 1939. Odchod pluku do po¾a 
Záložníci nastupovali v najväèšom poriadku. Pluk so 6 bateriami opustil posádku 

a na vlastnej osi tiahol do po¾a. Zúèastnil sa váleèného śaženia v Po¾sku a 3. bat. so 
svojimi kanónmi úèinne zasiahla do boja. 

12. IX. 1939. Poškodenie AV vozu od nepr. míny 
Pri prekroèovaní po¾ských hraníc medzi slov. obcou Palotou a po¾s. obcou Rados-

zyce Av191 voz velite¾a pluku naletel na skrytú po¾skú mínu a bol vyhodený do povetria. 
Vo voze sedeli: velite¾ pluku mjr. Štefan Majerèík, por. Ferd. Thalmeyner a riadiè des. 
Hugo Vlachynský. Voz sa śažko poškodil, ale akoby zázrakom, osoby vo voze sediaci 
vyviazly bez zranenia. Inak nepriate¾ nespôsobil pluku žiadne iné škody. 

7. X. 1939. Návrat pluku z po¾a 
Pluk sa navrátil z po¾a a na starom trhovisku v Nitre bol slávnostne uvítaný. Ako 

vítajúci prehovorili: Za pluk stot. Alex. Vaško, za mesto starosta mesta Frant. Mojto 
a iní. Starosta mesta, dámy mesta, študenty a študentky a malé dietky poïakovali sa 
pluku za jeho chrabrosś, za to, že pomáhal chrániś Slovensko proti nepriate¾ovi a všetci 
títo zástupci podali velite¾ovi pluku krásne kytice. 

Na uvítaní shromáždili sa všetci obèania mesta. 
Velite¾ pluku poïakoval sa za nadšené uvítanie, na mieste ïakoval svojim vojakom 

za ich vernosś a spoluprácu a napokon odovzdal mestu krásny dar: ukoristenú výstroj 
a výzbroj po¾ského vojaka. Druhý exemplár výstroje a výzbroje je uložený v dôstojn. 
jedálni pluku ako pamiatka na boje v Po¾sku. 

Po slávnosti defiloval pluk pred sochou Štefánika za búrlivého jasotu obecenstva, 
ktoré pokropilo kvetinami cestu pluku. 

8. X. 1939. Te Deum 
Na druhý deò konalo sa slávnostné Te Deum v kostole u Piaristov. Bohoslužieb sa 

zúèastnilo vojsko celej posádky. 

190 Nemecko v skutoènosti Po¾sku vojnu nikdy oficiálne nevypovedalo – rovnako sa to týka aj SR. 
191 AV –  velite¾ský terénny automobil Praga AV. 
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2. XI. 1939. Dušièky 

Na deò Dušièiek konala sa pietna slávnosś na váleènom cintoríne na Molnoši.192 

Prehovoril stot. duch. sl. Dezider Kišš,193 spomínajúc na padlých vojakov vo svetovej 
vojne, za maïarský vpád i za po¾ského śaženia. 

Zlatý poklad, zimná pomoc 
V novembri odovzdal pluk na zimnú pomoc ks. 2.000.- a na zlatý poklad Slovenskej 

Republiky ks. 3.000.-

10. XII. 1939. Reorganizácia pluku 
V dôsledku reorganizácie našej armády slúèil sa vlastný pluk s èatou del. pluku 52 

a tým vlastný pluk stal sa plukom o troch oddieloch. I. a II. oddiel húfnicový s 10 cm 
¾. húfnicami vz. 30 po dvoch bateriách, baterie po štyroch delách. 3. a 4. bat. rámcová. 
Posádka oboch oddielov v Nitre v Štefánikových kasáròach. III. oddiel 10.5 cm194 hru-
bých kanónov s podobnou organizáciou posádkou v Hlohovci. 

31. XII. 1939. Prepustenie gážistov èeskej národnosti 
Boli prepustení všetci gážisti Èesi vlastného pluku, ktorých slovenská vláda dosia¾ 

ponechala v službách slovenskej armády. 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 

192  Bývalá obec Mlynárce, od r. 1960 súèasś Nitry. 
193  Stotník Dezider Kišš (po vojne Kalina) bol kontroverzným dôstojníkom, a najmä kontroverzným 

katolíckym kòazom. K nemu bližšie napr. v štúdii J. Jablonického: „Kto bol generál Kalina“. In: Sa-
mizdat o odboji. Bratislava 2004, s. 483-490. 

194  10,5 cm hrubé kanóny vz. 35. 
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9 Kronika práporu útočnej vozby v Turčianskom Svätom Martine 
informuje o napätých marcových dňoch roku 1939, ako aj 
o reorganizácii z pluku na prápor útočnej vozby 

Prápor útoènej vozby 
Èíslo: 5301/Dôv.1940. 
Vec:  Výpis z kroniky za rok

   1939 – predloha. 

Turè. Sv. Martin, 25. január 1940 

Ministerstvo nár. obrany
   /prezídium kult. odd./

   Bratislava. 

Na Vestník dôverný èís. 3, èl. 8/1939 predkladám výpis z kroniky PÚV za rok 1939: 

Rok 1939 

9. 3. Viedenský rozhlas volá po osamostatnení Slovák. Jihlavské udalosti195 dotvr-
dzujú, že sú pomery nedoriešené. 

10. 3. Auto s vlajkou velite¾a sboru prifrèalo do kasáreò. Gen. Marvaò196 odovzdáva 
vel. posádky Turè. Sv. Martin a vel. PÚV 3 ppl. Fuskovi obálku s nariadením Homolov-
ho puèu. Korektný velite¾ Fusek bledne. Má previesś zatknutie dobre známych osôb, 
popredných Martinèanov, Bodického, Bartka, Silnického atï, atï. Dôstojníkov Slová-
kov známych ako autonomistov strážia èeskí kolegovia. 

11. 3. Zatýka sa. Svážajú sa i miestni velitelia gardy z okolia. Jedna miestnosś dôstoj-
níckej jedálne je plná zatknutými. Zatknutí sú odoslaní niekam preè. Èakáme netrpezli-
vo, ako sa veci vyvinú. Už i kurz slovenèiny, zriadený u PÚV 3 prestal fungovaś. 

14. 3. Sme shromaždení u rádia na vel. pluku. Zasedanie slov. snemu. O 12.00 hod. 
hlási Mutniansky197 z Viedne, že Slovensko sa osamostatnilo. My èakáme ïalej na ofi-
ciálnu správu STK z Bratislavy. Koneène Šaòo Mach po zvukoch hymny hlási èakané 
slová. Dôstojníci Èesi nám gratulujú. Velite¾ PÚV 3 vydáva prvý slovenský rozkaz – 
viï. prílohu. 

15. 3. Dopo¾udnia dôstojnícke shromaždenie v jedálni – škpt. pech. Štefan Èáni198 

prevzal velenie pluku od ppl. pech. Alexandra Fuska. Ïalej bolo prevzaté velenie prá-
porov a rot slovenskými dôstojníkmi. 

195 Nie je zrejmé, èo sa myslí pod „jihlavskými udalosśami“. 
196 Brigádny generál František Marvan (1886 – 1971) – od roku 1939 generál III. triedy, bol do marca 

1939 velite¾om 16. pešej divízie, SV Ružomberok, podliehajúcej V. sboru. Za protektorátu bol prvým 
zástupcom generálneho inšpektora Vládneho vojska. 

197 ¼udovít Mutòanský – funkcionár HG a príslušník radikálneho, pronacistického krídla HS¼S; poèas 
krízy v marci 1939 sa uchýlil do Viedne, kde sa spolu s Rudolfom Vávrom stali hlásate¾mi Slovenské-
ho oddelenia Ríšskeho rozhlasu vo Viedni a protagonistami antièeskoslovenskej propagandy. 

198 Štefan Èáni (1900  Báèsky Petrovec – 1968  Bratislava) – príslušník èsl. a slovenskej armády, jeden s pop-
redných odborníkov–tankistov, velite¾ skúšobného oddielu Uèilištì útoèné vozby v Miloviciach. V sloven-
skej armáde dosiahol hodnosś plk. útv. Velil postupne práporu a pluku útoènej vozby, neskôr pešiemu 
pluku u Zaisśovacej divízie. V roku 1944 šéf CPO. Poèas povstania velite¾ referátu Útoènej vozby. 
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Z celkového poètu 69 dôstojníkov, 37 rtm, 1334 mužov, bolo slovenskej národnosti: 
9 dôst., 5 rtm., 250 mužov. 

Èeské mužstvo bolo odzbrojené a ubytované spoloène v rajonoch jednotlivých prá-
porov. Zbrane zostaly len mužstvu slov. národnosti. Odovzdanie všetkých funkcií no-
vým velite¾om Slovákom prebiehalo ve¾mi hladko. 

20. 3. Odišlo mužstvo èeskej národnosti. Z celého poètu mužstva slov. národnosti 
250 bolo 217 nováèikov. 

Slovenskí vojaci prevzali strážnu službu a do tej museli ísś väèšinou nováèkovia, 
ktorí nastúpili 1. marca. 

Po odchode Èechov nastal intenzívny výcvik, aby nováèkovia mohli konaś strážnu 
a dozornú službu a aby èo v najkratšom èase boli vycvièení pre službu na bojových 
vozidlách. 

Pri vpáde Maïarov na východné Slovensko bola odoslaná na východ 1 èata OA199 

a 1 èata Lt.200 

16. 5. Výnosom MNO èís. 79/Dôv.1.org.1939 je nariadená reorganizácia pluku útoè-
nej vozby 3 na prápor útoènej vozby v složení:

 velite¾ práporu,
 pomocná rota,
 rota OA,
 tankov,
 KPÚV,201

 náhradná,
 HS.,202

 TS.,203

 šéflekár.204 

26. 8. Nariadená pohotovosś PÚV. 
27. 8. Zaèínajú nastupovaś záložníci na mimoriadne cvièenie. Postupne sa stavaly 

jednotky ÚV a boly odosielané do po¾a. Celkom bolo v poli: vel. práporu ÚV, 
2 roty tankov o 4 èatách, 
1 rota OA o 4 èatách, 
1 rota KPÚV o 3 èatách. 

Ťaženia v Po¾sku sa súèastnila 1 èata tankov s èatou OA pod velením por. jazd. 
Demèáka. Zranenie utrpel èat. asp. Gaš Imrich ako vel. èaty a voj. Drozd Artúr ako 
vodiè nákl. vozu.205 

1. 10. Vrátil sa prápor ÚV z po¾a. Mužstvo záložné bolo postupne demobilizované. 

199 Obrnených automobilov. Na východné Slovensko boli odoslané štyri OA vz. 30, velil im èat. asp. 
Imrich Gaš. 

200 ¼ahkých tankov. Na východné Slovensko boli odoslané tri LT vz. 35, velil im èat. asp. Gejza Servátka. 
201 Kanóny proti útoènej vozbe. 
202 Hospodárska správa. 
203 Technická správa. 
204 K formovaniu PÚV a  jeho èinnosti z publikovaných prác pozri napr.: KLUBERT, T.: Obrnené jednot-

ky v SNP. Nové Mesto nad Váhom 2007, s. 13-33, Obrnené jednotky slovenskej armády 1939 – 1945. 
In: Slovensko a druhá svetová vojna, s. 247-265. 

205 K zraneniu došlo poèas akcie èaty OA 3. 9. 1939 v po¾skom meste Tylicz, kde sa obrnené autá dostali 
do pa¾by po¾ských jednotiek. 
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Preh¾ad za rok 1939: 
Velite¾ PÚV:  1. 1. – 15. 3. plk. pech. Alexander Fusek, 

15. 3. – 31. 12. mjr. pech. Štefan Èáni. 
Dôstojnícky sbor sa skladal: 1 mjr., 2 stot., 2 npor., 11 por. 
Rotmajstrov bolo 19 a to: dôst. zástupcov: 2, zástavníkov 2, rotníkov 15. 
Ïalej slúžiacich bolo 5. 
Mužstva bolo 400. 
Civilných zamestnancov bolo 8. 
Mužstva slovenskej národnosti bolo 100 %. 
Zdravotný stav: Odoslaných k lieèeniu do nemocnice 179 mužov. 
Umreli: 2. 
Disciplína mužstva dobrá, väèších priestupkov sa nevyskytlo. 
Samovražedné pokusy u PÚV neboly. 
Pomer civilného obyvate¾stva k armáde je ve¾mi dobrý. 

Kronikár práporu: ¼udovít Gálik, nadporuèík pechoty, 27 rokov starý, rodisko Dežeri-
ce, okr. Bánovce n/Bebr., 4. tr. obchodnej akademie a voj. akademiu. 

Velite¾ PÚV 
mjr. pech. Štefan Èáni 

Pluk útoènej vozby 3. 

Zvláštny rozkaz velite¾stva pluku útoènej vozby 3 
Dôstojníci, rotmajstri, poddôstojníci a vojíni! 
Dnes o 12.30 hod. slovenský snem vyhlásil samostatnosś slovenského národa v sa-

mostatnom slovenskom štáte. 
Blahoželáme všetkým dôstojníkom, rotmajstrom, poddôstojníkom a vojínom slo-

venskej národnosti k ich uskutoènenej túžbe. 
Všetkých Vás ako Slovákov tak Èechov žiadam, ako Váš doterajší velite¾, aby ste 

v tejto vážnej, historickej chvíli zachovali k¾ud a najväèšiu kázeò. Budeme všetci plniś 
na mieste všetky povinnosti tak, ako nám to káže èesś a vedomie odpovednosti voèi 
armáde a slovenskému štátu. 

Od Vás vojáci èeské národnosti oèekávam, že budete zvlášś ukáznìní a budete plnit 
veškeré rozkazy v záujmu poøádku až do doby odchodu do své vlasti. 

Budem sa o Vás naïalej staraś tak, ako som sa o Vás staral dosia¾, preto nekritizujte 
a èakajte len mojích rozkazov. 

14. 3. 1939 
Velite¾ pluku 

plk. pech. Alexander Fusek, v.r. 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 

|105| 



 

   

 

10 Kronika telegrafného práporu 2 (Prešov) zaznamenáva účasť 
v marcových bojoch, dôležitejšie udalosti spojené s históriou 
jednotky, ako aj s jej organizačnou štruktúrou 

KRONIKA TELEGRAFNÉHO PRÁPORU II.KRONIKA TELEGRAFNÉHO PRÁPORU II. 

14. marca 1939 

Por. tel. Brziak Miloš – ustanovenie kronikárom. 
Ja, por. tel. Brziak Miloš bol som ustanovený na rok 1939 kronikárom tel. práporu 

2, ktorého úkolu som sa ujal krátko po 14. marci 1939. 
Narodil som sa dòa 27. novembra 1914 v Ondrašovej, okres Lipt. Sv. Mikuláš, repub-

lika Slovenská. Vyštudoval som reál. gymn. v Lipt. Sv. Mikuláši a absolvoval školu pre 
dôst. tel. voj. v Turnove a akademiu v Hraniciach. 

Npor. tel. Steiner ¼udevít206 – velite¾ práporu. 
Dòa 18. marca 1939 v dôsledku vyhlásenia slobodného štátu Slovenského a udalos-

tí, ktoré nasledovaly a odovzdaly všetku moc do rúk Slovákom, bol menovaný velite¾om 
tel. práp. 2207 vtedy ešte por. tel. Steiner ¼udevít. Až dotia¾ bol velite¾om tel. práp. 2 
mjr. tel. Dostálik Viktor, ktorý ako i ostatní èeskí dôstojníci, odišiel do Protektorátu. 

11. marec 1939 – 11. hod. 

Zpráva o vyhlásení samostatného štátu Slovenského, ktorú shodilo na nádvorie Šte-
fánikových kasární lietadlo 14. marca 1939 o 11. hod., ohromným dojmom zapôsobi-
la na každého roduverného Slováka, naproti tomu príslušníkov inej národnosti úplne 
rozgniavila. Všetky miesta velite¾ské, všetká zodpovednosś prechádza do rúk Slovákov, 
ktorí chápajúc vážnosś doby, chopili sa práce s chuśou a oduševnením. Za týchto uda-
losti ostal u celého tel. práp. npor. tel. Steiner ¼udevít, jediný dôstojník Slovák, do rúk 
ktorého prešla všetká moc. Prevzal ešte za pomoci nieko¾kých aspirantov, Slovákov, 
všetky skladiská, inventáre, funkcie. V práci mu pomáhali: zvk. Vaòo, pozdejšie tiež 
rtk. Danèík. Bolo treba rýchleho rozhodnutia a jednania. V mnohých prípadoch boly 
mu robené śažkosti i od pánov odchádzajúcich do Protektorátu. Rozhodol sa ešte v ten 
deò previesś prísahu so všetkými Slovákmi. Koneène 20. marca nastúpil službu u tel. 
práp. por. tel. Medvec Juraj, por. tel. Škrovina Július,208 jako i záložníci a por. akt. 
Brziak Miloš, por. akt. Hlaváè V.,209 ktorí až dosia¾ absolvovali aplikaèný kurz zbraní 
v Hraniciach. 

206 Npor. tel. ¼udovít Steiner dosiahol v armáde hodnosś stot. gšt. a v rokoch 1944 – 1945 pôsobil pri 
technických jednotkách v Taliansku. 

207 V marci 1939 išlo o Telegrafný prápor 4 v Prešove, keïže èsl. Telegrafný prápor 2 bol dislokovaný 
v Brne. 

208 V roku 1944 ako stot. spoj. Spojovacieho práporu vzdušných zbraní velil kombinovanej spojovacej 
rote pridelenej po¾nej armáde gen. A. Malára. 

209 V roku 1944 velil stot. spoj. Vladimír Hlaváè Spojovaciemu práporu 2. 
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Ochrana východných hraníc 
Dòa 23. III., v dobe, keï sme boli najslabšími, keï vojaci cudzej štátnej príslušnos-

ti odchádzali, napadli nás, ešte nieko¾ko dní zrodených, Maïari. Chceli si nás spolu 
s Poliakmi rozdeliś. A tu vzkypí hnev Slováka, vojak zatne pasti a ide brániś, èo mu je 
najdrahšie. Chystajú sa tanky, obrnené autá, avšak je nedostatok obsluhy.210 V kritickej 
dobe prihlasuje sa 20 telegrafistov, statoène nasadnú do útoènej vozby a idú klásś od-
por nepriate¾ovi u Sobraniec. Nastal tvrdý boj, v ktorom táto hàstka odvážlivcov nad-
mieru èestne obstala proti nepriate¾skej presile. Nedali sa nijako zastrašiś, ani śažkým 
zranením kamaráta èat. asp. Tažára, vel. útoè. skupinky. Dôkazom statoènosti je, že 
pri prvom vyznamenaní za hrdinstvo bolo z 12 vyznamenaných 6 telegrafistov. Bol to 
poèiatok śažkej skúšky. 

Mimoriadné marcové povolanie do zbrane 
Vyhlásená bola èiastoèná mobilizácia východného Slovenska. Mužstvo nastúpilo 

ve¾mi ochotne a s nadšením. Tel. práp. okamžite obsadil všetky dôležitejšie ústredné 
a poštové úrady. Zaistil pohotovosś nieko¾ko po¾ných jednotiek nielen pre vykonáva-
nie telegr. služby, ale i so zbraòou v ruke bránili úsek sev. Košíc na èiare Ostroviany211 

– Petroviany212 – Mirkovce. Nepriaznivo zapôsobilo na morálku vojska odstúpenie nie-
ktorého územia u východných hraníc, ale radosś z vedomia, že maïarský nápor bol za-
stavený a nepriate¾ umlèaný, dodal ïalšieho posilnenia pracovaś pre lepšiu budúcnosś 
mladého ale životaschopného nášho Slovenska. 

Útvary Štefánikových kasární – umiestnenie 
Po likvidovaní 17. slov. divízie, ktorá bola ubytovaná v Štefánikových kasarniach 

v budove èís. III. tel. práp. presśahoval sa do budovy èís. III. a V. Neskoršie sa nasśa-
hovala do Štefánikových kasární náhr. esk. a delostrelecký oddiel. Dòa 5. júla 1939 
previedlo mužstvo i gážisti slávnostnú prísahu. 

Cvièenie práporu 
Prápor mal jedno spoj. cvièenie so spojovacou školou vo dòoch 24. – 26. augusta 

v priestore Prešov – Sabinov. Dòom 1. augusta boli menovaní a zároveò aktivovaní na 
poruèíkov: èat. asp. Alexander Balogh, Michal Boba¾, Vojtech Hennel, Vincent Boritaš 
a Imrich Baltez. 

Septembrové mimoriadné cvièenie vo zbrani 
Priate¾ský pomer Slov. štátu k nášmu ve¾kému susedovi, Nemeckej ríši, odráža sa 

v úzkej spolupráci armády slovenskej s armádou nemeckou. V dôsledku ochrany našich 
hraníc proti Po¾sku bolo povolané nieko¾ko roèníkov na mimoriadne cvièenie v zbrani. 
K tel. práporu nastúpilo do 1400 záložníkov. Po¾ný prápor 2 A už 9. septembra bol 

210 Jednotku zostavil npor. del. v. z. Cyril Daxner. K jednotke sa pridal por. pech. Potoèný s tankovým 
výcvikom. Problémom bola nepojazdnosś vozidiel, ktoré èeské posádky zneschopnili. Tanky LT vz. 
35 sa opraviś nepodarilo, ani èasś obrnených áut OA vz. 30. Posádky zostavili dobrovo¾níci od tele-
grafného práporu, a tiež Mikuláš Klanica – velite¾ HG zo Sliepkoviec, ktorý v tejto obrannej vojne 
položil život. 

211 Dnes Ostrovany. 
212 Dnes Petrovany. 
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odoslaný do po¾a – priestor Medzilaborce. Súèastnil sa pod velením npor. Steinera 
¼udevíta śaženie do Po¾ska. 

Kombinovaná tel. skupina pracovala pre velite¾stvo Kalinèiak. 
Privítanie kedysi Po¾skom zabratého územia malo ve¾ký vliv na morálku vojska. 

Preh¾ad za rok 1939. 

Velite¾ práporu: npor. Steiner ¼udevít. 
Dôstojnícky sbor sa ku koncu skladal: 

1 nadporuèík a 8 poruèíkov. 
Rotníkov bolo: 

1 zástavník a 5 rotníkov. 
Ïalejslúžiacich: 6. 
Mužstva bolo: 135. 
Civilní zamestnanci: -
Mužstvo bolo z národnosti 100 % slovenskej. 
Zdravotný stav: viï prílohu šéflekára. 
Závody: viï výkaz telových. dôst. príloha. 
Èinnosś voj. zátišia: viï prílohu. 
Behom roku zomrel: des. Julius Šinalyi. 
Sebevražda: žiadne. 
Zbehnutie: 1. 
Behom brannej pohotovosti štátu zbehol: 1. 
Do branného územia bolo prepustené: 100. 

Za správny výpis: 
Prešov, 29. januára 1940.

 Velite¾ práporu: 
npor. tel. ¼udevít STEINER 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 

|108| 



 

   
    

11 Kronika telegrafného práporu 3 popisuje udalosti spojené 
s jednotkou v Novom Meste nad Váhom a v Trnave v priebehu 
roku 1939 

KRONIKA TELEGRAFNÉHO PRÁPORU 3KRONIKA TELEGRAFNÉHO PRÁPORU 3 
OD 14./3. DO 31./12. 1939OD 14./3. DO 31./12. 1939 

Kronikár: Augustín Gašparík, poruèík tel., narodený dòa 3. septembra 1915 v Sere-
di. 8 tried reál. gymn. v Trnave. U tel. práp. 3 slúži od 1. októbra 1937. 

14. marca 1939 sa tel. prápor 3 nachádzal v Štefánikových kasáròach v Novom Mes-
te nad Váhom. 

Skladal sa z velite¾stva, štyroch rot a náhradnej roty. 
Velite¾om bol pplk. Hynek Pomáhaè. 
Dôstojnícky a rotmajstrovsky sbor bol ve¾mi silný. 
Pomery u práporu boly ve¾mi rozhárané, pretože dôstojníci èeskej národnosti /bol 

len jediný dôst. slov. národnosti ppor. tel. Jozef Šimko213/ boli deprimovaní jednak 
zabránim Èiech a Moravy nemeckým vojskom a v rovnakej miere i tým, že nevedeli èo 
ich vlastne èaká. 

Dòa 15. marca prišlo do Nového Mesta n/Váhom nemecké vojsko, na rozkaz ktoré-
ho museli všetci vojaci tel. práp. 3 bez rozdielu národnosti odovzdaś zbrane, èo ve¾mi 
rozrušilo vojakov slovenskej národnosti a dalo podnet k prudkým hádkam medzi vojak-
mi slov. a èeskej národnosti. 

Medzitým prišla zpráva, že všetci dôstojníci, rotmajstri a mužstvo príslušné do Pro-
tektorátu musia odísś zo slov. armády. To sa i v krátkom èase stalo. Odchod týchto sa 
dial v dosś dobrom poriadku. 

Nemecké vojsko, ktoré prišlo do Nového Mesta sa chovalo ako víśaz k porazené-
mu, takže pomer medzi nemeckým a slov. vojskom nebol práve najlepší. Tento sa ešte 
zhoršil, keï nemecké vojsko bez toho, že by sa niekoho pýtalo, odvážalo materiál do 
Nemecka. 

24. marca prišiel k tel. práp. 3 nový velite¾ stot. ing. Štefan Závodný,214 takže spolu 
s por. tel. Kikom, ktorý ako príslušník Protektorátu bol prijatý do slov. armády boli 
u tel. práp. 3 traja dôstojníci a nieko¾ko záložných dôstojníkov. 

Asi v tej iste dobe prišiel rozkaz od miestneho velite¾a nemeckého vojska, aby sa 
tel. práp. presśahoval z Nového Mesta n/Váhom. Termín bol tak krátky, že to nebolo 
možné previesś a tak po mnohých intervenciach bol tento predåžený. 

Sśahovanie bolo zśažené ve¾kým nedostatkom jak mužstva tak dopravných pros-
triedkov potom tiež tým, že materiál, ktorý ešte zostal bol vo ve¾kom neporiadku v Tr-

213 V rokoch 1944 – 1945 bol ako stot. spoj. velite¾om Spojovacieho práporu Domobrany v Novom Meste 
nad Váhom. 

214 V roku 1944 bol mjr. spoj. Štefan Závodný velite¾om náhradného Spojovacieho práporu 1 v Novom 
Meste nad Váhom. 
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nave, kam sa tel. práp. 3 sśahoval nebolo preò vôbec miesta, tak že sa musel nasśahoval 
do Treumanovej sladovni. Prápor sa presśahoval do konca apríla. 

V máji bol aktivovaný por. tel. v zál. Kliment Èulen,215 a k práporu bol pridelený 
ppor. dr. Halák ako šéflekár, takže v tej dobe mal prápor päś aktívnych dôstojníkov. 

Ubytovacie podmienky práporu boly ve¾mi zlé. Mužstvo bolo ubytované vo skla-
doch spolu s materiálom v Treumanovej sladovni. Hipomobilná èasś bola ubytovaná 
v nieko¾kých maštaliach v meste. Tým ve¾mi trpela èasś mužstva, zdravotný stav muž-
stva a koní sa zhoršil a tiež to bolo na ujmu materiálu. 

Po vysśahovaní sa del. pluku 9. sa koneène tel. práp. 3 premiestnil na svoje staré 
bydlište do voj. tábora. 

Dòom 1. augusta boli povýšení na poruèíkov a aktivovaní èatari aspiranti pres. sl. 
Jozef Hazucha,216 Augustín Gašparík a Robert Intribus. 

Dòom 1. septembra boli povýšení na poruèíkov a aktivovaní èatari aspiranti pres. 
s. Emil Hornak a Vojtech Kopèa. 

Poèiatkom septembra mal tedy tel. práp. 3 10 aktívnych dôstojníkov okrem 11 po-
ruèíkov pres. sl. 

Koncom augusta pri všeobecnom povolávaní záložníkov na mimoriadne cvièenie 
nastúpili tiež k tel. práp. 3 záložníci. Nastupovali s ve¾kou nechuśou a pomaly. 

Dòa 28. augusta bol vypravený prvý transport pod velením por. tel. Èulena Kli-
menta, ktorý odišiel do Spišskej Novej Vsi. Poèiatkom septembra odišiel ešte zbytok 
transportu a dòa 10. septembra odišlo sedem osobných aut s mužstvom, takže polný 
telegrafný prápor Imrich bol úplný. 

Nako¾ko prápor už viac polných útvarov nestaval, previedlo sa prepúšśanie záložní-
kov dosś rýchlo. 

Dòa 5. októbra sa vrátil do kasáreò polný prápor Imrich. 
Dòa 10. novembra bola prepustená väèšina mužstva roèníku 1937. 50 mužov toho 

roèníku bolo ponechaných na strážnu službu. 
Dòa 11. novembra odišli všetci aktivovaní dôstojníci tel. práp. 3 do 5 týždòového 

aplikaèného kurzu k tel. práp. 1. do Turè. Sv. Martina. 
Koncom novembra a poèiatkom decembra sa tel. práp. 3 presśahoval znovu do 

Nového Mesta nad Váhom. 
Dòa 28. decembra bol prepustený zo slov. armády por. tel. Bretislav Kika, príslušník 

do Protektorátu, takže koncom roku 1939 mal tel. práp. 3 8 aktívnych dôstojníkov. 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 

215 Syn bývalého komunistického poslanca, neskôr emigranta do ZSSR, Mareka Èulena. Na poèudo-
vanie zostal v radoch slovenskej armády pôsobiś až do konca vojny. V rokoch 1944 – 1945 pôsobil 
v Domobrane – npor. spoj. K. Èulen bol velite¾om spojovacieho parku Domobrany. 

216 Jozef Hazucha (1915, Jablonica – 1943, Bela Cerkov, ZSSR) – preslávil sa tým, že ako prvý dôstojník 
slovenskej armády na východnom fronte (Zaisśovacia divízia) v apríli 1943 úspešne zbehol na stranu 
ZSSR. Pôsobil v radoch sovietskych partizánov, potom v èsl. vojsku v ZSSR, kde padol. 
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12 Kronika Cyklistického práporu (veliteľské stanovište Turčiansky 
Svätý Martin) chronologicky zaznamenáva udalosti spojené so 
vznikom a fungovaním jednotky od marca do novembra 1939 

CYKLISTICKÝ PRÁPORCYKLISTICKÝ PRÁPOR 

Rozkazom velite¾a cyklistického práporu è. 272, zo dòa 6. decembra 1939 bol som 
ja, Vincent Èernák, poruèík pechoty a velite¾ roty doprovodných zbraní, urèený prvým 
slovenským kronikárom cyklistického práporu; tohto úkolu som sa ujal dòa 6. decem-
bra 1939. 

Narodil som sa 28. apríla 1913 a u cykl. práporu som zaradený po príchode z Èiech 
(od CP 4) – z Loun od 18. decembra 1939, ako velite¾ roty V.G.P.L.217 

Kronika do 13. marca 1939 bola odoslaná na MNO a dôv. vestníkom è. 2. bolo 
nariadené založiś kroniku dòom 14. marca 1939. 

Ú v o d:  
Pôvodné meno – Cyklistický prápor 3 –, ktorého velite¾om bol plk. pech. Augustín 

Bureš, mal sídlo v Leviciach. V pohnutých dobách novembrových 1938 pri evakuácii 
Levíc presídlil cykl. prápor 3 do Topo¾èian. Keïže nedohotovené kasárne neboly pre-
vzaté voj. správou, bolo ubytovacie C/P.3 prechodné. A síce: 

velite¾stvo CP 3, hosp. správa a tech. rota v Topo¾èanoch, 
1. rota v Továrnikach (Palandy – cukrovar), 
2. rota v Kovarciach, 
3. rota v Horných Obdokovciach, 
4. rota, rota DZ,218 rota V.G.P.L v Krušovciach. 
Rozhodnutím Slovenského snemu, zo dòa 14. marca 1939 bol prehlásený samostat-

ný Slovenský štát. Pri všeobecných zmenách na Slovensku nastávajú zmeny aj u cykl. 
práporu 3. 

Po 14. marci 1939: 
15. marca 1939 po prvýkrát sa objavuje prvý slovenský denný rozkaz a mužstvo po 

prvýkrát poèúva ¾úbe zvuky našej krásnej drahej slovenèiny. 
15. marca 1939 na rozkaz velite¾stva V. sboru, è.j.13998/1939 vykonali gážisti 

a mužstvo národnosti slovenskej prísahu; è.j.13996/39 zakazuje nosenie akýchko¾vek 
odznakov na rovnošate, ktoré nie sú doterajšími predpismi stanovené; rozkaz è.j.14008/ 
dôv.1/org.1939 nariaïuje odstrániś doterajšie odznaky na èiapkach vojenských a nahra-
diś ich trojfarebnou stužkou bielo-modro-èervenou, 2 cm širokou. 
Na telefonný rozkaz vel. 3 RD je menovaný velite¾om cykl. práporu 3 por. pech. Še-
besta. Do jeho príchodu preberá velenie por. pech. Pipich, ktorý je súèasne I. poboè-
níkom. 

217 Ve¾korážne gu¾omety proti lietadlám. 
218 Rota doprovodných zbraní (dnes „sprievodné zbrane“). 
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Velite¾stvo práporu: 
manipulaèný rotmajster: èat. ïsl. Kerata Ján, 
pomocník manip. rotmajstra: des. Bišèo Timot. 
praporný trubaè: rotný Sádovský Ondrej. 

Hospodárska správa: 
hospodár: rtm. pech. Mitrík Imrich, 
likvidátor: rtm. pech. Labuda František, 
prov. dôstojník: des. asp. Beránek, 
správca augm. odev. materiálu: šrtm. odev. Smolín Mikuláš, 
prápor. zbrojar: èat. v prípr. sl. Lisoò Gejza, 
správca aut. materiálu: rotný ïsl. Kružliak Peter, 
správca kolového materiálu: des. ïsl. Kalfas, 
správca pohonných hmôt: voj. Kalinský Štefan, 
práporný mechanik: voj. Gregor, 
pisári u hosp. správy: slob. Slivka, voj. Káèer, voj. Matejka. 

Technická rota: 
velite¾ roty: por. pech. v zál. Opitz Ladislav, 
velite¾ zákop. èaty: èat. ïsl. Danák Vojtech, 
velite¾ spo. èaty: slob. Maholáni, 
výk. rtm. èat. ïsl. Imriška Jozef, 
úè. poddôst.: slob. Kováè Vincent. 

1. cykl. rota: Topo¾èany (Palandy) 
velite¾ roty: por. pech. Èuvara Jozef, 
velite¾ 1. èaty: des. asp. Žbirka Jozef, 
velite¾ 2. èaty: des. asp. Èepec Karol, 
velite¾ 3. èaty: des. asp. Karaffa Štefan, 
výk. rtm.: rotný Sádovský Ondrej, 
uè. stotiny: des. Kamodi Ladislav. 

2. cykl. rota: Kovarce 
velite¾ roty: por. jazd. v zál. Matulák Ondrej, 
velite¾ 1. èaty: èat. asp. Saktor Viliam, 
velite¾ 2. èaty: èat. asp. Turèan Alexander, 
velite¾ 3. èaty: èat. asp. Donoval Gustav,219 

výk. rtm.: rotný ïsl. Vinkler Jozef, 
úè. stotiny: des. Baran Gejza. 

3. cykl. rota: Obdokovce 
velite¾ roty: por. pech. Závodný Miloš, 
velite¾ 1. èaty: èat. asp. Žilèai Peter, 
velite¾ 2. èaty: des. asp. Valo Ján, 
velite¾ 3. èaty: des. asp. Longauer-Škobira Rudolf 
výk. rtm.: rotný ïsl. Krieger František,220 

219 Neskôr v hodnosti npor. jazd. príslušník Jazdeckého priezvedného oddielu 1. V roku 1944 velite¾ 
posádkovej správy v Seredi. 

220 Pravdepodobne ide o Františka Kriegera (1909 Uhrovec – 1980 Banská Bystrica), v rokoch 1944 – 1945 
velite¾a oddielu František, pôsobiaceho v rámci II. slovenskej partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika. 
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úè. poddôst. slob. Šrámek Rudolf. 
4. gu¾omet. rota, V.G.P.L rota, DZ rota: Krušovce 

Velite¾ všetkých troch rôt a súèasne velite¾ ubytovacieho miesta v Krušovciach: 
npor. pech. v zál. Ludvigh Ladislav.221 

4. gu¾omet. rota 
velite¾ 1. èaty: des. asp. Belka Štefan, 
velite¾ 2. èaty: des. asp. Èepèek Štefan, 
výk. rtm.: rotný ïsl. Matis Ondrej, 
úè. poddôst.: slob. Zelenay Viliam. 

V.G.P.L. rota 
velite¾ 1. èaty: des. asp. Hanes Emil, 
velite¾ 2. èaty: slob. asp. Kneppo Karol, 
výk. rtm.: èat. ïsl. Lovrant Dezider, 
úèt. poddôst.: slob. Révay. 

DZ rota 
velite¾ 1. èaty: èat. asp. Krištof Štefan, 
velite¾ 2. èaty: èat. asp. Žitva František, 
výk. rtm.: des. asp. Košút Ondrej, 
úè. stotný: slob. Boleslavský ¼udevít. 

Náhradná rota 
velite¾: por. pech. Pipich Juraj, 
vedúci kmeòovej agendy: slob. Voskár, 
vedúci kmeòovej knihy: slob. Baèek, 
správca voj. zátišia: por. pech. v zál. Èuvara Jozef, 
hospodár voj. zátišia: slob. Domanický, pomocník: slob. Schvarc. 

Prápornú ošetrovòu preberá pos. šéflekár npor. zdrav. MUDr. Lisický Štefan. 
Funkcie šéflekára vykonáva èat. asp. MUDr. Dalloš Gejza. 
Rtm. pom. zdrav.: slob. Ïuriša. 
(Pos. rozkaz è. 25.,èl. 2/39 ustanovuje zástupcom vel. posádky npor. pech. v zál. Marku 
Vojtecha). 

18. marca 1939 pridelené mužstvo na vel. práporu: 
des. asp. Dr. Rakovský Jozef, 
na hosp. správu: des. asp. Raffaj Eduard. 

18. marca 1939: zmiernená pohotovosś útvarov. Rotný ïsl. Sádovský Ondrej prebe-
rá plynový materiál. 

19. marca 1939: v 10. hod. 30 min. koná sa v topo¾èianskom chráme slávnostné Te 
Deum na oslavu samostatného Slovenského štátu. 

20. marca 1939: preberá velenie cykl. práporu 3 škpt. pech. Martin Palkoviè. Zru-
šená je hotovostná èata a hotovosś vykonáva HG pod¾a posádky dispozíc vel. posádky. 
Por. pech. Ján Chladný-Hanoš hlási príchod k cykl. práporu 3 a je ustanovený velite¾om 
náhradnej roty a hospodárom práporu (D.R. è. 67). 

221 V septembri roku 1944 pomáhal nemeckým jednotkám a angažoval sa pri vytváraní POHG v Topo¾-
èanoch. 
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21. marca 1939: hlási príchod k CP 3 por. pech. Štefánek Jozef a je urèený za veli-
te¾a 3. cykl. roty (D.R. è. 68); hlási príchod por. pech. Lendvay Ladislav a preberá 2. 
cykl. rotu (D.R. è. 68); hlási príchod k CP 3 por. pech. Èernák Vincent a je ustanovený 
velite¾om V.G.P.L. roty (D.R. è. 68). 
Velite¾stvo V. sboru výn. è. j. 44148/1 osob.1939 upravuje vzájomný pomer slovenských 
vojenských osôb k nemeckej armáde takto: v záujme dobrého pomeru slovenských vo-
jenských osôb k príslušníkom nemeckej armády a v záujme vojenskej cti nariaïujem, 
aby všetky vojenské osoby vo voj. rovnošate slov. armády vzdávaly voj. èesś voj. prísluš-
níkom nemeckej brannej moci a výsostným odznakom tejto. 
Voj. pozdrav vzdávajte osobám nemeckej brannej moci hodnosti rovnakej a vyššej. 
V prípade pochybnom v dôsledku neznalosti hodnostných odznakov nemeckých neni 
ponižujúce, keï sa pozdrav prevedie. 
Príslušníci nemeckej brannej moci sa chovajú vzorne. 

23. marca 1939: hlási príchod k CP 3 por. pech. Krehe¾ Bartolomej222 a je ustanove-
ný velite¾om technickej roty (D.R. è. 71). 

27. marca 1939: rtm. pech. Pokorný František pridelený je k hosp. správe cykl. prá-
poru (D.R. è. 71). 
Rozk. vel. VII. sobru è. 11., èl. B-129 nariaïuje, aby slovenské vojsko zapoèalo svoju 
prácu s najväèšou svedomitosśou a presnosśou vo službe i mimo služby, lebo pod¾a dis-
ciplíny a oh¾aduplného chovania sa slovenského vojaka proti okoliu bude posudzovaná 
jeho hodnota mravná i vojenská. Kto si neni tohto vedomý, škodí spoloènej veci a jeho 
èinnosś je treba vylúèiś bezoh¾adne. 

27. marca 1939 odstraòujú sa z golierov èíselné a iné kovové oznaèenia (koleèká), 
aby boly nahradené inými, ak bude urèená nová organizácia nášho vojska. 

28. marca 1939 poèínajúc užíva sa miesto pozdravu v èl.131 predpisu A-I-1, tohto 
pozdravu: „tá a tá jednotka, Na stráž“, naèo jednotka odpovie „stráž“. 

30. marca 1939 sa odstraòujú štátne znaky bývalej È-SR zo všetkých miestností 
obývaných vojskom, ako aj èeské orientaèné a iné nápisy. 

31. marca 1939 bol prezentovaný na mimoriadne cvièenie vo zbrani ppor. pech. 
v zál. Valo František a pridelený na velite¾stvo práp. 

6. apríla 1939: 1. rota ako èestná rota pod velením por. pech. Bartolomeja Krehe¾a 
úèastní sa osláv z príležitosti 50. narodenín vodcu nemeckej ríše a priate¾a slovenského 
národa Adolfa Hitlera. 

20. apríl 1939: koná sa krátka, ale výstižná prednáška pre gážistov a mužstvo o vý-
zname tohto dòa ako 50.-roèného jubilea narodenín vodcu všetkých Nemcov Adolfa 
Hitlera. 

25. apríl 1939: Velite¾stvo práporu zasiela blahoprajný telegram menom všetkých 
príslušníkov CP 3 pánu ministrovi národnej obrany div. gen. Ferdinandovi Èatlošovi 
k jeho menovaniu na div. generála. 

1. mája 1939: o 9. hod. koná sa prísaha vojakov slovenskej národnosti na dvore cuk-
rovaru v Továrnikach pre tých príslušníkov CP 3, ktorí ju ešte nesložili, ktorí postupne 
prichádzali z Èiech, z Moravy a Podk. Rusi. 

222 Neskôr v roku 1944 ako stot. pech. bol B. Krehel prednostom oddelenia vojenskej propagandy na 
MNO-HVV 
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3. mája 1939: pijetná spomienka (v predveèer) tragického skonu nášho hrdinu a bo-
hatiera gen. Milana Rastislava Štefánika. 

4. mája 1939: dopoludnia prehliadka a defilé pred velite¾om práporu, ktorý je zá-
roveò velite¾om posádky, škpt. Martinom Palkovièom. Toto prvé defilé slovenského 
vojska zanechalo hlboký a mohutný dojem v srdciach civilného obyvate¾stva. Výstižný 
a dojemný preslov velite¾a práporu mocne zapôsobil nielen na dušu vojaka, ale aj na 
prítomné obecenstvo. 

11. mája 1939: premiestòuje sa celý cykl. prápor 3 do Turè. Sv. Martina do kasáreò 
Ïurka Langsfelda. 

15. mája 1939: premenovaný doterajší cyklistický prápor 3 na „Cyklistický prá-
por“. 

16. mája 1939: hlási príchod k CP rtm. pech. Lavrinec Štefan a je pridelený k hosp. 
správe. 

17. mája 1939: povýšenie dôstojníkov: O.V. è.1/1939 na majora pechoty: škpt. pech. 
Martina Palkovièa, na nadporuèíka pechoty: por. pech. Jána Chladného-Hanoša. 

22. mája 1939: pod¾a výnosu MNO è.j. 79 dôv. 1. org. 1939 boli premiestnení k cykl. 
práporu: 
Štrtm. poè. Míl František 
Štrtm. pom. zdrav. Fraštacký Ján. 

31. mája 1939: premiestnenie gážistov: 
por. pech. Ferdinand Rybníèek, roty DZ k techn. rote s urèením ako poboèník velite¾a 
práporu, 
por. pech. Èernák Vincent, roty V.G.P.L. k rote DZ s urèením ako velite¾ roty DZ, 
rtm. pech. Labuda František, roty DZ k techn. rote s urèením pre hosp. správu. 
Výnos MNO è.j. 23066/1 osob. 1939 premiestòuje šrtm. odev. Kollára Ondreja od p. 
pl. 3 k cykl. práporu, rtm. pech. Kotbaja Jána od p. pl. 3. k CP. 

5. júna 1939: hlási príchod k CP por. pech. Lukáè Michal od S.P.V. z Michaloviec 
a je stanovený velite¾om 1. cykl. roty. 

5. – 7.  júna 1939: na fonogram M.N.O. odchádzajú dve cyk. roty ako asistenèné 
oddiely do Ružomberku. 

8. júna 1939: zúèastòuje sa celý prápor slávnosti Božieho Tela, èo zanechá hlboký 
dojem a mohutný ohlas v dušiach martinského obyvate¾stva. 

16. júna 1939: zúèastòujú sa na rádiom vysielanej relácii Maticou Slovenskou títo 
aspiranti: 
Velite¾ skupiny: èat. asp. Žitva František, 
Èat. asp. Belka, Èepèek, Náter, Donoval, Saktor, Turèan, Èepec, Karaffa, Žbirka, Be-
ránek, Janoštiak, Raffaj. 

17. júna 1939: na pochodovom cvièení pri Suèanoch pádom s kola zlomil si pravú 
dolnú konèatinu voj. Pavel Obroèník 3. roty. 

30. júna 1939: hlási príchod k Cykl. práporu zvk. Michal Janovský od V.V.1. – hosp. 
správa Trenèín a je pridelený na hosp. správu. 

4. júla 1939: odchádzajú dve roty do Ban. Bystrice na vojenskú slávnosś. Defilé pred 
min. nár. obrany dòa 5. júla vyznelo dojemne a krásne, zaèo min. nár. obrany ude¾uje 
pochvalu defilujúcim. Rozkaz. vyš. vel. 2. è. 19, è.1.A-122/1939. Výn. M.N.O. (H.V.V.) 
è. 102.583/1.org. 1939 nariaïuje nové oznaèenie hodností a úpravu rovnošaty. Ruší 
odznaky nosené na výložkách – koleèká. Podrobnosś viï. V.V. è.1.èl.3.. 
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5. júla 1939: skladajú všetci príslušníci Cykl. práporu prísahu vernosti Slovenskej 
republike po vojenských bohoslužbách. Po prísahe poèúva mužstvo prednášku „Deò 
zahranièných Slovákov“, ktorú poriada miestna HG. Po prísahe defilé pred velite¾om 
práporu. 

5. júla 1939: príslušníci práporu poèúvajú vo vojenskom zátiší reè. min. predsedu 
Dr. Jozefa Tisu. 

11. júla 1939: koná výchovnú prednášku pre mužstvo npor. duch. Mitošinka Joz. 
13. júla 1939: hlásia príchod na cvièenie vo zbrani títo dôstojníci: 

por. pech. v zál. Ladislav Králik – pridelený na vel. práporu, 
por. pech. v zál. Július Máèay – pridelený do podd. školy, 
por. pech. v zál. Ladislav Šmelik – pridelený k techn. rote, 
por. pech. v zál. Ladislav Bahurinský – pridelený k náhrad. rote, 
por. pech. v zál. Rudolf Korda – pridelený k 2. cykl. rote, 
por. pech. v zál. Ludevít Krasinec – pridelený k 3. cykl. rote. 

22. júla 1939: pod¾a výnosu M.N.O. (H.V.V.) è.102582 dôv.dopl.1939 je premiest-
nený k Cykl. práporu npor. hosp. František Dohnal, rtk. pech. Ján Kothaj,223 rtk. pech. 
¼udevít Viselka. 

23. – 26. júla 1939: velite¾ roty por. pech. Vincent Èernák s min. èatou prevádza 
vo výcv. Tábore u Leští ostrú polnú stre¾bu. Stre¾be je prítomní vel. práporu mjr. pech. 
Martin Palkoviè s prvým poboèníkom por. pech. Ferdinandom Rybníèkom. 

24. júla 1939: odchádzajú na Smrekovicu s èestnou rotou: 
por. pech. Bartolomej Krehe¾, por. pech. Michal Lukáè, por. pech. Július Máèay, por. 
pech. v zál. Ladislav Šmelík a 98 mužov, kde sa zdržuje min. predseda Dr. Jozef Tiso. 

1. august 1939: O.V. è. 8.1939 do skupiny rtk. hosp. služby boli preradení: 
rtk. pech. Lavrinec Štefan. 
Do skupiny rtk. zbroj.: rtk. Lisoò Gejza – dòom 1. októbra. 
Do skupiny rtk. kanc. s 1. rtk. pech. Keratta Ján – dòom 1. októbra. 

2. augusta 1939: hlási príchod k Cykl. práporu od M. N. O. por. pech. Michal Holec 
a je pridelený k náhradnej rote vo funkcii poboèníka. Príchod na 28-dòové cvièenie vo 
zbrani hlásia títo záložní dôstojníci: 

1. cykl. rota: por. pech. v zál. Budko Alfonz, 
por. pech. v zál. Drdoš Ján, 

2. cykl. rota: por. pech. v zál. Dubecký František, 
por. pech. v zál. Pupák Jozef, 
por. pech. v zál. Cerián Jozef, 

3. cykl. rota: por. pech. v zál. Mièek Štefan, 
por. pech. v zál. Putera Anton, 
por. pech. v zál. Belaèík Pavel, 

4. gu¾. rota.: por. pech. v zál. Kriško Pavel, 
por. pech. v zál. Žarnay Dezider, 

DZ rota: por. pech. v zál. Guliš Imrich (min. èata), 
Techn. rota: por. pech. v zál. Valo František. 

Výn. M.N.O. èj.103628/1.osob.1939 premenováva rotných ïsl. na rotníkov titulárnych 
(rtk.titl.). 

223 Na inej strane predtým Kotbaj Ján. 
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5. august 1939: odchádza do plaveckého kurzu v Piešśanoch por. pech. Bartolomej 
Krehe¾. 
Hlási príchod k CP por. let. Ondrej Šándor od let. pluku M.R.Š. a zároveò odchádza na 
dovolenku, z ktorej sa nevráti (zbeh). 
O.V. è.2.1939. sú vymenovaný: 

na dôst. zást. pech. zvk. pech. Jánovský Michal, 
na dôst. zást. zdrav. zvk. zdrav. Fraštacký Ján, 
na zvk. pech. rtk. pech. Lavrinec Štefan, 
a premiestnení: por. pech. Hudec Ján, od p. pl. 5. k 3. cykl. rote, por. pech. Horváth 

Tibor, od S.P.VI. k 2. cykl. rote. 
O.V. è.2.1939 sú vymenovaní èat. asp. na por. pech.: 

èat. asp. Donoval Gustav, 
èat. asp. Janoštik Karol,224 

èat. asp. Žilèai Peter. 
23. augusta 1939: vydáva H.S. rotám odznaky nového vzoru na polné èiapky, pre 

mužstvo. 
Výn. M.N.O. è.291239/dôv.1939 bol vymenovaný za rtk. hosp. sl. èat. v prípr. sl. Wink-
ler Jozef. 
O.V. è.4.1939 dòom 1. sept. 1939 povyšuje na npor. pech. por. pech. Bartolomeja Krehe¾a. 

1. september 1939: odchádza Cykl. prápor na východ v dobe mob. pod velením mjr. 
pech. Martina Palkovièa a nad zbytkom v Turè. Sv. Martine preberá velenie npor. pech. 
Ján Chladný-Hanoš. 

21. september 1939: prísaha vernosti Slovenskej republike záložníkov na dvore CP. 
O.V. è.5.1939 boli menovaní za por. pech. prez. sl. títo asp.: Saktor Viliam, Turèan 
Alexander, Žitva František, Belka Štefan, Beránek Jozef, Karaffa Štefan, Košút Ondrej, 
Longauer Rudolf, Raffaj Eduard, Špacír Michal, Vallo Ján a Žbirka Jozef. 
Na rotníkov títo titl. rtk.: Kružliak Peter, Lisoò Gejza, Krieger František, Sadovský 
Ondrej, Matis Ondrej a èat. ïsl. Kerata Ján. 

2. október 1939: návrat práporu do posádky a odchod záložníkov do civilu. 
4. október 1939: odchádza vel. práporu z polným práporom do Popradu na sláv-

nostné defilé pred. min. nár. obrany a èestnými hosśami najmä z Nemecka, zástupca 
jeho je npor. pech. Ján Chladný-Hanoš. Hlási príchod k práporu por. pech. Jozef ¼u-
devít Gandel od p. pl. 4. 

6. október 1939: zaradenie hosp. personálu: 
hospodár: npor. hosp. Dohnal František, 
likvidátor: zvk. hosp. Lavrinec Štefan, 
proviantný: rtk. hosp. Jesenský Ján, 
správca hosp. materiálu: dôst. zást. Janovský Michal, 
správca automob., zbroj., kol. a spoj. mat.: rtk. pech. Labuda František. 

31. október 1939: zmena jednotlivých funkcií: 
npor. pech. Bartolomej Krehe¾ premiestnený k voj. akadémii do Banskej Bystrice. 
velite¾ techn. roty a aut. dôst. por. pech. Ferdinand Rybníèek, 
I. poboèník vel. práporu por. pech. Štefánek Jozef, 
vel. 3. cykl. roty por. pech. Juraèka Florián. 

224 Na inom mieste vyššie je uvedený ako Janoštiak. 
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Výn. M.N.O. èj.291778/dôv.1939 preraïuje: dôst. zást. Michala Janovského do skupiny 
rtk. hosp. sl. 

1. november 1939: M.N.O. (H.V.V.) è.292054/dôv.1939 preraïuje rtk. pech. Mitrí-
ka Imricha do skup. rtk. hosp. služby. 

12. november 1939: vel. práporu rámcuje 3. cykl. rotu, ktorej velite¾om sa stáva por. 
pech. Juraèka Florián. Mužstvo preberá 1. a 2. cykl. rota. 

13. november 1939: kurzu pre nižších dôstojníkov zúèastòujú sa od cykl. práporu: 
por. pech. Lukáè Michal, Juraèka Florián, Holec Michal, Gandel Jozef, Janoštik Karol, 
Donoval Gustav a Horváth Tibor. 

14. november 1939: obdržalo pamätnú medailu za marcové boje na východe za ob-
ranu Slov. štátu: 26 dôstojníkov, 6 rtk. a 59 mužov. 
Pochvalné dekréty za dobrý a verný výkon služby udelil vel. práporu 49 mužom. 

17. november 1939: Hlási príchod k Cykl. práporu por. pech. Laurinec Jozef, pride-
lený O.V. è.8/1939 a je zaradený doèasne k 4. gu¾. Rote a zároveò odchádza do kurzu 
pre nižších dôstojníkov v Dol. Kubíne. 
Vel. práporu mjr. pech. Martin Palkoviè je poctený vyznamenaním III. stupòa za hr-
dinstvo. 

24. november 1939: prichádza do Turè. Sv. Martina p. min. nár. obrany gen. Èatloš, 
hlav. vel. HG Šaòo Mach, gen. tajomník H.S.L.S dr. Jozef Kirschbaum. Vzácnych hosśou 
víta vel. posádky, èestná rota vojska, èestná rota HG, hlavní predstavitelia mesta a èetné 
obèianstvo. Na èele civ. obyvate¾stva stojí staruèký a zaslužilý Slovák, náš baśko Škultéty. 

25. november 1939: zak¾uèuje p. min. nár. obrany a pl. kurz pre záložných dôst., pri 
ktorej príležitosti a za úèasti všetkých zál. i akt. dôstojníkov posádky prehovorí: hlav. 
velite¾ HG a tajomník H.S.L.S. 

26. november 1939: kladie p. minister veniec slovenským národným budite¾om a ve-
likánom na cintoríne. 

31. november 1939: Výn. M.N.O. è. 213356/dôv.osob.1939 premiestòuje vel. náhr. 
roty npor. Chladného-Hanoša Jána k voj. topografickému úradu do Ban. Bystrice. 
Velenie náhrad. roty preberá: por. pech. Michal Holec. 

Preh¾ad za rok 1939225 

Velite¾om práporu: mjr. pech. Martin Palkoviè, 
Dôstojnícky sbor sa skladá: 1 mjr., 1 npor., 13 por. 
Rotníkov: 15, z toho 1 dôst. zást., 2 zvk., 13 rtk. 
Ïalejslúžiacich: 12. 
Mužstva: 299. 
Národnosś: dôst.: Slovákov: 13. 

Moravanov: 2. 
rtk: Slovákov: 14. 

Èechov: 1
 Mužstva: Slovákov: 296. 

Nemcov: 1. 
Maïarov: 2. 

225 V roku 1940 bol CP zrušený. 
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Zdravotný stav všeobecne ve¾mi dobrý. 
Kázeò dobrá. Poklesky boly bežného rázu. 
Tresty: a) dôstojníkov: 0 

b) mužstva: súdne: 2 
kázeòské: 62 

Sebevraždy: 1 pokus o sebevraždu. 
Zbehovia: 1 dôstojník, 4 muži – príèina – bázeò pred následkom trestu. 
Èinnosś vojenského zátišia v kasáròach Ïurka Langsfelda: 
Knihovòa má poèet sväzkov: 4032, 

èitate¾ov: 147, 
Zakúpené nové knihy: 55, odberané èasopisy: 7 
Fotbalová XI. sohrala 7 fotbalových zápasov. 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 
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13 Kronika leteckého pluku gen. M. R. Štefánika (Piešťany) opisuje 
dramatické udalosti od marca 1939 do konca roku 1939 

KRONIKAKRONIKA 
LETECKÉHO PLUKU „GEN. LET. M. R. ŠTEFÁNIKA“LETECKÉHO PLUKU „GEN. LET. M. R. ŠTEFÁNIKA“ 

ROK 1939 MAREC – DECEMBERROK 1939 MAREC – DECEMBER 

Ján Róža,226 nadporuèík letectva, 25-roèný, narodený v Tomášovciach, absolvent št. ref. 
reál. gymnázia 

Dávna túžba každého roduverného Slováka maś svoj vlastný štát sa splnila v pod-
veèer dòa 14. marca 1939 utvorením Slovenskej republiky. Slovensko sa osamostatni-
lo – zaèali sme nový život. Utvorením slovenského štátu zaèal nový život tiež v armáde. 
Velite¾stvo pluku prevzal škpt. let. Karol Sojèek a tiež bývalí velitelia letiek boli na-
hradení Slovákmi, ktorí po utvorení slovenského štátu vrátili sa z Moravy a Èiech do 
rodného Slovenska. Bolo to ve¾mi śažké zorganizovaś letecký pluk, keï èeskí dôstoj-
níci boli prepustení, lebo nás, Slovákov, bolo ve¾mi málo. U každej letky bol len jeden 
dôstojník – velite¾ a dvaja-traja poddôstojníci – piloti. Práve v tejto najśažšej dobe, 
keï si nové Slovensko utváralo a organizovalo svoju armádu, južní susedia napadli so 
zbraòou v ruke naše hranice. Už dòa 23. marca musela sa jedna letka pod velením por. 
Ïumbalu presunúś do Spišskej Novej Vsi, aby chránila našu východnú hranicu proti 
maïarskému vojsku.227 

Dòa 24. marca bombardovala 9-èlenná skupina maïarských bombardovacích lieta-
diel Spišskú Novú Ves. Bombardovanie však nemalo nepriate¾om predpokladaný mo-
rálny a materiálny úèinok. Ale predsa tento deò ostane nám hlboko zapísaný v našich 
srdciach, lebo stratili sme na fronte päś našich kamarátov letcov. Boli to: por. Svetlík, 
por. Prháèek, por. Udut, des. Devan a slob. Pažický. Tu sme tiež videli zverstvo a bar-
barstvo maïarských letcov, ktorí napadli gu¾ometnou pa¾bou z lietadla por. Šventu, 
ktorý skokom padákom z horiaceho lietadla snažil sa zachrániś si život. 

Pri bombardovaní boli štyria vojaci zabití a nieko¾ko ich bolo ¾ahko ranených. Po 
bombardovaní letiska Spišská Nová Ves sa letka vrátila do Piešśan, ale bez velite¾a, lebo 
tento bol strepinou z pumy zasiahnutý a zranený. 

Po bombardovaní letecký boj na chví¾u utíchol, ale nemohli sme veriś tomuto k¾udu 
a už dòa 31. letela zase letka pod velením npor. Novotného do Spišskej Novej Vsi a od-
tia¾ do Òaršan228 k Sabinovu na po¾né letisko. 

226 Npor. let. Ján Roža (1915 Tomášovce – 6. 9. 1940 Podhradie) zahynul pri leteckej havárii. 
227 Nešlo o letku, ale o dva roje stíhaèiek Avia B-534 (5 lietadiel) zložených z pilotov letiek 37, 38 a 39. 

Okrem por. let. Ondreja Ïumbalu tam boli des. Viliam Grúò, èat. František Cyprich, des. Ján Šári 
a des. Rudolf Mrákava. Piloti sa presunuli do Spišskej Novej Vsi 24. 3. 1939 o 7.00 h. RAJNINEC, J.: 
c. d., s. 24. 

228 Dnes Ražòany. 
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V ten samý deò zahynul tragicky na letisku Sp. Nová Ves pilot por. Slodièka a po-
zorovate¾ ppor. Sulík, keï pri štartu v trojèlennom roji k presunu na po¾né letisko 
havaroval. 

Letka npor. Novotného vrátila sa z Òaršan bez strát dòa 8. apríla, keï boj s Maïar-
mi bol definitívne skonèený. 

U pluku nastal normálny život, pokraèovalo sa vo výcviku a robily sa prípravy na 
letecký deò vo Vajnoroch, ktorý bol dòa 7. mája, na ktorom naši letci zase ukázali svoj 
dobrý výcvik a odvahu. 

V mesiaci máji, júni a júli pokraèovalo sa vo výcviku. Z významnejších udalostí mu-
sím spomenúś vydarené letecké dni v Nitre a vo Zvoleni. Na leteckom dni vo Zvoleni 
dòa 5. júla havaroval a śažko sa zranil èat. Danihel. 

Práve v týchto mesiacoch, keï naši letci ukázali opäś ve¾mi dobrý výcvik a odvahu, 
staly sa udalosti, ktoré vrhly do špatného svetla celý letecký pluk. Bolo to zbehnutie 
des. Gablecha a jeho sedem kamarátov, ktorí dòa 17. júna na štyroch lietadlách odleteli 
z Piešśan do Po¾ska. V júli pokúsil sa zase o zbehnutie slob. Rayták229 z Nitry. Odštar-
toval s kamarátom v lietadle, aèko¾vek ani nebol pilotom. Zbehnutie sa mu však nepo-
darilo, lebo lietadlo u Tvrdošína havarovalo a v jeho troskách sám zahynul. 

V auguste pokraèovalo sa vo výcviku. 
Dòa 22. augusta havaroval a zahynul slob. pil. žiak Jozef Bojòanský. 
Dòa 31. augusta bola zmobilizovaná I. záloha na ochranu Slovenských hraníc proti 

Po¾sku. Stíhacie letky boly v pohotovosti od svitania do súmraku. 
V tomto èase bolo zrušené velite¾stvo leteckého pluku a boly premenované letky. 

Boly utvorené samostatné perute: I. peruś vo Zvoleni, II. peruś v Spišskej Novej Vsi 
a v Piešśanoch III. peruś a náhradná peruś. Letka 64 bola premenovaná na 6, letka 39 
na 11, letka 45 na 12, letka 37 na 13, letka 16 na 1, letka 12 na 2, letka 10 na 3 a letky 
9, 13, 38 a 49 boly zrušené. 

Dòa 3. septembra sa presunula letka 13 do Žiliny a 9. septembra zo Žiliny do 
Spišskej Novej Vsi a odtia¾ do Kamenice n/Cirochou. Letka 11 sa presunula dòa 7. 
septembra do Òaršan a potom dòa 9. septembra do Kamenice n/C., kde obe letky 
robily ochranu nemeckému bombardovaciemu letectvu pri náletoch do Po¾ska. Pri jed-
nom takomto lete èat. Grúò pre poruchu motoru musel núdzove pristáś v Po¾sku, ale 
po troch dòoch sa mu podarilo preniknúś prednými po¾skými jednotkami a vrátiś sa 
k svojej letke, kde už bol pokladaný za strateného. 

Letka vrátila sa do Piešśan po skonèení vojny s Po¾skom v dòoch 19. až 28. septem-
bra. 

Dòa 14. septembra zahynul pri výkonu leteckej služby v Spišskej Novej Vsi des. 
Jaloviar a dòa 18. sept. stot. letectva Ján Krpelec na letisku Piešśany. 

Dòa 12. septembra havaroval v Piešśanoch pil. žiak vojak Chebeò, keï pri pristaní 
zachytil podvozkom za idúci povoz, pri èom bola usmrtená jedna žena a jeden chla-
pec. 

Po skonèení vojny s Po¾skom bolo v Poprade dòa 5. októbra slávnostné defilé, kto-
rého sa zúèastnily obe Piešśanské stíhacie letky. 

V mesiaci októbri, novembri a decembri sa pokraèovalo vo výcviku. 

229 Správne Rajták. 
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Z význaèných udalostí musím poznamenaś slávnostné dekorovanie slovenských 
a nemeckých letcov v Piešśanoch dòa 15. októbra, ktorého sa zúèastnil min. predseda 
Dr. J. Tiso a generál Ferdinand Èatloš. 

Preh¾ad za rok 1939 

Velite¾ pluku major letectva Karol Sojèek. 
Dôstojnícky sbor sa skladal z 51 dôstojníkov. 
Rotníkov bolo 55 a to: 6 dôst. zástupcov, 6 zástavníkov a 43 rotníkov. 
Ïalejslúžiacich bolo 82. 
Mužstva bolo 617. 
Civilných zamestnancov bolo 34. 
Mužstvo bolo 100 % národnosti slovenskej. 
Zdravotný stav bol ve¾mi dobrý. 
Kázeò bola dobrá. 

por. Róža, v. r. 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 
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14 Kronika II. perute (Spišská Nová Ves) opisuje účasť letcov 
v Malej vojne a pôsobenie perute v  alšom období 

KRONIKA II. PERUTEKRONIKA II. PERUTE 

Deò 14. marec 1939 priniesol Slovákom to, na èo èakali skoro tisíc rokov, „slobo-
du“. Tento deò bude na veèné èasy zapísaný zlatými písmenami v naších dejinách, 
poneváè Slovák zostal slobodný tak, jako nikdy v dejinách. 

Hneï po vyhlásení samostatnosti Slovenska èeské vojsko opustilo Slovensko a naše 
vojsko sa sśahovalo z historických zemí do svojej drahej otèiny, na Slovensko. Hneï 
v prvých dòoch svojej samostatnosti mladý Slovenský štát bol pokrstený krvou a žele-
zom, keï jeho južný súsed kradmou rukou siahol na jeho slobodu a z jeho tela utrhol 
kus, celú Podkarpatskú Rus. 

Dòa 20. marca 1939 dostal rozkaz škpt. let. Zmátlo Alojz230 od velite¾stva VI. sboru, 
aby prevzal velenie II./3. perute od mjr. let. Roberta Goldbergera, ktorý odchádzal do 
Èiech. 23. marca 1939 došlo hlásenie, že maïarské jednotky prekroèili štátnu hranicu 
a vnikajú na slovenské územie a hneï nato prišiel rozkaz od velite¾a VI. sboru, aby 
sa previedly priezkumné lety v priestore Pavlovce – Užhorod – Sobrance. Hneï nato 
boly vyslané nasledujúce posádky: èat. Berko a por. Udut Mikuláš s úkolom previesś 
priezkum v pohraniènom úseku od Rimavskej Soboty až po Kosto¾any n./ Hornádom. 
Tretia posádka bola trojèlenný roj stíhaèov s vedúcim por. let. Prháèkom J. s úkolom 
priezkumu a hliadkovania v priestore Prešov – Kosto¾any n./ Hornádom.  Výsledky 
letov: prvý let: maïarské jednotky pochodujú v skupinách asi po 20 mužoch smerom 
východným od Pavloviec. V Pavlovciach shromáždenie ¾udí. Èelo maïarských jedno-
tiek na južnom okraji Pavloviec. Posádky s druhého a tretieho letu hlásily, že sa tam 
nedeje nijaký pohyb. Na základe prvého hlásenia bol vyslaný na rozkaz velite¾a VI. 
sboru trièlenný roj letúòov Š-328 pod vedením por. Wágnera, aby previedli orientaèný 
let v priestore Stakèín – Ub¾a – Uliè, aby bombardovaly nepriate¾ské jednotky, ktoré 
maly tiež v týchto miestach prekroèiś štátne hranice. Ako ochrana bol vyslaný trièlenný 
roj stíhaèov, ktorý viedol por. let. Svetlík. Tento roj mal tiež úkol bombardovaś nepria-
te¾ské jednotky, ktoré uzná velite¾ roja za najvhodnejšie. Pre nepriaznivé poèasie let 
bol len s námahou prevedený a vlastné lietadlá boly silne ostre¾ované nepriate¾skou po-
zemnou obranou. Mimo toho bolo zistené, že maïarské jednotky pochodujú smerom 
Starina – Kolbasov. Velite¾ VI. sboru hneï dal rozkaz bombardovaś tieto jednotky. Bol 
tam vyslaný trièlenný roj stíhaèov pod vedením por. let. Svetlíka a ako èleny roja rtm. 
Hergott a des. Danihel. Táto skupina už nevidela pochodovaś hlásené pešie jednotky 
a previedla bombardovanie Ulièa, kde boly maïarské vojská shromáždené. Pri tomto 
bombardovaní bol sostrelený por. let. Svetlík, ktorý so svojím lietadlom spadol a shorel 
severne Ulièa asi 500 metrov. Potom bol vyslaný ešte ïalší trièlenný roj pod vedením 
por. let. Prháèka, s úkolom previesś bombardovanie baterie, ktorá sa zakopávala sever-
ne Kolbasova. Z tohto roja zahynul des. Devan pri núdzovom pristání u Stakèína. Roj 

230 Alois Zmátlo, dôstojník èeskej národnosti, ostal slúžiś v slovenskej armáde a zastával v hodnosti mjr. 
let. funkciu velite¾a Náhradnej perute Leteckého pluku. 
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previedol bombardovanie Ulièa a Kolbasova. Mimo toho bolo vyslaných nieko¾ko po-
sádok na priezkumné lety do priestoru Revúca – Dobšiná – Hnilec – Kosto¾any – Tre-
bišov – Prešov. 

Následoval deò 24. marec 1939. Bolo vyslaných nieko¾ko posádok, ktoré splnily len 
èiastoène svoje úkoly pre nepriaznivé poèasie. K ochrane týchto lietadiel bol vyslaný 
roj stíhaèov pod vedením por. let. Prháèka s ved¾ajším úkolom bombardovaś nepr. jed-
notky. Behom dopoludnia bol vyslaný ešte jeden stíhací trièlenný roj pod vedením por. 
let. Ïumbalu s úkolom bombardovaś pod¾a rozkazu VI. sboru a M. N. O. shromáždené 
tanky u obce Nižná Rybnica. Sústredené tanky u Rybnice boly bombardované znièené 
a zapálené skupinou rtm. Hergotta. Ïalej bol vyslaný por. Udut, ktorý bombardoval 
jednotky nepriate¾ské, ktoré pochodovaly do Užhorodu. Odpoludnia ve 14 hodín bol 
vyslaný trièlenný roj lietadiel Š-328 s vedúcim npor. let. Guljanièom s úkolom bombar-
dovaś maïarské jednotky u Sobrancov. Ako doprovod boly urèení stíhaèi v trièlennom 
roji pod vedením rtm. Hergotta. Pri príletu na frontu boli všetci napadnutí ve¾kou pre-
silou nepriate¾ského stíhacieho letectva. V súboji sostrelil èat. Hanovec jedno nepr. 
lietadlo a rtm. Hergott druhé.231 So skupiny lietadiel Š-328 obsadené posádkou npor. 
Švento a slob. Pažický, bolo sostrelené, posádka vyskoèila a pomocou padáku sa snáša-
la k zemi. Behom ich pádu boli ostre¾ovaní maïarskými stíhaèmi a boli zastrelení. Po-
ruèík Švento bol pochovaný maïarským vojskom so všetkými poctami. Maïarskí letci 
mu venovali veniec so stuhou s nápisom: „Hrdinnému letcovi maïarskí letci“. O jeho 
pohrabe sa zmienil i maïarský rozhlas. 

V 17 hodín bol hlásený nálet nepr. lietadiel, ale bol hlásený až vtedy, keï dopadaly 
prvé pumy232 a vybuchovaly v priestore Huta233 /južne Spišská Nová Ves, 4 km/. Letely 
v trièlenných rojoch. Bol urobený poplach avšak už bolo neskoro. Lietadlá letely presne 
nad kasárny, shodily asi 200 jedno kg zápalných pum trhacích. Lietadlá stojace pred 
hangárom a v hangáre boly len ve¾mi málo poškodené. Trhacie pumy dopadali pred 
hangár letky 12, jedna padla na hangár, avšak hneï explodovala, jedna padla asi 1 me-
ter od velite¾skej budovy, 4 asi 50 kg padly na nádvorie kasáreò, tieto poškodily garáže, 
autá a budovy, najmä okná, jedna asi 50 kg padla u vchodu do kasáreò a zabila dvoch 
strážnych a jednoho dôstojníka /por. Mik. Uduta/. Poškodila tiež budovy. Medzi dôs-
tojníckym domom a a budovou mužstva padly 2 asi 50 kg, ktoré obidve budovy znaène 
poškodily. Najśažšie pumy, ktoré boly pravdepodobne urèené pre velite¾skú budovu 
a budovu mužstva, dopadli do polí severne kasární. Okrem letišśa bolo bombardované 
nádražie, Madarasov sad, del. kasárne, tehelòa u letišśa, kde dopadlo 6 śažkých púm. 

Okrem mnohých hmotných škôd vyžiadal si zákerný útok 12 ¾udských životov, a to 
5 vojakov a 7 civilistov, mimo toho bolo i nieko¾ko ranených. 

Dòa 31. marca 1939 velite¾ letky 12 dostal rozkaz presunúś letku na distribuèné 
letište do Meèedeloviec. Start bol nariadený na 13 hodín. Pri startu stala sa nehoda, 
ktorá si vyžiadala 3 ¾udské životy, a to por. let. Slodièku Ant., ppor. let. Sulíka Lad., 

231 Pod¾a maïarských údajov neprišlo maïarské letectvo poèas celého maïarsko-slovenského konfliktu 
vo vzdušnom súboji ani o jedno lietadlo. Maïarskí piloti práve v tomto boji vyradili z boja všetky tri 
slovenské stíhaèky B-534 pilotované J. Hergottom, F. Hanovcom a M. Danihelom. RAJNINEC, J.: c. 
d., s. 26, 30. 

232 Neskoré informovanie bolo spôsobené neexistenciou hlásnej služby na letisku. 
233 Dnes m. è. Novoveská Huta. 
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a voj. Svitnièa. Materiálna škoda bola: jedno lietadlo Š-328 a jedno B-534. Letka zostala 
v Meèedelovciach do 7. apríla 1939, potom sa presunula nazpäś na základné letisko do 
Spišskej Novej Vsi. 

Život na letisku pomaly prichádzal do normálnych ko¾ají, potom nálada výkonných 
letcov nejak klesla, poneváè prišiel zákaz lietania. Lietanie bolo zakázané až do zaèiat-
ku júla, len s malými prestávkami, kedy bolo lietanie povolené. 29. júna 1939 dostali 
sme rozkaz, že peruś sa súèastní defilé v Michalovciach a v Prešove. Pri startu na defilé 
do Michaloviec lietadlo Š-328 s posádkou por. let. Galbavý a por. pech. Pažický pri 
núdzovom pristávaní havarovalo, lietadlo sa rozbilo, avšak posádka ostala nezranená. 
Príèina havárie bola technická závada. 

Dòom 19. júna 1939 bola sriadená na letisku Spišská Nová Ves poddôstojnícka 
škola leteckého pluku, ktorá trvala do 31. júla 1939. 

Ku koncu júla bol sriadený detachement234 letky 12 v Kamenici nad Cirochou, kam 
potom celá peruś odišla na ostrú po¾nú stre¾bu. Detachement bol zrušený na konci 
augusta, keï bola vyhlásená mobilizácia a zaèala vojna nemecko-po¾ská. Vtedy tu na 
letisku bolo velite¾stvo nemeckej vzdušnej zbrane. Èiasś letky 2 odišla 1. septembra na 
distribuèné letište do Meèedeloviec, kde zostala do 11. septembra 1939. 4 septembra 
bol vyhlásený letecký poplach v 13 hodín, avšak k náletu nedošlo. Odstartoval 9-èlenný 
roj stíhaèov do vyèkávacieho priestoru. Pri pristání jeden slobodník zavadil krídlom 
o zem a lietadlo poškodil. Nálada mužstva pri vyhlásení poplachu: nako¾ko mužstvo 
bolo stále pouèované jak sa má zachovaś pri vyhlásení poplachu, nezachovalo sa tak, 
ale hneï sa rozutekalo po okolí a zvlášte tí, ktorí bomabrdovanie prežili v marci, èím 
však výkon špecialistov trpel. 6. septembra bol hlásený nálet. Startoval 3-èlenný stíhací 
roj a to: rtk. Hanovec, des. Jaloviar, des. Karas, s úkolom stíhania na doh¾ad. Sostrelili 
jedno nepriate¾ské po¾ské lietadlo.235 7. septembra startovaly 2 trièlenné roje s úkolom 
strážiś úsek Stará ¼ubovòa – pozdåž hraníc – k naftovým poliam u Drohobyczu – Hu-
menné – Prešov. Pri prelietavaní Humenného roj rtk. Hanovca bol ostre¾ovaný G. O. 
P. L. vlastných jednotiek. Lietadlá rtk. Hanovca a des. Jaloviara boly zasiahnuté stre-
lami. Pozorovacie lietadlá letky 2 prevádzaly priezkum na po¾skom území. 9. septem-
bra 1939 havaroval des. Jaloviar u kúpe¾ov Išla a sa zabil. 12. septembra vozil sa na 
motocyklu des. Bachratý s nem. unterof. Millerom, v zatáèke sa motocykel prevrátil 
na des. Bachratého tak nešśastne, že utrpel śažké vnútorné zranenie a pri prevozu do 
nemocnice umrel. 

Pomaly sa blížil konec vojny nemecko-po¾skej. Naši záložní vojáci boli pomaly pre-
púšśaní do pomeru mimo èinnú službu. Prišiel deò 10. november, vtedy bol z väèšej 
èiastky prepustený odvodný roèník 1937, zbytok bol zadržaný, aby bol zabezpeèený 
chod služby, tento bol prepustený dòom 28. decembra 1939. 

Dòa 31. decembra 1939, t.j. na Silvestra, bolo noèné lietanie, prièom velite¾ perute 
mjr. Ïurana havaroval, lietadlo poškodil, ale jemu sa našśastie nestalo niè. 

234 Vyèlenený oddiel. 
235 Išlo o pozorovacie lietadlo Lublin R-XIII D po¾skej 56. pozorovacej eskadry operujúcej z letiska 

Mrowla, ktoré pilotoval por. Edward Porada. Pilot sa zachránil padákom, druhý èlen posádky však 
zahynul v lietadle. Po¾ský stroj zostrelili piloti rtk. Let. F. Hanovec, des. M. Žiaran a des. V. Jaloviar. 
RAJNINEC, J.: c. d., s. 46-47. 
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Dòom 1. decembra 1939 bol zlikvidovaný letecký pluk „gen. 1. M. R. Štefánika“ 
a perute sa staly samostatnými útvarmi podriadenými priamo M. N. O. – Velite¾stvu 
vzdušnej zbrane. Peruś v Spišskej Novej Vsi dostala názov „II. peruś“. 

Spišská Nová Ves, 28. januára 1940. 
Kronikár II. perute: 

Npor. let. Kováè-Beòo. 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 
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15 Kronika Leteckého skladu v Nitre opisuje marcové udalosti roku 
1939 v meste a v posádke 

KRONIKA LETECKÉHO SKLADU NITRAKRONIKA LETECKÉHO SKLADU NITRA 

Letecký sklad – velite¾stvo 
Èís. 26/Dôv.1940 Nitra, 24. január 1940 
Vec: Výpis z kroniky LS za rok
        1939 – predloženie Dôverné!

   Ministerstvo národnej obrany
   kultúrne oddelenie
   Bratislava 

9. marec 22. hod., bol vyhlásený poplach „C“ celú noc boli gážisti v dôstojníckej 
jedálni. 

10. marec, ústne sa rozhlásilo, že je vojenská diktatúra. U ústavu bolo 37 gážistov 
z ních jeden slovenskej národnosti prap. let. Ján Stredòanský a jeden Rusín rtm. let. 
František Kapitán. Gážisti a obèianskí zam. èeskej národnosti nepracovali a v hluè-
kách sa medzi sebou radili – debatovali. Bolo vidieś na ich vyjasnených tvárach ako by 
sa bol osud naklonil na ich stranu. 

11. marec, situácia ve¾mi nejasná, neistota, nervozita na všetkých stranách rástla. 
Tohto dòa boly rozostavané gu¾omety v Štefánikových kasáròach (od LS 4 kusy) velite-
¾om každého gu¾ometného hniezda bol ï. slúžiaci èatár Èech. Obsluha bola tiež slože-
ná z èeských vojakov. Slováci boli tohto dòa odzbrojení. Národnostné cítenie vojakov 
Slovákov bolo v tomto èase príliš zdeptané a ich city potlaèené. Neprestávali však veriś 
v lepšiu budúcnosś a to, že sa stanú rovnoprávnymi, rovnocennými vojákmi s Èechmi. 
Tohto dòa Slováci museli odovzdaś k¾úèe od skladíšś, stolov, skríò a boli pod nenápad-
ným dozorom. 

12. marec, tohto dòa osud pre Slovákov bol šśastnejším. Hneï z rána bolo badaś na 
tvárach èeských gážistov škvrnu smútku a nespokojnosti, ktorá sa behom dòa zväèšo-
vala a rozplynutie tejto nastalo veèer tohto dòa, keï bolo rozhlasom nariadené, že za 
chod služby je zodpovedný najstarší gážista – Slovák. Tento veèer dostal smernice od 
HG prap. let. Ján Stredòanský, ako jediný Slovák u ústavu. HG súèasne urèila pre let. 
sklad vládneho komisára škpt. v. v. Filipa (Èecha). 

Prap. let. Ján Stredòanský urèil tohto dòa dozor pre sklad LS. obè. zam. Kóòu, 
pre dielne obè. zam. Netscha (poruèíka HG) u dopr. oddelenia des. Jána Fabika, vý-
konným rtm. des. Štefana Sedmáka, velite¾om èaty nováèkov slob. Jána Ellera. Každý 
z menovaných velite¾ov mal k dispozícii dvoch spo¾ahlivých vojakov Slovákov II. roè-
níku. Práve v tejto dobe bolo vidieś energiu, oduševnenie, cit zodpovednosti, presnosś 
v konaní služby, neúnavnosś u slovenských vojakov. Bol to radostný poh¾ad na žiariace 
tváre vojakov Slovákov na ich prísne, pri tom shovievavé poh¾ady na odmerané kroky, 
držanie te¾a plné zdravej pýchy a oduševnenia za vec národnú, za vec èiste slovenskú, 
za vec vlastnú. 
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13. marec, tohto dòa o 12 hod. prvý raz zaviala slovenská zástava na budovách Šte-
fánikových kasáreò. Jej slávnostné vztýèenie za zvukov po¾níc oznaèujúcich slávnostný 
pochod previedla sama HG so slovenskými vojakmi. Bol to nádherný poh¾ad jak na 
vlajúcu zástavu, tak na vojakov Slovákov nadšene spievajúcich štátnu hymnu. Èeskí 
gážisti boli slávnostnému vztýèeniu zástavy tiež prítomní a pozdravili pod¾a predpisu. 
Od tohto dòa stráž v kasáròach ved¾a vojakov konala tiež HG. Gu¾omety boly stiahnuté 
s pal. postavenia a uložené vo skladištiach. 

Vel. let. skladu p. pplk. Jirout svolal behom dopo¾udnia shromaždenie gážistov na 
ktorom žiadal, aby svoje funkcie pripravili k riadnemu odovzdaniu pod¾a predpisov 
a aby bol zachovaných k¾ud. Tento stav trval až do 17. 3., kedy velite¾om let. jednotiek 
v Nitre bol kpt. Anton Ïurèánsky236. 

Prvým velite¾om leteckého skladu bol kpt. let. Pavel Dóczy,237 narodený v Srebre-
nici – Jugoslávia. Do menovania na dôstojníka absolvoval klas. g. s matur. a vojenskú 
akademiu. Funkciu vel. let. skladu prevzal 22. 3. 1939 od pplk. Jirouta. Práca, zod-
povednosś a výkon musel byś nadpriemerný keïže chod služby nesmel trpeś, ba ako 
inokedy – za bojov proti Maïarom na vých. hraniciach – let. jednotky mali väèšie po-
žiadavky a keï si predstavíme, že dòa 28. 3. odišli voj. gáž. èeskej národnosti u útvaru 
bolo len 6 gážistov na miestach, býv. 37 a práve v tento èas bolo vidieś výsledky nad-
priemernej práce, oduševnenie a splnenie slov básnika „HOJ MOR HO, Detva môjho 
rodu kto kradmou rukou siahne na Tvoju slobodu a èo i dušu dáš v tom boji divokom, 
mor Ty len, vo¾ nebyś, ako byś otrokom.“ 

Prehliadka posádky p. gen. Pulanichom, dòa 5. júna 1939, vykonal prehliadku nit-
rianskej posádky p. gen. Pulanich, velite¾ 1. divízie s p. gen. Wiestom.238 

Prehliadka posádky min. predsedom Dr. Jozefom Tisom. Dòa 11. 6. 1939, bol uspo-
riadaný na letisku „letecký deò“, ktorého sa zúèastnili èlenovia vlády p. Dr. Jozef Tiso, 
p. Dr. Vojtech Tuka, p. Dr. Ferdinand Ïurèánsky,239 p. gen. Èatloš Ferdinand. Uèinku-
júcim letcom osobne blahoprial a prehovoril za skvelé výkony p. min. Dr. Vojtech Tuka. 
Jeho sympatie k letectvu sa utúžily, prehåbily jak sám v preslove zdôraznil.240 

Za jesenných bojov proti Po¾sku chod služby nebol porušený. Povolaní záložníci 
nastupovali do zbrane s bázòou a rôznymi predstavami, avšak už prvé úspechy našej 
armády bojujúcej po boku ríšskeho vojska vyjasnili sa tváre záložných vojakov, bolo 
vidieś u nich nadšenie a odhodlanosś. 

Prvým kronikárom bol urèený por. Peter Gašparoviè, pol. poz.241 pil. let., narodený 
3. júla 1913 vo Ve¾kej Lehote, do menovania na dôstojníka absolvoval  r. g.242 s mat. 
a voj. akademiu v Hraniciach. 

Dòom 1. októbra 1939 bola slúèená tech. správa let. pluku s tech. správou let. skla-
du. 

236 V skutoènosti Ïurèanský. 
237 P. Dóczy si neskôr si zmenil priezvisko na Dargov v r. 1943 velite¾ Leteckého skladu, neskôr, v hod-

nosti majora, Leteckého parku, potom velil Technickej peruti Leteckého pluku. 
238 Nevedno preèo kronikár ponemèil meno gen. Rudolfa Viesta na „Wiest“. 
239 Ïurèanský. 
240 Pravdepodobne narážka na politickú nespo¾ahlivosś letcov, ktorá sa najväèšmi prejavila v skupino-

vom úlete z piešśanského letiska do Po¾ska krátko predtým, v máji 1939. 
241 Po¾ný pozorovate¾. 
242 Reálne gymnázium. 
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Preh¾ad za rok 1939 

Velite¾ ústavu: stot. let. Pavel Dóczy, 
Dôstojnícky sbor sa skladal: z 1 stotníka, 4 poruèíkov, 
Rotmajstrov bolo: 1 d. zást. 3 zástavníci, 5 rotníkov, 
Ïalej slúžiacich bolo: 3, 
Mužstva bolo: 45, 
Civ. zam. bolo: 150, 
Mužstvo bolo nár. slovenskej, 
Zdravotný stav: dobrý, 
Kázeò: dobrá, 
Závody sa nekonaly. 
Vlastné zátišie ústav nemá. Jedenkrát za týždeò (v zime dvakrát) boly pre mužstvo 
konané pouèné prednášky. 

Velite¾ leteckého skladu 
stot. let. Pavel Dóczy 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 
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16 Kronika vojenskej prokuratúry v Bratislave informuje 
o konštituovaní úradu, jeho pracovníkoch i agende od marca 
1939 do konca roku 1939 

Vojenský prokurátor v Bratislave 

KRONIKAKRONIKA 
ÚRADU VOJ. PROKURÁTORA V BRATISLAVE ZA ROK 1939ÚRADU VOJ. PROKURÁTORA V BRATISLAVE ZA ROK 1939 

Vedúci kroniky: Gabriel Gabula, npor. just., nar. 28. 9. 1909 v Nitre, absolvent práv 
býv. univerzity Komenského v Bratislave. 

Úvod 
Po 14. marci 1939, kedy náš národ dosiahol samostatnosti, zaèal sa plnom prúde 

rozvíjaś náš nový, slovenský život. 
Zodpovedná úloha organizovaś justiènú službu novej slovenskej armády pripadla 

dvom dôstojníkom Slovákom, kpt. just. JUDr. Samovi Korbe¾ovi243 a kpt. just. JUDr. 
Ivanovi Trebichavskému244, ktorí po odchode poèetného sboru justièných dôstojníkov 
do Protektorátu s horlivosśou sa pustili do tejto úlohy. Kpt. just. JUDr. Samo Korbe¾ 
likvidoval justièné úrady v Ban. Bystrici, kpt. just. JUDr. Ivan Trebichavský v Prešove. 
Po skonèení tejto práce èakala ich práca nová, organizovaś nové slov. voj. justièné úra-
dy v Bratislave.245 

Vznik úradu voj. prok. v Bratislave 
Dòa 21. 3. 1939, keï poodchádzali všetci justièní dôstojníci vojenských justièných 

úradov v Bratislave do Protektorátu, bol povolaný rozkazom min. nár. obrany zo dòa 
20. 3. 1939 k mimoriadnemu cvièeniu ppor. pech. v zál. JUDr. Tibor Hajdu246 z poli-
cajného riadite¾stva v Bratislave, ktorý už pred tým konal prax na dôstojníka just. sl. 

243 Neskôr hlavný vojenský prokurátor. 
244 Ivan Trebichavský (1910 Trenèín – 1973 Montreal) – právnik, od r. 1934 justièný dôstojník, od r. 

1938 kpt. justície, v r. 1941 prednosta Vyššieho po¾ného súdu na vých. fronte, od r. 1942 predseda 
Vojenského súdu v Bratislave, od r. 1943 hodnosśou podplukovník. Úèastník SNP, predseda hlavného 
po¾ného súdu povstaleckej armády. Vojenské osobnosti, s. 300. 

245  Samual Korbe¾ (1909 Lesnoje, Rusko – 1997 Mornington, Austrália) – právnik, dôstojník, od r. 
1935 npor. justície a vojenský prokurátor, od mája 1939 v hodnosti mjr. prednosta justièného odd. 
MNO, od r. 1941 v hodnosti pplk. just., od. Januára 1943 hlavný voj. prokurátor, od r. 1944 prednosta 
justiènej správy MNO. Ako voj. prokurátor sa zúèastnil SNP, od r. 1947 gen.just. (Vojenské osobnosti, 
s. 140-141). Korbe¾ vo svojich memoároch opisuje prvé dni a týždne vojenskej justície takto: „Rozpad 
našej republiky odrazil sa aj na stave vojenskej justície. Právny život bol takmer paralyzovaný, aspoò 
v prvých dòoch. (...) Organizácia na zaèiatku narazila na negatívny postoj ministra spravedlivosti, 
ktorý pod vlivom jeho poradcov, bol za slúèenie vojenskej a civilnej justície (...). ja som obhajoval or-
ganizovanie vojenskej justície na osobitnom a samostatnom základe, zdôrazòujúc rozdielnu štruktúru 
a charakter armády...“ Rovnaký názor ako minister spravodlivosti mal spoèiatku aj Èatloš. AM SNP, 
f. XII, S1/98, s. 25, s. 69. 

246 V hodnosti mjr. just. T. Hajdu pôsobil ako prokurátor v Bratislave. 
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z povolania u rôznych voj. just. úradov. Tohože dòa prevzal od pplk. just. JUDr. Emila 
Plenknera, plk. just. Vladimíra Cimlera voj. just. úrady v Bratislave a viedol ïalej celú 
agendu, ktorá sa ovšem musela obmedziś na vybavovanie najsúrnejších záležitostí. Dòa 
23. 4. 1939 nastúpil službu ppor. pech. v zál. JUDr. Ján Èipka, ktorý bol tiež pred tým 
po dlhší èas pridelený na prax dôstojníka just. sl. z povolania. Tento prevzal agendu 
divizného a brigádneho súdu, kdežto agendu voj. prokurátora a funkcionára viedol 
ïalej ppor. Dr. Hajdu. 

K vzniku terajšieho úradu voj. prokurátora v Bratislave došlo až dòa 9. 5. 1939, kedy 
vo smysle vl. nar. 87/39 Slov. zák. výnosom MNO èj. 5499/prez. just. 1939 na miesto 
zrušených justièných úradov voj. prokurátora a funkcionára voj. prok. v Bratislave bol 
sriadený nový úrad voj. prokurátora v Bratislave, ktorého vedením bol poverený ppor. 
Dr. Hajdu. Odo dòa 1. 6. bol poverený min. nár. obrany doèasne funkciou voj. proku-
rátora v Bratislave stot. just. JUDr. Ivan Trebichavský, až výnosom MNO zo dòa 20. 6. 
trvale ustanovený voj. prokurátorom odo dòa 10. 6. 39. npor. just. JUDr. Tibor Hajdu, 
ktorý zostáva potom prednostom tunajšieho úradu až do konca roku. 

Osobné zmeny 
Dòa 3. 5. nastúpil službu u voj. prok. v Bratislave ppor. pech. v zál. Ladislav Breuer, 

dòa 1. 6. por. del. JUDr. Anton Rašla. Dòa 1. 6. npor. just. JUDr. Tibor Hajdu a por. 
del. JUDr. Anton Rašla pridelení vojenskému súdu v Bratislave. Dòa 10. 6. npor. just. 
JUDr. Tibor Hajdu pridelený zpäś vojenskému prokurátorovi v Bratislave. Dòa 16. 8. 
1939 por. pech. JUDr. Jozef Králik a Gabriel Gabula nastúpili službu u tunajšieho úra-
du. Dòa 23. 8. bol pridelený od vojenského súdu v Bratislave tunajšiemu úradu npor. 
just. JUDr. Ján Èipka. Dòa 28. 8. npor. just. JUDr. Ladislav Breuer a npor. just. JUDr. 
Ján Èipka preložení k znovuzriadeným polným justièným úradom vojenským v Levoèi. 
Dòom 15. 10. k odboèke vojenského prokurátora v Levoèi preložený por. pech. asp. 
just. služby JUDr. Jozef Králik. 

Povýšení boli: dòom 6. mája por. pech. JUDr. Tibor Hajdu na nadporuèíka just. 
služby, dòom 22. 8. por. pech. Ladislav Breuer na nadporuèíka just. služby, por. pech. 
Gabriel Gabula dòom 25. 11. na npor. just. služby. 

Pre nedostatok dôstojníkov just. služby z povolania a preto, že agenda úradu vzh¾a-
dom na trestné veci postúpené od likvidujúcich just. úradov a tiež následkom jarnej 
a jesennej pohotovosti štátu stále vstúpala, boli povolaní na výpomoc just. dôst. v zálo-
he na vojenské cvièenie. Celkom bolo ich povolaných k tunajšiemu úradu 12. Kance-
lársky a pomocný personál u úradu vojenského prokurátora a funkcionára vojenského 
prokurátora po 20. 3. tiež odišiel až na rtm. Jozefa Knížka, ktorý si podal žiadosś 
o prevzatie do slovenskej armády. Po zamietnutí jeho žiadosti odišiel a na jeho miesto 
bol pridelený prap. kanc. Ján Tloušś od divízneho súdu v Bratislave. V tej dobe jediný 
pisár u úradu des. Michal Vlaïo viedol register oboch úradov. 

Prostriedkom mája boli pridelení k novu zriadenému úradu vojenského prokuratúra 
voj. asp. Polák Cyprian a des. Julius Slaný. Koncom tohože mesiaca bol preložený od 
zlikvidovaného úradu voj. prok. v B. Bystrici zriadenec Leopold Olšan a do služieb tun. 
úradu bol prijatý kanc. pom. František Kašper. Dòa 1. 7. prijatý do služieb tun. úradu 
kanc. pom. Jozef Pomffy. 3. 7. kanc. pom. ¼udovít Havlíèek, dòa 24. 7. kanc. pom. ¼ud-
mila Strapáková. Dòa 29. 8. odchádza kanc. pom. Havlíèek a des. Slaný k sriadeným 
polným just. úradom v Levoèi. Dòa 31. 8. kanc. pom. Jozef Pomffy na vlastnú žiadosś 
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prepustený zo služieb vojenskej správy. V októbri zvýšil sa poèet zapisovate¾ov pridele-
ním voj. Polakovièa, Vadovièa a neskoršie slob. Hoïu. 

Pri prepustení èat. v zál. Michala Vlaïu do pomeru mimo èinnej služby dòa 10. 11. 
bolo mu vyslovené uznanie a pochvala za jeho cennú a svedomitú prácu pre tun. úrad. 

Agenda 
Tunajšiemu úradu bolo podaných trestných oznámení 3.024, z toho bol právoplatne 

vybavených 1.116 a to 632 prípadov bez vyh¾adávacieho pokraèovania, 112 prípadov 
vo vyh¾. pokr. u vlast. úradu a 369 po súd. vyh¾. pokr. Žalob bolo podaných v 342 
prípadoch. Vyšetrujúca väzba bola nariadená v 267 prípadoch. Trestné pokraèovanie 
bolo vedené proti dôstojníkom v 95 prípadoch, proti rotmajstrom 41 prípadoch, proti 
žandárskym osobám v 107 prípadoch. Ve¾mi èasté boly prípady zloèinu zbehnutia, 
porušenia subordinácie a vzbury vo vojsku, avšak ani nie preto, že by bola neprimerane 
poklesla kázeò vo vojsku, ale boly to skôr následky doby, plnej prevratov a vzrušenia 
a nie raz aj následky vzmáhajúcej sa zlovestnej šepkanej propagandy. 

Zaujímavé prípady 
Voj. v zál. Ján Maronek, žalovaný voj. prokurátorom v Bratislave pre zloèin vraždy 

por. jazd. v z. Tomáša Melichera247 pod¾a §§ 413, 414: 1 v. tr. z. v jednoèinnom súbehu 
pod¾a § 100 v. tr. z. so zloèinom porušenia subordinácie pod¾a §§ 145, 146: a, b, 154: 
II. v. tr. z., bol odsúdený rozsudkom voj. súdu v Bratislave zo dòa 20. 12. k trestu smrti 
povrazom. Trest však nebol vykonaný, pretože proti rozsudku podal jak voj. prokurátor 
v Bratislave, tak obžalovaný odvolanie aj zmätoènú sśažnosś. Rozsudok je zaujímavý 
už aj preto, že týmto rozsudkom bol vyslovený trest smrti po prvýkrát vôbec na území 
Slovenska po vzniku Slovenskej republiky.248 

Amnestie 
V obore voj. súdnictva boly udelené dve amnestie. Prvá, širšia predsedom vlády 

Slovenského štátu zo dòa 2. 5. 39. Druhá, užšia udelená z príležitosti vo¾by prvého 
prezidenta Slovenskej republiky pánom prezidentom Drom Jozefom Tisom dòa 26. 
10. 1939. 

Pohotovosś štátu 
Nariadená od 14. 3. do 10. 4. a od 3. 9. do 6. 10. 1939. 

247 O osobe poruèíka Tomáša Melichera (1913, Koryta, ÈR), ktorého zastrelil Slovák Ján Maronek dòa 
1. 11. 1938 v Urmíne (dnes Mojmírovce), bližšie: PLACHÝ, J.: Nástin personálních ztrát èeskosloven-
ské armády v dobì od 21. kvìtna 1938 do 31. bøezna 1939. Praha 2008, s. 27. 

248 Bližšie o pozadí Maronkovho prípadu hovoria aj spomienky vojenského sudcu Samuela Korbe¾a, 
ktorý sa vyšetrovania incidentu vraždy osobne zúèastnil. Maroneka opisuje ako „nešśastného a trochu 
zaostalého“ vojaka. Náladu miestneho obyvate¾stva, ako aj èasti slovenských brancov v tejto obci 
opisuje ako ostro antièeskú. Práve títo sympatizanti Maroneka zachránili pred popravou tým, že mu 
zakrátko umožnili ujsś zo zaisśovacej väzby v tejto obci do blízkeho Maïarska. (Archív Múzea SNP 
Banská Bystrica, f. XII, S1/98, s. 15-16.) Po vyhlásení Slovenského štátu sa však vrátil v domnení, že 
sa mu niè nestane. Bol ale zatknutý a Vojenský súd mu nameral doživotie. RAŠLA, A.: Polní prokurá-
tor vzpomíná. Praha 1970, s. 9. 
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Vo¾ba prvého prezidenta 
Dòa 26. 10. 1939 konala sa vo¾ba prvého prezidenta Slovenskej republiky, ktorým 

sa stal Dr. Jozef Tiso. Tohto slávnostného a významného aktu súèastnili sa všetci gá-
žisti tunajšieho úradu a to na slávnostnom pochode prvého prezidenta republiky z bu-
dovy Slovenskej univerzity, kde sa vo¾ba konala, do prezidentského paláca na Suchom 
Mýte. 

Sriadenie odboèky voj. prok. v Levoèi 
Dòom 6. 10. 39. zrušujú sa po¾né just. úrady v Levoèi a zriaïuje sa odboèka voj. 

prokurátora v Bratislave v Levoèi. Jej vedením je ustanovený npor. just. Ladislav Bre-
uer. Ako kanc. personál zostáva u nej kanc. pom. Havlíèek a kanc. pom. Slaný. Dòom 
15. 10. bol k odboèke pridelený por. pech. asp. just. sl. JUDr. Jozef Králik. Príslušnosś 
odboèky bola urèená na územie východne od èiary Lipt. Sv.  Mikuláš, Brezno n/Hr. 
a Cinobaòa, poèínajúc v to všetky uvedené mestá. 

V dôsledku práva dohliadaś na riadny chod služby u odboèky vykonal voj. prokurá-
tor v Bratislave npor. just. JUDr. Hajdu kontrolu odboèky dòa 18. 10. 1939. 

Sriadenie kurzu aspirantov pre výchovu a výcvik dôst. just. sl. v zál. 
Výnosom MNO zo dòa 12. 7. 1939 u voj. súdu v Bratislave bol sriadený kurz pre 

výchovu a výcvik dôstojníkov just. služby v zálohe. Z návštevníkov tohto kurzu bolo 
pridelených k praktickému výcviku k vojenskému prokurátorovi v Bratislave 11 aspiran-
tov. Kurz bol ukonèený dòa 8. 11. 1939. 

Spisová rozluka s Protektorátom 
Dòa 11. 12. voj. prokurátor v Bratislave npor. just. JUDr. Tibor Hajdu, ako èlen 

z MNO urèenej komisie za úèelom prevedenia spisovej rozluky s Protektorátom, od-
chádza na služobnú cestu do Prahy, s ktorej sa vrátil dòa 15. 12. 1939. 

Preh¾ad za rok 1939 

Prednosta úradu: voj. prokurátor stot. just. JUDr. Ivan Trebichavský od 1. 6. do 
10. 6. 1939. Od 10. 6. voj prokurátor npor. just. JUDr. Tibor Hajdu. 

Dôstojnícky sbor sa skladal z 2 npor. just. sl., 1 por. asp. just. sl., 1 dôst. zástupca. 
Mužstva bolo 9 osôb. Z toho 1 des. asp., 3 slobodníci a 1 vojak ako zapisovatelia 

a 3 vojaci poslíèkovia. Civilných zamestnancov bolo 3. 
Bratislava, dòa 31. 1. 1940 

vojenský prokurátor /podpis/ 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 
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17 Kronika Vojenského súdu v Bratislave oboznamuje s genézou, 
personálnou zostavou a činnosťou súdu za rok 1939 

KRONIKA VOJENSKÉHO SÚDU V BRATISLAVEKRONIKA VOJENSKÉHO SÚDU V BRATISLAVE 
ROK 1939ROK 1939 

Pod¾a rozkazu prednostu vojenského súdu bol som urèený kronikárom tohto súdu 
ja, Anton Rašla, nadporuèík justiènej služby, narodený dòa 15. septembra 1911 v Pál-
de,249 okres Trnava, absolvent 8 tried reál. gymnázia v Bratislave a absolvent právnickej 
fakulty Komenského univerzity v Bratislave, doktor práv. U vojenského súdu v Brati-
slave konám službu od 1. júna 1939. Úloha kronikára mi bola sverená koncom roku 
1939.250 

Úvod 
Vojenský súd vznikol v Bratislave v sídle bývalého divizného a brigádneho súdu. 

Pod¾a práva vznikol v svojej dnešnej podobe dòa 2. mája 1939 vládnym nariadením 
è. 87/39, fakticky však zaèala jeho èinnosś až 16. mája 1939. Toho dòa boly na území 
Slovenskej republiky tri divizné a tri brigádne súdy: v Bratislave, v Banskej Bystrici 
a v Prešove. Pri zrode nového štátu boli u vojenského súdu v Bratislave len dvaja Slová-
ci dôstojníci, kapitáni justiènej služby, èo bolo len päś procent z celého poètu justièné-
ho dôstojníctva na území terajšieho Slovenska. Rotmajster kancelárskej súdnej služby 
bol len jeden Slovák a štyria rotmajstri väzenskej služby boli tiež Slováci. Všetkým 
týmto Slovákom, zamestnancom vojenských súdov na Slovensku pripadla v tejto, pre 
národ historickej dobe, obtiažna úloha: Prevziaś vojenské justièné úrady od Èechov 
a budovaś ich ïalej vlastnými silami a prostriedkami. Nová armáda vyžadovala od vo-
jenských súdov, aby staèily v pochodovom tempu potrebám a vývoju brannej moci 
Slovenského štátu. Za takýchto okolností a personálnych pomerov by však vojenské 
súdnictvo s śažkosśou mohlo vyhovieś požiadavkám èasu. Hneï boli preto povolaní na 
mimoriadne cvièenie záložní justièní dôstojníci, aby tak doplnili nedostatoèný poèet 
personálu u vojenských súdov. V sídle terajšieho vojenského súdu v Bratislave bol diviz-
ný a brigádny súd, u ktorého nebolo žiadneho justièného dôstojníka – Slováka a preto 
boly tieto dva súdy prevzaté z rúk èeských dôstojníkov dòa 15. marca 1939 štábnym 
kapitánom pechoty Jánom Èernekom od býv. pešieho pluku 39 z Bratislavy. Dòa 29. 
marca 1939 nastúpil u divizného súdu v Bratislave mimoriadne služobné cvièenie ppor. 
Dr. Tibor Hajdu, absolvent justièného kurzu, dobre oboznámený s agendou vojenských 
súdov. Tento dôstojník v zálohe prevzal agendu oboch súdov a agendu vojenského 
prokurátora a zároveò agendu funkcionára vojenského prokurátora. Zaèiatkom apríla 
1939 nastúpil u divizného súdu v Bratislave mimoriadne služobné cvièenie ppor. pech. 
Ján Èipka a prevzal agendu oboch vojenských súdov od ppr. Dr. Hajdu, ktorý od tohto 
èasu naïalej fungoval ako zástupca vojenského prokurátora a funkcionára vojenského 

249 Páld, dnes Pavlice – èasś obce Voderady. 
250 Svoju èinnosś pri Vojenskom súde Rašla opísal aj neskôr, napr. v knihe Polní prokurátor vzpomíná. 

(Praha 1970). 
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prokurátora. V Banskej Bystrici prevzal agendu kpt. just. JUDr. Samo Korbe¾ a v Pre-
šove kpt. just. JUDr. Ivan Trebichavský. Takýto stav trval až do dòa 15. mája 1939, keï 
bola zlikvidovaná agenda všetkých divizným a brigádnych súdov a dedictva po sa ujal 
vojenský súd v Bratislave, ktorý od toho èasu bdie nad právom a pris¾uhuje spravodli-
vosti v slovenskom vojsku pod¾a hesla LEX CIVICIUM DUX.251 

Rok 1939 

Osobné zmeny 
Vedením vojenského súdu pri jeho faktickom vzniku dòa 16. mája 1939 bol povere-

ný por. pech. JUDr. Ján Èipka. Dòa 1. júna 1939 bol ustanovený za prednostu mjr. just. 
Fridrich Wirth,252 reaktivovaný just. dôstojník z bývalej èsl. armády. Funkciu prednostu 
zastával do 10. júna 1939, keï bol urèený za prednostu hlavného vojenského súdu 
v Bratislave a toho istého dòa sa stal prednostom vojenského súdu stot. just. JUDr. Ivan 
Trebichavský bez zmeny až do konca roku 1939. Od 30. augusta do 6. októbra 1939, 
t.è. poèas jeho pridelenia k vyššiemu po¾nému súdu, funkciu predsedu vojenského súdu 
prevzal npor. just. JUDr. Barnabáš Šimoni. 

Dòa 24. apríla 1939 bol menovaný poruèíkom pechoty a zároveò ustanovený èakate-
¾om justiènej služby JUDr. Ján Èipka, ktorý bol po vykonaní vojenskej justiènej skúšky 
dòa 6. mája 1939 preložený do skupiny dôstojníkov justiènej služby a povýšený zároveò 
na nadporuèíka. Vtedy bol poverený ako vyšetrujúci sudca vedením samostatného refe-
rátu až do dòa 30. augusta 1939, keï bol urèený k nižšiemu po¾nému súdu a ostal od 6. 
októbra 1939 u odboèky vojenského súdu v Levoèi bez zmeny do konca roku 1939. 

Dòa 24. apríla 1939 bol menovaný poruèíkom pechoty a zároveò ustanovený èa-
kate¾om  justiènej služby JUDr. Barnabáš Šimoni, ktorý bol po vykonaní vojenskej 
sudcovskej skúšky dòa 6. mája 1939 preložený do skupiny dôstojníkov justiènej služby 
a povýšený zároveò za nadporuèíka. Vtedy bol poverený ako vyšetrujúci sudca vedením 
samostatného referátu bez zmeny až do konca roku 1939. Poèas zriadenia po¾ných 
súdov od 30. augusta 1939 do 6. októbra 1939 zastával funkciu prednostu vojenského 
súdu v Bratislave. 

Dòa 24. apríla 1939 bol menovaný poruèíkom jazdectva a zároveò ustanovený èaka-
te¾om justiènej služby Vladimír Pauliny, ktorý bol však na vlastnú žiadosś od vojenské-
ho súdu dòa 1. augusta 1939 prepustený. 

Dòa 27. mája 1939 bol menovaný poruèíkom delostrelectva a zároveò ustanovený 
èakate¾om justiènej služby JUDr. Anton Rašla, ktorý bol po vykonaní vojenskej sudcov-
skej skúšky dòa 25. novembra 1939 preložený do skupiny dôstojníkov justiènej služby 
a povýšený zároveò za nadporuèíka. Vtedy bol ako vyšetrujúci sudca poverený vedením 
samostatného referátu bez zmeny až do konca roku 1939. Poèas zriadenia po¾ných 
súdov od 30. augusta 1939 do 6. októbra 1939 bol pridelený po¾nému nižšiemu vojen-
skému súdu ako zapisovate¾. 

Dòa 1. augusta 1939 bol ustanovený èakate¾om justiènej služby poruèík hosp. v zál. 
Vladimír Šimkovic, ktorý bol po vykonaní vojenskej sudcovskej skúšky dòa 24. augusta 
1939 preložený do skupiny dôstojníkov justiènej služby a povýšený zároveò za nadpo-

251 Preklad: Zákon vedie obèanov. 
252 Dôstojník nemeckej národnosti, v hodnosti plk. just. pôsobil vo funkcii hlavného vojenského sudcu. 
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ruèíka. Vtedy bol poverený ako vyšetrujúci sudca vedením samostatného referátu bez 
zmeny až dokonca roku 1939. 

Dòa 1. augusta 1939 bol menovaný poruèíkom pechoty Karol Hochel a zároveò 
ustanovený èakate¾om justiènej služby bez zmeny dokonca roku 1939. Poèas zriadenia 
po¾ných súdov od 29. augusta 1939 do 6. októbra 1939 bol pridelený ako zapisovate¾ 
vyššiemu súdu po¾nému prokurátorovi. 

Dòa 1. augusta 1939 bol menovaný poruèíkom delostrelectva a zároveò ustanovený 
èakate¾om justiènej služby Oliver Beèer bez zmeny do konca roku 1939. 

Dòa 1. augusta 1939 bol menovaný poruèíkom delostrelectva Jozef Posluch a záro-
veò ustanovený èakate¾om justiènej služby bez zmeny do konca roku 1939. 

Dòa 1. decembra 1939 bol menovaný poruèíkom delostrelectva JUDr. Ladislav Me-
isslinger a zároveò ustanovený èakate¾om justiènej služby bez zmeny do konca roku 
1939. 

Dòa 1. júla 1939 bol ustanovený za správcu voj. väznice zvk. väz. sl. Štefan Ondro-
viè. 

Dòa 4. júla 1939 bol ustanovený za správcu kancelárie voj. súdu kanc. officiant 
Vojtech Kondel bez zmeny do konca roku 1939. 

Èinnosś 
Od 16. mája 1939 do konca roku 1939 došlo k vojenskému súdu k prevedeniu cel-

kom 1.186 trestných spisov  a 177 žiadostí o zahladenie odsúdenia alebo žiadostí o mi-
losś. Z toho bolo 39 trestných pokraèovaní proti dôstojníkom, 15 proti rotníkom, 65 
proti žandárom, 1 proti èlenovi finanènej pohraniènej stráže a 1.060 proti osobám muž-
stva. Okrem toho bolo u odboèky voj. súdu v Levoèi zavedené 322 trestných prípadov. 
Pri vybavovaní tejto agendy pracoval personál súdu s nadmerným úsilím. Keï totiž po-
rovnáme množstvo trestných spisov pridelených r. 1937 k vybaveniu všetkým divizným 
a brigádnym súdom na území vtedajšieho Slovenska s množstvom spisov pridelených 
r. 1939 k vybaveniu Vojenskému súdu v Bratislave vychádza na javo, že voj. súdu bolo 
pridelené o 24 % viac trestných spisov. Túto svýšenú agendu vybavovalo však len 30 % 
justièných dôstojníkov z toho poètu, ktorý fungoval na území Slovenska r. 1937. Od 16. 
mája 1939 do konca roku bolo každý mesiac 24 hlavných pojednávaní, t.j. pojednávalo 
sa temer každodenne. 

Inšpekcie 
Dòa 15. júna 1939 a 15. decembra previedol prehliadku súdu a väznice mjr. just. 

JUDr. Samo Korbe¾, prednosta justièného oddelenia MNO. 

Kurzy 
Od 12. júla 1939 do 25. augusta 1939 bol sriadený kurz pre výcvik aspirantov na 

dôstojníkov justiènej služby v zálohe. Kurz absolvovalo s úspechom 22 aspirantov. 

Prednášky 
V aplikaènom kurze pre záložných dôstojníkov pechoty v Turèianskom Sv. Mar-

tine prednášal dòa 23. novembra 1939 a v Dolnom Kubíne dòa 30. novembra 1939 
npor. just. JUDr. Barnabáš Šimoni o vojenskom trestnom súdnictve. Prednáška prispe-
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la znaène k informácii dôstojníctva  zbraní o voj. sudcovskej inštitúcii a o princípoch 
trestnosti vojenských stavovských deliktov. 

Amnestia 
Behom roku 1939 vydala vláda amnestiu najmä na všetky delikty politického rázu 

spáchané pred utvorením Slovenského štátu. Dòa 26. októbra 1939 bol zvolený prvým 
prezidentom Slovenskej Republiky msgr. Dr. Jozef Tiso. Z príležitosti svojej vo¾by vydal 
amnestiu najmä na všetky vojenské preèiny pod¾a II. dielu voj. trestného zákonníka. 

Mobilizácia 
Poèas povolania záložníkov k výnimoènému cvièeniu v zbrani v dôsledku vojenné-

ho konfliktu s Po¾skom boly sriadené výnosom MNO po¾né súdy od 6. septembra 1939 
do 6. októbra 1939. 

Sriadenie odboèky 
Vzh¾adom na zemepisnú rozlohu štátu a za úèelom urýchleného vybavovania trest-

nej agendy bola sriadená dòa 6. októbra 1939 odboèka vojenského súdu v Levoèi, kto-
rej vedením bol poverený npor. just. JUDr. Ján Èipka. 

Zloèinnosś. Škodlivé vlivy 
Behom roku 1939 sa v trestnej agende èastejšie vyskytovaly zloèiny zbehnutia. Zbe-

hol aj aktívny generál slovenskej armády.253 Okrem toho sa vyskytovaly viac zloèiny 
porušenia subordinácie a vzbúry. Príèinou týchto zloèinov nebol ani tak úpadok vojen-
skej kázne alebo zloèinná povaha páchate¾ov, ale dôvody tu boly viac irreálne, najmä 
politický blud a následky mobilizácie. 

Útek väzòov 
V noci z 22. na 23. júla 1939 utiekli z vojenskej väznice štyria trestanci, lebo väznica 

nebola zariadená pre śažkých a odvážnych zloèincov. Dvaja uteèení trestanci boli na 
druhý deò zlapaní. 

Úprava väznice 
Do konca roku 1939 bola prevedená dôkladná úprava väznice za úèelom zamedze-

nia úteku väzòov. 

Rozsudok smrti 
Dòa 20. decembra 1939 bol vynesený voj. súdom prvý rozsudok smrti pre vraždu 

spáchanú za mobilizácie 1938 na dôstojníkovi.254 Bol to prvý rozsudok na trest smrti 
vynesený v Slovenskej Republike255 vôbec. 

253 Generál Rudolf Viest. 
254 V kronike vojenského Prokurátora sa spomína meno vraha (voj. v zál. Ján Maronek), ako aj meno za-

vraždeného dôstojníka (por. jazd. v z.) Tomáš Melicher. Trest smrti však nebol nakoniec vykonaný. 
255 Zaujímavé, že Rašla píše názov „Slovenská republika“ s oboma ve¾kými zaèiatoènými písmenami. 
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Povolanie zál. dôstojníkov na cvièenie 
Pre nedostatoèný poèet personálu a za úèelom urýchleného vybavovania trestnej 

agendy museli byś povolaní na mimoriadne služobné cvièenie záložní justièní dôstojní-
ci. Od 16. mája do 30. augusta 1939 a od 6. októbra 1939 do konca roku 1939 vykonalo 
mimoriadne cvièenie u voj. súdu 17 záložných justièných dôstojníkov. 

Dovolené 
Pre ve¾ký nával práce boly riadne dovolené dôstojníctva obmedzené a riadnu dovo-

lenú na zotavenie si vybral len jedon dôstojník. 

Preh¾ad koncom roku 1939 
Koncom roku 1939 bol prednostom vojenského súdu stot. just. JUDr. Ivan Trebi-

chavský. 
Dôstojnícky sbor sa skladal zo 4 nadporuèíkov just. služby, zo 4 poruèíkov zbraní, 

aspirantov voj. justiènej služby. Rotníkov z povolania bolo 9. Z toho jedon rotník a je-
don dôst. zást. kancelárskej služby, dvaja dôst. zást., dvaja zvk. a traja rotníci väzeòskej 
služby. 

Národnostný pomer u dôstojníkov: 100 % Slovákov. 
Národnostný pomer u rotníkov: 90 % Slovákov, 10 % Nemcov. 
Civilných zamestnancov bolo 9. 

Prednosta vojenského súdu 
stot. just. JUDr. Ivan Trebichavský 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 
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18 Výpisy z kroniky Vojenskej akadémie v Banskej Bystrici, ktoré 
opisujú jej začiatky v novembri a v decembri 1939, personálne 
zloženie a organizačnú štruktúru 

K è. 391. dôv. 1940 

VÝPIS Z KRONIKY VOJENSKEJ AKADEMIEVÝPIS Z KRONIKY VOJENSKEJ AKADEMIE 

Kronikár: nadporuèík pechoty Emil Botka, narodený dòa 18. novembra 1908 v Halièi, 
príslušný do Tisovca, absolvent reálneho gymnázia s maturitou a vojenskej akademie. 

November 1939 

Založenie a zahájenie vojenskej akademie. 
Pod¾a nariadenia MNO èís. 209.878 dôv. 3. výcv. 1939 bola sriadená vojenská akade-
mia pre výchovu slovenských aktívnych dôstojníkov dòom 31. októbra 1939. 

Týmto dòom nastúpili službu u VA títo dôstojníci: 
pplk. pech. Ján Imro,256 velite¾ VA 
mjr. pech. Július Surový, zástupca VA 
stot. pech. Metodej Koreò-Bakara, velite¾ roty VA 
stot. del. Alexander Korda,257 velite¾ baterie VA 
npor. pech. Emil Botka, poboèník VA 
npor. pech. Pavel Nérer, velite¾ 1. èaty 
npor. pech. Ján Hammer, velite¾ 2. èaty 
npor. pech. Bartolomej Krehe¾, velite¾ 3. èaty 
npor. šerm. Vojtech Artim, cvièite¾ telovýchovy 
npor. duch. Štefan Rakús, profesor matematiky 
por. pech. Ján Baláž, cvièite¾ 
por. pech. Ján Haršányi, cvièite¾ 
por. pech. Augustín Hujsa, cvièite¾ 
por. del. Vincent Hunèík-Mazur, velite¾ èaty delostrelcov 
por. del. Anton Smieško, cvièite¾ 
por. del. Vladimír Bukva, cvièite¾ 
por. del. Július Kleskeò, cvièite¾ 

256 Ján Imro (1897 Kovaèica, Juhoslávia – 1990 Brezno). Velite¾ Vojenskej akadémie v Banskej Bystrici. 
V rokoch 1941 – 1943 velite¾ Civilnej protileteckej obrany a Štátnej vojenskej reálky. V apríli 1944 ho 
„ilegálna SNR“ poverila zastupovaním pplk. Jána Goliana vo Vojenskom ústredí SNR, funkciu však 
nevykonával, od júla 1944 velite¾ Technickej divízie v Taliansku, 2. 8. 1944 prešiel na stranu spojen-
cov, potom pracovník MNO vlády v Londýne. 

257 Alexander Korda (1907 Vrútky - 1958 Brno), od roku 1941 èlen ilegálnej vojenskej odbojovej organi-
zácie Victoire. Velite¾ výcvikového tábora Oremov Laz. Po vypuknutí Povstania ustanovený za velite¾a 
25. pešieho práporu Hron III. taktickej skupiny 1. ÈSA na Slovensku, potom Podskupiny Korda. 
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por. hosp. Alexander Kováè, hospodár 
por. hosp. ¼udovít Kováèik, proviantný 

Okrem týchto dôstojníkov nastúpilo 6 rotmajstrov na miesta výkonných rotmajstrov, 
úètovníkov stotín a pomocných cvièite¾ov. 

Ako mimoriadni profesori dochádzajú do VA: 
mjr. gšt. František Urban258 od 2. divízie pre taktiku 
mjr. pech. Robert Schneider od MNO pre nemèinu 
stot. jazd. Július Nosko od 2. divízie pre jazdu na koni 
stot. jazd. Elemír Polk od 2. divízie pre vojenské dejiny a organizáciu 
stot. VZÚ259 Martin Thurzák od 2. divízie pre náuku o teréne 
npor. zdrav. MUDr. Juraj Galloviè od 2. divízie pre zdravovedu 
npor. vet. MVDr. Jozef Nižòanský od 2. divízie pre biologiu 
por. tel. Karol Kmeś od 2. divízie pre styk a spojenie 
por. žen. ¼udovít Hrušovský od 2. divízie pre úpravu terénu. 

Vojenská akadémia mala zahájiś svoju èinnosś dòa 1. 11. 1939, ale pre mimoriadne 
opatrenia bolo zahájenie odložené na deò 15. novembra 1939. 

Dòa 13. novembra 1939 boli prijímacie skúšky uchádzaèov o prijatie do vojenskej 
akademie, a to 8 ïsl. poddôstojníkov, 4 rotmajstrov, ktorí prijímacie skúšky urobili 
s prospechom vyhovujúcim. 

Stav vojenskej akademie dòa 15. novembra 1939: 
19 dôstojníkov, 6 rotmajstrov, 2 ïsl., 108 vojenských akademikov, 145 mužov, 48 koní. 
Dòa 14. novembra 1939 veèer na zahájenie vojenskej akademie prišiel do Banskej 

Bystrice MNO generál Ferdinand Èatloš. 
Vojenská akademia zahájila svoju èinnosś dòa 15. novembra 1939 takto: 
O 10. 00 hodine prehliadka VA ministrom národnej obrany gen. Ferdinandom Èat-

lošom na dvore kasárne. 
Prívet ministra gen. Ferdinanda Èatloša – príloha 1-3.260 

Štátna hymna posádkovej vojenskej hudby. 
Slávnostný pochod pred ministrom národnej obrany. 
O 12.00 hod. spoloèný obed vojenských akademikov, profesorského sboru VA a ci-

vilných hostí vo ve¾kej dvorane Národného domu za úèasti ministra národnej obrany. 
Ïalej slávnostné bohoslužby dòa 19. novembra 1939 o 8. 30 hod. pre vojenských aka-

258 František Urban (1902 Litovel – 1975 Hronská Dúbrava), dôstojník èeskej národnosti, od roku 1942 
slovenskej. Od apríla 1939 náèelník štábu Vojenského velitelství 2,  od 1. 8. 1939 mjr. gšt., od januára 
1940 náèelník štábu Velite¾stva pozemného vojska, od 1. 7. 1940 pplk. gšt., pôsobil aj ako náèelník 
štábu Zaisśovacej divízie, od januára 1944 profesor na VVŠ, od mája 1944 2. podnáèelník štábu 
Armádneho velite¾stva v Prešove, po odzbrojení AV, od 31. 8. 1944 v partizánskej skupine pplk. 
Karasjeva-Stepanova ako väzeò. 25. 9. 1944 odoslaný z Banskej Bystrice do Moskvy, nespravodlivo 
odsúdený na 5 rokov väzenia. 28. 8. 1951 sa vrátil do ÈSR, 12. 12. 1951 degradovaný na vojaka, 16. 9. 
1960 v ZSSR rehabilitovaný vojenským súdom, v januári 1966 rehabilitovaný v ÈSR. http://vojenstvi. 
cz/vasedotazy_88.htm 

259 Vojenský zemepisný ústav. 
260 Prílohy sa, žia¾, v zväzku nedochovali. 
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demikov rím.-kat. vyznania vo farskom kostole a pre evanjelikov v evanjelickom kostole 
na Rázusovej ulici. 

Vyuèovanie vojenských akademikov zaèalo 16. novembra 1939 pod¾a rozvrhu za-
mestnania (viï prílohu 4).261 

Organizácia vojenskej akademie: 
Velite¾stvo VA, rota vojenských akademikov, bateria vojenských akademikov, po-

mocná rota a hospodárska správa. 
Vojenskí akademici pechoty, jazdectva, letectva, ženijného a telegrafného vojska 

majú spoloèný výcvik v rote vojenských akademikov. Vojenskí akademici delostrelectva 
majú osobitný výcvik v baterii vojenských akademikov. 

Všetky pomôcky a potreby pre vyuèovania a pre výcvik boly vèas vyžiadané ako aj 
dodané. 

Koncom novembra 1939 zväèšil sa poèet vojenských akademikov na 113, medzi 
nimi je 8 ïalejslúžiacich poddôstojníkov, 6 rotmajstrov a 2 strážmajstri žandárstva. 

Výcvik sa koná bez śažkostí, malé nedostatky predbežného vzdelania u prijatých po 
prijímacích skúškach z matematiky, z deskriptívnej geometrie, z fyziky a z balistiky. 

Vojenská akadémia je ubytovaná v Mestskej kasárni. Je v nej málo miesta pre ubyto-
vanie koní a delostreleckého materiálu. 

V novembri odišli na vlastnú žiadosś z rodinných dôvodov z VA dvaja vojenskí 
akademici. 

Disciplina a duch vojenských akademikov ve¾mi dobrý. 
Vojenské zátišie prevzaté od bývalej školy na dôstojníkov pechoty v zálohe. Za-

riadené dve miestnosti pre èitáròu a pre heròu, jedna miestnosś pre družstvo a druhá 
miestnosś pre vojenských akademikov. 

Mesto Banská Bystrica ako aj obyvate¾stvo uvítalo vojenských akademikov sympa-
ticky. 

December 1939 

Dòa 2. decembra 1939 zväèšil sa poèet vojenských akademikov na 118; medzi nimi 
je 8 ïsl. poddôstojníkov, 8 rotmajstrov a 2 strážmajstri žandárstva. 

Na nariadenie MNO prišlo od p. pl. 1 osem aspirantov nemeckej národnosti do vo-
jenskej akademie pre vyuèovanie nemèiny. Títo aspiranti majú vyuèovanie a výcvik spo-
loène s akademikmi v rote VA, kde absolvujú školu na dôstojníkov pechoty v zálohe. 

Dòa 12. decembra 1939 prezrel si výcvik a zariadenie vojenskej akademie prednosta 
vojenskej nemeckej misie generál Otto a inšpektor brannej moci generál Èunderlík. 
V predveèer o 20.50 hod. uvítali ich na malej železniènej stanici posádkový velite¾, 
velite¾ VA a èestná rota vojenských akademikov. 

Dòa 20. decembra 1939 bola prvá konferencia profesorského sboru VA týmto vý-
sledkom: 

rota vojenských akademikov: výborných 4, ve¾mi dobrých 14, dobrých 50, dostatoè-
ných 20 a nedostatoèných 4. 

Bateria voj. akademikov: výborný 1, ve¾mi dobrých 3, dobrých 16, dostatoèných 5 
a nedostatoèný 1. 

261 Prílohy sa, žia¾, v zväzku nedochovali. 
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Od 22. decembra 1939 do 2. januára 1940 riadná školská dovolenka vianoèná. 
Dòa 24. decembra 1939 o 17. 00 hod. bola štedroveèerná slávnostná veèera pre 

mužstvo pomocnej roty, ktoré zo služobných dôvodov nemohlo ísś na dovolenku. Tejto 
slávnosti sa zúèastnil velite¾ VA a všetci gážisti, ktorí zostali cez Vianoce v akademii 
/viï. prílohu è. 5/.262 

Velite¾ VA ............... pplk. pech. Ján Imro 
Zástupca VA .............. mjr. pech. Július Surový 
Dôstojnícky sbor: 2 stotníci, 6 nadporuèíkov, 11 poruèíkov 
Rotmajstrov: 7 ïalejslúžiacich, poddôstojníkov 3 
Mužstvo pomocnej roty je národnosti slovenskej, medzi nimi dvaja Maïari. 
Zdravotný stav vojenských akademikov ve¾mi dobrý. 
Zdravotný stav mužstva pomocnej roty ve¾mi dobrý. 
Disciplína vojenských akademikov ve¾mi dobrá. 
Disciplína mužstva pomocnej roty dobrá. 
Vojenské zátišie má odbornú aj zábavnú knihovòu, èasopisy slovenské a nemecké, 

table tenis, šachy a iné hry. 

Banská Bystrica, 29. januára 1940. 

Za správnosś výpisu: 
Poboèník VA: 

(neèitate¾ný podpis) 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 

262 Prílohy sa, žia¾, v zväzku nedochovali. 

|142| 



 

     
   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

19 Kronika Vojenského automobilového výcvikového strediska 
(VAVS) opisuje vznik a činnosť jednotky od mája do decembra 
1939 

KRONIKA VOJENSKÉHO AUTOMOBILOVÉHO VÝCVIKOVÉHO STREDISKAKRONIKA VOJENSKÉHO AUTOMOBILOVÉHO VÝCVIKOVÉHO STREDISKA 
V TURČIANSKOM SVÄTOM MARTINEV TURČIANSKOM SVÄTOM MARTINE 

Poruèík del. Emil Surovjak, zaèal som písaś túto kroniku roku 1939, od utvorenia 
Slovenskej republiky 14. III. 1939.263 Narodil som sa v roku 1907, 18. decembra vo 
Ve¾kej Bystrici,264 okr. Dolný Kubín. Študoval som reál. gymn. a uèite¾ský ústav. Po 
skonèení štúdií nastúpil som voj. prezenènú službu u p. pl. 32. „Gardský“ v Košiciach. 

Sriadenie V.A.V.S. 
Pod¾a výnosu MNO è.j. 201.541 Dôv. 1. org. 1939 bolo dòom mája 1939 sriadené 

voj. automob. výcvikové stredisko (VAVS) v Turè. Sv. Martine a týmto dòom i zahájená 
èinnosś.265 Z nedostatku dôstojníkov boly kladené ve¾ké požiadavky na týchto. 

Velite¾om VAVS bol ustanovený mjr. del. Vladimír Schmidt èíslom 22.704 Dôv. aut. 
1939. 

Pridelení: por. del. Jozef Filip 
rtk. del. František Stanek 
rtk. del. František Mikuš 
rtk. pech. Ján Kováè 
rtk. pech. Jozef Ligaè 
obè. zam. Adam Ondráèek 

VAVS bol sriadený z výcvikových rot, automobilových práporov 3, 4, 7 a automob. 
roty 14 v Turè. Sv. Martine. 

Voj. životopis prvého velite¾a VAVS 
Aby ostal vo veènej pamiatke prvý velite¾ VAVS a tiež ako velite¾ jediného voj. aut. 

výcvikového strediska slov. armády mjr. del. Vladimír Schmidt, opíšem jeho životo-
pis od vstupu do armády. Mjr. del. Vladimír Schmidt, narodil sa 10. novembra 1899 
v Ljubinovke v južnom Rusku, príslušný do St. Turej okr. Nové Mesto n/Váhom. Od 
roku 1920 až do roku 1922 bol vo voj. akadémii v Hraniciach, odkia¾ roku 1922 bol 
vyradený ako poruèík. Od roku 1922 – 1923 bol v aplikaènej škole v Olomouci. Po 
absolvovaní aplikaènej školy bol pridelený k śažkému del. pluku 304 v Brne až do roku 
1927 a od tohto (èasu) roku až do 1935 u śažkého delostrelectva 303 vo Vys. Mýte. Od 
roku 1935 až do roku 1936 velite¾om automob. roty 4, AP 7, Josefov. Od roku 1936 
do roku 1939 velite¾om výcvikovej roty AP 7, Nitra. V tejto dobe má absolvované tieto 
kurzy: Plynový, spojovací, automobilný, kurz prednostov SCD a automobilnej služby, 

263 Názov štátneho útvaru „Slovenská republika“ bol však uzákonený až prvou slovenskou ústavou z 21. 
júla 1939. 

264 Správne asi Ve¾ký Bysterec, dnes èasś Dolného Kubína. 
265 Neskôr fungovalo pod názvom Vojenské automobilné uèilište (VAU). 
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orientaèný kurz a bol tiež uèite¾om v škole spojovacej služby v Èáslave. Bol èlenom 
olympijského strel. družstva MNO Praha a súèastnil sa mnohých streleckých pretekov, 
na ktorých si získal asi 50 prvých cien a asi 83 druhých cien. Medzi týmito v roku 1933 
a 1937 získal si majstrovstvo ÈSR z vojenskej pušky. 

1. februára 1939 bol daný na dovolenú s èak.266 z tých dôvodov, nako¾ko pre ÈSR 
armádu nebol spo¾ahlivý ako „autonomný Slovák“. 

Od 14. marca 1939 bol povolaný MNO Slovenskej republiky zas do služby, ale do služ-
by slov. armády oslobodeného Slovenska. Bol stanovený velite¾om aut. práporu 7 v Nitre. 
1. mája 1939 bol ustanovený ako velite¾ voj. automob. výcvikového strediska v Turè. Sv. 
Martine a od 1. januára 1940 voj. aut. uèilišśa v Nitre. Jeho èinnosś po stránke vojenskej 
a mimo vojenskej je obdivuhodná zvlášś za slov. armády, lebo ako velite¾ VAVS v zaèiatkoch 
bolo treba ozaj celé úsilia, aby po rušných dobách mohol VAVS, tak blahodárne úèinkovaś. 
Ozaj v krátkej dobe išlo všetko riadnym chodom, ako keby VAVS už bol fungoval dlhý èas. 
Istá vec, že tu možno ïakovaś len velite¾ovi, jeho rozumným a premysleným velením a ve-
dením VAVS. Je pravda, že niekedy je až ve¾mi rázny, ale bezdôvodne netrestajúci. 

Dôstojnícky sbor 
O dôstojníckom sbore VAVS nedá sa moc písaś, nako¾ko ho tvoril len velite¾ a jeden 

pridelený dôstojník por. del. Jozef Filip. Až neskoršie aktivovaním záložných dôstojní-
kov sa tento sbor zväèšil o por. del. Jána Vlèku, por. del. Emila Surovjaka a na dobro-
volnom cvièení por. tel. Viktora Èesneka. 

Rozdelenie funkcií na zaèiatku VAVS 
por. del. Filip Jozef, vel. výcv. odd. a uèite¾, 
rtk. del. Mikuš František, výk. rtk., 
rtk. del. Ligaè Jozef, techn. úètov., 
rtk. pech. Kováè Ján, garážmajster, 
rtk. pech. Stanek Frant., spr. sbierok a instr.,267 

èat. ï. sl. Machuè Michal, úèetný rtm. 

Soznam dôst., ktorí u VAVS uèinkovali 
V roku 1939 na prechodnú dobu uèinkovali u VAVS títo dôstojníci: 

mjr. del. Vladimír Schmidt, 12. V. 1939 až dosia¾, 
por. del. Jozef Filip, 12. V. 1939 – 1. I. 1940, 
por. del. Ján Vlèko, 1. VI. 1939 – 10. IX. 1939, 
mjr. del. Ing. Mik. Lipták,268 1. VI. 1939 – 1. X. 1939, 
por. tel. Viktor Èesnek, 14. VI. 1939 – 27. VIII. 1939, 
npor. del. Ján Víg, 16. VI. 1939 – 18. VIII. 1939, 
por. del. Emil Surovjak, 12. VII. 1939 až dosia¾, 
por. del. Edmund Zimprich,269 1. VIII. 1939 až dosia¾. 

266 S èakaním. 
267 Najskôr: správca zbierok a inštrumentov. 
268 Mikuláš Lipták, neskôr pôsobil napríklad ako prednosta autosprávy Rýchlej divízie, v hodnosti pplk. 

aut. ako velite¾ Sborového autoparku a v rokoch 1944 - 1945 aj ako posádkový velite¾ v Trenèíne. 
269 Od októbra 1944 ako npor. aut. prednosta automobilnej správy na MNO v Bratislave. 
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Kurzy v roku 1939 
U VAVS v Turè. Sv. Martine boly sriadené kurzy v dobe od 12. V. 1939 do 25. VIII. 

1939. 
1. Vodièský kurz, 
2. Poddôstojnícka škola, 
3. Motocyklový kurz, 
4. Kurz pre špec. mot. voz., 
5. Kurz techn. úètovate¾ov. 

Vojenný stav na jeseò v roku 1939 
Dòa 29. augusta 1939 odchádza do po¾a na rozkaz MNO mjr. del. Vladimír Sch-

midt, ako prednosta SCD270 armády. VAVS v tom èase mal za úkol stavaś kolony au-
tomob. a odosielaś ich do po¾a. Preto na rozkaz MNO postavil VAVS dve nákladné 
kolony, ktorých velite¾mi boli: por. del. Jozef Filip a por. del. Edmund Zimprich. Ok-
rem týchto boly postavené ešte dve zdravotné kolony v sile dvoch èiat. Pre velite¾stvo 1. 
divízie bola postavená štábna autokolona, ktorej velite¾om bol por. del. Emil Surovjak. 
Po úspešnom skonèení vojenného stavu pre Slovákov, kedy sa uskutoènila stará túžba 
našich bratov v Po¾sku t.j. ich prièlenením k materskej zemi Slovenskej republiky.271 

VAVS na rozkaz MNO – HVV aut. vojsko 10. októbra sa presśahovalo do Nitry, do 
nových kasární pri Krškanoch. Tu zas boly len starostlivé zákroky velite¾a VAVS, keïže 
nedohotovené kasárne v krátkej dobe boly prevedené do takého stavu, že sa ich mohlo 
úspešne užívaś. Hneï na to bol sriadený u VAVS aplikaèný kurz pre nižších dôst. auto-
mob. vojska. Velite¾om tohto kurzu bol mjr. del. Vlad. Schmidt. V tejto istej dobe prevá-
dzal sa instruktorský kurz pre peší výcvik nováèkov. Velite¾om tohto kurzu bol por. del. 
Emil Surovjak. V tej istej dobe bol tiež kurz techn. úètovate¾ov pre cudzie útvary. 

Toto by bola èinnosś VAVS, ale len v hrubých rysoch za údobie od 12. V. do 31. 12. 
1939.272 

1939 

NA PAMÄŤ! 

Zo zimného spánku súženia, 
nastal èas radosti, 
keï nad Slovenskom slnko sa usmialo 
a Slovák chopil sa vedenia. 

270 Pravdepodobne Služba cestnej dopravy. 
271 Išlo o 12 obcí na Orave a 13 na Spiši, ktoré sa roku 1920 (1924) ocitli proti svojej vôli v cudzom 

štáte – Po¾sku. Až do roku 1939 ich obyvate¾stvo trpelo surovou polonizáciou. Neèudo, že príchod 
slovenskej armády v septembri 1939 privítali ako oslobodenie z po¾ského útlaku. Viacero takých 
zmienok nachádzame práve aj v dokumentoch slovenskej armády. 

272 VAVS (VAU) zaniklo v roku 1940 súèasne s prijatím novej organizácie autovojska, keï Automobilné 
oddiely I až III a Autozbrojovku nahradili Autoprápory 1., 2., 11 a Sborový autopark. 
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Zdesenie však hneï prišlo, 
dravci sveta toho 
hodili sa na tú zem, 
èo nebola jeho. 

Èinom dravca ¾úteho, 
Slovaè somkla v šiky, 
celou silou udrela 
na dravca svojeho. 

Nastal domov Slovaèe. 
Radostný svit slnka 
ohrial bralá tatránske 
niet otroka dneška. 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 

por. del. Surovjak Emil273 

273 Báseò bola súèasśou kroniky. 
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20 Kronika Vojenskej nemocnice 1 (Bratislava) opisuje komplikované 
pomery z rokov 1938/1939 

KRONIKA VOJ. NEM. 1 V ROKU 1939KRONIKA VOJ. NEM. 1 V ROKU 1939 

V tejto kronike pousilujem sa èo najvernejšie zachytiś rušný rok 1939, pri èom však 
najväèšmi pokúsim sa naèrtnúś marcové a septembrové dni. Marcové dni sú tie, kedy 
každý z nás konal výluène z vlastnej iniciatívy. Nebolo žiadnych rozkazov, žiadnych 
smerníc, ale èo je najhoršie, nebolo ani potrebných ¾udí. Funkcie, ktoré vykonávalo 
20 – 25 zapracovaných osôb, muselo previezś 5 mužov nezapracovaných a veru nebolo 
ani èasu, aby ktorýko¾vek z nás i vo èo najmenšej miere preštudoval povinnosti, spojené 
s tou-ktorou funkciou. Každý z nás bol postavený „in medias res“ a bol potrebný ve¾-
ký enthuziasmus, aby sme zdolali prácu, ktorá sa na nás navalila. Agenda nemocnice 
musela ísś nerušene ïalej a mali sme ve¾ké šśastie, že niektorí èeskí dôstojníci – za 
èo im musíme byś povïaèní – i keï sa strojili odísś, tých nieko¾ko dní, èo ešte strávili 
v Slovenskej republike, venovali k riadnemu vykonávaniu služby, než sme oddelenia 
mohli prevziaś od nich. Boli medzi èeskými dôstojníkmi a rotmajstrami jednotlivci, kto-
rí všemožne sa snažili prekážaś nám v naších povinnostiach, ale opaène boli zas aj takí, 
ktorí vykonávali svoje bývalé povinnosti až do posledného dòa, ochotne nás pouèovali 
a práce týmto patrí naša vïaka. 

K dôstojníkom – Èechom, svedomite konavším svoju povinnosś patrili: pplk. dr. 
Mann, pplk. Dr. Tomšík, pplk. Dr. Novotný, mjr. Dr. Fantl, škpt. Krappel, škpt. Dr. 
Èerný, škpt. Ph.Mr. Krákora, kpt. Dr. Chovanec, kpt. dr. Kiml a prap. Soukup. 

Keïže posledné roty za È.S.R. nie sú zaznamenané v kronike nemocnice, nemô-
žem sa na ne nadviazaś. Ale pri tom všetkom chceme pripomenúś niektoré dáta z roku 
1938. 

Ako je všeobecne známe, 21. mája bolo mimoriadne povolávanie záložníkov. Táto 
zvýšená pohotovosś trvala tri týždne. Potom až do 23. septembra, kedy bola vyhlásená 
všeobecná mobilizácia, bola síce nie tak prísna, ale predsa len stála pohotovosś. Gážisti 
dostali dovolenú v maximálnej výmere 21 dní. 

Po vyhlásení mobilizácie nemocnica presśahovala sa do Trnavy a v Bratislave zo-
stala iba záložná nemocnica. Velite¾om sborovej nemocnice 9 v Trnave bol pplk. Dr. 
Mann, záložnej nemocnice v Bratislave najprv mjr. v zál. Dr. Kantorek, potom kpt. Dr. 
Chvapil, ktorý bol z Prahy odkomandový do Bratislavy. Až prostred novembra, keï sa 
vracaly zpäś aj po¾né útvary, vrátila sa aj sborová nemocnica 9 do Bratislavy. Po návra-
tu sborovej nemocnice 9 prevzal opäś velenie plk. Dr. Hahn, ktorý stál na èele nemocni-
ce až do februára 1939. Keï zaèali z viedeòského rozhlasu útoèiś na plk. Dr. Hahn ako 
na žida, premiestnili ho do Èiech. Velite¾stvo po òom prevzal plk. Dr. Schubert, a keï 
ten bol dòa 1. marca penzionovaný, stal sa velite¾om pplk. Dr. Mann. 

V týchto dobách bolo v nemocnici 5 gážistov – Slovákov: škpt. dr. Dohnány, kpt. Dr. 
Trusik, npor. Dr. Hogh, šrtm. Slama a šrtm. Vámoši. Škpt. Dr. Dohnány bol prednos-
tom chirurgického oddelenia, npor. Dr. Hogh jeho prvým sekudárom; kpt. Dr. Trusik 
sekundár v bakteriologickom laboratóriu; šrtm. Slama správca materiálu a šrtm. Vámo-
ši bol správcom skladu. 
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1. marca nastúpili nováèkovia do sbor. nem. 9. Boli to samí Slováci, okrem 4 židov. 
Velite¾om roty pom. zdrav. bol mjr. Øíha a výcvikovým dôstojníkom kpt. Hrùza. Oba 
Èesi. Výcvik bol sverený aspirantom pom. zdrav.: asp. Marošimu, Doèolomanskému, 
Dudášovi a Fislovi. Aspiranti už vychovali nováèkov v duchu slovensko-národnom, ba 
dokonca si poslovenèili aj pôvodné špeciálne vojenské výrazy, èo im ovšem bolo vytý-
kané zo strany èeských velite¾ov. 

V marcových dòoch sme usilovne poèúvali viedeòský rozhlas, aby sme boli o všet-
kom èo najlepšie informovaní. Okrem toho každý z nás mal spojenia aj s dobre infor-
movanými civilnými osobami a iba tak sa mohlo staś, že nás 14. marec nenašiel úplne 
nepripravených. Ba dokonca zachránil sa aj drahocenný materiál pre Slovenský štát. 
Vyšiel totiž ešte za Èsr rozkaz odoslaś zdravotný materiál po¾ných útvarov do VZS274 

v Bystrici pod Hostýnom275 a šrtm. Vámoši so šrtm. Slamom preśahovali pokia¾ možno 
balenie a odoslanie. Tak sa stalo, že celý po¾ný zdravotný materiál zostal v Bratislave. 

12. marca z mesta zprávy o pohyboch èeských vojakov a èestníkov. Každý z nás 
netrpezlivo oèakával vývin udalostí. Zaopatrili sme si na výzvu viedeòského rozhlasu 
gardistické pásky, aby sme aspoò týmto spôsobom boli oznaèení ako slovenskí vojaci. 
Aspiranti pod vedením šrtm. Vámošiho rozdelili si medzi sebou funkcie pre prípad 
vyhlásenia samostatného Slovenského štátu. Šrtm. Vámoši mal zaistiś augmentaèné 
skladište, èat. asp. Doèolomanský slovenské mužstvo nemocnice a èat. asp. Dudáš bol 
urèený ako spojka medzi HG a Slovákmi sborovej nemocnice 9. 

Deò pre vyhlásením samostatnosti bolo rušno. Zprávy z mesta: èeské vojsko obsa-
dilo Bratislavu, obèianstvo stavia barikády, na uliciach sú prestrelky. 30 ozbrojených 
èatníkov prišlo za šrtm. Vámošim a nariadilo mu, aby odovzdal k¾úèe od skladišśa. 
Šrtm. Vámoši odoprel tak urobiś a tým zachránil majetok ve¾kej ceny. Aspiranti pouèili 
mužstvo ako sa má chovaś v prípade potreby a možno povedaś, že celá Slovaè vojenskej 
nemocnice bola stmolená v jednoliaty celok. 

14. marca 1939 okolo 12. hodiny prišli šrtm. Slama a šrtm. Vámoši do bakteriologic-
kého laboratória, kde sa zdržoval kpt. Dr. Tursik a hlásili mu: „pán kapitán, hlásime, 
že máme Slovenský štát a prosíme o rozkazy!“ Keïže najstarším dôstojníkom – Slová-
kom bol škpt. Dr. Dohnány, odobrali sa k nemu už s gardistickými páskami na rukáve 
a hlásili mu osamostatnenie sa Slovákov s návrhom, aby ihneï prevzal nemocnicu 
a v prvom rade zaistil peniaze a materiál. 

Pridúc na velite¾stvo, našli sme tam skoro všetkých dôstojníkov – Èechov. Škpt. Dr. 
Dohnány oznámil im, že máme Slovenský štát, ako najstarší dôstojník – Slovák preberá 
velenie a vyžiadal si ihneï všetky k¾úèe. Èesi bez najmenšieho protivenia sa požadova-
né veci vydali a pplk. Dr. Mann ako vtedajší velite¾ so škpt. Krapplom, poboèníkom, 
spontánne pris¾úbili svoju pomoc až do sprostenia služby, na rozdiel od dôstojníkov 
a rotmajstrov roty pom. zdrav., ktorí ihneï prestali vykonávaś svoje funkcie. 

Keï sme všetky veci zaistili, škpt. Dr. Dohnány poslal kpt. Dr. Trusika a šrtm. Vá-
mošiho k p. pplk. gen. št. Èatlošovi, ako voj. pridelencovi slovenskej vlády s hlásením, 
že nemocnicu sme prevzali, všetko sme zaistili a zároveò so žiadosśou o ïalšie rozkazy. 
Menovaní sa odobrali do bývalého domu, kde sa v ten deò sišiel slovenský snem. Me-

274 Vojenský zdravotnícky sklad. Poèas rokov 1939-1945 bol VZS umiestnený v Liptovskom Sv. Mikuláši, 
èasś materiálu bola v roku 1944 umiestnená aj v Harmanci. 

275 Bystøice pod Hostýnem, okres Kromìøíž. 
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dzitým však p. pplk. Èatloš bol zvolený za ministra N. O. a hlásenie muselo byś preto 
podané škpt. Dúbravcovi, ktorý náš postup schválil a nariadil vyèkaś ïalšie rozkazy. 

Dni sa míòaly v poradách, ako organizovaś zdravotnú službu za zmenených po-
merov, komu akú funkciu prideliś, aby pokia¾ možno riadny chod služby sa zachoval. 
Pohotovosś sa držala i naïalej a 18. marca sme vypoèuli prvý rozkaz prvého ministra 
N. O. Slovenského štátu, vysielaný bratislavským rozhlasom. V tomto rozkaze naria-
dil oznaèenie slovenskej armády bielo-modro-èervenou trikolórou na èiapkach. Každý 
si ihneï strhnul „lvíèkov“ a ošetrovate¾ky a vojaci poprišívali dôstojníkom kokardy. 
V ten deò nadšenie u vojakov nemalo konca. Nadšenie sa ešte vystupòovalo, keï vyšlo 
zvláštne vydanie „Grenzbote“, v ktorom bol uverejnený telegram vodcu Nemeckej ríše, 
Adolfa Hitlera, garantujúci nedotknute¾nosś historických hraníc Slovenského štátu na 
dobu 25 rokov. Kvôli overeniu pravdivosti radostnej zprávy odobrali sa kpt. Dr. Trusi-
ka, šrtm. Vámoši a èat. asp. Dudáš k oblastnému velite¾ovi HM Dafèíkovi. 

Po návratu do nemocnice bolo hlásené, že z Pezinka prišla telefonická výzva, aby 
sme si prišli pre nemocného vojaka. Kpt. Dr. Trusik nariadil, aby sanitné auto odišlo 
do Pezinka a aj on sám i so šrtm. Vánošim si doò sadli. Ale v Pezinku nemecké vojsko 
nechcelo veriś, že auto prichádza pre nemeckého vojaka, našich mužov chceli interno-
vaś a auto shabaś. Dalo to kpt. Dr. Trusikovi hodne námahy než dokázal pravdivosś 
údajov a než našich prepustili aj s nemocnými vojakmi. 

20. marca sa nám vrátili aspiranti z Prahy. Nastaly opäś porady, èo s nimi. Èi ich 
máme školiś, alebo priamo ich odoslaś k útvarom. Koneène zvíśazil názor, že sriadime 
školu, ktorá síce bude kratšia, ale aspoò tie najhlavnejšie veci nech sa nauèia, aby mohli 
riadne vykonávaś šéflekárske funkcie. Velite¾om školy bol ustanovený kpt. Dr. Trusik. 
Škola mala 38 frekventantov, z ktorých okrem 2 lekárnikov všetci boli lekári. Škola 
trvala do konca mája. 

V tejto dobe výcvik nováèkov musel byś prerušený, nako¾ko v nemocnici jak gážisti, 
tak i civilní zamestnanci boli väèšinou Èesi a ich miesta museli sme zaplniś z radov 
mužstva. Vojaci pridelení hneï pochopili svoje povinnosti a svedomite konali i konajú 
svoje i sverené práce. 
I funkcie už sme si v týchto dňoch rozdelili. Prednostom chirurgického oddelenia 

zostal škpt. Dr. Dohnány, ktorý súčasne prevzal aj funkciu prednostu zdrav. služby 
M.N.O., za prednostu vnútorného oddelenia sa určil npor. Dr. Cachovan, ktorého sme 
premiestnili od p. pl. 39 do nemocnice a súčasne bol určený ako šéfl ekár posádky; 
prednostom ušného a očného oddelenia sa stal por. v zál. Dr. Horváth, zubného odde-
lenia kpt. Dr. Chovanec a bakteriologického laboratória kpt. Dr. Trusik, ktorý súčasne 
dostal funkciu armádneho hygienika M.N.O. a šéfl ekára D.O.V.276 Bratislava. Roen-
tgenologické oddelenie sa pričlenilo k chirurgii a vedením roentgenu bol poverený 
čat. asp. Dr. Paule. 

Aspirantom po. zdrav. boly tiež sverené dôležité funkcie. Èat. asp. Fisla prevzal 
kmeòovú agendu, èat. asp. Doèolomanský velite¾stvo roty pom. zdrav., èat. asp. Dudáš 
správu budov, èat. asp. Drlièka úèetného u roty pom. zdrav. a èat. asp. Maroši funkciu 
poboèníka velite¾a školy dôstojníckej. 

276 Doplòovacie okresné velite¾stvo. 
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Správcovstvo lekárne po odchode Èechov musel prevzaś èat. asp. Ph.Mr. Fleischhac-
ker, nemajúci v tých dobách ešte ani dôstojnícku skúšku. Ale každý s láskou, oduševne-
ním a pod¾a najlepšieho svojho vedomia vykonával a zastával sverenú mu funkciu. 

V marci pri prepade východných slovenských hraníc Maïarmi, HG. povolala na 
východe niektoré roèníky. Do vojenskej nemocnice 1 tiež sa prihlásilo asi 60 mužov. 
Nako¾ko však naša nemocnica nestavala žiadne po¾né útvary a ubytovacie pomery boly 
zlé, prepustili sme ich v krátkej dobe. Ponechali sme si len menší poèet na nutné práce. 
V dôsledku tejto èiastoènej mobilizácie musela byś skrátená aj škola pre zdravotných 
poddôstojníkov, ktorej velite¾om bol npor. Dr. Cachovan a frekventantov sme museli 
odoslaś k ich útvarom, lebo tieto si ich žiadaly. 

V apríli vrátil sa z klinického štúdia aj kpt. Dr. Mráz, ktorý sa stal sekundárom chi-
rurgického oddelenia a súèasne osobným a mob. referentom zdrav. služby M.N.O 

30. apríla náhle bol prepustený zo služieb slovenských hospodár nemocnice, kpt. 
Nìmeèek. Hospodársku správu ihneï prevzal šrtm. Slama, ktorý ju od tej doby spravuje. 
Koncom mája odišiel do Protektorátu kpt. Dr. Chovanec a zubné oddelenie pre 

absolútny nedostatok zubných lekárov muselo sa sveriť Dr. Halmošovi, židovi, ktorý 
ho viedol až do 1. decembra, kedy sa dal aktivovať por. v zál.277 

Ve¾kú starosś nám zapríèinil svojím odchodom poboèník, škpt. Krappel, ktorý odišiel 
v júni do Protektorátu. Èlovek, zastávajúci túto funkciu nieko¾ko rokov, preukázal nám 
ve¾mi platné služby a rady. Po jeho odchode nemali sme žiadneho aktivného dôstojníka 
pom. zdrav. a preto túto dôležitú funkciu museli sme sveriś na cvièenie povolaným zá-
ložným dôstojníkom, resp. Prezenène slúžiacim aspirantom pom. zdrav., ktorí súèasne 
museli byś aj velite¾mi roty pom. zdrav. Každú chví¾u smena vo funkcii poboèníckej a 
velite¾a roty pom. zdrav. mala neblahý vliv jak na agendu velite¾stva, taj aj na mužstvo. 

Prvým osobným vestníkom v máji boli z našej nemocnice povýšení: škpt. Dr. Do-
hnány na majora, npor. Dr. Hogh a Dr. Cachovan na stotníkov. 

Júl bol mesiacom príprav k sriadeniu školy pre dôstojníkov pom. zdrav. v zál. a pod-
dôstojníckej školy, ktoré zaèaly svoju èinnosś v auguste. Velite¾om dôstojníckej školy 
stal sa por. pom. zdrav. v zál. Grellneth a po jeho odchode por. pech. v zál. Došek. 
Poèet frekventantov v dôstojníckej škole bol 19, z èoho 13 pom. zdrav. a 6 lekárnikov. 
Avšak školy boly ve¾mi krátkeho trvania, lebo koncom augusta došlo k mimoriadnym 
opatreniam. 

V auguste dvakrát bolo vonku aj exkurzné bakteriologické laboratórium. Prvý raz 
na Vig¾aši, kde vypukla epidemia tyfu: traja vojaci onemocneli, z ktorých dvaja zomreli. 
Širite¾a nákazy zistilo laboratorium v osobe 8-roèného chlapca, vyluèovate¾a baktérií 
tyfových. Druhýkrát vyšlo laboratorium do výcvikového strediska u Lešśi, kde vypukla 
epidemia èrevného kararu, pravdepodobne z piva a limonády. V oboch prípadoch skla-
dal sa personál laboratoria z stot. Dr. Trusika, èat. asp. Dr. Sirteša a des. Kucharíka, 
ako laboranta. 

Osobným vestníkom è. 2, vyšlým v auguste, boli povýšení dvaja z našej nemocnice: 
stot. Dr. Trusik na majora a por. Dr. Horváth na stotníka. 

Za mimoriadnych opatrení koncom augusta a v septembri odišiel do po¾a ako pred-
nosta zdrav. služby H.V.V. stot. Dr. Mráz. Ovšem i èinnosś vo voj. nem. 1 musela byś 
zvýšená silne. 

277 Meno nie je uvedené. 
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Kmenová agenda pod vedením èaś. asp. Fislu pracovala vo dne v noci. Písala svolá-
vacie lístky a ich rozosielala. 

Keïže voj. nemocnica odchodom pplk. Dr. Tomšíka zostala bez mob. referenta, 
mjr. Dr. Dohnány poveril touto funkciou èat. asp. Doèolomanského a funkciu poboè-
níka velite¾a nemocnice prevzal por. pom. zdrav. v zál. Rublík. 

Nako¾ko záložníci nastupovali do èinnej služby nielen na základe svolávacích lís-
tkov, ale aj na základe vyhlášok, nastal hromadný príchod záložníkov do voj. nem. 1. 
Mali sme tu stav až 1300 mužov. Takéto množstvo bolo ve¾mi śažko ubytovaś a preto 
mjr. Dr. Dohnány nariadil postaviś stany v záhrade voj. nem. 1, keïže školy a iné verej-
né budovy sme sa márne pokúšali získaś. Ubytovanie za daždivého poèasia bolo ve¾mi 
zlé, nako¾ko stany boly preležané a neopravené a cez ne pretekala voda. 

Mobilizaèná èinnosś bola sśažená tým, že voj. nem. 1 nemala žiadných mob. plánov. 
Sostavovanie mob. útvarov musel robiś mob. referent až dostal od prezentaènej komisie 
soznamy. K tomu ešte nemal dostatoèný poèet odborníkov, aby mohly byś po¾né útva-
ry kompletné. Evidencia odborníkov (kuchárov, remeselníkov) vôbec nebola. Taktiež 
chirurgov bol ve¾ký nedostatok. 
Asanačné hliadky nemohly byť vôbec vystrojené, lebo voj. nem. 1 nemá asanač-

ných oblekov.278 Poľné útvary dostaly len najnutnejší materiál. 
Voj. nem. 1 postavila 3 zdravotnícke roty, 2 po¾né nemocnice, 3 zdravotnícke vlaky 

a 2 dezinfekèné kolony. 
Vystrojenie po¾ných útvarov išlo rýchle a hladko zásluhou zvk. Vámošiho, ktorý mal 

argumentaèné zásoby po mobilizácii v roku 1938 v úplnom poriadku a roztriedené. 
Ve¾ké śažkosti nám robilo zaopatrenie hipomobilných doplòkov. Aèko¾vek prípi-

som bol urèený J.P.O.I. K dodaniu vozov, koní a potrebného mužstva, predsa sa tak 
nestalo dochví¾ne a v potrebnej dobe. Boli sme odkazovaní na OKK 1, kde sme sa však 
stretli s ve¾kou neochotou, napriek osobnému zákroku prednostu zdrav. služby H.V.V. 
Mjra Dr. Dohnányho. V dôsledku toho musel mob. referent vyžiadaný už transport pre 
zdrav. rotu odvolaś a znova si ho vyžiadaś až po dodaní vozatajského doplòku. Týmto 
sa oddialil odchod do po¾a o 5 dní. 

V dôsledku rýchleho vedenia vojny a všeobecnej motorizácie armády, rozhodol sa 
prednosta zdrav. služby mjr. Dr. Dohnány motorizovaś armádne po¾né nemocnice. 
Pod¾a výpoètov a po praktickom preskúšaní zistilo sa, že k motorizácii 1 po¾nej ne-
mocnice je potrebných 13 nákladných, 3 tunových aut. Vyžiadali sme si potrebný poèet 
aut a naložili po¾nú nemocnicu, ktorá sa odsunula na východ po železnici a až tam 
pokraèovala v ceste po ose. Motorizovanie po¾ných nemocníc sa vcelku dobre osved-
èilo. Získalo sa ve¾a èasu, odpadla zbytoèná námaha a aj pohyblivosś za operujúcimi 
armádami bola hodne zvýšená. 

Na príkaz prednostu zdrav. služby H.V.V. V poli, stot. Dr. Mráza, odoslala voj. 
nem. 1 do po¾a 1 motorizovanú armádnu po¾nú nemocnicu, 1 diviznú zdrav. rotu a 2 
zdravotnícke vlaky. Tieto vlaky boly sostavené v Trnave a na Vrútkach, kde vyèkávaly 
ïalšie rozkazy. V èinnosti neboly. 

Ostatné po¾né útvary, ktoré nemocnica postavila, boly v pohotovosti len po stránke 
personálnej. Materiál pre ne vydaný nebol. 

278 Mali za úlohu protichemickú obranu jednotiek; slovenská armáda používala protichemické – asanaè-
né obleky vz. 36 a vz.38 èeskoslovenského pôvodu. 
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Neskôr sa už aj ubytovanie zlepšilo. Dostali sme totiž k dispozícii ústredné vojenské 
zátišie a èasś zámockých kasární. Jednotlivé po¾né útvary viedly si svoje stravné hospo-
dárstvo samostatne, nako¾ko by bolo bývalo śažké dochádzaś pre stravu zo zámockých 
kasární do nemocnice. 

Pri mobilizácii jednotlivé po¾né útvary zas v úplnom poriadku a kázni likvidovaly. 
Ve¾a starostí nám narobili záložníci i lekári židia, ktorých má voj. nemocnica hodne 

vo svojom kmenovom poète. Na základe výnosu M.N.O. bola sriadená pracovná rota 
vo voj. nem. 1 a neskôr boli odoslaní do pracovného tábora v Trnave. So židovskými 
lekármi to bolo ešte horšie. Bolo ich to¾ko, že jeden druhému prekážali a tým sśažovali 
prácu. Mnohé po¾né útvary zas nemaly ani lekára a my sme nesmeli lekárov-židov dá-
vaś k vojenským útvarom. 

Osobným vestníkom è. 5 boli z našej nemocnice povýšení: èaś. Asp. Doèolomanský 
na por. pom. zdrav. a súèasne ustanovený èakate¾om. Ïalej na por. zdrav. prez. sl. èat. 
asp. MUDr-i: Rehák, Sirteš, Wurm, Brechtl, Mardiak. Na por. lek. prez. sl. Ph. Mr. 
Fleisch hacker a na por. pom. zdrav. prez. sl. èat. aspiranti: Drlièka, Dudáš, Fisla, Ma-
roši, Ohrival, Zaśko a Rajky. 

K 1. septembru boli premiestnení z voj. nem. 1 do voj. nem. 2: stot. Dr. Hogh a stot. Dr. 
Horváth. Prednostom ušného a oèného oddelenia voj. nem. 1 stal sa npor. Dr. Mráz. 

V októbri opäś zaèala škola pre dôstojníkov zdrav. v zál., ktorá trvala až do 5. ja-
nuára a ktorej velite¾om bol stot. Dr. Cachovan. V tejto škole bolo 45 lekárov ako 
frekventantov. 

V poslednom štvrśroèí 1939 poriadali sme kurzy pre záložných dôstojníkov. Dohro-
mady sme mali tri kurzy. Velite¾om kurzov bol prednosta zdrav. služby H.V.V. Mjr. Dr. 
Dohnány. 

1. novembra prevzal velite¾stvo vojenskej nemocnice 1 po mjr. Dr. Dohnánym mjr. 
Dr. Trusik. 
Povýšení boli osobným vestníkom č. 8 z vojenskej nemocnice na por. zdrav. prez. 

služby títo čat. asp. MUDr-i: Beňuška, Paulo279, Skotnický a Vojtaššák. 
Dòom 1. novembra bol aktivovaný aj por. pom. zdrav. Fisla a dòom 1. decembra 

aktivovaný a súèasne povýšený na npor. Zdrav. Dr. Krajèoviè, ktorý ihneï bol poverený 
funkciou prednostu zubného oddelenia. 

Teraz vojenská nemocnica 1 má 3 aktívnych dôstojníkov pom. zdrav. Sú to: por. 
Pavlík, velite¾ roty pom. zdrav., por. Doèolomanský, poboèník velite¾a záložnej dôstoj-
níckej školy a por. Fisla, vedúci kmenovej agendy. Poboèníka velite¾a nemocnice koná 
por. pom. zdrav. v zál. Rublík. 

Soznam lekárov a ostatných gážistov, 
konajúcich službu vo voj. nem. 1 ku dòu 31. decembra 1939 

Mjr. zdrav. MUDr. Trusik Pavel velite¾ nem. a predn. bakt. lab. 
Mjr. zdrav. MUDr. Dohnány Ladislav predn. zdrav. sl. HVV a chirurg 
Stot. zdrav. MUDr. Mráz Pavel osob. ref. HVV., sekundár chirurg 
Stot. Zdrav. MUDr. Cachovan Ignác prednosta vnút. odd., velite¾ školy 
Npor. zdrav. MUDr. Mráz Štefan prednosta ušného a oèného oddelenia 

279 Horevyššie uvedený ako MUDr. Paule. 
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Npor. zdrav. MUDr. Krajèoviè prednosta zubného oddelenia 
Por. zdrav. MUDr. Beòuška Ladislav sekundár v bakteriál. laboratóriu 
Por. zdrav. MUDr. Skotnický Fedor sekundár na vnútornom oddelení 
Por. zdrav. MUDr. Vojtaššák Jozef sekundár na roentgenovom oddelení 
Por. lek. v zál. Ph. Mr. Fleischhacker správca lekárne 
Por. pom. zdrav. Pavlík Valdemar velite¾ roty pom. zdrav. 
Por. pom. zdrav. Doèolomanský Jozef poboèník velite¾a školy 
Por. pom. zdrav. Fisla Anton vedúci kmen. agendy 
Por. pom. zdrav. v zál. Rublík Jakub poboèník velite¾a nemocnice 
Zvk. hosp. Slama Vojtech hospodár nemocnice 
Zvk. pom. zdrav. Vámoši Dezider správca skladu 
Rtk. úè. Bolyoš Ján úèetný roty pom. zdrav. 
Rtk. hosp. Gajdoš Štefan 
Rtk. hosp. Ožvald František 
Rtk. hosp. Ježko Michal 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 

|153| 



 

    

     
 

21 Kronika Vojenskej nemocnice 3 pojednáva o evakuácii nemocnice 
z Košíc do Prešova v jeseni 1938, ako aj o fungovaní útvaru 
v  alších mesiacoch 

Vojenská nemocnica 3              Prešov, 8. február 1940 

VÝPIS Z KRONIKY VOJ. NEM. 3VÝPIS Z KRONIKY VOJ. NEM. 3 
ROK 1939:ROK 1939: 

Píšeme kroniku z dôb najrušnejších v dejinách nášho národa. Sme presvedèení, že 
každá udalosś zachytená na papier je kamienkom v mozaike historie nášho národa. 
Vieme, že zkreslené a špatne ulámané kamienky nemôžu daś vernú podobu obrazu, tak 
i v našej práci chceme pracovaś len s èistými, pravými faktami, aby bolo možné niekedy 
ich riadne hodnotiś. 

Venujme nieko¾ko slov udalostiam r. 1938. Keï národ náš nastupoval do zbrane 
za mobilizácie v septembri 1938 proti nepriate¾ovi na severe i na juhu, ani ten najväèší 
pesimista nemohol predpokladaś, že o nieko¾ko týždòov budeme sa lúèiś s Košicami, 
ch¾úbou slovenského východu. Krutý osud odtrhol ich od našej rodnej zeme a všetko 
èo len trochu túžilo za vlasśou, muselo z Košíc utekaś. Sśahovali sa ¾udia, úrady i ústa-
vy. Všetko v ohromnom tempe, lebo politické nebo bolo stále ve¾mi zamraèené. Už via-
ly krik¾avé maïarské zástavy nad Košicami, keï naši statoèní chlapci zaèali sśahovaś 
dnešnú vojenskú nemocnicu 3 – vtedajšiu sborovú nemocnicu 11 do Prešova. Vïaka 
dobrej organizácii a nad¾udskému výkonu každého jednotlivca, zariadenie nemocnice 
bolo prevezené s najmenšími škodami. 

V Prešove nemocnicu èakala ve¾mi krušná doba. Ťažko bolo myslite¾né, aby sa bol 
našiel primeraný objekt, ktorý by staèil pojaś tak ve¾ký kolos, ako je voj. nemocnica. 
Uchýlila sa preto do rôznych budov mestských, a to: èasś bola v št. uèite¾skom ústave, 
èasś v gr. kat. internáte, èasś v terajších Hlinkových kasáròach a èasś v býv. pos. ne-
mocnici. Sśahovanie bolo dirigované z Košíc. Pod¾a denných rozkazov velite¾stvo sa 
presśahovalo do Prešova po 18. X., lebo 20. X. denný rozkaz je už datovaný v Prešove. 

Snižovaním poètu armády ubúdalo i nemocných. Postupne boly uvolòované jed-
notlivé budovy a aj nemocnica sa stále koncentrovala do terajších Hlinkových kasáreò. 
V týchto objektoch samozrejme nebola najistejšou a bola prehadzovaná z jednej budo-
vy do druhej. Však ako pamiatka zostal na streche nama¾ovaný èervený kríž. Väèšinou 
sa usídlila v hlavnou trakte kasární a len nervové oddelenie bolo v od¾ahlej budove. 
Umiestnenie bolo prechodné, vedeli to všetci vtedajší èinitelia, ale bola tu zima, nedalo 
sa niè robiś. Príchodom jara mala sa riešiś otázka definitívneho umiestnenia nemocni-
ce. 

Ale koleso politických udalostí toèilo sa prudko ïalej a blížil sa marec, ktorý zna-
menal rozchod Slovenska s Èeskom a Moravou. Malo to ve¾mi prenikavý význam pre 
našu nemocnicu. Veï nikde nebolo jedného Slováka aspoò kapitána, a preto poèiatky 
boly ve¾mi śažké. Zo všetkého personálu v nemocnici bol jediný podporuèík Slovák 
MUDr. František Renker, u roty jediný podporuèík Emil Maliar a nieko¾ko aspirantov. 

|154| 



 

 
 

    

 

 

Týmto ¾uïom pripadla úloha prebraś všetky oddelenia, kancelárie a skladištia. Bola 
to na prvý poh¾ad úloha neprevedite¾ná. Ale vykonali ju. Odchádzajúci èeskí velitelia, 
prednostovia, úradníci i vojaci svoje miesta väèšinou odovzdali v bezvadnom stave, 
svojim nástupcom prispeli i radou, takže prechod bol úplne hladký bez výstupov a ne-
príjemných scén. 

Keï sledujeme denné rozkazy z tejto doby, len èiastoène si môžeme urobiś obraz 
tak ve¾kého prechodu. Denný rozkaz zo 14. marca je úplne krátky, nevidieś na òom, že 
by sa v ten deò bola stala nejaká významná udalosś. Aj z 15. marca je suchý, len vecné 
rozkazy. Èlovek má dojem, že udalosti z Bratislavy nedoletely ešte do Prešova. Aj roz-
kaz zo 16. marca je nápadný nie svojim obsahom, ale je písaný slovensky. Je to prvý 
slovenský rozkaz. Ostatné zostáva pri starom. V dennom rozkaze zo 17. marca máme 
nariadené nosiś slovenské trikolóry miesto dosávadných odznakov. 18. marca na den-
nom rozkaze je už podpisovaný npor. zdrav. MUDr. Ján Tielesch280 ako zástupca slov. 
vlády u sbor. nem. 11. Menovaný bol šéflekárom del. pl. 11 – a ako najvyšší dôstojník 
zdravotníctva prevzal túto funkciu. 19. marca preberá už funkciu velite¾a nemocnice od 
odchádzajúceho ppl. Rudolfa Glyknera a poveruje lekárov doèasným vedením jednot-
livých oddelení. 

Vnútorné oddelenie viedol ppor. zdrav. MUDr. František Renker 
chirurg. oddelenie viedol èat. asp. zdrav. MUDr. Michal Gendiè 

èat. asp. zdrav. MUDr. Vojtech Grosz 
kožné a pohl. oddelenie viedol npor. zdrav. MUDr. Štefan Kraiczer. 
Podobne ostatné funkcie u roty a v kanceláriách boly obsadené schopnými pod-

dôst. – Slovákmi. 
V nasledujúcich dòoch èítame v rozkazoch prezentácie dobrovo¾níkov i narukova-

ných, lebo na východe sa zaèalo skutoène bojovaś. Tu nastaly ve¾mi krušné èasy pre 
nemocnicu. Ešte neni likvidovaná otázka odchodu nemocných èeskej národnosti, už 
máme vo výh¾ade nové návaly nemocných a ranených. V nasledujúcich denných rozka-
zoch vidíme dobrovo¾né prihlášky lekárov, ktorí sa starajú o pacientov pozostalých a sú 
pripravení pre event. pacientov nových. Boje na východe skutoène zaèaly, na všetky 
strany bolo treba lekárov, ale bol ich nedostatok, nedostatok v nemocnici a nedostatok 
v poli. Všetci boli preśažení, śažko pracovali celý deò. Skoro každý druhý deò museli 
maś noèné služby, èo trvalo skoro mesiac. 

Z èeských lekárov a úradníkov ako nezbytné museli zostaś: 
škpt. zdrav. MUDr. Simeon Syrovátka ako prednosta nerv. oddel., 
prap. úè. Ján Kéda ako hospodár, 
kanc. ofic. Jozef Buráò ako poèetný, 

ale škpt. zdrav. MUDr. Simeon Syrovátka odišiel do Prahy a funkciu prednostu nerv. 
oddelenia prevzal npor. zdrav. MUDr. Jozef Jamriška.281 

Boje na východnom Slovensku ustaly, nemocnica ako tak dostávala sa do normál-
nych ko¾ají. 

280 Ján Tielesch, neskôr v roku 1944 pôsobil v hodnosti mjr. zdrav. ako velite¾ Vojenskej nemocnice 2 
v Prešove. 

281 Stot. zdrav. J. Jamriška do konca vojny pôsobil ako velite¾ Vojenského ústavu pre duševne a nervove 
chorých v Trnave. 
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24. marca prichádza z Bratislavy por. zdrav. MUDr. Ján Matejka, výnosom MNO 
urèený za prednostu vnútor. oddel. 18. apríla prišiel kap. zdrav. MUDr. Ladislav Knóth, 
ktorý prebral funkciu prednostu chirurg. oddel.282 

8. mája – MNO ho ustanovuje velite¾om nemocnice, tým istým dòom preberá npor. 
zdrav. MUDr. Ján Tielesch zubné oddelenie. 

9. mája býv. sborová nemocnica 11 bola premenovaná na vojenskú nemocnicu è. 3. 
23. mája bolo zrušené kožné a pohlavné oddelenie. Jeho dosavádny prednosta stal 

sa šéflekárom del. pluku v Kežmarku. Letné obdobie prebiehalo v celku k¾udne. Všetci 
sme sa starali o zapracovanie, zdokonalenie a prispôsobenie novým pomerom. Stále 
sme v nemocnici a musíme sa snažiś nejakým spôsobom toto prostredie zlepšovaś. Za-
èali sme preto všetky miestnosti na I. oddel. bieliś, vyhádzali sme zo sien háky, žiadali 
sme natrieś okná a dvere, upraviś záchody, ale toho sme sa už nedoèkali. 

V polovici augusta bolo zrušené nervové a ušné283 a jeho prednosta bol poslaný do 
ústavu pre duševne a nervove chorých v Trnave.284 

Dòa 21. augusta nastúpil službu npor. zdrav. MUDr. Štefan Mráz a prevzal vedenie 
oèného, nosného, ušného a krèného oddelenia. 

Za nieko¾ko dní opäś sa objavujú mená prezentovaných záložníkov. Znova sme 
v zbrani a opäś prešovská voj. nemocnica je najviac zaśažená. Z nej sa vystrojujú prá-
porné obväzištia pre prap. lekárov, chystajú sa div. zdrav. roty, po¾né nemocnice a de-
zinfekèné kolony. 

Znovu sa hrnú lekári, lekárnici a pom. zdrav. Práca sa však valí nemožným tempom. 
Na vnútornom oddelení poèet nemocných rapídne stúpa – a za nieko¾ko dní dosahuje 
èísla 96. Pri zisśovaných od 80 – 100 až 150, èo je úctyhodný poèet. Nie menej je toho 
na ostatných oddeleniach a lekári musia nasadiś tempo, ozbrojiś sa trpezlivosśou a pra-
covaś bystrovtipom, aby neuškodili vlasti, ani nepoškodili jednotlivca. Naša nemocnica 
stala sa útoèisśom nemeckej armády, do nej boli posielaní onemocnení po¾skí zajatci, 
takže sme mali ve¾mi živý kaleidoskop národností. 

Èervení kríž slovenský je nám všemožne na pomoci. Sriaïuje sa výpomocná ne-
mocnica o 50 posteliach v mestskej rodinnej škole, rozšírená v prípade potreby na 
100 postelí. Vybavujeme ju potrebným inštrumentáriom, obväzmi, všetko je pripravené 
pre prijatie nemocných. Dobrovo¾né sestry Èerveného kríža sa hlásia ako výpomocný 
ošetrovate¾ský personál na nemocnièné oddelenia, konajú svoju dennú i noènú službu 
s ochotou a obetavosśou. Obyvatelia mesta a organizácie nosia lahôdky, cigarety a i pe-
òažné dary nemocným. 

Koncom septembra min. nár. obr. gen. Ferdinand Èatloš navštívil ranených, lás-
kavým slovom hodnotí hrdinné èiny našich ranených a zanecháva v nich pre celý ich 
život mužnej pýchy, že svoju povinnosś konali tak, ako to národ od slovenského vojaka 
oèakáva. 

Stav tento trval po celý september skoro do konca októbra. Po skonèení vojny opäś 
poèet nemocných sa zmenšoval poètom rukovaných a aby sme si boli úprimní i rastú-
cou nádejou na prepustenie. Tým práca sa zmenšovala a narukovaných lekárov sme 
zamestnali triedením a kontrolou mob. materiálu. 

282 V tejto funkcii vydržal až do roku 1944. 
283 V texte je ušné preèiarknuté a nad tým napísané duševné. 
284 Rukou je ïalej dopísané: „...v Trnave, kde prevzal funkciu velite¾a tohto ústavu.“ 
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Koncom októbra prišiel na klinické štúdia npor. zdrav. MUDr. Štefan Mráz. 
Zaèiatkom novembra bol odkomandovaný do Bratislavy na klinické štúdia por. 

zdrav. Ján Matejka a pozdejšie i stot. zdrav. MUDr. Ladislav Knóth. 
Týmto spôsobom jednotliví prednostovia majú získaś potrebné vedomosti k riadne-

mu vedeniu svojich oddelení. 
V nemocnici s obavami oèakáva sa zima. Z minulého roku sa pamätajú, že za týchto 

podmienok, keï sú deravé okná, vydraté dvere, rozbité pece, nie je možné vykúriś na 
žiadanú teplotu, zvlášś keï sa bude kúriś len drevom. Obavy sa skutoène splnily. Na 
vnútornom oddelení teplota sa pohybovali medzi plus 5 a mínus 5 stupòov Celzia.285 Že 
za takých okolností lieèba je svrchovane snížená uzná každý. My sme dosia¾ uznania 
nenašli a musíme znovu a znovu upozoròovaś na tento stav vecí, prosiś o nápravu, písaś 
petície a urgencie, aby tento katastrofálny stav budúceho roku sa neopakoval. Ináè po 
zdravotníckej stránke behom oboch mobilizácií a za tak nepriaznivých podmienok, 
sme uspokojiví. Úmrtnosś je minimálna, skutoène len ve¾mi śažké prípady a sme pres-
vedèení, že pri vyhovujúcich podmienkach i tento poèet poctivou a svedomitou prácou 
snížime. V tej nádeji kráèame do Nového roku a s¾ubujeme si, že budúcu zimu už bu-
deme pracovaś v dobre vybavenom ústave, tak ako o to prosíme a ako to navrhujeme. 
Spisy s návrhom na adaptácie budov sú detailne vypracované, uložené na stavebnej 
správe v Prešove, kde èakajú na realizáciu. 

Velite¾ voj. nem.: 
stot. zdrav. MUDr. L. Knóth 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 

285 Zima zaèiatkom roka 1940 bola skutoène najkrutejšou poèas vojnového obdobia. 
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22 Výpisy z kroniky Doplňovacieho okresného veliteľstva Levoča, 
ktoré opisujú prvé mesiace fungovania doplňovacej služby a jej 
organizačné zmeny 

K è. 64 dôv. 1940 

DOPLŇOVACIE OKRESNÉ VELITEĽSTVO E V O Č A P ŠTÁTNOMDOPLŇOVACIE OKRESNÉ VELITEĽSTVO LL E V O Č A  POO ŠTÁTNOM 
PREVRATE 14. MARCA 1939PREVRATE 14. MARCA 1939 

Kronikár: por. dopl. Rudolf Veber, 27 roèný, rodisko: Vrútky, okr. Turèiansky Sv. 
Martin, vzdelanie: 7 tr. reálky s maturitou, maturita na uèite¾skom ústave a hudobná 
a dramatická akadémia. 

V prvých dòoch po štátnom prevrate na Slovensku úradovalo DOV ako vojenský út-
var286 s názvom „DOV Spišská Nová Ves, t. è. Levoèa“ nerušene; dôstojníci, rotmajstri 
a obèianski zamestnanci ostali na svojich miestach bez výnimky. Okrem dvoch kance-
lárskych oficiantov Slovákov všetci boli národnosti èeskej. 

Prvá vážna práca nastala 16. marca 1939 telegrafickým povolaním dôstojníkov, rot-
majstrov a mužstva najmladších piatich roèníkov I. zálohy /t. j. odvodných roèníkov 
1936, 1935, 1934, 1933 a 1932/ do èinnej vojenskej služby. Vyhláška týkala sa len prí-
slušníkov slovenskej národnosti z týchto okresov: Gelnica, Prešov, Vranov, Michalov-
ce, Humenné, Trebišov, Medzilaborce, Stropkov, Giraltovce, Snina, Bardejov, Sabinov, 
Stará ¼ubovòa, Levoèa, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves a Poprad. 

Velite¾ útvaru mjr. Vladimír Horák ustanovený bol dòa 15. marca 1939 prednostom 
dopl. služby sboru v Spišskej Novej Vsi, jeho zástupca zastával funkciu velite¾skú. Nor-
málny chod služby netrval dlho: dôstojníci, rotmajstri a obèianski zamestnanci èeskej 
národnosti odchádzali do krajiny „Protektorátu Èechy a Morava“. Dòa 17. marca hlási 
doèasný velite¾, že pracuje s troma dôstojníkmi, štvormi rotmajstrami a piatimi obèian-
skymi zamestnancami. Už však 23. marca na žiadosś pozbavil služby troch rotmajstrov 
a dòa 25. marca troch èeských dôstojníkov, jedného rotmajstra a troch obèianskych 
zamestnancov. Mužstvo pridelené DOV bolo dòa 22. marca odsunuté do Èeska a na 
Moravu. Ostal teda pri DOV: jeden dôstojník dopl. èeskej národnosti ako velite¾ a dva-
ja kanc. oficianti slovenskej národnosti. 

Dòa 14. apríla odišiel tiež doèasný velite¾ a DOV prevzal toho dòa opäś major Vladi-
mír Horák, úradujúc prechodne v Spišskej Novej Vsi ako prednosta doplòovacej služby 
VI. sboru, poobede v Levoèi ako velite¾ doplòovacieho okresu. 

Z väèších úloh v tom èase uvádzam: výkaz dôstojníkov a rotmajstrov I. a II. zálohy 
príslušných na území Slovenska, pod¾a stavovských skupín a národností, ako aj výkaz 
mužstva I. a II. zálohy pod¾a druhu zbraní /služieb/ a pod¾a národností. Pre zaují-
mavosś: v doplòovacom okrese, ku ktorému vtedy patril polit. okres Levoèa /26. 753 

286 Doplòovacie okresné velite¾stvá (DOV) boli, pod¾a reformy z mája 1939, inštitútom podriadeným 
ministerstvu národnej obrany. Ich úlohou bola predovšetkým evidencia a doplòovanie brancov. Boli 
akoby predchodcami neskorších okresných vojenských správ. 
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obyvate¾ov/, Sp. Nová Ves /37. 203 obyv./, Poprad /27. 857 obyv./, Gelnica /28. 663 
obyv./, a zvyšok z okresu Košice-vidiek odstúpeného dòa 4. novembra 1938 Maïarsku, 
vtedy bolo 12. 273 vojakov a 3. 188 poddôstojníkov. Pomer národností: Slovákov bolo 
2.189 poddôstojníkov a 9.584 vojakov, Nemcov 829 poddôstojníkov a 2.105 vojakov, 
Maïarov 163 poddôst. a 514 vojakov, Rusínov a Poliakov 7 poddôst. a 70 vojakov. 
Nápadný je malý poèet Rusínov: je isté, že sa tu gréckokatolíci hlásili za Slovákov, èo 
sa skoro na to vplyvom agitácie menilo v neprospech národnosti slovenskej na východ-
nom Slovensku. 

Koncom apríla boly na Slovensku zrušené velite¾stvá sborov. Miesto VI. sboru je 
utvorené VV 3 /vyššie velite¾stvo/ v Prešove. Doplòovacia služba k VV nepatrí. Pod¾a 
novej organizácie slovenskej brannej moci sú na východnom Slovensku dva doplòova-
cie okresy. Sídlo DOV je v Levoèi a v Prešove. K DOV Levoèa patrí 9 politických okre-
sov: /Gelnica – 28.663, Levoèa – 26.753, Poprad – 27.857, Spišská Nová Ves – 37.203, 
Dobšiná – 21.161, Kežmarok – 31.880, Stará ¼ubovòa – 23.205, Sabinov – 40.159, 
Spišská Stará Ves – 9. 378/ s celkovým poètom 246.259 obyvate¾ov. DOV podlieha 
priamo MNO. 

Dòom 7. mája je ministrom národnej obrany za velite¾a v Levoèi ustanovený ma-
jor Vladimír Horák /èeskej národnosti, moravský Slovák/. Tým istým dòom bol sem 
pridelený i jeden dôstojník a jeden rotmajster evidenènej služby èeskej národnosti. Na-
stúpil len pridelený dôstojník: teda u vojenského útvaru, kde boli za èesko-slovenského 
režimu systemizovaní traja dôstojníci dopl. služby /okrem velite¾a/, jeden dôstojník 
zdravotníctva /v hodnosti podplukovníka/, traja dôstojníci evidenènej služby šesś rot-
majstrov evid. služby, jeden kancelársky úradník a traja kanc. pomocníci /oficianti/, 
koná tu službu: jeden major dopl. služby, jeden stotník evid. sl., dvaja kanc. oficianti. 
Šéflekár DOV je súèasne šéflekárom pešieho pluku 1 v hodnosti nadporuèíka. S týmito 
pracovníkmi naèim zdolaś: doplòovanie brannej moci, evidenciu mužstva, dôst. a rot-
níkov mimo èinnej služby, evidenciu platovú /vdov a sirôt, vojenských invalidov/, supe-
rarbitrácie, prípravy pre mimoriadne opatrenie /zvýšenie prezenèných poètov a pod./ 
a prípravy pre mobilizáciu. 

Boly to ozaj śažké zaèiatky. Ale dobrou vô¾ou a chuśou k práci daly sa prekonaś 
všetky prekážky, ktoré tvorivej robote stavaly sa v cestu. 

MNO bolo si vedomé nedostatku dôstojníkov a rotníkov. Preto už 15. mája 1939 
uverejòuje výzvu v rozkazoch a tlaèi, aby sa prihlásili mladší dôstojníci z pov. a v zálohe 
pre službu doplòovaciu, rotníci a poddôstojníci pre službu evidenènú /výnos HVV è. 
12.812 dopl. 1939/. Výsledok výzvy bol dobrý: prvý slovenský dôstojník z povolania pri 
DOV Levoèa nastúpil 15. augusta, druhí dvaja 1. septembra, štvrtý 1. decembra 1939. 

V júni 1939 znova bola riešená otázka èeských dôstojníkov /rtk./: niektorí boli pone-
chaní iba do 30. júna /menoslov bol uverejnený výnosom HVV Bratislava èís. 201.845 
dôv. 1. osob. 1939/, pod¾a dohody medzi vládou Slovenského Štátu a Protektorátom. 

Sotrvanie po 30. júni 1939 znamenalo definitívne prevzatie do slovenskej armády 
/:dôst. a rtk., ktorí tu po 30. júni ostali, dostali osobitné dekréty podpísané ministrom 
NO o trvalom prijatí/.  Tým pre nich zanikol právny nárok v Protektoráte Èesko-Mora-
va. Otázka štátneho obèianstva voj. gážistov èeskej národnosti má byś riešená pripravo-
vaným zákonom tak, že všetci ponechaní dôst., rtk., a obèian. Zamestnanci, keïže dòa 
14. marca konali službu u voj.správy dnešného Slovenska bez opèného, èiže naturali-
zaèného aktu, samoèinne získavajú slovenské štátne obèianstvo. 
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Na toto riešenie opäś bolo upozornené výnosom MNO èís. 202.615 dôv./1.osob. 
1939 dòa 27. júna. Pridelení tu dôstojníci èeskej národnosti mohli sa teda pokojne 
venovaś svojím povinnostiam. 

Základným pilierom vojenskej organizácie je DOV a kmeòové /náhradné/ teleso. 
Našou snahou bolo usporiadaś èím prv evidenciu pri DOV a kmeòovú knihu pri 

náhradných telesách mladej slovenskej armády. Organizácia, o ktorej už bola zmienka, 
rušila niektoré útvary bývalého è.-sl. Vojska a inú sluèovala. Pre gážistov a mužstvo do 
14. marca èinne slúžiace u útvarov v Protektoráte a na Podkarpatskej Rusi založené 
boly „náhradné kmeòové listy“ u útvaru tej istej zbrane /služby/, kde títo gážisti a muž-
stvo pokraèujú v èin. /aktívnej/ službe. Tí, kto sa hneï po návrate nehlásili /išlo o muž-
stvo, ktoré sa navrátilo do domova/, notárskymi úradmi boli vyzvaní k pokraèovaniu 
v prezenènej službe /lehota do 10. apríla 1939/ u najbližšieho im útvaru ich zbrane 
/služby/. 

V druhej polovici mája pokraèované bolo: výnosom èís. 13.003 dopl.. 1939 nariaïu-
je MNO vziaś do kmeòových poètov dôstojníkov a rotníkov v zálohe a mužstva v zálo-
he /náhr. zál./, ktorí boli príslušníkmi útvarov v Protektoráte a na odstúpenom území. 
DOV o každom takom dôstojníkovi /rtk./ I. a II. zálohy spísalo „náhradný kmeòový 
list“ a predkladalo tieto listy MNO, ktoré dôst. /rtk./ vtelilo do slovenských útvarov. Pre 
mužstvo v zál. náhr. zál./ spísalo DOV náhr. kmeò. list a vtelilo ho samo k náhradnému 
telesu príbuznej zbrane /služby/ pod¾a pobytu a špeciálneho výcviku. Do 10. júna boli 
takto vtelení príslušníci piatich najmladších roèníkov. 

Pod¾a osnovy nového branného zákona i Nemci budú podliehaś brannej povinnosti, 
ktorá pre nich bola zrušená vládou èesko – slovenskou nariadením èís. 39/1939 z 24. 
februára Sb.zák. a nar. 

Stalo sa tak vládnym nariadením èís. 182/1939 Sl. Z. zo dòa 25. júla 1939: pod¾a 
neho MNO Bratislava výnosom è. 204.868 dôv. /dopl.1939 nariaïuje, aby Nemci, ktorí 
mali nastúpiś do prez. služby 1. marca t.r., zavolaní boli na 2. októbra 1939, a to k pe-
šiemu pluku 1 do Levoèe a k del. pluku 1 /IV. odd./ do Žiliny. Ostatok prez. služby – 7 
mesiacov a jeden deò – bol im odpustený. 

Hlavné odvody, nariadené na rok 1939 ešte za è.-slov. režimu boly po štátnom prev-
rate 14. marca 1939 zastavené, prerušené. Bolo naèim ich dokonèiś. Preto MNO už 
17. júla 1939 nariaïuje Krajinskému úradu /výnos è. 202.774 dôv./dopl. 1939 urobiś 
prípravy /cest. a pracovné rozvrhy, predvolanie k odvodom atï./. Hlavné odvody sú na-
vrhnuté na august a september, k ním budú povolaní branci roè. narodenia 1917, 1918 
a 1919, všetci štátni príslušníci Slovenska /aj Nemci/. Èesi, ktorí nadobudli na území 
Slovenského štátu domovského práva po 30. októbri 1918, pokladajú sa za štátnych 
príslušníkov. 

Pod¾a pokynov, ktoré MNO vydalo v auguste 1939, pri odvodoch bude používa-
né klasifikácií obvyklých za režimu è.-sl. /služba radová „A“, služba pomocná a stráž-
na „B“ a „Bs“/. U brancov neschopných k vojenskej službe klasifikovaných „schopný 
ako...“ /napr. ako pisár k službe pomocnej/. „Neodvedený“ bola pri odvode zisśovaná 
„schopnosś pre pracovnú službu“. 

U Židov a Cigánov rozhodovalo sa len pre pracovnú službu, teda bez oh¾adu na 
telesnú a duševnú spôsobilosś. 

V dopl. okrese Levoèa hlavné odvody zapoèaly dòa 23. VIII. v Poprade /3 dni/, 
pokraèovaly v St. ¼ubovni /2 dni/, v Sp. Starej Vsi /1 deò/, v Kežmarku /3 dni/, v Spiš. 
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Novej Vsi /3 dni/, v Sabinove /5 dní/, v Spiš. Podhradí /2 dni/, v Gelnici /4 dni/ a kon-
èily v Levoèi dòa 28. septembra /1 deò/. 

Priebeh hlavných odvodov bol hladký, hoci sa konaly za pomerov mimoriadne ruš-
ných, o èom ïalej bude zmienka. 

K odvodom prišlo 3275 brancov, a to: 
2.053 roè. 1917 /III. trieda a starší/, 
703 roè. 1918 /II. trieda/ 
519 roè. 1919 /I. trieda/. 

Absencia brancov bola nápadná: v Nemecku za prácou boli robotníci, baníci, kovo-
remeselníci atï., najmä nemeckej národnosti, ktorí sa na predvolanie nedostavili. Takto 
nevyhovelo odvodovej povinnosti: 

222 brancov z gelnického okresu 
156 brancov z kežmarského okresu 
165 brancov zo sabinovského okresu 
157 brancov z novoveského okresu atï. 

Celkový poèet neprítomných brancov bol 1059 /:z toho pripadá na III. odv. triedu 
642 brancov:/. Zjav v minulých rokoch nevídaný. 

Zdatnosś brancov celkove bola uspokojivá. 
Hlavné odvody prevedené boly rýchlym tempom. Na jeden deò okresný úrad pred-

volal 180 i viac brancov. Požiadavky kladené na èlenov odvodovej komisie, najmä na 
dôstojníka zdravotníctva, boly ve¾ké. 

V okrese St. ¼ubovòa je pozorovaś podvýživu brancov. V troch obciach tohto okre-
su práve poèas hlavných odvodov bol brušný týfus. 

V gelnickom okrese bola nápadná absencia brancov z obce Nižný Medzev: zo 46 
povolaných brancov dostavilo sa iba 5, a to cudzí /do tejto obce domovom nepatriaci/ 
a Cikáni. Ostatní ušli pred odvodom do Maïarska aj s rímsko-katolíckym farárom tejto 
obce. Všetci boli národnosti nemeckej.287 

Cestovanie vlakom a autobusmi poèas hlavných odvodov bolo ve¾mi hatené, takže 
voj. èlenovia a mužstvo pridelené komisii, èasto boli odkázaní použiś osobného a ná-
kladného automobilu, ktorý ochotne dala k dispozícii Hlinkova Garda. Železnice vtedy 
dopravovaly transporty vojsk slovenských a ríšskonemeckých. 

Ve¾ký nedostatok je odborného personálu evidenènej služby. MNO snaží sa odpo-
môcś výzvou, aby sa prihlásilo mužstvo prezenènej služby za podmienok stanovených 
predpisom A-VII-1. Výzva mala úspech. K DOV Levoèa v letných mesiacoch bolo takto 
prijatých 9 vojakov a poddôstojníkov odv. roè. 1937 a 1938. 

Prvé cvièenie v zbrani /služobné/ slovenských dôstojníkov v zál. bolo v auguste: 
MNO vyzvalo rádiom dôstojníkov v zál. profesorov a uèite¾ov, aby dòa 1. augusta nastú-
pili k cvièeniu, a to u posádkového velite¾stva v Bratislave, skadia¾ boli pridelení k voj. 
útvarom. Úèel: doplniś rady dôstojníkov z povolania a propagaèný. 

287 Ako zaujímavosś možno spomenúś, že práve pomaïarèení obyvatelia tejto obce ve¾mi tvrdo „priví-
tali“ vo svojej obci aj oficiálneho vodcu slovenských Nemcov Franza Karmasina – pri jeho návšteve 
v obci dòa 11. decembra 1938 ho doslova obhádzali kameòmi, ba po òom aj strie¾ali. Bližšie: SCH-
VARC, M.: Gu¾ka pre štátneho tajomníka. Pamäś národa, roè. III, 4/2007, s. 42-50. 
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V auguste 1939 zapoèaté bolo s vydaním slovenských voj. preukazov, najprv pre 
roèníky I. zálohy. Nováèkovia roè. 1938 nemuseli – pod¾a výnosov MNO Praha za re-
žimu è.-sl. – nastúpiś, keï bývali v cudzine /na území odstúpenom Maïarsku, Po¾sku, 
Nemecku/. MNO Bratislava nariadilo koncom augusta 1939, aby títo branci slovenskej 
národnosti príslušní do obcí na území Slovenska boli zavolaní na 1/3 do prezenènej 
služby. U brancov národnosti nemeckej, maïarskej, rusínskej a židovskej príslušných 
na územie Slovenska zistiś v domovskej obci, èi optovali pre cudzí štát alebo nestratili 
štátne obèianstvo na Slovensku a pod¾a výsledku ich alebo povolaś na 2. októbra do 
prezenènej služby alebo vytreś z protokolov odvedených. Èas od 1. marca 1939 do ná-
stupu má byś zarátaný tak, aby boli prepustení s brancami, ktorí nastúpili 1. marca /ako 
to bolo prv spomenuté o zavedení brannej povinnosti Nemcov/. 

Zvláštne okolnosti si vyžiadaly, aby mužstvo, ktoré splnilo koncom septembra 
zákonnú prezenènú povinnosś /dvojroènú/, bolo síce formálne preložené do zálohy 
dòom 30. septembra, ale hneï bolo pridržané k mimoriadnemu cvièeniu v zbrani. Išlo 
o mužstvo, ktoré nastúpilo 1. októbra 1937 do prezenènej služby. 

Príslušníci istých roèníkov I. zálohy boli v auguste vyzvaní nastúpiś k mimoriadne-
mu cvièeniu v zbrani. Vyžiadala si to situácia zahranièno-politická. Toto prvé vážne 
opatrenie Slovenského štátu bolo skúškou neobyèajného významu z h¾adiska vojenské-
ho, národohospodárskeho i politického, dopravného atï. Mladá branná moc tu skvele 
obstála. 

V druhej polovici septembra situácia sa vyjasnila nato¾ko, že pristúpené bolo k do-
èasnému prepusteniu mužstva v zálohe roèníkov 1904288 a starších. 

Nového ich zavolania do èinnej služby nebolo už potom potrebné. 
V októbri 1939 z èinnej služby prepustený bol odv. roèník 1936 a náhradná záloha 

roèníka 1938, takže v prezenènej službe ostal po 21. októbri iba roèník 1937 a to do 11. 
novembra 1939 /èiastoène/, prípadne do 28. decembra /zvyšok tohto roèníka/. V ïal-
šej èinnej službe ostávajú do 1. marca 1940 len tí, ktorí nemali v obèianskom živote 
zamestnania a hlásili sa k nej dobrovo¾ne. 

V novembri 1939 upravená bola branná povinnosś bohoslovcov /novicov/, kòazov 
a kláštorných Bratov kresśanských cirkví štátom uznaných: 

Odvedení bohoslovci /novici/ vte¾ujú sa do vojenskej nemocnice  v Bratislave a zara-
ïujú sa z moci úradnej do pomeru trvalých dovolencov až do vysvätenia /ordinovania/. 
Po vysvätení zavolaní budú do prezenènej služby k 1. júlu, prekonajú šesśtýždòový vý-
cvik a budú preložení na trvalú dovolenku až do uplynutia prez. služobnej povinnosti. 
Dòom preloženia do zálohy MNO vymenuje ich za poruèíkov duchovnej služby v zá-
lohe, bez osobitnej skúšky. Cvièenia nekonajú a v mobilizácii  nastupujú pod¾a urèo-
vacích lístkov poèas mimoriadnych opatrení. Bratia kláštorní /frátri/ konajú normálnu 
prezenènú službu u pomocného zdravotníctva. 

Kto je Židom, stanoví vl. nariadenie z 18. apríla 1939 èís. 63/39 Slov. zákonníka: 
Vojaci-Židia, odvedení v r. 1938 a dosia¾ prezenènou službou povinní poèas tejto 

služby sústredení sú v pracovných táboroch v oblasti divízie. Pri hlav. odvodoch 1939, 
ako bolo prv spomenuté, Židia a Cigáni klasifikovaní boli len pre vojenskú pracovnú 
službu, ktorú nastúpia vo februári 1940 ako „pracovník Žid“, „pracovník – Cigán“. Do 
kmeòových poètov útvaru nebudú patriś, v evidencii ich bude maś DOV a kmeòové 

288 Najskôr chyba v origináli – pod¾a všetkého má byś asi roèníka 1934. 
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teleso pod¾a evidenèných listov. Židia a Cigáni starších odvodových roèníkov, ktorí sú 
doteraz v kmeòových poètoch vojenských útvarov ako dôstojníci, poddôstojníci a voja-
ci, neskoršie budú preradení a vedení ako pracovníci. 

Dòom 31. decembra 1939 slovenskú armádu opúšśa väèší poèet dôstojníkov a rotní-
kov èeskej národnosti trvale tu prijatých v máji toho roku. Pod¾a dohody medzi zástup-
cami SR a zástupcami vlády Protektorátu Èechy a Morava pokraèujú 1. januárom 1940 
v štátnej službe v Protektoráte. 

Preh¾ad za rok 1939: 
Velite¾ doplòovacieho okresu: major Vladimír Horák 
Dôstojnícky sbor k 31. decembru skladal sa: z 1 nadporuèíka dopl., 2 poruèíkov dopl., 
1 nadporuèíka zdrav. /súèasne šéflekár p. pl. 1 a posádky/ 
Rotníci: žiadní 
Ïalejslúžiaci poddôstojníci: 7 /sedem/ 
Mužstva bolo: 11 vojakov i poddôstojníkov 
Obèianskych zamestnancov: 4 /štyria/ 
Zdravotný stav: ve¾mi dobrý 
Ukáznenosś: uspokojuje. 

Za správny výpis z kroniky 28. 1. 1940 
velite¾ DOV mjr. dopl. Vladimír Horák 

(podpis) 

(VHA Bratislava, f. 55, šk. 59) 
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Zhrnutie 

Vznik Slovenského štátu v marci 1939 patrí medzi śažiskové otázky súèasnej sloven-
skej historiografie. Slovenský štát, i keï vznikol pod silným tlakom hitlerovskej politiky, 
znamenal zaèiatok samostatnej štátnej existencie Slovákov. Slovensko sa stalo subjek-
tom medzinárodného práva a dokonštituovalo si aj všetky atribúty štátnosti – zahraniè-
nú politiku, armádu, žandárstvo, prezidentský úrad, èi štátne symboly. 

Slovenská armáda sa formovala od 15. marca 1939 (vznik ministerstva národnej ob-
rany) na základe bývalej èsl. armády. Proces jej vzniku komplikoval predovšetkým akút-
ny nedostatok velite¾ských a odborných kádrov, nedostatok niektorých druhov zbraní 
a techniky. Èoskoro pristúpili aj ïalšie závažné vonkajšie okolnosti. Predovšetkým ma-
ïarská agresia na východnom Slovensku, násilné zaberanie armádneho materiálu na 
západnom Slovensku nacistami. 

Predkladaná edícia dokumentov mapuje proces vzniku slovenskej armády na strán-
kach kroník zachovaných armádnych jednotiek (útvarov). Kroniky boli internými do-
kumentmi armády, neboli urèené na verejnú publicitu, èo zvyšuje ich dôveryhodnosś. 
Ich autormi boli èi už aktívni alebo záložní dôstojníci. Vznikali v krátkom odstupe od 
zachytávaných udalostí, v priebehu roka 1939 a zaèiatkom 1940. 

Kroniky prinášajú bohaté faktografické informácie pokývajúce obdobie od marca 
1939 až do konca roku 1939. Informácie sa týkajú formovania, štruktúry a èinnosti 
jednotlivých jednotiek(útvarov), ich úèasti vo vojne s Maïarskom a Po¾skom. Môžeme 
sa z nich však dozvedieś aj množstvo informácií ne-vojenského charakteru, ako napr. 
z oblasti regionálnej histórie èi dobových reálií, èím sa stávajú využite¾nými aj pre 
širší okruh záujemcov o slovenskú históriu 20. storoèia. Knižná publikácia nepriamo 
nadväzuje aj na edíciu dokumentov Proti Po¾sku. Odraz śaženia roku 1939 v denníkoch 
a kronikách slovenskej armády. (Bratislava : ÚPN, 2007). 
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Zusammenfassung 

Die Entstehung des Slowakischen Staates im März 1939 gehört zu den Kernfragen 
der gleichzeitigen slowakischen Historiographie. Obwohl der Slowakische Staat unter 
dem starken Druck der Hitlerpolitik entstand, bedeutete er einen Anfang einer eigenen 
Staatsexistenz der Slowaken. Die Slowakei wurde ein Subjekt des Völkerrechts und 
konstituierte sich auch alle anderen staatlichen Attributen – die Außenpolitik, die Ar-
mee, die Gendarmeire?, das Präsidentenamt und die Staatssymbole. 

Die slowakische Armee formierte sich vom 15. März (die Entstehung des nationalen 
Verteidigungsministeriums) auf Grund der ehemaligen tschechoslowakischen Armee. 
Der Prozess ihrer Entstehung komplizierte vor allem der akute Mangel an Befehls-und 
technischen Kader, sowie an bestimmte Arten von Waffen und Technik. Bald kamen 
auch die anderen wichtigen externen Faktoren. Vor allem die ungarische Aggression im 
Osten der Slowakei und gewalttätige Belegung des militärischen Materials von Nazis-
ten im Westen der Slowakei. 

Die vorgelegte Edition der Dokumenten kartiert den Prozess der Entstehung der 
slowakischen Armee auf den Seiten der Chroniken der Militäreinheiten. Die Chroniken 
waren die internen Dokumente der Armee. Sie waren nicht für eine öffentliche Pub-
lizität bestimmt, was ihre Vertrauenswürdigkeit erhöht. Ihre Autoren waren ent weder 
aktive oder Reserveoffiziere. Sie entstanden im kurzen Abstand von den erfassenden 
Erreignissen, während des Jahres 1939 und Anfang des Jahres 1940. 

Die Chroniken bringen reiche faktografische Informationen, die die Etappe von 
März 1939 bis zum Ende des Jahres 1939 bedecken. Die Informationen belangen die 
Formung, Organisation und Wirkung der einzelnen Militäreinheiten an, sowie ihre Teil-
nahme am Krieg mit Ungarn und Polen. Man kann aus ihnen auch eine Menge von 
Informationen des nicht militärischen Charakters erfahren, z. B. aus dem Bereich der 
regionalen Geschichte oder der Zeitrealien. Sie werden damit auch für den breiteren 
Interessentenkreis um die slowakische Geschichte des 20. Jahrhunderts ausnutzbar. 
Die Buchpublikation knüpft indirekt an die Edition der Dokumente Gegen Polen. Die 
Reflexion des Heerzuges im Jahre 1939 in den Tagebüchern und Chroniken der slowaki-
schen Armee. (Bratislava : ÚPN, 2007). 
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Zoznam skratiek 

AP – Automobilový prápor 
asp. – aspirant 
aut. – automobilový 
bat. – batéria 
br. – branný, branec 
brig. – brigádny 
CP – cyklistický prápor 
CPO – civilná protiletecká ochrana 
èat. (ètk.) – èatník 
div. – divízia, divízny 
del. – delostrelectva, delostrelecký 
DOV – doplòovacie okresné velite¾stvo (predchodca okresnej vojenskej 

správy) 
dôv. – dôverný 
DR (1) – denný rozkaz 
DR (2) – dôverný rozkaz 
drag. – dragúnsky (druh jazdeckého vojska) 
dsl. (ïsl.) – ïalejslúžiaci (gážista) 
d. z. – dôstojnícky zástupca (náhrada za zrušenú ès. hodnosś 

podporuèíka) 
DZ – doprovodné zbrane 
ev. – evanjelici, evanjelický 
f. – fond 
FS – Freiwillige Schutzstaffel (tzv. ochranné oddiely Deutsche Partei) 
gu¾. – gu¾ometný 
HG – Hlinkova garda 
HKB – horská kanónová batéria 
hnf. – húfnice 
hor. – horský 
hosp. – hospodár, hospodársky 
hran. – hranièiarsky 
HS – hospodárska správa 
HVV – Hlavné vojenské velite¾stvo 
inž. – inžiniersky 
J. E. – Jeho eminencia (oslovenie biskupa) 
just. – justície 
kanc. – kancelársky 
kap. – kapitán 
kpt. – kapitán 
KPÚV – kanóny proti útoènej vozbe 
Ks – koruna slovenská 
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kult. – kultúrne 
let. – letectva, letecký 
mat. – materiál 
min. (1) – mínometný 
min. (2) – minimálny 
mob. – mobilný 
motor. – motorizovaný 
náhr. – náhradný 
nákl. – nákladný 
NO – náhradný oddiel 
OA – obrnený automobil 
odd. (1) – oddelenie 
odd. (2) – oddiel 
ofic. – oficiant (pomocník) 
OP – opevòovacie práce 
OV – osobitný výnos 
p. – peší 
pal. – palebný 
pion. – pioniersky (ženijný) 
pl. – pluk 
pob. – poboèník 
podd. – poddôstojnícky 
pokr. – pokraèovanie, pokraèovací 
pos. – posádka, posádkový 
ppl. – podplukovník (zastarale) 
pplk. – podplukovník 
prap. – prápor 
prap (2) – práporèík 
prok. – prokurátor 
PÚV – Prápor útoènej vozby 
r. g. – reálne gymnázium 
rámc. – rámcová 
roz. – rozlièný 
RSZ – rádiové a spojovacie zariadenia 
rtm. – rotmajster 
SCD – služba cestnej dopravy 
sl. z. – slovenský zákonník 
slov. – slovenský 
S. P. – samostatný prápor 
spoj. – spojovací, spojársky 
spr. – správca 
stav. – stavebníctva 
stot. – stotník (ekvivalent niekdajšej kapitánskej hodnosti v slovenskej 

armáde) 
SV – Stanovište velite¾stva 
šk. – škatu¾a 
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škpt. – štábny kapitán (hodnosś z ès. armády) 
špec. – špeciálny 
šrtm. – štábny rotmajster 
TG – śažké gu¾omety 
TS – technická správa 
útv. – útoèná vozba 
VAVS – Vojenské výcvikové automobilové stredisko 
V. G. P. L. – ve¾korážne gu¾omety proti lietadlám 
vl. – vlastný 
vl. (2) – vládny 
voj. – vojak, vojenský 
VT – výcvikový tábor 
vyh¾. – vyh¾adávanie, vyh¾adávací 
výk. – výkonný 
výn. – výnos 
VV3 – Vyššie velite¾stvo 3 
vz. – vzor 
VZS – Vojenský zdravotnícky sklad 
VZU – vojenský zemepisný ústav 
zdrav. – zdravotníctva 
ZH – Zabezpeèenie hraníc 
zvk – zástavník 
ZVV – zemské vojenské velite¾stvo 
žel. – železnièný 
žen. – ženijný, ženijné vojsko (neskôr pionierske) 

Adam, František, por. 
Alexander, Ve¾ký 
Alexy, Eduard, npor. 
Ambruš, Ján, mjr. 
Andorka, Rudolf, plk. maï. arm. 
Antal, Ondrej, des. 
Antolèík, Ján, rtk. 
Artim, Vojtech, npor. 

Baèek, slob. 
Bahurinský, Ladislav, por. 
Bachinie-Lažan, stot. 
Baka, Igor 
Baláž, Ján, npor. 
Balla, Ján, por. 
Balogh, Alexander, èat. 
Baltéz, Imrich, èat. 
Baran, Gejza, des. 
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Menný register 

BARČÁK, Vít, por. 
BARTEK, XX 
BATTA, Štefan, por. 
BEČER, Oliver 
BEDERKA, rtm. 
BELAČÍK, Pavel, por. 
BELÁK, Rudolf 
BELKA, Štefan, des. 
BELLA, Štefan, stot. 
BENKA, Andrej, ppor. 
BE UŠKA, Ladislav, MUDr., por. 
BERÁK, Pavel, npor. 
BERÁNEK, des. 
BILÝ, Ján, des. 
BIČŠO, Timotej, des. 
BOBÁĽ, Michal, èat. 
BODICKÝ, MT 
BOJ ANSKÝ, Jozef, slob. 
BOLESLAVSKÝ, ¼udevít, slob. 
BOLYOŠ, Ján, rtk. 
BORITAŠ, Vincent, èat. 
BOTKA, Emil, npor. 
BOŽOVSKÝ, Václav, npor. 
BÖHM, kanc. ofic. 
BRANDOBUR, prof. 
BRANÍK, por. 
BRAŠE , rtk. 
BRECHTL, MUDr., por. 
BREUER, Ladislav, ppor. 
BRÓDY, Andrej 
BRZIAK, Miloš, por. 
BUDAVÁRY (BUDINSKÝ), Eugen, stot. 
BUDKO, Alfonz, por. 
BUFFA, Ján, voj. 
BUKVA, Vladimír, por. 
BURÁ , Jozef 
BUREŠ, Augustín, plk. 
BYČANOVSKÝ, èat. asp. 
CACHOVAN, Ignác, MUDr., npor. 
CERIÁN, Jozef, por. 
CIEL, Ján, por. 
CIMLER, Vladimír, plk. 
CSÉFALVAY, František 
ČAPLA, Jozef, èat. 
ČAPLOVIČ, Miloslav 

ČATLOŠ, Ferdinand, gen. 
ČÁNI, Štefan, mjr. 
ČEPČEK, Štefan, des. 
ČEPEC, Karol, des. 
ČERMÁK, František, pplk. 
ČERNÁK, Vincent, por. 
ČERNEK, Ján, mjr. 
ČERNOK, Anton, por. 
ČERNÝ, Dr., škpt. 
ČESNEK, Viktor, por. 
ČILLÍK, Jozef, kpt. 
ČIPKA, Ján, JUDr., ppor. 
ČONKA, Ján, por. 
ČULEN, Kliment, por. 
ČULEN, Marek 
ČUNDERLÍK, Alexander, gen. 
ČUPEJ, Jozef, žand. stržm. 
ČUVARA, Jozef, por. 
DAFČÍK, Ján 
DALLOŠ, Gejza, MUDr., èat. 
DANÁK, Vojtech, èat. 
DANČÍK, rtk. 
DANIHEL, èat. 
DANIŠ, Peter, d. z. 
DA O, rtm. žen. 
DARVAŠ, Štefan, MUDr., kpt. 
DAXNER, Cyril, npor. 
DEMČÁK, por. 
DEVAN, des. 
DITRICH, Ambroz, rtk. 
DOBROVODSKÝ, Jozef, npor. 
DOČOLOMANSKÝ, Jozef, asp. 
DOHNAL, František, npor. 
DOHNÁNY, Dr., škpt. 
DOMANICKÝ, slob. 
DONOVAL, Gustav, èat. 
DOSTÁLIK, Viktor, mjr. 
DOŠEK, por. 
DOTZAUER, Quido, pplk. 
DÓCZY, Pavol, stot. 
DRDOŠ, Ján, por. 
DRLIČKA, èat. 
DROZD, Artur, voj. 
DUBECKÝ, František, por. 
DÚBRAVEC, škpt. 
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DUDÁŠ, asp. 
DUCHNOVSKÝ, npor. 
DULA, Ján, por. 
DULÍK, Jozef, por. 
ĎUMBALA, Ondrej, por. 
ĎURAČKA, August, voj. 
ĎURČANSKÝ, Anton, kpt. 
ĎURČANSKÝ, Ferdinand 
ĎURIŠA, slob. 
ELLER, Ján, slob. 
ENGLER, Samuel, stot. 
FABIK, Ján, des. 
FANTL, Dr., mjr. 
FEJÉR 
FEKETE, Juraj, èat. 
FE OVČÍK, Štefan 
FIAM, Ján, por. 
FILIP, škpt. 
FILIP, Jozef, por. 
FINDIAK, voj. 
FISL, asp. 
FLEISCHHACKER, Ph.Mr., èat. 
FRAŠTACKÝ, Ján, štrtm. 
FRECH, Otto, stot. wehrmachtu 
FRITZ, Gejza 
FRLIČKA, Ján, por. 
FUSEK, Alexander, pplk. 
GABLECH, des. 
GABULA, Gabriel, npor. 
GAJDOŠ, Michal 
GAJDOŠ, Štefan, rtk. 
GALBA, Theofil, por. 
GALGÓCZI, rtk. 
GALLOVIČ, Juraj, MUDr., npor. 
GANDEL, Jozef, ¼udevít, por. 
GAŠ, Imrich, èat. 
GAŠEK, Václav, škpt. 
GAŠPARÍK, Augustín, por. 
GAŠPAROVIČ, Peter, por. 
GAVALOVIČ, Viliam, por. 
GÁLIK, ¼udovít, npor. 
GENDIČ, Michal, MUDr., èat. 
GERLEY, Július, por. 
GERMUŠKA, XX 
GILL, Alojz, npor. 
GLAZJA, Ján, por. 
GLYKNER, Rudolf, pplk. 
GOLDBERGER 
GOLIAN, Ján 
GOSSANYI, Alexander, por. 

GOŠANI, Anton, èat. 
GOTS, Štefan, MUDr. 
GREGOR, voj. 
GREGUŠKA, npor. 
GRELLNETH, pot. 
GROSZ, Vojtech, MUDr., èat. 
GRÚ , èat. 
GULIANIČ, npor. 
GULIŠ, Imrich, por. 
HAHN, Dr., plk. 
HAJDU, Imrich, por. 
HAJDU, Jozef, por. 
HAJDU, Tibor, JUDr., ppor. 
HAJDUK, Michal, èat. 
HALÁK, ppor. 
HALMOŠ 
HAMMER, Ján, por. 
HAMPL, Ján, prap. 
HANDL, František, kpt. 
HANES, Emil, des. 
HARŠÁNYI, Ján, por. 
HAŠŠÍK, Štefan 
HAVAŠOVÁ, Margita 
HAVIAR, kpt. 
HAVLÍČEK, ¼udovít 
HAZUCHA, Jozef, por. 
HÁBER, Elo, por. 
HEIDLER, Karol, mjr. 
HENNEL, Vojtech, èat. 
HÉSEK 
HITLER, Adolf 
HIRNER, Anton, èat. asp. 
HLAVÁČ, Štefan, prof. 
HLAVÁČ, Vladimír, por. 
HLAVEK, Ján, èat. 
HLINKA, Andrej 
HODERMARSKÝ 
HOĎO, slob. 
HOGH, Dr., npor. 
HOCHEL, Karol, por. 
HOLČÍK, por. 
HOLEC, Michal, por. 
HOMOLA, Bedøich, gen. 
HORÁK, Vladimír, mjr. 
HOREJŠÍ, František, pplk. 
HORNAK, Emil, por. 
HORST, Don, mjr. luftwaffe 
HORVATH, rtm. žen. 
HORVÁTH, Boris, por. 
HORVÁTH, Tibor, por. 
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HORVÁTHOVÁ 
HOTOVÝ, por. 
HOZA, Jozef, ppor. 
HÔRKA, Alfonz, por. 
HÖNISCH, èat. asp. 
HRABČÁK, Ján 
HRABEC, Karol, mjr. 
HRUŠOVSKÝ, ¼udovít, por. 
HRŮZA, kpt. 
HUDEC, Ján, por. 
HUJSA, Augustín, por. 
HUNČÍK-MAZUR, Vincent, por. 
HURTAJ, rtm. 
HURTÍK, rtm. 
HUŠŤÁK, Ján, èat. 
CHEBE , Ján 
CHLADNÝ-HANOŠ, Ján, por. 
CHOVANEC, Dr., kpt. 
CHROBOK 
CHVAPIL, Dr., kpt. 
ILEČKO, ¼udevít, por. 
IMRIŠKA, Jozef, rtm. 
IMRO, Ján, pplk. 
INTRIBUS, Robert, por. 
ISKRA, por. 
JABLONICKÝ, Jozef 
JALOVIAR, èat. 
JAMRIŠKA, Dušan, stot. 
JAMRIŠKA, Jozef, MUDr., npor. 
JANOŠTIAK, Karol, èat. 
JANOVSKÝ, Michal, zvk. 
JANŠÁK, Štefan, ing. 
JELE , Oskar, npor. 
JESENSKÝ, Ján, rtk. 
JEŽKO, Michal, rtk. 
JIROUTA, pplk. 
JURAČKA, Florián, por. 
JURÁK, František, stot. 
JURECH, Štefan, pplk. 
JURGA, por. 
KABÁT, rtm. 
KÁČER, voj. 
KALFAS, des. 
KALINSKÝ, Štefan, voj. 
KAMODI, Ladislav, des. 
KANÁK, Viliam, mjr. 
KANTOREK, Dr., mjr. 
KAPITÁN, František, rtm. 
KAPRALČÍK, František, slob. 
KARAFFA, Štefan, des. 

KAŠPAR, Ján 
KAŠPER, František 
KEČKÉŠ, por. 
KELER, por. 
KERATA, Ján, èat. 
KERN, rtm. 
KÉDA, Ján, práp. 
KIKA, Bøetislav, por. 
KIML, Dr., kpt. 
KINDERNAY, Ladislav, npor. 
KIRSCHBAUM, Jozef 
KIŠŠ, Dezider, stot. 
KLANICA, Mikuláš 
KLESKE , Július, por. 
KLIMKO, Jozef, rtk. 
KLUBERT, Tomáš 
KLUČÍK, František, plk. 
KMEŤ, Jozef, rtk. 
KMEŤ, Karol, por. 
KMEŤO, rtm. 
KMICIKIEWICZ (KMICIKIEVIČ), Jaroslav, mjr. 
KNEPPO, Karol, slob. 
KNÍŽEK, Josef, rtm. 
KNÓTH, Ladislav, MUDr., kpt. 
KOBZÁNY, Ján, por. 
KOHEL, Ján, stot. 
KOHÚT, Juraj, slob. 
KOLAŘIK, por. 
KOLLÁR, Ondrej, šrtm. 
KOLPAK, Michal, npor. 
KOLPAK, stot. 
KOPÁL, Anton 
KOPČA, Vojtech, por. 
KORBEĽ, Samuel, JUDr., stot. 
KONDEL, Vojtech 
KORAUŠ, Július, èat. 
KORDA, Alexander, stot. 
KORDA, Rudolf, por. 
KORE -BAKARA, Metod, stot. 
KOŠÍK, Jozef, d. z. 
KOŠÚT, Ondrej, des. 
KOTBAJ, Ján, rtm. 
KOTRBA, štrm. 
KOVÁČ, Alexander, por. 
KOVÁČ, Ján, rtk. 
KOVÁČ, Vincent, slob. 
KOVÁČIK, ¼udovít, por. 
KOVAL, Jozef, rtk. 
KOVALČÍK, František, pplk. duch. 
KOZÁK, Ondrej, d. z. 
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KOŽNAR, por. 
KÓ A 
KRAICZER, Štefan, MUDr., npor. 
KRAJČOVIČ, MUDr., npor. 
KRAJ ÁK, por. žen. 
KRÁKORA, Ph.Mr., škpt. 
KRÁLIK, Jozef, JUDr., por. 
KRÁLIK, Ladislav, por. 
KRAPPEL, šktp. 
KRASINEC, ¼udevít, por. 
KREHEĽ, Bartolomej, por. 
KREINER, kpt. luftwaffe 
KREMNISKÝ, rtm. 
KRENČEJ, mjr. del. 
KREIGER, František, rtk. 
KRIVOŠ, Emil, mjr. 
KRISTEN, Karol, npor. 
KRISTÍN, mjr. 
KRIŠKO, Pavel, por. 
KRIŠTOF, Štefan, èat. 
KRIVOŠ, Emil, mjr. 
KRNÁČ, Ján, škpt. 
KRPELEC, Ján, stot. 
KRSÁNEK, Karol, por. 
KRUŽLIAK, Peter, rtk. 
KRÜGER, plk. luftwaffe 
KUBÍČEK, Karel, mjr. 
KUCMANN, por. 
KUČERA, Ján, stot. 
KUČERA, Daniel, èat. 
KUCHÁR, vl. komis. 
KUCHARÍK, des. 
KUNA, Pavel, mjr. 
KUNDRÁT, Július, por. 
KYNCL, por. 
KYSEL, rtm. 
LABUDA, František, rtm. 
LAHOLÍK, rtm. 
LAPUTKA, Peter, por. 
LAŠTUVKA, František, šrtm. 
LAURINEC, Imrich, por. 
LAVRINEC, Štefan, rtm. 
LEDNÁR, por. 
LEDNICKÝ, Anton, stot. 
LENDVAY, Elemír, mjr. 
LENDVAY, Ladislav, por. 
LIGAČ, Jozef, rtk. 
LIPTÁK, Mikuláš, mjr. 
LISICKÝ, Štefan, MUDr., npor. 
LISO , Gejza, èat. 

LIŠKA, ¼udevít, por. 
LONGAUER-ŠKOBIRA, Rudolf, des. 
LOVICH, Ján, por. 
LOVRANT, Dezider, èat. 
LOŽEK, npor. 
LUDVIGH, Ladislav, npor. 
LUKÁČ, Michal, por. 
MÁČAY, Július, por. 
MACKO-LUPTÁK, Jozef, voj. 
MAHOLÁNI, slob. 
MACH, Alexander (Šaòo) 
MACHÁČEK, por. 
MAJERČÍK, Štefan, mjr. 
MAJESKÝ, Belo 
MAJESKÝ, Štefan 
MAJDÁK, por. 
MALÁR, August, pplk. 
MALÁR, Ján, mjr. 
MALIAR, Emil, ppor. 
MALINOVSKÝ, por. 
MANN, Dr., pplk. 
MARCELY, Pavel, por. 
MARDIAK, MUDr., por. 
MAREČEK, por. 
MARKANČUK, Jozef, mjr. 
MARKO, Vojtech, npor. 
MARONEK, Ján, voj. 
MAROŠI, asp. 
MARTINČOK, Ján 
MARVAN, František, gen. 
MATEJKA, Ján, MUDr., por. 
MATEJKA, voj. 
MATIS, Ondrej, rtk. 
MATULÁK, Ondrej, por. 
MATÚŠEK, por. 
MEDVEC, Juraj, por. 
MEDVECKÝ, Štefan, por. 
MEISSLINGER, Ladislav, JUDr., por. 
MELICHER, Tomáš, por.+ 
MESSINGER, mjr. wehrmachtu 
MÉZL, Ondrej, gen. 
MIČEK, Štefan, por. 
MIHALÍK, Ján, èat. 
MIHÁLEK, por. 
MICHALEC, Štefan, zvk. 
MICHALÍK, Štefan, por. 
MIKUŠ, František, rtk. 
MÍL, František, štrtm. 
MILECZ, Ivan 
MIŠÍK, Ján, slob. 
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MITOŠINKA, Jozef, npor. 
MITRÍK, Imrich, rtm. 
MLÁDEK, Belo, kpt. 
MOJTO, František 
MORAVEC, Ondrej, gen. 
MORVIC, škpt. 
MRÁZ, Pavel, MUDr., stot. 
MRÁZ, Štefan, MUDr., npor. 
MUT ANSKÝ, ¼udovít 
NÁTER, èat. 
NĚMEČEK, kpt. 
NERER, Pavel, npor. 
NETSCH 
NIŽ ANSKÝ, Jozef, npor. 
NOE, biblická postava 
NOSKO, Július, stot. 
NOVÁK, Peter, plk. 
NOVOTNÝ, Emil, mjr. 
NOVOTNÝ, npor. 
NOVOTNÝ, Dr., pplk. 
 UKOVIČ, Štefan, èat. asp. 
OBROČNÍK, Pavel, voj. 
OBUCH, Pavel, d. z. 
OHRIVAL, por. 
OLŠAN, Leopold 
ONDRÁČEK, Adam 
ONDREJKOVIČ 
ONDRIŠ, Jozef, slob. 
ONDROVIČ, Štefan, zvk. 
OPITZ, Ladislav, por. 
ORAVEC, August, por. 
ORTHOFER, Július, por. 
OSUSKÝ, por. 
OTTO, gen. 
OZÁBAL, por. 
OŽVALD František, rtk. 
PALKOVIČ, Martin, šktp. 
PARČAMI, Jozef, por. 
PARIČ, Michal, èat. 
PATAKY, de, Tibor 
PAULE, Dr., èat. 
PAULINY, Vladimír 
PAVELEK, Ján, por. 
PAVELKA, Martin, zvk. 
PAVLÍK, Andrej, èat. 
PAVLÍK, Valdemar, por. 
PAVLOVIČ, Viliam, por. 
PAŽICKÝ, slob. 
PEJS, Oldøich 
PETRÁŠ, Rudolf, por. 

PICHL, Karel, stot. 
PIPICH, Juraj, por. 
PFLIEGEL, Arnošt, por. 
PFLIEGEL, Ladislav, por. 
PICHO SKÝ, por. 
PLENKNER, Emil, JUDr., pplk. 
POHLY, Gejza, rtk. 
POHRANC, škpt. 
POKORNÝ, František, rtm. 
POLK, Elemír, stot. 
POLAKOVIČ, voj. 
POLÁK, Cyprián 
POLIAČEK, rtm. 
POLIEVKA, Mikuláš, èat. 
POMÁHAČ, Hynek, pplk. 
POMFFY, Jozef 
POPELUŠÁK, Martin, d. z. 
POSLUCH, Jozef, por. 
POUSEK, pplk. 
PRHÁČEK, por. 
PROSCHINGER, Jozef, por. 
PŘITSKÝ, por. 
PULANICH, Anton, gen. 
PUPÁK, Jozef, por. 
PUTERA, Anton, por. 
RAFFAJ, Eduard, des. 
RAGAN, rtm. 
RAJKY, por. 
RAJTÁK, slob. 
RAKOLCAI, Ladislav, kpt. maï. armády 
RAKOVSKÝ, Jozef, Dr., des. 
RAKÚS, Štefan, npor. 
RAŠLA, Anton, JUDr., por. 
PAVLÍK, por. 
REHÁK, MUDr., por. 
RENKER, František, MUDr., ppor. 
RÉVAY, slob. 
RIEGGER, mjr. 
RIPKA, mjr. 
RIZNER, prap. 
ROTT, Alexander, npor. 
RÓŽA, Ján, npor. 
RUBLÍK, Jakub, por. 
RUDOLF, mjr. 
RUCHTER, pplk. wehrmachtu 
RUMANOVSKÝ, rtm. 
RYBNÍČEK, Ferdinand, por. 
ŘÍHA, mjr. 
SAVKO, Viliam, por. 
SÁDOVSKÝ, Ondrej, rtk. 
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SAKTOR, Viliam, èat. 
SEBESTYÉN, Pavel 
SEDLÁČEK, Jozef, por. 
SEDLÁK, Ladislav, npor. 
SEDLICKÝ (Sedlitzky), kpt. 
SEDMÁK, Štefan, des. 
SEMBRATOVIČ, Roman, pplk. 
SEPSZY, Dezsö, npor. maï. armády 
SERVÁTKA, Gejza, èat.asp. 
SIDOR, Karol 
SCHLEGEL, por. 
SCHLEZINGER, Emil, por. 
SCHMIDT, Vladimír, mjr. 
SCHNEIDER, Robert, mjr. 
SCHOLC, Elemír, npor. 
SCHUBERT, Dr., plk. 
SCHVARC, slob. 
SCHVENDT, Imrich, por., JUDr. 
SILNICKÝ 
SIRTEŠ, MUDr., por. 
SKOTNICKÝ, Fedor, MUDr., por. 
SLAMA, Vojtech, šrtm. 
SLANÝ, Július, des. 
SLIVKA, slob. 
SLODIČKA, por. 
SMIEŠKO, Anton, por. 
SMOLÍN, Mikuláš, šrtm. 
SNOPKO, Ondrej, por. 
SOJČEK, Karol, škpt. 
SOKOL, Martin 
SOKOLOVIČ, Peter 
SOUČEK, Anton, škpt. 
SOUKUP, prap. 
SULÍK, èat. 
SUROVJAK, Emil, por. 
SUROVÝ, Július, mjr. 
STANEK, Alex, por. 
STANEK, Ján, Juraj, por. 
STANEK, František, rtk. 
STANO, Július 
STEINER, ¼udovít, npor. 
STRAPÁKOVÁ, ¼udmila 
STRED ANSKÝ, Ján, práp. 
STEJSKAL, Ján, por. 
SUMRÁK, Ondrej, por. 
SVETLÍK, por. 
SVIEŽENÝ, Anton, npor. 
SVITNIČ, Michal, voj. 
SYROVÁTKA, Simeon, MUDr., škpt. 
SZEGEDY-MASZÁK, de, Aladár 

ŠALATA, por. 
ŠALÁTOVÁ, Amália 
ŠÁNDOR, Ondrej, por. 
ŠAVEL, Ján, por. 
ŠEBESTA, por. 
ŠEDA, Alojz, kpt. 
ŠEVČÍK, Ján, voj. 
ŠIMKO, Ján, šrtm. 
ŠIMKO, Jozef, ppor. 
ŠIMKOVIC, Vladimír, por. 
ŠIMKOVIČ, Štefan, por. 
ŠIMONI, Barnabáš, JUDr., npor. 
ŠIMOVIČ, Samuel, por. 
ŠINALYI, Július, des+ 
ŠIRICA, Ján, èat. 
ŠIRICA, Michal, mjr. 
ŠKREPEK, mjr. 
ŠKROVINA, Július, por. 
ŠKULTÉTY 
ŠMELÍK, Ladislav, por. 
ŠPACÍR, Michal, por. 
ŠPAK, Gustáv, por. 
ŠPALEK, Jozef, por. 
ŠPERLING, škpt. 
ŠPITÁLIK, Jozef 
ŠRÁMEK, Rudolf, slob. 
ŠTEFÁNEK, Jozef, por. 
ŠTEFÁNIK, Milan, Rastislav, gen. 
ŠTEFANKO, Leopold, por. 
ŠTOLC, prof. 
ŠVANCARA, por. 
ŠVEC, Vojtech, por. 
ŠVENTO, Ferdinand, por. 
TAJÁZ, Ján, por. 
THURZÁK, Martin, stot. 
TIELESCH, Ján, MUDr., npor. 
TISCHLER, Jozef 
TISO, Jozef, 
THALMEYNER, Ferdinand, por. wehrmachtu 
TLOUŠŤ, Ján, práp. 
TOKOŠ, Štefan, d. z. 
TOMLEJNOVIČ, František, d. z. 
TOMŠÍK, Dr., pplk. 
TREBICHAVSKÝ, Ivan, JUDr., stot. 
TRUSIK, Dr., kpt. 
TUKA, Vojtech 
TURANEC, Jozef, pplk. 
TURČAN, Alexander, èat. 
TURZA, Jozef, voj. 
TURZÁK, Martin, kpt. 
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TVRDÝ, Anton, èat. 
ŤAŽÁR, Juraj, èat. 
UDUT, Michal, por. 
UHRIN, Marián 
URBAN, František, mjr. 
VADOVIČ, voj. 
VALGON 
VALO, František, ppor. 
VAĽO, Ján, des. 
VÁMOŠI, Dezider, šrtm. 
VA O, zvk. 
VAŠKO, Alexander, stot. 
VÁLEK, Ján, npor. 
VÁVRA, Rudolf 
VEBER, Rudolf, por. 
VEĽKÝ, Alexander 
VESEL, Mirko, škpt. 
VIEST, Rudolf, gen. 
VINKLER, Jozef, rtk. 
VIRGA, Pavel 
VIRTH, kpt. 
VÍG, Ján, npor. 
VISELKA, ¼udevít, rtk. 
VLAĎA, Michal, des. 
VLACHYNSKÝ, Hugo, des. 
VLČKO, Ján, por. 
VOJTAŠŠÁK, Jozef, MUDr., por. 
VOJTAŠŠÁK, Ján 
VOJTÁŠ, Matej, por. 
VÖRNLE 
VOSKÁR, slob. 
WÁGNER, por. 
WEBER, Viktor, ppor. 
WEIS, por. 
WILLERT, šrtm. 
WIRTH, Fridrich, mjr. 
WURM, MUDr., por. 
ZADŽORA, Jozef, škpt. (mjr.) 
ZACHAR, gardista 
ZAJÍC, František, škpt. 
ZAŤKO, por. 
ZÁHORÁK, Ján, por. 
ZÁVODNÝ, Miloš, por. 
ZÁVODNÝ, Štefan, stot. 
ZELENAY, Viliam, slob. 
ZEUNER, štrm. 
ZIMPRICH, Edmund, por. 
ZLÁMAL, npor. 
ZVRŠKOVEC, Jozef 
ŽARNAY, Dezider, por. 

ŽBIRKA, Jozef, des. 
ŽEBRACKÝ, G. 
ŽELINSKÝ, Albert 
ŽILČAI, Peter, èat. 
ŽITVA, František, èat. 
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