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Čas letí 
jak vtáci nedozerní. 
 
1904 - 
na rok ten zabudol som 
jak na svoj dáždnik čierny 
v Café Union. 
 
Len toľko viem, že v roku tom 
oblohu sotva zakryla 
jasavá hviezda z Betlehema, 
len jedna žena 
v bolesti chlapca porodila. 
 
Čas letí 
jak vtáci nedozerní. 
 
Snáď 19 ráz opadali kvety, 
kým chlapec vravieť začal. 
 
Úžasná sila sveta nezastená 
z detského pozdravenia. 
 
Na svete boli silní i slabí, 
v New Yorku stáli mrakodrapy. 
 
Smial sa i Paríž, 
zošitý krásnymi mosty, 
a černoch černošku miloval 
na Brehu slonovej kosti 
a žena v Moskve 
o lepšom šťastí snila, 
o väčšej skyve chleba. 
 
Tá pieseň chlapca 
podobu sveta nezmenila. 
 
A zdá sa, 
že žiť tu nebolo mu treba, 
keď pranič svetu nedá. 
 
Lež predsa: 
 
pripíšte k jeho chvále, 
že miloval tak strašne, neskonale 
veci i vecičky tohto sveta. 
 

Laco Novomeský, Romboid, 1932 
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štúdie 
––––––––––––––––––––––– 
 
Vypovedacia schopnosť stredovekých kalendárií na príklade Spisšského misála 
 
Martin Neumann 
 

Neopomenuteľnou súčasťou každého misála je kalendárium. Zväčša sa nachádza 

na prvých stranách a obsahuje súpis sviatkov záväzných pre danú farnosť, biskupstvo či celú 

krajinu. Vďaka tejto vlastnosti kalendárií je následne možné identifikovať oblasť, z ktorej 

kalendárium pochádza. Dôležitosť kalendárií vystúpi do popredia práve vtedy, keď sú o istej 

liturgickej knihe k dispozícií len neurčité údaje o čase a mieste jej vzniku. A práve to je aj 

prípad Spišského misála, ktorý je uložený v Országos Széchenyi Könyvtár pod signatúrou 

Cod. Lat. 92. Tam sa dostal ako súčasť knižnice známeho bibliofila Mikuláša Jankovicha 

pravdepodobne v roku 1830.1 Tomu sa ho podarilo získať v Olomouci, čo bolo aj príčinou, 

prečo sa misálu začalo hovoriť Missale Olomucense. Ako sa misál dostal na Moravu, zatiaľ 

nie je známe. Muselo sa to však odohrať pred začiatkom 19. storočia. Vtedy totiž Ignác 

Battyány, biskup v Sedmohradsku, zobral so sebou zo Spišskej kapituly mnohé staré rukopisy 

a odniesol ich do Alby Iulie.2 Zatiaľ nebola publikovaná žiadna podrobná paleografická 

či muzikologická analýza, ktorá by presnejšie pomohla datovať vznik kalendária či celého 

misála. Cieľom tejto práce je preto prostredníctvom kalendária Spišského misála stručne 

priblížiť čas a miesto jeho vzniku, prípadne objasniť hlavné impulzy, ktoré pôsobili na jeho 

zostavovateľa. 

Stručné informácie o Spišskom misáli a jeho kalendáriu podávajú edície stredovekých 

latinských kódexov. E. Hoffmann ho len okrajovo spomenula ako misál z konca 14. storočia, 

ktorý sa nachádza v knižnici Národného múzea v Budapešti.3 Známa maďarská historička 

E. Bartoniek konštatovala, že misál bol „in usum ecclesiae cuiusdam Hungaricae“.4 Prvýkrát 

bolo kalendárium publikované P. Radóm. Ten už na základe hlbšieho rozboru kalendária 

mohol tvrdiť, že misál vznikol tam, „ubi Slavi et Saxones simul habitabant cum Hungaris, 

                                                 
1 Rok 1830 je uvedený na odtlačku pečiatky, ktorá nesie kolopis: W. JANKOVICH MIKLOS GYÜJTEMENYE 
1830. (f. 1r) 
2 HRADSZKY, Josephus. Initia progressus ac praesens status capituli ad sanctum Martinum e. c. de monte 
scepusio olim collegiati sub jurisdictione archiepiscopi strigoniensis nunc vero cathedralis sub proprio episcopo 
scepusiensi constituti. Szepesváralja : Typis Dionysii Buzás, 1901, s. 206. 
3 A XIV. század végéröl származhatik egy magyarországi Missale a Múzeum könyvtára (Cod. Lat. 92), mely két 
gyatra rajzal van díszítve. HOFFMANN, Edith. A nemzeti múzeum Széchényi könyvtárának illuminált kéziratai. 
Budapest : A M. N. Múzeum orsz. Széchényi könyvtára, 1928, s. 83. 
4 BARTONIEK, Emma. Codices manu scripti latini, vol. 1. Codices latini medii aevi. Budapestini : Országos 
Széchényi Könyvtár, 1940, s. 84-85, č. 92. 
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verisimiliter Capitulum collegiale Scepusiense haberi potest patronus codicis“.5 Z jeho práce 

vychádzali a doteraz vychádzajú všetci autori, ktorí sa pokúšali o bližšie určenie pôvodu 

kalendária, resp. celého misála. Ním publikované kalendárium však nezodpovedá skutočnému 

stavu. Z umeleckovedného pohľadu sa Spišským misálom zaoberali A. Güntherová 

a J. Mišianik.6 Záslužnú prácu urobil J. Sopko spísaním stredovekých latinských kódexov 

nachádzajúcich sa mimo územia Slovenska, kde medzi iným nezabudol obšírnejšie 

informovať aj o Spišskom misáli.7 Oveľa viac bádateľov sa týmto misálom a jeho 

kalendáriom zaoberalo v súvislosti s cyrilometodskou tematikou. K spomenutým bádateľom 

patrí napríklad J. Pöstényi.8 Vo svojom príspevku k cyrilometodskej tradícii v zborníku 

Apoštoli Slovienov dokonca uverejnil v obrazovej prílohe fotografie časti kalendária a textu 

misála. Pravdepodobne toto bol zdroj, odkiaľ R. Marsina čerpal informácie a kde našiel 

fotografiu kalendária misála, kde sa uvádzal aj sviatok svätého Cyrila a Metoda.9 Okrajovo 

spomenul sviatok svätého Cyrila a Metoda v Spišskom misáli J. Vragaš.10 Prekvapivo obšírne 

ho analyzoval J. Kútnik Šmálov.11 Vychádzal pritom z kalendária publikovanom P. Radóm. 

Súčasná generácia bádateľov už len preberá poznatky zo starších edícií stredovekých 

latinských kódexov. Eklatantným príkladom je štúdia J. Šedivého v diele sumujúcom dejiny 

Spiša.12 

 
Kalendárium 
 

Samotné kalendárium sa nachádza na prvých štyroch fóliách misála (ff. 1v – 4r) 

a obsahuje 315 sviatkov, ktoré sú pridelené k 296 dňom v roku. Špecifická štruktúra 

kalendária a preferencia svätcov výraznou mierou pomáha pri jeho analýze. Pozornosť 

budeme venovať predovšetkým tým sviatkom, ktoré výrazne napomáhajú pri určovaní 

časového zaradenia kalendária (prepis kalendária sa nachádza v prílohe za textom). 

                                                 
5 RADÓ, Polycarpus O.S.B. Libri liturgici manu scripti bibliothecarum Hungariae. Budapest : Sumtibus musaei 
nationalis Hungarici, 1947, s. 69. 
6 GÜNTHEROVÁ, Alžbeta – MIŠIANIK, Ján. Stredoveká knižná maľba na Slovensku. Bratislava : Slovenské 
vydavateľstvo krásnej literatúry, 1961, s. 37-38. 
7 SOPKO, Július. Stredoveké latinské kódexy II. Martin : Matica slovenská, 1982, s 28-29. 
8 PÖSTÉNYI, Ján. Cyrilometodská tradícia na Slovensku. In Apoštoli Slovienov. Trnava : SSV v Trnave, 1963, 
s. 120-132. 
9 MARSINA, Richard. Metodov boj. Bratislava : Obzor, 1985, s. 108. 
10 VRAGAŠ, Štefan. Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov. Zürich; 
Toronto; Bratislava : Lúč, 1991, s. 54. 
11 KÚTNIK ŠMÁLOV, Jozef. Kresťanský stredovek Slovenska. Bratislava : Lúč, 2005, s.312-325. 
12 ŠEDIVÝ, Juraj. Stredoveká písomná kultúra na Spiši. In HOMZA, Martin – SROKA, Stanisław A. (eds.). 
Historia Scepusii, vol. 1. Bratislava : Katedra slovenských dejín FF UK; Kraków : Instytut Historii UJ, 2009, 
s. 505. 
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Pre objasnenie pôvodu činiteľov, ktoré vplývali na redakciu kalendária a jeho 

heortologickú štruktúru, nebolo možné zaobísť sa bez porovnania s kalendáriami iných 

liturgických kníh. Na tieto účely boli vybrané kalendáriá nasledujúcich liturgických kníh: 

A1 – Prayov kódex (1192–1195) 

A2 – Bratislavský misál H (pred 1389) 

A3 – Missale in Usum Ecclesiae Hungaricae (1377) 

A4 – Liber Diurnalis cum Necrologio Scepusiensi (14. storočie) 

A5 – Missale ad Usum Op. In Hungaria (14./15. storočie) 

A6 – Missale Posoniense A (tesne po 1341) 

A7 – Spišský antifonár (1450–1475) 

A8 – Spišský graduál Juraja z Kežmarku (1426) 

A9 – Missale Posoniense I (15. storočie) 

A10 – Missale Strigoniense archiepiscopi Georgii Pálóczy (1423–1439) 

B1 – Missale Pragense (1365) 

B2 – Misál pražský (14./15. storočie) 

B3 – Missale Pragensis Diocesis (1370–1380) 

B4 – Misál Jana Strniště z Jablonné (1408) 

B5 – Breviarium (1365–1385) 

B6 – Breviarium (1375–1386) 

B7 – Missale (1300–1335) 

B8 – Missale Ordinis s. Mariae Domus Theutonicorum (1300–1350) 

B9 – Breviář Benedikta z Valdštejna (1410) 

B10 – Missale Cisterciense (1218–1233) 

B11 – Missale Ordinis Praemonstratensis (1460) 

B12 – Missale Lucensis (1483)  

B13 – Breviarium (1278) 

B14 – Misál Víta Soukeníka (1485)  

B15 – Missale Ecclesiae cathedralis Pragensis ex anno 1492 (1492)  

Každé kalendárium má priradené pre zjednodušenie identifikačný znak. K písmenu 

A sú priradené tie kalendáriá, ktoré pochádzajú z uhorského prostredia. Písmeno B 

symbolizuje českú provenienciu. Vzájomným porovnávaním sa pokúsime určiť pôvod, 

respektíve regionálnu preferenciu jednotlivých sviatkov. 
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Uhorskí dynastickí svätci 
 
Pri bližšom pohľade na štruktúru národných svätcov nemožno pochybovať o tom, 

že kalendárium, tak ako aj celý misál, je uhorského pôvodu. Nasvedčujú tomu typickí uhorskí 

svätci ako svätý Imrich, ktorý sa v českých kalendáriách vôbec nevyskytuje. Medzi 

charakteristických uhorských svätcov je radený aj svätý Štefan kráľ. Pri pohľade na české 

kalendáriá sa však dá zistiť, že sa jeho sviatok pripomínal aj v českom prostredí. Nachádzame 

ho napríklad v kalendáriách B1, B3, B5, B7 a B13, všetko kalendáriách českej proveniencie. 

Takisto aj úcta k svätej Alžbete Durínskej, dcére Bela IV., bola všeobecne rozšírená. To sa 

však nedá povedať o svätom Ladislavovi, ktorý sa znovu viaže výhradne na uhorské 

kalendáriá. Rovnako nepoznajú české kalendáriá sviatok svätého Svorada a Benedikta, 

slávený 17. júla spolu so svätým Alexiom. Sviatok svätého Kolomana je síce možné nájsť 

v niektorých českých kalendáriách, no nikde nie je pripomínaný ako kráľ. Treba pripomenúť, 

že Koloman bol haličským kráľom a medzi rokmi 1221–1241 sídlil na Spiši.13 Jeho brat Belo 

IV. po jeho smrti nariadil uctievať jeho pamiatku v Spišskej kapitule.14 Asi najzávažnejšou 

pomôckou, ktorá dovoľuje prisúdiť Spišskému misálu jednoznačne uhorský pôvod, je sviatok 

svätého Vojtecha, patróna ostrihomskej arcidiecézy. Ten sa v Uhorsku slávil 23. apríla, 

čo však kolidovalo so sviatkom svätého Juraja. V dôsledku toho bolo slávenie sviatku svätého 

Juraja preložené o deň neskôr, na 24. apríla.15 Takýto princíp bol dodržaný aj v kalendáriu 

Spišského misála. Tento posun české kalendáriá nepoznajú. Všetky uvedené skutočnosti 

potvrdzujú fakt, že Spišský misál sa právom hlási k prostrediu Uhorska, konkrétnejšie Spiša. 

Napriek tomu je možné v kalendáriu vysledovať vrstvy sviatkov takých svätcov, ktorých kult 

mal pôvod v mimouhorskom prostredí. Nasledujúci text aspoň čiastočne predstaví tých 

najreprezentatívnejších svätcov. 

 
Svätý Vojtech (Invencio s. Adalberti, 12. október) 
 

Oveľa zriedkavejším sviatkom než sviatok svätého Vojtecha, slávený 23. apríla, 

a pre naše účely oveľa nápomocnejší, je sviatok Invencio s. Adalberti, slávený 12. októbra. 

V análoch Trasku a krakovských análoch bolo k roku 1127 spomenuté slávenie sviatku 
                                                 
13 RÁBIK, Vladimír. Marcelov hrad na Spiši a okolnosti jeho držby v stredoveku. In GŁADKIEWICZ, Ryszard 
– HOMZA, Martin (eds.). Terra Scepusiensis. Levoča; Wrocław : Kláštorisko, 2003, s. 312. 
14 „Proinde ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod nos eternorum intuitu temporalis 
spiritualibus, transitoria perpetuis felici comercio commutare volentes, pro obtinendo quoque nobis ac animo 
felicis recordacionis Colomani, quondam regis karissimi fratris nostris, salutis eterne remedio quandam terram 
Lyskaulaza nuncupatam, ad nos inmediate pertinentem et vineam cum uno situ curie in Potok sine herede 
decedentis contulimus, dedimus, tradidimus et donavimus ecclesie beati Martini de Scypus...“ MARSINA, 
Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, vol. 2. Bratislava : Obzor, 1987, s. 210-211, č. 300. 
15 RADÓ, ref. 5, s. 15. 
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Invencio capitis sancti Adalberti.16 Kanonik vyšehradský spresnil dátum nájdenia 

Vojtechovej hlavy na 23. februára.17 Dátum slávenia tohto sviatku očividne nie je zhodný 

s dátumom v kalendáriu v Spišskom misáli. 

Ďalšou udalosťou, na ktorú sa môže vzťahovať sviatok nájdenia svätého Vojtecha, je 

výprava Břetislava I. do Hnezdna v roku 1039. České vojsko však vpadlo do Poľska asi 

koncom júna a do Prahy sa vrátilo 23. augusta.18 Je teda vylúčené, aby sa Invencio 

s. Adalberti v Spišskom misáli vzťahovalo na túto udalosť. 

Samotné invencio – nájdenie ostatkov svätého Vojtecha – sa muselo odohrať ešte 

pred jeho transláciou. O nájdenie svätcových ostatkov sa zaslúžil Boleslav Chrabrý, ktorého 

informoval buď náhodný pocestný,19 alebo Prusmi vyslané posolstvo, ktoré priznalo, 

že ostatky svätca sú u nich.20 Napokon nemožno vylúčiť ani tú možnosť, že správu 

o Vojtechovej smrti priniesli samotní účastníci misie k pohanom. Boleslav reagoval tým, 

že nariadil vyslať svojich poslov spolu so žiakmi svätého Vojtecha, aby získali zvyšok jeho 

tela.21 To sa im aj podarilo, keď Vojtechovo telo „septimo autem die piscino more defluit 

ad ripam ubi inveniebatur“.22 Domnievame sa, že sviatok Invencio s. Adalberti sa viaže 

práve na túto udalosť. Na základe Života svätého Vojtecha od Bruna z Querfurtu je zrejmé, 

že Vojtech poslal k Uhrom svojich poslov a dokonca sem prišiel aj osobne, aby Uhrov 

odvrátil od bludov.23 Taktiež Kosmas píše, že svätý Vojtech ulovil „sítěmi víry Panonii a s ní 

i Polsko“.24 Je teda zrejmé, že Vojtech a jeho žiaci vykonávali medzi Uhrami (a tiež na území 

na sever od Karpát) pastoračnú činnosť.25 A práve zvýšená mníšska aktivita na konci 

10. storočia mala pozdvihnúť kresťanstvo na jeho pôvodnú úroveň. Ohromnú aktivitu v tomto 

                                                 
16 BIELOWSKI, August (ed.). Monumenta Polonae Historica. Pomniki Dziejowe Polski. Vol. 2 Lwów : 
Nakładem własnym, 1872, s. 832. 
17 PALACKÝ, František (ed.). Fontes Rerum Bohemicarum, vol. 2. Praha : Nákladem Musea Království 
českého, 1874, s. 205. 
18 ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 56-57. 
19 „Viatoris eiusdam, ut fertur, gressus semitam fluentis amnis, quo haec contingebant, situs erat, qui caput 
fixum cernens de sude depositum sua abdidit in pera, Pulslaique ad ciuitatem, Chnazina uocitatam, concitato 
cucurrit tramite.“ MPH, vol. 1, s. 155-156. 
20 „Scientes autem Prusci reliquias martiris Polono regi preciosissimas fore, mittunt ad eum dicentes: Noueris 
illum deum tuum, quem peremimus, apud nos esse.“ KĘTRZYŃSKI, Wojciech (ed.): De sancto Adalberto 
episcopo. In MPH, vol. 4, s. 220. 
21 „...pecunia sua uiatori data ipsum emit caput sanctum, ac misso magni thesauri pondere, nuntios suos cum 
discipulis sancti Adalberti ad redimendum reliquum corpus direxit.“ MPH, vol. 1, s. 156. 
22 Záznam o nájdení tela svätého Vojtecha pochádza z rukopisu z kláštora svätého Kvirína v Tegernsee (Passio 
sancti Adalberti martiris). MPH, vol. 1, s. 156. 
23 „Non tacendum, quod iuxta positis Ungris nunc nuntios suos misit, nunc se ipsum obtulit, quibus et ab errore 
parum mutatis umbram christianitas impressit.“ MPH, vol. 1, s. 223. 
24 JAN, Libor – MORAVOVÁ, Magdaléna – NODL, Martin et al. (eds.). Kosmas. Kronika Čechů. Praha : Argo, 
2011, s. 66. 
25 HOMZA, Martin. Počiatky kresťanstva na Spiši. In HOMZA – SROKA, ref. 12, s. 177-178. 
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smere vykonávali predovšetkým benediktíni (Vojtech bol tiež benediktínsky mních).26 

Zmienky o nich možno vymedziť územím Sliezska, Malopoľska, Pobaltia, Pruska, Kyjevskej 

Rusi a územím kočovných Pečenehov. Spoločným východiskom do týchto oblastí bolo 

Uhorsko, a to predovšetkým Spiš, ktorý tvoril priesečník, respektíve prirodzený nástupný 

priestor do spomínaných oblastí. 

Taktiež je treba vziať do úvahy, že zmienky o svätom Vojtechovi v ranostredovekom 

dejepisectve boli určené pro domo, teda domácej propagande.27 Zároveň mala osoba svätého 

Vojtecha slúžiť k utváraniu dynastického povedomia formujúcich sa stredoeurópskych 

panovníckych dynastií na prelome 10. a 11. storočia. Tu je treba porovnať úlohu svätého 

Vojtecha v uhorskej, českej a poľskej hagiografii. Kým v uhorskej je svätý Vojtech od konca 

11. storočia vytláčaný kultom vlastných dynastických svätcov, v českej a poľskej hagiografii 

zohral oveľa markantnejšiu úlohu.28 To sa odrazilo aj v počte sviatkov, ktoré boli venované 

svätému Vojtechovi v kalendáriách uhorskej proveniencie. Väčšinou sa pripomínal deň 

Vojtechovho umučenia, teda 23. apríl, a tiež prenesenie jeho ostatkov (translatio), teda 

6. november. V kalendáriu Spišského misála sa sviatok prenesenia ostatkov vôbec 

nenachádza, no za to obsahuje sviatok nájdenia jeho ostatkov (inventio). 

Na základe spomenutých skutočností je možné vysloviť domnienku, že slávenie 

sviatku nájdenia svätého Vojtecha (s dátumom slávenia 12. október) nemohlo vzniknúť 

na uhorskom, nieto ešte na českom panovníckom dvore. Jedinou možnosťou je vznik slávenia 

tohto sviatku na dvore Boleslava Chrabrého v tom istom čase, keď sa formoval prvý Život 

svätého Vojtecha a jeho následné rozšírenie až na Spiš.29 Z tohto pohľadu je zaujímavé, 

že žiadne kalendárium českej proveniencie, ktoré sme mali možnosť porovnávať, 

neobsahovalo sviatok nájdenia ostatkov svätého Vojtecha. Prikláňame sa teda k názoru, 

že tradícia slávenia sviatku Invencio s. Adalberti prenikla na Spiš z územia Poľska. 

 
Svätí Cyril a Metod (Crriilli (!) et Metudii, 9. marec) 
 

Podľa Spišského misála sa slávil sviatok svätého Cyrila a Metoda 9. marca. V rovnaký 

deň boli títo svätci pripomínaní aj v Olomouckom misáli zo začiatku 

15. storočia, v Bratislavskom misáli A z obdobia tesne po roku 1341 a tiež v Bratislavskom 

                                                 
26 DUNIN-WASOWICZ, Teresa. Der heilige Adalbert – Schutzheiliger des neuen Europas. In: WIECZOREK, 
Alfried – HINZ, Hans-Martin (eds.). Europas Mitte um 1000, Band 2. Stuttgart : Theiss, 2000, s. 841. 
27 BAGI, Dániel. Sv. Vojtech v ranom stredoeurópskom dejepisectve. In NEMEŠ, Jaroslav – KOŽIAK, 
Rastislav et al. (eds.). Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. Bratislava : Chronos, 2011, s. 57-58. 
28 Tamže, s. 62. 
29 POBÓG-LENARTOWICZ, Anna. Najstaršie životy sv. Vojtecha. Vitae s. Adalberti. In NEMEŠ, Jaroslav – 
KOŽIAK, Rastislav et al. (eds.). Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. Bratislava : Chronos, 2011, s. 34. 
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misáli E z prvej polovice 15. storočia. Podľa M. Homzu je možné, že tradícia 

cyrilometodského kultu siaha na Spiši pravdepodobne už do obdobia Veľkej Moravy. Vtedy 

mala tvoriť Popradská kotlina nástupný priestor pre cirkevnú politiku Svätopluka, ktorá bola 

realizovaná prostredníctvom Metoda ako misijného pápežského legáta pre slovanské kraje 

v susedstve Veľkej Moravy.30 Po vyhnaní nasledovníkov cyrilometodskej misie a príchode 

staromaďarských kmeňov sa mali pamiatky slovanskej liturgie zachovať v drobných centrách 

vo všetkých oblastiach vplyvu bývalej Veľkej Moravy.31 Ponúka sa však otázka, či je naozaj 

možné sledovať kontinuitu uctievania svätých Cyrila a Metoda na Spiši. Podľa J. Kútnika 

mali zachovať na Spiši kult svätého Cyrila a Metoda ako aj rítus ekténií a spoločnú spoveď 

benediktínski mnísi.32 K zachovaniu veľkomoravskej, ako aj cyrilometodskej tradície mali 

prispieť aj stredovekí igrici (histriones, ioculatores). V domácom jazyku prostredníctvom 

spevu, hier alebo jednoduchým rozprávaním mali oživovať staré tradície.33 Tak sa mali 

udržať náboženské, politické a kultúrne prejavy tejto tradície.34 

Na druhej strane je možné uvažovať aj o zániku, resp. potlačení či uhasnutí kultu 

oboch svätcov na území Spiša, a teda nutnom importe tejto tradície do priestoru Popradskej 

kotliny z iného centra ich uctievania. Cyrilometodská tradícia zažila svoju obnovu 

za panovania českého kráľa a rímskeho cisára Karola IV. (1346 – 1378). Vôbec ako prvý 

rímskonemecký cisár sa vyslovil za zachovanie cyrilometodského odkazu.35 V roku 1347 

nechal založiť pražský kláštor Na Slovanech. Tu mali benediktínski mnísi pozvaní z Dalmácie 

kázať a slúžiť omše v slovanskom jazyku.36 Táto fundácia mala jednak slúžiť na potvrdenie 

náväznosti českej cirkevnej metropoly na pôvodné Metodovo arcibiskupstvo na Veľkej 

Morave,37 no zároveň aj na šírenie cirkvi latinského obradu smerom na východ.38 Už o 2 roky 

neskôr, v roku 1349, zvolal olomoucký biskup Ján VII. Volek do Kroměříže cirkevnú synodu. 

A hoci sa v synodálnych štatútoch v zozname diecéznych sviatkov nenachádza sviatok 

                                                 
30 HOMZA, ref. 25, s. 176; KÚTNIK ŠMÁLOV, ref. 11, s. 312. 
31 MARINČÁK, Šimon. Problematika byzantskej hudby na Slovensku od konca Veľkomoravskej ríše 
po kolonizáciu na valašskom práve (10. – 14. storočie). In Slavica Slovaca, 2008, roč. 43, č. 2, s. 7. 
32 KÚTNIK ŠMÁLOV, ref. 11, s. 312. K prítomnosti benediktínov na Spiši sa kriticky vyjadril L. Koszta. 
KOSZTA, László. 11. századi bencés monostor a Szepességben? In Századok, 2008, roč. 142, č. 2, s. 339-357. 
33 BAGIN, Anton. Cyrilometodská tradícia u Slovákov. Bratislava : Slovac Academic Press, 1993, s. 9. 
34 VRAGAŠ, ref. 10, s. 54. 
35 HUŇÁČEK, Václav. Klášter Na Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. In PETR, Jan – 
ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách. Sázava a Emauzy v dějinách české kultury. Praha : 
Universita Karlova, 1975, s. 175. 
36 BLÁHOVÁ, Marie. Klášterní fundace Karla IV. In BENEŠOVSKÁ, Klára – KUBÍNOVÁ, Kateřina (eds.). 
Emauzy. Benediktinský klášter na Slovanech v srdci Prahy. Praha : Academia, 2007, s. 21; BENEŠOVSKÁ, 
Klára – KUBÍNOVÁ, Kateřina. Klášter Na Slovanech – Emauzy. In ŠMAHEL, František – BOBKOVÁ, Lenka 
(eds.). Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2012, s. 586. 
37 BLÁHOVÁ, ref. 36, s. 23. 
38 HUŇÁČEK, ref. 35, s. 176-177. 
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sv. Cyrila a Metoda, predsa bola týmto dvom svätcom venovaná výraznejšia pozornosť.39 Bol 

to dôsledok nastupujúceho českého humanizmu, ktorý si začal všímať počiatky kresťanstva 

v Čechách a na Morave. Ešte v 14. storočí bola živá tradícia, ktorá spájala Velehrad so sídlom 

arcibiskupa Metoda. Z toho dôvodu požiadal biskup Ján pápeža o pridelenie pontifikálií 

pre velehradského opáta. 

Taktiež kancelár Karola IV. a olomoucký biskup Ján IX. zo Stredy dával vo svojej 

diecéze do popredia kult oboch svätcov.40 Na kroměřížskej synode ich nazval „beatissimi 

confessores Christi et episcopi Cirillus et Metudius, et sancti patres et apostoli et patroni 

nostri precipui“. Dokonca nariadil, aby sa v jeho diecéze slávil ich sviatok 9. marca. Dôležité 

je podotknúť, že Karol IV. udržiaval s uhorským kráľom Ľudovítom I. Veľkým priateľské 

vzťahy a Spišská kapitula mala osobitný vzťah k Anjouovcom (čo dokladá aj freska 

v katedrále Spišskej kapituly).41 

Aj pohľad na kalendáriá zo susedného českého prostredia je veľavravný. Sviatok 

solúnskych bratov bol zapísaný v kalendáriách B2, B3, B5, B6, B7, B9. V kalendáriu B2 bol 

dokonca zvýraznený rubrikou. Kalendáriá liturgických rukopisov z prostredia Spiša 

zo 14./15. storočia si nepripomínajú vôbec pamiatku sv. Cyrila a Metoda. Ak by bola úcta 

k obom svätcom na Spiši rozšírená, určite by sa prejavila aj v kalendáriách. To sa však 

nestalo. Je preto možné pripísať svätenie sviatku svätého Cyrila a Metoda na Spiši z tohto 

pohľadu za implantovanie cyrilometodskej tradície do tohto prostredia. Táto tradícia je ešte 

zdôraznená skutočnosťou, že sa kňazi mali podľa zápisu v liturgickom texte misála prihovárať 

ľudu „in ydiomate morauicali“.42 

Na silný vzťah k Morave, resp. k Českému kráľovstvu poukazuje aj sviatok svätého 

Gotharda.43 Ten sa v českom prostredí slávil 4. mája, no v Uhorsku až 5. mája. A práve 

v Spišskom misáli je jeho slávenie uvedené na 4. máj spolu so svätým Floriánom (hoci 

nasledujúci deň nie je v kalendáriu žiaden zápis). 

 
 
 
 

                                                 
39 MEDEK, Václav. Osudy moravské církve do konce 14. věku. Praha : Charita, 1971, s. 148. 
40 Tamže, s. 148. 
41 PÖSTÉNYI, ref. 8, s. 125. 
42 SOPKO, ref. 7, s 29. 
43 Hildesheimský biskup Gothard (†1038) bol predstavený prvého opáta ostrovského kláštora. Z neskoršieho 
obdobia boli na post břevnovského opáta a olomouckého biskupa dosadzovaní predovšetkým mnísi 
z Niederaltaichu, ktorého opátom bol aj sv. Gothard. BARLETT, Robert. Evropa a přemyslovský stát. 
In SOMMER, Petr – TŘEŠTÍK, Dušan – ŽEMLIČKA, Josef (eds.). Přemyslovci. Budování českého státu. 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 25. 
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Svätý Demeter (Demetrii mr., 8. október ) 
 

S Cyrilom a Metodom úzko súvisí svätý Demetrios. Svätý Demeter bol mučeník žijúci 

na prelome 3. a 4. storočia. Zahynul počas prenasledovania kresťanov, ktoré rozpútal cisár 

Galerius v roku 303.44 Hlavné centrum uctievania ležalo v Solúne. V Uhorsku bol svätý 

Demeter uctievaný 26. októbra, podobne ako v Solúne a v prostredí ortodoxnej cirkvi.45 

V rovnaký deň bol založený Kláštor sv. Demetera v roku 1047 v pohraničí Sirmia palatínom 

Radóm.46 No v západnej Európe sa svätý Demeter uctieval 9. apríla. Tento deň korešponduje 

s dňom, keď boli Demeterove ostatky prenesené do Solúna. Šíriteľmi jeho kultu neboli len 

Konštantín a Metod, ale neskôr aj križiaci, ktorí ho považovali za pomocníka v boji proti 

neveriacim.47 

V kalendáriu Spišského misála je sviatok svätého Demetera uvedený pri 8. októbri. 

V nami sledovaných kalendáriách uhorskej proveniencie sa nám podarilo vysledovať len 

jedinú analógiu – Missale Posoniense A. Kalendáriá liturgických kníh, ktoré pochádzajú 

zo Spiša, slávili sviatok svätého Demetria zhodne 26. októbra (ide o Spišský antifonár a Liber 

diurnalis cum necrologio scepusiensi).48 Situácia sa však nápadne mení, ak zameriame 

pozornosť na české prostredie. Tu sa sviatok svätého Demetera bežne slávil 8. októbra, 

tak ako to uvádzajú kalendáriá týchto liturgických kníh: B1, B2, B3, B4, B7, B9 a B13 

(v prípade kalendária B15 bol sviatok spomínaného svätca slávený 6. októbra). 

Predpokladáme, že hoci bol na Spiši známy uhorský zvyk sláviť sviatok svätého Demetera 

26. októbra, nedopatrením (alebo úmyselne?) nebol dodržaný. Nerešpektovanie dátumu 

slávenia typického pre Uhorsko nás privádza k záveru, že pri redakcii kalendária musel jeho 

zostavovateľ použiť vzor pochádzajúci jednoznačne z českého prostredia. 

 
Svätá Uršuľa a Kordula (Undecim milium virginum, 21. október; Cordule v., 22. október) 
 

Svätá Uršuľa mala byť podľa legendy dcérou kresťanského kráľa Maura žijúceho 

v 5. storočí. Spolu so svätou Kordulou patrila medzi takzvaných jedenásťtisíc panien 

                                                 
44 DARLING, Janina K. Architecture of Greece. Reference Guides to National Architecture. Westport : 
Greenwood Publishing Group, 2004, s. 29. 
45 RUSSELL, Eugenia. St Demetrius of Thessalonica. Cult and Devotion in the Middle Ages. Bern : Peter Lang, 
2010, s. 15. 
46 ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – ŠEDIVÝ, Juraj. Spišský antifonár.  Antiphonale Scepusiense. 
Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2008, s. 33. 
47 GROTOWSKI, Piotr Ł. Arms and Armour of the Warrior Saints. Tradition and Innovation on Byzantine 
Iconography (843–1261). Leiden, Brill : 2009 , s. 113; ADAMKO – VESELOVSKÁ – ŠEDIVÝ, ref. 46, s. 33. 
48 „Tria festa fere in omnibus codicibus Hungaricis occurrunt, etsi non sint Sancti „nationales“: Festum S. 
Margarethe v. mr. ..., deinde festum s. Demetrii mr. Sirmiensis cum suo dato „Orientali: 26. Oct., demum festum 
S. Georgii mr. ...“ RADÓ, ref. 5, s. 15. 
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(undecim milium virginum), ktoré sa vydali na cestu do Ríma.49 Na spiatočnej ceste mali byť 

v Kolíne nad Rýnom prepadnuté Hunmi. Všetky panny boli umučené na smrť, až na svätú 

Kordulu, ktorá sa ukryla v lodi.50 Po tom, čo videla umučenie svojich spoločníčok, nabrala 

odvahu a na druhý deň nasledovala ich osud. Odvtedy sa jedenásťtisíc panien stalo 

patrónkami mesta Kolín. Jej ostatky boli prenesené do bývalého kostola johanitov, odkiaľ ich 

v roku 1278 vyzdvihol biskup Albert Veľký.51 V roku 1305 bol deň ich spomienky oficiálne 

stanovený arcibiskupom Heinrichom von Virneburgom na 21. október.52 

Z nemeckého prostredia prenikol kult svätej Korduly na Moravu.53 Úcta k tejto svätici 

sa tu zakorenila po roku 1233, keď sa olomouckému biskupovi Róbertovi (1202 – 1240) 

podarilo získať jej ostatky.54 Miestom pôvodu tejto relikvie bol cistercitský kláštor 

v Langheime. V roku 1349 prikázal olomoucký biskup Ján VII. Volek, aby sa slávil sviatok 

svätej Korduly, keďže sa v Kostole svätého Václava nachádzala väčšia časť jej relikvií.55 

Keďže sa však sviatok nemohol sláviť 21. októbra, malo sa tak učiniť nasledujúci deň, teda 

22. októbra. Túto prax potvrdzuje aj zápis v kalendáriu Olomouckého misála zo začiatku 

15. storočia. Rovnaký zápis nachádzame aj v kalendáriu Spišského misála, čo by svedčilo 

o vplyve moravských liturgických zvykov na Spiši.56 Sviatok svätej Korduly bol slávený 

22. októbra v kalendáriu B5, B6 a B12. Naproti tomu sa v kalendároch uhorských, a špeciálne 

aj spišských, vôbec nevyskytuje. V tento deň bol v Uhorsku slávený sviatok svätého 

mučeníka Lupencia alebo biskupa Severa. 

                                                 
49 SOLERIUS, Joannis Baptista (ed.). Martyrologium Usuardi monachi, hac nova editione ad excusa exemplaria 
quatuordecim, ad codices Mss. integros decem & septem, atque ad alios ferme quinquaginta collatum, 
ab addimentis expurgatum, castigatum & quotidianis observationibus illustratum. Opera et studio Joannis 
Baptistae Sollerii Societatis Jesu Theologi. Antverpiae : Ex Typographia Joannis Pauli Robyns, 1714, s. 617. 
50 MONTGOMERY, Scott. Saint Ursula and Eleven Thousand Virgins of Cologne. Bern : Peter Lang AG, 2010, 
s. 126. 
51 KESSEL, Johann Hubert. St. Ursula und ihre Gesellschaft: Eine kritisch-historische Monographie. Köln : 
DuMont Schauberg, 1863, s. 254. 
52 MONTGOMERY, Scott. Bones and Stones: Imaging Sacred Defense in Medieval Cologne. In BLICK, Sarah 
– GELFAND, Laura Deborah (eds.). Push Me, Pull You: Imaginative and Emotional Interaction in Late 
Medieval and Renaissance Art, vol. 1. Leiden; Boston : Brill, 2011, s. 588. 
53Autorka však neuvádza presné obdobie. SEIFERTOVÁ, Šárka. Zobrazování českých zemských patronů 
v lidovém umění. Diplomová práca. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 101. 
54 ZLÁMAL, Bohumil. Pět svatých bratří. In KADLEC, Jaroslav (ed.). Bohemia sancta. Životopisy českých 
světců a přátel Božích. Přerov : Zvon, 1990, s. 124. 
55 „Insuper statuimus et ordinamus, vt festum sancte Cordule in die undecim milia virginum solempniter 
festiuetur. Verum quia in die eadem ob diuinorum et officii celebracionem diei eiusdem specialiter singularis 
ipsius sancte cordule, cuius corpus eciam in nostra ecclesia Olomucensi requiescit commemoracio et honoris 
seu reuerencie exhibicio fieri non potest, vt die proxima immediate subsequenti incipiendo a vespera officium 
de ipsa sancta Cordula solempniter sub duplici officio in ecclesiis peragatur, vt eius pro nobis supplicacionis 
effectus augeatur, cuius sumus patrocinio commendati.“ CHYTIL, Joseph (ed.). Codex diplomaticus 
et epistolaris Moraviae. Vol. 7. Brünn : Bei Komision bei Nitsch & Grosse, 1858, s. 696-697, č. 984. 
56 Na 22. október je v kalendáriu Spišského misála zapísaný okrem svätej Korduly aj svätý Severus. 
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Dokladom kultu svätej Uršule v Spišskej kapitule je oltár zasvätený svätej Uršule, 

Kataríne, Dorote a všetkým pannám. Kult svätej Uršule, ako sa domnieva M. Homza, mohol 

preniknúť na Spiš skôr ako v 14. storočí.57 Jej relikvie mohol doniesť spišský prepošt Adolf, 

ktorý prišiel do Uhorska v sprievode Gertrúdy, manželky Ondreja II., okolo roku 1200.58 

 
Svätý Žigmund (Sigismundi regis, 1. máj) 
 

Svätý Žigmund, syn burgundského kráľa Gundobalda, zomrel 1. mája 524 v Colombe 

(Saint-Péravy-la Colombe).59 Venerand, opát kláštora St. Maurice, požiadal o prenesenie jeho 

ostatkov do svojho kláštora. Odtiaľto sa začala šíriť úcta k tomuto svätcovi po celom 

kontinente. V 9. storočí sa časť jeho ostatkov dostali do Sens, v 11. storočí je doložená 

svätcova lebka v Einsiedelne. Časť jeho ostatkov sa pravdepodobne v roku 1166 (alebo tesne 

po ňom) dostala z Aachenu do poľského Płocku prostredníctvom płockého biskupa Rocha 

Wernera.60 Mimoriadna úcta k sv. Žigmundovi pretrvávala v Płocku i naďalej. V roku 

1354 sa Karolovi IV. podarilo získať z Einsiedelnu časť lebky.61 V roku 1365 sa mu na 

spiatočnej ceste z Avignonu podarilo získať zvyšok jeho tela.62 Svätcove relikvie boli 

následne uschované v Prahe a Freisingu. V Prahe sa sv. Žigmund stal jedným zo 

spolupatrónov Katedrály sv. Víta. Obľuba sv. Žigmunda bola v rodine Karola IV. značná, 

o čom svedčí meno Karolovho druhorodeného syna. Rovnako aj Žigmund navštívil Kláštor 

sv. Mórica a vyžiadal si tam svätcove ostatky. Tie boli následne darované uhorským 

pustovníkom sv. Pavla na jednom z dunajských ostrovov.63 Podľa synodálnych štatútov 

z roku 1366 bol jeho sviatok posunutý o jeden deň neskôr na 2. máj, aby nekolidoval so 

sviatkom svätých Filipa a Jakuba.64 Kult sv. Žigmunda sa z českého prostredia rozšíril aj do 

                                                 
57 HOMZA, ref. 25, s. 294. 
58 LABANC, Peter. Spišskí prepošti do roku 1405. Towarzystwo Słowaków w Polsce – FF TU, 2011, s. 68. 
59 POLC, Jaroslav: Svatý Zikmund. In KADLEC, Jaroslav (ed.). Bohemia sancta. Životopisy českých světců 
a přátel Božích. Přerov : Zvon, 1990, s. 191. 
60 ASKANAS, Kazimierz. Płocka herma fundacji Kazimierza Wielkiego. In Notatki Płockie, 1988, č. 33/2, s. 22. 
Biskup Roch Werner bol poslaný s posolstvom poľského kráľa Boleslava IV. Kučeravého k cisárovi Fridrichovi 
I. Barbarosovi. Podľa ďalšej interpretácie boli ostatky sv. Žigmunda prinesené rytierom Idzikowskim, ktorý ich 
mal dostať v benediktínskom kláštore v Einsiedelne. 
61 POLC, ref. 59, s. 192. 
62 „Téhož roku (1365) byl pan císař v městě Arles s největší slávou korunován korunou království arelatského, 
jež podléhá římské říši. [...] Přijel do Svatého Mořice navštívit ze zbožnosti prahy svatých mučedníků thébských. 
Tam tehdy odpočíval nejdrahocennější poklad, totiž tělo svatého Zikmunda, krále burgundského. Dostál toho, 
že mu bylo darováno, a přivezl je s sebou do Prahy.“ BLÁHOVÁ, Marie (trans.). Beneš Krabice z Weitmile. 
Kronika Pražského kostela. In ČERNÁ, Helena – ŠTĚPÁNKOVÁ, Marta (eds.). Kroniky doby Karla IV. Praha : 
Svoboda, 1987, s. 237. 
63 POLC, ref. 59, s. 193. 
64 POLC, Jaroslav Václav. Councils and Synods of Prague and their Statutes. In Apollinaris, 1979, roč. 52, č. 1-2, 
s. 213. 
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Poľska. V płockom kalendáriu bol sviatok sv. Žigmunda tiež slávený 2. mája.65 V roku 1370 

dokonca nechal Kazimír III. Veľký zhotoviť pre svätcove ostatky v Płocku zlatú hermu.66 

Z Prahy sa úcta k svätému Žigmundovi šírila smerom na východ na Moravu, 

do Uhorského a Poľského kráľovstva. V moravskom prostredí sa jeho sviatok začal svätiť 

s odstupom jedného až dvoch desaťročí, teda od druhej polovice 70-tych, resp. 80-tych rokov 

14. storočia.67 V kalendáriu Spišského misála je sviatok svätého Žigmunda slávený 2. mája. 

V rovnaký deň je svätý Žigmund pripomínaný aj v kalendáriu Spišského graduálu Juraja 

z Kežmarku. Kalendáriá liturgických kníh A7, A6, A3, A2 spomínaný sviatok na deň 2. mája 

vôbec neobsahujú (v kalendáriu A4 sa nachádza sviatok svätého Žigmunda, no bol zjavne 

dopísaný neskôr než zvyšok textu) . V kalendáriu A5 zápis na mesiace máj – december 

absentovali. 

 
Päť bratov mučeníkov (Quingue fratrum (!), 12. november) 
 

Podľa Dalimilovej kroniky v poľskom lese žilo päť bratov mníchov – Matej, Izák, 

Kristín, Ján a Benedikt.68 Ján a Benedikt pochádzali z italského prostredia, Izák, Matej 

a Kristín z Poľska.69 Benedikta a Jána pozval do Poľska cisár Oto III. na žiadosť Boleslava 

Chrabrého.70 Do Poľska dorazili na prelome rokov 1001/1002. Bol pre nich postavený kláštor 

v Miedzyrzeczi. Tu sa k nim pridali Izák, Matej a Kristín. Na započatie svojej misijnej 

činnosti však potrebovali pápežské povolenie, ktoré im mal doručiť Bruno z Querfurtu. Keď 

však dlho neprichádzal, bol vyslaný jeden z mníchov – Benedikt. Poľské knieža Boleslav mu 

na cestu poskytol desať (niekedy je uvádzané až sto) hrivien striebra. 

Keďže sa Benediktovi nepodarilo dokončiť cestu, po návrate vrátil striebro 

Boleslavovi. V roku 1003 mníchov prepadli lupiči v podozrení, že majú u seba strieborný 

poklad. Keď však striebro nenašli, zabili ich. Takmer okamžite po smrti boli piati bratia 

uznaní za mučeníkov a pochovaní v Hnezdne. Popri svätom Vojtechovi sa stali patrónmi 

Poľska. V roku 1039 Břetislav I. počas vojenskej výpravy do Hnezdna odviezol odtiaľ okrem 

ostatkov svätého Vojtecha aj relikvie Piatich bratov a pochoval ich v Prahe v chráme svätého 
                                                 
65 KĘNTRZYŃSKI, Wojciech. Calendarium Plocense. In MPH, vol. 5, s. 451. 
66 ASKANAS, ref. 60, s. 22. 
67 DRAGOUN, Michal. Kalendáře liturgických rukopisů jako datační pomůcka. In Problematika historických 
a vzácných knižných fondů Čech, Moravy a Slezska. Brno : Státní vědecká knihovna v Olomouci, 1999, 
bez paginácie. 
68 LANG, Roman – STĚCHOVÁ, Radka (eds.), KRČMOVÁ, Marie (trans.). Kronika tak řečeného Dalimila. 
Praha; Litomyšl : Paseka, 2005, s. 70. 
69 URBAŃCZYK, Przemysław – ROSIK, Stanisław. Polsko. In BERENDOVÁ, Nora (ed.). Christianizace 
a utváření křesťanské monarchie. Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.–12. století. Praha : Argo, 
2013, s. 285. 
70 ZLÁMAL, ref. 54, s. 121. 
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Víta.71 Odvtedy sa v Čechách a na Morave, rovnako ako predtým v Poľsku, rozvíjala úcta 

k piatim bratom mučeníkom. V roku 1046 daroval Břetislav I. časť ostatkov Kostolu svätého 

Václava v Starej Boleslavi.72 Ďalšia časť ostatkov, konkrétne celé telo svätého Kristína, sa 

na žiadosť moravského biskupa Jindřicha Zdíka dostalo v roku 1131 do katedrálneho Kostola 

svätého Václava v Olomouci. Ako v Poľsku, tak aj v Čechách i na Morave boli piati bratia 

mučeníci uctievaní ako zemskí patróni. Okrem ich ofícia sláveného 12. novembra sa 

pripomínalo aj ich prenesenie do Prahy (25. august). Špecifická úcta sa rozvinula k svätému 

Kristínovi na Morave. V prvej polovici 13. storočia nechal olomoucký biskup Róbert zhotoviť 

schránku na ostatky tohto svätca.73 Toto sepulcrum sancti Cristini bolo umiestnené na hlavný 

oltár svätého Václava. Tak sa stalo, že z kultu piatich bratov mučeníkov sa začal vyčleňovať 

svätý Kristín. Dokonca v breviárových čítaniach zaujal Kristín prvé miesto, kým v Čechách 

mal prednosť tradične svätý Benedikt. 

V kalendáriu Spišského misála sa 12. novembra slávil sviatok Piatich bratov. Kým 

kalendáriá A10, A9, A8, A7, A4 tento sviatok nemajú, u ostatných uhorských kalendárií je 

situácia opačná.74 Sviatok Piatich bratov pozná už Prayov kódex, rovnako ako aj Bratislavský 

misál H. Oba však prikazujú sláviť sviatok Benedicti cum sociis. Bratislavský misál 

A pripomína na ten istý deň sviatok Benedicti, Isaac et Johannis. Takisto uhorské 

kalendárium A3 obsahuje zápis Benedicti Ysaac et Johannis mrm. V kalendáriách Pražskej 

a Olomouckej diecézy však názov sviatku znel: Päť bratov, Quinque fratrum.75 

Predpokladáme teda, že aj tento sviatok, resp. špecifický spôsob jeho zápisu zvýrazňuje 

český, resp. moravský vplyv pri redakcii kalendária Spišského misála. 

 
Svätá Hedviga (Hedwidis, 14. október) 
 

Svätá Hedviga, žijúca na prelome  12. a 13. storočia, bola dcérou Bertolda IV. 

Andechs-Meránskeho a Agneše Meissenskej. Vďaka svojim kresťanským cnostiam a podpore 

chudobných a odsúdených si získala už za svojho života mimoriadnu úctu. Nebolo preto 

divné, že hneď po jej smrti v roku 1243 sa začalo s jej uctievaním v kláštore v sliezskej 

Trzebnici, kde aj zomrela. Výročie jej smrti sa tu pripomínalo každoročne 14. októbra v deň 

                                                 
71 STRZELCZYK, Jerzy. Stát Přemyslovců v zápodoslovanské Evropě. In SOMMER, Petr – TŘEŠTÍK, Dušan – 
ŽEMLIČKA, Josef (eds.). Přemyslovci. Budování českého státu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 38. 
72 ZLÁMAL, ref. 54, s. 123. 
73 Tamže, s. 124. 
74 Treba pripomenúť, že kalendárium A5 neobsahuje v kalendáriu tie fóliá, na ktorých boli zapísané sviatky 
v mesiacoch máj až december. 
75 Tamže, s. 123. 
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svätého Kalixta, pápeža.76 Hedviga bola kanonizovaná až v roku 1267 pápežom Klementom 

IV. v dominikánskom kostole vo Viterbe.77 Jej sviatok bol stanovený na 15. október, teda 

o deň neskôr, než bolo zvykom v Trzebnici. Tohto dátumu sa pridržiavajú ako nami skúmané 

uhorské, tak aj české kalendáriá. 

Úcta k tejto svätici sa začala rýchlo šíriť do okolitých krajín, a to predovšetkým 

prostredníctvom príbuzných svätice. V lubušskom kraji, kde vládol Viliam z Nisy, vnuk 

sv. Hedvigy, bol jej kult zavedený ihneď po jej kanonizácii. Jej ďalší vnuk Vladislav, 

pôsobiaci ako biskup v Salzburgu, šíril jej sviatok v rakúskych krajinách. V Čechách 

podporoval jej kult Přemysl II. Otakar, ktorý bol osobne prítomný pri prenesení ostatkov 

sv. Hedvigy do chrámu sv. Petra v Trzebnici. 

Otázkou zostáva, ako sa dostal kult sv. Hedvigy na Spiš a prečo bol jej sviatok slávený 

práve 14. októbra spolu s pápežom Kalixtom, hoci v nasledujúci deň nie je v kalendáriu 

Spišského misála žiadny záznam. Odpoveďou môže byť vplyv konkrétnej osoby, ktorá 

pochádzala z oblasti Sliezska, kde bola úcta k sv. Hedvige rozšírená ihneď po jej smrti a kde 

sa jej sviatok slávil 14. októbra. Druhou alternatívou je implantácia spomínaného kultu 

osobou, ktorá bola v príbuzenskom vzťahu so sv. Hedvigou. Treba upozorniť na fakt, že kult 

svätej Hedvigy sa stal obľúbeným medzi Piastovcami i Anjouovcami. Svedčí o tom aj meno 

tretej dcéry Ľudovíta I. Veľkého, uhorského a poľského kráľa, a Alžbety Kotromaničovej. 

V rovnakom období sa rozvíjala úcta k sv. Hedvige aj v Čechách. Spôsobilo to pripojenie 

Sliezska ku krajinám Koruny českej (1348) a svadba Karola IV. s Annou Svídnickou (1353), 

ktorá bola po otcovi Henrichovi II. Svídnickom pokrvnou príbuznou sv. Hedvigy. Český kráľ 

a rímsky cisár rýchlo prijal úctu k sv. Hedvige. Postavu svätice nechal zobraziť v Kaplnke 

sv. Kríža na Karlštejne spolu so sv. Ľudmilou a sv. Alžbetou.78 Dokonca sa sv. Hedviga stala 

súčasťou Staročeského pasionálu, v ktorom boli spísané životopisy svätcov. Medzi ne boli 

pridané životy svätých Cyrila a Metoda, Václava, Ľudmily, Prokopa a tiež Hedvigy. Tým sa 

svätá Hedviga zaradila do radu domácich českých svätcov. Tetou Anny Svídnickej bola 

Alžbeta Svídnická. Jej syn, Vladislav II. Opolský, bol uhorským palatínom. Jedna z jeho dcér 

taktiež dostala meno Hedviga. Jeho bratrancom bol Ján Kropidło, ktorý sa v roku 1379 stal 

spišským prepoštom. Je známe, že k jeho zvoleniu výrazne prispel nátlak jeho strýka 

                                                 
76 TKADLČÍK, Vojtěch. Svatá Hedvika. In KADLEC, Jaroslav (ed.). Bohemia sancta. Životopisy českých světců 
a přátel Božích. Přerov : Zvon, 1990, s. 163. 
77 Tamže, s. 164. 
78 Tamže, s. 165. 
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Vladislava II. Opolského.79 Je veľmi pravdepodobné, že sa Ján na Spiši príliš nezdržiaval, 

keďže študoval na univerzite v Bologni.80 Ak by kult sv. Hedvigy nedoniesol na Spiš 

spomínaný Ján ako pokrvný príbuzný svätice, ponúka sa aj iná možnosť. Je možné, že kult sv. 

Hedvigy priniesol niekto z kanonikov pochádzajúcich zo Sliezska, ako napríklad Mikołaj 

Strelny, pôsobiaci v Spišskej kapitule ako kanonik v rokoch 1392 – 1413.81 Keďže pochádzal 

zo Sliezska, ktorého patrónkou bola sv. Hedviga a kde bola najhustejšia sieť kostolov s jej 

patrocíniom, je isté, že musel mať povedomie o jej kulte. Mohol poznať aj pôvodný dátum jej 

uctievania, ktorý sa slávil v Trzebnici, teda 14. október. 

 
Datovanie 
 

Kalendáriá stredovekých misálov boli tvorené a členené cirkevnými sviatkami. 

V kresťanskej liturgii rozlišujeme sviatky de tempore (pohyblivé sviatky) a sviatky de sanctis 

(stále sviatky viažuce sa na konkrétny deň). Kým nepohyblivé sviatky poskytujú 

nezanedbateľnú pomoc pri určovaní miesta vzniku kalendárií, tie pohyblivé pomáhajú určiť 

čas ich vzniku. Pokúsime sa teda objasniť, v akom období mohlo vzniknúť kalendárium 

Spišského misála. 

J. Sopko časovo zaradil vznik Spišského misálu na koniec 14. storočia.82 Vychádzal 

pravdepodobne z prítomnosti sviatku Visitacio s. Marie sláveného v celej cirkvi až po roku 

1389. V zásade možno súhlasiť s týmto datovaním, no je treba poukázať na určité špecifické 

črty kalendária Spišského misála, ktoré môžu objasniť proces jeho vzniku. Rok 1389 je však 

nutné brať ako terminus post quem. 

Treba si všimnúť dva pohyblivé sviatky, ktoré boli zapísané do kalendária. 

Ide o Resurreccio domini (Zmŕtvychvstanie Pána, 27. 3.) a Ascensio domini 

(Nanebovstúpenie Pána, 18. 5.). Podľa učenia kresťanskej cirkvi je medzi Zmŕtvychvstaním 

a Nanebovstúpením rozdiel 40 dní. Ak je teda v kalendáriu Zmŕtvychvstanie Pána uvedené 

27. marca, Nanebovstúpenie by sa malo sláviť 5. mája. To sa však podľa kalendária slávilo 

takmer až o dva týždne neskôr. Na prvý pohľad je teda zrejmá istá diskrepancia medzi oboma 

sviatkami. Napriek tejto rozdielnosti sa pokúsime zistiť, v ktoré roky boli uvedené sviatky 

slávené v tých dňoch, na aké pripadli v kalendáriu Spišského misála. 

                                                 
79 RUCIŃSKI, Henryk. Cirkevné štruktúry na Spiši v neskorom stredoveku. In HOMZA – SROKA, ref. 12, 
s. 407. 
80 SROKA, Stanisław. Poliaci v Spišskej Kapitule v 14. storočí. In HOMZA, Martin – SROKA, Stanisław A. 
(eds.). Štúdie z dejín stredovekého Spiša. Kraków : Spolok Slovákov v Pols̕ku 1999, s. 117. 
81 Tamže, s. 118. 
82 SOPKO, ref. 7, s. 28. 
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Sviatok Zmŕtvychvstania Pána sa slávil 27. marca v týchto rokoch: 1334, 1345 

a 1407.83 Druhým sviatkom je Nanebovstúpenie Pána, ktorý bol slávený 18. mája, a teda 

Veľká noc pripadla na 9. apríla. Na tento deň pripadlo Zmŕtvychvstanie Pána v rokoch 1357, 

1368, 1447 a 1452. Pre lepšiu prehľadnosť pripájame tabuľku: 

 
 

Resurreccio 

domini (27. 3.) 
1334 1345 1407 1418 

Ascensio domini 

(18. 5.) 
1357 1368 1447 1452 

 

Kalendárium Spišského misála poskytuje ešte jednu pomôcku, ako ho datovať. 

Ide o tzv. litterae dominicales (nedeľné písmená). Tie označujú dni v týždni písmenami 

od A po G. Ak na prvú nedeľu v roku pripadne písmeno A, tak každá nedeľa v roku má 

k sebe priradené písmeno A. Nasledujúci rok sa písmeno na prvú nedeľu v roku zmení na G, 

ďalší rok na F a tak ďalej. Ak vieme, že Zmŕtvychvstanie Pána pripadá vždy na nedeľu, tak 

v prípade kalendária Spišského misála je nedeľným písmenom písmeno B. Podľa 

chronologických tabuliek sa dá zistiť, kedy bolo písmeno B nedeľným písmenom. Ide o tieto 

roky: 1306, 1317, 1323, 1334, 1345, 1351, 1362, 1379, 1390, 1401, 1407, 1418, 1429, 1435, 

1446 a tak ďalej. Roky, v ktorý sa Zmŕtvychvstanie Pána slávilo 27. marca a zároveň pripadlo 

na túto nedeľu nedeľné písmeno B, sú tieto: 1334, 1345, 1407, 1418, 1429 a tak ďalej. 

Vieme však, že kalendárium pozná 2 termíny Veľkej noci, takže musíme zohľadniť aj 

túto skutočnosť. Rovnako ako pri sviatku Zmŕtvychvstania Pána možno teda postupovať aj pri 

sviatku Nanebovstúpenia Pána. Ak sa ten slávil 18. mája, Veľká noc pripadla na 9. apríla 

a k tejto nedeli bolo priradené písmeno A. Táto situácia nastala v nasledujúcich rokoch – 

1301, 1307, 1318, 1329, 1335, 1346, 1357, 1363, 1374, 1385, 1391, 1402, 1413, 1419, 1430, 

1441, 1447 a tak ďalej. Ak porovnáme roky, v ktorých sa slávilo Zmŕtvychvstanie Pána 

18. mája a zároveň na nedeľu pripadlo nedeľné písmeno A, získame tieto roky – 1357, 1447. 

Takto sa podarilo získať sekvenciu rokov, ktoré spĺňali požadované kritériá (dátum 

Veľkej noci a nedeľné písmeno): 1334, 1345, 1357, 1407, 1418, 1429 a 1447. Z tohto radu 

treba vylúčiť tie roky, keď sa nemohol sláviť sviatok Navštívenia Panny Márie, záväzný 

pre celú cirkev od roku 1389. Dostaneme tak zúžený rad rokov: 1407, 1418, 1429 a 1447. 

                                                 
83 Uvádzame len tie roky, ktoré spadajú do obdobia 14. storočia a prvej polovice nasledujúceho storočia. 



HISTORIA NOVA  8 

 24  

Teraz je nutné si povšimnúť neprítomnosť sviatkov, ktoré boli záväzné pre pražskú 

diecézu, odkiaľ zostavovateľ Spišského misála čerpal inšpiráciu pre kalendárium Spišského 

misála. Predovšetkým absentuje sviatok svätého Hilária biskupa, ktorý bol záväzný od roku 

1406.84 Pôvodne sa mal sláviť 13. januára, no kvôli kolízii so sviatkom Zjavenia Pána bol 

presunutý o dva dni neskôr. Vtedy sa však slávil sviatok sv. Maura. Dôsledkom tejto zmeny 

bolo vytlačenie sviatku svätého Maura a jeho nahradenie svätým Hiláriom. Kalendárium si 

nielenže vôbec nepripomína svätého Hilária, no má dokonca zachovaný sviatok svätého 

Maura na 15. január. Rovnako nie je prítomný sviatok svätého Karola Veľkého, ktorého kult 

presadzoval Karol IV. Záväzným v Pražskej diecéze bol tento sviatok od roku 1410 – 1412. 

Od rovnakého obdobia sa začal sláviť aj sviatok svätého Ignácia, mučeníka. Kalendárium 

Spišského misála si namiesto neho pripomína sv. Brigitu z Kildare. Na základe absencie 

týchto sviatkov môžeme predpokladať, že kalendárium Spišského misála nebolo zostavené 

v rokoch 1447, 1429 a s veľkou pravdepodobnosťou ani v roku 1418. Ako najschodnejšia sa 

javí predstava, že kalendárium pochádza z roku 1407 alebo z obdobia krátko po ňom. 

Uvedené analýzy postavenia pohyblivých sviatkov v kalendáriu nás zároveň priviedli 

k predpokladu, že zostavovateľ kalendária použil ako predlohu prinajmenšom 2 nezávislé 

vzory, z ktorých opisoval a vyberal sviatky jednotlivých svätcov. Prvým vzorom bolo 

kalendárium z roku 1407, na ktoré pripadlo nedeľné písmeno B. Z druhého vzoru muselo teda 

pochádzať nedeľné písmeno A. Do úvahy prichádzali len dva roky, ku ktorým sa mohol 

spomínaný vzor hlásiť – 1357 a 1447. Keďže však kalendárium bolo zostavené podľa vzoru 

z roku 1407, neobsahovalo sviatok Navštívenia Panny Márie a navyše absentovali sviatky 

svätého Hilária, Karola Veľkého a Ignácia, mohol tento vzor pochádzať len z roku 1357. 

S určitosťou sa dá teda povedať, že pri zostavovaní kalendária Spišského misála poslúžili dva 

vzory, jeden hlásiaci sa k roku 1357, druhý k roku 1407. Potvrdzuje to tak náš predpoklad 

o viacerých vzoroch pri redakcii misála a kalendária. Podľa tohto modelu by sa dali 

predpokladať aspoň dve skupiny svätcov, ktoré boli prebraté buď z jedného či z druhého 

vzoru. 

 
Záver 
 

Na základe predchádzajúcich zistení sme dospeli k nasledujúcemu záveru. 

Kalendárium Spišského misála vzniklo v Uhorsku a s určitosťou bolo zhotovené pre kapitulný 

chrám. Vďaka prítomnosti sviatku svätého Kolomana kráľa je v ňom treba vidieť katedrálny 

                                                 
84 DRAGOUN, ref. 67. 
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chrám sv. Martina v Spišskej kapitule. Analýzou kalendária a jeho komparáciou s inými 

stredoeurópskymu kalendáriami sa podarilo identifikovať svätcov typických pre uhorské 

prostredie. Ide o svätého Imricha, Ladislava spolu s pustovníkmi Svoradom a Benediktom, 

ktorí sa nachádzajú výlučne v uhorských kalendáriách. Dôležitým identifikačným prvkom 

uhorských kalendárií je presunutie sviatku svätého Juraja z 23. apríla o deň neskôr kvôli 

kolízii so sviatkom svätého Vojtecha, patróna Ostrihomskej arcidiecézy. Svätý Štefan a svätá 

Alžbeta, hoci patria k uhorským svätcom, nemôžu byť podľa nami vykonanej analýzy 

pokladaní za dostatočnú záruku uhorského pôvodu akéhokoľvek kalendária, keďže sa 

vyskytujú aj v liturgických rukopisoch neuhorskej proveniencie. 

Zo samotnej konštrukcie kalendária je badať silný vplyv z českého prostredia, ktorý 

pôsobil na jeho zostavovateľa. Presviedčajú nás o tom sviatky svätého Václava, Prokopa, 

Víta, Ľudmily a v neposlednom rade aj svätého Žigmunda. Jeho pamiatka sa dokonca slávila 

v zhode s ustanoveniami pražskej synody 2. mája. Netreba zabúdať ani na svätých Cyrila 

a Metoda. Na oživení ich úcty v stredoeurópskom priestore, a podľa nášho názoru aj na Spiši, 

mal podiel český kráľ a rímsky cisár Karol IV., ktorý založil benediktínsky kláštor 

v pražských Emauzách. V úzkom súvise s českým, resp. pražským prostredím stojí i sviatok 

svätého Demetera, ktorého zápis v kalendáriu Spišského misála zodpovedá českým 

liturgickým zvyklostiam. Okrem spomínaných svätcov sa v kalendáriu nachádzali aj sviatky 

Nájdenia svätého Vojtecha a Piatich bratov. Títo svätci majú korene svojho uctievania 

v širokej oblasti strednej Európy (Uhorsko, Čechy, Poľsko). Netreba zabúdať, že svätý 

Vojtech bol aj patrónom Ostrihomskej arcidiecézy. V dôsledku toho bolo ťažšie určiť zdroj, 

z ktorého prišlo na Spiš slávenie týchto sviatkov. V prípade sviatku Invencio s. Adalberti ide 

s určitosťou o Poľsko, v prípade Piatich bratov predpokladáme ako zdrojovú oblasť opäť 

Čechy. S Poľskom je však kalendárium Spišského misála spojené aj sviatkom svätej Hedvigy, 

sestry Gertrúdy Meránskej, manželky Ondreja II. Výročie jej smrti – 14. október, musel byť 

známy buď jej rodine, alebo osobám pochádzajúcim z okolia Trzebnice – miesta, kde sa 

koncentrovala úcta k svätej Hedvige. Tam sa totiž jej sviatok slávil 14. októbra, a nie 15. 

októbra, ako to v roku 1267 nariadil pápež Klement IV. 

Prekvapujúcim zistením v prípade Spišského misála je skutočnosť, že sanktorál 

neodráža heortologickú štruktúru kalendária. Neobsahuje napríklad formuláre k svätým 

Cyrilovi a Metodovi, svätému Žigmundovi či svätej Ľudmile. Naproti tomu obsahuje 

formuláre k svätému Menasovi či svätej Walpurge. Táto disproporcia medzi oboma časťami 

misála odráža podľa nášho názoru viacero predlôh, ktoré boli použité pri redakcii kalendária, 

resp. celého misála. S tým by korešpondovalo aj nesprávne zaradenie dvoch sviatkov, ktorých 
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dátum slávenia sa odvíja od Veľkej noci (Zmŕtvychvstanie Pána, Nanebovstúpenie Pána). 

Pri zostavovaní kalendária tak bol jeden sviatok odpísaný z prvej predlohy, druhý z druhej 

predlohy. Predpokladáme, že pri tejto kompilácii museli byť použité najmenej 2 nezávislé 

zdroje. Na základe analýzy heortologickej štruktúry kalendária sme naklonení tvrdeniu, 

že jeden z nich musel byť určite českého pôvodu, druhý uhorského. Výrazne tu však musel 

byť reprezentovaný aj vplyv z poľského prostredia. 

Na základe spomenutej diskrepancie medzi dvoma sviatkami Pána sa nám podarilo aj 

časovo zaradiť približný vznik Spišského misála. Udialo sa tak pravdepodobne v roku 1407 

alebo tesne po ňom. Jedna z predlôh na zostavenie kalendária sa hlásila k roku 1357. 

Je nepochybne predčasné vytvárať konečné závery ohľadom činiteľov pôsobiacich 

na redakciu nielen kalendária, ale aj celého Spišského misála bez toho, aby bola vykonaná 

podrobnejšia paleografická a hudobno-liturgická analýza. Na základe záverov týchto vedných 

disciplín bude možné s väčšou istotou stanoviť okolnosti jeho vzniku a možno aj jeho 

zostavovateľa. Napriek tomu je už dnes možné konštatovať, že nielen kalendárium, 

ale Spišský misál ako celok je názornou ukážkou kultúrnej synkrézy na území Spiša 

v 14. a 15. storočí. 

 
 
 
The Informative Value of Medieval Calendars on the Example of Spiš Mass Book 
 
Each calendar consists of a long list of saints which are obligatory for a diocese or a parish. This list of 
saints reflects also local liturgical traditions. This fact enables identifying an approximate time and 
place of its origin by an undated calender. This was also the case of the Calendar of Spiš Mass Book 
(Cod. Lat. 92). We managed to identify a thick layer of typical Hungarian saints (Stephen, Emeric, 
Ladislaus, Elisabeth, Coloman, Adalbert). Thanks to the presence of Saint Coloman The King, it was 
possible to bind a place of the origin with Spiš Chapter (Spišská kapitula). A very distinctive layer is 
connected with Czech liturgical traditions – Saint Wenceslaus, Vitus, Procopius, Ludmila, Five 
Brothers, Cyril and Methodius, Demetrius, Gothard and Sigismund. By the feast of Invencio sancti 
Adalberti and feast of Saint Hedwig of Silesia, the Calendar was connected to Poland as well. 
connected by. When specifying the date of origin, we applied knowledge about litterae dominicales as 
well as celebrating of Resurrection and Ascension of Jesus Christ. Thus we managed to find out that 
the Calendar was compiled from at least two different calendars. The older one was created in 1357 
and the newer in 1407. The Calendar of Spiš Mass Book itself must have been compiled in 1407 or at 
some time shortly after that. 
 
Keywords: calendarium, mass book, liturgy, saints, Spiš, 14th/15th century 
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KL 
iii A Janua Circu(m)cisio 

domini 
 b iii Octa(va) s. Stephani 
xi c iii Octa(va) s. Iohanis 

ev. 
 d ii 

N. 
N. 
 
N. Octa(va) 

Innocentu(m) 
xix e No(na)s                        Vigilia
viii f viii Epyfania d(omi)ni 
 g vii Ysidori mris. 
xvi A vi  
 v b v  
 c iiii Pauli p(rimi) 

h(er)emi(te) 
xiii d iii Felicitatis v. 
ii e ii 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
 
Id. 
Id. Joh(a)nis ppe. 

 f Idus Octa(va) Epifanie 
x g xix  Felicis in pintis  
 A xviii  Mauri conf.     febru 
xviii b xvii Marcelli ppe et m. 
vii c xvi Anthonii mo(na)chi. 
 d xv 

Kl. 
Kl. 
Kl. Prisce virgis 

xv e xiiii   
iiii f xiii Fabiani et Sebe m. 
 g xii Agnetis v. et mr. 
xii A xi Vincentii mr. 
i b x 

Kl. 
Kl. 
Kl. 
Kl. Emerenciane v. 

 c viiii Tymothei apli. 
ix d viii Con(ver)sio s. Pauli 
 e vii Juliani conf. et epi. 
xvii f vi Johanis Crisosto(mi) 
vi g v 

Kl.
Kl.
Kl. 
Kl. 
Kl. Octa(va) Agnetis v. 

 A iiii Valerii epii. 
xiiii b iii Aldegundis v. et m. 
iii c ii 

Kl. 
Kl. 
Kl.  

 

 

 

 

 

 

 

KLfebruarius ht. d. xxviii luna xxix 
 d   Brigide vgis. 
xi e iiii  Purificacacio 

Marie 
xix f iii Blasii epi. et 

mris. 
viii g ii 

N. 
 
N.  

 A No(na)s Agathe virg. et 
mr. 

xvi b viii  Dorothee v. et 
mris. 

v c vii Id. Vedasti epi. 
 d vi  Dyonisii mris. 
xiii e v Id. Appollonie v. 
ii f iiii  Scolastice v. 
 g iii Id. S(an)c(t)o(rum) 

LXXVIII mrm. 
x A ii Id. Anastasie virg. 
 b Idus  
xviii c xvi Kl. Valentini 
vii d xv Kl. Faustini mris. et 

Leuite 
 e xiiii  Juliane v. 
xv f xiii Kl.  
iiii g xii Kl.  
 A xi Kl.  
xii b x Kl.  
i c ix Kl.  
 d viii Kl. Kathedra Petri 

apli. 
ix e vii Kl.                   Vigilia 
i f vi Kl. Mathie apli. 
xiiii g v Kl.  
vi A iiii Kl.  
 b iii Kl.  
xiiii c ii Kl.  
 
                                                             Tolle 
Post festum stelle tres p(ri)mas ordine Inde 
dies d(omi)nica t(er)cia pascha notat 
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                 dies luna xxx  
                 marcius habet xxxi 
iii d marcius Donati mr. 
 e vi Simplicii 
xi f v Maurini milit(is) 
 g iiii T(ra)nslac(i)o s. 

Wen(ceslai) 
xix A iii Victo(r)i set 

Victori(ni) 
viii b ii 

N. 
N. 
N. 
 
N. 
 
N. P(er)petue et 

Felici(tatis) 
 c Nonas  
xvii d viii  
v e vii Crriili et Metudii 
 f vi  
xiii g v XL martir(orum) 
ii A iiii Gregorii ppe. 
 b iii Macedonii conf. 
x c ii 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id.  

 d Idus Lucii conf. et epi. 
xviii e xvii                    aprilis 
vii f xvi  
 g xv 

Kl.
Kl.
Kl. Alexandrie pi. 

xv A xiiii  Joseph nut(ri)cii 
iiii b xiii Guberti epi. 
 c xii B(e)n(e)dicti 

conf. 
xii d xi Pauli epi. et conf. 
i e x Albini mris. 
 f ix 

Kl.
Kl.
 
Kl.
Kl.
Kl.  

ix g viii  An(un)cciac(i)o s. 
Ma(rie) 

 A vii  
xvii b vi Resurreccio 

d(omini) 
vi c v 

Kl.
Kl.
 
Kl.  

 d iiii  
xiiii e iii Quirini mr. 
iii f ii 

Kl.
Kl.
Kl. Reguli epi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Luna xxx 
                  Ap(ri)lis habet dies xxx 
 g aprilis Theodore v. et m. 
xi A iiii Nycheti epi. et mr. 
 b iii Theodosie v. 
xix c ii 

N. 
N. 
N. Ambrosii epii. et 

doc. 
viii d Nonas Marciani mar. 
xvi e viii Sixti ppe. 
v f vii  
 g vi 

Id. 
Id. 
Id.  

xiii A v  
ii b iiii 

Id. 
Id. Anthonii mr. 

 c iii Id. Philippi epi. 
x d Idus  
 e Idus Eufemie v. 
xviii f xviii maii  Tiburci et 

Vale(riani) 
vii g xvii Maronis mr. 
 A xvi Caristi et Carisii mr. 
xv b xv 

Kl.
 
Kl.
Kl.
Kl.  

iiii c xiiii  
 d xiii Vincencii mr. 
xii e xii Genesii mr. 
i f xi Symeonis epi. et 

conf. 
 g x  
ix A ix 

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
 
Kl.
Kl.
 

Adalb(er)ti epi. et 
conf. 

 b viii Come(m)ora(tio) s. 
Georgii mr. 

xvii c vii Marci ew(angeliste) 
letania maior 

vi d vi Marcelli ppe. 
 e v Anastasii ppe. et mr. 
xiiii f iiii Vitalis mr. 
iii g iii Petri noui mr. 
 A ii 

Kl.
 
Kl.
 
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl. Q(ui)ntini epi. et mr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL KL



HISTORIA NOVA  8 

 29

                   Maius habet dies  
                   xxxi et luna xxx 
xi b maius Philippi et Jacobi
 c vi Sigismu(n)di 

regie 
xix d v Invencio s. 

cruc(is) 
viii e iii Floriani et  

Goth(ardi) 
xvi f iii  
vi g ii 

N. 
 
N. 
 
N. 
 
N. 
N. Johanis an(te) 

porta(m) 
vi A Nonas Juvenalis mr. 
 b viii Stanislay epi. et 

mr. 
xiii c vii 

Id. 
 
Id.  

ii d vi Gordiani et epi. 
 e v 

Id. 
Id.  

x f iiii Nerei et Achilei 
 g iii 

Id. 
Id. Seruacii mar. 

xiiii A ii  
vii b Idus 

Id. 
Id. Victorii m. 

 c xvii                      junii 
xv d xvi Victoris m.  
iiii e xv 

Kl.
Kl.
Kl. Ascensio 

d(omi)ni 
 f xiiii Potenciane v. 
xii g xiii 

Kl.
Kl.  

i A xii Helene regine 
i b xi Faustini conf. 
ix c x Desiderii epii. 
 d ix  
xvii e viii 

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl. Urbani ppe. et m. 

vi f vii Augustini conf. 
 g vi  
xiiii A v Germani epi. 
iii b iiii  
 c iii Felicis ppe. et m. 
xi d ii 

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl. Petronelle v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Iunius habet dies xxx 
                      Luna xxx 
 e iulius Nicodemii mr. 
xix f iiii Marcelli et Petri mr. 
viii g iii P(er)ge(n)tini et 

Laure(n)tini 
xvi A ii 

N. 
N. 
 
N. Petri et Pauli mr. 

v b Nonas Bonifacii et so. eius 
 c viii  
xiii d vii Celestini 
ii e vi 

Id. 
Id. 
Id. Medardi epi. et 

conf. 
 f v Primi et Feliciani 
x g iiii Basilidis et 

socio(rum) ei(us) 
 A iii 

Id. 
Id. 
 
Id. Barnabe apli 

xviii b ii Id. Basilidis at Ciria(n)i 
mr. 

vii c Idus Felicule v. 
 d xviii Julius     Valerii et 

Ruffi 
xv e xvii Viti Modesti et 

Cresce(ncie) 
iiii f xvi 

Kl.
Kl.
 
Kl.

Aurei et Justini 
 g xv  
xii A xiiii Marci et Marcelliani 
i b xiii 

Kl.
Kl.
Kl. Geruasii et 

P(ro)thasii 
 c xii Nouati conf. 
ix d xi Albani mr. 
 e x Paulini epi. 
xvii f ix                   Vigilia 
vi g viii 

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl. Nativitas Joh(anis) 

bap(tiste) 
 A vii Galligani mr. 
xiiii b vi Joh(an)is et Pauli 
iii c v Crescentii,  

Ladislay regis 
 d iiii Leonis ppe., Vigilia 
xi e iii 

Kl.
Kl.
Kl.
 
Kl.
Kl. Pet(ri) et Pauli 

ap(osto)lo(rum) 
 f ii  Comemora(tio) s. 

Pauli 
 

 

 

 

 

 

KL KL
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                 Julius habet dies xxxi 
                 et luna xxx 
xix g iulius Octa(va) Joh(a)nis 
viii A vi Visita(tio) s. 

Ma(r)ie 
 b v 

N. 
 
N. T(ra)nsla(tio) 

Thome 
xvi c iii P(ro)copi 

Udalrici conf. 
v d iii 

N. 
 
N. Domini(c)i mr. 

 e ii N. Octa(va) 
ap(osto)lo(rum) 

xiii f Nonas Wilibaldi conf. 
ii g viii Juliani mr. 
 A vii S(anc)to(rum) 

septe(m) 
s(ociorum) 

x b vi 

Id. 
Id. 
 
 
Id.  

 c v T(ra)nslacio 
B(e)n(e)d(ic)t(i) 

xviii d iiii 

Id. 
 
Id. Fortunati epi. 

vii e iii Margarethe v. 
 f ii 

Id. 
Id. Foce epi. et mr. 

xv g Idus Diuisio 
ap(osto)lo(rum) 

iiii A xvii Septembris 
Hylarii 

 b xvi Zoradi 
B(e)n(e)d(icti) 
Alexii 

xii c xv 

Kl. 
 
Kl. 
 
 
Kl. Arnulfi conf. 

i d xiiii Arseni conf. 
 e xiii  
ix f xii 

Kl. 
Kl. 
Kl. Praxedis v. 

 g xi Ma(r)ie 
Magd(alene) 

xvii A x Appollinar(is) epi. 
vi b ix 

Kl. 
 
Kl. 
 
Kl. 

Cristine v.Vigilia 

 c viii Jacobi apli. 
xiiii d vii Anne mat(ri)s 

M(ari)e 
iii e vi Septe(m) 

dormie(ncium) 
 f v Panthaleo(n)is 
xi g iiii Felicis mr. 
xix A iii 

Kl. 
Kl. 
 
Kl. 
 
Kl. 
Kl. 
Kl. Abdori et Serine  

 b ii Kl. Fabii mr. 
 
 

                  Augustus habet dies xxxi 
                  et luna xxix 
viii c augustus Vincula Petri apli. 
xvi d iiii Stephani epi. et mr. 
v e iii Invencio s. 

Stephani 
 f ii 

N. 
N. 
 
N. Justini p(re)sb(yte)ri 

xiii g Nonas Dominici conf. 
Oswaldi 

ii A viii Sixti ppe 
soc(i)o(rum)q(ue) 
eius 

 b vii Donati mris.  
Affre v. 

x c vi  
 d v 

Id. 
 
 
Id. 
 
Id. 
Id. Romani m., Vigilia 

xviii e iiii Laurencii mr. et 
dya. 

vii f iii Tiburcii mr. 
 g ii 

Id. 
 
Id. 
Id. Clare v. 

xv A Idus Ypoliti cu(m) fa sua 
iiii b xix Septembris 

EuseVigiliabii conf. 
 c xviii Assumpcio s. 

Ma(r)ie 
xii d xvii Arnolphi 
i e xvi Octa(va) s. 

Laure(n)cii 
 f xv Agap(e)ti 
ix g xiiii Stephani regis 

hu(n)ga(rie) 
 A xiii  
xvii b xii  
vi c xi Tymothei et 

Sympho(ni) 
 d x                   Vigilia 
xiiii e ix Bartolomei apli 
iii f viii 

Kl. 
 
Kl. 
 
Kl. 
Kl. 
 
Kl. 
Kl. 
 
Kl. 
Kl. 
Kl. 
 
Kl. 
Kl. 
Kl.  

 g vii  
xi A vi  
 b v Augustini epi. 
xix c iiii Decolacio Jo(hanis) 

bap(tiste) 
viii d iii Felicis et Adaucti  
 e ii 

Kl. 
Kl. 
Kl. 
Kl. 
 
Kl. 
Kl.  

 
 
 
 
 
 

KL KL
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                  September habet dies xxx 
                  luna xxx 
xvi f September Egidii abb(a)tis 
v g iiii Justini epi. et 

conf. 
 A iii Anthonii, Emricii 

ducis 
xiii b ii 

N. 
 
N. 
 
N. Marcelli mr. 

ii c Nonas  
 d viii Magni conf. 
x e vii  
 f vi 

Id. 
Id. 
Id. Nativitas 

M(arie) 
xviii g v Gorgonii, 

Gu(n)egu(n)d(is) 
vii A iiii 

Id. 
 
Id.  

 b iii Prothi et Jacinthi 
xv c ii 

Id. 
Id. Syri 

(con)fessor(is) 
iiii d Idus  
 e xviii  Octobris 

Exaltac(i)o s. 
c(rucis) 

xii f xvii Nicomedis mr. 
i g xvi Eufemia 

v(ir)g(inis) 
 A xv 

Kl.
Kl.
 
Kl. Lamp(er)ti epi et 

conf. 
ix b xiiii Florencii epi. 
 c xiii 

Kl.
Kl. Januarii epi. 

xvii d xii                   Vigilia
vi e xi 

Kl.
Kl. Mathe apli 

 f x Mauricii 
s(ociorum) e(ius) 

xiiii g ix 

Kl.
 
Kl. Lini ppe. et mr. 

iii A viii  Co(n)cepcio 
Jo(hanis) 
bap(tiste) 

 b vii  
xi c vi Cip(ri)ani mr. 
 d v 

Kl.
Kl.
Kl. Cosme et 

Damia(n)i 
xix e iiii Wenczeslai m. 
viii f iii Michael(is) arch. 
 g ii 

Kl.
Kl.
Kl. Jeronimi epi. 

 
 
 
 
 

               October habet dies xxxi luna 
               xxix 
xvi A October Remigii confessor(is) 
v b vi Leodegardi epi. et mr. 
xiii c v Dyonisii et 

socio(rum) ei(us) 
ii d iiii Gereonis et 

s(ociorum) eius 
 e iii Francisci conf., 

Octa(va) Wen(czeslai) 
x f ii 

N. 
 
N. 
 
N. 
 
N. 
 
 
N. 

 

 g Nonas Marci ppe. 
xviii A viii Demetrii mr. 
vii b vii 

Id. 
Id. Dionisii Rustici et 

Claii (?) 
 c vi Gereonis et Victor(is) 
xv d v 

Id. 
 
Id. 

 

iiii e iiii Invencio s. 
Adalb(er)ti 

 f iii 

Id. 
 
Id. Colmani Reg(is) et 

mar. 
xii g ii Id. Calixti ppe. 

Hedwidis 
i A Idus  
 b xvii Novembris Galli 

conf. 
ix c xvi  
 d xv 

Kl. 
Kl. 
Kl. 

Luce ew(angeliste) 
xvii e xiiii Crescenciani et 

Donati 
vi f xiii 

Kl. 
 
Kl. Caprasii et so(ciorum) 

eius 
 g xii Undecim mi(lium) 

virgi(num) 
xiii A xi 

Kl. 
 
 
Kl. 

Seueri epi.  
Cordule v. 

iii b x Seuerini epi. 
 c ix Comu(m)bani conf. 
xi d viii 

Kl. 
Kl. 
 
Kl. 

Crispinis et 
C(ri)spinia(n)i 

 e vii Amandi conf. 
xix f vi Saturnini mr. 

Vigil(ia) 
viii g v 

Kl. 
Kl. 
 
Kl. 
 

Symonis et Jude 
a(postolorum) 

 A iiii Narcisci epi. 
xvi b iii S(an)c(t)o(rum) 

CCXX mrm. 
v c ii 

Kl. 
Kl. 
 
Kl. Q(ui)ntini mr. 

Vigilia 
 
 

KL KL
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                 November habet dies 
                 xxx lana xx 
 d November Omniu(m) 

sancto(rum) 
xiii e iiii Come(m)o(racio) 

anima(rum) 
ii f iii P(ir)m(in)i 

ab(a)t(is) et mr. 
 g ii 

N. 
 
N. 
 
N. Amancii epi. 

x A Nonas Zacha(r)ie 
p(ro)ph(et)e 
Heinrici duc(is) 

 b viii Willibrordi epi. et 
conf. 

xviii c vii Eustachii et 
so(ciorum) ei(us) 

vii d vi Quatuor 
c(or)ona(torum) 

 e v 

Id. 
 
Id. 
 
Id. 
 
Id. Theodori mar. 

xv f iiii Ludmille 
t(ra)nsla(cio) 

iiii g iii Martini epi. 
 A ii Q(ui)nq(ue) 

fr(atru)m 
xii b Idus 

Id. 
 
Id. 
Id. 
 
Id. Bricci epi. et conf. 

i c xviii Decembris 
Clem(en)tini m. 

 d xvii 

Kl. 
 
Kl.  

ix e xvi Othmari 
abb(a)t(is) 

 f xv 

Kl. 
Kl. 

 
xvii g xiiii Octa(va) s. Martini 
vi A xiii Elizabeth regi(n)e 
 b xii 

Kl. 
Kl. 
Kl. Potenciani ppe et 

m. 
xiiii c xi  
iii d x 

Kl. 
Kl. Cecilie v. et mr. 

 e ix Kl. Clementis ppe. 
x f viii Crisogoni mr. 
 g vii Kathe(r)ine v. et 

m. 
xix A vi 

Kl. 
Kl. 
 
Kl. Vital(is) 

Ag(r)icole 
viii b v  
 c iiii 

Kl. 
Kl. Ruffi mr c(um) 

farl. 
xvi d iii Saturnini m. 

Vigilia 
v e ii 

Kl. 
 
Kl. Andree apli. 

 
                   Spoliat virgultum November 
 
 

                 December habet dies xxxi et luna 
                 xxx 
 f december Candide v. 
xiii g iiii Juliani p(re)sb(yte)ri 
ii A iii  
x b ii 

N. 
 
N. 
N. 

Barbare virg(n)is 

 c Nonas  
xviii d viii Id. Nicolay epi. et conf. 
vii e vii Octava andree apli. 
 f vi Concepc(i)o b(ea)te 

v(ir)g(in)is Ma(rie) 
xv g v 

Id. 
Id. 
 
 
Id. 

 

iiii A iiii Eulalie v. 
 b iii Damasii ppe. et mris. 
xii c ii 

Id. 
Id. 
 
Id. 

Januarii Nicasii mr. 
et so(ciorum) 

i d Idus Kl. Lucie mr et 
v(ir)g(in)is 

 e xix Kl. Wlc ce lucia cines 
krisimata dya (?) 

ix f xviii Valentini epi et 
(con)fessoris 

 g xvii 

Kl. 
 
Kl. Ananie azarie misael 

xvii A xvi Ignacii epi. et conf. 
vi b xv 

Kl. 
Kl. Ruffi, Zozimi 

di(scipuli) d(omi)ni 
 c xiiii Nemesii mr. 
xiiii d xiii 

Kl. 
Kl.                          

Vigilia 
iii e xii Thome apli. 
 f xi 

Kl. 
Kl. Rome s(an)c(t)o(rum) 

XXX m. 
xi g x Victo(r)ie et Eugenie 

v. 
 A ix 

Kl. 
Kl. 

                         
Vigilia 

xix b viii Nativitas xpi 
viii c vii Stephani 

p(ro)thomris. 
 d vi 

Kl. 
Kl. 
 
Kl. Johanis apli et 

ew(angeliste) 
xvi e v Innocentu(m) mrm. 

s(o)c(i)o(rum) 
v f iiii 

Kl. 
 
Kl. Thome archiepi. 

 g iii  
xiii A ii 

Kl. 
Kl. Siluestri ppe. et conf. 

 
 
 
Querit habere cubum porcum mactando 
december

KL KL 
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Od typografie k politike 
(Politický profil Rudolfa Strechaja pred rokom 1945) 
 
Jozef Špilka 
 

Osobnosť Rudolfa Strechaja predstavuje postavu mocichtivého komunistického 

politika najmä z obdobia päťdesiatych rokov 20. storočia, ktoré bolo charakteristické 

rozsiahlymi politickými perzekúciami. Napriek tomu, že ide o dôležitého predstaviteľa 

komunistického režimu na Slovensku i v Československu, je to osoba dnes málo známa. 

Ak jeho meno niekomu aj zarezonuje v pamäti, tak väčšinou len v súvislosti s románom 

Ladislava Mňačka Ako chutí moc (1967), kde je umelecky stvárnená postava politika, ktorý 

bol deformovaný mocou. Politický profil tohto neskôr dlhoročného predsedu Zboru 

povereníkov tak ponúka priestor na ďalšie bádanie, najmä jeho politická činnosť 

pred nástupom do vyššej politiky a pred rokom 1945. 

Rudolf Strechaj sa narodil 25. júla 1914 v obci Čachtice neďaleko Nového Mesta 

nad Váhom.1 Pochádzal z jednoduchej chudobnej rodiny. Vychodil ľudovú školu a potom 

ešte štyri roky strednej školy.2 Pôvodne sa chcel dať na učiteľskú dráhu. Zapísal sa do 

učiteľského ústavu v Modre, no pre nedostatok finančných prostriedkov musel tento ústav 

opustiť. Ako šestnásťročný sa začal učiť za typografa v Novom Meste nad Váhom 

v kníhtlačiarni Horovitza.3 Pod vplyvom skromných podmienok, v ktorých vyrastal, sa 

od ranného veku zaoberal politikou a inklinoval k radikálnym ľavicovým myšlienkam. Už 

ako štrnásťročný chlapec udržiaval styky s ľavicovými socialistickými pracovníkmi 

a navštevoval rôzne verejné vystúpenia a prejavy. Keď mal šestnásť rokov, založil 

v Čachticiach robotnícku telovýchovnú jednotu a v roku 1932 sa stal už ako osemnásťročný 

tamojším predsedom sociálnej demokratickej strany.4 Okrem politickej angažovanosti bol v 

Čachticiach tiež členom speváckeho zboru Tatrín a pôsobil tu aj ako divadelný ochotník.5 

V roku 1933 absolvoval školu umeleckých remesiel v Bratislave.6 

Začiatok politickej činnosti Rudolfa Strechaja bol teda úzko spätý so sociálnou 

demokratickou stranou. Československá sociálna demokracia sa v prvých voľbách 

                                                 
1 AMMER, Vladimír. Čachtice. Bratislava : Alfa-press, 1997, s. 428. 
2 Slovenský biografický slovník. V. zväzok. Martin : Matica slovenská, 1992, s. 368. 
3 Záznam o absolvovaní Obecnej učňovskej školy v Novom Meste nad Váhom, ktorá bola predchodkyňou 
súčasnej Strednej odbornej školy, uvádza, že Rudolf Strechaj školu absolvoval v roku 1931 a vyučil sa 
za strojného kníhtlačiara. Databáza absolventov Strednej odbornej školy v Novom Meste nad Váhom. [online] 
Dostupné na internete: <http://www.prvasosnmnv.sk/zoznamy-absolventov>. 
4 Rudo Strechaj. In Vpred, 29. august 1945, roč. 2, číslo 108, s. 4. 
5 AMMER, ref.1, s. 428. 
6 Životopisy novovymenovaných povereníkov. In Ľud, 22. september 1951, roč. 4, č. 221, s. 3. 
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do poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia v roku 1920 stala najsilnejšou stranou 

a to i na silne religióznom Slovensku. Lenže vzostup sociálnej demokracie na Slovensku 

netrval dlho. Už v roku 1921 prežívala ťažkú krízu a útlm následkom rozkolu a odštiepenia 

komunistickej strany. Po výraznom úpadku v prvej polovici dvadsiatych rokov sa sociálna 

demokracia skonsolidovala. V súvislosti s prechodom strany do opozície a zlepšením 

organizačnej práce na Slovensku od roku 1926 počet členov rástol a to i vďaka zlúčeniu 

s maďarskou sociálnou demokraciou. Napriek tomu sociálna demokracia na Slovensku už 

nikdy nezískala takú pozíciu a jednoznačnú prevahu ako vo voľbách v roku 1920. 

Dominantnú úlohu postupne preberala Hlinkova slovenská ľudová strana, ktorá patrila 

v medzivojnovom období na Slovensku k najsilnejším politickým stranám. HSĽS tak 

predstavovala najvýraznejšieho protivníka sociálnej demokracie v ideologickej rovine, kým 

komunisti trieštili jej sily a odčerpávali tak Československej sociálnej demokracii ľavicových 

voličov a členov.7 

Nové Mesto nad Váhom malo tradíciu jedného z centier sociálnej demokracie. 

Už v roku 1905 tu bol miestny výkonný výbor slovenskej sociálnej demokracie a po založení 

Komunistickej strany Československa (KSČ) sa v Novom Meste nad Váhom uskutočňovali 

rôzne štrajky a demonštrácie.8 Mladý Rudolf Strechaj sa zúčastňoval štrajkov, ktoré boli 

v novomestskom okrese a pomaly sa začínal stotožňovať s komunistickou ideovou 

platformou.9 Pre svoje vyhranené názory a radikálny postoj sa rozišiel so sociálnou 

demokraciou a napokon v roku 1935 vstúpil do KSČ.10 O jeho zanietenosti vypovedá 

skutočnosť, že presvedčil a so sebou do komunistickej strany priviedol takmer všetkých 

členov miestnej organizácie sociálnej demokratickej strany v Čachticiach. 

V tom istom roku bol počas okresnej konferencie delegovaný na študijnú cestu 

do Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR).11 Táto skúsenosť, ktorou prešli mnohí 

budúci stranícki funkcionári, sa odrazila na doformovaní jeho politickej orientácie. 

Zo Strechaja sa stával poslušný a zanietený komunista, plne oddaný strane. 

V symptomatickom vyzdvihovaní Sovietskeho zväzu ako vzoru a prosovietskej propagande 

bol aj v porovnaní s ostatnými členmi strany veľmi aktívny, čo ho charakteristicky 

                                                 
7 K dejinám Československej sociálnej demokracie na Slovensku v medzivojnovom období pozri bližšie: 
LIPTÁK, Ľubomír. Politické strany na Slovensku 1860 – 1989. Bratislava : Archa, 1992, s. 122-133. 
8 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. Bratislava : Veda, 1977, s. 328-330. 
9 Kandidáti slovenského ľudu. In Pravda, 24. máj 1946, 1946, č. 117, s. 4. 
10 PEŠEK, Jan et al. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948 - 1989. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, 
s. 298. 
11 Kandidáti slovenského ľudu. In Pravda, 24. máj 1946, 1946, č. 117, s. 4. 



HISTORIA NOVA  8 

 35

sprevádzalo počas celého života.12 V roku 1935, keď sa vzťahy medzi Československou 

republikou a Sovietskym zväzom vplyvom vtedajšej medzinárodnej situácie zlepšili, bol 

zvolený za predsedu zväzu priateľov ZSSR a túto funkciu zastával až do roku 1938.13 Okrem 

organizovania rôznych prednášok po celom Slovensku o pomeroch a živote v Sovietskom 

zväze sa podieľal aj na ďalšom zakladaní organizácií zväzu priateľov ZSSR a to najmä 

na Považí.14 

V roku 1938 sa však situácia v Európe vyostrila a medzinárodné vzťahy, ako aj 

atmosféra v Československu, sa dynamicky menili v krátkych časových sledoch. Nacistické 

Nemecko sa po pripojení Rakúska zameralo práve na likvidáciu Československej republiky. 

Hitler sa rozhodol uprednostniť radšej diplomatické riešenie pred vojenským, čo sa mu 

nakoniec aj podarilo. V septembri 1938 na pamätnej mníchovskej konferencii Francúzsko 

a Veľká Británia spolu s Nemeckom a Talianskom prisúdili Nemecku rozsiahle pohraničné 

československé územia. Išlo najmä o české územia obývané nemeckou menšinou, 

tzv. Sudety. V priebehu októbra a novembra dosiahlo Slovensko autonómiu. Krátko 

po vyhlásení autonómie 9. októbra 1938 bola v nových politických podmienkach činnosť 

komunistickej strany spolu s jej organizáciami pozastavená a dva mesiace nato zakázaná. 

Nasledovala Viedenská arbitráž, kde Slovensko prišlo o južné územia. V marci v roku 1939 

Česko-Slovensko zaniklo zabratím Čiech a Moravy nacistickým Nemeckom a vznikom 

Slovenskej republiky.15 

Medzinárodná situácia v roku 1938 a v prvej polovici 1939 mala dopad aj na chod 

a existenciu samotnej komunistickej strany, ktorá následne vplyvom udalostí prešla 

do ilegality. Na vznik Slovenského štátu nebola komunistická strana dostatočne pripravená, 

nebola schopná okamžite sformulovať svoje stanovisko a ani organizovať akcie proti 

aktivitám vládnucej HSĽS. Konšpiračné linky ešte neboli dostatočne zaužívané a vžité. Tesne 

pred a  vzápätí i po vzniku Slovenskej republiky mnohí známi funkcionári, ako aj 

predstavitelia komunistickej strany, postupne odchádzali do emigrácie, alebo do ústrania. 

Územie Slovenska opustili Viliam Široký, Jozef Valo, Vladimír Clementis, František Zupka, 

Karol Šmidke, a mnohí iní.16 Dôležitým faktorom, ktorý sa vyvinul vplyvom pôsobenia 

medzinárodnej situácie a nového postavenia Slovenska, bol vznik Komunistickej strany 

                                                 
12 Rudolf Strechaj v rámci dobovej propagandy spomína svoje dojmy zo svojej prvej cesty do ZSSR aj 
vo svojom neskoršom diele o sovietsko-československej vzájomnosti. Bližšie pozri: STRECHAJ, Rudolf. Kvety 
družby a bratstva. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1960, s. 17-19. 
13 Rudo Strechaj. In Vpred, 29. august 1945, roč. 2, č. 108, s. 4. 
14 Prejav súdruha Karola Bacílka. In Pravda, 1. august 1962, roč. 43, č. 210 A, s. 1. 
15 LACKO, Martin. Slovenská republika 1939 – 1945. Bratislava : Perfekt, 2008, s. 12-16. 
16 PLEVZA, Viliam et al. Prehľad dejín KSČ na Slovensku. Bratislava : Pravda, 1971, s. 243. 
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Slovenska (KSS) transformáciou Celoslovenského kraja KSČ v máji 1939.17 Sekretariát 

Exekutívy Komunistickej internacionály rozhodol o premene dovtedajšieho slovenského kraja 

KSČ na samostatnú organizáciu už 22. februára 1939 za účasti predstaviteľov zahraničného 

vedenia KSČ v Moskve.18 Organizačná štruktúra bola na začiatku rozdelená na štyri stranícke 

oblasti, a to bratislavskú na čele s Jánom Osohom, žilinskú viedol Ľudovít Benada, 

banskobystrickú s vedúcim predstaviteľom Karolom Černockým a prešovskú s Pavlom 

Tonhauserom. Do každej straníckej oblasti boli včlenené okresné vedenia. Podľa situácie 

prichádzalo k zmenám v organizačnej štruktúre ako aj v kádrovom obsadení.19 

Zaujímavý je tiež fakt, že KSS, jej členovia či organizácie sa na začiatku svojej 

ilegálnej činnosti pokúšali preniknúť priamo do vnútra organizačnej štruktúry HSĽS, HG či 

HM, a to na miestnej, okresnej i oblastnej úrovni. Nabádali k tomu svojich členov 

a funkcionárov hlavne v období rokov 1939 až 1942. K takejto činnosti ich vyzvala aj 

exekutíva Komunistickej internacionály v Moskve.20 Asi málokto mohol v danej dobe 

predpokladať, že členstvo v týchto organizáciách, aj keď so zámerom pracovať pre KSS 

v ilegalite, bude mať v budúcnosti až taký negatívny a kompromitujúci charakter a stane sa 

vhodnou zámienkou na odstavenie z mocenskej politiky pri politických súbojoch. O tejto 

skutočnosti sa neskôr počas trvania komunistickej totality popri mnohých iných ľuďoch 

a straníckych funkcionároch presvedčil aj sám Rudolf Strechaj.21 

Trojčlenné ústredné vedenie, známe tiež ako prvé ilegálne vedenie KSS, predstavovali 

Július Ďuriš, ktorý dostal do kompetencie politické otázky, Ľudovít Benada ktorý mal 

na starosť organizačné záležitosti a Ján Osoha zodpovedný za propagandu a agitáciu. Keďže 

sa Július Ďuriš často zdržiaval v Prahe, ťažisko organizačnej a masovopolitickej práce 

pripadlo Ľudovítovi Benadovi a Jánovi Osohovi. Záväznými kritériami pre politiku KSS 

v tomto období boli smernice Komunistickej internacionály, najmä určenie postoja k vojne 

a politický postup ZSSR až do jeho napadnutia nacistickým Nemeckom v júni 1941.22 

                                                 
17 PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického subjektu. I. Bratislava : Veda, 2012, s. 9. 
18 LIPTÁK, ref. 7, s. 235. 
19 PLEVZA, ref. 16, s. 243. 
20 FREMAL, Karol. Ilegálna KSS vo vzťahu k Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, Hlinkovej garde a Hlinkovej 
mládeži v rokoch 1939 – 1943. In ŠUCHOVÁ, Xénia (ed.). Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci? 
Prešov : Universum, 2006, s. 125. 
21 PEŠEK, ref. 10, s. 300-301. Po nástupe komunistickej strany k moci v roku 1948 museli vysvetľovať svoje 
členstvo v Hlinkovej strane a v organizáciách napojených na HSĽS okrem Rudolfa Strechaja aj ďalší vedúci 
stranícki funkcionári, ako napríklad aj Augustín Michalička, Štefan Bašťovanský, či Ondrej Pavlík. Viacerí sa ho 
snažili radšej zatajiť aby sa vyhli zbytočnej kompromitácii. Takéto „zistenie“ však neraz, najmä pokým dotyčný 
stranícky predstaviteľ nemal dostatočnú podporu vedenia strany, prispelo ako zámienka k politickému pádu, 
alebo sa mohlo stať aj osudným, čo bolo charakteristické predovšetkým pre začiatok 50. rokov. 
22 PLEVZA, ref. 16, s. 243-244. 



HISTORIA NOVA  8 

 37

V atmosfére udalostí v rokoch 1938 a 1939 a pod vplyvom situácie, v akej sa 

komunistická strana nachádzala, začal Strechaj hneď po októbri 1938 hľadať nové spôsoby 

angažovania sa v boji proti vládnucemu systému na Slovensku. Organizoval ilegálne hnutie 

v Novom Meste nad Váhom a v rodných Čachticiach, kde utváral trojčlenné skupiny 

spoľahlivých osôb, členov bývalej sociálnodemokratickej a komunistickej strany. Skupiny 

preberali inštrukcie ústredného vedenia komunistickej strany, tlačili a rozširovali ilegálnu tlač, 

alebo schovávali u seba rôzne pre režim nepohodlné osoby. Aktivita skupín sa začala už hneď 

po Viedenskej arbitráži.23 Strechaj, keďže bol vyučený typograf, venoval sa najmä činnosti 

súvisiacej s tlačením, či vydávaním rôznych novín a letákov. Zo začiatku to boli letáky 

pre Trenčín, Piešťany, Myjavu a pohraničné kraje pri Morave. Dňa 14. marca 1939 vydal 

letáky s názvom Spolu s národom českým ako reakciu na vznik Slovenskej republiky, za čo 

bol prvýkrát zaistený, no pre nedostatok dôkazov ho zakrátko prepustili. V týchto letákoch 

bola rozoberaná politická situácia optikou komunistického ilegálneho odboja. Súčasne 

v tomto období Strechaj organizoval prechod ilegálnych pracovníkov z Čiech a Moravy 

na Slovensko a do zahraničia, či pripravoval úkryty pre ilegálnych pracovníkov 

a predstaviteľov odboja.24 

V roku 1939 začal spolu s predstaviteľmi prvého ilegálneho hnutia Jánom Osohom 

a Pavlom Stahlom organizovať a zariaďovať ilegálnu tlačiareň.25 V decembri toho istého roku 

vyšli z tejto tlačiarne prvé noviny Hlas ľudu. V tomto ústrednom tlačovom orgáne strany sa 

poukazovalo na „zradu“ slovenskej „reakcie“ na slovenskom národe a spoluprácu 

s Nemeckom.26 Jeho úlohou a snahou tak bolo postupne prichystať zázemie na neskoršie 

možné aktívne ozbrojené vystúpenie a zabezpečiť lojalitu čo najväčšieho počtu ľudí. 

O vydávaní Hlasu ľudu rozhodlo krajské vedenie KSČ ešte v októbri 1938 na zasadaní 

v Žiline. Prvé číslo bolo vytlačené dokonca dvakrát, okrem decembra vyšlo po miernej úprave 

aj v januári 1940, spolu v náklade päťtisíc výtlačkov. Ďalšie čísla mali už nižší náklad, dvoj 

až trojtisícový.27 Prvý polrok bol Hlas ľudu tlačený v Čachticiach a Martine, potom vychádzal 

cyklostylovaný na rôznych miestach, aby sa predišlo prezradeniu.28 Hlas ľudu, ako 

                                                 
23 Rudo Strechaj. In Vpred, 29. august 1945, roč. 2, č. 108, s. 4; Dejiny Slovenského národného povstania 1944. 
Zväzok 4, Spomienky a kroniky. Bratislava : Pravda, 1984, s. 442. 
24 Rudo Strechaj. In Vpred, 29. august 1945, roč. 2, č. 108, s. 4. 
25 Bližšie pozri: SYRNÝ, Marek. Slovenskí komunisti v rokoch 1939 – 1944. Náčrt dejín Komunistickej strany 
Slovenska v odboji a v Povstaní. Banská Bystrica : Belianum, 2013, s. 35-36. 
26 Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé 1945 – 1946, Stenoprotokoly, 30. schôdza, 
14. 2. 1946. [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1945pns/stenprot/030schuz/s030010.htm>. 
27 Dejiny Slovenského národného povstania 1944. Zväzok 1, Protifašistický odboj a príprava SNP. Bratislava : 
Pravda, 1984, s. 127. 
28 Tisk jako zbraň. In Mladá fronta, 22. máj 1974, roč. 30, č. 119, s. 4. 
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ideologický pokračovateľ komunistickej Pravdy chudoby, Ľudového denníka a Slovenských 

zvestí zjednocoval propagovanie politiky ilegálnej KSS. Počas pôsobenia prvého ilegálneho 

vedenia KSS Hlas ľudu redigoval Július Ďuriš.29 V tomto období okrem tlačového orgánu 

ilegálnej KSS Rudolf Strechaj vydal brožúru Ohlas Komunistickej strany k slovenskému 

národu, Do protiútoku za národné oslobodenie Slovenska a tiež aj rôzne cyklostylované 

výzvy k 1. máju a mnohé iné letáky.30 

Rudolf Strechaj vydával Hlas ľudu so svojou ilegálnou skupinou v tajnej tlačiarni 

v Čachticiach pri Novom Meste nad Váhom až do leta 1940.31 Neskôr, po upozornení jedného 

z politických referentov a členov ÚŠB, zmenil pôsobisko a odišiel do Bratislavy 

do kníhtlačiarne Grafia. Tu nadviazal styky so socialistickými a ľavicovo orientovanými 

členmi spolku typografov a snažil sa stále existujúcu tajnú tlačiareň zdokonaliť. Avšak 

po ďalšom dôraznom napomenutí sa Rudolf Strechaj rozhodol presťahovať do Turca, kde sa 

zamestnal v matičnej tlačiarni a sem premiestnil aj ilegálnu tlačiareň.32 Od júna 1940 tak 

vychádzali noviny Hlas ľudu vo vtedajšom Turčianskom Svätom Martine. Vzápätí sa 

Rudolfovi Strechajovi cez ďalších príslušníkov odboja Jána Mazúra a Miroslava Hyska 

podarilo napojiť na tamojšiu martinskú organizáciu ilegálnej KSS. Strechaj ako ústredný 

typograf strany naďalej aktívne pokračoval vo vydávaní ilegálnej odbojovej tlače a už v apríli 

1941 vydal Program komunistickej strany.33 

Politická situácia na Slovensku sa začínala čiastočne meniť po útoku Tretej ríše 

na ZSSR. Otvorenie východného frontu veľmi zaskočilo vedenie ilegálnej KSS, ktoré takýto 

scenár udalostí vôbec nepredpokladalo a preto reagovalo veľmi opatrne. Rudolf Strechaj ešte 

v júli 1941 vytlačil výzvu k armáde a nechal ju rozhodiť v kasárňach.34 Avšak na druhej 

strane, vplyvom nemeckého útoku na Sovietsky zväz, zosilneli zatýkania komunistov aj 

na slovenskom území. V júli 1941 sa teda začala prvá veľká akcia zameraná na likvidáciu 

komunistických štruktúr, ktorá nasledovala po čiastočne náhodnom zatknutí Viliama 

Širokého, ktorý sa práve vrátil z Moskvy.35 ÚŠB spolu s Gestapom tak získali mnohé indície, 

pomocou ktorých čoraz viac prenikali do tajnej siete komunistickej strany, čo napokon viedlo 

k zatknutiu prvého ilegálneho vedenia ÚV KSS. 

                                                 
29 Dejiny, zväzok 1, ref. 27, s. 127. 
30 Rudo Strechaj. In Vpred, 29. august 1945, roč. 2, č. 108, s. 4. 
31 Dejiny, zväzok 1, ref. 27, s. 127. 
32 Rudo Strechaj. Vpred, 29. august 1945, roč. 2, č. 108, s. 4. 
33 GIAČ, Michal et al. Turčianske obce v odboji (1938 – 1945). Martin : Osveta, 1989, s. 19; SYRNÝ, ref. 25, s. 72. 
34 Rudo Strechaj. Vpred, 29. august 1945, roč. 2, č. 108, s. 4. 
35 PEŠEK, Komunistická, ref. 17, s. 9. 
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Slovenskej spravodajskej službe v tomto smere veľmi pomohol oblastný vedúci 

funkcionár komunistickej strany František Vávra. Na základe jeho výpovedí ÚŠB a Gestapo 

zatkli mnohých ďalších dôležitých predstaviteľov ilegálnej KSS v Turci.36 Pod vplyvom 

uvedených okolností bol napokon 17. augusta 1941 predpoludním zatknutý v Turčianskom 

Svätom Martine aj Rudolf Strechaj. Po výsluchu bol prevezený do väznice Krajského súdu 

v Ružomberku. Ako organizátora komunistického hnutia v Turci ho odsúdili na tri a pol roka 

väzenia, z čoho si odsedel 28 mesiacov. Vo väzení pomocou dozorcov sa snažil udržiavať 

styk s vedúcimi predstaviteľmi strany a nabádal ich k činnosti.37 Za zmienku stojí aj 

zaujímavosť ohľadne súkromného života Strechaja, že ako politický väzeň si vo väzení našiel 

ženu a to práve dozorkyňu, s ktorou sa oženil a mal s ňou i deti.38 

Týmto sa činnosť a vplyv Rudolfa Strechaja na chod udalostí až do roku 1943 aj 

napriek agilnosti a snahe pracovať pre KSS, prakticky skončili. Počas tohto obdobia zatýkania 

komunistických funkcionárov Hlas ľudu vychádzal ďalej s prerušením v roku 1942, keď 

polícia odhalila ilegálnu rozmnožovňu v Bratislave. V roku 1943 ho vydávali v Prievidzi.39 

Zároveň do roku 1943 sa vystriedali ďalšie ilegálne vedenia KSS, ktoré boli z veľkej časti 

odhalené a pozatýkané, avšak vždy sa vytvorilo ďalšie vedenie, ktoré pokračovalo v činnosti. 

Medzinárodná situácia sa však znova zmenila vplyvom vojenských operácií 

na východnom fronte. Nemecko už ani zďaleka nemalo tú prevahu a entuziazmus, ako 

v prvých mesiacoch po napadnutí ZSSR. Vojna sa začínala preťahovať, stávala sa 

vyčerpávajúcou a v konečnom dôsledku sa pre nacistické Nemecko pomaly otáčala 

v jeho neprospech. 

Na Slovensku sa postupne objavovali v komunistickej ilegálnej tlači výzvy 

na prípravu k ozbrojenému vystúpeniu a na tento účel sa mali organizovať Bojové 

jánošíkovské družiny, aj keď tento úmysel sa vo väčšej miere mohol realizovať až neskôr.40 

Začiatkom augusta v roku 1943 pricestoval Karol Bacílek spolu s Karolom Šmidkem 

na Slovensko. Šmidke priniesol z Moskvy nové inštrukcie pre organizovanie komunistickej 

ilegality a krátko po svojom príchode utvoril nové, v poradí už piate ilegálne vedenie KSS.41 

                                                 
36 K okolnostiam okolo zatknutia prvého ilegálneho vedenia ÚV KSS pozri tiež: MEDVECKÝ, Matej. 
Spravodajské eso Slovenského štátu: kauza Imrich Sucký. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2007, s. 90-104. 
Okrajovo sa tu spomína aj Rudolf Strechaj. 
37 Rudo Strechaj. In Vpred, 29. august 1945, roč. 2, č. 108, s. 4. 
38 KOHÚT, Leo. Tu bola kedysi ulica... . Bratislava : Q 111, 1995, s. 236. Pozri tiež: KAPLAN, Karel. Kronika 
komunistického Československa. Doba tání 1953 – 1956. Brno : Barrister & Principal, 2005, s. 318. 
39 Dejiny Slovenského národného povstania 1944. Zväzok 5, Encyklopédia odboja a SNP. Bratislava : Pravda, 
1984, s. 157-158. 
40 Pozri tiež PLEVZA, ref.16, s. 259-274. 
41 MEDVECKÝ, ref. 36, s. 150. 
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Podmienky pre odbojovú činnosť sa v tomto období zlepšili, a to najmä od polovice roka 

1943, vplyvom vojenských neúspechov vojsk Osi. Represívna činnosť na Slovensku postupne 

ochabovala a aj mnohí komunisti, ktorí boli predtým zatknutí sa za určitých okolností mohli 

dostať z väzenia na slobodu. To bolo pre ilegálne vedenie KSS veľkým prínosom, keďže 

väčšina komunistov po prepustení z väzenia opäť hľadala cestu k odboju.42 

Aj Rudolf Strechaj sa dostal von z väzenia, i keď v jeho prípade bola v pozadí ešte 

ďalšia zvláštna súvislosť. Podľa spomienok Ladislava Hanusa si Strechaj vo väzení 

vypočítavo získal náklonnosť kňazov Ignáca Grebáča, či Ondreja Doránskeho a dokonca 

miništroval kaplánovi Doránskemu pri omšiach, slúžených vo väzení. Strechaj sa správal 

„kajúco a oddane“, preto mu Ondrej Doránsky uveril a vybavoval jeho prípad u Ignáca 

Grebáča, ktorý bol v tom čase správcom ružomberskej tlačiarne Lev.43 Na zákrok Ignáca 

Grebáča sa napokon podarilo vybaviť vyslobodenie Strechaja z väzenia. Oficiálne bol 

prepustený zo zdravotných dôvodov a dokonca mu vybavili aj zamestnanie. 

Dňa 15. novembra v roku 1943 nastúpil do práce v ružomberskej tlačiarni Lev ako strojník 

a údržbár. Následne sa však opätovne zapojil do spolupráce s ilegálnym vedením KSS. 

V týchto podmienkach Strechaj vytvoril okruh ilegálnych pracovníkov, medzi ktorých 

patrili osoby ako Vojtech Kustra, Matej Droppa, Jaroslav Šolc, Jozefína Bohúňová, Viliam 

Smrečanský a ďaľší.44 Keď teda Karol Šmidke začal obnovovať sieť komunistického odboja 

a budovať partizánske hnutie, cez Miroslava Hyska, ktorý pôsobil v Turci, získal napojenie na 

Strechaja.45 Na jar roku 1944 navštívil Šmidke oblasť Liptova osobne, čím sa urýchlil proces 

obnovovania činnosti tamojších lokálnych vedení KSS.46 Ilegálne okresné vedenie KSS 

v Ružomberku tak nanovo rozbehlo svoju činnosť a to práve pod vedením Strechaja, ktorý 

dostal poverenie okrem organizovania komunistickej strany v Ružomberku aj na prípravu 

povstania. 

                                                 
42 PLEVZA, ref. 16, s. 274-275. Charakteristickým príkladom je aj viacnásobné zatknutie Gustáva Husáka, 
ktorého po krátkej väzbe pustili na slobodu a ÚŠB už v tomto období nemala väčší záujem usvedčiť ho 
z ilegálnej činnosti. Bližšie pozri MEDVECKÝ, ref. 36, s. 150-152. 
43 HANUS, Ladislav. Pamäti svedka storočia. Bratislava : Lúč, 2006, s. 386-387. Lev bol pôvodne katolícky 
tlačiarenský podnik. Vznikol 24. augusta v roku 1917 ako tlačiareň a vydavateľstvo náboženskej literatúry pre 
slovenských katolíkov so snahou formovať ich náboženské a národné povedomie. Okrem tlačiarskej 
a vydavateľskej činnosti sa zaoberal aj obchodom s kníhtlačiarskymi komoditami, novinami, hudobninami 
a papierensko-kancelárskym sortimentom. Spoločnosť prijala meno Lev na počesť pápeža Leva XIII. Pri zrode 
Leva stáli aj viaceré osobnosti, Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Karol Kmeťko, Anton Hromada, Štefan Mnoheľ, 
Ignác Grebáč-Orlov, Jozef Höhr a Dušan Šulc. ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Monografia mesta Ružomberok. 
Banská Bystrica : Štúdio Harmony, 2009, s. 208. 
44 Rudo Strechaj.Vpred, 29. august 1945, roč. 2, č. 108, s. 4. 
45 Po dolinách i po horách. Archív Rozhlasu a televízie Slovenska – Slovenský rozhlas, odvysielané: 1964, 
signatúra: BA-AFR 383/1-1. 
46 Dejiny, zväzok 1, ref. 27, s. 210. 



HISTORIA NOVA  8 

 41

Dôležitým medzníkom spolupráce liptovských komunistov s občianskymi odbojovými 

skupinami bola porada vedúcich ilegálnych pracovníkov z Považia začiatkom roka 1944, 

výsledkom ktorej bolo usmernenie komunistov na Liptove, aby zakladali revolučné národné 

výbory. Tie mali vychádzať z platformy spolupráce všetkých odbojových zložiek 

na vytváranie partizánskych skupín a postupné nadväzovanie spolupráce s príslušníkmi 

armády. Z iniciatívy okresného vedenia KSS sa vytvoril v máji v roku 1944 Okresný 

revolučný národný výbor v Ružomberku na čele s predsedom okresného vedenia KSS 

Rudolfom Strechajom. Zo začiatku Okresné revolučné národné výbory v Liptovskej oblasti 

svoju činnosť zameriavali najmä na vytváranie siete miestnych revolučných národných 

výborov, organizovanie zásobovania a prepravy sovietskych utečencov zo sústreďovacieho 

tábora v obci Ústie na Orave smerom na východné Slovensko. Jednou zo staníc na tejto trase 

bol aj Ružomberok. Neskôr Okresné revolučné národné výbory riešili všestrannú podporu 

rozvoja partizánskeho hnutia na Liptove, nadväzovanie ďalších kontaktov s armádou 

a získavanie zbraní pre partizánov.47 

Podľa Šmidkeho inštrukcií sa Strechaj dostal do styku s dôstojníkmi ružomberskej 

posádky a poveril organizovaním armády rotníka Ľudovíta Hruboňa, nadporučíka Dr. A. 

Hirnera, nadporučíka J. Kadúca, kapitána Dr. Bohuša Štekláča, nadporučíka Š. Feju, či 

majora Miloša Vesela. Tak sa Strechajovi podarilo vytvoriť širší okruh dôstojníkov, ktorí boli 

ochotní na povel Ústredia začať s povstaním. Podobne si pre prípad potreby zaistil spoluprácu 

okrem ružomberskej vojenskej posádky aj s príslušníkmi tamojšieho žandárstva a to 

konkrétne so strážmajstrom J. Mosorjakom, veliteľom žandárskej stanice K. Partlom, 

kapitánom Dubníkom, kapitánom Zubercom a s mnohými ďalšími. 

Predstavitelia okresného vedenia KSS sa spojili aj s príslušníkmi nekomunistickej 

časti odboja a členmi neskoršej Demokratickej strany Ondrejom Voskárom, Rudolfom 

Medveckým, Jánom Žuffom a Vladimírom Goleckým.48 Ako vo viacerých revolučných 

národných výboroch, tak aj v Ružomberku si komunisti a zástupcovia občianskeho odboja 

rozdelili náplň práce i kompetencie. Ondrej Voskár sa zároveň stal spolupredsedom 

Okresného revolučného národného výboru.49 Tlačovým orgánom revolučného národného 

výboru v Ružomberku sa stali noviny Vpred. 

Rudolf Strechaj rozvíjal aj spoluprácu odboja so sovietskymi partizánmi. Spolu 

s Ľudovítom Hruboňom a Viliamom Smrečanským sa mu podarilo sprostredkovať styk medzi 

                                                 
47 Tamže, s. 269-270. 
48 Rudo Strechaj. In Vpred, 29. august 1945, roč. 2, č. 108, s. 4. 
49 Dejiny, zväzok 1, ref. 27, s. 269-272. 
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slovenskými partizánmi v okolí Ružomberka a sovietskymi parašutistami na Prašivej Holi. 

V rámci prípravy povstania na Liptove spolupracoval tiež s nadporučíkom Koršom 

z Liptovského Mikuláša a zaistil spoluprácu s Jánom Ovčiarikom z Ilavy, pomocou ktorého sa 

podarilo oslobodiť zaistených väzňov z ilavskej väznice.50 Vytvorenie a pôsobenie 

revolučných národných výborov tak predstavoval fundament, z ktorého neskôr vychádzal 

rozvoj partizánskeho hnutia na Slovensku. Partizánske akcie boli vlastne v konečnom 

dôsledku aj spúšťačom udalostí, viažucich sa k 29. augustu 1944 a Slovenskému národnému 

povstaniu. 

Najmä v Ružomberku a jeho okolí sa partizáni, podporovaní miestnymi funkcionármi 

KSS a revolučnými národnými výbormi rozhodli, ako sa neskôr ukázalo, k unáhlenému 

kroku, ktorý mal ďalekosiahle následky. Išlo o predčasné obsadzovanie obcí a miest. Toto 

rozhodnutie, ktoré mali na svedomí partizánske formácie A. S. Jegorova, E. Bielika a M. 

Sečanského, sa rozchádzalo s celkovou koncepciou ozbrojeného národnooslobodzovacieho 

boja. Dňa 26. augusta 1944 partizáni spojených oddielov pripravovali spolu s miestnymi 

funkcionármi KSS a ostatnými spolupracovníkmi v Liptovskej Lužnej zásah v Ružomberku. 

Mali najprv oslobodiť väzňov a potom obsadiť mesto Ružomberok.51 Doplňovacie okresné 

veliteľstvo v Ružomberku malo avizovaný príchod partizánov na sobotňajší večer 

26. augusta, v presvedčení, že svoju akciu koordinujú s obsadením mesta. Posádka však ešte 

nedostala príkaz k povstaniu, takže Ľ. Hruboň nakoniec eskortoval oslobodených väzňov 

k partizánom do Liptovskej Lužnej.52 Medzi väzňami sa nachádzali aj nemeckí komunisti 

Karol Fomferra a Hans Schwarz.53 Táto akcia mala vážne následky a ďalekosiahly vplyv aj 

na politiku KSS. Aj podľa Gustáva Husáka bolo touto akciou znemožnené oslobodenie 

väznených v Bratislave, Leopoldove a najmä v Nitre.54 Rudolf Strechaj bol v centre týchto 

udalostí. Bol jedným z organizátorov celej akcie a aj účastníkom oslobodenia politických 

väzňov v Ružomberku.55 

Po oslobodení väzňov prišlo aj k obsadeniu mesta Ružomberok. V nedeľu 27. augusta 

partizáni v spojení s ilegálnymi pracovníkmi z vedenia KSS a RNV spolu 

                                                 
50 Rudo Strechaj. In Vpred, 29. august 1945, roč. 2, č. 108, s. 4. 
51 Dejiny, zväzok 1, ref. 27, s. 352. 
52 ŠKRINÁROVÁ, ref. 43, s. 119. 
53 Dejiny, zväzok 1, ref. 27, s. 352. O špionážnej skupine Fomferra – Schwarz bližšie pozri MEDVECKÝ, 
ref. 36, s. 104-117. 
54 ŠKRINÁROVÁ, ref. 43, s. 119. 
55 Slovenský národný archív v Bratislave, fond ÚV KSS–zasadnutia plén, číslo kartónu 1823, zasadnutie ÚV 
KSS zo dňa 6. – 7. apríla 1950. Rudolf Strechaj o týchto udalostiach pomerne podrobne hovoril v diskusii 
na plenárnom zasadnutí ÚV KSS v roku 1950. Aj keď jeho rozprávanie bolo ovplyvnené súdobou politickou 
situáciou, napriek tomu je to zaujímavé svedectvo o zaangažovanosti Rudolfa Strechaja v súvislosti 
s oslobodením väzňov v Ružomberku. 
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so spolupracujúcimi vojakmi prevzali moc v meste a vzápätí vyhlásili celý okres za územie 

obnovenej ČSR. Časť reprezentantov Liptovského odboja zastihlo obsadenie Ružomberka 

partizánmi na dôležitej porade v Starom Smokovci 25. až 27. augusta. S vystúpením 

východoslovenskej armády proti nemeckým jednotkám počítali zúčastnení až po ukončení 

všetkých príprav a za optimálny dátum sa považoval 15. október 1944. Povstalci tak prevzali 

v Ružomberku moc ešte pred oficiálnym vyhlásením povstania. Zadržali pritom miestnych 

Nemcov, asi 30 nemeckých vojakov odzbrojili a zaistili na rybárpoľskej stanici. Zlikvidovali 

taktiež skupinu príslušníkov Gestapa, ktorá práve dorazila do mesta. Zadržaných Nemcov, 

medzi ktorými boli nielen vojaci a členovia SS, ale i civilisti nemeckej národnosti, partizáni 

29. augusta a 1. septembra na Podsuchej postrieľali. Štátnu moc v meste prebral Revolučný 

okresný národný výbor, na čele ktorého stáli dvaja spolupredsedovia, Rudolf Strechaj 

a Ondrej Voskár.56 

Medzitým dochádza k ďalším závažným udalostiam. Dňa 27. augusta partizáni 

v Martine zlikvidovali nemeckú misiu, ktorá cestovala z Rumunska. Okrem toho prepukli 

lokálne povstania v ďalších turčianskych obciach. Udalosti nabrali rýchly spád. Ako reakcia 

na zmienené skutočnosti nemecké vojsko vstúpilo na slovenské územie a začalo ho 

obsadzovať. Dňa 29. augusta v popoludňajších hodinách pri Hornom Hričove sa ozvali prvé 

bojové výstrely medzi povstalcami a nemeckými jednotkami a večer toho istého dňa zazneli 

rozhlasom Golianove slová: „Začnite s vysťahovaním!“.57 Rudolf Strechaj sa v tomto čase 

veľmi snažil, aby sa povstanie čo najviac rozšírilo a aktívne agitoval aj v okolí Ružomberka. 

V deň vypuknutia povstania prišiel do Dolného Kubína osobne a vyzval tamojšiu posádku, 

aby sa pridala k odboju.58 

Príchod nemeckej armády a súčasné vypuknutie povstania znamenali vážne ohrozenie 

pre mesto Ružomberok a jeho okolie. Obranná situácia nezodpovedala vojenskému významu 

mesta, v ktorom bola umiestnená zbrojárska výroba. Od východu smeroval na Ružomberok 

zosilnený prápor SS Schäfer, podporený tankom a delostrelectvom. Obrana sa sústredila 

na odrazenie nemeckého útoku z východu a zo severu. 5. septembra Kampfgruppe Schäfer 

dosiahla Liptovský Mikuláš. Nemecké letectvo bombardovalo ružomberskú železničnú 

stanicu. V podvečer sa podarilo rýchly nemecký postup pozastaviť osem kilometrov pred 

Ružomberkom, ale Nemci po krátkom boji obsadili Liskovú a povstalci boli nútení znovu 

ustúpiť na líniu Martinček – Priechod. Večer však časť pechoty opustila svoje postavenie a 

                                                 
56 ŠKRINÁROVÁ, ref. 43, s. 119. 
57 Dejiny, zväzok 1, ref. 27, s. 353-356. 
58 Na Orave pred 28 rokmi znel bojový pochod. In Roľnícke noviny, 11. august 1972, roč. 27, č. 188, s. 5. 
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6. septembra o pol šiestej ráno zaútočili Nemci pri Martinčeku. Rýchly rozpad povstaleckej 

obrany umožnil Nemcom obsadiť Ružomberok už o pol jedenástej. Príčinou bola 

predovšetkým nedostatočná organizácia obrany a neskúsenosť veľkej časti mužstva. Časť 

povstaleckých síl ustúpila do Ludrovej, časť až na Podsuchú. Neskôr Nemci postúpili ďalej 

a pokúsili sa prebiť cez Donovaly do Banskej Bystrice. Na južnej hranici Ružomberka však 

narazili na pevnú obrannú líniu vojakov mikulášskej posádky, letcov z Mokrade 

a ružomberských delostrelcov. Organizačné zmeny v povstaleckej armáde, úsilie majora 

Vesela, veliteľa obranného úseku Biely Potok a veliteľa VI. taktickej skupiny podplukovníka 

Jána Černeka viedli k vybudovaniu obranného postavenia, ktoré sa ukázalo ako jedno 

z najpevnejších počas Povstania. IV. taktická skupina udržiavala svoje postavenie až do konca 

októbra 1944.59 

Rudolf Strechaj sa priamo zúčastnil týchto akcií a vyznamenania, ktoré za účasť 

v povstaní získal, neboli len odrazom jeho neskoršej politickej činnosti. Spolu v úzkej 

spolupráci so všetkými, ktorí sa zapojili do povstania, sa bránili v Ružomberku deväť dní. 

Keď boli povstalci nútení ustúpiť, stiahli sa do Liptovskej Osady. Tento úsek udržali dva 

mesiace. Po potlačení povstania odišiel Rudolf Strechaj spolu s ďalšími spolupracovníkmi 

cez Prašivú, Váh, do hôr nad Sielnicou. Tu sa snažil zriadiť partizánsky oddiel, no tento 

zámer sa mu nevydaril pre nedostatok „ohybných a rozhodných kádrov“. Preto sa rozhodol 

pridať ku partizánskej skupine Ľvovci, v ktorej zotrval až do príchodu Červenej armády 

na územie Liptova.60 

Ľvovci bol samostatný partizánsky oddiel, pôvodne sformovaný v Ľvove, odkiaľ 

dostal i pomenovanie. Mal asi 70 členov. Jeho veliteľom bol dôstojník Sovietskej armády 

Pavol Fiodorovič Jakubovič s krycím menom major Igor. Úlohu komisára zastával Viktor 

Vasilievič Karenin. Ten však padol do zajatia v Proseku a v Likave bol popravený. Na jeho 

miesto nastúpil po príchode k partizánskemu oddielu práve Rudolf Strechaj. Štáb partizánskej 

jednotky sídlil v Plešivej, neskôr na partizánskej základni v Zázrivej. Na začiatku novembra 

1944 sa presunul cez Malatínsku dolinu na Choč, potom do tábora v Prosieckej doline 

a 26. 11. 1944 sa presídlil nad Ižipovce a Liptovskú Annu. Partizánsky oddiel Ľvovci spolu 

s Rudolfom Strechajom operoval na Orave, Kysuciach, Liptove v súčinnosti s viacerými 

partizánskymi oddielmi ako Vpred, Signál a i. Uskutočňovali rôzne diverzné akcie aj 

na košicko-bohumínskej železnici, niekoľkokrát prešli aj na územie Moravy. Oddiel Ľvovci 

                                                 
59 ŠKRINÁROVÁ, ref. 43, s. 119-120 
60 Rudo Strechaj. Vpred, 29. august 1945, roč. 2, č. 108, s. 4. 
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sa zúčastnil viacerých prepadov, zaútočil na nemecký transport na železničnej stanici 

Parížovce a prepadol nemeckú jednotku v Sielnici.61 

Okrem bojovej a diverznej činnosti oddiel pôsobil aj politicky, na čom sa podieľal 

opäť Strechaj. Zo štábu majora Igora vydal niekoľko vyhlášok, napísaných na písacom stroji 

v slovenskom a maďarskom jazyku. Ďalej vydal výzvu k jednotke gardistov, ktorá bola vtedy 

v Pokryvači a v Dolnom Kubíne. Na základe tejto výzvy celá jednotka s výzbrojou prešla 

k partizánom. Na výzvu v maďarskom jazyku zas zbehla k Červenej armáde značná časť 

maďarských vojakov. Okrem toho Strechaj rozposielal po dedinách výzvy, upozornenia 

a hlavne nabádal ďalších ľudí, aby išli do hôr a pripojili sa k partizánom.62 Vo februári v roku 

1945 sa na základni partizánskej jednotky Ľvovci konala porada predstaviteľov RNV z Oravy 

a časti Liptova o ďalších úlohách národných výborov. Keď sa začínal front približovať, oddiel 

zintenzívnil svoju bojovú činnosť. Po prechode frontu sa 5. apríla 1945 pri Liptovskom 

Mikuláši spojil s jednotkami 1. československého armádneho zboru, čím partizánsky oddiel 

Ľvovci ukončil svoju úlohu.63 

Počas povstania 17. septembra 1944 sa uskutočnil pre komunistov dôležitý zlučovací 

zjazd v Banskej Bystrici. Išlo o oficiálne zjednotenie KSS s Československou 

sociálnodemokratickou robotníckou stranou na Slovensku. Avšak nevznikol nový politický 

útvar, lebo platforma aj s názvom ostala komunistická, takže došlo skôr k pohlteniu sociálnej 

demokracie komunistami. Tí sociálni demokrati, ktorí nesúhlasili so zlúčením, neskôr v roku 

1946 založili Stranu práce.64 Rudolf Strechaj bol na tomto zlučovacom zjazde v septembri 

1944 za „zásluhy“ zvolený do Ústredného výboru KSS.65 Od septembra 1944 do augusta 

1945 taktiež zastával funkciu poslanca Slovenskej národnej rady.66 

Rudolfovi Strechajovi, pôvodne vyučenému typografovi, sa tak po politických 

začiatkoch v medzivojnovom období, účasti v komunistickom odboji a v neskoršom povstaní 

otvárali možnosti pre následný kariérny rast. Po roku 1945 sa postupne prepracovával 

z nižších lokálnych funkcií na posty vo vysokej politike, kde pôsobil hlavne v období 

päťdesiatych rokov. 

 
 
 
                                                 
61 Dejiny, zväzok 5, ref. 39, s. 199, 217, 290. 
62 Rudo Strechaj. Vpred, 29. august 1945, roč. 2, č. 108, s. 4. 
63 Dejiny, zväzok 5, ref. 39, s. 290. 
64 LIPTÁK, ref. 7, s. 263. K zlučovaciemu zjazdu pozri bližšie PLEVZA, ref. 16, s. 299-304. 
65 Prejav súdruha Karola Bacílka. Pravda, 1. august 1962, roč. 43, č. 210 A, s. 1. 
66 RÁKOŠ, Elo – RUDOHRADSKÝ, Štefan. Slovenské národné orgány 1943 – 1968. Bratislava : Slovenská 
archívna správa, 1973, s. 450-456. 
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From Typography to Politics 
(The Political Profile of Rudolf Strechaj before 1945) 
 
The paper focuses on Rudolf Strechaj’s beginnings in the politics. He was born in 1914 in Čachtice, 
the little village located in Western Slovakia. He wanted to be a teacher, but his family was very poor 
and they did not have enough money for his study. After the primary school, Rudolf Strechaj became 
a typographer. His political life started as early as in the interwar period and was mostly related to the 
regional organization of the Czechoslovak Social Democratic Party in his native village. In 1935, 
Rudolf Strechaj left the social democratic party and joined the Communist Party of Czechoslovakia. 
Shortly afterwards, he visited the Soviet Union and it influenced his political opinions. In the early 
period of the Second World War, he worked in illegality. In 1941, he was imprisoned and later joined 
the Uprising. During military actions, he also served as a political commissary of the partisan unit 
Ľvovci. During and after the Second World War, he held various regional functions. After 1948, 
Rudolf Strechaj was rising through the ranks from lower regional positions up to the highest positions 
on both state and party levels. 
 
Keywords: Rudolf Strechaj (1914 – 1962), Čachtice, Ružomberok, Communist party, 
                    politics, resistance, partisan unit Ľvovci 
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Krádeže príslušníkov Rýchlej divízie na východnom fronte v roku 1942 

 
Peter Vanek 
 

Participácia jednotiek vojnovej Slovenskej republiky na bojových operáciách 

namierených proti Sovietskemu zväzu patrí ku kontroverzným udalostiam slovenských dejín. 

V roku 1942 boli hlavnými vojenskými reprezentantmi slovenskej armády v pokračujúcom 

východnom ťažení dve divízie a jednotky vzdušných zbraní. Elitnú a mobilnú silu, v podstate 

len z formálneho hľadiska,1 predstavovala Rýchla divízia, ktorá sa zapájala priamo 

do útočného postupu po boku nemeckých vojsk.2 Problematika pôsobenia Rýchlej divízie 

na východnom fronte je v slovenskej historiografii pomerne frekventovane spracovávaná 

téma. Informácie o danej problematike možno nájsť v širokom spektre písaného materiálu, 

ako sú monografie, syntézy, zborníky, štúdie či články. Medzi známe publikácie zaoberajúce 

sa slovenskou armádou v období druhej svetovej vojny patria monografie Pavla Mičianika 

či syntéza od Františka Cséfalvaya v spolupráci s kolektívom autorov, práce Jozefa 

Bystrického a pod. Drvivá väčšina týchto prác sa venuje hlavne samotným vojenským 

operáciám, resp. politickým pohnútkam a pozadiu, ktoré stáli za realizáciou vstupu 

a zotrvaním Slovenska vo vojne. Pričom je tu vyhradený pomerne malý priestor kriminálnym 

                                                 
1 Použitie slovného spojenia „len z formálneho hľadiska“ vo vzťahu k vtedajšej proklamácii elitárstva 
a mobilnosti Rýchlej divízie je na mieste. Vzhľadom na nedostatočnú početnosť, výcvik, výstroj a zásobovanie sa 
táto divízia nemohla porovnávať s elitnými nemeckými či sovietskymi divíziami. Dokonca aj jej pohyblivosť 
bola nedostačujúca, keďže v jej radoch bola absencia uspokojivého množstva prepravných kapacít. 

Nutnú mobilitu sa snažila vyriešiť reorganizácia divízie nariadená 10. augusta 1942, ktorou sa mala zvýšiť 
pohyblivosť aspoň časti Rýchlej divízie, čo bolo potrebné pre udržanie kroku s nemeckými motorizovanými 
jednotkami. Jej výsledkom bolo vytvorenie len jedného mobilného pluku, označovaného ako peší pluk 21 
podplukovníka Ondreja Zverina, na základe odňatia väčšiny motorových vozidiel a pohonných hmôt zvyšku 
divízie. Ostatným plukom ostali zväčša len vozatajské kolóny a sila nôh, čo absolútne nepostačovalo 
na efektívnu a rýchlu prepravu. Pozri MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III. 
Banská Bystrica : DALI-BB, 2009, s. 156. 

Nedostatkom motorových vozidiel bola značne znížená nielen bojová hodnota divízie, ale aj napríklad 
poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti. Frontový lekár Karol Virsík popísal dôsledky reorganizácie 
takto: „...oddnes budeme dostávať benzín už len pre sanitku. Zmeníme sa na hypomobilných. Celá pluková 
ošetrovňa sa bude presúvať na vozoch, ktoré budú ťahať kone. Okrem spomínanej sanitky musíme všetky 
motorové vozidlá odovzdať pešiemu pluku Dávid.“ Pozri VIRSÍK, Karol. Odchádzam s Hippokratom. Prešov : 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005, s. 117. V úryvku uvedené označenie „peší pluk Dávid“ bolo v skutočnosti 
krycie meno vyššie spomínaného pešieho pluku 21. Pozri Vojenský historický archív Bratislava, škatuľa 37, 
inventárne číslo 106, Veliteľstvo Rýchlej divízie – 3. oddelenie, Spisy tajné, Krycie mená RD, 25. septembra 
1942. (Ďalej len VHA BA, f. RD, šk. 37, inv. č. 106, VRD – 3. odd., Spisy tajné, Krycie mená RD, 25. sept. 
1942). 
2 Druhovu slovenskou silou na východe bola Zaisťovacia divízia, ktorá sa však nezapájala do útočného postupu. 
Vykonávala prevažne strážnu činnosť na území okupovanej Ukrajiny a neskôr v Bielorusku. V súvislosti 
s narastajúcimi záškodníckymi útokmi sa jej príslušníci zúčastňovali aj protipartizánskych akcií. Na východnom 
fronte pôsobili aj jednotky slovenských vzdušných zbraní, ktoré zväčša podnikali len prieskumné a hliadkovacie 
lety. 



HISTORIA NOVA  8 

 48

činom a tzv. neprístojnostiam,3 ktorých sa dopúšťali slovenskí vojaci na východnom fronte. 

Z týchto skutkov sú uvádzané hlavne vojnové zločiny voči partizánom4 a zajatcom, represálie 

namierené proti civilnému obyvateľstvu a relatívne veľká pozornosť je vyčlenená zbehnutiam 

príslušníkov armády. Tejto problematike sú venované štúdie Pavla Mičianika či Petra Jašeka.5 

Zároveň však absentujú práce, ktoré by sa komplexnejšie zaoberali ostatnými kriminálnymi 

činmi, ako sú napr. krádeže, ktorých páchatelia boli slovenskí vojaci. Pri skúmaní takýchto 

prípadov sa historici vo svojich prácach zamerali skôr na Zaisťovaciu divíziu než na Rýchlu 

divíziu. 

Hlavným cieľom štúdie je analýza a kategorizácia krádeží a nepovoleného zhabania 

majetku, ktorých sa dopustili vojaci Rýchlej divízie. Pozornosť nie je zameraná len do vnútra 

divízie, ale sú sledované aj krádeže spôsobené nemeckou armádou v oblastiach pôsobenia 

jednotiek Rýchlej divízie, pričom sekundárne sú načrtnuté aj spory slovenských vojakov 

s príslušníkmi nemeckej armády. V štúdii zároveň dochádza k syntetizujúcim výstupom, 

v ktorých sú na základe reprezentatívnych prípadov krádeží definované hlavné kategórie 

takýchto činov, ich intenzita a okolnosti, za akých sa udiali, resp. faktory, ktoré vplývali 

na ich klesajúcu či stúpajúcu tendenciu. 

Skúmaný časový úsek, v ktorom sa tieto krádeže stali, resp. boli vyšetrené, 

je ohraničený zdola 19. júlom 1942. Vtedy sa 6 696 mužov Rýchlej divízie pod velením 

generála II. triedy Jozefa Turanca6 pohlo zo svojich obranných postavení na rieke Mius 

smerom na Rostov na Done, s úmyslom aktívneho zapojenia sa do obnovenej nemeckej letnej 

ofenzívy označovanej ako operácia Braunschweig.7 Sledovaný časový úsek končí dislokáciou 

                                                 
3 Porušenie vojenských či civilných predpisov a zákonov je v spisoch Rýchlej divízie označované takmer 
výhradne pojmami „krádež“, „zločin krádeže, resp. lúpeže“ a „neprístojnosť“. Na základe štúdia pramenného 
materiálu by sa dal pojem „neprístojnosť“ považovať za označenie nevojenského a trestuhodného chovania 
vo všeobecnosti. Pre zjednodušenie budeme v tejto štúdii používať takmer vždy len pojmy „krádež“ či „zločin 
krádeže, resp. lúpeže“, teda tak, ako tomu bolo v pramenných materiáloch. 
4 Pri slove partizán však dochádza k simplifikácii, pretože Sovietsky zväz využíval okrem partizánskych 
jednotiek aj tzv. úderné skupiny. Ich činnosť a spôsob boja boli skoro totožné s partizánskymi spôsobom, 
ale úderné skupiny boli tvorené riadnymi vojakmi Červenej armády. Tieto dve zložky spolu často spolupracovali 
a bojové akcie úderných skupín boli zhruba tak frekventované ako tie partizánske. Keďže ich rozlíšenie bolo 
veľmi náročné i pre samotných príslušníkov Rýchlej divízie, budeme pre zjednodušenie uvádzať len výraz 
partizán. Pozri JAŠEK, Peter. Perzekúcie vojakov Rýchlej divízie proti sovietskym partizánom na Kaukaze 
v lete roku 1942. In SOKOLOVIČ, Peter (ed.). Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. Slovenská 
republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, s. 234-237. 
5 Obe spomínané štúdie sú publikované v zborníku s názvom Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. 
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008. 499 s. 
6 Jozef Turanec bol nakoniec 23. septembra 1942 hlavne kvôli pretrvávajúcim zdravotným ťažkostiam 
vystriedaný plukovníkom Štefanom Jurechom. Pozri JAŠEK, Peter. Generál Jozef Turanec. In Pamäť národa, 
2008, roč. 4, č. 1, s. 16. 
7 Pôvodne sa táto operácia nazývala Fall Blau, ale 30. júna 1942 došlo k jej premenovaniu na operáciu 
Braunschweig. Pozri CSÉFALVAY, František et al. Vojenské dejiny Slovenska 1939 – 1945 V. Bratislava : 
Magnet Press, 2008, s. 92. 
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jednotiek divízie v obranných postaveniach na rieke Psekups koncom roka 1942. Štúdia bola 

vytvorená na základe analýzy pramenných materiálov, ktoré boli obsiahnuté vo fonde Rýchla 

divízia a jej podriadené jednotky.8 Pri celkovom výskume bola ako doplnok použitá nielen 

rôzna nepramenná literatúra, ale aj publikované premene – frontové denníky či pamäti, ktoré 

síce boli miestami tendenčné, ale aj tak poskytli neoceniteľné informácie o danej 

problematike. 

 
Krádeže a nepovolené rekvirácie slovenských vojakov 
 

Participácia vojakov Rýchlej divízie na východnom fronte nebola spojená len 

s vojenskými operáciami, ale u mnohých jej príslušníkov dochádzalo k nevojenskému 

kriminálnemu správaniu. Na základe štúdia archívnych materiálov možno povedať, že jedným 

z najčastejších, ak nie najčastejším problémom, boli krádeže. Ak bolo podozrenie 

zo spáchania takéhoto činu oprávnené, začal sa prípadom zaoberať poľný prokurátor Rýchlej 

divízie (rovnaký postup sa týkal, samozrejme, všetkých kriminálnych skutkov). Za právny 

poriadok a vynášanie rozsudkov nezodpovedal len úrad poľného prokurátora. V istých 

situáciách, ako napríklad v boji, resp. pri menej vážnych neprístojnostiach, mali rozhodovaciu 

a tresnú kompetenciu, v záznamoch označovanú ako tzv. „kázenskú právomoc“, aj niektorí 

velitelia divízie. Takáto právomoc bola nezriedka veľmi problematická, keďže ňou 

disponovali aj velitelia, ktorí nemali vojenské právne vzdelanie a povedomie. Preto častokrát 

dochádzalo k pochybeniam pri posudzovaní skutkov a stanovovaní trestov veliteľmi. 

V rozkaze vydanom v mene veliteľa Rýchlej divízie generála II. triedy Jozefa Turanca sa 

o tomto probléme píše: „Zistil som, že jednotliví velitelia vybavení kázenskou právomocou 

trestajú svojich podriadených trestami, ktoré nie sú uvedené v služobnom predpise A-I-1: ako 

odnímaním naturálnych a peňažných náležitostí a udeľovaním kázenských trestov na slobode, 

spojených s odňatím žoldu a zahraničného prídavku, pričom výkon trestu odkladajú 

do príchodu na Slovensko... Odňatie žoldu a prídavkov spojených s výkonom trestu prostej 
                                                                                                                                                         

Spomínaná nemecká letná ofenzíva začala 28. júna 1942, pričom jej ciele určovala smernica číslo 41 
z 5. apríla 1942. Hlavným cieľom celej operácie bol výpad armádnej skupiny Juh do oblasti Kaukazu, kde boli 
bohaté ropné polia. Ich obsadením by bol prerušený prísun pohonných hmôt pre nepriateľa a zároveň takto mali 
byť zabezpečené pohonné hmoty pre vlastnú armádu. Pozri OVERY, Richard. Rusové ve válce 1941 – 1945. 
Praha, Plzeň : Beta-Dobrovnský, Ševčík, 2004, s. 197. 

Už 23. júla 1942 vyhlásil Adolf Hitler novú smernicu číslo 45, označovanú ako operácia Edelweiss, ktorou 
došlo k rozčleneniu armádnej skupiny Juh na armádnu skupinu A a B. Zjednodušene povedané, úlohou armádnej 
skupiny A, ktorej súčasťou bola aj Rýchla divízia, bolo naďalej pokračovať smerom na kaukazské ropné polia, 
pričom armádna skupina B mala postupovať smerom na Stalingrad. Pozri MASSON, Philippe. Historie německé 
armády 1939 – 1945. Naše vojsko : Praha, 2006, s. 188. a LUCAS, James. Hitlerovy horské jednotky. Naše 
vojsko : Praha, 2011, s. 171. 
8 Daný fond obsahuje viac ako 200 škatúľ materiálov a nachádza sa vo Vojenskom historickom archíve 
v Bratislave. 
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a zostrenej samoväzby je možné len v tom prípade, keď sa trest vykonáva... a nie tak, 

že potrestanému sa odníme žold, i prídavky a výkon trestu sa odloží do návratu na Slovensko. 

Zakazujem používať iných trestov než dovoľuje predpis A-I-1.“9 

Podľa subjektu, ktorý bol poškodený takýmto konaním, sa dajú krádeže vykonané 

slovenskými vojakmi zjednodušene diferencovať na dve základné kategórie. Prvá kategória sú 

činy spáchané voči civilnému obyvateľstvu. V prípade takéhoto nevojenského a nemorálneho 

chovania voči domácej civilnej populácii sa vo vojenských záznamoch vyskytujú dva pojmy. 

Prvým, už vyššie spomenutým pojmom, bola krádež, resp. zločin krádeže. Druhým často 

používaným výrazom bola nepovolená rekvirácia. Veľmi zjednodušene by sme mohli 

povedať, že medzi týmito pojmami vládne ekvivalencia, pretože v oboch prípadoch došlo 

z právneho hľadiska k neoprávnenému prisvojeniu si cudzej veci či hodnoty. Rozdiel bol 

vo forme, ktorou sa odohrávala nepovolená rekvirácia. Tá sa nezriedka diala pred zrakmi 

poškodených a páchatelia takéhoto skutku sa snažili, aby celý proces vyzeral ako úradne 

schválená rekvirácia, resp. oficiálna ťažba z miestnych zdrojov. Rekvirácia a ťažba 

z miestnych zdrojov sú de facto synonymá, znamenajúce zhabanie tzv. „článkov“, t. j. 

potravín, zvierat, materiálu a pod., pre potreby armády.10 

Zaujímavý je fakt, že okamžite po zapojení sa Rýchlej divízie do obnoveného 

nemeckého postupu na východnom fronte v júli 1942 začali vychádzať rozkazy, ktoré 

nariaďovali slovenským jednotkám zásobovať sa takmer výhradne z miestnych zdrojov. 

Prioritou bola potreba zásobovať vojsko, ktoré sa dalo na pochod a stranou pritom išiel aj 

súcit s civilným obyvateľstvom a jeho potrebami: „Jednotky... sa majú zásobovať z miestnych 

zdrojov všetkým proviantom. V každej dedine je zberňa produktov a potravinových článkov 

pre zásobovanie obyvateľstva. Treba zabrániť, aby si obyvateľstvo tieto zásoby rozdelilo 

a treba ich zhabať. Keď si civilné obyvateľstvo zásoby rozdelilo treba ho donútiť aby tie, ktoré 

jednotka potrebuje vrátilo... Na zhabané, alebo obyvateľstvu odňaté zásoby nedávajte 

potvrdenky, ani ich neplaťte.“11 Tento osobitný materiálny rozkaz z augusta 1942 bol 

                                                 
9 VHA BA, f. RD, šk. 2, inv. č. 7, VRD, Dôverný rozkaz, Dôverné rozkazy VRD, Dôverný rozkaz č. 88, 20. aug. 
1942. 
10 Pre zjednodušenie budeme v štúdii, tak ako to bolo uvedené v záznamoch Rýchlej divízie, používať oba pojmy 
(rekvirácia a ťažba z miestnych zdrojov) ako absolútne synonymá. 

Civilnému obyvateľstvu bola nepovolená rekvirácia odôvodňovaná jej zákonnosťou a povolením 
od zodpovedných osôb. Stávali sa aj prípady, v ktorých sa ako protiváha za rekvirované články vystavili pre 
vlastníka falošné rekviračné poukážky. Za články požadované od civilného obyvateľstva sa malo totiž riadne 
zaplatiť alebo mala byť daná adekvátna náhrada či rekviračné poukážky. 
11 VHA BA, f. RD, šk. 21, inv. č. 50, VRD – 2 odd., Spisy tajné, Osobitný materiálny rozkaz č. 31, 11. aug. 1942, 
číslo jednacie (ďalej len č. j.) 25.454. 
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skutočne voči obyvateľstvu danej oblasti veľmi tvrdý, keďže dával voľnú ruku slovenským 

jednotkám pri rekvirácii, a to dokonca bez zaplatenia náhrady, čo určite v mnohých prípadoch 

doslova zruinovalo miestnych obyvateľov. Zároveň ide o dôkaz logistickej nepripravenosti 

Rýchlej divízie na ďalší postup do vnútra Sovietskeho zväzu. To, že zásobovacia situácia bola 

žalostná a už čoskoro mali začať trpieť slovenské jednotky na nedostatok prakticky všetkého, 

a to aj potravín, si očividne uvedomovali aj zodpovední velitelia divízie. V pokračovaní 

osobitného materiálneho rozkazu sa ešte spomínalo: „Upozorňujem ďalej na to, že divízia sa 

blíži ku kraju, ktorý je na zemědělské produkty chudobný. Preto jednotky si urobia dostatočné 

zásoby v tunajšom bohatom kraji. Hlavne zemiakov, zeleniny, strukovín a dobytka, aby neboli 

odkázané behom postupu v horských krajoch, kde zásobovanie naráža na veľké ťažkosti, 

na intendačné útvary.“12 Jednotky divízie postupovali v auguste 1942 za nemeckou armádou 

k pohoriu Kaukaz, a ako vyplýva z úryvku, bolo zrejmé, že v členitom horskom teréne 

bez kvalitných ciest bude veľmi ťažko prebiehať zásobovanie. Zásobovanie v horských 

podmienkach začali výrazne sťažovať aj útoky partizánskych skupín. S tým súvisiaci 

nedostatok materiálu a potravín spôsobil nárast počtu krádeží a neprístojné správanie sa 

k civilnému obyvateľstvu. 

Zmena prístupu armády nastala začiatkom septembra 1942, kedy sa začínali objavovať 

nariadenia, ktorých cieľom bolo zamedziť živelným rekviráciám prebiehajúcim bez dozoru. 

Napríklad posádkový rozkaz číslo 1., ktorý sa týkal slovenských vojakov dislokovaných 

v obci Imeretinskaja, povoľoval rekvirovanie v obci len proviantným orgánom či účtovníkovi, 

a to vždy len so súhlasom posádkového veliteľstva. Pokiaľ došlo k rekvirovaniu inými ako 

vyššie uvedenými orgánmi, bolo to považované za krádež.13 Niektoré dôvody, prečo začalo 

dochádzať ku kontrole rekvirovania a vôbec chovania sa k domácemu obyvateľstvu, boli 

obsiahnuté v osobitnom materiálnom rozkaze z 3. septembra 1942: „Chovanie sa civilného 

obyvateľstva je závislé hlavne na zaobchádzaní s ich malým súkromným majetkom, ktorým 

zaisťujú si svoju výživu. Preto zásobovanie vojska z miestnych zdrojov nech prevádzajú len 

                                                                                                                                                         
Rozkazy podobného rázu vychádzali hneď po zahájení obnoveného slovenského postupu proti Sovietskemu 

zväzu, ako napríklad rozkaz z 28. júla 1942. Pozri VHA BA, f. RD, šk. 48, inv. č. 128, VRD – 4 odd, Spisy tajné 
a dôverné, Príspevok do II. časti všeob. oper. rozkazu, 28. júl 1942, č. j. 18.532. 
12 VHA BA, f. RD, šk. 21, inv. č. 50, VRD – 2 odd., Spisy tajné, Osobitný materiálny rozkaz č. 31, 11. aug. 1942, 
č. j. 25.454. 
13 VHA BA, f. RD, šk. 155, inv. č. 532, Delostrelecký pluk 11 (ďalej len Del. plk. 11), Dôverné rozkazy del. 
oddielu 11, Posádkový rozkaz č. 1, 5. sept. 1942. 

Tento rozkaz zahŕňal aj informáciu o svojvoľnom zneužívaní miestneho obyvateľstva na prácu, pričom 
zároveň bol stanovený jediný orgán, ktorý rozhodoval o pracovnom nasadení civilného obyvateľstva 
pre armádne potreby: „Nariaďujem, aby akékoľvek požiadavky na civilné obyvateľstvo konali sa cestou 
posádkového veliteľstva. Rozšíril sa zlozvyk, že vojaci si nechávajú robiť od civilného obyvateľstva práce, ktoré 
by mali vykonávať sami.“ Pozri Tamže. 
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osoby k tomu oprávnené a vždy za prítomnosti správcov sovchozov, alebo kolchozov, alebo 

aspoň starostu obce. Nedovoľte, aby jednotlivé vojenské osoby prevádzali rekvirovanie 

potravín a iných článkov samostatne... Samovoľné rekvirovanie traktorov, koní a povozov nie 

je tiež dovolené, lebo sa tým hatí dokončenie žatvy a ohrozujú jesenné poľné práce.“14 Okrem 

stanovenia orgánov a osôb, ktoré mohli vykonávať ťažbu z miestnych zdrojov, bol stanovený 

aj spôsob odoberania článkov. Ten mal byť vykonávaný výhradne len nákupom, takže 

za odobrané produkty museli vojaci riadne zaplatiť.15 Mohlo by sa zdať, že takéto rozkazy 

nariaďovali miernejšiu a lepšie kontrolovanú rekviráciu, hlavne z dôvodu vylepšenia vzťahov 

s civilným obyvateľstvom a zlepšenia jeho životných podmienok. V skutočnosti okupačné 

armády, a teda aj velenie slovenskej Rýchlej divízie, sledovali takýmito nariadeniami hlavne 

armádne záujmy. V prvom rade znamenala kontrolovaná a miernejšia ťažba z miestnych 

zdrojov udržateľnosť získavania najmä potravín aj do budúcnosti. Pri nekontrolovanej 

rekvirácii často dochádzalo doslova k vydrancovaniu celých dedín. To spôsobovalo pokles 

poľnohospodárskej produkcie, keďže obyvatelia prišli o ťažné zariadenia, hospodárske 

zvieratá, sejivo a pod. Navyše pri vľúdnejšom správaní sa vojakov, tu bola vyhliadka 

na spokojnejšie a spolupracujúce civilné obyvateľstvo, ktoré potom v menšej miere 

podporovalo partizánske skupiny. Neposledným dôvodom bolo aj to, že mnoho príslušníkov 

divízie si uvedomovalo, že vojna neprebieha podľa nemeckých plánov a bola tu reálna hrozba 

ústupu. Ústup pritom mohol byť vedený cez oblasti, v ktorých už slovenské jednotky pôsobili, 

a preto bolo vhodné mať tieto oblasti spriatelené a pod kontrolou. 

Napriek takýmto nariadeniam bola realita väčšinou odlišná. Už od septembra 1942 

bolo vidieť zreteľné stopy rozkladu Rýchlej divízie. Morálka vojska bola veľmi nízka, 

dochádzalo k neplneniu rozkazov, k sebapoškodzovaniu, dezerciám a nezriedka vojaci 

odmietali vyraziť do boja. Bolo to spôsobené rôznymi faktormi, ako nedostatočným 

výcvikom a pripravenosťou, zlými hygienickými podmienkami, strachom zo stále častejších 

partizánskych útokov, príliš dlhým nasadením na fronte a zlým zásobovaním. V novembri 

1942 bol už front na Kaukaze definitívne ustálený a vojaci Rýchlej divízie boli dislokovaní 

v obranných postaveniach na rieke Psekups. Dôkazom morálneho rozkladu divízie a toho, 

že predchádzajúce nariadenia ohľadom ťažby z miestnych zdrojov sa míňali účinkom, bol 

rozkaz číslo 69 adresovaný pešiemu pluku 20 z 29. novembra 1942: „...stávajú sa prípady, 

že jednotlivý velitelia si vysielajú svoje orgány jak do exploatačnej oblasti divízie, tak i mimo 

                                                 
14 VHA BA, f. RD, šk. 48, inv. č. 128, VRD – 4 odd., Spisy tajné a dôverné, Osobitný materiálny rozkaz, 3. sept. 
1942, č. j. 20.945. 
15 VHA BA, f. RD, šk. 48, inv. č. 128, VRD – 4 odd., Spisy tajné a dôverné, Korisť a využitie krajiny. 
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ňu, s úkolom predvádzať ťažbu z miestnych zdrojov, najmä mäso. Títo vyslaní orgáni 

pri plnení ich úkolu dopúšťajú sa rôznych neprístojností, krádeží, vydávajú nepredpísané 

stvrzenky, často za iný útvar, znásilňujú civilné obyvateľstvo a rekvirujú, najmä 

od najchudobnejších vrstiev obyvateľstva... Zakazujem preto jednotkám ťažiť z miestnych 

zdrojov akékoľvek druhy proviantu, mimo krmiva pre kone.“16 V tomto úryvku neboli 

zobrazení príslušníci slovenskej armády ako vojaci, ale skôr ako lúpežné bandy, ktoré 

pľundrovali okolitú krajinu. 

Prvá vyššie spomínaná kategória, teda krádeže a nepovolené rekvirácie spáchané voči 

civilnému obyvateľstvu, by sa dala z vecného hľadiska rozdeliť na dve subkategórie. Vecné 

hľadisko je pritom reprezentované druhom kradnutého, resp. rekvirovaného článku. 

Pravdepodobne najčastejšie boli kradnuté a nezákonne rekvirované potravinové články, 

z ktorých bola na základe štúdia archívnych materiálov vytvorená prvá subkategória. V tejto 

štúdii pojem „potravinové články“ nezahŕňa len samotné potraviny, ako chlieb, múku, 

zemiaky, maslo, med a pod., ale aj všetko ostatné, čo mohlo poslúžiť ako zdroj potravy. 

Cieľom páchateľov boli teda aj domáce a hospodárske zvieratá či dokonca divoká zver, 

s ktorou zas súvisel fenomén pytliactva. 

Ukážkovým prípadom spadajúcim do prvej subkategórie prvej kategórie bol skutok 

z 27. septembra 1942, kedy sa desiatnik Štefan Hodaň, slobodník Ján Donoval a strelník Ján 

Majtán dopustili v obci Imeretinskaja činu krádeže ku škode občianky Anny Dačenkovej. 

Došlo k odcudzeniu jedného barana, ktorého následne zarezali, uvarili a skonzumovali. Takto 

vznikla celková škoda vyčíslená na 50 – 60 Ks. Menovaným bol udelený 14 dňový trest 

zostrenej samoväzby, pričom spôsobenú škodu uhradili poškodenej občianke z vlastného 

vrecka. Pozoruhodný je aj fakt, že vo vyšetrovacom spise je namiesto pojmu „krádež“ 

použité jeho melioratívum. V spise sa doslovne uvádza, že menovaní „bezprávne si 

privlastnili“, čo vyznieva omnoho miernejšie v porovnaní so slovníkom iných zápisníc.17 

Mnohokrát sa stávalo, že vyšetrovanie neviedlo k usvedčeniu páchateľa. Tak to bolo aj 

v prípade krádeže jalovice z 15. decembra 1942 neďaleko obce Kutajskaja. Jalovica bola 

namieste zarezaná, rozporciovaná a mäso z nej bolo odnesené na neznáme miesto. 

Poškodenou bola Vasilia Jerochenko Jehorovna, pričom celková škoda bola vyčíslená 

na 1 200 rubľov. Vyšetrovanie ukázalo, že krádež bola pravdepodobne spáchaná slovenskými 

vojakmi, no keďže nebolo možné páchateľa jasne preukázať, odoprel prokurátor Rýchlej 
                                                 
16 VHA BA, f. RD, šk. 106, inv. č. 282, p. plk. 20 – 1. rota I. práporu, Dôverné rozkazy, Dôverný rozkaz č. 69, 
29. nov. 1942. 
17 VHA BA, f. RD, šk. 21, inv. č. 50, VRD – 2. odd. , Spisy tajné, Hodaň Štefan des. a spol. – bezprávne 
privlastnenie, 28. sept. 1942, č. j. 25.650. 
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divízie, poručík justície v zálohe JUDr. Jozef Ondrejka, trestné stíhanie.18 Dokazovanie viny 

bolo v takýchto prípadoch veľmi zložité, keďže nebolo svedkov a vojaci odmietali vypovedať 

proti svojim spolubojovníkom alebo ich udať. 

Ďalším spôsobom ako pomerne jednoducho získať výživnú potravu a spestriť si 

monotónny jedálničiek bolo pytliačenie. Tomuto spôsobu získavania mäsa nahrával aj fakt, 

že vojaci boli vyzbrojení, a preto prirodzene siahali i po takejto možnosti. Reprezentantom 

skutkov bol jeden zo dňa 23. novembra 1942, keď bol nemeckým pátracím oddielom priamo 

pri čine prichytený príslušník pionierskeho práporu 1 slobodník Matúš Majtán. Lovil zver 

bez povolenia svojho veliteľa. Vymeraný mu bol trest vo výške štrnásťdennej zostrenej 

samoväzby.19 

Spoločným menovateľom prechádzajúcich prípadov bola snaha o získanie čerstvého 

mäsa, ktoré bolo na fronte nedostatkovým tovarom. Vyskytovalo sa aj mnoho prípadov 

krádeží či nepovolených zhabaní ostatných potravinových článkov. V dennom rozkaze číslo 

91 z 15. októbra 1942 sa hovorilo o častých krádežiach medu: „Napriek vydanému rozkazu 

o zákaze krádeže medu, poškodzovanie úľov, vyskytli sa prípady tohto druhu 

i u delostreleckého pluku 31 medzi príslušníkmi 4. a 5. batérie.“20 Vysoká frekvencia krádeží 

potravinových článkov bola spôsobená najmä nepravidelným zásobovaním, monotónnou, 

nekvalitnou a často zdravie ohrozujúcou vojenskou stravou. Dôkazy o zlej zásobovacej 

situácii výborne zachytávajú frontové denníky. Frontový lekár Karol Virsík si vo svojom 

denníku poznačil: „Už sme príliš dlho oddelení od nášho zásobovania a poľnej kuchyne. Jeme 

len suchú stravu a mäsové konzervy. Vojaci hundrú, že im už lezú krkom... Trápia ma časté 

gastroenteritídy. Predpokladám, že nie sú infekčné. Spôsobuje ich jednotvárna strava 

z konzerv. Takéto problémy má aj niekoľko ďalších ošetrovateľov.“21 Zdravotné problémy 

spôsobené neustálym konzumovaním konzervovanej potravy spomína vo svojich 

spomienkach aj ďalší príslušník Rýchlej divízie Ľudovít Michalka: „Horšie to bolo 

so stravovaním. Poväčšine sme dostávali konzervy. Jeden raz sme viacerí od nich ožltli. 

Bielka očí som mal zažltnuté a celkove som sa necítil dobre.“ Ľudovít Michalka vyhľadal 

lekársku pomoc, od lekára sa dozvedel aj príčinu jeho zdravotných problémov: „To je od tých 

všivavých konzerv. Poslal by som vás do nemocnice, tam by vás prezreli a poslali naspäť. 
                                                 
18 VHA BA, f. RD, šk. 22, inv. č. 50, VRD – 2. odd., Spisy tajné, Jerochenko Jehorovna Vasília z Kutajskaja, 
okradnutá o jalovicu, 16. dec. 1942, č. j. 25.806. a VHA BA, f. RD, šk. 71, inv. č. 214, Veliteľstvo poľných 
žandárov, Spisy tajné, dôverné a obyčajné, Uznesenie, 30. dec. 1942. 
19 VHA BA, f. RD, šk. 60, inv. č. 173, VRD – pomocný úrad, Denné rozkazy spojovacieho práporu 2, Denný 
rozkaz č. 210, 4. dec. 1942. 
20 VHA BA, f. RD, šk. 59, inv. č. 169, VRD – pomocný úrad, Denné rozkazy del. plk. 31, Denný rozkaz č. 91, 15. 
okt. 1942. 
21 VIRSÍK, Karol. Odchádzam s Hippokratom. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005, s. 116 a 146. 
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Vyraďte stravu a pite hodne osladeného čaju a choroba sa stratí.“ Po dodržaní pokynov 

od lekára, príznaky žltačky do dvoch týždňov pominuli, a keďže zdravotné problémy sa 

vyskytovali aj u iných vojakov, došlo k zastaveniu prideľovania spomínaných konzerv.22 

Druhá subkategória zahŕňa krádeže a nepovolené rekvirácie všetkých ostatných 

článkov s výnimkou potravinových článkov, ktoré tvorili predošlú subkategóriu. Takéto 

krádeže či zhabania boli opäť veľmi frekventované a výrazne škodili civilnému obyvateľstvu. 

Nemuselo vždy ísť iba o snahu nelegálnou cestou získať články, ktoré mohli poslúžiť 

na prežitie vojaka na fronte, ako napríklad topánky, deky, teplé oblečenie a pod. Z operačného 

rozkazu číslo 14 z 27. júla 1942 vyplýva, že slovenskí vojaci sa vrhli prakticky na všetko, 

čo malo nejakú cenu, a pritom zneužívali aj prepravnú kapacitu divízie: „Zistil som, že vojaci 

vrhli sa na krádež a obstarávanie rôznych vecí pre súkromnú potrebu ako gramofóny, 

mandolíny, rôzne látky a pod. Týka sa to hlavne jednotiek, nachádzajúcich sa za bojovou 

líniou. Upozorňujem veliteľov, že všetky autokolóny sú určené na dovážanie munície, 

prepravu vojsk a rôzneho materiálu pre potrebu boja. Velitelia neustále kontrolujú, aby autá 

a vozy neboli zaťažené súkromnými vecami vojakov a gážistov.“23 Ako bolo naznačené 

v rozkaze, krádeží sa dopúšťali skôr jednotky za bojovou líniou, keďže v zázemí dochádzalo 

častejšie k styku s civilným obyvateľstvom a vojaci mali viac voľnosti na vykonávanie 

takýchto skutkov. Takto nadobudnuté články mohli poslúžiť na pohodlnejšie prežitie tvrdých 

vojnových podmienok, no pre niektorých vojakov predstavovali krádeže bežný spôsob 

obživy. Bol to aj prípad príslušníka 3. roty pešieho pluku 20 strelníka Jozefa Facunu, ktorý sa 

mal údajne potulovať po okolí a živiť sa krádežami: „Menovaný v noci zo dňa 27. na 28. 

októbra v Belorečenskaja ukradol od svojho hostiteľa 2 hodinky, stolné prikrývadlo, 4 m 

červenej látky a 4 m bielej látky s čiernymi husto siatymi bodkami, 2 vyšívané uteráky, jedny 

tmavomodré mužské šaty a zmizol neznámym smerom a vraj mal nejakého kamaráta.“24 

Rovnako ako v tomto prípade boli mnohé krádeže páchané v civilných priestoroch, kde boli 

ubytovaní vojaci. 

Oproti všetkým doposiaľ spomenutým skutkom, vyčnieva priam neľudské konanie 

strelníka Jozefa Sopka, príslušníka poľných pekární 11.25 Strelník Jozef Sopko sa v presne 

                                                 
22 MICHALKA, Ľudovít. Spomienky Ľudovíta Michalka na východný front. In LACKO, Martin (ed.). Denníky 
a spomienky vojakov z východného frontu (1941 – 1944). Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
2006, s. 173. 
23 VHA BA, f. RD, šk. 48, inv. č. 128, VRD – 4. odd., Spisy tajné a dôverné, Operačný rozkaz č. 14, 27. júl 1942, 
č. j. 20.808. 
24 VHA BA, f. RD, šk. 22, inv. č. 50, VRD – 2. odd., Spisy tajné, Facuna Jozef stk. – neoprávnené potulovanie, 
31. okt. 1942, č. j. 25.681. 
25 V množstve spisového materiálu bola dotyčná osoba písaná buď ako Jozef Sopko, alebo Jozef Sobko. 
V spisoch poľnej prokuratúry bol označovaný ako Jozef Sopko, čo bolo použité aj v tejto štúdii. 
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nezistených dňoch, medzi 13. až 19. augustom 1942, v obci Gulkeviči dopustil zločinu 

plienenia, keď zastavoval osoby, ktoré na mieste okrádal a vykonával nepovolené prehliadky 

v civilných bytoch, pričom odcudzil asi 17 l alkoholu, dve sliepky, 7 kg medu, 2 gramofóny, 

bicykel a náramkové hodinky. V rovnakom časovom rozpätí dotyčný spáchal zločin podvodu, 

keď v obci podpisoval domácemu obyvateľstvu úradné legitimácie. Tým sa protiprávne 

vydával za verejného úradníka. Ďalej sa pravdepodobne 15. augusta 1942 v tej istej obci 

dopustil prečinu proti bezpečnosti, keď hodil na štekajúceho psa ručný granát. Menovaný 

pri tomto nebezpečnom čine nechtiac zranil seba a jednu civilnú osobu ženského pohlavia. 

Jeho vyčíňanie však pokračovalo, keďže hneď na to sa dostal do šarvátky so starým mužom, 

ktorému patril spomínaný pes. Starec mu vyčítal jeho zabitie, následne ho Jozef Sopko povalil 

a surovo kopol do hlavy. Takto sa dopustil zločinu zabitia, pretože napadnutý onedlho 

podľahol svojim zraneniam. V rovnaký deň sa vyhrážal smrťou 6 ženám, ktoré následne 

okradol o jedny náramkové hodinky, čím sa dopustil zločinu lúpeže. Záznamy a vypočúvacie 

protokoly ďalej uvádzajú, že Jozef Sopko bol k svojim obetiam mimoriadne brutálny 

a vulgárny. 19. septembra 1942 v obci Martanskaja chytil za prsia neznámu ženu a následne 

ju fyzicky napadol. Počas svojho vyčíňania v obciach Gulkeviči a Martanskaja sa dopustil 

zločinu násilného smilstva, keď znásilnil minimálne 4 ženy. Svojím obetiam hrozil smrťou, 

pričom jedna osoba utrpela vážnu ujmu na zdraví. Posledným skutkom, ktorého sa dopustil, 

bol prečin porušenia subordinácie. 19. septembra 1942 nerešpektoval výzvy na slušné 

správanie vyslovené od nadriadených čatníka Damašeka a desiatnika Krčmára. Vulgárne sa 

oboril na čatára Damašeka so slovami: „Ty h.... jedno šupácke, až ťa hodím na stenu, len h.... 

z teba ostane.“ Svoju prízemnosť dokázal aj svojím ďalším výrokom pred rotníkom Jurišom: 

„Ja j.... aj celú Rýchlu divíziu, lebo to nie ani Rýchla divízia, ale len p..., lebo chlapci si tu len 

vajcia váľajú.“ Celkovo bol strelník Jozef Sopko obžalovaný z 5 závažných zločinov 

a 2 prečinov, ku ktorým sa aj priznal. Všetky spomínané činy uskutočnil sám, so zbraňou 

v ruke, a takmer vždy i pod vplyvom alkoholu. Jeho konanie bolo mimoriadne brutálne, 

násilné a všetkým svojim obetiam sa vyhrážal smrťou.26 Tento prípad bol i na pomery 

na fronte pomerne extrémny, pričom sú v ňom obsiahnuté nielen činy z prvej a druhej 

subkategórie, ale aj iné zločiny a prečiny. 

                                                 
26 VHA BA, f. RD, šk. 21, inv. č. 50, VRD – 2. odd., Spisy tajné a dôverné, Sopko Jozef – trestné oznámenie, 
sept. – okt. 1942, č. j. 25.611. 

Počas skúmania tohto prípadu nedošlo k dopátraniu sa k rozsudku. Samotné bádanie bolo zamerané len 
na materiály týkajúce sa roku 1942. Rozsudok k danému prípadu môže byť obsiahnutý v materiáloch 
s neskorším dátumom. 
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Druhá kategória zahŕňa krádeže, ktoré boli páchané vo vnútri Rýchlej divízie a medzi 

jej príslušníkmi. Táto kategória sa dá opäť diferencovať na dve subkategórie. V prvej sú 

obsiahnuté krádeže, ktoré vykonávali jednotliví príslušníci Rýchlej divízie, pričom ich 

počínanie bolo namierené proti ich vlastným kolegom. Táto subkategória zahŕňa množstvo 

drobných krádeží potravinových článkov a rôznych iných predmetov. V roku 1942 sa však 

na fronte začali množiť závažné a hromadné krádeže súkromných predmetov a súčiastok 

vojenskej výstroje z batohov mužstva, ktoré boli uskutočňované pri prevozoch týchto vecí 

alebo priamo z miest ich uskladnenia. Jeden takýto hromadný prípad sa odohral niekedy 

v priebehu septembra 1942, kedy došlo k vykradnutiu batohov príslušníkov štábnej roty 

pešieho pluku 21. Z batohov boli odcudzené rôzne súkromné, ale aj erárne veci, ako 

fotoaparáty, civilné oblečenie, spodná bielizeň, mydlá, deky, uteráky, konzervačný materiál 

a pod. To, že tento prípad bol veľmi závažný a mal negatívny dopad na morálku mužstva, 

bolo zachytené v správe 2. oddelenia veliteľstva Rýchlej divízie zo začiatku októbra 1942: 

„Vec je veľmi závažná. Postihnutého mužstva podobnou krádežou je veľa a je veľmi 

rozhorčené, preto prosím o dôkladné vyšetrenie.“ Hoci sa rozbehlo intenzívne vyšetrovanie, 

v rámci bádania v archívnych materiáloch sme sa nedopátrali ku konečnému výsledku 

vyšetrovania. Objasňovanie tohto prípadu pokračovalo v decembri roku 1942, kedy bolo 

ukončené i vlastné bádanie. Prípad bol mimoriadne zamotaný a zo záznamov vyplývalo, 

že bolo veľmi náročné dopátrať sa k páchateľovi, resp. páchateľom.27 

Veľmi časté boli aj hromadné vykrádania balíkov zasielaných prostredníctvom poľnej 

pošty. Tento problém bol popísaný v nariadení Ministerstva národnej obrany číslo 111.406 

zo dňa 24. decembra 1942: „V poslednom čase sa množia prípady vykrádania balíkov 

zasielaných do poľa a zo strany odosielateľov stále sťažnosti, pri ktorých je upodozrievaná 

vojenská správa a poštové úrady. Vyšetrovaním takýchto prípadov som zistil, že balíky sú 

vykrádané v najčastejších prípadoch pri doprave od poľnej pošty na veliteľstvo poľnej 

jednotky, resp. pri doprave balíkov adresátovi.“ Takéto prípady bolo náročné vyšetriť, 

pretože na distribúcii balíkov sa podieľalo mnoho osôb v pomerne veľkých časových 

intervaloch. Zabrániť opakovanému vykrádaniu mal apel „na kamarátsky cit, ktorý na fronte 

nech nepozná hraníc v snahe uľahčiť si vzájomne všetky ťažkosti“. Ďalším opatrením bolo 

zavedenie evidencie balíkov odobraných na poľnej pošte a zriadenie doručovacích kníh, 

do ktorých sa mali adresáti zásielok zapisovať. Kontrolnú funkciu mali podľa nariadenia plniť 

                                                 
27 VHA BA, f. RD, šk. 21, inv. č. 50, VRD – 2. odd., Spisy tajné, Prehliadka voj. tlumokov, sept. až nov. 1942, 
č. j. 25.558. 
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aj spravodajské orgány Rýchlej divízie, ktoré sa mali z času na čas presvedčiť, či boli všetky 

balíky riadne a včas doručené.28 

Druhá subkategória zachytáva činy, pri ktorých došlo k odcudzeniu predmetov 

patriacich divízii slovenskými vojakmi. Väčšinu prípadov spadajúcich do druhej subkategórie 

možno charakterizovať ako činy, ktoré vykonávali zväčša jednotlivci samostatne, pričom 

menej často dochádzalo k organizovaným a rozsiahlejším krádežiam s cieľom získať väčší 

počet článkov. Takto nadobudnuté predmety najčastejšie slúžili na osobné použitie 

páchateľov. Vojaci si takýmto nelegálnym spôsobom zaobstarávali položky, ktoré im napr. 

mohli len chýbať, ako zimná výbava, deky, náhradné súčiastky a pod. Nezriedka išlo 

o krádeže erárnych vecí z vojenských skladov, ako tomu bolo v prípade strelníka Františka 

Droppu z 15. septembra 1942. Menovaný sa v tom čase dopustil zločinu krádeže, keď počas 

konania strážnej služby ukradol zo skladu, ktorý strážil, jedny gumové čižmy v hodnote 150 

Ks. Krádež vojenského vybavenia sa považovala za vážnu vec, keďže tým mohla byť 

narušená bojaschopnosť divízie. Aj vzhľadom na to, bol aktérovi udelený nepodmienečný 

trest 6 mesiacov ťažkého žalára, zostreného samoväzbou počas trvania posledných 14 dní.29 

Z dôvodu vysokého nedostatku prepravných kapacít a značnej miery ich 

opotrebovania, boli exponovanými objektmi krádeží takisto automobilové súčiastky. Tieto 

prípady začínali byť postupne veľmi frekventované, pričom sa nimi zaoberá aj denný rozkaz 

č. 2 zo 6. augusta 1942 adresovaný príslušníkom dopravného automobilového pluku Rýchlej 

divízie: „Zistil som, že medzi vodičmi pluku sa vyskytujú prípady krádeže súčiastok vozidiel. 

Takéto prípady svedčia o nízkej duševnej úrovni nášho vojaka, kazia česť a dobré meno pluku 

a armády a privádzajú kamaráta do trápnej situácie. Zakazujem, čo najprísnejšie takéto 

jednanie a proti vinníkom zakročím v budúcnosti, čo najprísnejšie.“30 Presne v intenciách 

takýchto činov sa odvíjala aj krádež pneumatiky z dňa 15. novembra 1942. Krádež bola 

vykonaná strelníkom Františkom Staníkom, ktorý v spomínaný deň doviezol nadporučíka 

Donovala, veliteľa pionierskej roty 2, do obce Kutajskaja na rozpravu s predstaviteľmi 

3. oddelenia štábu Rýchlej divízie. Menovaný využil voľný čas a odcudzil náhradnú 

pneumatiku z osobného automobilu číslo 2078, ktoré patrilo vyššie uvedenému 3. oddielu. 

Pneumatiku neskôr namontoval na ním používaný automobil, čo nasledujúci deň zistila 

                                                 
28 VHA BA, f. RD, šk. 22, inv. č. 50, VRD – 2. odd., Spisy tajné a dôverné, Vykrádanie balíkov do poľa – 
neprístojnosti, 22. jan. 1942, č. j. 25.882. 
29 VHA BA, f. RD, šk. 92, inv. č. 236, peší pluk 20, Dôverné rozkazy pešieho pluku 20, Dôverný rozkaz č. 58, 14. 
okt. 1942. 
30 VHA BA, f. RD, šk. 200, inv. č. 803, Dopravný automobilový pluk (ďalej len DAP), Denné rozkazy DAP, 
Denný rozkaz č. 2, 6. aug. 1942. 
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pátrajúca žandárska hliadka.31 Čin vykonaný strelníkom Františkom Staníkom bol typickým 

príkladom krádeže, pri ktorom sa páchateľ snažil získať rýchlym spôsobom potrebnú 

automobilovú súčiastku z iného vozidla patriaceho Rýchlej divízii. Tieto činy boli dôkazom 

toho, že Rýchla divízia trpela všeobecným nedostatkom a vojaci to riešili práve takýmto 

konaním. Príslušníci armády sa častokrát podobali na lúpežné bandy, snažiace sa zabezpečiť 

si potrebné články rôznymi, a teda aj nevyberanými spôsobmi. Toto všetko sa potom 

prejavovalo na veľmi zlej morálke mužstva, čo sa podieľalo aj na celkovo nízkej bojovej 

hodnote divízie. 

 
Krádeže alkoholu, cigariet a čierny trh 
 

Samostatnú kapitolu predstavovali krádeže, ktoré sa týkali alkoholu a tabakových 

výrobkov. V materiáloch, žiaľ, nie sú k dispozícii súhrnné čísla, ktoré by porovnávali ich 

frekvenciu v porovnaní s ostatnými krádežami. I napriek tomu vyplýva ako z archívnych 

materiálov, tak aj zo spomienok zainteresovaných, že odcudzenia alkoholu a cigariet boli 

na dennom poriadku a takéto články patrili k jedným z najžiadanejších na fronte. 

Tieto návykové látky boli predmetom krádeží nielen v malých – pre vlastnú spotrebu, 

ale aj vo veľkých množstvách. Typickým príkladom menšej až strednej krádeže tohto druhu 

bol prípad z 21. novembra 1942, kedy „bolo ukradnutých účtovníkovi SVP [Stotina 

veliteľského pluku] 1 600 kusov cigariet “Detva“ a 300 kusov cigariet “Egypt“. Vyšetrovanie 

straty cigariet neviedlo k cieľu“. Hoci spomínané prvotné vyšetrovanie neodhalilo vinníkov, 

už 2. decembra 1942 bola vykonaná ďalšia krádež v proviantnom sklade delostreleckého 

pluku 11, pričom páchatelia boli dopadnutí. Z najväčšou pravdepodobnosťou išlo o rovnakých 

páchateľov, ktorí boli aktérmi skutku z 21. novembra 1942.32 

Príklad závažného zločinu krádeže, na ktorom sa podieľali traja príslušníci Rýchlej 

divízie – desiatnik Jozef Škoda, slobodník Štefan Kováľ a strelník František Nemergút, bol 

zachytený v záznamoch divízie takto: „Dňa 17. 5. 1942 v noci v Bielojarovke, keď slob. 

Kováľ ako strážny na stanovišti bol proti strážnym pravidlám vymenený des. Škodom, oba 

[slobodník Štefan Kováľ a strelník František Nemergút] odišli podľa predchádzajúceho 

dohodnutia ku skladu IP-11 a otvoriac pakľúčom dvere skladišťa, odcudzili z neho jednu 

debnu cigariet “Tatra“ v cene 9 385 Ks...“33 Následne bola táto debna uskladnená v dome 

                                                 
31 VHA BA, f. RD, šk. 22, inv. č. 50, VRD – 2. odd., Spisy tajné, Trestné oznámenie, 17. nov. 1942, č. j. 25.717. 
32 VHA BA, f. RD, šk. 156, inv. č. 549, Del. plk. 11, Spisy obyčajné, Náhrada ukradnutých cigariet – prosba, 
8. dec. 1942. 
33 VHA BA, f. RD, šk. 92, inv. č. 236, Motorizovaný peší pluk 20 (ďalej len Mot. p. plk. 20), Dôverné rozkazy, 
Dôverný rozkaz č. 65, 17. nov. 1942. 
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občana Belousova, v ktorom malo dôjsť k ich prerozdeleniu medzi aktérov krádeže. Väčšia 

časť cigariet bola nájdená v spomínanom dome poľným žandárstvom a zločin krádeže bol 

úspešne vyšetrený. Rozsudkom poľného súdu zo dňa 26. októbra 1942 boli všetci traja 

páchatelia odsúdení na nepodmienečné tresty ťažkého žalára individuálne v rozpätí trvania 

od 9 do 15 mesiacov, naviac zostreného každý mesiac jedným pôstom a samoväzbou koncom 

1., 5. a 9. a prípadne aj 12. mesiaca trestu po dobu 14 dní. Taktiež páchatelia stratili volebné 

práva do obcí na dobu 3 rokov. V prípade desiatnika Jozefa Škodu a slobodníka Štefana 

Kováľa došlo aj k degradácii na strelníka.34 Tresty vymerané v tomto prípade boli pomerne 

prísne vďaka hodnote či množstvu odcudzeného tovaru a kvôli spôsobu, akým bol celý skutok 

uskutočnený a naplánovaný. 

Jednoduchší, menej závažný, ale o to viac typickejší bol prípad z 19. decembra 1942, 

kedy na žandársku stanicu v Klúčeváji prišiel slobodník nemeckej armády Peter Schnieder 

a oznámil krádež červeného francúzskeho vína. Ako sa neskôr ukázalo, došlo k ukradnutiu asi 

147 litrov tohto vína zo suda, ktorý stál pri dverách kancelárie nemeckého 4. oddielu 235. 

delostreleckého pluku nemeckej armády v Klúčeváji. Podozrenie a stopy viedli k slovenským 

vojakom 5. batérie 2. oddielu delostreleckého pluku 11. Celú krádež vyšetrovala žandárska 

hliadka strážmajstra Jána Chlapíka, Jána Staňáka a Štefana Olexu. Po tom, čo strážmajster Ján 

Chlapík informoval veliteľa 5. batérie nadporučíka Júliusa Fleška, že podozrieva jeho mužov 

z krádeže, nadporučík Július Fleško prehlásil: „To je ľahko povedať. Nemci si mohli už víno 

aj sami popiť. Hľadajte si, či niečo nenájdete. Ja zajtra odchádzam a potom ma môžu s vínom 

v riť bozať.“35 Toto bol pri vyšetrovaní mnohých prípadov na fronte, nielen krádeží, závažný 

problém. Jednotky boli častokrát v pohybe, a preto nebol dostatok času a ani prostriedkov 

na riadne prešetrenie takýchto incidentov. 

Keďže z podozrivých vojakov nikto nechcel spolupracovať, žandárska hliadka začala 

prehľadávať všetky okolostojace automobily 5. batérie, až narazila na nákladné auto číslo 

                                                                                                                                                         
Napriek tomu, že sa daný skutok odohral ešte 17. mája 1942, teda mimo nami v úvode vymedzeného 

skúmaného časového intervalu, sme sa rozhodli ho v texte použiť aj preto, lebo vyšetrenie tohto skutku 
a následné uverejnenie rozsudku bolo vykonané v nami sledovanom časovom úseku, t. j. v tomto prípade 
v novembri 1942. Primárne však tento prípad poslúžil v štúdii ako ukážka väčšieho a organizovaného trestného 
činu. 

V inom materiáli bola cena odcudzených cigariet vyčíslená rozdielne na 9 585 Ks. Pozri VHA BA, f. RD, 
šk. 59, inv. č. 167, Del. plk. 11, Denné rozkazy, Denný rozkaz č. 9, 8. nov. 1942. 
34 VHA BA, f. RD, šk. 92, inv. č. 236, Motorizovaný peší pluk 20, Dôverné rozkazy, Dôverný rozkaz č. 65, 17. 
nov. 1942. 

Strelníka Františka Nemergúta nebolo možné degradovať, keďže jeho hodnosť strelník bola najnižším 
možným označením v armáde. Táto hodnosť bola používaná počas vojnovej Slovenskej republiky, pričom jej 
dnešným ekvivalentom je označenie vojak. 
35 VHA BA, f. RD, šk. 22, inv. č. 50, VRD – Poľné žandárstvo, Spisy tajné, Belfa Jozef rtk. z pov. a spol. – 
krádež vína, 21. dec. 1942. č. j. 25.831. 
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42.758, v ktorom sedel podnapitý slobodník Jozef Hollý. Prikrývka, ktorá bola v jeho kabíne, 

vykazovala obliatie červeným vínom. Slobodník Jozef Hollý bol následne vypočutý 

a vyšetrovaním sa zistilo, že na kradnutí a pití spomínaného vína sa podieľali takmer všetci 

vojaci batérie. Pretože víno bolo nakoniec vrátené nemeckým vojakom z vianočného prídelu 

5. batérie a onedlho malo dôjsť k presunu, nikto z vinníkov nebol potrestaný a celý spis bol 

odložený ad acta.36 

Na základe vlastného výskumu by sa dali uviesť tri hlavné dôvody, prečo boli 

tabakové výrobky, ale najmä alkohol natoľko žiadaným tovarom, pre ktorý sa mnohí vojaci 

dopúšťali i krádeží. Prvým a najdôležitejším dôvodom bolo, že alkohol a cigarety sú 

odjakživa spoločenskými a relaxačnými drogami. Vojaci, bojujúci na fronte už mnoho 

mesiacov, sa snažili konzumáciou alkoholických nápojov v tejto pohnutej dobe uvoľniť, 

zabaviť, resp. zabudnúť na samotu a dennodennú hrozbu zranenia a smrti, ktorá sa, 

bezpochyby, v mnohých prípadoch podpísala na ich zhoršenom psychickom zdraví. 

Alkohol mal pritom aj rýdzo praktické využitie, ktoré často využívali najmä poľní 

lekári. Slovenskí vojaci na fronte trpeli nedostatkom takmer všetkého, a teda aj liekov 

či iného zdravotníckeho materiálu. Ako uvádza frontový lekár Karol Virsík, alkohol sa dal 

použiť na liečenie nielen menej závažných problémov, ako napr. črevná nákaza, ktorú liečil 

podávaním prvotriedneho rumu, ale aj pri operáciách: „Vybavenie ošetrovne je veľmi 

jednoduché. Dokopy máme dva skalpely. Chirurg Šimon Omaník ich osobne brúsi na kameni 

a sterilizuje v otlčenom lavóre s horiacim špiritusom. Požadované princípy sterility sú nám 

vzdialené na hony. Pri anestézii podávame alkohol a v horších prípadoch aj drevenú narkózu. 

Druhú metódu aplikuje ošetrovateľ pažbou pušky, čo spôsobuje slabší otras mozgu. 

Operujeme bez rukavíc, ale rany sa napodiv zázračne hoja.“37 V tomto úryvku je vidieť, 

v akých katastrofálnych podmienkach pracovali poľní lekári, pričom hlavné využitie alkoholu 

bolo pri sterilizácii nástrojov, ba dokonca aj ako narkóza pri operáciách. 

Treťou hlavnou výhodou kvalitného alkoholu a cigariet bola ich zmeniteľnosť. 

Častokrát boli používané ako platidlo a dali sa vymeniť na východnom fronte prakticky 

za čokoľvek, keďže boli mimoriadne žiadané. Zaujímavá je aj príhoda, ktorú vo svojich 

pamätiach popisuje vyššie spomínaný frontový lekár Karol Virsík. Poručík a pobočník 

jedného nemeckého generála z 1. pancierovej armády generálplukovníka Ewalda von Kleista 

prišiel údajne 22. septembra 1942 za Karolom Virsíkom prosiť o cigarety, keďže sa dozvedel, 

                                                 
36 VHA BA, f. RD, šk. 22, inv. č. 50, VRD – Poľné žandárstvo, Spisy tajné, 21. dec. 1942, 2. jan. a 5. jan. 1943, 
č. j. 25.831, 25.842. 
37 VIRSÍK, ref. 21, s. 108 a 127. 
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že on ich vlastní veľa, a pritom je nefajčiar. Celkovo mu bolo odovzdaných 201 cigariet 

pre nemeckého generála. Prekvapenie prišlo nasledujúceho dňa, keď k poľnej ošetrovni prišlo 

nemecké nákladné auto, z ktorého šofér, ako prejav vďaky za darované cigarety, nechal 

vyložiť sud vína a prepravku šampanského.38 Spomínaná príhoda je, samozrejme, ťažko 

overiteľná, ale vypovedá o veľkej hodnote takéhoto druhu tovaru. Šampanské, ktoré dostal 

lekár Karol Virsík za cigarety, pritom predstavovalo luxusný tovar, ktorý bol žiadaný najmä 

medzi dôstojníkmi. 

Dopyt po alkoholických nápojoch bol veľký a na jeho uspokojení sa podieľalo aj 

mnoho načierno vybudovaných páleníc. Dňa 13. decembra 1942 uskutočnili v obci Kutajskaja 

príslušníci slovenskej žandárskej hliadky a miestnej polície domovú prehliadku v dome 

občana Poznaka Jalekseja Fieodoroviča. Prehliadka bola vykonaná na základe podozrenia, 

že v danom dome sa načierno vyrába alkohol, ktorý podozrivá osoba mala následne predávať 

slovenským vojakom a civilnému obyvateľstvu. Prístroj na pálenie alkoholu sa v dome 

skutočne našiel a vypočúvaním bolo zistené, že Poznak Jaleksej Fieodorovič viackrát vyrobil 

destilát z jabĺk a hrušiek, a následne ho skonzumoval s príslušníkmi Rýchlej divízie, ktorí boli 

u neho ubytovaní. Celý prípad bol nakoniec ukončený bez udelenia trestu, keďže bolo zistené, 

že štyria slovenskí vojaci ubytovaní v tomto dome nemali s výrobou načierno páleného 

alkoholu nič spoločné. Od potrestania bolo upustené aj v prípade majiteľa prístroja na pálenie 

alkoholu, ktorý údajne nevedel, že takýto počin je zakázaný. Poľahčujúcou okolnosťou pritom 

bolo to, že nelegálny alkohol nebol vyrábaný za účelom predaja.39 

Pri vyšetrovaní predchádzajúceho prípadu nebol kladený dôraz len nájdenie nelegálnej 

pálenice. Zisťovalo sa, či sú do tejto veci zapletení aj slovenskí vojaci, a či nedochádza 

k predaju finálnych produktov. Veľkým problémom počas vojny bol čierny trh. Mnoho 

špekulantov z radov nielen civilistov, ale aj vojakov sa snažilo špekulatívne či úžernícky 

obohatiť. Neobchodovalo sa len s cigaretami a alkoholom, ale prakticky so všetkým, čoho 

bolo nedostatok a po čom bol dopyt. Častokrát si nechávali vojaci posielať z vlasti predmety, 

ktoré potom odpredali v Sovietskom zväze za vysoké ceny alebo ich vymenili za predmety 

omnoho cennejšie. V nariadení číslo 1094/42-II.b, vydaného veliteľom 17. nemeckej armády, 

ktoré platilo aj pre Rýchlu divíziu, sa písalo: „a) Zakazuje sa akýkoľvek odpredaj osobných 

alebo v tuzemsku získaných ako aj privlastnených predmetov za peňažnú odmenu. b) Vymeniť 

predmety, ktoré boli riadnou cestou získané, je povolené. Zakázané je predmety vymeniť 

                                                 
38 VIRSÍK, ref. 21, s. 136-137. 
39 VHA BA, f. RD, šk. 22, inv. č. 50, VRD – 2. odd., Spisy tajné, 14., Poznak Jaleksej Fieodorovič z Kutajskaja – 
nepovolená výroba liehu, 17. dec. 1942 a 13. jan. 1943, č. j. 25.868. 
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úžerníckym spôsobom. c) Odpredaj alebo výmena akýchkoľvek služobných predmetov, 

obzvlášť súčiastok zimnej výstroje bude považované za vojenskú krádež najťažšieho druhu.“ 

Z úryvku nariadenia teda vyplýva, že predaj v ňom zadefinovaných vecí na fronte nebol 

oficiálne možný. Majitelia mohli veci len vymeniť a aj to len tie, ktoré boli riadnou cestou 

získané. Závažným problémom bol aj predaj či výmena častí vojenskej výstroje. Týkalo sa to 

hlavne zimnej výstroje, keďže takéto jednanie potom mohlo spôsobiť ešte väčší nedostatok 

materiálu. V končenom dôsledku mohla byť narušená bojaschopnosť divízie, ktorá bola aj tak 

dosť nízka. Za predaj či výmenu služobných predmetov a výstroje sa trestalo ako za vojenskú 

krádež a spreneveru. Vo výnimočných situáciách mohol byť uložený dokonca aj trest smrti.40 

Treba podotknúť, že i napriek hroziacim trestom čierny trh a úžera prekvitali a bolo veľmi 

ťažké ich výraznejšie obmedziť. 

Učebnicový príklad čierneho obchodu, pri ktorom dochádzalo k výmene a predaju 

takmer určite nelegálne získaných potravín úžerníckym spôsobom, sa odohral 28. júna 1942 

na Robotníckej ulici v obci Čistjakovo. Podľa svedka tu došlo k odpredaju slnečnicového 

oleja a múky príslušníkmi Rýchlej divízie. Vypočutím civilného obyvateľstva bolo zistené, 

že tí istí slovenskí vojaci predávali olej a múku na spomínanej ulici už viackrát. 

Z vyšetrovacích správ vyplýva, že očividne došlo k využitiu zlej situácie domáceho 

obyvateľstva, pričom spočiatku neboli požadované za tieto potraviny len peniaze: 

„V predošlých časoch predávali múku a olej za zlato, striebro, látky a nádoby 

s drahokamami. Pretože už ľudia tieto veci nemajú, predávali olej po 10 RM [ríšskych 

mariek] za liter... Môžem tvrdiť s istotou, že títo vojaci prevádzali podobný obchod už viac 

mesiacov. Ako hlavný vinník, je mi známy jeden slovenský vojak, ktorý v mlyne Bjelojarovka 

odoberá pre RD [Rýchlu divíziu] múku a olej.“ V správe bol uvedený i pravdepodobný 

spôsob, ako dochádzalo k získavaniu múky: „Myslím, že svoj obchod prevádza tak, 

že z každého vreca určité množstvo múky odoberie a tak ju získava.“41 Pre mnohých 

slovenských vojakov sa čierny trh stával veľmi výnosným obchodom. 

Zaujímavé svedectvo o jednom z možných spôsobov získania nedostatkových 

potravinových článkov podal vo svojom Zápisníku z východného frontu príslušník poľných 

pekární Rýchlej divízie Jozef Belko: „V tom nám veľmi dobre pomohli cestovné rozkazy. 

                                                 
40 VHA BA, f. RD, šk. 80, inv. č. 232, p. plk. 20, Spisy tajné, Osobitný rozkaz o zákaze obchodovania s civilným 
obyvateľstvom, 22. nov. 1942. 
41 VHA BA, f. RD, šk. 21, inv. č. 50, VRD – 2. oddelenie, Spisy tajné, Poľné žandárstvo, jedn. 418, 16. júl 1942, 
č. j. 25.363. 

Napriek tomu, že sa tento prípad stal 28. júna 1942 sme sa ho rozhodli, tak ako v prípade krádeže zo 17. mája 
1942 (ref. 33), začleniť do štúdie. Spomínaný počin bol totiž ukážkovým príkladom nelegálneho odpredaja 
potravinových článkov. 
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Na rozkaz sa napríklad napísala cesta pre 30 osôb [mohlo ísť o fiktívnu cestu, resp. sa 

zámerne udával aj vyšší počet osôb] a potom sme na staničnom veliteľstve nemeckej armády 

dostali proviant na tri dni. Boli to konzervy, masť, paštéta, cigarety, chlieb, soľ, káva, cukor 

a podobne... Na posádke sme mali pisára, ktorý vypísal cestovný rozkaz vždy na iného, a tak 

sme sa striedali pri fasovaní proviantu od Nemcov.“ Jozef Belko ďalej píše, že s takto 

získanými potravinami sa údajne podelili s civilným obyvateľstvom, ktoré potom pieklo 

chlieb a koláče ako pre seba, tak aj pre slovenských vojakov.42 Takéto poskytovanie potravín 

domácemu civilnému obyvateľstvu bolo určite veľmi šľachetné, zo záznamov však vyplýva, 

že na fronte namiesto šľachetnosti kvitla skôr úžera, krádeže a čierny trh. 

 
Spory medzi príslušníkmi nemeckej a slovenskej armády 
 

Vojaci Rýchlej divízie nebojovali na východnom fronte izolovane, ale po boku 

nemeckých jednotiek, pričom boli podriadení nemeckému veleniu.43 Pri kooperácii 

s Wehrmachtom či jednotkami SS dochádzalo medzi oboma stranami nezriedka k rôznym 

nedorozumeniam, sporom či jednaniam porušujúcich nielen armádne, ale aj civilné zákony. 

Pravdepodobne najčastejšími kriminálnymi činmi páchanými nemeckými vojakmi boli rôzne 

krádeže či nepovolené zhabania majetku civilného obyvateľstva. Tieto činy by sme mohli 

rozdeliť na dve základné kategórie. Prvá obsahuje krádeže a nepovolené zhabania civilného 

majetku vykonané nemeckými jednotkami v oblastiach, kde boli dislokované jednotky 

Rýchlej divízie, a teda za poriadok v týchto oblastiach či obvodoch zodpovedalo najmä poľné 

žandárstvo Rýchlej divízie. Do druhej spadajú krádeže konané nemeckými vojakmi na úkor 

slovenských a vice versa. 

Pregnantným prípadom spadajúcim do prvej kategórie bol pokus z 30. septembra 

1942, kedy sa príslušníci nemeckej armády nadporučík Heuscke a poddôstojník Ries snažili 

odcudziť zemiaky z poľa v obci Ssusdalskaja. Poručík Vaculík zasiahol a upozornil 

                                                 
42 BELKO, Jozef. Zápisník z Východného frontu. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1965, s. 39. 
43 V deň zapojenia sa slovenských jednotiek do obnoveného postupu na východnom fronte, t. j. 19. júla 1942 
bola Rýchla divízia podriadená V. armádnemu zboru generála pechoty Wilhelma Wetzela. Tento zbor bol pritom 
súčasťou 17. armády generálplukovníka Richarda Ruoffa. K zmene došlo 31. júla 1942, kedy bola divízia 
pridelená k LVII. tankovému zboru generálporučíka Friedricha Kirchnera. Tento patril pod velenie známej 
1. tankovej armády generálplukovníka Ewalda von Kleista. Avšak už v druhej polovici augusta 1942 došlo 
k preradeniu LVII. tankového zboru spolu s Rýchlou divíziu do zostavy 17. armády. Posledná zmena umiestnenia 
Rýchlej divízie v roku 1942 sa udiala koncom novembra, kedy boli slovenské jednotky na Kaukaze zaradené 
do skupiny generála von Förstera. Pozri BYSTRICKÝ, Jozef. Rýchla divízia na východnom fronte v roku 1942. 
In Vojenská história. 2001, roč. 5, č. 1, s. 47 a 63. a ŠTIBRAVÝ, Viliam. Boj o kótu 260 (Slovenská Rýchla 
divízia na Kaukaze v auguste a septembri 1942). In LACKO, Martin (ed.). Slovenská republika 1939 – 1945 
očami mladých historikov II. Zborník príspevkov z druhého sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM 
Trnava. Lúka 9. – 10. apríla 2003. Bratislava : Merkury, 2003, s. 235. 
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spomínaných aktérov, aby nebrali zemiaky, keďže sa nachádzajú v obvode slovenskej Rýchlej 

divízie. Vojaci nakoniec odišli bez toho, aby niečo odcudzili. Záznamy udávajú, že celá 

udalosť bola nakoniec prešetrená veliteľom nemeckého žandárstva z obce Bakinskaja. 

Z dochovaných záznamov sa však nedozvedáme ako, resp. či boli obaja aktéri potrestaní.44 

Podobný skutok sa udial 13. septembra 1942, kedy do osady Cvjaškov, spadajúcej 

pod právomoc Rýchlej divízie, prišlo 8 nemeckých vojakov, ktorým sa podarilo odcudziť celú 

úrodu zemiakov uloženú v sklade kolchozu. Takéto lúpežné nájazdy boli pomerne 

frekventované, čoho dôkazom bol opätovný príchod nemeckých vojakov do spomínanej 

osady nasledujúceho dňa. Popis danej udalosti, sprostredkovaný Starostom Cvjaškova Ivanom 

Andrejenkom Štefanovičom, je v záznamoch Rýchlej divízie zapísaný takto: „Dňa 14. IX. 

1942 prišlo do osady asi 15 nemeckých vojakov... Títo vojaci zobrali všetky kravy čo boli 

v osade bez toho, aby sa boli pýtali starostu. Starosta hovoril nemeckým vojakom, že podľa 

nariadenia 2. odd. slov. veliteľstva [2. oddelenia slovenského veliteľstva] osada Cvjaškov 

patrí do úseku tohto veliteľstva. Ukázal im tiež patričný doklad o tomto. Nemeckí vojaci 

nereagovali na to, starostovi dali 1 500 rubľov a povedali mu, že celú túto osadu vyevakujú. 

Pri tomto jednaní prišiel do osady tiež jeden iný nemecký dôstojník, ktorý hovoril skupine 

vojakov, že nemôžu zobrať všetky kravy, že niečo majú nechať, avšak bez výsledku. Tento 

dôstojník kúpil 4 húsky a riadne zaplatil po 30 rubľov. Horeuvedená skupina vojakov zobrala 

10 kusov, avšak len po 10 rubľov.“45 V tomto prípade pravdepodobne nešlo o nemeckým 

veliteľstvom povolenú ťažbu z miestnych zdrojov, ale o živelné odcudzenie majetku, ktoré 

bolo vykonané v cudzom vojenskom obvode v rozpore s nariadeniami. Pozoruhodné bolo aj 

počínanie istého nemeckého dôstojníka, ktorý riadne zaplatil za ním odobrané položky. 

Treba si však uvedomiť, že drobné, ako aj hromadné krádeže v jednej oblasti mohli 

byť praktikované zároveň nielen nemeckými, ale aj slovenskými vojakmi. Túto skutočnosť 

potvrdzuje aj zistenie poľného žandárstva Rýchlej divízie z 30. septembra 1942: „Hlásim, 

že v obci Ssusdalskaja boli krádeže páchané jednako vojskom nemeckým a tiež vojskom 

slovenským pri presune vojenských jednotiek a to v čase od 20. augusta až do dňa 

25. septembra 1942 najmä ošípaných, oviec, teliec a hydiny.“ V hlásení sa ďalej uvádza, 

že celkovo bolo takto okradnutých 36 tamojších občanov. Krádeže v tejto obci boli v danom 

období časté, keďže celú obec s počtom 1 042 obyvateľov strážilo len 11 príslušníkov 

miestnej milície. Vyšetrovanie týchto činov bolo neúspešné, pretože sa nepodarilo nikoho 

                                                 
44 VHA BA, f. RD, šk. 9, inv. č. 37, VRD – 2. odd., Spisy tajné a dôverné, Pokus krádeže v obci Ssusdalskaja, 
5. okt. 1942, č.j. 25.653. 
45 VHA BA, f. RD, šk. 21, inv. č. 50, VRD – 2. odd., Spisy tajné, Úradný záznam, 15. sept. 1942, č. j. 25.577. 
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usvedčiť a ani nikoho zaistiť. Počnúc 25. septembrom 1942 bola miestna milícia doplnená 

o päťčlennú vojenskú stráž, ale ani toto navýšenie nestačilo na zabezpečenie poriadku 

v obci.46 Neúspechom sa často končili i ostatné prípady vyšetrovania krádeží, keďže vojská 

boli v pohybe, čo výrazne sťažovalo preukázanie viny. 

Veľký problém pre civilné obyvateľstvo nespôsobovali len hromadné krádeže 

a nepovolené rekvirácie, ale aj samotný príchod veľkého počtu vojakov do menšieho mesta 

či dediny. V auguste 1942, keď sa nemecké a takisto slovenské jednotky doslova valili 

od rieky Don smerom na Kaukaz, začal byť urgentný nedostatok pitnej vody. Denné teploty 

v lete pritom dosahovali pravidelne viac než 45 °C. Príslušník SS divízie Wallonia vo svojom 

denníku opísal problémy s vodou takto: „Pití vlastně bilo největším problémem... Ušli jsme 

deset i dvacet kilometrů, aniž bychom narazili na litr pitné vody. Na slunci hnily jen zelené 

kaluže. Naši vojáci si lehali na břicho a chlemtali toto zkažené bahno... Jen naše kolona čítala 

přes dvacet tisíc mužů. Každé tři až čtyři kilometri vedla cesta vesnicí. Ve vesnici byla studna 

nebo několik studen pro místní obyvatelstvo a k napájení dobytka v těch několika desítkách 

chalup. Čelo kolony brzy veškerou vodu vyčerpalo. Zakrátko na vojáky zbylo jen bahno. 

Tisíce pěšáků a stovky koní za nimi nacházely už jen prázdné studny úplně bez vody.“47 

Takýto príchod niekoľkotisícového vojska, niekedy i viackrát za deň, dokázal zdevastovať 

danú oblasť, keďže došlo doslova k vyčerpaniu vodných zdrojov na určitú dobu. Hoci tieto 

prípady nespadajú do kriminálnej oblasti, i napriek tomu by so dalo povedať, že išlo de facto 

o rekviráciu vody. Vo vtedajších vysokých teplotách to bola asi tá najpodstatnejšia vec, 

ktorou daná oblasť disponovala. 

Príkladom krádeže spadajúcej do nami určenej druhej kategórie bol prípad z 1. októbra 

1942, kedy do obce Kutajskaja dorazili 3 príslušníci nemeckej armády a snažili sa 

bez povolenia vziať seno patriace slovenskému pešiemu pluku 20. Po intervencii poručíka 

Bibena museli od svojho zámeru ustúpiť. Týmto sa však celý incident neskončil, keďže jeden 

z trojice nemeckých vojakov sa rozhodol neodísť na prázdno a zamieril si to na posádkové 

veliteľstvo, kde boli umiestnené automobily a kone pešieho pluku 20. V hlásení o jeho 

počínaní sa uvádza: „Nemecký vojak vybral si 2 kone a keď mu podkonák [pôvodom ruský 

prebehlík] nechcel kone dať a povedal, že sú to kone štábnej roty, tento mu vylepil zaucho 

a ušiel i s koňmi.“48 

                                                 
46 VHA BA, f. RD, šk. 21, inv. č. 50, VRD – 2. odd., Spisy tajné, Obec Ssusdalskaja, hromadné krádeže, 
výsledok šetrenia, 30. sept. 1942, č. j. 25.624. 
47 DEGRELLE, Léon. Tažení v Rusku 1941 – 1945 s SS divizí Wallonie na východní frontě. Praha : Elka Press, 
1996, s. 91-92. 
48 VHA BA, f. RD, šk. 21, inv. č. 50, VRD – 2. odd., Spisy tajné, 3. okt. 1942, č. j. 25.633. 
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Na východnom fronte boli kone nesmierne potrebným dopravným a ťažným 

prostriedkom.49 Vďaka tomu boli často predmetom krádeží, o čom svedčí aj hlásenie 

z 20. decembra 1942, podľa ktorého boli prípady krádeže týchto zvierat patriacich Rýchlej 

divízii príslušníkmi nemeckej armády „na dennom poriadku.“ Takéto činy sa postupom času 

množili a slovenské velenie muselo zareagovať na danú situáciu. Za zaujímavú by sa dala 

považovať reakcia podplukovníka Jána Malára, ktorá sa týkala krádeže 5 ťažných koní 

patriacich delostreleckému pluku 31 z 25. novembra a 3. decembra 1942. Hoci krádež bola 

vykonaná príslušníkmi nemeckej armády, za hlavných vinníkov označil práve osoby 

zodpovedné za tieto kone: „Vinu v oboch prípadoch nesú pohoniči, lebo z naprostého 

nedostatku zmyslu pre najelementárnejšie povinnosti, nepostarali sa o dostatočný dozor 

pri koňoch.“ V správe bola ďalej vyjadrená pochybnosť o úspešnom vyriešení tohto prípadu 

a prinavrátení koní: „Pátranie zostane vždy bezvýsledné... Kone sú už dávno vo vzdialených, 

teraz neprípustných úsekoch susedných divízií a prípisy jednajúce o pátraniach nikto 

nerešpektuje.“ Na záver podplukovník Jan Malár navrhuje, aby vzniknutú škodu nahradili 

vozataji, pretože celá situácia vznikla vďaka ich nedisciplinovanosti a povrchnosti. Takéto 

vyriešenie prípadu malo byť zároveň „najúčinnejším prostriedkom k zamedzeniu ďalších 

neprístojností tohto druhu“.50 Skutočne sa dá takýto prístup považovať za progresívny, keďže 

mnoho odcudzení bolo uskutočnených tak, ako je uvedené v tomto texte, vďaka nedbanlivosti 

a následné pátranie zväčša k ničomu neviedlo. 

Problémy v slovensko-nemeckej kooperácii na východnom fronte sa neprejavovali len 

krádežami, ale aj rôznymi inými činmi, ktoré mali často kuriózny charakter. Hlásenie 

z 19. augusta 1942 vypovedá o probléme, ktorý narušoval orientáciu a zásobovanie 

slovenských jednotiek: „Zistil som, že príslušníci nemeckých jednotiek prelepujú orientačné 

a smerové tabuľky jednotiek RD [Rýchlej divízie] značkami nemeckými, alebo ich odtrhávajú. 

Týmto jednaním sťažujú orientáciu slovenských jednotiek a stáva sa potom, že niektoré, 

                                                 
49 Význam koní na východnom fronte sa dá vydedukovať už len z ich obrovského nasadeného počtu. V roku 
1941 použilo nacistické Nemecko na útok proti Sovietskemu zväzu nielen 3 350 tankov a 600 000 motorových 
vozidiel, ale aj 625 000 koní. Pozri WALSH, Stephen. Stalingrad (1942 – 1943) : Pekelný kotel. Praha : Ottovo 
nakladatelství, 2003, s. 14.  

Význam konskej sily v roku 1942 ešte viac vzrástol nielen vďaka neschopnosti nemeckého priemyslu 
nahradiť stratené motorové vozidlá, ale aj kvôli katastrofálnemu nedostatku pohonných hmôt. Najviac nemecké 
armádne skupiny Sever a Stred zostali de facto neschopné väčšej mobilnej útočnej akcie. Hlavným cieľom 
pre nemeckú ofenzívu roku 1942, zjednodušene povedané, už nebolo zničiť protivníka jedným mohutným 
náporom, ale spôsobiť mu čo najväčšie straty a hospodárske škody. Pozornosť Adolfa Hitlera sa preto uprela 
na jedinú bojaschopnú armádnu skupinu Juh, ktorá mala za cieľ obsadiť kaukazské ropné polia. Tým malo byť 
narušené zásobovanie sovietskych armád pohonnými látkami, a naopak malo dôjsť k ich dostatočnému prísunu 
pre nemeckú armádu a jej spojencov. 
50 VHA BA, f. RD, šk. 22, inv. č. 50, VRD – 2. odd., Spisy dôverné, Krádež koní príslušníkmi nem. armády, 
šetrenie, 27. dec. 1942, č. j. 25.814. 
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hlavne zásobovacie správy zablúdia a veľkou okľukou a oneskorene sa dostávajú k RD.“ 

Uvedené hlásenie bolo odovzdané nemeckej strane, ktorá mala za úlohu prostredníctvom 

vyšších veliteľstiev zamedziť opakovaniu takéhoto konania.51 Keďže podobné hlásenia sa 

v neskorších dokumentoch divízie nevyskytujú, dá sa usúdiť, že spomínaná požiadavka 

formulovaná slovenskou stranou na prerušenie takéhoto konania bola úspešná. 

K problémom dochádzalo na fronte i kvôli zdanlivo banálnym veciam, ktoré však v tej 

dobe mali zásadný význam. Vojaci vtedy často siahli po radikálnom riešení napríklad aj kvôli 

ubytovaniu. Hlásenie slovenského poľného žandárstva zachytáva takýto prípad: „Hlásim, 

že dňa 27. októbra 1942 o 16. hod. vošiel do ubytovania štábnej roty, pešieho pluku 20 

“Matúš“ na Leninovej ulici číslo 3 v Klučevoji nadporučík Rockstroh – príslušník nemeckej 

brannej moci... vytiahol ručný granát [na niekoľkých príslušníkov Rýchlej divízie] z ktorého 

odstránil poistnú matku a kričal: ‚Keď nepôjdete von dobrovoľným spôsobom, tak pôjdete 

násilím von, lebo hodím granát‘.“ Celá situácia bola nakoniec vyriešená dialógom 

a stiahnutím slovenských vojakov zo spomínaných ubytovacích priestorov. Nadporučík 

Rockstroh mal totiž povolenie ubytovať vojakov svojho útvaru na danom mieste, ale rota 

„Matúš“ nestihla dovtedy priestory opustiť, keďže sa v nich nachádzali ranení a chorí vojaci. 

Celá priam výbušná situácia pritom vznikla kvôli nedostatku informácií a prehnanému 

jednaniu nemeckého dôstojníka, ktorý najprv konal, a až potom sa pýtal.52 

Takéto incidenty spolu s podmienkami na fronte a nechuťou veľkej časti slovenských 

vojakov bojovať v tejto vojne spôsobovali zhoršenie vzťahov s nemeckou stranou. Preto často 

stačila malá iskra na to, aby sa rozhoreli pomerne silné emócie, čo znižovalo už aj tak slabú 

akcieschopnosť Rýchlej divízie. Príkladom je vyjadrenie sa príslušníka pešieho pluku 20, 

desiatnika Aloisa Mocza, ktoré spustilo reťazovú reakciu u jeho spolubojovníkov. V trestnom 

oznámení, podanom na spomínaného aktéra, sa o tejto udalosti píše: „Dňa 6. 10. 1942 

pred mužstvom 2. roty a pred veliteľom práporu prehlásil, že veliteľ práporu stotník pechoty 

Štefan Želinský sa vyjadril, že všetkých Nemcov treba postrieľať. Týmto výrokom zapríčinil 

vzburu u celej roty, ktorá následkom toho nechcela vyraziť toho dňa o 12.30 hod. 

k nariadenému útoku.“53 Nielen tento prípad, ale aj mnohé iné udalosti odzrkadľujú nízku 

morálku vojakov Rýchlej divízie, keď zdanlivo banálne vyjadrenie zapríčinilo vážnejšie 
                                                 
51 VHA BA, f. RD, šk. 48, inv. č. 128, VRD – 3. odd., Spisy tajné a dôverné, Prelepovanie slovenských 
orientačných značiek nemeckými – žiadosť o zamedzenie, 19. aug. 1942, č. j. 22.901. 
52 VHA BA, f. RD, šk. 29, inv. č. 52, VRD – 2. odd., Spisy tajné, Npor. Rockstroh, prísl. nemeckej brannej moci 
– urazenie príslušníkov RD, 29. okt. 1942. 

Označenie „Matúš“ spolu s číslom (napríklad Matúš 2) bolo používané ako krycie meno pre prápory a roty 
pešieho pluku 20. Pozri VHA BA, f. RD, šk. 37, inv. č. 106, VRD – 3. odd., Spisy tajné, Krycie mená RD, 
25. sept. 1942. 
53 VHA BA, f. RD, šk. 80, inv. č. 232, Veliteľstvo p. plk. 20, Spisy tajné, Trestné oznámenie, 20. okt. 1942. 
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problémy. Zároveň toto pejoratívne vyjadrenie spomínaného desiatnika prezentuje negatívny 

postoj veľkej časti vojakov voči nemeckým vojskám.54 Riešenie prípadov, v ktorých na seba 

narážali slovenskí a nemeckí vojaci bolo mimoriadne náročné. Vyšetrovanie sťažoval najmä 

presun vojsk a s ním súvisiace časové obmedzenie, častá neochota jednej či druhej strany 

trestať vinníkov vo vlastných radoch, ale aj mnohé iné faktory, ktoré vyplývali zo samotnej 

podstaty vedenia vojny. Preto väčšina krádeží a sporov nebola v spisoch divízie vôbec 

zaznamenaná alebo boli odložené ad acta. 

 
Záverečné zhrnutie 
 

Na základe výskumu archívnych materiálov možno povedať, že krádeže a nepovolené 

rekvirácie páchané príslušníkmi Rýchlej divízie na východnom fronte neboli zriedkavé, 

a čo do frekvencie, patrili k najviac konaným kriminálnym činom. Treba tu však podotknúť, 

že takéto chovanie bolo charakteristické pre všetky armády, čo vyplývalo nielen zo samotnej 

podstaty vojny vedenej v Sovietskom zväze. Veľký podiel na tom mal i samotný stav armád 

či v tomto prípade Rýchlej divízie. I na základe frontových denníkov je zrejmé, že slovenskí 

vojaci boli na vojnu proti Sovietskemu zväzu zle vycvičení a takisto zásobovanie bolo 

katastrofálne. Nedostatočná logistická pripravenosť potom vplývala na pomerne veľký počet 

krádeží a nepovolených rekvirácií, namierených nielen proti civilnému obyvateľstvu, ale aj 

proti vlastným spolubojovníkom. Vojaci takýmto konaním sledovali zväčša vylepšenie 

vlastnej potravinovej, resp. materiálnej situácie. Boli však aj prípady, v ktorých sa príslušníci 

divízie snažili takýmto konaním obohatiť a dokázali takto poškodiť tých najchudobnejších 

z radov domáceho obyvateľstva. Veliteľstvo divízie sa snažilo rôznymi nariadeniami 

a prísnymi trestami tomuto nevojenskému konaniu zabrániť. Takáto iniciatíva však bola 

pomerne neúspešná a len mierne zbrzďovala vyčíňanie niektorých príslušníkov armády. Treba 

poznamenať, že väčšina divízie sa správala na dané možnosti pomerne korektne. V rámci 

výskumu danej problematiky často dochádzalo aj k absencii rozsudkov k jednotlivým 
                                                 
54 Na fronte sa odpor k nemeckým vojakom a ich konaniu neprejavoval len verbálne, ale občas dochádzalo aj 
k násilným potýčkam. Veľmi nepopulárni boli pritom hlavne príslušníci jednotiek SS. Vzhľadom na ich časté 
kruté konanie boli títo vojaci neobľúbení nielen medzi slovenskými vojakmi, ale dokonca aj medzi príslušníkmi 
nemeckého Wehrmachtu. Slovenské jednotky sa na východnom fronte dostali do kontaktu s elitnou 5. SS 
divíziou Wiking, v ktorej okrem nemeckých vojakov slúžili najmä dobrovoľníci z Belgicka, Dánska, Holandska, 
Nórska a Švédska. 29. mája 1942 sa medzi vybranými príslušníkmi Rýchlej divízie a 5. SS divízie Wiking odohral 
futbalový zápas. Tento kuriózny „športový“ stret popísal vo svojom denníku frontový lekár Karol 
Virsík: „Zápas sa začal slávnostným výkopom. Po desiatich minútach nezvládol nemecký rozhodca drobný 
incident a strhla sa bitka. Mlátili sa hráči i diváci. Esesákov bolo viac. Naši mali jediné šťastie, že nablízku bola 
batéria Wehrmachtu. Jej muži sa statočne zapojili do bitky. Bol to zvláštny obrázok, esesáka z jednej strany 
mlátil Slovák, z druhej strany vojak v uniforme Wehrmachtu." Pozri VIRSÍK, ref. 21, s. 90. Tieto riadky by sa 
dali interpretovať ako náhodné splanutie vášní počas športového podujatia, ale v kontexte udalostí 
na východnom fronte ide o prejav oprávnenej nevraživosti voči jednotkám SS. 
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trestným činom. Tie sa zväčša nachádzali v škatuliach pre iné časové obdobie, než ktoré bolo 

skúmané. Mnoho vyšetrovaní činov skončilo bez preukázania vinníka a boli odložené ad acta. 

Zaujímavé je, že mnoho prípadov krádeží s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo ani 

zaznamenaných, a teda ani vyšetrených a jednoducho ostali zabudnuté. Vyšetrovanie 

a obžalobu sťažovali hlavne neustále presuny a neochota vojakov spolupracovať 

s vyšetrovacími orgánmi. 

Medzi najčastejšie kradnutými článkami mali výnimočné postavenie tabakové 

výrobky a hlavne alkohol. Tieto látky boli veľmi žiadané a za vojny na prekvitajúcom 

čiernom trhu boli častým platidlom. Uplatnenie kvalitného alkoholu nespočívalo len v jeho 

opojných účinkoch, ale našlo využitie aj v poľnej chirurgii ako prostriedok na sterilizáciu 

nástrojov či dokonca ako anestetikum.  

Keďže slovenské jednotky na východnom fronte kooperovali s nemeckými 

spojencami, nevyhnutne dochádzalo k rôznym stretom či vzájomným krádežiam medzi týmito 

dvoma celkami. V takýchto prípadoch prebiehalo vyšetrovanie ešte ťažšie a bolo takmer 

nemožné dopátrať sa k vinníkom. Vzťahy s nemeckou armádou boli v porovnaní 

s maďarským spojencom pomerne slušné, aj keď stačil i malý negatívny podnet a hneď došlo 

k vyhrotenej situácii. V porovnaní s Wehrmachtom cítili slovenskí vojaci prirodzene väčší 

odpor k fanatickým jednotkám SS. Celkovo možno povedať, že morálka a bojaschopnosť 

slovenskej Rýchlej divízie bola na veľmi nízkej úrovni, pričom na vojakov ťažko doliehalo 

dlhé nasadenie na fronte a všeobecná nechuť bojovať v tejto vojne. Krádeže a iné nevojenské 

správanie pritom len odzrkadľovali tento stav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTORIA NOVA  8 

 71

Thieveries of Rapid Division Members on the Eastern Front in 1942 
 
This study approaches the topic of  thefts of the Slovak Rapid Division members on the eastern front 
since 19th July 1942 (from their active involvement in renewed German summer offensive against the 
Soviet Union) until the end of 1942. It also aims to describe and analyse the most common thieveries 
on the basis of representative examples while their basic categorisation has been carried out. The 
members of the Rapid Division committed such acts of crime not only among each other but mainly 
towards local civil inhabitants who suffered from their thefts and requisitions. Globally, those acts of 
crime have been related to bad logistics of troops and low operational value of a division. Secondarily, 
conflicts with German army are also discussed in this study as Slovak soldiers had to cooperate with 
them. 
A research had been carried out on a basis of studying the archive materials that were included in an 
archival fund named Rapid division and its subordinate units. Front diaries and memories of direct 
participants of those war events served as additional sources of information. Various monographs, 
studies, and articles that dealt with problematics of Slovak army activities on the eastern front were 
also used as secondary source of information. 
 
Keywords: criminal acts of war, thieveries and requisitions of Slovak soldiers, 
                   Rapid Division, Slovak army, eastern front 
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Ovládnutie zákonodarných a výkonných orgánov 
po februári 1948 na Slovensku a Ústava 9. mája 
 
Tomáš Černák 
 

Februárové udalosti v roku 1948 znamenali definitívne nastolenie komunistického 

režimu v Československej republike (ČSR) a koniec tzv. riadenej demokracie, ktorá bola 

v obnovenej, ľudovo-demokratickej republike nastolená po skončení druhej svetovej vojny. 

Február 1948 tak predstavuje v dejinách Slovákov i Čechov zásadný historický medzník, 

ktorým sa začala vyše štyridsaťročná etapa vlády jednej strany. Komunisti okrem čistiek 

v rámci celej spoločnosti pristúpili krátko po prevzatí moci aj k presadeniu svojho monopolu 

v zákonodarných a výkonných orgánoch. Vďaka tomuto kroku mohli o niečo neskôr 

bez problémov schváliť ústavu, ktorá vyšla z ich dielne. 

Praktické ovládnutie štátnych, resp. slovenských národných orgánov sa začalo 

realizovať počas februárovej krízy a hlavne v nasledujúcich dňoch a týždňoch. V prvej fáze sa 

uskutočňovalo najmä pomocou čistiek,  ktoré realizovali Akčné výbory Národného frontu. 

Za čistku možno označiť nielen pozbavovanie mandátu členov Slovenskej národnej rady 

(SNR) za Demokratickú stranu (DS), ale i Gustávom Husákom svojvoľné odvolanie 

demokratických povereníkov ešte z 21. februára 1948. Po tomto akte bolo totiž zloženie 

Zboru povereníkov i jeho ďalšia činnosť plne v rukách vedenia Komunistickej strany 

Slovenska (KSS) a  to isté sa týkalo i SNR. Komunisti mali jasný plán ako dostať pod svoju 

kontrolu zákonodarné a výkonné orgány a to tak na Slovensku, ako i v celoštátnom meradle. 

Po februári 1948 sa zmenila i štruktúra Národného frontu, do ktorého boli pribraté 

spoločenské organizácie riadené a kontrolované Komunistickou stranou Československa 

(KSČ). Nekomunistické strany sa premenili vplyvom čistiek a vnútorného rozkladu na strany 

satelitné, čo znamenalo, že Národný front sa tak stal v podstate bezvýznamným a plnil iba 

úlohu akejsi prevodovej páky. 

Prvotná ,,očista“ sa v SNR uskutočnila behom 27. februára 1948, kedy bolo 

odvolaných 21 jej členov za DS a jeden z radov KSS. Funkcie podpredsedu i člena SNR sa 

vzdal Andrej Cvinček. V ten istý deň predniesol Gustáv Husák oklieštenému Predsedníctvu 

SNR návrh na zloženie nového Zboru povereníkov, ako aj návrh na zrušenie Povereníctva 

informácií, ktorého agenda mala byť pridelená Predsedníctvu Zboru povereníkov 

a Povereníctvu školstva a osvety.1 Predsedníctvo ÚV KSS si dopredu preverilo kandidátku 

                                                 
1 RÁKOŠ, Elo – RUDOHRADSKÝ, Štefan. Slovenské národné orgány 1943-1968. Bratislava : Slovenská 
archívna správa, 1971, s. 136. 
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na nových členov SNR. Bez schválenia vedúcich funkcionárov KSS nemohol byť do SNR 

kooptovaný žiaden jej člen. Vo väčšine prípadov, keď bolo potrebné vyriešiť z hľadiska 

komunistov dôležitý problém, Predsedníctvo alebo Sekretariát vytvorili špeciálnu komisiu, 

ktorá sa ním zaoberala. Ohľadne preskúmania kandidátky do SNR bola takáto komisia 

vytvorená v zložení Karol Šmidke, Ivan Horváth a Július Viktory. Mala za úlohu ,,zistiť, ktorí 

náhradníci za DS sú členmi KSS alebo ktorých možno do KSS získať, a SNR sa doplní týmito 

členmi.“2 
Pri otázke doplnenia Predsedníctva SNR mal v konečnej fáze rozhodnúť Sekretariát 

ÚV KSS po podaní návrhu zo strany Karola Šmidkeho a Ivana Horvátha. Rovnako sa buď 

na Predsedníctve alebo Sekretariáte ÚV KSS prerokovával najbližší program zasadaní SNR či 

iné otázky spojené s Národnou radou. Napríklad Predsedníctvo ÚV KSS sa krátko 

po vyriešení februárovej krízy uznieslo, že ,,zasadnutie SNR sa bude môcť zvolať až bude 

môcť Zbor povereníkov predniesť svoje programové vyhlásenie.“3 

Predsedníctvo ÚV KSS sa situácii v Zbore povereníkov venovalo na svojom zasadaní 

1. marca 1948. Koloman Moškovič a Július Bránik boli napríklad na zasadaní poverení 

vypracovaním konkrétneho návrhu na koordinovanie činnosti jednotlivých povereníctiev, 

vrátane ich personálneho obsadenia.4 Ďalej komisia v zložení Július Bránik, Ľudovít Benada, 

Štefan Gažík a Samuel Takáč mala prideliť členov KSS na tie povereníctva, ktoré pred 

februárovým udalosťami patrili DS. V praxi to znamenalo zaplnenie uprázdnených miest 

po prvotnej čistke komunistami. Podľa rozhodnutia Predsedníctva musel mať tiež každý 

povereník ,,súdružku oddanú strane, ktorým budú diktovať plány pre Predsedníctvo ÚV.“5 

Dokonca už v tomto čase bol Ivan Horváth poverený vypracovaním zoznamu spoľahlivých 

ľudí, ktorých by bolo možné uvoľniť pre pôsobenie v diplomatických službách. Teda i budúci 

diplomati (a nešlo len o veľvyslancov či vyslancov) a pracovníci v diplomatických službách 

mali byť preverení komunisti. 

Dokonca aj návrh predsedu Zboru povereníkov Gustáva Husáka, ktorý bol sám 

členom Predsedníctva ÚV KSS, na programové vyhlásenie IX. Zboru povereníkov 

prerokovala a schválila komisia, ktorej členom bol síce i Gustáv Husák, ale tiež Viliam 

Široký, Štefan Bašťovanský, Edo Friš a Karol Šmidke.6 Predsedníctvo taktiež vydávalo 

pokyny jednotlivým povereníkom, čo konkrétne majú vo svojom rezorte robiť, akým otázkam 
                                                 
2 Slovenský národný archív (SNA), fond (f.) ÚV KSS – Predsedníctvo, škatuľa (šk.) číslo (č.) 789. Zasadanie 
Predsedníctva ÚV KSS zo dňa 16. marca 1948. 
3 Tamže, Zasadanie Predsedníctva ÚV KSS zo dňa 1. marca 1948. 
4 Tamže. 
5 Tamže. 
6 Ref. 2. 
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sa venovať a pod. Na zasadaní Predsedníctva z 1. marca 1948 sa napríklad hospodárskym 

povereníkom určilo, aby preskúmali uvaľovanie národných správ.7 Zákonodarné i výkonné 

orgány tak v podstate hneď po februárových udalostiach stratili svoje nezávislé postavenie 

a stali sa poslušným nástrojom v rukách komunistickej strany. 

Keď čs. vláda 5. marca 1948 vyjadrila súhlas so zložením nového Zboru povereníkov, 

mohlo Predsedníctvo SNR o deň neskôr v zložení Karol Šmidke (zastupujúci predseda), Ivan 

Horváth a Anton Granatier vymenovať v poradí už IX. Zbor povereníkov na čele s Gustávom 

Husákom. Doplnený a zreorganizovaný Zbor povereníkov sa zišiel na svojom prvom zasadaní 

8. marca 1948, teda ešte pred oficiálnym vyslovením dôvery na pôde SNR. Predseda Zboru 

povereníkov Gustáv Husák v stručnosti zhodnotil ukončenú politickú krízu, odsúdil vedenie 

DS a vedenia ďalších ,,reakčných“ strán a vysvetlil svoj postup počas februárových dní. 

Z Husákovej krátkej správy sa tiež napríklad možno dozvedieť, že v dňoch 1. – 2. marca 1948 

sa uskutočnil predbežný sľub na pôde Predsedníctva SNR, po ktorom sa povereníci ujali 

svojich úradov. Husák ďalej povedal : ,,Práca v jednotlivých rezortoch beží už po celý týždeň 

a pri prvom zasadaní nového Zboru povereníkov vyslovujem presvedčenie, že bez zástupcov 

reakčnej a medzičasom rozpadnutej Demokratickej strany bude nový Zbor povereníkov plniť 

vládny i svoj program dôsledne...Prosím vás, aby ste moju správu vzali na vedomie, môj 

postup i opatrenia v krízových dňoch aby Zbor povereníkov schválil.“8 

Husák ďalej predniesol i správu o bezpečnostnej situácii na Slovensku, podľa ktorej 

bol na celom území pokoj, poriadok a obyvateľstvo sa plne venovalo svojej práci. Zbor 

povereníkov prostredníctvom povereníka vnútra Daniela Okáliho vyslovil ,,poďakovanie 

Zboru národnej bezpečnosti, orgánom Štátnej bezpečnosti, závodom a akčným výborom za to, 

že v dňoch politickej krízy pokračovala výroba nerušene a že pokoj nebol nikdy vážne 

narušený.“9 Zároveň sa Zbor povereníkov začal zaoberať aj otázkou zriadenia pracovných 

táborov a to najmä pre osoby, ktoré svojou činnosťou ohrozujú výstavbu štátu, jeho ľudovo-

demokratický režim, verejnú bezpečnosť, pokoj a poriadok alebo úmyselne rozvracajú 

verejné zásobovanie a hospodársku konsolidáciu štátu.10 Tieto kritéria sa dali aplikovať 

v podstate na každého a tak išlo o jedno z prvých rokovaní Zboru povereníkov 

o perzekučných opatreniach voči oponentom práve nastoleného režimu. 

KSS disponovala v Zbore povereníkov silnejším zastúpením, než KSČ 

v rekonštruovanej Gottwaldovej vláde. Zbor povereníkov mal totiž zo štrnástich členov osem 
                                                 
7 Ref. 3. 
8 SNA, f. Úrad Predsedníctva Zboru povereníkov, šk. č. 31. Zasadanie zo dňa 8. 3. 1948. 
9 Tamže. 
10 Tamže. 
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povereníkov za KSS, avšak zástupca odborov František Zupka i zástupca odbojových zložiek 

Július Viktory boli tiež členmi KSS. Zvyšní štyria povereníci s komunistami spolupracovali.11 

Zbor povereníkov sa následne zišiel 10. marca 1948 (o deň neskôr bola vyslovená dôvera 

rekonštruovanej vláde Klementa Gottwalda v Ústavodarnom národnom zhromaždení) 

v budove Predsedníctva vlády v Prahe, kde jeho členovia zložili sľub do rúk predsedu vlády 

Klementa Gottwalda. Ten pred zhromaždení povereníkmi okrem iného povedal: ,,Chcel by 

som zdôrazniť, že nové pomery nám tiež umožnia vypracovať definitívne novú ústavu a v nej 

zakotviť i úpravu pomerov medzi Čechmi a Slovákmi. Nová vláda samozrejme trvá v tejto 

otázke na košickom vládnom programe, na magne charte s prihliadnutím na praktické 

skúsenosti, ktoré sme v novej republike získali. Nepochybne aj tento fakt prispeje k posilneniu 

bratských zväzkov našich národov a upevneniu našej štátnej jednoty.“12 

Ako si neskôr ukážeme, otázka slovenských národných orgánov nebola v novej ústave 

riešená tým spôsobom, ako to prezentoval Klement Gottwald a už vôbec nie podľa predstáv 

slovenských komunistických špičiek. V tomto období ale slovenskí národne orientovaní 

komunisti okolo Gustáva Husáka stále verili, že práve nové pomery umožnia definitívne 

vyriešiť postavenie i právne zakotvenie slovenských národných orgánov. Husák v tejto 

súvislosti následne odpovedal na Gottwaldov prejav, pričom sa vo svojom príhovore otvorene 

dotkol otázky postavenia národných orgánov a ich ústavného zabezpečenia. Predseda Zboru 

povereníkov hovoril o predpokladoch na rovnomerný vývoj celého štátu a jasne zdôraznil 

potrebu ústavného upevnenia tých zásad, ,,na ktorých sa naše národy zišli v spoločnom štáte 

po rokoch poroby.“13 Aj z týchto slov bolo badať, že slovenská otázka v povedomí stále 

rezonovala a nič na tom nezmenili ani februárové udalosti. 

SNR sa zišla v dňoch 12. – 13. marca 1948. V prvý deň zasadania bolo podľa 

stenografického záznamu prítomných šesťdesiatpäť poslancov a SNR tak bola uznášania 

                                                 
11 Personálne zloženie IX. Zboru povereníkov: predseda Gustáv Husák (KSS), podpredseda Jozef Mjartan 
(zástupca opozície v DS), povereník vnútra Daniel Okáli (KSS), povereník spravodlivosti Július Viktory 
(odbojové zložky a taktiež člen KSS), povereník financií Ján Púll (KSS), povereník priemyslu a obchodu Jozef 
Šoltész (KSS), povereník výživy a zásobovania Michal Chudík (KSS), povereník pôdohospodárstva 
a pozemkovej reformy Michal Falťan (KSS), povereník školstva a osvety Ladislav Novomeský (KSS), 
povereník sociálnej starostlivosti František Zupka (SOR a taktiež člen KSS), povereník dopravy Kazimír Bezek 
(KSS), povereník pôšt Pavol Blaho (Strana slobody), povereník techniky Jozef Lukačovič (zástupca opozície 
v DS) a povereník zdravotníctva Ján Bečko (Sociálna demokracia na Slovensku). Z funkcie povereníka pôšt bol 
zakrátko odvolaný Pavol Blaho, ktorého rezort dočasne prevzal povereník dopravy Kazimír Bezek, čím sa počet 
členov KSS v IX. Zbore povereníkov ešte zvýšil. Pozri RÁKOŠ – RUDOHRADSKÝ, ref. 1, s. 501. 
12 Národní archiv (NA), f. ÚV KSČ – Klement Gottwald , 1261/3 , zv. 20. Prejav k novému Zboru povereníkov 
zo dňa 10. 3. 1948. Pozri tiež : Rudé právo, roč. 28 , č. 60, s. 1. 
13 Pravda, roč. 29, č. 60 , s. 1. 
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schopná.14 Na návrh Antona Rašlu následne členovia SNR zvolili za predsedu Karola 

Šmidkeho, ktorý dovtedy vykonával funkciu zastupujúceho, resp. úradujúceho predsedu. 

Do Šmidkeho rúk zložili 13. marca sľub aj noví členovia Zboru povereníkov. Gustáv Husák 

pri tom zdôraznil, že nový Zbor povereníkov bude všestranne podporovať prácu SNR 

a zároveň vyslovil presvedčenie, že aj SNR bude plniť svoje úlohy presne tak, ako v časoch 

Povstania. Karol Šmidke vo svojej odpovedi povedal, že ,,štrukturálne zmeny, ktoré nastali 

v našich národných orgánoch, sú zábezpekou ľudovodemokratického vývoja u nás. Som 

presvedčený, že ak v uplynulej dobe nebolo úzkej spolupráce medzi SNR a Zborom 

povereníkov, tak dnes v dôsledku zmien, ktoré v nich nastali, uskutoční sa tak prepotrebná 

spolupráca týchto významných celonárodných orgánoch.“15 

IX. Zboru povereníkov vyslovila SNR dôveru 22. marca 1948, keď všetkých 66 

prítomných poslancov hlasovalo kladne, pritom formálnu väčšinu v SNR mali stále iné 

politické strany a nie komunisti.16 S vyslovením jednomyseľnej dôvery však neboli žiadne 

ťažkosti, keďže SNR už bola v tomto období ,,očistená“. Predseda Zboru povereníkov Gustáv 

Husák predniesol na zasadaní programové vyhlásenie, v ktorom začal historickým exkurzom 

odvolávajúc sa na revolučné udalosti z roku 1848, na národnostný i sociálny útlak 

a na vykorisťovanie Slovákov počas prvej republiky zo strany českého kapitálu. Ďalej Husák 

prešiel k vojnovým rokom, Povstaniu a povojnovej obnove Slovenska. Veľký priestor 

venoval ,,reakčnej“ politike DS, jej údajným stykom zo zahraničnom emigráciou a sabotáži 

roľníckej politiky. Ostrému odsúdeniu DS venoval v podstate asi tretinu priestoru 

z programového vyhlásenia IX. Zboru povereníkov a až následne prešiel na konkrétne úlohy 

v práci tohto slovenského výkonného orgánu. 

Keďže do volieb zostával krátky čas, programové vyhlásenie sa sústredilo len 

na najnaliehavejšie úlohy v krátkom časovom horizonte. Husák tieto úlohy stručne rozdelil 

na tri časti : ,,1. Dohnať všetko to, čo bolo zameškané z programu doterajšieho Zboru 

povereníkov, z budovateľského programu vlády, napraviť chyby a nedostatky, ktoré spôsobila 

nedbalosť a sabotáž reakčných činiteľov v národných orgánoch, štátnom a hospodárskom 

aparáte. 2. uviesť do života uznesenia zjazdu závodných rád, odbojových skupín a roľníckych 

komisií z februára 1948 tak, ako to vláda a parlament už pripravujú. 3. Treťou úlohou je 

po doterajších zlých skúsenostiach definitívne zabezpečiť ľudovodemokratický režim 

                                                 
14 Slovenská národná rada 1948, Stenoprotokoly, 14. zasadanie, 12. 3. 1948. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.psp.cz/eknih/1946snr/stenprot/014schuz/s014001.htm> 
15 Pravda, roč. 29, č. 64, s. 3. 
16 Viac k problematike pozri BARNOVSKÝ, Michal. Preberanie moci a pofebruárová očista. In BARNOVSKÝ, 
Michal (Ed.). Od diktatúry k diktatúre. Slovensko v rokoch 1945-1953. Bratislava : VEDA, 1995, s. 90. 
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na Slovensku a znemožniť oživenie rozvratnej činnosti reakcie.“17 Posledný tretí bod jasne 

naznačil, ako sa bude postupovať voči prípadnej opozícii. Inak sa programové vyhlásenie 

sústredilo predovšetkým na roľnícku problematiku. 

Dôvera celoštátnej vláde bola vyslovená, ako už bolo povedané ÚNZ ešte 11. marca 

1948. Vyslovenie dôvery sa však sprvu nejavilo až tak samozrejmé, ako to bolo o pár dní 

neskôr na Slovensku, kde boli obavy ohľadne možných komplikácií nepomerne menšie. 

Funkcionári KSČ preto zvolili v celoštátnom parlamente taktiku overenia si postoja každého 

jedného poslanca zvlášť. Odmietli rokovať s poslaneckými klubmi, keďže predpokladali, 

že tým by iba zvýšili možnosť opozičných postojov. Po takomto kádrovaní teda oslovili 229 

poslancov z 300 členného parlamentu, čo bola dostatočná väčšina. Z týchto 229 poslancov 

odmietlo ponuku komunistov na vyslovenie dôvery rekonštruovanej Gottwaldovej vláde iba 

šesť poslancov a teda zostal stále dostatočný počet 223.18 Podstatná väčšina parlamentu, 

pričom početnú prevahu mali stále nekomunisti nad komunistami, sa rozhodla hlasovať 

za Gottwaldovu vládu a tým i posvätiť výsledok februárových udalostí. Zo slovenských 

nekomunistov bolo oslovených 22 členov DS (dvaja ponuku neprijali) a traja zástupcovia 

Strany slobody.19 

Predsedníctvo ÚV KSČ sa situáciou v parlamente zaoberalo na svojom zasadaní 

4. marca 1948. Komunistickú väčšinu mal zabezpečiť parlamentný akčný výbor, ktorý bol 

vytvorený ako pomocný orgán Ústredného akčného výboru Národného frontu.20 Komunisti 

nechceli zatiaľ robiť žiadne radikálne zásahy do parlamentu i jeho výborov a táto taktika sa 

im vyplatila. Vďaka presvedčovaniu, ale najmä vďaka osobným pohovorom s jednotlivými 

poslancami, často spojenými s vyhrážaním sa, dosiahli svoj cieľ, resp. ho aj o kúsok 

prekročili. V deň hlasovania, v nedeľu 11. marca, sa totiž zišlo nakoniec až 230 poslancov, 

ktorí jednomyseľne schválili programové vyhlásenie vlády Klementa Gotwalda. Nikto 

z prítomných nebol proti a ani sa nikto nezdržal hlasovania.21 Bolo evidentné, 

že nekomunistickí poslanci dostali strach, prípadne si chceli zabezpečiť svoju vlastnú 

existenciu aj v nových politických pomeroch. 

Za poslanecký klub KSS prehovoril ešte pred samotným hlasovaním Štefan 

Bašťovanský, ktorý pozdravil Gottwaldovu vládu nielen menom slovenských komunistov, 
                                                 
17 Programové vyhlásenie IX. Zboru povereníkov pozri napr. HUSÁK, Gustáv. Z bojov o dnešok. Bratislava : 
Pravda, 1973, s. 312-326. 
18 VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Praha : NLN, 2008, s. 351-352. 
19 VEBER, ref. 18, s. 351. 
20 NA, f. ÚV KSČ – Předsednictvo, 1945-1954 , mikrofilm , zv. 2. Zasadanie Predsedníctva ÚV KSČ zo dňa 
4. 3. 1948. 
21 Ústavodárné národní shromáždění republiky Československé, Stenoprotokoly, 95. schôdza, 11. 3. 1948. 
[online] Dostupné na internete:: <http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/095schuz/s095001.htm> 
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ale menom celého Slovenska. Použil pri tom termíny „slovenský národ“, „slovenský ľud“ či 

„slovenský pracujúci ľud“ a už z úvodu jeho reči bolo zjavné, že sa KSS začala veľmi rýchlo 

štylizovať do úlohy vedúcej sily na Slovensku, ktorá má jediná právo hovoriť v mene 

všetkých Slovákov. Bašťovanský však hovoril aj o zocelení bratstva českého a slovenského 

národa a jednote republiky. Väčšia časť jeho reči sa týkala útokov voči DS, jej predstaviteľom 

a až v závere prešiel ku konkrétnym bodom dotýkajúcim sa života obyvateľov. Spomenul 

uzákonenie národného poistenia, roľnícke zákony a najmä vyvlastnenie pôdy nad 50 

hektárov, plánovaný zákon o živnostenskej dani a znárodnenie podnikov nad 50 

zamestnancov. Čo sa týkalo problematiky súvisiacej priamo so Slovenskom, Bašťovanský 

videl najnaliehavejší problém v urýchlenom dokončení pozemkovej reformy, ktorej mala 

všemožne brániť ,,reakcia“ vo vnútri DS.22 

Štefan Bašťovanský, podobne ako i ďalší komunistickí funkcionári, sa zároveň jasne 

vyslovil, že ,,je správne, ak vláda vo svojom vyhlásení zdôrazňuje ochranu súkromného 

vlastníctva pôdy do 50 hektárov a malých i stredných podnikov do 50 zamestnancov a ak 

vyhlasuje, že túto ochranu hodlá zaistiť i ústavne. Treba raz a navždy urobiť rázny koniec 

nezodpovedným rečiam a klebetám o postupnom zrušení súkromného vlastníctva vôbec.“23 

Nepochybne viacerí komunistickí funkcionári počítali v tomto období so zachovaním 

súkromného vlastníctva a živností, avšak opak sa ukázal pravdou. Bašťovanského slová 

vyzneli v kontexte nasledujúceho vývoja do prázdna. Rovnako ako jeho slová o novej 

pripravovanej ústave. Tá podľa neho ,,bude kodifikovať všetky výsledky bojov a práce nášho 

ľudu a zakotví aj zásady novej bratskej a spravodlivej úpravy pomeru Čechov a Slovákov 

v duchu košického vládneho programu. Bude to veľká výhra našich národov i výraz sily našej 

spoločnej a nedeliteľnej Československej republiky.“24 

Okrem Štefana Bašťovanského prehovorili v ÚNZ aj ďalší slovenskí poslanci, 

menovite Milan Polák, Jozef Brúha a Jozef Styk. Milan Polák vystúpil presne v duchu svojej 

dovtedajšej spolupráce s komunistami, v ktorej pokračoval aj na pôde SNR či inde. Úplne 

zavrhol DS a najmä jej bývalé vedenie, plne sa stotožnil s cieľmi komunistickej strany 

a dokonca jej verejne poďakoval. Išlo o mimoriadne servilný prejav voči novej vládnej moci. 

Jozef Brúha mal triezvejší prejav než Polák, ale tiež plne podporil Gottwaldovu vládu, ktorá 

údajne ,,nie je nijako v rozpore s naším kresťanským, sociálnym programom.“25 Brúha ďalej 

                                                 
22 Ústavodárné národní shromáždění republiky Československé, Stenoprotokoly, 95. schôdza, 11. 3. 1948. 
[online] Dostupné na internete:: <http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/095schuz/s095001.htm>. 
23 Tamže. 
24 Tamže. 
25 Tamže. 
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vyhlásil, že Strana slobody nemá záujem o skompromitovaných členov DS. Bývalý povereník 

Jozef Styk prehovoril menom ,,dištancovaných poslancov DS“, ktorí sa nepovažovali 

,,v nijakom prípade za opozíciu“ a taktiež sa vyslovil za program Gottwaldovej vlády.26 

Po schválení programového vyhlásenia Gottwaldovej vlády už nič nestálo v ceste 

k uskutočneniu dôležitých štátno-politických aktov, pričom aj tu komunisti dôkladne využili 

svoje vládnuce postavenie. Prvým takýmto aktom bolo prijatie ústavy, ktorú ÚNZ schválilo 

9. mája 1948. Na jej prijatí sa pracovalo v podstate už od roku 1946 a išlo o dlhodobý 

i zložitý proces, ktorý bol v predfebruárovom období plný sporov, najmä ohľadne ústavného 

zakotvenia slovenských národných orgánov či otázky súkromného vlastníctva a pod. Prijatie 

novej ústavy však bolo nevyhnutné. Po skončení druhej svetovej vojny totiž formálne stále 

platila v ČSR ústava z roku 1920, i keď nie v úplnej podobe a viaceré jej body boli v reálnej 

praxi zmenené, prípadne sa nerešpektovali vôbec.27 Ako napísal český právny historik Petr 

Beránek ,,ústava z roku 1920 bola v období tretej republiky z veľkej časti iba odumierajúcim 

dokumentom, ktorý od prijatia Mníchovskej dohody iba živoril a strácal na význame.“28 

Príprava novej ústavy bola hlavnou úlohou ÚNZ, ktoré vzišlo z volieb v roku 1946 

a táto úloha bola dokonca zakotvená v ústavnom zákone z 11. apríla 1946.29 Vytvoril sa 

zvláštny ústavný výbor zložený z tridsiatich šiestich zástupcov všetkých politických strán 

a zvolených na základe zásady pomerného zastúpenia, teda podľa výsledkov volieb. 

Vo vedení ústavného výboru Slovensko zastupoval Štefan Kočvara z DS ako jeho 

podpredseda a Ladislav Holdoš z KSS ako zapisovateľ. V rámci ústavného výboru sa ďalej 

vytvorila subkomisia majúca za úlohu pripraviť samotný text ústavy, kde slovenské politické 

strany okrem Kočvaru a Holdoša zastupoval ešte aj Ivan Frlička zo Strany práce. Rokovania 

o novej ústave prebiehali za zložitej vnútropolitickej situácie, ktorá nutne ovplyvňovala prácu 

ústavného výboru. Svoje často úplne protichodné návrhy predložili národní socialisti, sociálni 

demokrati, slovenskí demokrati, ľudovci, Strana slobody a samozrejme komunisti.30 

K problematike slovenských národných orgánov boli vypracované pred februárom 

1948 dva návrhy, pričom prvý z nich predpokladal pre SNR širšie právomoci i väčšiu 

autonómiu a naopak druhý variant tieto právomoci výrazne okliešťoval. Netreba zdôrazňovať, 

že najmä národní socialisti by sa najradšej v tej či onej podobe vrátili k ústave z roku 1920 
                                                 
26 Ref. 22. 
27 Týkalo sa to predovšetkým postavenia nemeckej a maďarskej menšiny, zrušenia dvojkomorového parlamentu 
alebo existencie slovenských národných orgánov, ktoré ústava z roku 1920 nepoznala. 
28 BERÁNEK, Petr. Češi a Slováci. Státoprávní uspořádání v letech 1944-1969. Praha : Fortuna, 2011, s. 180. 
29 Išlo o ústavný zákon č. 65/1946 o ÚNZ.  
30 K problematike prípravy ústavy v rokoch 1946-1948 pozri napr.: KAPLAN, Karel. Příprava ústavy v ČSR 
v letech 1946-1948. Diskuse v Národní frontě a názory expertů. Praha : ÚSD AV ČR , 1993, 348 s., BERÁNEK, 
ref. 28, s. 179-229; BEŇA, Jozef. Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica : Iris, 2002, 391 s. 
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a slovenské národné orgány chceli zredukovať na minimálnu možnú mieru. V skutočnosti 

však ani komunistický návrh nebol z pohľadu Slovenska o nič lepší. Ak chceli zástupcovia 

KSČ a KSS vystupovať pri otázke ústavy voči svojim nekomunistickým partnerom jednotne, 

museli sa najprv dohodnúť sami medzi sebou. Resp. nemalo ísť o dohodu, ale o direktívne 

rešpektovanie smerníc vedenia KSČ slovenskými komunistami. 

KSČ teda vypracovala vlastný návrh a následne ho predložila vedeniu KSS. Návrh 

sledoval zachovanie asymetrického modelu a vychádzal z tzv. tretej pražskej dohody. Išlo 

o silne centralistický návrh, ktorý počítal s úplným podriadením Zboru povereníkov centrálnej 

vláde a s minimálnymi právomocami SNR. Prvá porada o tomto návrhu sa konala ešte 

31. marca 1947 a za KSS sa jej zúčastnil Karol Šmidke a Július Viktory. Obaja väčšinu 

návrhov skutočne prijali, žiadali iba vytvorenie akéhosi nezávislého orgánu, ktorý by sledoval 

či SNR neprekračuje svoje právomoci (v pôvodnom návrhu KSČ mala túto funkciu plniť 

vláda).31 Druhou požiadavkou slovenských komunistov bolo taxatívne vymedzenie 

právomocí budúceho Národného zhromaždenia.32 

Oba návrhy boli odmietnuté a do ďalšieho návrhu sa nedostali. Ten bol vypracovaný 

v decembri 1947 a vedenie KSS k nemu poslalo svoje návrhy 18. decembra 1947. Ich 

autorom bol oficiálne Ladislav Holdoš.33 Pripomienky KSS boli v podstate rovnaké, aké 

predniesli Šmidke s Viktorym v marci toho istého roka. Opätovne požadovali presne stanoviť 

právomoci Národného zhromaždenia v intenciách Prvej a Druhej pražskej dohody, 

kompetenčné spory mal riešiť rozhodcovský súd paritne zložený z Čechov a Slovákov, 

prípadne prezident republiky. Zbor povereníkov mal menovať predseda vlády na návrh 

Predsedníctva SNR. Predsedníctvo ÚV KSČ sa na svojom zasadaní 26. januára 1948 rozhodlo 

vytvoriť komisiu majúcu za úlohu dopracovať kapitolu ústavy týkajúcu sa Slovenska.34 

Začiatkom februára sa u ministra informácií a zároveň i člena Predsedníctva ÚV KSČ 

Václava Kopeckého konala porada tejto komisie (jej užšie zloženie), na ktorej sa znovu 

ignorovali pripomienky zástupcov KSS. 

V tejto podobe sa tak zrodil spoločný návrh KSČ a KSS, ktorý by sa mal skôr označiť 

za návrh nanútený a direktívne presadený vedením KSČ. Slovenské národné orgány mali byť 

podľa tohto návrhu vystavené pod silnú kontrolu centrálnej vlády. Komunistický návrh sa 

                                                 
31 RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945-1992. Bratislava : Academic 
Elektronic Press, 1998 , s. 58. 
32 Tamže. 
33 Podľa záverov Barnabitskej komisie nebol tento návrh schválený ÚV KSS. Pozri NA, f. ÚV KSČ, 03/10, zv. 
13. Poznámky k štátoprávnemu usporiadaniu vzťahov medzi českým a slovenským národom po februári 1948. 
34 NA, f. ÚV KSČ – Předsednictvo, 1945-1954 , zv. 2 (mikrofilm). Zasadanie Predsedníctva ÚV KSČ zo dňa 
26. 1. 1948. KSS zastupovali v komisii Viliam Široký, Jozef Šoltész, Július Viktory a Ladislav Holdoš. 
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skutočne v mnohom nelíšil od návrhov českých nekomunistických strán. Je zjavné, 

že zo strany slovenských komunistov muselo ísť o veľký ústupok spôsobený vtedajšími 

politickými pomermi a podriadenia sa záujmom strany pri mocenskom zápase. Treba si totiž 

uvedomiť, že tieto návrhy boli predložené začiatkom februára 1948, teda ešte pred 

definitívnym vyriešením otázky „kto z koho“.35 Prípadné protesty či odpor funkcionárov KSS 

boli pri fungovaní tzv. demokratického centralizmu a  straníckej disciplíne nemysliteľné. 

Naopak návrh z dielne DS bol konkrétnejší a predpokladal pre slovenské národné 

orgány oveľa väčšie právomoci než návrh komunistov. Demokrati pomerne presne vymedzili, 

čo má byť v kompetencii centrálnych a čo slovenských národných orgánov, pričom sa snažili 

minimalizovať možné kompetenčné konflikty. Ak by aj v budúcnosti prišlo k sporom 

a nejasnostiam, navrhli, aby o nich rozhodovala Štátna rada paritne zložená z českých 

a slovenských zástupcov. Jej závery by potom boli záväzné. Návrh DS ponechával dôležité 

postavenie centrálnej vláde, ale zároveň odstránil či minimalizoval schvaľovanie nariadení 

prijatých na pôde SNR zo strany vlády a podobne i Zbor povereníkov by nemal priamu 

zodpovednosť voči vláde. Tento návrh však nemal za daných politických pomerov reálnu 

šancu na úspech.36  Kvôli februárovým udalostiam sa však stanoviská jednotlivých strán už 

nestihli prerokovať, vrátane kapitoly o slovenských národných orgánoch. 

Spory o charakter novej ústavy teda prebiehali aj v predvečer februára 1948, i keď 

zo strany komunistov bola táto otázka podriadená boju o moc a nebola primárne na programe 

dňa. Napriek tomu Gustáv Husák v článku Národní socialisti a slovenský národ, ktorý vyšiel 

na stránkach Nového slova 21. februára 1948 zaútočil na brožúru národných socialistov 

O novou ústavu, v ktorej prezentovali svoje názory nielen na nové znenie ústavy, 

ale i na postavenie Slovenska a jeho orgánov v republike.37 Husák národných socialistov ostro 

napadol, keďže vo svojom oficiálnom návrhu neustále odmietali uznať existenciu 

slovenského národa a chceli zrušiť slovenské národné orgány. Zároveň poukázal na problémy 

s prípravou ústavy v prvej polovici februára 1948: ,,V poslednom čase venovala verejnosť 

zvýšenú pozornosť ústave. Ústavný výbor sa dostal do slepej uličky, politické strany majú 

rozdielne mienky. Jednak o celkovej koncepcii ústavy...a potom o postavení Slovenska. Okolo 

tejto otázky sa chodí ako okolo horúcej kaše.“38 

                                                 
35 Návrhy jednotlivých politických strán sa premietli do tzv. sumarizačného dokumentu zo dňa 6. 2. 1948. 
36 Návrh DS na znenie novej ústavy pozri napr. BERÁNEK, ref. 28, s. 212-216. 
37 Husákov článok vyšiel síce 21. 2. 1948 a teda na začiatku vládnej krízy, z jeho obsahu je však zrejmé, 
že musel byť koncipovaný minimálne niekoľko dní predtým. Husák sa v ňom práve prepuknutej krízy vôbec 
nedotýka. Husák text publikoval pod menom P. Trnka. Pozri HUSÁK, Gustáv. Zápas o zajtrajšok. Bratislava : 
Obroda, 1948 , s. 249-255. 
38 Tamže. 
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Treba však zároveň dodať, že Husák v článku nepriniesol žiaden konkrétny návrh 

na riešenie ústavného postavenia Slovenska a jeho orgánov a obmedzil sa len na útoky voči 

politike národných socialistov. Jeho článok bol len jedným z ďalších atakov komunistov proti 

nekomunistickým stranám, pričom tentokrát Husák využil problematiku ústavy a neústupné 

zotrvávanie národných socialistov na teórii jednotného československého národa. Husák to 

nakoniec formuloval veľmi jasne: ,,Slováci sa môžu medzi sebou žrať o hocičo, ale o svojej 

národnej existencii majú názory a stanoviská jednotné a úplne pevné. Preto je postoj 

národných socialistov k slovenskému národu odsúdený na potupný zánik.“39 Po februárových 

udalostiach vyznel národnosocialistický návrh naozaj do stratena, avšak ani slovenskí národne 

orientovaní komunisti nedokázali presadiť v rámci novej ústavy svoje predstavy. Pri tom 

väčšina vedenia KSS, resp. jeho povstalecká garnitúra sa domnievala, že po februári 1948 

nastala ,,priaznivá politická klíma pre posilnenie a zakotvenie federatívnych základov 

na princípe rovný s rovným.“40 

V priebehu marca 1948, po vyriešení vládnej krízy sa opätovne rozbehli prípravy 

na novej ústave. Otázne ale je, kedy si slovenskí komunisti naplno uvedomili, že aj v nových 

mocenských podmienkach je presadenie federácie absolútne nereálne. Určite však bolo na ich 

konaní vidieť aspoň snahu odstrániť niektoré platné centralizačné opatrenia vyplývajúce 

z tretej pražskej dohody. Už polovica marca však ukázala, že sa vývoj bude uberať opačným 

smerom. Naznačovalo to napríklad vytváranie celoštátnych podnikov, organizácií a orgánov 

a rušenia dovtedy samostatných celkov v Čechách i na Slovensku. Možno uviesť zriadenie 

celoštátneho Československého rozhlasu, Československého štátneho filmu či podniku Štátne 

kúpele.41 Dňa 15. marca 1948 bol prerokovaný ďalší návrh ústavy, ktorý však ešte sprísňoval 

podriadenie povereníka voči ministrovi.42 

Vedenie KSČ neplánovalo ustúpiť zo svojich predstáv a hodlalo do ústavy 

zakomponovať centralizačné opatrenia, pričom slovenským komunistom stále nedôverovalo. 

To sa prejavilo napríklad v rozhodnutí zrušiť zákaz majorizácie, ktoré prijalo Predsedníctvo 

                                                 
39 HUSÁK, ref. 37, s. 252. V kampani proti tzv. slovenským buržoáznym nacionalistom využil prvú vetu 
z Husákovho citovaného výroku Viliam Široký vo svojom referáte na ÚV KSS dňa 6. 4. 1950 ako podklad pre 
obvinenie z nacionalizmu. Prirodzene Široký vynechal ďalšiu Husákovu vetu o národných socialistoch. Pozri 
napr. NA, f. ÚV KSČ, 03/10, zv. 13. Poznámky k štátoprávnemu usporiadaniu vzťahov medzi českým 
a slovenským národom po februári 1948. 
40 RÁKOŠ, – RUDOHRADSKÝ, ref. 1., s. 139. 
41 NA, f. ÚV KSČ, 03/10, zv. 13. Poznámky k štátoprávnemu usporiadaniu vzťahov medzi českým a slovenským 
národom po februári 1948. 
42 Tamže. 
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ÚV KSČ 30. marca 1948.43 Tohto zasadania sa zo slovenských funkcionárov zúčastnili Július 

Ďuriš a Vladimír Clementis. Predsedníctvo sa taktiež vrátilo k svojej ústavnej komisii, ktorej 

uložilo prerokovať budúce znenie ústavy.44 Následne bol 16. apríla 1948 ÚNZ schválený 

príslušný zákon, ktorý rušil zákaz majorizácie.45 Slovenskí komunisti tento návrh znovu 

bez odporu podporili. 

Predsedníctvo ÚV KSS rozhodlo na svojom zasadaní 1. apríla 1948 o vytvorení 

komisie v zložení Viliam Široký, Štefan Bašťovanský, Jozef Šoltész, Ladislav Holdoš, Gustáv 

Husák, Július Viktory a Ladislav Novomeský, ktorá mala rokovať o novej ústave. Kultúrno-

propagačné oddelenie spoločne s Ladislavom Holdošom malo tiež vypracovať návrh kampane 

o ústave medzi verejnosťou.46 Keďže spojovacím článkom medzi Predsedníctvami ÚV KSČ 

a ÚV KSS bol predseda KSS Viliam Široký, všetky informácie a pokyny z Prahy týkajúce sa 

ústavy prenášal do Bratislavy práve on. Rovnako aj Ladislav Holdoš47, ktorý sa asi najviac 

zo slovenských komunistov zúčastňoval rokovaní o tvorbe ústavy, patril v tomto období 

k ľuďom Viliama Širokého. Ani jedného z nich určite nemožno radiť k národne orientovaným 

slovenským komunistom, ale nedá sa tiež povedať, že z vnútorného presvedčenia 

presadzovali obmedzovanie slovenských národných orgánov v ústave. V tomto prípade 

zohrala úlohu stranícka disciplína.48 

Body novej ústavy sa prerokovávali aj na zasadnutiach Zboru poverníkov i na pôde 

Predsedníctva SNR, ktoré sa 26. apríla 1948 na svojom pätnástom zasadaní vyslovilo, že ,,víta 

návrh novej ústavy, v ktorej vidí uskutočnenie všetkých tých národných, hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych požiadaviek, za ktoré v minulosti bojoval český a slovenský ľud,“ 

avšak taktiež konštatovalo, že ,,legislatívny zbor SNR vypracoval celý rad pripomienok, ktoré 

boli poslané príslušnej komisii na Ministerstvo vnútra. Pokiaľ ide o pripomienky okresných 

národných výborov, miestnych národných výborov, ako aj ostatných organizácií, ktoré 
                                                 
43 NA, f. ÚV KSČ – Předsednictvo, 1945-1954 , zv. 2 (mikrofilm). Zasadanie Predsedníctva ÚV KSČ zo dňa 
30. 3. 1948. Zrušenie zákazu majorizácie v tomto prípade znamenalo, že pre prijatie ústavy nie sú potrebné hlasy 
väčšiny slovenských poslancov. 
44 Tamže. Komisiu tvorili Klement Gottwald, Václav Kopecký, Alexej Čepička, Jaromír Dolanský, Viliam 
Široký, Vladimír Procházka a Antonín Gregor. 
45 Išlo o zákon č. 74/1948 Zb. z. 
46 SNA, f. ÚV KSS – Predsedníctvo , šk. č. 789. Zasadanie Predsedníctva ÚV KSS zo dňa 1. 4. 1948. 
47 Ladislav Holdoš nemal právnické vzdelanie. Pôvodne pracoval ako bankový úradník v Ružomberku. Jeho 
úloha pri tvorbe novej ústavy bola najmä pri rokovaniach s vedením KSČ, ktorému predkladal slovenské návrhy 
a pripomienky. Tie však vypracovávali slovenskí komunisti majúci právnické vzdelanie. Menovite by sme mohli 
uviesť Júliusa Viktoryho, Ivana Horvátha, Gustáva Husáka, Jozefa Šoltésza alebo i Vladimíra Clementisa. 
48 V roku 1950 sa aj rokovania o novej ústave, resp. pripomienky slovenských funkcionárov stali podkladmi 
pre obvinenia z tzv. slovenského buržoázneho nacionalizmu. Ešte viac sa tieto obvinenia zvýraznili pri súdnom 
procese s Gustávom Husákom a spol. v apríli 1954. Husák, Novomeský, Okáli, Holdoš a Horváth boli 
obviňovaní zo separatizmu, snahy odtrhnúť Slovensko od Čiech, pričom tieto svoje údajné ciele sa mali snažiť 
vtesnať v podobe rozsiahlych právomocí slovenských národných orgánov aj do konečného znenia ústavy. Pozri 
ABS, f. MNB, a. j. č. ZV-62-MV. Záznam z procesu s Gustávom Husákom a spol. 
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dochádzajú do Úradu Predsedníctva SNR, tieto nech sú po preskúmaní ich závažnosti 

postúpené Ústrednému akčnému výboru SNF. “49 V rozpore so skutočnosťou sa ďalej 

hovorilo o tom, že nová ústava predstavuje vyvrcholenie doterajšieho vývoja v pomere 

českého a slovenského národa, že bude postavená na princípe rovnoprávnosti oboch národov. 

Predsedníctvo sa taktiež odvolávalo na známu tézu o dosiahnutí rovnoprávnosti pomocou 

ekonomického vyrovnania Slovenska s českými krajinami.50 

Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSČ 3. mája 1948 predložili prítomní slovenskí 

funkcionári (Vladimír Clementis, Jozef Šoltész a Ladislav Holdoš)51 niekoľko pripomienok 

a návrhov na rozšírenie právomocí SNR a to vo väčšej miere, než boli navrhované v novej 

ústave. Tieto ,,slovenské“ návrhy schválilo Predsedníctvo ÚV KSS na svojom zasadaní dňa 

11. apríla 1948 a to vrátane Viliama Širokého, ktorý mal celú vec prerokovať s Klementom 

Gottwaldom.52 Slovenskí komunisti žiadali zmeniť v návrhu novej ústavy otázky týkajúce sa 

vedy, tanečného umenia, starostlivosti o tlač a spravodajstvo, školstvo a cestovný ruch. Nešlo 

teda o žiadne zásadné body. Jozef Šoltész na úvod rokovania povedal, že ,,pokiaľ sme hovorili 

o týchto otázkach so súdruhom Širokým, povedal nám, aby sme sa k tomu stavali pružne.“53 

Z celého vystupovania slovenských funkcionárov bolo zrejmé, že konajú podľa direktív 

Viliama Širokého a majú ustúpiť požiadavkám Predsedníctva ÚV KSČ. 

Najostrejšie proti slovenským návrhom vystupoval Václav Kopecký, ktorému 

prekážalo takmer všetko. Podporovali ho aj ďalší členovia Predsedníctva, vrátane Klementa 

Gottwalda. Clementis, Holdoš a Šoltész väčšinu času iba mlčky počúvali a vyjadrovali sa iba 

minimálne, resp. Holdoš interpretoval Širokého názory. Neozval sa žiaden zásadný protest, 

námietky a ani nič podobné. Závery prijaté na Predsedníctve boli akceptované 

a zo slovenských návrhov vedenie KSČ odobrilo iba posilnenie právomocí v rámci stredného 

a odborného školstva. Väčšie kompetencie v oblasti vedy, kultúry, zdravotníctva a informácií 

boli zamietnuté ako nezlučiteľné s jednotou štátu.54 Zamietol sa slovenský rozhlas, film, 

zrušila sa slovenská tlačová kancelária ZAS. Niektorí českí funkcionári ako napríklad 

Antonín Zápotocký ani nechápali, na čo je po februárových udalostiach vôbec potrebné riešiť 

nejaké slovenské otázky. Rovnako neboli akceptované ani návrhy na väčšiu samostatnosť 

                                                 
49 SNA, f. Úrad Predsedníctva SNR, šk. č. 89. Zápisnica z 15. zasadania Predsedníctva SNR zo dňa 26. 4. 1948. 
50 Tamže. 
51 Viliam Široký a Július Ďuriš sa z rokovania ospravedlnili. 
52 SNA, f. ÚV KSS – Predsedníctvo , šk. č. 789. Zasadanie Predsedníctva ÚV KSS zo dňa 11. 4. 1948. 
53 NA, f. ÚV KSČ – Předsednictvo , 1945-1954 , zv. 2 (mikrofilm). Zasadanie Predsedníctva ÚV KSČ zo dňa 
3. 5. 1948. 
54 Tamže. Pozri tiež RYCHLÍK, ref. 31, s. 121. 
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Zboru povereníkov a jeden z mála minimálnych ústupkov bol ten, že sa členom SNR priznal 

titul poslanca.55 

Nová ústava, ktorá dostala podľa dátumu svojho prijatia názov Ústava 9. mája, bola 

slávnostne prijatá vo Vladislavskej sále Pražského hradu.56 Všetkých prítomných 246 

poslancov ÚNZ hlasovalo manifestačne za, nikto nebol proti a ani sa nikto nezdržal 

hlasovania.57 Slávnostného zasadania sa zúčastnili zástupcovia diplomatického zboru, Zboru 

povereníkov, SNR, spoločenských organizácií a tiež zástupcovia cirkví. Komunisti spravili 

ústave veľkú propagačnú kampaň, v rámci ktorej sa organizovali tzv. diskusie o ústave medzi 

občanmi. Údajne sa jej zúčastnilo v celej republike až milión ľudí.58 Ešte pred samotným 

hlasovaním predniesol prejav predseda vlády Klement Gottwald, ktorý prítomných poslancov 

vyzval, aby ,,návrh novej ústavy prijali jednomyseľne a manifestačne. Nová ústava zaručuje, 

že v budúcnosti bude u nás vôľa ľudu zákonom.“59 Ústavný expert KSČ Vladimír Procházka 

zase označil novú ústavu za ,,ústavu cesty k socializmu.“60 

Ústava 9. mája hovorila o ČSR ako o ľudovodemokratickej republike, do istej miery 

garantovala súkromné vlastníctvo (súkromné vlastníctvo podnikov do 50 zamestnancov 

a vlastníctvo pôdy do 50 ha), ktoré sa však reálne nedodržiavalo, potvrdila existenciu 

slovenských národných orgánov a zakotvila asymetrický model štátoprávneho usporiadania. 

Z pohľadu KSČ boli najdôležitejšie tie jej ustanovenia, v ktorých sa hovorilo o obmedzení 

súkromného vlastníctva. Slovenskej otázky sa týkal piaty oddiel ústavy (paragrafy 93-112). 

Podľa nich do kompetencie SNR patrili iba nepolitické otázky ako kultúra, školstvo, 

zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a aj to iba v miere, ako jej to bolo vymedzené. Zbor 

povereníkov v podstate úplne zodpovedal vláde, ktorá ho mala právo menovať i odvolať 

a navyše rezortný minister mohol vykonávať svoju právomoc na Slovensku s vedomím 

povereníka priamo. 

Ústava išla dokonca až tak ďaleko, že predseda vlády mal právo zvolávať či odročiť 

zasadania SNR, rozpúšťať ju alebo podpisovať zákony prijaté na jej pôde. Vláda mala právo 

veta voči zákonodarnej činnosti SNR a aj voči nariadeniam Zboru povereníkov. Jediným 

posunom vpred oproti minulosti bol fakt, že ústava uznala existenciu slovenského národa. 

Inak bola ústava odrazom komunistických predstáv o fungovaní nimi riadeného štátu. Pre 

vedenie KSČ nebola po získaní mocenského monopolu predstaviteľná federácia alebo aspoň 
                                                 
55 Ref. 53. 
56 Išlo o ústavný zákon č. 150/1948 Zb. z. 
57 Rudé právo, roč. 28, č. 110 , s. 1. 
58 Rudé právo, roč. 28, č. 108 , s. 2. 
59 Tamže. 
60 Tamže. 
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v nejakej forme autonómia Slovenska, keďže udržanie si moci predpokladalo prísny 

centralizmus. O pár mesiacov neskôr sa to prejavilo i v prípade KSS, ktorá sa už aj oficiálne 

stala súčasťou KSČ. 

Prezident Beneš s obsahom novej ústavy nesúhlasil, odmietol ju podpísať a v podstate 

na protest abdikoval. Do platnosti tak vstúpila až po jeho demisii (odstúpil 2. júna 1948, vláda 

tento akt vzala na vedomie 7. júna), keď ju podpísali všetci členovia vlády a premiér Klement 

Gottwald. Komunistický režim však ústavu nikdy nerešpektoval, systematicky likvidoval 

súkromné vlastníctvo vrátane malých živností, bral roľníkom pôdu a v štátoprávnej otázke 

zaviedol tuhý centralizmus. Slovenskí poslanci po zrušení zákazu majorizácie nemali žiadnu 

šancu presadiť svoje návrhy, ktoré by sa týkali slovenských záležitostí či rozšírenia 

právomoci národných orgánov. Reálna výkonná moc ležala na centrálnej vláde a zákonodarná 

na Národnom zhromaždení, resp. v skutočnosti na vedení KSČ. 

 
 
 
Taking over the Legislative and Executive bodies after 
February 1948 in Slovakia and the Constitution of May 9th 
 
February 1948 epitomizes in the history of Slovak and Czechs people as a significant historical 
milestone which led to the rule of the Communist Party of Czechoslovakia. Throughout forty years, 
the Party had dominating power over the country. Beside the fact that the Communist Party was 
realising a purge of the society, shortly after taking over, they achieved to obtain monopoly over both 
legislative and executive bodies.  Specifically in Slovakia, it concerned the Board of Commissioners 
and the Slovak National Council. In case of Czechoslovakia, it was the National Constituent 
Assembly. Thus the Communists could later easily approve the Constitution, which they actually 
proposed. Its preparation started in 1946, but the entire process took around two years. 
The Constitution partially limited the private ownership and significantly limited the competences of 
Slovak national authorities. However, in reality, the citizens never followed the rules. 
 
Keywords: Slovak National Council, Communist party of Czechoslovakia, 
                   The Board of Commissioners, Constitution  
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články 
––––––––––––––––––––––– 
 
Z dejín ľudového liečiteľstva na Slovensku: 
František Madva (1786 – 1852) 
 
Nora Malinovská 
 

Fenomén ľudového liečiteľstva na Slovensku tvorí dôležitú súčasť kultúrneho 

dedičstva nášho národa. Avšak, významné postavy našich dejín, ktoré svojím poznaním 

a dielom obohatili slovenskú historiografiu v tejto oblasti, sa postupne vytrácajú z povedomia, 

či živej historickej pamäti Slovákov. Navyše, súčasné obdobie technologickej a virtuálnej 

reality systematicky odvádza človeka od jemu prirodzeného prostredia – prírody, ktorej 

bohatosti a pestrosti pomaly ale isto prestávame taktiež rozumieť. Aj preto je osožné 

a pre niekoho možno aj inšpiratívne oživovať tento odkaz nositeľov našej slovenskej 

„prírodnej“ ľudovej pamäti. 

Ľudové liečiteľstvo pramenilo zo životných skúseností našich predkov, ktorí oddávna 

žili v úzkom prepojení s prírodou a využívali silu i liečivé účinky jej základných prvkov, 

najmä rastlín, minerálov, vody a svetla. Dlhú dobu toto ich poznanie predstavovalo jedinú 

a aspoň čiastočne účinnú zbraň proti rôznym chorobám, epidémiám, úrazom či nešťastiam. 

Tradične sa takáto „etnomedicína“ pretavovala v konkrétne výsledky v rukách tisícok 

bylinkárov a mastičkárov, v našom prostredí sa k nim pripojili i turčianski olejkári, ktorých 

remeslo dalo vznik európskemu ľudovoliečiteľskému špecifiku – olejkárstvu.1 

V nasledujúcich riadkoch si predstavíme jedného z najvýraznejších reprezentantov 

slovenského ľudového liečiteľstva 19. storočia, Františka Madvu, ktorý ako katolícky farár 

v Nitrianskom Rudne po celé štvrťstoročie nezištne rozdával svoje rady stovkám a tisícom 

chorých, prichádzajúcich k nemu z celej monarchie. 

 
Prehľad prameňov 
 

František Madva nebol nikdy sám literárne činný, a tak sa hlavnými zdrojmi 

informácií o jeho živote a liečiteľskom umení stávajú zápisky a listy jeho priateľov 

                                                 
1 Pozri napr. HROZIENČÍK, Jozef. Turčianski olejkári a ich osudy. Turčiansky Sv. Martin: Muzeálna 
spoločnosť, 1939, 13 s.; HROZIENČÍK, Jozef. Turčianski olejkári a šafraníci. Bratislava : Tatran, 1981, 172 s.; 
JUNAS, Ján. Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku. Martin : Osveta. 277 s. 
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či paradoxne nepriateľov, najmä z radov lekárov, ďalej memoáre a opisy ciest jeho pacientov, 

ako aj dobové správy v novinách.2 

Základným dielom o živote a pôsobení Františka Madvu v Rudne je kniha Lajosa 

Arányiho,3 profesora patológie lekárskej fakulty peštianskej univerzity, ktorú napísal 

na základe svojho niekoľkodňového pobytu u Madvu v Rudne.4 Ďalšie cenné údaje sa 

nachádzajú v memoároch Józsefa Szinnyeiho, riaditeľa knižnice uhorského národného múzea 

v Budapešti, ktorý v roku 1844 ešte ako chlapec navštívil Rudno.5 Svedectvá z autopsie, 

týkajúce sa najmä posledných rokov života Františka Madvu, zachytáva spomienkový zborník 

tematicky zameraný na život a dielo tohto nitrianskeho kňaza.6 

Odkazy na Fraňa Madvu nachádzame aj v slovensky písaných prameňoch, napríklad 

v korešpondencii Ľudovíta Štúra7 a Jána Hollého,8 ako aj v diele Jána Francisciho9 a Jozefa 

Škultétyho10. V neposlednom rade dôležitým dobovým materiálom sú aj noviny a časopisy, 

ktoré neraz prinášajú zaujímavé informácie, dopĺňajúce portrét Františka Madvu.11 

 
Život a dielo Františka Madvu 
 

František Madva sa narodil 14. septembra 1786 v Skalici v rodine čižmára Ondreja 

a matky Kristíny, rod. Šedej. Ako 10-ročného sa ho ujali skalickí Milosrdní bratia, ktorí ho 

podporovali v rozvíjaní jeho hlavnej záľuby – zbieraní a triedení liečivých bylín.12 V ich 

                                                 
2 Prehľad prameňov pozri aj GERGELYI, Otomar. František Madva. In Horná Nitra – Vlastivedný sborník II. 
Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1965, s. 194. 
3 Lajos Arányi-Lóstajner (1812 – 1887) pochádzal z Komárna, štúdium filozofie a medicíny absolvoval v Pešti. 
Pôsobil na peštianskej lekárskej fakulte a zároveň bol členom Uhorskej akadémie vied. Pozri GERGELYI, 
Otomar. František Madva (1786 – 1852). In Vlastivedný časopis, 1968, č. 3, s. 136. 
4 Pozri ARÁNYI, Lajos. Rudnó és lelkésze 1844 és 1845 ben, meg még valami : többi közt a' mai magyar zsidó 
is. Pesten : Emich, 1846, 223 s. Dostupné aj na internete: <https://archive.org/details/rudnslelkszesbe00argoog>. 
V tejto knihe je zachovaný aj jediný autentický portrét Františka Madvu, ktorý sa nachádza na Arányiho rytine 
panorámy Nitrianskeho Rudna. 
5 Bližšie pozri DÔNČOVÁ, Zlata. Divotvorný lekár z Rudna. Bratislava : Mladé letá, 1972, 121 s. 
6 Nyitra és környéke képes Albumá. Ed. Kelecsényi, Joseph. Pesten, 1854. 
7 Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. Jozef Ambruš. Bratislava : SAV, 1960, passim. 
8 Korešpondencia Jána Hollého. Ed. Jozef Ambruš. Martin : Matica slovenská, 1967, passim. 
9 FRANCISCI, Ján. Vlastný životopis. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, passim. 
10 ŠKULTÉTY, Jozef. Dielo 2. Z dejín slovenskej literatúry. Ed. Michal Kocák et al. Martin : Matica slovenská, 
1985, 408 s. 
11 V prvom rade sú to nekrológy, ktoré priniesli Slovenské noviny (1852, č. 104, s. 413-414), Cyrill a Method 
(roč. 1, 1852, č. 37, s. 302-303), ďalej obsiahly trúchlospev od Humilia Kianičku v Katolíckych novinách (1852, 
č. 40, s. 107-110), ako aj dlhší článok od Viliama Paulinyho-Tótha v Sokole (roč. 1, 1862, č. 8. s. 250-253). Táto 
životopisná črta od V. P.-Tótha bola neskôr uverejnená aj v Slovenskej čítanke Emila Černého, ako aj v zborníku 
Jána Bežu Spomínajme a nasledujme dobré príklady slávnych mužov a žien. 
12 Často sa ako „učiteľ botaniky“ malého Fraňa spomína rehoľný brat Anastázius, ktorý mu mal darovať vzácny 
herbár (Nomenklátor pružinský). MIKUŠ, Milan. Rudniansky divotvorný lekár. In Chránené územia Slovenska, 
roč. 10, 1988, s. 94-95. 
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lekárni sa učil spracovávať rastliny, poznávať a pripravovať lieky.13 Európa sa v tom čase 

zmietala vo víre napoleonských vojen, ktoré zasiahli aj naše územie. V skalickom kláštore bol 

zriadený vojenský lazaret, kde sa mladému Fraňovi naskytla príležitosť pomáhať 

pri ošetrovaní ranených, rezať rany a asistovať pri pitvách.14 

Mestskú ľudovú školu i nižšie triedy gymnázia vychodil v rodnej Skalici15 a ako 14-

ročný odchádza k svojmu strýkovi Jozefovi Šedému, nitrianskemu kanonikovi, ktorý ho 

v školskom roku 1801/1802 zapísal do prvej triedy nitrianskeho piaristického gymnázia.16 

Ďalšie triedy gymnázia potom navštevoval v Komárne, odkiaľ na žiadosť rodičov odišiel 

a nasledujúci rok a pol strávil ako učeň u kupca. Gymnaziálne štúdia napokon dokončil 

v Bratislave a Nitre.17 Pretože štúdium medicíny bolo veľmi nákladné, rozhodol sa 

pre teológiu. V roku 1805 vstúpil v Nitre do kňazského seminára, kde bol aj o šesť rokov 

neskôr vysvätený za kňaza.18 

Po ukončení teologických štúdií pôsobil ako kaplán v Trenčíne. Zároveň, s vervou 

jemu vlastnou, zahĺbil sa do samoštúdia botaniky a všetok voľný čas venoval zbieraniu 

a skúmaniu rastlín. Nadobudnuté poznatky ako aj vrodený jemnocit pre holistické nazeranie 

na zdravie človeka začal po prvýkrát zužitkovávať práve tu pri liečení svojich farníkov. 

Po dvoch rokoch bol preložený do Predmiera a odtiaľ jeho kroky smerovali do neďalekej 

Nemšovej.19 V rokoch 1818 až 1822 bol správcom fary v Trenčianskych Tepliciach, kde sa 

mu otvorili nové možnosti v rozvíjaní svojej záľuby. Trenčianske Teplice boli známym 

                                                 
13 „Dobrodenie toto ostatne chlapec obratný hojne odmieňal velebnému rádu Milosrdných, bo v lekárni jako 
laborant veľmi pilne a spoľahlive pracoval.“ PAULINY-TÓH, Viliam. Fraňo Madva. In Sokol, roč. 1, 1862, č. 8, 
s. 251. 
14 „Dedinská doba života jeho padla do tých smutných časov, keď prvnie francúzske vojny zúriť začali. 
Následkom týchto smutných bojov bylo i mnoho ranených vojakov do skalickej nemocnice milosrdných bratov 
dovezeno, áno i v mešťanských domoch, pre nedostatok miesta, opatrovano. V týchto žalostivých okolnostiach 
prebudila sa v Madvovi našom tá činnosť ducha, ktorá eskôr nie len tisícom a tisícom z telesných neduhov 
pomohla, lež i menu jeho česť a slávu vydobyla... tak sa učil rozličné choroby a rany poznáávať, což bystrého 
ducha jeho tak zajímalo, že celý čas, který mu školské povinnosti slobodný zanechaly, v nemocnici kláštora 
milosrdných strávil, nemocným lieky podával, áno bez všetkej ostudy alebo ohnusenia i ťažké rany v čas 
lekarského prehliedania obvazoval, a tak vždy viac a viacej povahu ľudského tela poznávať sa naučil.“ ČILLÍK, 
Imrich. František Madva. In Slovenské noviny, 1852, č. 104, s. 413. 
15 Jeho spolužiakom na skalickom gymnáziu bol aj Ján Hollý. Korešpondencia Jána Hollého, ref. 8, s. 365. 
16 Jozef Šedý, brat Františkovej matky, ho finančne podporoval počas celých štúdií, lebo mnohopočetná rodina 
Madvovcov (6 detí) nebola veľmi majetná. Pozri PAULINY-TÓTH, ref. 13, s. 251. 
17 „Po dokonaných v Skalici, potom ale v Nitre a Komárne nižších školách, na žiadosť svojich milosrdných 
rodičov stavu kupeckému sa odovzdal. Medzi tým „človek mieni, pán Boh mení!“ – Lebo keď pol druha roka 
jako učeň strávil v kupectve, náramnej túžbe ducha svojeho po vyššej známosti učinil za dosť; ponevač opustiv 
kupecký stav do škol prešporských sa navrátil.“ Cyrill a Method, roč. 1, 1852, č. 37, s. 302. 
18 „Po dokonaných školách nižších prijatý bol dňa 26. októbra 1805 v Nitre medzi chovancov tamejšieho 
semänišťa, kde i filosofiu i theologiu s veľkou pochvalou dokončiac, v roku 1811 od pobožnej pamiatky biskupa 
nitrianskeho Jozefa Klucha za kňaza vysvätený bol.“ PAULINY-TÓTH, ref. 13, s. 251. 
19 František Madva pôsobil ako kaplán v Predmieri v rokoch 1813 – 1815 a v Nemšovej v rokoch 1815 – 1818. 
MIKUŠ, Milan. František (Fraňo) Madva (1786–1852): Rímskokatolícky kňaz, botanik, ľudový lekár, národný 
buditeľ a ľudomil. K 210. výročiu narodenia. Nemšová : Mestský úrad Nemšová, 1996, s. 26-28. 
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kúpeľným mestečkom, kam každoročne prichádzali stovky chorých. Vďaka priateľstvu 

s miestnym kúpeľným lekárom sa Františkovi Madvovi dostalo nielen mnoho odborných rád 

a debát ale aktívne sa zapájal do diagnostikovania a liečenia pacientov. V tomto období sa 

začal intenzívne venovať aj štúdiu medicíny.20 

Po štyroch rokoch pôsobenia v Trenčianskych Tepliciach odišiel František Madva 

do Nitrianskeho Rudna, ktoré sa na dlhé desaťročia stalo jeho novým domovom.21 S touto 

neveľkou hornonitrianskou dedinou bolo spojené nové obdobie Madvovho života, počas 

ktorého samostatne rozvíjal a uplatňoval svoje liečiteľské umenie. Okrem poskytovania 

zdravotnej starostlivosti, učil obyvateľov Rudna aj hygiene a správnej životospráve. Rázne 

vystupoval proti alkoholizmu a uzatváraniu manželstiev v príliš mladom veku.22 

Spočiatku liečil iba svojich farníkov, no postupne sa chýry o jeho neobyčajných 

úspechoch začali šíriť aj za hranice chotára a za Madvom prichádzali ľudia z celej monarchie, 

ba aj z odľahlých kútov Európy.23 Keďže okrem rodnej slovenčiny ovládal aj maďarský, 

nemecký a latinský jazyk, mohol bez prekážok vyšetrovať pacientov rôznej škály 

národností.24 Madvova popularita vyhľadávaného ľudového lekára a bylinkára bola však 

tŕňom v oku mnohých lekárov a lekárnikov, ktorí ho vyhlasovali za šarlatána. Na základe 

takýchto tlakov vyslala peštianska Lekárska komora v roku 1845 do Rudna už spomínaného 

doktora Lajosa Arányiho, aby podal pravdivý obraz o Madvovej činnosti. Dielo Rudnó 

                                                 
20 „Teraz už krom botanických kníh aj iné lekárske spisy sebe kupovať počínal, a čítanie a študovanie jich mu 
bolo zábavou jedinou, zábavou najmilšou. V trudovinách jeho už tuná o nezaveľa tak ďaleko postúpil, 
že nezdravých hosťov teplických s veľmi dobrým prospechom liečeval, a chýr jeho hosťami trenčanskými 
roznášaný po svete, šíril sa zo dňa na deň viac a viac.“ PAULINY-TÓTH, ref. 13, s. 252. 
21 V roku 1822 bol František Madva menovaný za správcu farnosti v Nitrianskom Rudne a v rokoch 1822 až 
1850 tu pôsobil ako farár. Pozri Cyrill a Method, ref. 17, s. 302. 
22 František Madva bol presvedčený, že uzatváranie manželstva v nezrelom veku (14-ročné dievčatá a 16 až18-
roční chlapci) sa výrazne podpisuje pod celkový nezdravý telesný a duševný stav obyvateľstva Nitrianskeho 
Rudna. Z tohto dôvodu v rokoch 1836 až 1838 adresoval niekoľko listov biskupskému úradu v Nitre s prosbou 
o navýšenie vekovej hranice potrebnej k právoplatnému uzavretiu manželstva na 20 rokov (podľa vtedy platných 
cirkevných zákonov bol stanovený najnižší prípustný vek u mladuchy na 14 rokov a u ženícha na 16 rokov). 
Snahy Františka Madvu nenašli odozvu, naopak, stretli sa s tvrdou kritikou až výsmechom od nitrianskych 
cirkevných hodnostárov. Pozri GERGELYI, ref. 2, s. 192-193. 
23 „Ostrovtipnosť, a skúsenosť jeho ukázala sa o nedlho v najjasnejšom svete a meno „slovenského kňaza“ 
ozívalo sa vo všetkých krajinských rečach od Sávy ku Tatrám, od Moravy ku Maruši. Okolo roku 1840 meno 
Madvové už takej povesti došlo, že celý deň v zime v lete, vysýchaním chorých trávil, ktorí sa do tichej dedinky 
Rudného dostavili...“ Pozri Cyrill a Method, ref. 17, s. 302. „K nemu chodievali / rozličné národy... Z celého 
Mocnárstwa / nášho Rakúskeho, / Ano i z Wladárstwa, / mocného Ruského; / ...Tak že sä náš národ / slovenský 
čudowal, / Keď k ňemu jako lod, / po ceste weslowal: / Prajza, i Bábora / uňho bolo widieť, / Aj lud od Zátora / 
počal uňho sedieť, / Čech a Sedmohradčan / s ním bol každodenný, / I ... Angličan tenko oblečený, / ... I Serbi 
bradatí / pásom opásaní / Naši tiež magnáši / dobre zawiazaní...“ Pozri KIANIČKA, Humilius. Truchlo-Spew 
na smrť Františka Madwy. In Katolícke noviny, 1852, č. 40, s. 109. 
24 „Veru v sredňom Rakúzku málo ľudí bude, ktorým by meno tej malej, chudobnej, no kroz Fraňa Madvu 
ďaleko široko preslávenej dedinky, známe nebolo. Juhoslovania požehnávajúc meno jeho, po dnes spomínajú 
„popa rudnianskoga“, ba i hen vo Viedni veľa ľudí rozprávať znajú „vom Rudneor Wunderdoktor“ i v Debrecíne 
po dnes nezabudli „a hires rudnoi papot“. PAULINY-TÓTH, ref. 13, s. 250. 
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és lelkésze (Rudno a jeho farár),25 ktoré vzišlo z toho dvojtýždňového pobytu, je 

najkomplexnejším svedectvom o liečiteľskej a osvetovej činnosti Františka Madvu v Rudne. 

L. Arányi v nej zaznamenáva nielen priebeh jednotlivých vyšetrení a spôsoby liečby, 

ale opisuje aj bežný život rudnianskeho farára a miestneho obyvateľstva. 

 
Diagnostikovanie a spôsoby liečenia 
 

Dostať sa k „divotvornému“ farárovi Madvovi nebolo vôbec jednoduché. Samotná 

cesta do Rudna bola náročná, no to vraj nebolo nič v porovnaní s tým, čo čakalo 

na návštevníkov v samotnom Rudne, ktorým sa tiahli nekonečne dlhé zástupy chorých. Podľa 

svedectiev Lajosa Arányiho či Viliama Pauliny-Tótha v lete začínal Madva prijímať ľudí už 

od štvrtej hodiny rannej a pracoval až do noci. Denne takto vyšetril od 60 do 100 pacientov, 

v zime o čosi menej.26 Spôsob, akým František Madva vyšetroval, bol netradičný, išlo o tzv. 

irisdiagnostiku, neinvazívnu metódu diagnostiky, pri ktorej sa skúma reflexná zóna dúhoviek, 

zreničiek a očného bielka pacienta. Zvyčajne sa pacienta nič nevypytoval, len skúmal jeho 

oči, všímal si škvrny, značky, pigmentové a patologické zmeny na dúhovke27 a na základe 

takéhoto dôkladného zmapovania oka stanovil diagnózu.28 V prípade pochybností prezrel ešte 

jazyk chorého, končekmi prstov mu poklepal po hrudi i chrbte a nakoniec skontroloval pulz.29 

Niekedy sa pýtal na vonkajšie zdravotné problémy, lebo tie sa nedali vyčítať z očí. Potom 

napísal recept a pripojil zopár rád.30 Najpresnejšie F. Madva diagnostikoval nervové 

                                                 
25 Pozri ref. 4. 
26 „...fara rudnianska – zvlášte v lete – nachodila sa od 4-tej od rána až do 10-tej do večera jako v najtuhšom 
obležení; ľudia vadili a bili sa o kus miesta tisknúc sa ku dverom farským, a mnohí veľaraz 5-6 dní ztráviť 
museli, vylihujúc pod holým nebom, pokým dostali sa k cieľu dlhej púti svojej, k lekárovi rudnianskemu.“ 
PAULINY-TÓTH, ref. 13, s. 252; ARÁNYI, ref. 4, s. 14-27. 
27 Metóda irisdiagnostiky je známa už od staroveku. Zameriava sa na detailnú analýzu všetkých zmien v oblasti 
dúhovky a na jej základe je terapeut schopný rozpoznať vznikajúcu chorobu skôr než vypukne. Každej časti 
ľudského tela a každému orgánu zodpovedá na dúhovke presne vydelené miesto (tzv. orgánové pole) a v prípade 
choroby určitého orgánu dochádza k zmenám práve v tej-danej časti orgánového poľa. Bližšie pozri napr. 
<http://www.iris-diagnostika.sk/>. 
28 Takýto neštandardný postup vyšetrovania prirodzene vyvolával v odborných kruhoch pochybnosti a nedôveru. 
Mnohokrát F. Madvu vyhlasovali za podvodníka, či šarlatána, snažiac sa ho zdiskreditovať rôznymi spôsobmi 
(napr. prichádzali za ním simulujúci pacienti i z radov diplomovaných lekárov). Najznámejšia je historka 
o dvoch Prešporákoch, ktorí pretvarujúc sa, došli do Rudna vo veľkých bolestiach. František Madva ich prezrel 
a vypísal im recepty, ktoré zapečatené adresoval lekárni v Topoľčanoch. Lekárnik De Grach po prečítaní 
receptov poslal týchto dvoch mladých mužov na hodinku sa poprechádzať, lebo vraj musia pripraviť lieky. 
Keď sa vrátili, čakalo ich prekvapenie – veľká misa halušiek a pivo. Recept museli vyplatiť a s hanbou odišli 
domov. PAULINY-TÓTH, ref. 13, s. 252. 
29 V záznamoch L. Arányiho nachádzame podrobné opisy jednotlivých vyšetrení a prípadov, ako napríklad: 
„Pulz ohmatával pri koreni ucha, pri brade, na krku, žľazy na prsiach, pod pazuchou, na krku. Na chrbte 
načúval tlkot srdca.“ ARÁNYI, ref. 4, s. 37; DÔNČOVÁ, ref. 5, s. 80-81. 
30 Recepty Františka Madvu prijímali v troch lekárňach – v Prievidzi, Topoľčanoch a Bánovciach nad Bebravou. 
Zo začiatku dával vlastné recepty, no neskôr si nitrianski doktori, ktorí jeho činnosťou prichádzali o desiatky 
a stovky pacientov, vymohli od župného predstavenstva zákaz vyhotovovania liekov na základe Madvových 
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ochorenia, skrofulózu (tuberkulóza krčných lymfatických uzlín), očné a pľúcne choroby, 

ochorenia pečene a sleziny, hemoroidy a pod. Naopak, problémy s určením diagnostiky mal 

v prípade srdcových a pľúcnych chorôb, ako aj pri všetkých vonkajších kožných chorobách 

(vyrážky, vredy).31 

Po základnej diagnostike zdravotného stavu pacienta nasledovalo určenie spôsobu 

liečby. Aj v tejto oblasti František Madva značne predbehol svoju dobu, používajúc mnohé 

novátorské, no veľmi účinné metódy. Základom akejkoľvek jeho liečby boli preháňadlá, 

pudidlá, prostredníctvom ktorých sa dôkladne prečistil organizmus chorého, odstránili z tela 

jedy, škodliviny a nestrávené zvyšky potravín.32 Po takejto očiste prišli na rad liečivé bylinky, 

ktoré sám pestoval vo farskej záhade a na roli za dedinou. Pripravoval z nich čaje, masti, 

extrahoval tinktúry, takisto však namiešaval i náročnejšie liečivá.33 

Okrem spomínaného využíval František Madva tiež iné priekopnícke postupy liečenia, 

vďaka ktorým je považovaný za jedného zo zakladateľov dietológie a vodoliečby 

na Slovensku. V mnohých dobových periodikách ho nazývali „slovenským Kneippom“.34 

Nevyhýbal sa ani menším chirurgickým zákrokom. Najväčšie úspechy mal pri liečení 

kožných (vredy, fistule, kožné zápaly) a očných (zákaly) chorôb, pľúcnych, reumatických 

a nervových ochorení, epilepsie, hluchoty a hemoroidov. Na druhej strane, menej priaznivé 

výsledky mal v prípade liečenia ženských chorôb. Podľa dochovaného Arányiho svedectva, 

František Madva pristupoval ku každému pacientovi s trpezlivosťou, ochotou i ostrovtipom 

a intuitívne vždy vedel odhadnúť, aký spôsob komunikácie zvoliť. Dôležité je poznamenať, 

že značná časť úspechu akéhokoľvek liečenia tkvela a tkvie aj vo viere pacienta 

v sebauzdravenie a v dôvere k lekárovi. A v tomto smere mal František Madva pevnú pozíciu 

– bol farárom a zároveň aj vnímavým psychológom s reputáciou úspešného, až zázračného 

uzdravovateľa. 

                                                                                                                                                         
receptov, takže odvtedy mohol svojím pacientom dávať len kópie receptov diplomovaných lekárov. GERGELYI, 
ref. 2, s. 200. 
31 Pozri ARÁNYI, ref. 4, passim; GERGELYI, ref. 2, s. 198. 
32 Predpisoval slabšie, stredné, ale aj veľmi prudké preháňadlá (drastiká) rastlinného alebo aj nerastného pôvodu. 
Pozri GERGELYI, ref. 2, s. 196-197. Takisto ARÁNYI, ref. 4, passim. 
33 L. Arányi opisuje zloženie Madvových najčastejšie predpisovaných liečiv, zvlášť vyzdvihujúc jeho bylinné 
špeciality – Prievidzký prášok (Pulvis Prividiensis), Rudniansku masť (Unguentum Rudnense) a Rudnianske 
pilulky (Pilulae Rudnensis), ktoré by rád aplikoval aj v odbornej medicíne. Pozri ARÁNYI, Lajos, ref. 3, s. 54-
77, passim. 
34 O Madvovej vodoliečbe sa zachovalo iba niekoľko lakonických záznamov u L. Arányiho či Józsefa 
Szinnyeiho. Madva si kúpil za dedinou kus neobrobenej zeme, ktorú dal ohradiť. Vysadil tu aj stromy, liečivé 
byliny a postavil drevený domec. Pozemkom pretekal horský potok Rokoška, popri ňom rozostavil sudy 
na vodu, drevené búdy s kaďami prichystanými na kúpeľ a šiatre s ležadlami. Vodoliečbu aplikoval pacientom 
trpiacim na rôzne nervové choroby. Predpokladá sa, že základ tejto metódy spočíval v liečbe šokom, kedy 
studenú až ľadovú vodu striedal vodou teplou. Pozri DÔNČOVÁ, ref. 5, s. 65-66, 80 a 100; takisto ARÁNYI, 
Lajos, ref. 4, passim. 
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Známi pacienti Františka Madvu 
 

Do Nitrianskeho Rudna prichádzali často aj vzácni pacienti. Navštívil ho aj známy 

maďarský prozaik Imre Madách,35 básnik János Arany, Lajos Kossuth, maďarský vedec 

József Szinnyei i nitriansky biskup Imrich Bende. František Madva bol lekárom aj štúrovskej 

generácie, osobne sa poznal s Ľudovítom Štúrom. Dňa 10. augusta 1847 po tatrínskom 

zasadaní v Čachticiach ho navštívil aj chorľavý Ctiboh Zoch, Ján Francisci-Rimavský, August 

Horislav Škultéty a Ondrej Hodža.36 V korešpondencii Ľudovíta Štúra sa niekoľkokrát 

stretávame s menom Františka Madvu, ktorého spomína v súvislosti s liečením svojho 

chorvátskeho priateľa Dragutina Kušlana.37 Z príslušníkov staršej generácie slovenských 

národovcov liečil Jána Hollého.38 

 
Posledné roky 
 

František Madva bol národne orientovaný a mal kontakty s poprednými osobnosťami 

slovenského národno-obrodeneckého hnutia. Od roku 1845 bol aktívnym členom spolku 

Tatrín.39 V revolučnom meruôsmom roku sa aj on dostal pre svoje národné cítenie 

do nemilosti. Po potlačení revolúcie nasledoval prísny policajný režim, ktorý zastavil aj príliv 

chorých do Nitrianskeho Rudna. Vyčerpaný a sklamaný sa v roku 1850 dobrovoľne vzdal 

rudnianskej fary a uchýlil sa na odpočinok do neďalekých Nitrianskych Sučian.40 Začiatkom 

                                                 
35 I. Madách bol v Rudne v roku 1843. Opis tejto cesty, ako i stretnutie s Madvom zachytáva vo svojich listoch 
matke a priateľovi. Madách trpel reumatickými, pľúcnymi a srdcovými problémami a František Madva mu 
odporučil, aby sedem týždňov nikde necestoval a ostal vo svojom byte. Zároveň mu upravil pitný režim. 
JUNAS, Ján. František Madva – významný ľudový lekár. In Svet vedy, 1970, č. 6, s. 337. 
36 Ján Francisci túto udalosť zaznamenáva vo svojom Vlastnom životopise: „V Čachticiach dohovorili sme sa 
viacerí, ktorí poberali sme sa domov na horné strany, že pôjdeme do Uhrovca navštíviť Štúrových rodičov 
a odtiaľ do Rudna k farárovi Madvovi, v ten čas vychýrenému i zďaleka hľadanému lekárovi, s ktorým chorľavý 
Ctiboh Zoch chcel poradiť sa a lieky si vypýtať. [...] V Rudne navštívili sme Madvu. Ctiboh Zoch sa s ním radil 
o svojich neduhoch. Madva ho preskúmal, predpísal mu akési lieky, radil piť dobrú tokajčinu a zakázal mu 
fajčiť. Potom Madva pozoroval každého v prítomnosti všetkých, zvlášte z tváre a z očú usiloval sa uhádnuť 
zdravotný stav. Mne prizeral sa do tvári a do očú a povedal: „Vám len zlaté oriešky chybia.“ FRANCISCI, ref. 
9, s. 135-136. 
37 „Jesi li bolestan da si posětio Madvu? Ljudi ovdě su mi to pripovědali.“ [„Chorý si azda, keď si navštívil 
Madvu? Tu mi ľudia o tom rozprávali.“] List Ľudovíta Štúra Dragutinovi Kušlanovi. Listy Ľudovíta Štúra III., 
ref. 7, s. 61 a 187. 
38 „Krem toho prišlo lúpaní aj na ruky, čo predtím nikdá nebolo. Nad to trápí mňa včil žlč, napína ráno, 
a predca veru nechce vijíť. To je predchodec šľaku, jak já mislím a jako aj ten znamenitý lekár, rudňanský farár 
p. Madva mi odkázal.“ List Jána Hollého Martinovi Hamuljakovi z 12. augusta 1845. Korešpondencia Jána 
Hollého, ref. 8, s. 188. 
39„Tatrín sa veľmi rozmáha. Náš Madva je už tjež jeho údom s 10 zl. str. na rok...“ List Ľudovíta Štúra 
Michalovi Miloslavovi Hodžovi. Pozri Listy Ľudovíta Štúra III., ref. 7, s. 45. 
40 „Roku 1850 zunavené mnohými prácami v službe človečenstva telo Madvy slabnúť počalo; z tej príčiny zloživ 
dobrovoľne farársky úrad svój, do Sučian (nitrianskych) na pokoj sa odobral, kdež ale predca všemu radu 
a pomoc hladajúcim ochotne slúžol.“ Cyrill a Method, ref. 17, s. 303. Takisto: „Roku 1850 – trudovinámi 
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augusta 1852 sa jeho zdravotný stav výrazne zhoršil a o pár týždňov, 20. augusta zomrel.41 

Pochovali ho v Nitrianskych Sučanoch a až v roku 1895 mu nitriansky biskup Imrich Bende, 

ktorého kedysi vyliečil z tuberkulózy, dal z vďaky postaviť pomník. 

Liečiteľskú štafetu po Františkovi Madvovi prevzal jeho „žiak“ František Bulla, ktorý 

od roku 1847 vypomáhal ako kaplán v Nitrianskom Rudne. František Bulla42 vraj získal 

Madvovu bohatú lekársku a botanickú knižnicu a po celý život úspešne liečil Madvovou 

metódou, ako aj jeho receptúrami. 

 
Epilóg 
 

František Madva liečil ako ľudový lekár a farár rany na tele i duši zároveň. Tento náš 

slovenský priekopník alternatívnej medicíny, bylinkár, ovocinár, včelár a botanik v jednej 

osobe sa počas celého svojho života tešil obrovskej popularite, no napriek tomu ostával vždy 

skromný a nezištne pomáhal všetkým, ktorí ho o pomoc požiadali. Slová V. Pauliny-Tótha sú 

toho svedectvom: Madva bol človek nesmierne bystroumný, pilný a pracovitý, pri tom tichý, 

statočný a národu svojmu od jakživa úprimne oddaný. 

 
 
 
From the History of Folk Medicine in Slovakia: FrantišekMadva (1786 – 1852) 
 
The following paper focuses on the life and achievements of František Madva, a parish priest and at 
the same time one of the most interesting and significant Slovak national healers of the 19th century. 
He was highly renowned for his precise and far above professional diagnosis and healing methods by 
thousands of patients. The core of all his applied treatments was a laxative therapy, which was 
followed by the herbal and hydro therapies. Thanks to his wide knowledge of medicine and botanics, 
he reached unbelievable results and his reputation spread even behind the boundaries of the monarchy. 
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prácami vyčivený, na klepanie srdca trpiac – zanechal faru rudniansku a odobral sa na pokoj do blízkej dedinky 
Sučian, kde si malý, potrebám svojim primeraný domčok kúpil...“ PAULÍNY-TÓTH, ref. 13, s. 253. 
41 „Na počiatku mesiaca Augusta upadnul do horúčky, kteráž i po tritýdňovej nemoci d. 20-teho Aug. večer o 6 
hod. drahému životu jeho koniec učinila, keď ešte dňom predtým pomoc u neho hladajúcim predpisoval. Konec 
života jeho byl jako sám život; pokojne odovzdal ducha svojeho do rúk božích, znajúc, že smrti každý lekár 
ustúpiť musí.“ Cyrill a Method, ref. 17, s. 303. V. Pauliny-Tóth udáva, že František Madva zomrel na hlavničku 
(vírusová, akútna katarálna horúčka, ktorá sa vyskytuje najmä u dobytka). PAULINY-TÓTH, ref. 13, s. 253. 
42 „Oproti z druhej strany rieky Turca, Svätá Mara mala za farára Fraňa Bullu, v lekárstve povestného učeníka 
Madvu z Nitrianskeho Rudna...“ Pozri ŠKULTÉTY, ref. 10, s. 488. 
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dokumenty 
––––––––––––––––––––––– 
 
Niekoľko prameňov k stredovekému osídleniu Žitného ostrova∗ 
 
Balázs Csiba (ed.) 
 

Cieľom predloženého príspevku je publikovať sedem listín Bratislavskej kapituly 
z roku 1367, ktoré obsahujú veľmi cenné informácie o stredovekom osídlení Žitného ostrova. 
Ani jedna z nich doteraz nebola edovaná v plnom znení ani vo forme regestov. 

Na prelome rokov 1353/1354 zomrel bez dediča Andič z Oľdze, ktorým vymrela tá 
vetva rodu Olgyayovcov, ktorú odvodzujeme od Andičovho starého otca Ondreja.1 Kráľ 
Ľudovít I. 2. februára 1354 daroval jeho majetky sedmohradskému vojvodovi a solnockému 
županovi Mikulášovi Kontovi a hlavnému stolníkovi a pohárnikovi Lökösovi.2 Roku 1360 im 
však darované dediny za výmenu hradu Lindva odobral a udelil klariskám zo Starého Budína 
(Óbuda).3 Záujem o niekdajšie Andičove majetky prejavili tiež miestni zemania, a preto viedli 
spory aj s Mikulášom a Lökösom, aj so starobudínskymi klariskami. Kráľ napokon roku 1367 
v snahe ukončiť pretrvávajúce nezhody nariadil Bratislavskej kapitule, aby ohraničila tieto 
majetky a uviedla mníšky do ich vlastníctva.4 Išlo o dediny Trnávka (maď. Tárnok), Malá 
Vata (maď. Kisvata),5 Fakov (maď. Fakófalva),6 Rén,7 Dolné a Horné Janíky (maď. 
Alsójányok a Felsőjányok), Rastice (maď. Nagymagyar)8 a Nová Ves (maď. Újfalu).9 Všetky 
sa nachádzajú na Žitnom ostrove. 

Na kráľovo nariadenie Bratislavská kapitula vyslala svojho človeka, kňaza Jakuba, 
spolu s kráľovským človekom, Tomášovým synom Ladislavom zo Svätého Petra,10 ktorí 
medzi 11. a 29. septembrom vykonali ohraničenie spomínaných dedín. Štatuovať mníšky 
do vlastníctva sa nepodarilo len v prípade Novej Vsi, kde proti tomu namietali kráľovskí 
dvorníci zo susednej dediny „Sarus“ (dnes Blatnej na Ostrove, maď. Sárosfa). Kapitula 
následne podala o každej štatúcii osobitnú správu (reláciu), teda spolu sedem relácii. Z nich 
šesť sa zachovalo priamo v origináli a jedna iba v odpise. 

Naostatok treba poznamenať, že právny zástupca starobudínskych mníšok, Ladislav 
Literát, dal ešte v tom istom roku (1367) potvrdiť Ľudovítom I. dotyčné listiny (pochopiteľne, 
s výnimkou Novej Vsi). Zvláštnosťou týchto konfirmácií je to, že sú zle datované. Ako dátum 
                                                 
∗ Témou našej bakalárskej a diplomovej práce je stredoveké osídlenie Žitného ostrova. Pre výskum máme 
k dispozícii bohatú pramennú bázu, avšak jej drvivá väčšina doteraz nie je edovaná. Práve preto plánujeme 
v budúcnosti vydať akýsi žitnoostrovský diplomatár, v ktorom by sme publikovali všetky listiny obsahujúce 
akúkoľvek informáciu o minulosti tohto regiónu. Tento príspevok je úvodom do problematiky. Naše prepisy 
listín skontroloval a svojimi poznámkami obohatil Mgr. Marek Púčik, za čo mu na tomto mieste chceme vyjadriť 
úprimnú vďaku. 
1 Dejiny tohto rodu priblížime v jednej našej plánovanej štúdii. 
2 NAGY, Imre (ed.). Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Anjoukori okmánytár IV. Budapest : MTA, 
1891, č. 104, s. 169-170. 
3 MNL, DL 4939. 
4 Mandát Ľudovíta I. sa nezachoval, spomínajú ho listiny Bratislavskej kapituly. 
5 Pravdepodobne sú to dnešné Maslovce (maď. Vajasvata). 
6 Dnes súčasť Kvetoslavova (maď. Úszor). 
7 Zaniknutá osada, nachádzala sa v chotári Veľkého Blahova (maď. Nagyabony). 
8 V listine sú uvedené pod súdobým maďarským názvom (Egyházasmagyar). 
9 Zaniknutá osada, nachádzala sa juhovýchodne od dediny Blatná na Ostrove. Jej polohu sme určili pomocou 
vojenských mapovaní (prvé, druhé a tretie). Dostupné online: <http://mapire.staatsarchiv.at/hu/>. Názov dediny 
je zachovaný v jednom z chotárnych názvov Blatnej na Ostrove. UNTI, Mária. Csallóköz földrajzi nevei. 
Dunaszerdahelyi járás. Dunaszerdahely : Csemadok, 2002, s. 210-211. 
10 Dedina Svätý Peter splynula s dedinou Eliášovce. O spomenutom Ladislavovi, synovi Tomáša, zo Svätého 
Petra sa nám zatiaľ nič bližšieho nepodarilo zistiť. 
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ich vyhotovenia sú uvedené 16. októbrové kalendy, t. j. 16. september, čo je však vylúčené, 
pretože samotné konfirmované listiny Bratislavskej kapituly boli vydané až medzi 
25. a 30. septembrom. Pisár11 sa pri dátume evidentne pomýlil. Ku konfirmácii týchto listín 
zrejme došlo najskôr v októbri 1367, a teda mali by byť zrejme uvedené 16. kalendy 
novembra, nie októbra. Takto by dátum vydania konfirmácií vychádzal na 17. október 1367. 

Päť z týchto listín zachytáva metácie príslušných dedín, medzi nimi aj zaniknutého 
sídla Rén. V prípade Rastíc sa nepodarilo oddeliť pozemky mníšok od majetkových podielov 
iných vlastníkov, lebo boli s nimi spojené. Ako sme už spomenuli vyššie, proti obchôdzke 
(reambulácii) medzí Novej Vsi kvôli protestu susedných kráľovských dvorníkov nedošlo.12 

 

Edičné poznámky 
 
Listiny sme zoradili chronologicky a očíslovali arabskými číslami. Dátum vydania 

sme vyznačili tučným, záhlavný regest kurzívnym písmom. Kritický aparát uvádzame 
kurzívou menšej (10-bodovej) veľkosti. 

Prepisy listín sme vyhotovovali na základe digitálnych fotokópii Štátneho archívu 
Maďarského národného archívu (Magyar Nemzeti Levéltár Orzágos Levéltára), ktoré sú 
sprístupnené na internete.13 Publikujeme ich v plnom znení, pričom sa pridržiavame 
zaužívaných transkripčných pravidiel. Texty listín diplomaticky transkribujeme. Hlásky u, v 
prepisujeme podľa ich funkcie, spoluhlásku w vo význame vu prepisujeme ako vu. Ak w 
nahrádza iba jedno u, tak w ponecháme (napr. sew, ewangeliste) takisto ako aj y, ak označuje 
iba jedno i (napr. meridiey). Na takéto prípady vždy poukazujeme textovými poznámkami, 
aby bolo zrejmé, že nejde o chybu editora. Spoluhlásky t a c prepisujeme dôsledne podľa 
predlohy. Miestne názvy a mená transliterujeme presne podľa písmen použitých v predlohe. 
S veľkým začiatočným písmenom prepisujeme okrem vlastných mien a geografických názvov 
tiež označenia kresťanských sviatkov a tzv. Božie mená, resp. tituly svätých (napr. Virgo 
gloriosa, t. j. Panna Mária). Textovými poznámkami (označenými malými rímskymi 
číslicami) upozorňujeme na pisárske i pravopisné chyby,14 na odlišné tvary v odpisoch 
a na iné skutočnosti, súvisiace s textom listiny (napr. opravy samotného pisára). Naše 
komentáre a dátumy prevedené na dnešný spôsob datovania dávame do vecných poznámok 
(označených arabskými číslicami). 

 
Značky a skratky 
 

|| − koniec riadku (iba pri prvých troch) 
[]  − doplnenie porušenej časti textu 
() ‒ editorom doplnený text 
\/ ‒ slová napísané nad riadkom 
O ‒ originál 
K ‒ konfirmácia 
MNL, DL  − Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Levéltár 
MNL, DF  − Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Fényképgyűtemény 
ŠA BA − Štátny archív v Bratislave  
Acta mon.  − Acta ecclesiastica ordinum et monialium 
                                                 
11 Bol ním vtedajší kancelár kráľa a kráľovnej vesprímsky biskup Ladislav (1358 – 1372), syn niekdajšieho 
palatína Mikuláša, syna Gileta zo Žámboku. 
12 Spomínaní dvorníci opäť protirečili aj roku 1379 (MNL, DL 6608) i 1394 (MÁLYUS, Elemér (ed.). 
Zsigmondkori oklevéltár I. Budapest : Akadémia kiadó, MOL, 1951, č. 3623s. 396-397). 
13 Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Internetes 
kiadás (DL-DF 5.1) 2009. Dostupné online: <http://mol.arcanum.hu/dldf/opt/a110505htm?v=pdf&a=start>. 
14 Nerátame sem pravopisné zvláštnosti (uhorskej) stredovekej latinčiny (napr. distingere namiesto distinguere, 
quatuor namiesto quattuor, septemtrio namiesto septentrio, atď.), avšak pri slovách, ktorým vypadlo začiatočné 
písmeno h (napr. erbosus namiesto herbosus), vždy uvádzame v poznámke správny tvar. 
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Listiny 
 
 

1. 
25. sept. 1367 
Bratislavská kapitula oznamuje kráľovi Ľudovítovi I., že na základe jeho mandátu vyslala 
svojho človeka, kňaza Jakuba, v prítomnosti ktorého Ladislav zo Svätého Petra, familiár 
kráľovninho dvora, obišiel chotár Novej Vsi, avšak štatuovať starobudínske mníšky do jej 
vlastníctva nemohol kvôli protirečeniu kráľovských dvorníkov z Sarusu (dnes Blatná 
na Ostrove), ktorých predvolal na súd krajinského sudcu. 
 
O: MNL, DL 5600 (Acta eccl. ord. et mon. ‒ Poson, Fasc 23, n. 29). Papier (29,5 x 11,2 cm). Na chrbte je 

tou istou rukou napísané: Domino regi. Pro religiosis dominabus sanctimonialibus de Veteri Buda 
contra wduarnicos regales de Sarus ad octavas festi besti Mychaelis, archangeli, citatoria. Super facto 
possessionis Wyffalu.; na ľavom okraji zvisle je poznámka kapituly: Pro actore Ladislaus, litteratus, 
\cum regalibus/ comitatus Posonyensis; na pravom okraji sú zlomky uzátváracej pečate. 

 
Excellentissimo principi domino Lodouico, Dei gracia inclit[o] regi Hungarie, domino 
ipsorum, capitulum ecclesie Posoniensis oraciones in Filio Virginis gloriose. Litteras vestre 
serenitatis ‒ || anulari sigillo vestro consignatas, pro religiosis dominabus sanctimonialibus de 
Veteri Buda ad citaciones, inquisiciones, prohibiciones, possessionum ipsarum propriarum ‒ 
apud manus earum habitarum ‒ || reambulaciones et metarum earundem erecciones, necnon 
ad omnia alia, que talibus in processibus iuxta regni consuetudinem fieri consueverunt 
facienda, per annua || circulum datas et concessas nobisque directas ‒, honore, quo decuit, 
noveritis nos recepisse et iuxta earundem continenciam una cum magistro Ladislao, filio 
Thome, de Sancto Petro, aule reginalis familiari, homine vestro, in dictis litteris vestris 
anualibusb inter alios nominatim contento, nostrum hominem, videlicet dominum Iacobum, 
presbiterum, dicte ecclesie nostre prebendarium, ad infra scripta exequendab pro testimomio 
transmisimus fidedignum. Qui, demum ad nos reversi, nobis concorditer retulerunt, quod 
prefatus homo vestre serenitatis presente predicto nostro testimonio sabbato proximo ante 
festum beati Mathei, apostoli et ewangelisteb, proxime preteritum,1 ad faciem possessionis 
Wyfalu vocate ipsarum religiosarum dominarum, apud manus ipsarum habite, in comitatu 
Posoniensi existentis, vicinis et commetaneis eiusdem universis legittimeb inibi convocatis et 
presentibus accessissentc, et licet eandem possessionem ex parte \aliorum/ vicinorum et 
commetaneorum suorum nobilium reambulaverint et nemine contradictore existente, ab 
aliorum iuribus per erecciones metarum separaverint, tamen cum eandemd a parte 
wduarnicorum vestre serenitatis de Sarus reambulare ac per erecciones metarum \ab eisdem 
separando/ ipsis dominabus sanctimonialibus eo iure, quo ipsis dinosscebanturb pertinere, 
perpetuo possidendam statuere voluisset, iidem wduarnici, inibi personaliter comparentes, 
eosdem vestre serenitatis et nostrum homines non a reambulacione dicte possessionis 
Vrfaluab, sed a metarum ereccione et statucione eiusdem, eisdem dominabus a parte ipsorum 
fienda, prohibuissent et contradixissent. Ob quam prohibicionem idem homo vestre serenitatis 
presente predicto nostro testimonio eodem die prefatos wduarnicos de dicta Sarus ibidem 
contra prefatas religiosas dominas sanctimoniales ad vestre serenitatis presenciam ad octavas 
festi beati Mychaelisb, archangeli, proxime nunc venturi,2 citavisset, racionem contradiccionis 
seu prohibicionis eorum reddituros. Datum octavo die citacionis prenotate anno Domini Mo 
CCCo LXo septimo. 
 
1 18. sept. [1367]. 2 6. okt. [1367]. 
a Správne anni. b Takto! c Správne accessisset. d Za tým je ex parte prečiarknuté. 
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2. 
26. sept. 1367 
Bratislavská kapitula oznamuje kráľovi Ľudovítovi I., že na základe jeho mandátu vyslala 
svojho človeka, kňaza Jakuba, v prítomnosti ktorého Ladislav zo Svätého Petra, familiár 
kráľovninho dvora, uviedol za prítomnosti susedov starobudínske mníšky do vlastníctva 
dediny Trnávka a uvedeným spôsobom obišiel jej chotár. 
 
O: MNL, DL 5603 (Acta eccl. ord. et mon. ‒ Poson, Fasc. 15, n. 7). Pergamen (35,2 x 25,7 cm). Na chrbte 

je tou istou rukou napísané: Domino regi. Pro religiosis dominabus sanctimonialibus de Veteri Buda 
super statucione et ereccione metarum possessionis Tarnuk, modo interius declarato facta, 
rescripcionalis. Super facto possessionisa Tarnuk.; na pravom okraji sú stopy po dvoch uzatváracích 
pečatiach. 

K: Ľudovít I., ϶: 17. okt. 1367. MNL, DL 5590 (Tamže ‒ Poson, Fasc. 15, n. 8). 
 
Excellentissimo principi domino Lodouico, Dei gracia inclito regi Hungarie, domino ipsorum, 
capitulum ecclesie Posoniensis oraciones in Filio Virginis gloriose. Sib || vestre serenitatis ‒ 
anulari sigillo vestro consignatas, nobis directas pro religiosisque dominabus sanctimonialibus 
de Veteri Buda ad citaciones, inquisiciones, prohibiciones, possessionum || ipsarum 
reambulaciones et metarum earundem erecciones, necnon ad omnia alia, que talibus in 
processibus iuxta regni consuetudinem fieri consueverunt facienda, per anni circulum datas || 
et concessas ‒, omni reverencia, qua decuit, noveritis nos recepisse et iuxta earundem 
continenciam una cum magistro Ladislao, filio Thome, de Sancto Petro, aule reginalis 
familiari, in dictis litteris vestris inter alios nominatim contento, homine vestro, nostrum 
hominem, videlicet dominum Iacobum, presbiterum, dicte ecclesie nostre prebendarium, ad 
infra scripta exsequenda pro testimonio transmisimus fidedignum. Qui, demum ad nos reversi, 
nobis concorditer retulerunt, quod prefatus homo vestre serenitatis presente predicto nostro 
testimonio feria quinta proxima post festumc Exaltacionis Sancte Crucis, proxime preteritum,1 
ad faciem possessionis Tharnukd vocatee ipsarum religiosarum dominarum, aputf manus 
ipsarum habite, in comitatu Posoniensi et in districtu Challokuzg existentis, vicinis et 
commetaneis eiusdem universis legitime inibi convocatis et presentibus accessissenth ac 
eandem legitime reambulando et ab aliorum possessionibus et possessionariis iuribus 
metaliter sequestrando eisdem dominabus sanctimonialibus sub metis infra scriptis per ipsas 
perpetuo possidendam statuissenti, nullo penitus contradictore existente. Cuius quidem 
possessionis Tharnuk mete, ut iidem vestre serenitatis et noster homines nobis recetaruntj, hoc 
ordine distingerentur, quod prima meta eiusdem inciperetur super quendam lacum Heuizk 
vocatum, secus quem iuxta quandam viam unam metam terream de novo erexissent. Deinde 
ad partem occidentalem parvum eundo ex utraque parte eiusdem vie duas metas terreas de 
novo erexissent metis cursualibus interpositis. Deinde per eandem viam iuxta predictam 
villam Tharnuk eundo pervenissent ad aliaml viam, quem iretur de dicta villa Tharnuk ad 
colonemn domini regis Feneer vocatum, (ubi)o duas metas terreas similiter de novo erexissent. 
Deinde ad plagam parvum eundo unam metam terream de novo erexissent. Deinde similiter 
ad eandamp plagam magnum spacium eundo pervenissent ad duas metas antiquas, iuxta 
quamq aliam de novo erexissent metis cursualibus interpositis. Deinde ad eandem plagam 
satisr magnum spacium eundo pervenissent ad unam metams antiquam angularem, iuxta quam 
aliam de novo erexissent. Que quidem mete a parte meridionali separatt a terra colonisu 
predicti, a parte vero occidentali a terra Bochfolua possessionem Tarnukv prenotatam. Et 
abhinc flecteretur ad partem septemtrionalem et pervenissent ad quendam lacum sew pratum 
Nogtow vocatum. Iuxta eundem lacum secus unam veterem metam aliam de novo erexissent. 
Deinde flecteretur ad partem orientalem, pervenissent ad unam antiquam metam terream, in 
angulo cuiusdam laci seww prati erectam. Deinde flecteretur ad partem septemtrionalem et 
pervenissent ad alium lacum Felheuiz vocatum et per eundem lacum transiret per magnum 
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spacium et ipsum lacum transeundo pervenissent ad duas metas angulares, iuxta quas similiter 
duas de novo erexissent. Quarum una a parte occidentali separaret predicte ville Bochfolua et 
a parte septemtrionali prenotate ville Chukarpakax, a parte vero meridionali distingeret 
possessioni Tharnuk prenotate. Et abhinc flecteretur inter terras arabiles ad partem orientalem 
ad unam antiquam metam terream, iuxta quam duas de novo erexissent. Deinde ad eandem 
plagam magnum spacium eundo inter easdem terras arabiles Masfeleslabia vocatas duas 
metas terreas de novo erexissent. Deinde ad eandem plagam eundo similiter duas metas 
terreas iuxta quandam viam Wasarusuty vocatam de novo erexissent. Deinde similiter ad 
eandem plagam eundo iuxta quandamz lacum Barchpataka vocatum duas metas terreas de 
novo erexissent metis cursualibus interpositis. Dehincaa ad eandem plagam mergendo transiret 
ipsum lacum et pervenissent ad duas metas antiquas, prope eundem lacum habitas, iuxta quas 
similiter duas de novo erexissent ibique separaretur a predicta possessione Chukarpaka et 
adiungeretur terre possessionis domini regis Hyghazaspakaab vocate. Deinde ad eandem 
plagam eundo pervenissent ad quandamac viam Vasarushuthad vocatam, iuxta quam unam 
metam terream de novo erexissent. Et abhinc ad eandem plagam parvum eundo similiter 
unam metam terream \de novo/ erexissent. Deinde ad eandem plagam orientalem directe 
eundo pervenissent ad duas metas antiquas, iuxta quas unam de novo erexissent. Deinde ad 
eandem plagam eundo prope quendam monticulum Pakayhalumae vocatum unam metam 
terream de novo erexissent metis cursualibus interpositis. Deinde ad eandem plagam per 
eandem viam eundo pervenissent ad unam metam antiquam, iuxta quam de novo aliam 
erexissent. Deinde flecteretur ad partem meridionalem per unam viam erbosamaf magnum 
spacium eundo prope \predictum/ monticulum Tharnukhegyag vocatum unam metam terream 
de novo erexissentah ibique separaretur a terra possessionis Hyghazaspakaab predictaai et 
adiungeretur terre possessionis domini regis Machhazaaj vocate. Deinde flecteretur ad partem 
occidentalem parvum eundo unam metam terream prope eundemak monticulum 
Tharnukhegyag de novo erexissent. Et abhinc ad eandem plagam directe eundo pervenissent 
ad quendam lacum Darastauaal vocatum et iuxta eandemam unam metam terream de novo 
erexissent. Deinde ad eandem plagam transseundoan ipsum lacum similiter unam metam 
terream de novo erexissent. Et abhinc ad partem meridionalem eundo unam metam terream 
iuxta quandam viam erbosamaf de novo erexissent. Deinde ad eandem plagam eundo 
pervenissent ad unam antiquam metam terream iuxta predictam Barchpataka habitam, iuxta 
quam aliam de novo erexissent. Deinde parvum flectendo ad partem occidentalem iuxta 
eundem lacum pervenissent ad unam metam antiquam, secus quam aliam de novo erexissent. 
Deinde ad eandem plagam eundo pervenissent ad alium lacum Andreasbarcha vocatum, iuxta 
quamao unam metam terream de novo erexissent. Deinde per eundem lacum flecteretur ad 
partem meridionalem et transeundo ipsum lacum in uno angulo predicti laci Andreasbarcha et 
Heuiz vocatasap {habitum} unam metam terream de novo erexissent. Deinde gerendoaq per 
eundem lacum Heuiz satis magnum spacium eundoar exiret de ipso lacu seww fluvio Heuiz ad 
priores metas, iuxta eundem Heuiz erectas, et ibi terminarentur. Datum die dominico proximo 
ante festum beati Michaelisas, achangeli, anno Domini millesimo CCCmo LXmo septimo. 
 
1 16. sept. [1367]. 
a Za tým je Ianuk et Felsew Ianuk prečiarknuté. b V K správne litteras. c Za tým je sancte prečiarknuté. 
d V K Tarnuk. e V K chýba. f V K správne apud. g V K Chollokuz. h Správne accessisset. i Správne statuisset. 
j V K správne recitarunt. k V K Hewyz. l Za tým je metam prečiarknuté. m Správne qua. n V K správne colonum. 
o Doplnené z K. p V K správne eandem. q Správne quas. r Za tým je eundo prečiarknuté. s V K chybne anetam. 
t V K správne separant. u V K správne coloni. v V K Tharnuk. w V K seu. x Pisárom opravené z Chukafolua. 
y V K Vasaruswth. z Správne quendam. aa V K abhinc. ab V K Ighazaspaka. ac V K chybne quendam. 
ad V K Vasarushut. ae V K Pakayahalum. af Správne herbosam. ag V K Tarnukhegy. ah Za tým je que quidem mete a 
parte prečiarknuté. ai V K správne predicte. aj V K Mathehaza. ak Pisárom opravené z eandem. al V K Darastoua. 
am V K správne eundem. an V K transeundo. ao Správne quem. ap V K vocatis, správne vocatorum. aq V K gradiendo. 
ar Pisárom opravené z et. as V K Mychaelis. 
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3. 
26. sept. 1367 
Bratislavská kapitula oznamuje kráľovi Ľudovítovi I., že na základe jeho mandátu vyslala 
svojho človeka, kňaza Jakuba, v prítomnosti ktorého Ladislav zo Svätého Petra, familiár 
kráľovninho dvora, uviedol za prítomnosti susedov starobudínske mníšky do vlastníctva 
dediny Rén a uvedeným spôsobom obišiel jej chotár. 
 
O: MNL, DL 5602 (Acta eccl. ord. et mon. ‒ Poson, Fasc. 12, n. 9). Pergamen (35,6 x 24,9 cm). Na chrbte 

je tou istou rukou napísané: Domino regi. Pro religiosis dominabus sanctimonialibus de Veteri Buda 
super statucione et ereccione metarum possessionis Reen vocate, ipsis dominabus modo interius 
declarato facta, rescripcionalis. Super facto possessionis Reen; na pravom okraji sú stopy po dvoch 
uzatvárajucich pečatiach. 

K: Ľudovít I., ϶:17. okt. 1367. MNL, DL 5596 (Tamže ‒ Poson, Fasc. 21, n. 27). 
Kópia: MNL, DL 25135/1 (Tamže ‒ Poson, Fasc. 21, n. 6), podľa K. 
 
Excellntissimoa principi domino Lodouico, Dei gracia inclito regi Hungarie, domino ipsorum, 
capitulum ecclesie Posoniensis oraciones in Filio Virginis gloriose. Litteras vestre serenitatis 
‒ anulari sigillo vestro consignatas, nobis directas pro reli||giosisque dominabus 
sanctimonialibus de Veteri Buda ad citaciones, inquisiciones, prohibiciones, possessionum 
ipsarum reambulaciones et metarum earundem erecciones, necnon ad omnia alia, que talibus 
in processibus iuxta regni consuetudinem fieri consueve||runt facienda, per anni circulum 
datas et concessas ‒, omni reverencia, qua decuit, noveritis nos recepisse et iuxta earundem 
continenciam una cum magistro Ladislao, filio Thome, de Sancto Petro, aule reginalis 
familiari, in dictis litteris || vestris inter alios nominatim contento, homine vestro, nostrum 
hominem, videlicet dominum Iacobum, presbiterum, dicte ecclesie nostre prebendarium, ad 
infra scripta exequendab pro testimonio transmisimus fidedignum. Qui, demum ad nos reversi, 
nobis concorditer retulerunt, quod prefatus homo vestre serenitatis presente predicto nostro 
testimonio sabbato proximo post festum Nativitatis beate Virginis, proxime preteritum,1 ad 
faciem possessionis Reen vocate ipsarum religiosarum dominarum, in comitatu Posoniensi in 
districtu Challokwzc existentis, vicinis et commetaneis eiusdem universis legittimed inibi 
convocatis et presentibus accessissente ac eandem legittimed reambulando et ab aliorum 
possessionibus et possessionariis iuribus per cursus metales distingendo eisdem dominabus 
sanctimonialibus sub metis infra scriptis statuisset per ipsas perpetuo possidendam, nullo 
penitus contradictore inibi apparente. Cuius quidem possessionis Reen mete, ut idemf vestre 
serenitatis et noster homines nobis recitarunt, hoc ordine distingerentur, quod prima metag 
eiusdem inciperet iuxta quendamh pratum Lapsar vocatum prope quasdam duas arbores 
vulgariter nyarfa dictas, ubi unam metam terream erexissent. Deinde ad partem orientalem 
eundo unam metam terream penes quandam viam erexissent et abhinc ad eandem plagam 
tendendo similiter unam metam terream inter terras arabiles erexissent. Deinde ad eandem 
plagam eundo similiter unam metam terream iuxta quandam viam Kwzepwdelew vocatam de 
novo erexissent. Abhinc per eandem viam ad partem septemtrionalem parvum eundo similiter 
unam metam terream. Deinde transeundo ipsam viam flecteretur ad partem orientalem, ubi 
similiter unam metam terream et abhinc declinaret ad partem meridionalem et parvum eundo 
similiter unam metam terream de novo erexissent. Deinde flectendo ad partem orientalem 
inter easdem terras arabiles duas metas terreas de novo erexissent. Hinc ad eandem plagam 
transeundo pervenissent ad quendam lacum vulgariter Nyraag vocatum, iuxta quem unam 
metam terream de novo erexissent, et abhinc transeundoi ipsum lacum prope eandem similiter 
unam metam terream. Deinde flectendo ad partem meridionalem iuxta eundem lacum seu 
pratum Nyraag unam metam terream de novo erexissent. Abhinc ad eandem plagam eundo 
pervenissent ad quandam viam, que transiretj ipsum lacum, et in medio eiusdem lacib seu prati 
eandem viam pro meta reliquissent. Deinde ad eandem plagam per eundem lacum seu pratum 
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satis magnum spacium eundo penes eundem lacum in uno angulo, qui vocaretur 
Homorowszeegk, unam metam de novo erexissent. Que quidem mete a parte septemtrionali 
distingeretl nobilibus de Nogabon, de Hodus et de Sykabony, a parte vero meridiei 
possessioni Reen prenotate. Deinde flecteretur ad partem occidentalem et in latere eiusdem 
lacib seu prati eundo iuxta eundem unam metam terream de novo erexissent. Et abhinc 
flectendo ad partem meridionalem transiret ipsum lacum et iuxta eundem lacum Hunarusm 
unam metam terream de novo erexissent. Deinde ad eandem plagam eundo iuxta quandam 
viam, qua iretur de predicta villa Reen ad villam Zeredahel, similiter unam metam terream de 
novo erexissent. Et abhinc ad eandem plagam parvum eundo pervenissent ad quendam 
parvum lacum Kerektow vocatum, quem ex utraque parte signis metalibus consignando pro 
meta reliquissent. Deinde flecteretur ad partem occidentalem et inter terras arabiles unam 
metam terream erexissent. Abhinc transiret ad partem meridionalem: inter easdem terreas 
arabiles similiter unam metam terream de novo erexissent, tamen metis cursualibus 
interpositis pro meta angulari relinquendo. Deinde flecteretur ad partem occidentalem: inter 
easdem terras arabiles duas metas terreas. Abhinc ad eandem plagam eundo pervenissent ad 
quoddam pratum Lapsar vocatum et iuxta eundem unam metam terream de novo erexissent 
pro meta angulari. Que quidem mete a parte orientali distingeretl nobilibus de Sykabony, a 
parte vero septemtrionali possessioni Reen prenominate. Dehinc flecteretur ad partem 
meridionalem; iuxta eundem pratum eundo satis magnum spacium pervenissent ad unam 
metam terream, secus quam aliam de novo erexissent. Deinde flecteretur ad partem 
orientalem ad duas metas antiquas, iuxta quas unam metam de novo erexissent. Abhinc 
flecteretur ad partem meridionalem; similiter ad duas metas terreas antiquas, iuxta quas aliam 
de novo erexissent. Deinde tenderet ad partem occidentalem; similiter ad duas metas antiquas, 
iuxta quas unam aliam de novo erexissent. Abhinc flecteretur ad partem meridionalem et 
parvum eundo pervenissent ad unam metam antiquam, secus quam aliam de novo erexissent. 
Hinc tenderet ad partem occidentalem et pervenissent ad predictum pratum Lapsar vocatum et 
iuxta eundemn unam metam terream de novo erexissent. Que quidem mete a parte orientali 
separarent et distingerent a possessione Zeredahelo et Pilathabony, a parte vero meridionalip a 
nobilibus de Karcha possessionem Reen prenotatam. Abhinc transiret ipsum et intraret 
quandam insulam Chaboukzygete vocatam et in medio ipsius insule unam metam terream de 
novo erexissent. Inde flecteretur ad partem septemtrionalem. In eadem insula iuxta quandam 
antiquam metam aliam de novo erexissent. Et abhinc ad partem septemtrionalem tendendo 
pervenissentq ad duas metas terreas antiquas, in Lapsarzeg habitas, iuxta quas aliam de novo 
metam erexissent. Deinde flectiturr ad partem occidentalem similiter ad duas metas terreas 
antiquas, secus quas aliam de novo erexissent metis cursualibus interpositis. Dehinc ad 
eandem plagam tendendo pervenissent ad unam metam terream antiquam, in Deakzegs 
habitam, iuxta quam aliam de novo erexissent. Deinde ad eandem plagam satis bonum 
spacium eundo venissent ad duas metas terreas, prope pontem Ilyehidat vocatum existentes, ‒ 
metis interpositis ‒ iuxta quas aliam de novo erexissent. Que quidem mete a parte meridiei 
separaretu a nobilibus de Karcha possessionem Reeenv prenotatam. Et abhinc flecteretur ad 
partem septemtrionalem et parvum eundo pervenissent ad tres metas terreas antiquas, secus 
quas aliam de novo metam erexissent. Deinde ad eandem plagam similiter ad unam metam 
terream antiquam pervenissent, iuxta quam aliam de novo metam erexissent. Abhinc 
flecteretur ad partem occidentalem; ad unam metam antiquam, in Baldensag habitam, iuxta 
quam aliam de novo cumulassent. Hinc ad unam aliam metam terream antiquam, iuxta 
eundem rivulumw habitam, perveniendo aliam de novo metam cumulassent metis 
\cursualibus/ interpositis. Que quidem mete a parte meridiei separaretu a nobilibus de 
Erdeuhatikarcha possessionem Reen prenotatam. Inde flecteretur ad partem septemtrionalem; 
ad unam metam terream antiquam, iuxta quam aliam de novo erexissent. Inde tenderet ad 
partem occidentalem; ad duas metas terreas antiquas ‒ metis interpositis. Deinde ad eandem 
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plagam ad unam metam terream ‒ metis interpositis. Hinc tenderet ad partem 
septemtrionalem; ad unam metam terream, iuxta pratum Lapsar vocatamx existentem, iuxta 
quam aliam de novo erexissent. Dehinc flecteretur ad partem orientalem et ibi similiter unam 
metam terream de novo erexissent. Inde ad eandem plagam eundo similiter unam metam 
terream de novo cumulassent. Hinc flecteretur ad partem meridionalem, ubi similiter unam 
metam terream de novo erexissent. Deinde tenderet ad partem septemtrionalem; ad unam 
metam terream iuxta pontem seu transitum eiusdem ville Nagabony, super predictum Lapsar 
habitum, ubi similiter unam metam terream de novo erexissent. Abhinc reflectitur ad partem 
orientalem et in medio prati Lapsar eundo in latere eiusdem prati unam metam terream de 
novo erexissent. Et inde declinando transiretj ipsum pratum et pervenit ad priorem metam 
ibique mete predicte ipsius possessionis Reen terminarentur. Datum die dominico proximo 
ante festum beati Mychaelisb, archangeli, anno Domini Mo CCCo LXmo septimo. 
 
1 11. sept. [1367]. 
a V K správne excellentissimo. b Takto! c V K Chollokuz. d V K správne legitime. e Správne accessisset. f Správne 
iidem. g Pisárom opravené z primam metam. h V K správne quoddam. i V K je dvakrát napísané. j V K transit. 
k V K Humurouzeg. l V K správne distingerent. m V K Huuarus. n V K správne idem. o V K Zerdahel. p V K a parte 
meridionali vero. q Za tým je prečiarknuté p. r V K flecteretur. s V K Dyakzeg. t V K Ilyehyda. u V K správne 
separarent. v V K Reen. w V K ryvulum. x V K správne vocatum. y V K Nogabon. 
 
 

4. 
26. sept. 1367 
Bratislavská kapitula oznamuje kráľovi Ľudovítovi I., že na základe jeho mandátu vyslala 
svojho človeka, kňaza Jakuba, v prítomnosti ktorého Ladislav zo Svätého Petra, (familiár 
kráľovninho dvora), uviedol za prítomnosti susedov starobudínske mníšky do vlastníctva 4,5 
lánu v dedine Rastice, ale oddeliť ich medzami od majetkových podielov iných nemohol. 
 
K: Ľudovít I., ϶: 17. okt. 1367. MNL, DL 5605 (Acta eccl. ord. et mon. ‒ Poson, Fasc. 59, n. 18). 
 
Excellentissimo principi domino Lodouico, Dei gracia inclito regi Hungarie, domino ipsorum, 
capitulum ecclesie Posonyensis oraciones in Filio Virginis gloriose. Litteras vestre serenitatis 
‒ anulari sigillo vestro consignatas, pro religiosis dominabus sanctimonialibus de Veteri 
Buda, ad citaciones, inquisiciones, prohibiciones, possessionum ipsarum propriarum ‒ apud 
manus earundem habitarum ‒ reambulaciones et metarum earundem erecciones et 
renovaciones, necnon ad omnia alia, que talibus in processibus iuxta regni consuetudinem 
fieri consueverunt facienda, per anni circulum datas et concessas nobisque directas ‒, honore, 
quo decuit, noveritis nos recepisse et iuxta earundem continenciam una cum magistro 
Ladislao, filio Thome, de Sancto Petro, homine vestro, in dictis litteris vestris annualibus inter 
alios nominatim contento, nostrum hominem, videlicet dominum Iacobum, presbiterum, dicte 
ecclesie nostre prebendarium, ad infra scripta exequendaa pro testimonio transmisimus 
fidedignum. Qui, demum ad nos revesi, nobis concorditer retulerunt, quod prefatus homo 
vestre serenitatis predicto nostro testimonio presente die dominico proximo ante festum beati 
Mathei, apostoli et ewangelistea, proxime preteritum,1 ad faciem quatuor laneorum cum 
medio, in possessione Eghazasmagyar habitorum, ipsarum religiosarum dominarum vicinis et 
commetaneis eorundem universis legittimea inibi convocatis et presentibus accessissentb. Et 
licet eosdem reambularint, tamen quia terre arabiles dictorum laneorum et universe utilitates 
eorum cum terris aliorum nobilium insimul coniungebantur, ideo eosdem signis metalibus ab 
aliorum iuribus sequestrare et distingere non valiussent, sed eosdem laneos quemlibet 
eorundem cum quadraginta octo iugeribus terrarum arabilium ‒ prout per easdem actenusc 
habiti fuissent et possessi ‒ eisdem religiosis dominabus perpetuo possidendos statuisset, 
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nemine contradictore inibi existente. Datum die dominico proximo ante festum beati 
Mychaelisa, archangeli, anno Domini Mo CCCmo LXmo septimo. 
 
1 19. sept. [1367]. 
a Takto! b Správne accessisset. c Správne hactenus. 

 
 

5. 
26. sept. 1367 
Bratislavská kapitula oznamuje kráľovi Ľudovítovi I., že na základe jeho mandátu vyslala 
svojho človeka, kňaza Jakuba, v prítomnosti ktorého Ladislav zo Svätého Petra, familiár 
kráľovninho dvora, uviedol za prítomnosti susedov starobudínske mníšky do vlastníctva 
dediny Fakov a uvedeným spôsobom obišiel jej chotár. 
 
O: ŠA BA, Kondé z Blažova, n. 29. (MNL, DF 251819). Pergamen (26,6 x 20,2 cm), časť jeho pravého 

okraja chýba. Na chrbte je tou istou rukou napísané: Domino regi. Pro religiosis dominabus 
sanctimonialibus de Veteri Buda super statucione et ereccione metarum possessionis Fakoufalua vocate, 
ipsis dominabus modo interius declarato facta, rescripcionalis; na pravom okraji sú stopy po dvoch 
uzatvárajucich pečatiach. 

K: Ľudovít I. ϶: 17. okt. 1367. MNL, DL 5589 (Tamže ‒ Poson, Fasc. 19, n. 3). 
Kópia: MNL, DL 25135/2 (Tamže ‒ Poson, Fasc. 19, n. 3), podľa K. 
 
Excellentissimo principi domino Lodouico, Dei gracia inclito regi Hungarie, domino ipsorum, 
capitulum ecclesie Posoniensis oraciones in Filio Virginis gloriose. Litteras vestre serenitatis, 
anulari sigill[o vestro] || consignatas, per anni circulum pro religiosis dominabus 
sanctimonialibus de Veteri Buda ad citaciones, inquisiciones, prohibiciones, possessionum 
ipsarum reambulaciones et metarum earundem erecciones, [necnon] || ad omnia alia, que 
talibus in processibus iuxta regni consuetudinem fieri consueverunt facienda, datas et 
concessas nobisque diectasa, omni reverencia, qua decuitb, noveritis nos recepiss[e et iuxta 
earundem] || continenciam una cum magistro Ladislao, filio Thome, de Sancto Petro, aule 
reginalis familiari, in dictis litteris vestris inter alios nominatim contento, homine vestro, 
nostrum hominem, videlicet dominum Ia[cobum, presbiterum], dicte ecclesie nostre 
prebendarium, ad infra scripta exequendac pro testimonio transmisimus fidedignum. Qui, 
demum ad nos  reversi, nobis concorditer retulerunt, quod prefatus homo vestre serenitati[s 
presente predicto] nostro testimonio feria sexta proxima post festum beati Mathei, apostoli et 
ewangelistec, proxime preteritum,1 ad faciem possessionis Fakofaluad alio nomine 
Nemuthfalwe vocate ipsarum religiosa[rum dominarum, in comitatu] Posoniensi in districtu 
Challokuzf existentis, apud manus ipsarum habite, vicinis et commetaneis eiusdem universis 
legittimeg inibi convocatis et presentibus accessissenth et eand[em legittimec reambu]lando et 
ab aliorum possessionibus et possessionariis iuribus per cursus metales sequestrando eisdem 
dominabus sanctimonialibus sub metis infra scriptis perpetuo per ipsas possidendam 
[statuissenti, nullo] penitus contradictore existente. Cuius quidem possessionis Fakoufalwad 
mete, ut iidem vestre serenitatis et noster homines nobis recitarunt, hoc ordine distingere[ntur, 
quod, prima meta] eiusdem possesionis inciperetur retro ortumj eiusdem ville a parte 
occidentali super unam metam terream, iuxta quandam viam de novo erectam. Deinde ad 
eandem plagam per [eandem viam directe] eundo iuxta eandem unam metam terream de novo 
erexissent ibique ipsa via dupplicareturc et per eandem viam flecteretur ad partem 
meridionalem, satis magnum spacium v[ersus villam Nicolai], filii Blasii, eundo pervenissent 
ad duas metas terreas angulares, iuxta quas unam de novo erexissent. Que quidem mete a 
parte meridionali separatk terre predicti Nicolai, filii [Blasii, a parte] orientali terre Thome, 
filii Almus, a parte vero occidentali terre prepositi ecclesie Posoniensis Samuth vocate et a 
parte septemtrionali distingitl seu separatk terre Fako[falua prenotate]. Inde vero flecteretur ad 
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partem septemtrionalem et per magnum spacium eundo inter terras arabiles unam metam 
terreamm iuxta quandam viam erbosamn de novo erexissent m[etis cursualibus] interpositis. 
Hinc flecteretur ad partem orientalem et per eandem viam similiter satis magnum spacium 
eundo perveniret ad priorem metam. Que quidem mete a parte septemtrionali s[eparareto a 
terra] custodiali predicte ecclesie nostre Posoniensis terram Fakofaluap prenotatam. Deinde 
flecteretur ad partem septemtrionalem, parvum eundo pervenissentq ad unum fossatum, ubi 
unam metam [terream de novo] erexissent. Deinde similiter ad eandem plagam parvum eundo 
iuxta viam, quer itur ad villam Wzur de villa Fakofaluap, unam metam terream de novo 
erexissent. Hinc tendere[t ad partem] orientalem, satis magnum spacium eundo inter terras 
arabiles unam metam terream pro meta angulari de novo erexissent metis cursualibus 
interpositis. Que quidem mete [a parte orien]tali separatk a predicta terra custodiali, a parte 
vero occidentali a terra prepositurali prenotata. Hinc flecteret ad predictam partem 
septemtrionalem, parvum eundo adiungeretur [terre] domini regis Wzur vocate. Deinde 
parvum declinaret ad eandem plagam, inter terras arabiles eundo, inter quasdam duas vias 
duas metas terreas de novo erexisse[nt] metis cursualibus interpositis, quarum una distingit a 
predicta terra domini regis. Deinde ad eandem plagam satis magnum spaciums per eandem 
viam eundo dua[s metas] terreas de novo erexissent pro meta angulari. Que quidem mete a 
parte occidentali separatk terre predicti domini regis, a parte orientali possessioni Fakofalua 
prenotate. Deinde [declinaret] ad partem occidentalem et magnum spacium eundo 
pervenissent ad quendam lacum Barch vocatum et prope eundem unam metam terream de 
novo erexissent. Deinde parvum [eundo] intraret ipsum lacum Barch et per eundem satis 
magnum spacium eundo exiret de ipso lacu et iuxta eundem lacum prope ortumj caulium, ad 
possessionem Wzur [pertinentem], unam metam terream de novo erexissent. Dehinc 
flecteretur ad partem orientalem et pervenissent iterum ad ipsum lacum et cursus metales 
intrarent ipsum lacum prope eundem [ortumj] caulium; iuxta quem lacum unam metam 
terream de novo erexissent ibique separaretur a terra Wzur et adiungeretur terre possessionis 
Beke. Hinc flecteretur per eundem lacum ad partem meridionalem et satis magnum spacium 
eundo \et cursus metalisc/ prope predictam villam Fokofaluap exiret de ipso lacu Barch vocato 
et iuxta eundem lacum unam metam terream de novo erexissent. Et abhinc ad eandem plagam 
per unum berch2 satis magnum spacium vergendo pervenissent ad duas metas antiquas. 
Dehinc flecteretur ad partem orientalemt et parvum eundo pervenissent ad duas metas 
antiquas, in uno angulo eiusdem lacic erectas. Dehinc flecteretur ad partem meridionalem; 
iuxta quandam viam erbosamn unam metam terream uangularem de novo erexissentu. Que 
quidem mete a parte occidentali separatk terre possessionis Beke predicte et a parte 
meridionali terre possessionis Paka distingeretl. Deinde per eandem viam eundo pervenissent 
ad duas metas terreas antiquasv, \iuxta quoddam fossatum existentes/, secus quas alias duas 
metas de novo erexissent. Et per eundemw fossatum eundo seu circuendoc perveniret ad 
primam metam et ibi predicte mete terminarentur. Datum die dominico proximo ante festum 
beati Mychaelisc, archangeli, anno Domini Mo CCCo LXmo septimo. 
 
1 24. sept. [1367]. 2 T. j. kopec. 
a V K správne directas. b V K chybne decuut. c Takto! d V K Falkoufalua. e V K Nemethfalua. f V K Challoukuz. 
g Takto! V K legittime universis. h Správne accessisset. i Správne statuisset. j Správne hortum. k Správne 
distingerent. l Správne separant. m Za tým je dein prečiarknuté. n Správne herbosam. o Správne separarent. p V K 
Fakoufalua. q V K chybne pervenisset. r V K správne qua. s Za tým je eundo prečiarknuté. t V K je za tým zbytočne 
napísané aj iuxta quandam viam erbosam. u‒u V K de novo erexissent angularem. v V K je napísané až za iuxta 
quoddam fossatum existentes. w V K správne idem. 
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6. 
26. sept. 1367 
Bratislavská kapitula oznamuje kráľovi Ľudovítovi I., že na základe jeho mandátu vyslala 
svojho človeka, kňaza Jakuba, v prítomnosti ktorého Ladislav zo Svätého Petra, familiár 
kráľovninho dvora, uviedol za prítomnosti susedov starobudínske mníšky do vlastníctva dedín 
Horné a Dolné Janíky ‒ okrem majetkových podielov vdovy Vavrinca Pintéra v Horných 
Janíkoch ‒ a uvedeným spôsobom obišiel ich chotár. 
 
O: MNL, DL 5601 (Acta eccl. ord. et mon. ‒ Poson, Fasc. 12, n. 9). Pergamen (28,1 x 18,6 cm). Na chrbte 

je tou istou rukou napísané: Domino regi. Pro religiosis dominabus sanctimonialibus de Veteri Buda 
super ereccione metarum possessionum Felseu Ianuk et Alsou Ianuk vocatarum ac statucione earundem 
eisdem dominabus, modo interius declarato facta, rescripcionalis.; na pravom okraji sú zlomky dvoch 
uzatváracích pečatí 

K: 1. Ľudovít I., ϶: 17. okt. 1367 < Budínska kapitula, 6. jún 1384. MNL, DL 5595 (Tamže ‒ Fasc. 12, n. 
10). 
2. Ľudovít I., ϶: 17. okt. 1367 < Budínska kapitula, 29. máj 1402. MNL, DL 5591 (Tamže ‒ Poson, Fasc. 
12, n. 18). 

 
Excellentissimo principi domino Lodouico, Dei gracia inclito regi Hungarie, dominoa 
ipsorum, capitulum ecclesie Posoniensis oraciones in Filio Virginis glorioseb. Litteras vestre 
serenitatis ‒ anulari sigillo vestro consignatas, || per anni circulum pro religiosis dominabus 
sanctimonialibusc de Veteri Buda ad citaciones, inquisiciones, prohibicionesd, possessionum 
ipsarum reambulacionese et metarum earundem ereccionesf, necnon ad omnia alia, que talibus 
|| in processibus iuxta regni consuetudinem fieri consueverunt facienda, datas et concessas 
nobisque directas, quarum adhuc annus nondumg expiraverat ‒, omni reverencia, qua decuit, 
noveritis nos recepisse et || iuxta earundem continenciam una cum magistro Ladislaoh, filio 
Thome, de Sancto Petro, aule reginalis familiari, in dictis litteris vestris inter alios nominatim 
contento, homine vestro, nostrum hominem, videlicet dominum Iacobum, presbiterum, dicte 
ecclesie nostre prebendarium, ad infra scripta exequendai pro testimonio transmisimus 
fidedignum. Qui, demum ad nos reversi, nobis concorditer retulerunt, quod prefatus homo 
vestre serenitatis presente predicto nostro testimonio die dominico proximo ante festum beati 
Mathei, apostoli et ewangelistei, proxime preteritum,1 ad facies possessionum Felseu Ianuk et 
Alsou Ianuk vocatarum ipsarum religiosarum dominarum, apud manus ipsarum habitarum, in 
comitatu Posoniensij existencium, vicinis et commetaneis earundem universis legittimek inibi 
convotatis et presentibus accessissentl et easdem legittimek reambulando et ab aliorum 
possessionibus et possessionariis iuribus metaliter sequestrando eisdemm dominabus 
sanctimonialibusn in una conclusione metarum infra scriptarum ‒ salva tamen porcione 
nobilis domine relicte Laurencii dicti Pintero, inp eadem Felseu Ianuk habite, remanente ‒ per 
ipsas perpetuo possidendas statuisset, nullo penitus contradictore existente seu apparente. 
Quarum quidem possessionum mete, ut iidem vestre serenitatis et noster homines nobis 
recitarunt et in registro apportarunt, hoc ordine distingerentur, quod prima meta earundem 
inciperetur iuxta fluvium Danubii, ubi fluvusq Homokwyzr et Kezkunuiz insimul 
coniungerentur et prope eundem fluvium iuxta antiquam metam, ibidem existentem, unam 
metam terream de novo erexissent. Et abhinc flecteretur ad partems meridionalem, 
pervenissent ad unam metam antiquam, secus quam similiter unam de novo erexissent. 
Deinde ad eandem plagam eundo pervenissent ad unam metam antiquam, inter pratum 
Tadsere vocatum habitam, secus quam similiter aliam metam terream tde novot cumulassent. 
Deinde ad eandem plagam vergendo pervenissent ad Fyzesteluku ibique duas metas terreas de 
novo erexissent. Deinde ad eandem plagam parvum flectendo, \ubi/e similiter duas metas 
terreas de novo cumulassent metis cursualibus interpositis. Deinde flecteretur ad partem 
occidentalem. Inter terras arabiles similiter duas metas terreas de novo erexissent. Hinc ad 
eandem plagam eundo pervenissent ad quandam terramv Aranyashege vocatam, ubi duas 
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metas terreas de novo erexissent. Et abhinc ad eandem plagam directe tendendo pervenissent 
ad tres metas angulares, iuxta quandam viam positas, quarum una separaret a possessione 
Magyar, secunda videlicet a parte occidentali a possessione abbatis de Pilisio Chakan vocata, 
tercia vero \distingeret/ possessiones Felseu Ianuk et Alsou Ianuk prenotatas. Hinc flecteretur 
ad partem septemtrionalem; parvum eundo pervenissent ad quandam viam erbosamw, ubi duas 
metas terreas erexissent. Deinde satis magnum spacium ad eandem plagam per eandem viam 
eundo pervenissent ad tres metas terreas angulares, iuxta quas duas metas terreas de novo 
erexissent metis cursualibus interpositis ibique separarentur a terra possessionis Chakan et 
adiungerentur possessioni Madaraszegx. Deinde flecteretur ad partem orientalem et 
pervenissent ad unam metam terream antiquam, secus quandam viam Wazarusuthy vocatam 
positam, iuxta quam aliam de novo erexissent. Hinc ad eandem plagam satis magnum 
spacium eundo pervenissent similiter ad unam metam terream antiquamz, secus quam prope 
ortumaa ville Felseu Ianuk similiter unam metam terream de novo erexissent metis cursualibus 
interpositis. Deinde flecteretur ad partem septemtrionalem et transiret fluvium Humorab 
vocatum et pervenissent ad unam metam antiquam, secus quam de novo aliam metam 
erexissent. Et abhuncac ad eandem plagam magnum spacium eundo pervenissent ad quendam 
fluvium Molumuizyad vocatum, iuxta quem unam metam terream de novo erexissent. Deinde 
per eundem fluvium supra eundo caderet inae alium fluvium Altalesewaf vocatum eundemque 
fluvium pro meta angulari reliquissent. Hinc flecteretur per ipsum fluvium Altalesewaf 
vocatum ad partem orientalem et transiretag cursus metales dictarum possessionum Felseu 
Ianuk et Alsou Ianuk vocatarum per eundem fluvium Altalesewah usque fluvium Danubii et 
caderet in ipsum et per eundem fluvium Danubii flecteretur ad partem meridionalem et 
transiretag usque ad primam metam, ubi inciperant ibique terminarentur. Datum die dominico 
proximo ante festum beati Mychaelisai, archangeli, anno Domini Mmo CCCo LXmo septimo. 
 
1 19. sept. [1367]. 
a V K2 chybne dominorum. b V K2 je nad riadkom. c V K1 chybne sanctimoniasibus. d V K2 prohibiciones, 
inhibiciones. e V K1 a K2 chýba. f V K2 erecciones earundem. g V K2 chybne non dudum. h V K1 Ladizlao. 
i Takto! j In K1 Posonyensi. k V K1 a K2 správne legitime. l V K1 správne accessisset. m V K2 chybne eiusdem. 
n Za tým sub prečiarknuté. o V K1 a K2 Pinteer. p Pred tým je de vyškrtnuté. q V K1 fluvis, v K2 správne fluvius. 
r V K1 Humokwiz. s V K2 je za tým ad quem prečiarknuté. t‒t V K2 je nad riadkom. u V K2 Fyzeltelek. v V K2 za 
tým arabilem prečiarknuté. w Správne herbosam. x V K1 a K2 Madaraszegh. y V K1 Wasarwswth. z V K2 
antiquam terream. aa Správne hortum. ab V K1 Hwmor. ac V K1 a K2 správne abhinc. ad V K2 Molunuizy. ae V K2 
ad. af V K2 Altaleseu. ag V K1 transsiret. ah V K1 Altalesw, v K2 Altaleseu. ai V K1 Michaelis.  
 
 

7. 
30. sept. 1367 
Bratislavská kapitula oznamuje kráľovi Ľudovítovi I., že na základe jeho mandátu vyslala 
svojho človeka, kňaza Jakuba, v prítomnosti ktorého Ladislav zo Svätého Petra, familiár 
kráľovninho dvora, uviedol za prítomnosti susedov starobudínske mníšky do vlastníctva 
dediny Malá Vata (dnes Vojtechovce) a uvedeným spôsobom obišiel jej chotár. 
 
O: MNL, DL 5606 (Acta eccl. ord. et mon. ‒ Poson, Fasc. 14, n. 9). Pergamen (34,3 x 22,5 cm). Na chrbte 

je tou istou rukou napísané: Domino regi. Pro religiosis dominabus sanctimonialibus de Veteri Buda 
super statucione et ereccione metarum possessionis Kyswata nuncupate rescripcionalis.; na pravom 
okraji sú stopy po dvoch uzatváracích pečatiach. 

K: Ľudovít I., ϶: 17. okt. 1367. MNL, DL 5597 (Tamže ‒ Poson, Fasc. 14, n. 10). 
 
Excellentissimo principi domino Lodouico, Dei gracia illustri regi Hungarie, domino ipsorum, 
capitulum ecclesie Posoniensisa oracionum suffragia in Domino devotarumb. Litteras vestre 
serenitatis ‒ sigillo anulari consignatas, || nobis directas pro religiosis dominabus 
sanctimonialibus de Veteri Buda ad citaciones, inquisiciones, prohibiciones, possessionum 
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ipsarum reambulaciones et metarum earundem erecciones, necnon ad omnia alia, || que talibus 
in processibus iuxta regni consuetudinem fieri consueverunt facienda, per anni circulum datas 
et concessas ‒, omni reverencia, qua decuit, noveritis nos recepisse et iuxta earundem 
continenciam || una cum magistro Ladislao, filio Thome, de Sancto Petro, aule reginalis 
familiari, in dictis litteris vestris inter alios nominatim contento, homine vestro, nostrum 
hominem, videlicet dominum Iacobum, presbiterum, dicte ecclesie nostre prebendarium, ad 
infra scripta exsequendac pro testimonio transmisimus fidedignum. Qui demum, ad nos 
reversi, nobis unanimiter retulerunt, quod prefatus homo vestre serenitatis presente pretacto 
nostro testimonio in festo beati Mychaelisd, archangeli, proxime iam preterito,1 ad faciem 
possessionis Kyswata vocate ipsarum religiosarum dominarum, in comitatu Posoniensie 
existentis, apud manus ipsarum habite, vicinis et commetaneis eiusdem universis legitimef 
inibi convocatis et presentibus accessissentg ac eandem legitimef reambulando et ab aliorum 
possessionibus et iuribus possessionariis per cursus metales sequestrando eisdem dominabus 
sanctimonialibus sub metis infra scriptis per ipsas perpetuo possidendam statuisset, nullo 
penitus contradictore existente. Cuius quidem possessionis Kyswata vocate mete, ut iidem 
vestre serenitatis et noster homines nobis enarraverunt, hoc ordine distingerentur, quod prima 
meta inter terras arabiles Feleudeleu vocatas iuxta quandam viam erbosamh inciperet, ubi 
unam metam terream pro meta angulari denuoi erexissent. Deinde directe ad partem 
meridionalem eundo inter easdem terras arabiles similiter unam metam terream denuoi 
cumulassent. Deinde ad eandem plagam similiter unam metam terream denuoi erexissent. 
Abhinc ad eandem plagam per quoddam pratum Symonsarddyaj appellatum eundo iuxta 
eundemk pratum unam metam terream denuoi erexissent. Et abinde ad eandem plagam 
tendendo secus eundemk pratum Symonsarddya nuncupatum modo consimili unam metam 
terream denuoi erexissent ac inde ad eandem plagam eundo similiter unam metam terream 
iuxta quandam viam erbosamh denuoi erexissent. Deinde flecteretur ad partem occidentalem, 
ubi eciam unam metam denuoi erexissent. Et abhinc flecreretur ad partem meridionalem 
parvum transuendol ibique similiter unam metam terram inter terras arabiles denuoi 
cumulassent. Et indem flecteretur ad partem orientalem per magnum spacium secus quandam 
viam erbosamh eundo, ubi unam metam terream denuoi erexissent. Deinde ad eandem plagam 
satis magnum spacium per pratum arundinosumn eundo unam metam terream denuoi 
erexissent. Deinde ad eandem plagam per idemo pratum satis magnum spacium meando 
pervenissent ad duas terreas metas antiquas Feyrhatar vocatas. Et abhinc ad eandem plagam 
per idemo pratum satis longum spacium eundo pervenissent ad quatuor metas angulares, 
quarum una separat a parte orientali terre magistri Pauli, nostri concanonici, Symonfeulde 
vocate, a parte vero meridieyp terre possessionis Leegh nuncupate, a parte autem occidentali 
possessioni Kyswata prenotate. Et abhinc flecteretur ad partem occidentalem et pervenissent 
ad tres terreas metas antiquas angulares una meta cursuali interposita, quarum una separat 
a parte meridieyp possessioni Leegh, secunda vero a parte occidentali possessioni prefati 
magistri Pauli, nostri concanonici, Zokfeuldeq vocate, a parte autem septemtrionali 
possessioni Kyswata prenotate. Et abhinc flecteretur ad partem septemtrionalem per idemo 
pratum meando iuxta quandam viam graminosam, ubi ad unam metam terream antiquam 
pervenissent et eandem renovassent. Deinde ad eandem plagam directe eundo similiter ad 
unam metam terream pervenissent. Abinde ad eandem plagam transeundol similiter 
pervenissent ad unam metam terream, inter pratum predictum erectam, ubi eandem 
renovassent et transeundol ipsum pervenissent ad terras arabiles, similiter unam metam 
terream erexissent denuoi. Deinde ad eandem plagam directe eundo similiter unam metam 
terream denuoi cumulassent et abhinc ad eandem plagam modicum eundo modo consimili 
unam metam terream renovassent. Deinde ad eandem plagam tendendo unam metam terream 
denuoi erexissent. Abinde ad eandem plagam eundo iuxta quendamr lacum Tekerew 
appellatum similiter unam metam terream denuoi ordinassent. Deinde transeundol ipsum 
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lacum parvum eundo similiter unam metam terream renovassent. Et abhinc ad eandem 
plagam transeundol pervenissent ad unam metam antiquam angularem, iuxta predictum lacum 
Tekerew erectam, secus quam duas metas renovassent ibique terra possessionis Kyswata 
separaretur a possessione Bankuatas et adiungeretur terre possesionis Chenkezfalua. Et 
deindem flecteretur ad partem orientalem inter terras arabililes eundo, ubi unam metam 
terream renovassent. Deinde ad eandem plagam eundo pervenissent ad predictum lacum 
Tekerew, iuxta quem ex utraque parte eiusdem metas terreas denuoi erexissent. Deinde ad 
eandem plagam eundo similiter duas metas terreas renovassent. Deinde flecteretur ad partem 
septemtrionalem et prope ortumt caulium eiusdem ville Kyswata duas metas terreas denuoi 
erexissent. Deinde ad eandem plagam directe eundo prope quoddam pomeriumu similiter duas 
metas renovassent. Et abhinc ad eandem plagam satis magnum spacium eundo iuxta quandam 
viam erbosamh similiter duas metas terreas pro meta angulari denuoi cumulassent, quarum una 
separat predicte possessioni Chenkezfalua, alia vero possessioni Kyswata supra dicte. Deinde 
flecteretur ad partem orientalem et pervenissent ad priorem metam et ibi modo premisso 
terminarentur. Datum secundo die festi sancti Mychaelisd, archangeli predicti, anno Domini 
Mmo CCCmo LXmo septimo. 
 
1 29. sept. [1367]. 
a V K Posonyensis. b V K oracionum in Domino suffragia devotarum. c V K chybne prosequenda. d Takto! e In 
K Posonyensi. f V K chybne legittime. g Správne accessisset. h Správne herbosam. i V K de novo. j V K 
Simonsarddya. k V K správne idem. l V K transseundo. m V K abinde. n Správne harundinosum. o Pisárom 
opravené z eundem. p V K meridiei. q V K Zeukfeulde. r V K chybne quandam. s V K Bankwata. t Správne hortum. 
u Správne pomarium. 
 
 
 
A Few Historical Sources to the Medieval Settlement of Žitný ostrov 
 
The paper presents an edition of seven until now not published latin diplomas, issued by the Chapter 
of Bratislava in 1367, which contain valuable information about the contemporary settlement of the 
Žitný ostrov region. On the mandate of the Hungarian king Louis I the chapter sent its witness to the 
Óbuda Poor Clares’ villages in Žitný ostrov. In his presence the king’s representative (homo regius) 
Leslie (Ladislaus) from Svätý Peter, a familiar of the queen’s court, introduced the Poor Clares in the 
possession of these properties and perambulated their boundaries. The villages concerned were the 
following: Nová Ves (today a non-existing village), Trnávka, Rén (today a non-existing village), 
Rastice, Fakov, Horné and Dolné Janíky, Kisvata (probably today’s Maslovce). After that the chapter 
reported about each introduction to the king in a separate diploma. All of the diplomas are now 
preserved in the State Archives of the National Archives of Hungary except for one, which can be 
found in the State Archive in Bratislava. The transcription was performed in accordance with the 
common transcription rules, which are listed in the beginning of the paper. 
 
Keywords: Žitný ostrov, medieval settlement, introduction to the property (introductio), 
                   perambulation of boundaries (reambulatio), Poor Clares from Óbuda 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
CSIBA, Balázs. Niekoľko prameňov k stredovekému osídleniu Žitného ostrova. In Štúdie (ne)dávnych 
čias. Historia nova 8. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 95-108. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino8.pdf> 
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jubileá 
––––––––––––––––––––––– 
 
Životopisný náčrt k 195. výročiu narodenia Eugena Geromettu (1819 – 1887) 
 
Tomáš Adamčík 
 

Taliansky znejúce priezvisko Gerometta nie je v slovenskom prostredí bežné. 
Pre niektorých znalcov regionálnych dejín „dlhého“ 19. storočia predstavujú mená Eugen 
a Ján (Miloslav) Gerometta postavy národnokultúrnych pracovníkov, u obyvateľov Bytče, 
Žiliny a Veľkej Lovče zas evokujú miestne uličné názvy. Napriek tomu, že väčšina 
obyvateľstva by ich dnes len horko-ťažko zaradila medzi národných dejateľov, v 19. storočí 
patrili medzi najpopulárnejších katolíckych kňazov. 

Koncom augusta 2014 sme si pripomenuli 195. výročie narodenia staršieho z nich – 
Eugena (28. 8. 1819 – 16. 7. 1887), prvorodeného syna zámožného žilinského obchodníka 
a neskoršieho richtára Františka. Narodil sa do rodiny, kde nevládla chudoba ani hlad, 
ale majetok a hojnosť dominovali rodinnému krbu. Spolu s piatimi súrodencami vyrastal 
v poschodovom dome na žilinskom rínku (dnešnom Mariánskom námestí), kde sa o nich 
s láskou starala matka Františka, rodená Abudová. Sobášna politika zakladateľov žilinskej 
rodiny Geromettovcov sa niesla v znamení vyššieho spoločenského statusu. Eugenov otec 
a starý otec si nevzali ledajaké manželky, ale dcéry významných žilinských mešťanov, 
zastávajúcich vážené mestské funkcie. Ako talianski prisťahovalci sa ihneď zaradili medzi 
žilinskú smotánku a zaujali popredné miesto medzi vyššou meštianskou societou. Eugen ako 
tretia generácia Geromettovcov úplne splynul so slovenským okolím, ale po svojom starom 
otcovi Petrovi, narodenom ešte v severnom Taliansku, zdedil príznačnú taliansku 
horkokrvnosť. 

Ihravé roky detstva prežil v rodnej Žiline, kde odchodil ľudovú školu a gymnázium 
vo františkánskom kláštore, kde ho o pár rokov neskôr nasledoval i mladší brat Ján. Katolícky 
duch rodinného prostredia podnietil mladého Eugena, aby sa vydal na duchovnú službu. Jeho 
žiadosti uchádzať sa za klerika vyhovel nitriansky biskup Jozef Vurum, zakladateľ žilinského 
sirotinca, a odporučil Eugena na filozofické štúdiá do nitrianskeho rímsko-katolíckeho 
seminára pre výchovu kňazov. Ako sa ukázalo, bola to dobrá voľba a miesto obchodníka mali 
rodičia radosť z budúceho kňaza. Už počas svojich študijných rokov vynikal obdivuhodnou 
pamäťou a ako najlepší žiak sa dostal do Pešti ako poslucháč teologických štúdií. 
V maďarskom ovzduší uhorského veľkomesta nezanevrel na slovenský rod, ale obklopoval sa 
slovenskými študentmi a usilovne sa venoval čítaniu slovenskej a slovanskej literatúry. 
Po svojej vysviacke novým nitrianskym biskupom Imrichom Palugyayom v roku 1842 sa 
vrátil do milovanej Trenčianskej stolice a svoju kaplánsku púť započal v Čadci u veľkého 
národovca, člena bernolákovského Slovenského učeného tovarišstva, Františka Xavéra 
Daniša. Čadčiansku faru onedlho vystriedala farnosť Dlhé Pole, kde roku 1843 pôsobil ako 
kaplán u Juraja Lemeša. Krátko pred Geromettovým príchodom v tom istom roku slúžil 
u Lemeša i František Tagányi, neskorší turzovský farár, kanonik a matičný dejateľ. 
Od dlhopoľského stretnutia sa ich osudy neraz stretli v spoločnom zápase za národné práva 
Slovákov. 

Svoje hlavné pôsobisko našiel mladý a slovenským duchom prekypujúci 25-ročný 
kaplán Eugen Gerometta u veľkobytčianskeho farára Štefana Tvrdého. Do Bytče vstupoval 
práve v čase, keď evanjelické krídlo slovenského národného hnutia si nachádzalo cestu 
zmierenia s mladobernolákovcami. Medzi nimi dominoval práve Eugen Gerometta, ktorý ako 
jeden z prvých katolíkov sa verejne prihlásil za Štúrovu kodifikáciu spisovnej slovenčiny. 
Uvedomoval si totiž dôležitosť kultúrnej, a teda jazykovej jednoty národného hnutia, ktoré 
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dlho trpelo konfesionálnymi prekážkami. Spolu s mladším bratom Jánom, ktorý po vzore 
Jozefa M. Hurbana prijal prostredné meno Miloslav, sa ihneď zaradili medzi nadšených 
podporovateľov a aktívnych prispievateľov do Slovenských národných novín, Orla 
Tatranského i Slovenských pohľadov. Po zriadení slovenského spolku Tatrín v roku 1844 bol 
Gerometta zvolený za jedného z katolíckych členov tohto celonárodného spolku, avšak s jeho 
osobou sa fyzicky stretávame až na pamätnom štvrtom zasadaní (sednici) Tatrína 
v Čachticiach v roku 1847 na fare Jozefa Urbanovského, kde došlo k zbrataniu štúrovského 
a bernolákovského hnutia a k dohode o povýšení štúrovskej slovenčiny na spisovnú reč 
všetkých Slovákov. 

V tom čase začala vychádzať v Hurbanových Slovenských pohľadoch séria článkov 
Slovanov náklonnosť ku svobode, slovo k potupníkom našim od Eugena Geromettu, 
katolíckeho kaplána Bytčianskeho. V tejto pozoruhodnej historicko-filozofickej úvahe obšírne 
v deviatich kapitolách v sedemdesiatich stĺpcoch predstavuje snahy rôznych kmeňov 
o národnú svojbytnosť za účelom obrany národných práv slovenských. Podľa neho jedine 
národ majúci túžbu po slobode môže prísť ku kultúrnemu a historickému bytiu. Snahou 
každého človeka a celého národa je ochrana svojho dobrého mena a dávnej slávy, pričom 
poukazuje na početných príkladoch z histórie na odvekú túžbu Slovanov, a teda i nešťastných 
Slovákov, po slobode a duchovnej vzdelanosti. 

Za zmienku istotne stojí i príhoda, ako sa dostal bytčiansky kaplán do povedomia. 
V čase, keď sa venoval písaniu svojej historicko-filozofickej úvahy Náklonnosť Slovanov, 
privítal spolu s tamojším farárom na veľkobytčianskej fare baróna Kellnera. Pri tejto 
príležitosti usporiadal Štefan Tvrdý na počesť veľaváženého pána veľkú hostinu, avšak 
neovládajúc reč nemeckú, len slovenskú a latinskú, požiadal svojho kaplána, aby sa prihovoril 
hosťovi svojou vynikajúcou nemčinou. Za prednesený obligátny prípitok strhol na seba 
Gerometta pozornosť urodzeného pána Kellnera, ktorý mu pri svojom odchode z bytčianskej 
fary prisľúbil všemožnú pomoc. 

Eugen Gerometta mal možnosť zapáčiť sa nielen vrchnosti, ale v čase rúcajúceho sa 
starého feudálneho poriadku sa stal počas revolučných rokov 1848/49 miláčikom davu. Už 
ako stoličný poslanec za Trenčiansku stolicu obhajoval v plamenných prejavoch práva 
a slobody slovenského ľudu, no najväčšmi si získal srdcia bytčianskych farníkov svojou 
aktívnou účasťou na dvojdňovej slávnosti slobody. Pri príležitosti vyhlásenia marcových 
zákonných článkov uhorským snemom, sa v Bytči konala veľká oslava nových slobôd, 
panovníkom ešte nepotvrdených. Dňa 10. apríla 1848 usporiadali Bytčania manifestáciu 
za slobodu, v ktorej zohrával hlavnú úlohu miestny kaplán Gerometta. Počas tejto sviatočnej 
chvíle, kedy verejný priestor uchvátili národné symboly (slovenské vlajky a kokardy 
so slovenskými nápismi oslavujúce slobodu, bratstvo a rovnosť všetkých národov Uhorska), 
vystúpil Eugen Gerometta ako jeden z hlavných rečníkov. Po všeobecnom zhodnotení nových 
slobôd prízvukoval dôležitosť materinskej reči ako najlepšieho nástroja vzdelania a potom 
z druhej strany rínku z vyvýšeného miesta prečítal snemové články, ktoré Bytčanom ten deň 
doniesla stoličná delegácia. Obyvatelia aplaudovali rečníkovi vo všetkých rečiach a za streľby 
mažiarov demonštratívne spálili na námestí dereš ako symbol starého feudálneho režimu. 

Svoju popularitu sa snažil využiť v nadchádzajúcich poslaneckých voľbách 
do uhorského snemu, ktoré pripadli na 20. júl. 1848. Jeho zvoleniu však zabránili volebné 
machinácie počas sčítavania hlasov a roztržka medzi Geromettovými priaznivcami 
a sympatizantmi šľachtického protikandidáta Bernáta Maršovského. Vyhrotenú situáciu 
upokojilo až privolané vojsko podžupana Trenčianskej stolice, Pavla Kubicu. Volebné 
škandály a politické machinácie mali svoju dohru a „priateľa ľudu“ Eugena Geromettu o pár 
dní obvinili z panslavizmu a rozvracania uhorskej celistvosti. Za nevinným Geromettom stálo 
v tejto veci jednotne i rímsko-katolícke duchovenstvo Trenčianskej stolice, za čo si vyslúžilo 
ostrú kritiku veliteľa národnej gardy, Mórica Maršovského. Bytčianskeho kaplána napokon 
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obvinili z panslavizmu. Na vykonštruované obvinenia svojho politického rivala o údajnom 
poburovaní ľudu proti integrite Uhorska reagoval žalobou a vehementne sa bránil zákonnými 
prostriedkami. Pod hrozbou väzenia však musel podobne ako desiatky slovenských 
národovcov utiecť a jeho azylom sa na krátku dobu stali moravské Karlovice. Koncom 
augusta, v čase jeho dvadsiatich deviatich narodenín, podal žiadosť na uhorské ministerstvo 
a žiadal obnovu konania voči jeho osobe za účasti víťazného kandidáta Bernáta Maršovského. 
Pravdepodobne pod tlakom verejnej mienky došlo v novembri 1848 k rehabilitácii Eugena 
Geromettu. Za bytčianskym kaplánom stálo niekoľko obcí Trenčianskej stolice 
a dokonca sám nitriansky biskup Imrich Palugyay intervenoval v tejto veci, pretože nechcel 
uveriť, že tak obľúbená osoba sa mohla dopustiť vlastizradných činov. 

Roky po porážke maďarskej revolúcie sa niesli v znamení pokoja a keď sa Gerometta 
v roku 1852 dopočul, že v jeho rodisku sa uvoľnilo miesto na tamojšej fare, obrátil sa listom 
na slávny úrad a obecenstvo kráľovského výsadného mesta Žiliny so žiadosťou uchádzať sa 
o miesto po predošlom farárovi Jánovi Bielekovi. Keďže Žilina disponovala patronátnym 
právom, teda vlastnou voľbou farára, mešťania si mohli vybrať spomedzi dvoch kandidátov, 
žilinských rodákov: Eugenom Geromettom a Andrejom Lemešom. Nakoľko však Eugenov 
otec František bol v roku 1852 zvolený za žilinského richtára (v tejto funkcii pôsobil už 
v rokoch 1842-47), magistrát zvolil za farára významného národovca Andreja Lemeša. Vtedy 
si Gerometta spomenul na sľub generála Kellnera a neváhal ho so všetkou skromnosťou 
poprosiť, či by nemohol obdržať Štefan Tvrdý hodnosť kanonika a on by následne nastúpil na 
jeho miesto ako nový bytčiansky farár. Táto trúfalá žiadosť sa dočkala svetlého konca. Ctený 
barón Kellner skrze panovníka sprostredkoval pre Geromettovho farára stellum kanonické 
a u patróna kniežaťa Esterházyho, majiteľa Bytčianskeho panstva, vybavil pre žiadateľa 
uvoľnené miesto na veľkobytčianskej farnosti. 

V čase tohto duchovného pôsobenia sa na pár rokov spisovateľsky odmlčal, a to 
z prostého dôvodu. Na jednej strane bol po revolučných rokoch pod drobnohľadom svojich 
neprajníkov a verejnej moci, na strane druhej utrpel v čase, keď mu zomiera blízky priateľ 
Mikuláš Dohnány, vážny úraz. V roku 1852 ešte ako kaplánovi spadla mu kolmo na hlavu 
v bytčianskej kolkárni guľa a spôsobila mu silný otras mozgu. Od tejto nešťastnej nehody, 
ktorá na ňom zanechala trvalé následky, stiahol sa v období Bachovho absolutizmu 
z verejného diania. Venoval sa skôr duchovnej službe a sociálnym aktivitám v rámci svojej 
farnosti. 

Až nadchádzajúce matičné roky vniesli nový vietor do Geromettovho života. S rokom 
1860 sa spája jeho nútený prechod z veľkobytčianskej fary do nového pôsobiska – Nitrianskej 
Stredy (okres Topoľčany), a to z prostého dôvodu – panslavizmu. Toto čarovné slovíčko, 
ktoré maďarská štátna moc rada uplatňovala na slovenských národovcov, sa podľa početných 
biografických lexikónov stalo hlavným dôvodom, prečo Eugen Gerometta musel opustiť 
miesto, kde požíval veľkú priazeň a úctu od svojich farníkov. Za bezduchou zámienkou 
panslavizmu sa však skrýval oveľa prozaickejší dôvod. Práve v tom čase prešiel majetok 
patróna Esterházyho pod správu majetného baróna Leopolda Poppera. A tu padla kosa 
na kameň, pretože pri segregácii a komasácii cirkevných majetkov sa dostal Popper do sporu 
s Geromettom. Vplyvný barón udal bytčianskeho farára na cirkevný súd do Nitry pre morálne 
defekty a po preukázaní Geromettovej viny, tento dostal na výber z troch farností, pričom 
na vlastnú žiadosť vystriedal v Nitrianskej Strede tamojšieho farára Jozefa Maločaja, ktorý 
následne prišiel do Veľkej Bytče. I na novom pôsobisku sa aktívne zúčastňoval 
na slovenskom národnom poli a s jeho menom sa stretávame pri takých príležitostiach ako 
založenie Matice slovenskej v Martine v roku 1863 (bol členom jej právnicko-filologického 
odboru) a prvého slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia v Kláštore pod Znievom 
v Turčianskej stolici. 
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Ďaleko od rodného kraja v myšlienkach sa častokrát vracal do rodnej Žiliny, ktorej 
v roku 1865 venoval samostatnú štúdiu Miestopis Žiliny, uverejnenú v Černého Slovenskej 
čítanke. Svoju nehynúcu lásku k domovine vyjadril už v mladších rokoch v Orle Tatranskom, 
kde publikoval svoju štúdiu s názvom Žilina, mesto v horňej Uhorskej, v stolici Trenčjanskej, 
zo stanoviska ďejepisnjeho a právneho považovaná, v ktorej vyjadril presvedčenie, 
že Žilinčania sú potomkami germánskeho kmeňa Silingov. Táto hypotéza napriek autorovej 
erudovanosti a výbornej znalosti archívnych dokumentov, zreorganizovaných Ľudovítom 
Stárkom počas richtárčenia jeho otca Františka, neobstála ani v podmienkach nárokov súdobej 
historiografie. Gerometta sa však zaradil medzi prvých žilinských dejepiscov. Oveľa 
známejším sa stal však syn jeho sestry Františky, Alexander Lombardini, ktorý uverejnil 
nevydaný latinsky písaný rukopis Ľudovíta Stárka Historia civitatis Solna. Svoje 
nitrianskostredské pôsobenie využíval Gerometta na písanie zväčša teologických článkov 
pre Katolícke noviny, z ktorých za zmienku stojí najmä jeho reflexia na závery I. vatikánskeho 
koncilu (článok O neomylnosti rímskeho Pápeža, v ktorom objasňuje dogmu o zvrchovanosti, 
neomylnosti rímskeho biskupa v otázke morálky a viery). Posledné roky Geromettovho života 
v Nitrianskej Strede pripomínajú vyhárajúcu sviecu jeho národného angažovania sa. 
Podlomené zdravie a opakujúce sa závraty, triaška rúk mu nedovoľovali aktívnejšie vstupovať 
do arény národných zápasov. I svoje články pre Katolícke noviny zväčša diktoval svojmu 
najmladšiemu bratovi Jánovi, ktorý najmä v matičných rokoch prebral po bratovi štafetu 
národného obrancu Slovákov. 

Koncom júla 1887 obletel viaceré slovenské noviny smútočný chýr: vo veku 68 rokov 
života svojho navždy opustil farníkov ich obľúbený kňaz Eugen Gerometta. Zomrel 16. júla 
a pochovaný bol v Nitrianskej Strede dňa 18. júla 1887. Pohrebu sa zúčastnilo množstvo 
smútiacich ľudí a na druhý deň po pohrebe zasypali farníci jeho hrob kvietím. Pomník 
z červeného mramoru mu dal postaviť jeho brat Ján, veľkolovčiansky farár. 

Cítime za potrebné aspoň prostredníctvom blížiaceho sa jubilea vzkriesiť život a dielo 
jedinca, ktorého Ľudovít Štúr vo svojej korešpondencii nazýva „náš drahý Gerometta“. 
Napriek tomu, že po vyše sto rokoch zmizol z historickej pamäti Slovákov, právom patrí 
do panteónu významných slovenských národovcov spolu so Štúrom, Hurbanom a Hodžom 
a mnohými inými zabudnutými velikánmi obdobia formovania moderného slovenského 
národa. 
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podujatia & správy 
––––––––––––––––––––––– 
 
Konferencia Uhorsko za Jagelovcov ‒ nové výskumy a výsledky  
(A Jagellók Magyarországa ‒ új kutatások és eredmények), 
Budapešť, 13. ‒ 14. november 2014 
 
Baláž Csiba 
 

Doterajšia historiografia hodnotila vládu Jagelovcov v Uhorsku veľmi negatívne. 
Dôvodov takého ponímania je niekoľko, avšak treba poznamenať, že táto ‒ mimochodom 
prameňmi bohato dokumentovaná ‒ doba stredovekých uhorských dejín je málo prebádaná. 
Prinášať výsledky nových výskumov a sčasti zmierniť neobjektívne kritický názor historickej 
vedy mala za úlohu dvojdňová vedecká konferencia v Budapešti. Jej hlavným organizátorom 
bol Tibor Neumann (MTA BTK) a konala sa v zasadacej sieni Archeologického ústavu MTA 
BTK. 

Program konferencie sa členil na sedem tematických okruhov (sekcií). Po privítaniach, 
ktoré predniesli Zsuzsanna Mikó (riaditeľka MNL OL) a Pál Fodor (riaditeľ MTA BTK) 
nasledovala prvá sekcia, venovaná hospodárskym dejinám a mestám. Kantalin Szende (CEU) 
podala stručný, ale výstižný popis miest v danom období, pričom hľadala predovšetkým 
odpoveď na otázku, či bol ich vývoj extenzívny alebo intenzívny. O činnosti florentských 
obchodníkov v Budíne prednášala Zsuzsa Teke (MTA BTK) a István Draskóczy (ELTE 
BTK) predstavil baníctvo, ktoré ilustroval na príklade Baia Mare. Náročnú tému predstavil 
Árpád Nógrády (MTA BTK), ktorý spracoval zoznam daní poddaných zemepánom. 

Po krátkej prestávke nasledovali prednášky z oblasti dejín správy. Výsledky svojich ‒ 
v mnohých smeroch priekopníckych ‒ výskumov priniesol už spomínaný Tibor Neumann, 
ktorý analyzoval prvé roky vlády Vladislava II. Venoval sa hlavne trom problematikám: 
účasti kráľa na vláde, konsolidácii moci a prívržencom kráľa. Podobnou témou, len z inej 
perspektívy, sa zaoberal Tamás Pálosfalvi (MTA BTK), ktorý skúmal vzťah panovníka s 
chorvátsko-slavónskymi bánmi. Po ňom so svojou prednáškou o úrade palatína 
a miestodržiteľa vystúpil Norbert C. Tóth (MTA–HIM–SZTE–MNL OL MMK). Sekciu 
zavŕšil János B. Szabó (BTM), ktorý hovoril o vojsku Jagelovov v širšom stredoeurópskom 
kontexte. 

Popoludní boli na programe tiež dve sekcie. V prvej si zúčastnení vypočuli prednášky 
o prameňoch. Ako prvý vystúpil György Rácz (MNL OL) s referátom o kráľovskej 
heraldickej reprezentácii. Vo svojom výskume sa opieral hlavne o sfragistický materiál. 
Csaba Reisz T. (MNL OL) rozprával o svojich skúsenostiach a nových možnostiach v bádaní 
erbových listín Vladislava II. Demonštroval to na príklade výskumu erbu rodu Dudich. Gábor 
Mikó (MTA–HIM–SZTE–MNL OL MMK) vo svojom prejave uviedol päť druhov prameňov, 
pomocou ktorých sa dajú zrekonštruovať uznesenia snemov.  

Druhá sekcia sa zamerala na kráľovské a aristokratické rezidencie. András Végh 
(BTM) prednášal o topografii „buda-peštianskej aglomerácie“ z piatich aspektov a odôvodnil, 
prečo použil tento anachronisticky pôsobiaci pojem. Károly Magyar (BTM) predstavil 
budínsku, pražskú, krakovskú a vilniusku rezidenciu Jagelovcov. O kategorizácii a funkcii 
rezidencií hovoril Gergely Buzás (MNM VMKM). Posledným prejavom tejto sekcie 
a zároveň aj prvého dňa bola spoločná prednáška Istvána Felda a Hella Mag (obidvaja 
z ELTE BTK) o kráľovskom letnom sídle v Nyéku (dnes Budanyék) v porovnaní ‒ najmä čo 
sa týka kamenného materiálu ‒ s inými aristokratickými rezidenciami (napr. Siklóssky hrad). 
Po vypočutí príspevkov bol každý zúčastnený pozvaný na večeru, po ktorej nasledovala 
neformálna priateľská beseda. 
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Program druhého dňa sa členil na tri sekcie s rovnako zaujímavými témami. V prvej 
odzneli prednášky z oblasti diplomacie. Bence Péterfi rozprával o diplomatických vzťahoch 
Vladislava II. s rímsko-nemeckým cisárom Maxiliánom I. a István Tringli (obidvaja z MTA 
BTK) o sobášnej zmluve Habsburgovcov s Jagelovcami z roku 1515. Pozoruhodný bol 
príspevok Bálinta Lakatosa (MTA–HIM–SZTE–MNL OL MMK) o posloch arcivojvodu 
Ferdinanda do Uhorska v rokoch 1521 ‒ 1526. Vyzdvihol pôsobenie Andrea dal Burga, 
pričom zužitkoval aj doteraz nevyužitý archívny materiál. Vzťah Uhorska s Apoštolskou 
stolicou v rovnakom časovom rozmedzí spracoval Gábor Nemes (GyEL) a sekciu 
ukončila Éva Sz. Simon (MNL OL) referátom o uhorsko-osmanských vzťahoch. 

Ďalšia sekcia mala tému dejiny cirkvi a vzdelávania. Gábor Kiss Farkas (MTA‒ELTE 
HKKEK) zhrnul výskumy posledných dvoch desaťročí ohľadom dejín literatúry. Vyzdvihol 
najmä diela Jacuba Pisa. O Dóžovom povstaní prednášala Gabriella Erdélyi (MTA BTK), 
pričom poukázala na možnosť využitia nových prameňov v bádaní, a to vatikánskych 
suplikácií. Zoltán Csepregi (EHE) predstavil začiatky reformácie v Uhorsku a šírenie 
Lutherovho učenia. Napokon si obecenstvo vypočulo expozé Szabolcsa Vargu (PPHF) 
o záhrebskom biskupstve. Dôležité bolo pôsobenie biskupa Šimona Erdődyho, ktorý na seba 
kvázi preberal rolu bánov, riadil protiosmanskú obranu a slavónsku šľachtu. 

Posledná sekcia bola venovaná dejinám umenia. Árpád Mikó (MTA BTK) hovoril 
o osude renesančného dedičstva za Jagelovcov (napr. čo sa stalo s korvinami). Kurióznu tému 
priniesol Pál Lővei (MTA BTK); predstavil totiž náhrobné pamiatky, zobrazujúce 
rozkladajúce sa a červami obžraté mŕtvoly. Zo stredoveku na území Uhorska je známy zatiaľ 
len jeden taký príklad, a to v hradnom kostole v Banskej Štiavnici. Szilárd Papp (SzMM) 
predstavil sakrálnu architektúru a Erika Kiss (MNM) zlatníctvo skúmaného obdobia. 
Po odznení všetkých prednášok konferenciu uzatvoril a vyhodnotil Péter E. Kovács (MTA 
BTK). 

Konferencia bola organizačne dobre pripravená a mala bohatý program. Nečudo teda, 
že bol o ňu veľký záujem. V rámci diskusií, pre ktoré bol priestor v závere každej sekcie, 
odzneli aj cenné pripomienky k prednáškam, aj konštruktívna kritika. Nejednu diskusiu 
museli kvôli dodržaniu časového limitu predčasne ukončiť. Azda jediným nedostatkom 
konferencie bolo ‒ načo poukázal aj P. E. Kovács ‒ že Ľudovítovi II. nebola venovaná 
primeraná pozornosť. Na záver treba ešte poznamenať, že určite je potešujúcou správou 
pre slovenskú historickú obec, že zborník konferencie vyjde v anglickom jazyku. 
 
Skratky: 
BTM   – Budapesti Történeti Múzeum 
CEU   – Közép-Európai Egyetem 
EHE   – Evangélikus Hittudományi Egyetem 
ELTE BTK  – Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
GyEL   – Győri Egyházmegyei Levéltár 
HIM   – Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
HKKEK ‒ Humanizmus Kelet-Közép-Európában Kutatócsoport 
MMK   – Magyar Medievisztikai Kutatócsoport 
MNL OL  – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
MNM   – Magyar Nemzeti Múzeum 
MTA BTK  – Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
PPHF   – Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 
PPKE BTK  – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar 
SZTE   – Szegedi Tudományegyetem 
SzMM  – Szépművészeti Múzeum 
VMKM  ‒ Visegrádi Mátyás Király Múzeuma 
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Medzinárodná konferencia Chorvátsko a Slovensko. Historické paralely a väzby. 
(Od 1780 do súčasnosti), Záhreb 7. – 11. mája 2014 
 
Lukáš Krajčír 
 

Nadväzujúc na úspešnú konferenciu o chorvátsko-slovenských paralelách a väzbách 
z júna 2011, sa začiatkom mája 2014 konala v hlavnom meste Chorvátska ďalšia 
medzinárodná konferencia, pred ktorou si organizátori vytýčili za cieľ vykonať výskum 
chorvátskych a slovenských dejinných úsekov od roku 1780 až do súčasnosti a následne ich 
demonštrovať na spoločnom fóre. Nielen zo slovenskej, ale aj z chorvátskej strany historickej 
obce sa tak potvrdila evidentná snaha nadviazať bližšie kontakty a pracovať na ich 
rozširovaní. Iniciátormi zorganizovania tejto konferencie boli vedeckí pracovníci z Katedry 
histórie na Fakulte humanitných a spoločenských vied Univerzity Záhreb – Prof. Željko 
Holjevac, Ph.D., Prof. Damir Agičić, Ph.D. a aj Prof. Dubravka Sesar, Ph.D. z Katedry 
západoeurópskych slovanských jazykov a literatúr. Zo slovenskej strany boli hlavnými 
iniciátormi Prof. PhDr. Roman Holec, CSc., Prof. Martin Homza, Dr., Prof. PhDr. Ján 
Lukačka, CSc. a Mgr. Martin Vašš, PhD. z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

Hlavným významom nielen predchádzajúcej konferencie, ale aj tejto konanej 
v Záhrebe, bolo hľadať určité podobnosti, paralely, súvislosti a vzájomné vzťahy medzi 
dvomi krajinami, ktoré boli v dejinách súčasťou štátnych celkov ako Uhorska, 
Československa a Juhoslávie, alebo fungovali ako samostatné krajiny. 

Aj vďaka finančným prostriedkom Katedry histórie a Katedry Univerzity 
západoeurópskych slovanských jazykov a literatúr z Fakulty humanitných a spoločenských 
vied Univerzity Záhreb a Ministerstva vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky sa 
podaril naplniť sen mnohých vedeckých pracovníkov v zmysle úspešného dovŕšenia začatej 
práce nielen na usporiadaní konferencií, ale aj vydláždení cesty k utvoreniu kolektívnych 
monografií k celému dejinnému úseku chorvátsko-slovenských paralel a väzieb. 

Veľkú pochvalu si zaslúži celý organizátorský kolektív, nakoľko sa postaral 
o utvorenie konferencie na vysokej kvalitatívnej úrovni. Samotná konferencia sa začala 
7. mája v popoludňajších hodinách. Počas otváracieho ceremoniálu predniesol k publiku 
príhovor organizátor predchádzajúcej konferencie – prof. Neven Budak, Ph.D., ktorý 
vyzdvihol chuť a odhodlanie celého kolektívu usporiadateľov pokračovať v načatej spolupráci 
a prehlbovaní vzájomných chorvátsko-slovenských kontaktov historickej obce. V tejto 
súvislosti na nich nadviazali príhovormi usporiadatelia druhej konferencie Mgr. Martin Vašš, 
PhD. a Prof. Željko Holjevac, Ph.D. Veľmi cenným hosťom a rečníkom počas úvodného 
ceremoniálu bol rektor Prof. Alexa Bjeliš, Ph.D. a dekan Fakulty humanitných 
a spoločenských vied Univerzity Zahreb – DrSc. Damir Boras. Vážnosti a dôstojnosti úvodu 
konferencie nesporne pridal aj príhovor veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku – 
JUDr. Juraja Priputena. 

Následne pokračoval prvý blok referátov jednotlivých vedeckých pracovníkov. 
Nakoľko sa konferencie zúčastnilo veľký počet bádateľov, usporiadatelia chronologicky 
rozdelili všetky príspevky do niekoľkých zasadnutí. V rámci prvého, zameraného na 1. pol. 
19. storočia, odznel referát Vlasty Švoger, Ph.D., ktorý mapoval vzájomné vzťahy medzi 
slovenskými a chorvátskymi intelektuálmi počas národného obrodenia. PhDr. Peter Podolan, 
PhD. v rámci svojej prezentácie nadviazal na tento referát témou chorvátskych elementov 
v živote a práci Jána Kollára. 

Nasledujúci deň odznel druhý blok príspevkov, ktorý bol zameraný na druhú polovicu 
19. storočia. Mgr. Miriam Viršinská, PhD. bližšie priblížila publiku kontakty Jozefa 
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Miloslava Hurbana s Chorvátmi a Zoran Grijak, Ph.D. sa vo svojom referáte zaoberal 
chorvátskym kardinálom Jurajom Haulíkom v cirkevno-jazykovom kontexte. 

Tretí blok bol z tematického hľadiska blízky tomu druhému. Zaujímavý referát odznel 
od Prof. Željka Holjevaca, Ph.D., ktorý priniesol veľa nových a doposiaľ málo prebádaných 
súvislostí v oblastí vnímania Slovákov, slovenskej politiky a spoločnosti chorvátskymi 
periodikami v období dualizmu. Určite mi dá veľa bádateľov za pravdu, že táto téma by si 
zaslúžila solídne spracovanie, čo však pri autorovi príspevku môžeme reálne očakávať. Už 
ako býva zvykom, Prof. PhDr. Roman Holec, CSc. vďaka svojim rečníckym 
schopnostiam, kvalitnému podaniu a zaujímavým výberom témy, dokázal nadviazať 
na predošlého rečníka. Obecenstvu sa snažil poukázať na určité paralely medzi slovenským 
a chorvátskym agrarizmom. Taktiež sa bližšie pozrel na ich hlavných protagonistov – Milana 
Hodžu a Stjepana Radića. Marina Perić Kaselj, Ph.D sledovala kontakty slovenského 
spisovateľa Martina Kukučína na chorvátsku emigráciu v Punta Arenas. Obraz Janka 
Tombora vo svetle nekrológov podal Branko Ostajmer, Ph.D. 

V ďalšom bloku sme opustili obdobie Rakúsko-Uhorska a na rad prišli témy 
z medzivojnového obdobia. Mgr. Pavol Matula, PhD. skúmal reakcie slovenskej tlače 
na útoky chorvátskych poslancov s juhoslovanskom parlamente v roku 1928. PhDr. et PaeDr. 
Marek Šmíd, Ph.D. reflektoval správy československých vyslancov do Juhoslávie na udalosti 
v Chorvátsku v predvečer druhej svetovej vojny. Vlatka Dugački, Ph.D. pozorovala ako 
vnímala slovenská menšina v Chorvátsku udalosti okolo osamostatnenia Slovenska 
a formovania Chorvátskej bánoviny. V rámci tohto bloku ako posledný odznel príspevok 
od Milana Sovilja, Ph.D. študenta, ktorý pozoroval juhoslovansko-slovenské vzťahy v rokoch 
1939 – 1941, s dôrazom na chorvátske prostredie. 

V rámci nasledujúceho bloku odzneli ešte príspevky z medzivojnového, ale už aj 
vojnového obdobia. Pre slovenského poslucháča bol iste zaujímavý referát od Prof. Ivicu 
Šuteho, Ph.D., ktorého zaujal v bádaní obraz Milana Hodžu v chorvátskom verejnom 
a politickom živote medzivojnového obdobia. Slovenské evanjelictvo, jeho vzťahy a kontakty 
so štátom, úradmi a menšinami bližšie podal Mgr. Lukáš Krajčír. Tieto relácie pozoroval 
najmä na osobe biskupa Adama Vereša, ktorý patril k popredným cirkevným a osvetovým 
pracovníkom slovenskej menšiny v juhoslovanskom štáte. Na prostredie aktivít chorvátskeho 
veľvyslanectva v Slovenskej republike počas druhej svetovej vojny sa bližšie pozrel Goran 
Hutinec, Ph.D. V rámci vzájomných vzťahov oboch štátov počas vojny odznel aj príspevok 
na tému obchodných kontaktov medzi krajinami od Assist. Prof. Petra Mička, Ph.D. Tento 
blok príspevkov uzavrel referát od Prof. PhDr. Jana Rychlíka, Dr.Sc., ktorý z väčšieho 
nadhľadu pozoroval Chorvátsko a Slovensko počas druhej svetovej vojny. 

Príspevkov v rámci druhej svetovej vojny bolo pomerne veľa, a preto sa organizátori 
rozhodli ich rozdeliť do viacerých blokov. Na druhý deň (piatok) ako prvý odznel referát 
dvoch bádateliek – Mgr. Evy Škorvánkovej, PhD. (v neprítomnosti) a Mgr. Tatiany 
Hutyrovej, Mag. hist. o pohľadoch Josipa Andrića na slovenskú politiku počas slovenského 
štátu. Na vzájomné kontakty Hlinkovej a Ustašovej mládeže poukazoval Mgr. Martin 
Jarinkovič, PhD. Primerane úsmevným spôsobom predniesol svoj referát Mgr. Peter Macho, 
PhD., ktorého téma bola o kultúrno-historických aspektoch návštevy Slavka Kvaternika 
na Slovensku v roku 1942. Spoluorganizátor konferencie Mgr. Martin Vašš, PhD sa bližšie 
pozrel na zaujímavú problematiku slovensko-chorvátskych kultúrnych vzťahov v rokoch 1939 
– 1944. 

V rám tretieho a posledného bloku o vzťahoch a paralelách v období druhej svetovej 
vojny zazneli referáty Assist. Prof. Zrinky Kovačevićovej, Ph.D, Martina Previšića, Ph.D. 
a Danijela Vojaka, Ph.D., ktoré sa viac-menej týkali taktiež problematiky vzájomných 
kultúrnych vzťahov, ale aj porovnaní politického a vojenského odporu v rámci oboch štátov. 
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Veľmi zaujímavým a nepochybne i prínosným bol príspevok od posledne menovaného 
bádateľa o postavení rómskej society v Chorvátsku a na Slovensku počas vojny. 

Predposledný blok bol venovaný lingvistickým aspektom. Zaujímavý príspevok 
odznel od Assist. Prof. Martiny Grčevićovej, Ph.D., ktorá sa snažila reflektovať problematiku 
pojmov „československý“ / „česko-slovenský“ a následne ju aj zasadiť do kontextu problému 
pojmov „srbochorvátsky“ a „chorvátosrbsky.“ V tejto súvislosti treba podotknúť, že ide 
o veľmi pútavú problematiku, čoho boli dôkazom počas diskusie aj vecné a prínosné reakcie 
Prof. Romana Holeca a Prof. Jana Rychlíka. V podobnom komparatívnom štýle sa niesol aj 
referát od Ivany Čagalj, Ph.D. študentky o postavení a mene chorvátskeho literárneho jazyka. 
Z oblasti slovenského prekladateľstva diel od chorvátskych intelektuálov (Iva Andrića 
a Miroslava Krleža) odznel príspevok z dielne PhDr. Alice Kulihovej, Ph.D. Na jednej strane 
zaujímavým, ale isto aj prínosným bol príspevok o ekologickom hnutí v Chorvátsku 
a na Slovensku pred rokom 1990 od Prof. Hrvoja Petrića, Ph.D. Ako posledný v tomto bloku 
zaznel referát o politických zmenách v oboch štátoch v roku 1990 od Lukrecije Lary 
Vrnogovej, MA. 

V poslednom bloku sa Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. a PhDr. Martina Slobodníková 
venovali porovnávaniu slovenských a chorvátskych straníckych systémov. V úplnom závere 
odzneli ešte témy o chorvátskej a slovenskej menšine v oboch štátoch – o ich minulosti, 
súčasnom stave a pohľade do budúcna. Týmito témami uzavreli príspevkovú časť konferencie 
Koraljka Kuzman Šlogar, Ph.D., Filip Škiljan, Ph.D. a Marina Perić Kaselj, Ph.D. 

V záverečnom ceremoniáli vystúpili hlavní organizátori konferencie, ktorí poďakovali 
referentom a celému organizátorskému kolektívu za jej úspešný priebeh, príjemné strávený 
čas a celkový prínos pre terajší i budúci historický výskum. Obe strany – chorvátska aj 
slovenská sa jasne zhodli na potrebe stavania a rozširovania spolupráce na týchto načatých 
základoch. Bodkou za celou konferenciou bol zájazd 10. mája do Našíc. Keďže v tomto 
mestečku žili a stále aj žijú obyvatelia slovenskej národnosti, účastníci navštívili slovenské 
oddelenie miestnej knižnice, múzeum, kostol a sídlo rodu Pajačevićovcov. Celý zájazd 
zavŕšili účasťou na detskom folklórnom festivale v Jakšićiach, ktorý bol usporiadaný 
miestnou organizáciou Matice slovenskej. 
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recenzie 
––––––––––––––––––––––– 
 
MACHO, Peter a kol. Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. 
Bratislava : Historický ústav SAV, 2012, 306 s., ISBN 978-80-89396-19-1. 
 
Pavol Demjanič (rec.) 

 
Žiadna spoločnosť nie je úplne jednoliata, pretože je tvorená jednotlivcami s vlastným 

rozumom, spomienkami, zázemím, vzdelaním, atď. Práve kvôli tomu sa stáva, že máme 
osobnosti a udalosti, ktoré sú v slovenskom prostredí až priveľmi často označované ako 
kontroverzné. V skutočnosti je však kontroverzné asi všetko a všetci, lebo vždy sa nájde 
niekto, kto má na určitý čin alebo osobnosť iný názor. Treba zároveň dodať, že tých názorov 
môže byť veľa, nemusia byť len dva (v extrémnych póloch). Môžu sa líšiť v zásadných 
bodoch, ale aj v drobnostiach. Okolo nich sa potom vytvárajú názorové skupiny, ktoré zvyknú 
medzi sebou zápasiť a pokúšajú sa vytlačiť tie ostatné z verejného života. 

V súvislosti so spomínaním a štátnymi sviatkami či pamätnými dňami narážame aj 
na kvantitatívny problém. Nie je totiž možné spomínať a oslavovať vždy všetko. Rok má len 
365 dní a na každý jeden by sa našlo hneď niekoľko udalostí, ktoré by si zaslúžili pozornosť, 
spomienku alebo slávnosť, čo samozrejme nie je možné. Aj preto sa väčšie oslavy obmedzujú 
zvyčajne na okrúhle výročia a pravidelná – každoročná pozornosť sa venuje len niektorým 
udalostiam a slávnostiam konaným väčšinou pod záštitou vládnych predstaviteľov. To treba 
mať na pamäti predtým, než vyriekneme rozsudok, že sa na niekoho alebo niečo zabúda. 
A ktoré sú tie hlavné udalosti slovenských dejín? To závisí od aktuálnej politickej klímy, 
čo dosvedčujú aj poznatky autorov publikácie. 

V tomto zmysle sme si aj v roku 2014 z pohľadu slovenských dejín pripomenuli dve 
zaujímavé výročia – 70. výročie vypuknutia SNP a 150. výročie narodenia Andreja Hlinku. Aj 
na nich sa dá ilustrovať odlišný prístup. Ďalší rozmer treba vidieť v skutočnosti, že v tomto 
prípade ide vôbec o „štastnejšie“ a známejšie jubileá, naopak na množstvo udalostí 
a osobností sa doslova zabudlo, resp. buď vôbec nezískali štatút v „pamäti národa“, alebo sa 
intenzita spomínania či piety vytratila. Nejde pritom iba o zvýraznenie udalosti zaradením 
medzi „sviatky“ a udelením pracovného voľna. 

Práve problematike vzniku rozdielnych názorov, pohľadov a spomienok na špecifické 
udalosti sa venuje kniha Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. Ide o kolektívnu monografiu 
vydanú v roku 2012, ktorej hlavným zostavovateľom je Peter Macho. Ako z názvu vyplýva, 
venuje sa spomínaniu na revolúciu 1848/1849. Rozdelený je na štyri nerovnomerné tematické 
časti (1. Spomínanie na revolúciu 1848/1849 v kontexte „malej“ a „veľkej“ politiky; 2. Slovo 
a obraz v službe politiky a kultúry spomínania; 3. Od osobných spomienok ku kolektívnemu 
spomínaniu; 4. Súčasná politika spomínania v komparatívnej perspektíve), ktoré dopĺňajú 
úvod P. Macha, vstupná štúdia E. Mannovej a obrazová príloha. 

Autori sa vo svojich príspevkoch venujú najmä vzniku rozdielnych spomienok 
na revolúciu a ich šíreniu a vývoju v závislosti od politickej situácie. Svoje poznatky čerpajú 
z ľudovej tvorby, beletrie, karikatúr, listov a iných dobových prameňov. Sústreďujú sa pritom 
na rôzne spoločenstvá – od obyvateľov menších regiónov až po mnohonárodnostné 
obyvateľstvo Uhorska. 

Elena Mannová („Meruôsmy“ v médiách spomínania a zabúdania, s. 11-34) skúmala 
obsah učebníc, výstavbu a premiestňovanie pamätníkov, štátne sviatky a zmeny názvov ulíc 
a námestí za posledných 150 rokov. Zaoberala sa teda vecami, na ktoré mali a majú vplyv 
politické špičky a ktoré sú s nimi úzko späté, keďže odzrkadľujú ich ideologické pozadie. 
Z výsledkov jej práce je jasné, že akékoľvek zásadnejšie zmeny v politike (rakúsko-uhorské 
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vyrovnanie a vznik ČSR) sa odrazili aj vo výklade revolúcie a jej prezentovaní 
prostredníctvom vyššie spomínaných médií. 

Nasledujúce štúdie Dušana Škvarnu (Obraz rokov 1848/49 v slovenskej kultúre 
(od polovice 19. storočia po súčasnosť), s. 37-56) a Ivana Halásza (Revolúcia 1848/49 a jej 
vplyv na vznik tradícií moderného maďarského politického národa, s. 57-69), ku ktorým 
možno priradiť aj štúdiu Daniely Kodajovej (Revolúcia 1848/49 v pamäti Slovákov do roku 
1918, s. 143-164), sa venujú výkladu revolúcie v jednotlivých národných hnutiach. Škvarna 
a Kodajová spracovali jeho vývoj u Slovákov, ktorých spájali s maďarskými revolucionármi 
sociálne požiadavky, no rozdeľovala národnostná otázka. Dôsledkom toho sa slovenskí 
politici pridali na stranu Viedne, ale vytúžených zmien sa po porážke revolúcie nedočkali. 
Vysvetliť miestami protichodné kroky slovenských politikov v revolúcii nebolo teda 
jednoduché a vznik rôznych výkladov sa doslova núkal. Dôležitú úlohu zohrávalo aj 
postavenie Slovákov v rámci Uhorska, najmä po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, ktoré ich 
nútilo prispôsobovať svoj výklad daným podmienkam. Z oboch štúdií sa teda dozvieme, 
že štát a jeho ustanovizne, najmä školstvo, malo a má silný vplyv na názory obyvateľstva 
a politické pomery v Uhorsku bránili šíreniu slovenského pohľadu na revolúciu, čo by mohlo 
čiastočne vysvetliť tvrdenia E. Mannovej, že sa revolúcia nevryla Slovákom hlbšie do pamäte 
(s. 11-12). 

V podobnom duchu sa nesie spomínaná štúdia I. Halásza, ktorý sledoval vývoj 
u Maďarov a snažil sa nájsť príčiny popularity revolučnej tradície. Maďarský výklad 
revolúcie bol obmedzovaný zo strany cisárskeho dvora a otvorené oslavy 15. marca (dňa 
vypuknutia revolúcie v Pešti) boli dlho zakázané. Svoju úlohu zohralo aj rozdelenie 
maďarskej spoločnosti na Viedni lojálnych a zástancov uhorskej samostatnosti. Vývoj dospel 
však k tomu, že dnes je v Maďarsku 15. marec významným sviatkom, ktorí oslavujú nielen 
politické špičky, ale aj bežní Maďari. Inak je tomu medzi Maďarmi na Slovensku. Práve 
odlišnej miere oslavovania 15. marca medzi Maďarmi žijúcimi v Maďarsku a medzi Maďarmi 
žijúcimi na Slovensku sa venoval Attila Simon (Maďarská komunita, štátna moc a 15. marec 
v období prvej Československej republiky, s. 95-107). 

Kým v Maďarsku možno v tento deň bežne vidieť ľudí s červeno-bielo-zelenými 
kokardami, na Slovensku si revolúciu pripomína zväčša len časť maďarskej inteligencie. 
Hlavnú príčinu tohto stavu vidí A. Simon v zasahovaní novovzniknutej Československej 
republiky, ktorá sa snažila potláčať revizionistické snahy Maďarov, pričom práve 15. marec 
dostal po rozpade Uhorska takýto náboj (s. 96-97). Nové pomery v nemaďarskom štáte 
spôsobili, že spomienka na 15. marec zoslabla a takáto ostala dodnes. Nie je však vylúčené, 
že opäť ožije, pretože aj po porážke revolúcie boli akékoľvek oslavy 15. marca v Uhorsku 
zakázané (s. 62), no po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa revolúcia dostala späť do povedomia 
Maďarov. Práve z porovnania štúdií Halásza a Simona jasne vyplýva, že aj zabudnuté udalosti 
a osobnosti sa dokážu vrátiť do povedomia ľudí, avšak za predpokladu, že je k tomu politická 
vôľa. 

Alica Kurhajcová (Pamäť a manifestácia národnej identity: oslava tradície roku 1848 
v mestách Zvolenskej, Novohradskej a Gemersko-malohontskej župe (1867 – 1914), s. 70-94) 
sa pri svojom výskume sústredila na regionálne oslavy v mestách Zvolenskej, Novohradskej 
a Gemerskomalohontskej župy v rokoch 1867 – 1914. Išlo o obdobie, keď sa začali 
v súvislosti s 15. marcom uvoľňovať pomery a jeho slávenie prestalo byť trestne stíhané. 
Pre porovnanie uviedla aj spôsoby osláv 11. apríla (schválenie marcových zákonov kráľom), 
pri ktorých sa vzdávala úcta najmä kráľovskému páru. Všetko pritom zasadzuje do kontextu 
vtedajšej maďarskej politiky, ktorá sa pokúšala o vytvorenie jednotného maďarského národa, 
dôsledkom čoho bolo vytlačenie spomienok nemaďarských národov na revolúciu z verejného 
života. Aj v regiónoch sa teda ukázalo, že pri presadzovaní určitého výkladu zohráva dôležitú 
úlohu postoj politických špičiek. 
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Regionálnym spomienkam okolia Myjavy sa čiastočne venoval aj Peter Macho (Jozef 
Miloslav Hurban – náš prvý legionár? Konštruovanie kontinuity boja za národnú slobodu, 
s. 165-189). Stredobodom jeho pozornosti sa stal obraz Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý 
vyvolával už počas revolúcie protichodné reakcie a jeho menom boli na posmech označovaní 
tí, ktorí sa pridali k slovenským dobrovoľníkom. Neskôr vnímala národne orientovaná mládež 
označenie hurbanista ako vyznamenanie a nie nadávku (s. 171). Macho sa zároveň venoval 
premosteniu Hurbana s Milanom Rastislavom Štefánikom a vytvoreniu spoločnej tradície, 
v ktorej vystupuje Hurban ako prvý legionár a Štefánik ako dokončovateľ Hurbanom začatého 
boja za národnú slobodu. Práve na tomto príklade vidno, ako možno spájať rozličné tradície 
a vytvárať akoby plynulú nadväznosť, čím sa dané tradície navzájom umocňujú. 

(Nielen) obrazové pramene skúmali Roman Holec (Revolúcia 1848/49 v slovenskej 
a maďarskej karikatúre obdobia dualizmu, s. 111-125) a Jan Randák (Robert Blum – 
ikonografie a vzpomínání mučedníka revoluce, s. 126-140). Holec sa sústredil na využitie 
motívov spojených s revolúciou 1848/9 maďarskými liberálmi a opozíciou v období 
dualizmu, no pozornosť venoval aj slovenskej karikatúre. Randák analyzoval zobrazenie 
a mytizovanie Roberta Bluma, nemeckého politika, spisovateľa a revolucionára, ktorý bol 
po potlačení revolúcie vo Viedni popravený. 

Oslavám storočnice revolučných udalostí a ich reflexii v roku 1948 sa venuje štúdia 
Eleny Kurincovej (1948: storočnica „slovenských začiatkov“, s. 190-201), ktorá v súvislosti 
s ostatnými príspevkami zborníka dotvára celkový obraz o premenách pamäti na revolúciu 
a ozrejmuje, aký bol jej odkaz podľa vtedajších politických špičiek. 

Autormi zrejme najkomplexnejšej štúdie zborníka (1848 v roku 1998: politika 
spomínania v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, s. 205-244), ktorá si vyslúžila našu 
najväčšiu pozornosť, sú Rogers Brubaker a Margit Feischmidt.1 Zaoberajú sa v nej priebehom 
revolúcie v menovaných krajinách a jej (ne)spomínaním v nasledujúcich obdobiach. Hlavným 
ťažiskom ich výskumu bol rozbor spomienkových podujatí, diskusií, praktík a osláv 150. 
výročia revolúcií rokov 1848/49 (pripadajúce na rok 1998) v Maďarsku, Rumunsku 
a na Slovensku, pričom sledovali, ako sa politickí aktéri usilovali o mobilizáciu spomienok 
na tieto udalosti. Zamerali sa aj na dvojnásobné porovnávanie, čo znamená, že skúmali 
a porovnávali nielen národné tradície navzájom, ale v prípade Maďarov ich porovnávali aj 
medzi Maďarmi žijúcimi v Maďarsku a Maďarmi žijúcimi na Slovensku a v Rumunsku. 

Autori pri svojom výskume čerpali najmä z periodickej tlače a televízneho 
a rozhlasového vysielania, ktoré sa konalo v čase výročí významných dní revolučného 
obdobia. Zo slovenských periodík si vybrali Slovenskú republiku, Sme, Národnú obrodu, 
Pravdu, Prácu, OS, Domino efekt, Slovenské pohľady a Historickú revue. 

Prvá časť štúdie je zameraná na ozrejmenie priebehu revolúcie z hľadiska jednotlivých 
zúčastnených strán. Autori pritom poukázali na skutočnosť, že súčasné národné spoločenstvá 
Maďarov, Rumunov a Slovákov majú na priebeh revolúcie odlišný pohľad vychádzajúci 
práve z rozdielnych dejinných súvislostí. 

Maďari tvorili v prvej polovici 19. storočia vedúcu zložku štátu, keďže väčšina 
šľachty stála na ich strane. Medzi uvedomelých Slovákov sa radila len časť zemanov, 
mešťanov a kléru. Tí tvorili jadro slovenských vzdelancov a politických špičiek. Ich záujmy 
boli pritom v protiklade so snahami Maďarov, ktorí sa pokúšali o vytvorenie maďarského 
národného štátu. Požiadavky slovenských vzdelancov na vlastné školy, možnosť používania 
slovenčiny na úradoch a podieľanie sa na riadení štátu ostali bez kladnej odozvy. Ba naopak, 
ich výsledkom bolo vydanie zatykačov na vedúcich slovenských politických činiteľov. Práve 
tento krok viedol k tomu, že sa slovenské národné hnutie obrátilo proti maďarskému 
revolučnému pohybu a pridalo sa na stranu Viedne. Keďže mnohí slovensky hovoriaci 
                                                 
1 Ide o preklad z anglického originálu, ktorý bol vydaný pod názvom 1848 in 1998: The Politics of Commemoration 
in Hungary, Romania, and Slovakia. In Comparative Study of Society and History, 2002, roč. 44, s. 700-744. 
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obyvatelia Uhorska ešte neboli národne uvedomelí a skôr sympatizovali so sociálnymi 
zmenami presadzovanými maďarskými revolucionármi, nestretli sa slovenskí povstalci 
s ohlasom, aký očakávali a celé povstanie sa obmedzilo iba na niekoľko tisíc osôb. Jeho prvá 
časť pritom skončila neúspechom. 

Súčasťou požiadaviek maďarského národného hnutia bolo okrem vytvorenia 
maďarského národného štátu aj opätovné vtelenie Sedmohradska do Uhorska. Táto téma sa 
stala predmetom ostrých rozhovorov a bola aj jednou z požiadaviek dvanástich marcových 
bodov. Nakoniec vyvolalo pripojenie Sedmohradska k Uhorsku v roku 1848 vzburu 
sedmohradských Rumunov a Sasov, ktorí neboli s týmto krokom spokojní. Proti Maďarom sa 
teda okrem Slovákov obrátili aj ďalšie národné spoločenstvá a v Uhorsku narastalo 
národnostné napätie, ktoré sa prejavovalo aj rôznymi násilnými činmi. Dnešné Rumunsko 
pozostáva navyše z častí, ktoré boli mimo Sedmohradska a Uhorska – ide o Valašsko a časť 
Moldavska. Tie boli v danom období pod osmanskou správou. V nich vypuklo taktiež 
povstanie, no sledovalo iné ciele a nebolo orientované proti Maďarom. 

Už len z tohto stručného náčrtu dobových skutočností možno usúdiť, že ide 
o mimoriadne zložitú spleť udalostí, ktoré proti sebe postavili viaceré spoločenské skupiny 
Uhorska. Z toho vyplýva, že aj ich súčasné ponímanie bude z hľadiska terajších národných 
spoločenstiev Maďarov, Rumunov a Slovákov značne rozdielne. Výklad revolučných udalostí 
bol nakoniec rozdielny už aj počas revolúcie. Aj vtedy, presne ako aj teraz, odzrkadľovali 
výklady tejto udalosti záujmy jednotlivcov a názorových skupín nimi vytváraných. Neboli 
však nemenné. Upravovali sa spolu s politickými a generačnými zmenami. 

Najväčší vplyv na určitú spoločnosť má zvyčajne jej vládnuca vrstva, keďže tá má 
dosah na vzdelávacie ústavy a do určitej miery aj na „masmediálne“ prostriedky (to platilo 
hlavne v minulosti), čo sú hlavné nástroje hromadného ovplyvňovania ľudí. 

Názory vládnucej vrstvy, ktoré možno označiť aj ako štátny svetonázor, však nie sú 
názormi celého národného spoločenstva alebo všetkých obyvateľov štátu. Ako už bolo 
spomenuté na začiatku, ľudské spoločnosti totiž nie sú názorové monolity. Už dvaja ľudia 
môžu mať na jednu vec rozdielne pohľady. Popri oficiálnom výklade môžu takto súčasne 
jestvovať aj iné, niekedy protichodné a dokonca aj trestne stíhateľné výklady, pričom práve tie 
môže zdieľať aj väčšina obyvateľstva. Takto „pod pokrievkou“ sa schovávajú dlhé obdobie 
a na povrch vyjdú až po politickej zmene, alebo naopak, upadnú do zabudnutia. 

Výklad určitej dejinnej udalosti sa zvyčajne prispôsobuje politickej situácii a cieľom 
záujmových skupín v závislosti od ich súčasných potrieb. Niekedy sa v záujme vyšších 
politických cieľov upravuje, aby uspokojil určitú cieľovú skupinu, ale aby si na druhej strane 
neprotirečil so skutočnými názormi ľudí, ktorí výklad prezentujú. V štúdii je tento jav 
naznačený tým, že maďarské politické špičky v záujme vyšších cieľov – vstupu do NATO 
a EÚ – prispôsobili svoje prejavy daným podmienkam a vynechali zdôrazňovanie krívd 
a kontrarevolučných činov spáchaných na Maďaroch inými národnými hnutiami. Svoj výklad 
upravili teda tak, aby ním ukázali, že minulosť Maďarov je spojená s bojom za demokratické 
hodnoty. 

Jedným z výsledkov štúdie je záver, že Slováci ignorovali 150. výročie revolúcie 
a neusporiadali žiadne oslavy. Autori konkrétne píšu, že „udalosti rokov 1848/49 nie sú 
v týchto krajinách [Rumunsku a Slovensku], obzvlášť na Slovensku, súčasťou národnej 
sebaidentifikácie, ani národnej mytológie, či už tradovanej alebo oficiálnej“ (s. 212). Ďalej 
tvrdia, že „v roku 1998 nezorganizovali na Slovensku nijaké spomienkové podujatia ani 
nacionalisti, ani ich liberálni oponenti“. Nakoniec upresňujú, že ak vyjmeme oslavy 
maďarskej menšiny, tak oslavy 150. výročia ostali „takmer bez povšimnutia“ (s. 238). 

Na základe týchto vyjadrení by si mohol človek myslieť, že Slováci nevenovali 
revolučným udalostiam a ich výročiu žiadnu pozornosť, pretože ich nepovažujú za podstatné. 
Tieto tvrdenia sú však mylné, keďže sa v skutočnosti počas celého roka uskutočňovali mnohé 
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podujatia súvisiace s revolúciou 1848/1849, a to za účasti vysokých štátnych predstaviteľov, 
odborníkov a verejnosti, ktorá prejavila záujem o svoju minulosť. 

Z hľadiska slovenských dejín sa počas revolúcie uskutočnili dva dôležité okamihy – 
spísanie a zverejnenie Žiadostí slovenského národa (10. máj 1848, Liptovský Mikuláš) a prvé 
zasadnutie Slovenskej národnej rady na Slovensku, kde jej predstavitelia vypovedali 
poslušnosť maďarskej vláde (19. september 1848, Myjava). Oba tieto dátumy boli pokryté 
viacdňovými oslavami v Liptovskom Mikuláši, Myjave a Čadci. Za prítomnosti stoviek ľudí 
sa ich zúčastnili aj členovia vlády a predstavitelia miest a Matice slovenskej. Všetky podujatia 
mali pritom bohatý program zahŕňajúci bohoslužby, kladenie vencov, čestnú stráž, odborné 
konferencie, otváranie výstav, slávnostné akadémie, kultúrny program s hudobnými 
skupinami a dokonca aj ohňostroj. Možno teda povedať, že oslavy mali podľa delenia 
použitého v štúdii („sakralizovaná“ alebo „desakralizovaná“ atmosféra osláv) obojaký 
charakter. Časť z nich sa niesla vo vážnom duchu a časť mala priebeh voľnejšej zábavy. 

To však nie je všetko. Okrem týchto osláv sa konali aj mnohé iné podujatia. V Lučenci 
bolo usporiadané sympózium Revolučné roky 1848 – 49 – jar európskych národov,2 ďalšie sa 
konalo v Bratislave a nieslo názov Revolučné roky 1848 – 1849 – medzník slovenských dejín.3 
Podobne sa uskutočnili semináre aj v Starej Turej (Slováci v revolúcii 1848 – 1849),4 
v Beckove (Seminár k 150. výročiu rokov meruôsmych)5 a Zemianskom Podhradí (Seminár 
k 150. výročiu slovenského povstania 1848 – 1849).6 Témy sa dotkla aj konferencia Slovensko 
v habsburskej monarchii 1526 – 1918 uskutočnená v Bratislave.7 

Ďalej môžeme spomenúť aj niekoľko publikácií, ktoré vyšli pri tejto príležitosti, a to 
Slovenské národné rady od Miroslava Pekníka8 a zborník Národná rada v kontexte 
slovenských dejín, ktorého zostavovateľom bol Jozef Žatkuliak a jej vydanie podporila 
Národná rada Slovenskej republiky.9 Tento celok dopĺňa vydanie pamätnej mince10 a poštovej 
známky.11 

Medzi ďalšie udalosti spojené s oslavami a pripomínaním si revolučných rokov 
môžeme zaradiť odhalenie pamätnej tabule (16. septembra 1998) na dome vo Viedni, kde bola 
založená Slovenská národná rada a opravu hrobu Juraja Langsfelda, jedného zo slovenských 
martýrov, čoho sa ujalo mesto Kremnica v spolupráci s Maticou slovenskou. V tejto súvislosti 
je potrebné upozorniť aj na ďalšie mylné tvrdenie, ktoré sa v štúdii nachádza, a to, 
že slovenské povstanie nevyprodukovalo martýrov (s. 240), čo samozrejme nie je pravda. 
Okrem Juraja Langsfelda patria k najznámejším Viliam Šulek a Karol Holuby. 

Z menovaného vyplýva, že sa 150. výročiu revolučných udalostí venovala pozornosť 
najmä z vedeckého hľadiska a do pripomínania udalostí z rokov 1848/1849 sa zapojili 
vedecké pracoviská, Matica slovenská, obce, občianske združenia, ako aj politické špičky, 
pričom ťažiskom spomienky sa stalo vyhlásenie Žiadostí slovenského národa a vznik prvej 
Slovenskej národnej rady. Tieto udalosti predstavujú v súčasnom výklade slovenských dejín 
míľniky na ceste Slovákov k vlastnej štátnosti. 

Je preto otázne, prečo sa dopustili autori štúdie takého pochybenia a dovolili si 

                                                 
2 Organizátorom bolo Helsinské občianske zhromaždenie v SR. 
3 Organizátorom bol Historický ústav SAV. 
4 Organizátorom bola Matica slovenská. 
5 Organizátormi boli Odbor školstva v Novom Meste nad Váhom, Obecný úrad v Beckove a Trenčianske 

múzeum v Trenčíne. 
6 Organizátorom bol Obecný úrad Zemianske Podhradie. 
7 Organizátormi boli Katedra slovenských dejín a archívnictva FF UK a Österreichisches Ost- und Südosteuropas – Institut. 
8 PEKNÍK, Miroslav. Slovenské národné rady. Bratislava : Národné literárne centrum, 1988, 201 . 
9 ŽATKULIAK, Jozef (ed.). Národná rada v kontexte slovenských dejín. Bratislava : Národná rada SR, 1999, 209 s. 
10 Pozri <http://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/slovenska-mena/pamatne-mince> 
11 Pozri <http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-1998-slovenske-povstanie-1848-49-s-kuponom-150-

vyrocia-slovenskej-narodnej-rady> 
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povedať, že 150. výročie revolúcie ostalo na Slovensku „takmer bez povšimnutia“. Možnou 
odpoveďou je, že siahli po nesprávnych periodikách. Ak tvrdia, že výročie nechalo bez 
odozvy aj nacionalistov, je závažnou chybou, že nesiahli po najdôležitejšom nacionálne 
ladenom periodiku – Slovenských národných novinách vydávaných Maticou slovenskou. Len 
zbežným prelistovaním výtlačkov z roku 1998 by zistili, že tento rok bol vyhlásený 
za Svetový rok Slovákov a jeho vyvrcholením boli práve oslavy 150. výročia vzniku 
Slovenskej národnej rady. Ďalej by zistili, že sa v tomto periodiku venovala veľká pozornosť 
jednotlivým (známym a menej známym) činovníkom slovenského národného hnutia 
a dôležitým udalostiam v tomto období (žiadosti, ukončenie vydávania prvých slovenských 
politických novín, slovanský zjazd, priebeh revolúcie, vznik SNR atď.). Rovnako by našli 
rôzne vyhlásenia miestnych odborov viažucich sa k týmto udalostiam a boli by informovaní 
o vyššie zmienených podujatiach. 

Ak autori štúdie nenašli žiadne zmienky o týchto podujatiach v nimi uvedených 
periodikách, skôr to svedčí o tom, že voči udalostiam z rokov 1848/1849 neostala ľahostajná 
slovenská spoločnosť, ale redakcie týchto zvolených periodík. Typicky sú redakcie periodík 
názorovo veľmi ucelené a vytvárajú akési spoločenstvo. Málokedy je možné v rámci jedného 
periodika nájsť články s protichodnými názormi. Preto je potrebné zamerať sa pri skúmaní 
periodík najprv na „svetonázorové“ pozadie ich redakcií a čomu sa periodikum venuje 
vo všeobecnosti. Potom je už pomerne jednoduché odhadnúť, kde možno hľadať aké 
poznatky. V tejto súvislosti mali autori jednoznačne siahnuť aj po Slovenských národných 
novinách, ibaže by tak neurobili cielene. 

Oslavy na Slovensku boli rozdelené do mnohých regionálnych podujatí a aj tie, ktoré 
boli označené ako celonárodné, nepritiahli desaťtisíce návštevníkov. Tento stav však platí 
pri akýchkoľvek spomienkových podujatiach na Slovensku. Zúčastňujú sa ich hlavne 
národovci združení najmä okolo Matice slovenskej, politickí činitelia, vedci, prípadne miestni 
obyvatelia. Medzi hlavné dátumy, ktoré sú oslavované súčasnými politickými špičkami, patrí 
predovšetkým vypuknutie SNP. Až donedávna mali oslavy tejto udalosti predovšetkým 
regionálny charakter. Len toho roku, a to najmä vďaka bohatému sprievodnému programu 
a silnému medializovaniu, sa podarilo pritiahnuť na oslavy 70. výročia vypuknutia SNP tisíce 
ľudí. Naopak, kvôli takmer úplnému ignorovaniu médiami by mohol niekto podobne ako 
v prípade textu R. Brubakera a M. Feischmidt povedať, že 150. výročie narodenia Andreja 
Hlinku ostalo bez povšimnutia. A to aj napriek tomu, že sa počas celého roka uskutočňovali 
rôzne podujatia ako v prípade osláv 150. výročia vzniku SNR a ďalších udalostí spätých 
s revolučnými rokmi 1848/1849. 

Oslavy revolúcie v Maďarsku majú možno viac centralizovanejší charakter za účastí 
väčšieho počtu návštevníkov. Hľadanie rozdielov v spomínaní na minulosť medzi Slovákmi 
a Maďarmi si však vyžaduje omnoho podrobnejší výskum, ako len porovnanie osláv jedného 
výročia. Určite zohráva veľkú úlohu reťaz veľkých prehier v dejinách Maďarov – revolúcia 
1848/9, prvá a druhá svetová vojna a povstanie 1956. O to viac možno chápať vážnejšie 
vnímanie osláv týchto „prehier“ maďarskými menšinami v okolitých štátoch, keďže tu určite 
zohráva výraznú úlohu skutočnosť, že už nie sú štátotvorným národom a stratili svoje vedúce 
postavenie. Pravdepodobne preto vnímajú tragické dátumy vo svojej minulosti omnoho citlivejšie. 

Štúdia od R. Brubakera a M. Feischmidt vykazuje v otázkach týkajúcich sa Slovenska 
a Slovákov značné nedostatky a nepravdivé tvrdenia, ale ako celok podnecuje k zamysleniu sa 
nad vnímaním minulosti a spôsobmi, akými si ju vykladajú jednotlivé názorové skupiny (či už 
politické hnutia, organizácie, alebo médiá) a ako tento výklad presadzujú. K tomu podnecujú 
vlastne všetky štúdie obsiahnuté v zborníku. Hlavným poznatkom pre čitateľa, najmä 
nehistorika, ktorý by mal z danej knihy získať, je, že sa na každú udalosť možno pozerať 
z rôznych uhlov pohľadu a že ich výklad nie je nemenný, ale prispôsobuje sa dobe a potrebám 
názorových skupín, ktoré s nimi pracujú za účelom dosiahnutia určitého cieľa. 



HISTORIA NOVA  8 

 124

miscellanea 
––––––––––––––––––––––– 
 
Zoznam dizertačných prác v odbore História, sekcia Československé dejiny 
obhájených na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962 
 
Peter Podolan 
 
Poznámka 
 

Pri koncipovaní zoznamu sme kvôli prehľadnosti v tabuľke využili skrátený záznam 
údajov. Kompletný bibliografický záznam jednotky by vyzeral nasledovne: JIRÁSEK, Jozef. 
Slováci a Rusko. Studie k slovensko-ruským vztahům od počátku 10. století do počátku světové 
války. Dizertačná práca. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 1924, 202 s. 

 
Zoznam bol vytvorený podľa strojopisného súpisu záverečných prác v odbore 

História, sekcia Československé dejiny, ktorý vznikol pravdepodobne tesne po roku 1962.1 
Nepodarilo sa nám zistiť autora súpisu, z ktorého predkladáme v štruktúrovanej selektívnej 
podobe prepis položiek dizertačných prác. Nekontrolovali sme plošne presnosť názvov prác2 
ani ich súčasné umiestnenie či existenciu vo fyzickej forme. Predložený prepis súpisu nemusí 
byť úplný, poskytuje však predstavu o témach a frekvencii vypracovania dizertačných prác. 

                                                 
1 O súpise, jeho autorovi, dobe vzniku a pod. nemáme zatiaľ žiadne ďalšie informácie. 
2 Maďarský názov práce Alžbety Drobnej-Bajzovej Jobbágyok a Dózsa felkeles elöt és után Magyarországom 
bol evidentne skomolený (správne Jobbágyok a Dózsa felkeles előtt és után Magyarországon). 
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Priezvisko a meno  Názov práce  Dátum  Rozsah 
1924       
JIRÁSEK Jozef  Slováci a Rusko. Studie k slovensko‐ruským vztahům 

od počátku 10. století do počátku světové války. /Rkp./ 
24. 1. 1924  202 s. 

1925       
HOLINKA Rudolf  Sektáři v Čechách do sklonku XIV. věku.  13. 6. 1925   
1926       
WÁGNEROVÁ 
Oľga Ludovica 

Ján Jiskra z Brandýsa na Slovensku.  29. 4. 1926   

1928       
VARSIK Branislav  Husiti a reformácia na Slovensku do Žilinskej synody. 

/Príspevky ku vzájomným stykom zemí koruny českej 
so Slovenskom v XV. a XVI. Storočí/ I. časť Slováci 
na pražskej univerzite do konca stredoveku. Sborník FF 
UK v Bratislave. Roč. IV. č. 45 /7/ 1926. 37 s. /tlač./ 
II. Husiti a Jiskrovci na Slovensku. 90 s. /Rkp./ 
III. Reformácia na Slovensku do Žilinskej synody. 101 s. 
/Rkp./ IV. Pramene a literatúra. X. 10 s. /Rkp./ 

15. 6. 1928   

1930       
HÚŠČAVA Alexander  Kolonizácia Liptova do konca XIV. storočia.  12. 6. 1930   
ŠĽACHTA Florián  Styky českopoľské v dobe habsburské.  12. 6. 1930   
1931       
CIEKER Jozef  Slovenská otázka.  22. 10. 1931  45 s. 
1932       
BOKESZ František  Bratislava. /Príspevky k antropogeografii hlavného 

mesta Slovenska./ 
7. 12. 1932  82 s. + 

7 map. 
príloh 

DEME Ľudovít  Slovenská otázka v českej politike od začiatku 
XIX. storočia do konca rokov sedemdesiatych. /Rkp./ 

10. 3. 1932  172 s. 

1936       
HRUŠOVSKÝ 
František 

Vývoj stykov československo‐poľských do smrti 
Boleslava Chrabrého. 

13. 2. 1936  215 s. 

1938       
MAKOŠ MARUCH 
Peter  

Hodnoverné miesta so zreteľom na Slovensko.  1. 6. 1938   

ŠTIBRANÝ Vojtech  Panstvo Smolenicko‐Dobrovodské v XVII. a XVIII. storočí.  27. 5. 1938  112 s. + 
1 mapa 

1940       
FLOREK Pavol  Turčiansky Svätý Martin v stredoveku /Do roku 1526./.  4. 6. 1940  195 s. 

JANKOVIČ 
Vendelín 

Dejiny jezuitov v Banskej Štiavnici.  3. 10. 1940  164 s. + 
XC pozn.

KARVAŠ Jozef  Cechový život na Nitriansku a Tekovsku.  3. 10. 1940  131 s. + 
8 obr. 
príloh 

1944       
CINTAVÝ Pavol  Osvietenstvo na Slovensku.  26. 5. 1944   
1945       
POLLA Belo  Snahy o riešenie národnostnej otázky v Uhorsku /1860‐61/. 22. 8. 1945  128 s. 
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1946       
LEHOTSKÁ Darina  Nemecká kolonizácia v Turci.  28. 11. 1946  92 s. 
1948       
RATKOŠ Peter  Počiatky hornoliptovského baníctva.  12. 1. 1948  110 s. + 

61 s. príl. 
– listiny 

ŠARIŠSKÝ Imrich  Slovenský vývin a hlasizmus.  15. 4. 1948  100 s. 
TIBENSKÝ Ján  Historické základy slovenského národného obrodenia.  1. 4. 1948   
1949       
MURÍN Alexander  Život a cirkevná otázka Jána Rokycana.  15. 11. 1949  102 s. 
1951       
GEROVSKIJ Georgij  Istoričeskoje prošloje, narodnaja reč i narodnaja kuľtura 

prjaševiny. Praha 1948. /Zvláštny odtlačok zo zborníka 
Prjaševina./ s. 57‐163, mapky, kresby. 

31. 5. 1951   

MARSINA Richard  Žilina a žilinské právo do roku 1384. /V árpádovskej 
dobe so zreteľom k osídleniu žilinského kraja./. 

8. 3. 1950  140 s. + 
mapka 

1952       
BORODOVČÁK 
Viktor 

Agrárna otázka v ČSR od r. 1918‐1929 so zvláštnym 
zreteľom na Slovensko. 

12. 9. 1952   

DROBNÁ‐BAJZOVÁ 
Alžbeta 

Jobbágyok a Dózsa felkeles elöt és után Magyarországom. 
[Nevoľníci v Uhorsku pred a po Dóžovom povstaní] 

1. 9. 1952  79 s. 

HARAKSIM 
Ľudovít 

Obchodné a spoločensko‐kultúrne styky Slovenska 
s východnými Slovanmi, hlavne s Ukrajinou 
v 17. a 18. storočí vo svetle domácich prameňov. 

25. 11. 1952   

HORVÁT Pavel  Obchodné styky Levoče s Poľskom v druhej polovici 
16. storočia. 

28. 3. 1952   

HUČKOVÁ Anna  Triedne a ideologické korene ľudáctva.  26. 11. 1952   
MARCINKECH 
Almoš Jozef 

Zo života Galanty za feudalizmu.  11. 10. 1952  248 s. 

POPOVIČ Michal  Černyševskij, Rakúsko‐Uhorsko a Slováci.  6. 12. 1952  74 /31/ s.
STAVROVSKÝ 
Emilián 

Prehľad dejín feudalizmu v Uhorsku so zreteľom 
na Zakarpatsko v 13.‐17. storočí. 

12. 11. 1952  205 s. 

1953       
HUČKO Ján  Hlasisti.  6. 3. 1953  174 s. 
MOTOŠKA 
Vladimír 

Revolučné tradície prvomájových demonštrácií 
v priereze dejín robotníckeho hnutia Bratislavy od roku 
1890‐1929. 

16. 3. 1953  117 s. 

PIOVARČÍ Milan  Robotnícke hnutie v Bratislave od VOSR do založenia 
KSČ. /1917‐1921/. 

16. 3. 1953  48 s. 

PÍSCH Mikuláš  Robotnícke hnutie Bratislavy v rokoch 1903‐1907. 
/Obdobie prvých bojov a ohlasu ruskej buržoáznej 
revolúcie/. 

16. 3. 1953  130 s. 

V rokoch 1954 až 1962 žiadne dizertačné práce obhájené neboli. 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
PODOLAN, Peter. Zoznam dizertačných prác v odbore História, sekcia Československé dejiny 
obhájených na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962. In Štúdie 
(ne)dávnych čias. Historia nova 8. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 124-126. Dostupné 
na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino8.pdf> 



HISTORIA NOVA  8 

 127

o autoroch 
––––––––––––––––––––––– 
 
Mgr. Tomáš Adamčík 
pôsobí ako interný doktorand na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. V rámci svojej dizertačnej práce sa venuje biografii katolíckych kňazov, 
bratov Eugena a Jána (Miloslava) Geromettovcov. Ďalej sa venuje biografickému výskumu 
a pôsobeniu katolíckych kňažských elít slovenskej národnej identity v severnej časti 
Trenčianskej stolice v 19. storočí. 
 
 
Bc. Balázs Csiba 
študuje odbor história na FiF UK. Venuje sa stredovekým uhorským dejinám, primárne 
skúma osídlenie Žitného ostrova a tunajšie šľachtické rody. 
 
 
PhDr. Tomáš Černák, PhD. 
absolvoval doktorandské štúdium na Historickom ústave SAV, Oddelenie najnovších dejín, 
kde témou jeho dizertačnej práce bol politický vývoj na Slovensku po februári 1948. 
Vo svojom výskume sa ďalej zaoberá dejinami KSS a jej vedúcich predstaviteľov, 
osobnosťou Gustáva Husáka a taktiež kultúrnymi, cirkevnými či športovými dejinami. 
V rámci svojho výskumu publikoval desiatky vedeckých štúdií a popularizačných článkov. 
 
 
Mgr. Pavol Demjanič 
pôsobí ako interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Odborne sa 
zameriava na židovské dejiny v Uhorsku a slovensko-židovské vzťahy v prvej polovici 
19. storočia. 
 
 
Mgr. Lukáš Krajčír 
je interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Vo výskume sa 
zaoberá českými a slovenskými evanjelickými elitami v r. 1918-1938. V bádaní kladie dôraz 
na verejné pôsobenie slovenských evanjelických kňazov a ich percepciu slovenskej otázky 
počas 1. ČSR. 
 
 
Mgr. Nora Malinovská, PhD. 
vyštudovala odbor anglický jazyk a história na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde aj 
pokračovala v štúdiu ako interná doktoradka na katedre histórie. V súčasnosti pôsobí 
na Katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií UCM v Trnave. Venuje sa 
stredovekým dejinám stredoeurópskeho priestoru s dôrazom na problematiku stredovekých 
„Sclavinii“ a etnogenézy Slovanov. 
 
 
Mgr. Bc. Martin Neumann 
Absolvent magisterského stupňa odboru archeológia a bakalárskeho stupňa odboru história 
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa dobou bronzovou a stredovekými 
dejinami Uhorska a susedných krajín. 
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PhDr. Peter Podolan, PhD. 
pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa obdobím prvej polovice 
19. storočia s dôrazom na problematiku formovania moderných národov a historiografiu. 
 
 
Mgr. Jozef Špilka 
pôsobí ako interný doktorand na Historickom ústave Slovenskej akadémii vied, zaoberá sa 
najmä politickým vývojom na začiatku 50. rokov 20. storočia na Slovensku. 
 
 
Mgr. Peter Vanek 
pôsobí ako doktorand na Katedre slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Vo výskume sa zaoberá dejinami hospodárskych odvetví 
na Slovensku v prvej polovici 20. storočia so špecializáciou na chemický priemysel. 
Dlhoročne sa taktiež venuje vojenskej histórii druhej svetovej vojny, s dôrazom na pôsobenie 
slovenskej armády na východnom fronte. 
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