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Editoriál 

 
Vážení čitatelia, 

 

aj v ďalšom roku sme pre vás pripravili nové číslo vedeckého internetového 

časopisu Katedry histórie – Verbum historiae. Podobne ako aj v prechádzajúcich 

ročníkoch ponúkame čitateľom viacero zaujímavých, inšpiratívnych textov, ktoré 

obohacujú naše poznanie o nové poznatky z rôznych oblastí slovenských dejín prvej 

polovice 20. storočia.  

Doktorand našej katedry Ivan Stodola predstavuje vo svojej štúdii činnosť 

slovenského politika, podnikateľa, ekonóma a organizátora slovenského života vo 

Viedni Kornela Stodolu počas prvej svetovej vojny v posledných rokoch existencie 

Habsburskej monarchie. Do Viedne sa presťahoval krátko pred vypuknutím vojny 

v roku 1913 z Liptovského Mikuláša a hneď sa zapojil do organizácie života miestnej 

slovenskej menšiny. Podarilo sa mu založiť finančný ústav, ktorý poskytoval pôžičky 

slovenským živnostníkom. Zapojil sa aj do politického života, keď sa stal súčasťou 

tzv. belvedérskeho kruhu okolo následníka rakúsko-uhorského trónu arcivojvodu 

Františka Ferdinanda. V priebehu vojnových rokov sa spolu s manželkou zapojil do 

dobrovoľníckych prác vo vojenskej nemocnici a neustával v organizovaní politického 

života vo Viedni. Skupina sústredená okolo K. Stodolu zohrala dôležitú úlohu 

v slovenskom národnom hnutí a podieľala sa na aktivitách smerujúcich k vzniku 

samostatného československého štátu. 

Štúdia z pera historika Eduarda Laincza sa zaoberá pôsobením kňaza Antona 

Sýkoru, rodáka z Jablonky na Orave. Sýkora sa v medzivojnovom období zaradil 

svojimi aktivitami k polonofilskému prúdu slovenského verejného života. Príspevok 

približuje jeho život, štúdium a pôsobenie ako kňaza vo viacerých slovenských 

obciach. Štúdia neopomenie ani jeho názory na vtedajšie politické dianie. Všíma si 

jeho kontakty s viacerými polonofilmi, s ktorými sa usiloval medzi obyvateľmi hornej 

Oravy a Spiša prebudiť poľské národné povedomie. Prerod jeho postojov nastal po 

roku 1939, keď opustil svoje polonofilské stanoviská. 

Posledná štúdia Martina Gareka približuje osobnosť Karola Murgaša, 

slovenského spisovateľa, politika, redaktora a novinára, ktorý sa svojimi aktivitami 

a názormi zaradil k predstaviteľom radikálneho smeru slovenskej politickej 

a publicistickej scény. Ovplyvnený Karolom Sidorom sa Murgaš začlenil medzi 

najväčších stúpencov Poľska v rámci HSĽS a nekritickým obdivovateľom poľského 

režimu. Príspevok zachytáva jeho viaceré polonofilské aktivity. Dôraz kladie na 

vykreslení Murgaša ako osobnosti, ktorú charakterizovali prudké zmeny jeho 

politických postojov, čo sa po roku 1938 prejavilo v jeho zmenených postojoch 

k Poľsku. Krátko pred druhou svetovou vojnou sa z polonofila K. Murgaša stal 

„polonofób“ a germanofil. 

Okrem vedeckých štúdií číslo zapĺňajú už tradičné rubriky ako materiály, 

dokumenty, recenzie a správy z odborných akcií. 
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Kornel Stodola a zánik habsburskej monarchie* 

 

Ivan Stodola 

 

Abstract: Kornel Stodola and the breakup of the Habsburg Monarchy.  

The study describes the activities of Slovak organizer, politician, businessman and 
economist Kornel Stodola during the First World War and the last years of the 
Habsburg Empire. His activities were strongly influenced by the fact that he moved 
to Vienna in 1913, where he wanted to organize and support the local Slovak 
minority, which settled in the city. He established a self-help financial institution, 
which provided loans for Slovak tradesmen. He participated in the many social and 
cultural events in the city and became well known. Before the war, he was politically 
oriented mainly towards the so-called Belvedere circle but this affiliation ended 
shortly after the assassination of the Archduke Franz Ferdinand of Austria. With his 
wife he did voluntary work as secretary of a military hospital which helped him to 
know many figures from aristocracy and the Habsburg Court. Many Slovak, Czech 
and Rumunian representatives met regularly in his flat to discuss the further 
direction of the struggle for the rights of the national minorities. His closest colleagues 
in the city were Milan Hodža and Ivan Dérer. Their so-called Vienna group played 
important role in the Slovak National Movement, especially after the decision of key 
Czech and later Slovak politicians to struggle for an independent Czechoslovak state. 
The text, which ends on the 30th October 1918, is based on Stodola's diary, 
correspondence, newspaper articles and historical studies from many Slovak and 
Czech historians.  
Keywords: Kornel Stodola, Milan Hodža, Czechoslovakia, Slovakia, Habsburg 
Monarchy, Vienna, World War I, The Slovak National Movement 

 

 

Pre pôsobenie Kornela Stodolu počas prvej svetovej vojny a jeho účasť 

na procesoch, ktoré viedli k vzniku Československej republiky, bolo kľúčovým 

faktorom, že sa v roku 1913 presťahoval aj s manželkou Oľgou z Liptovského 

Sv. Mikuláša do Viedne. Ťažko dešifrovať skutočnú motiváciu manželov, no 

v úvode svojho denníka Kornel Stodola poznamenal, že jeho „pôvodnou 

myšlienkou bolo venovať sa našej slovenskej menšine vo Viedni“.1 Do mesta 

prišiel finančne zabezpečený, ako „jediný slovenský rentier“2, vďaka svojím 

predošlým podnikateľským aktivitám, ako aj mimoriadne vysokému venu 

manželky.3 Vo Viedni sa mu zrejme páčilo, keďže v apríli 1913 napísal v liste 

Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému, že v meste sa cíti výborne: „Tu veľmi čisté 

slavianske ovzdušie.“4  

 
* Táto štúdia vznikla v rámci projektu KEGA 059UK-4/2020 Vysokoškolská učebnica Dejiny strednej Európy (15. 

– 20. storočie). 
1 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom. Bratislava : Novina, 1938, s. 13. 
2 JANŠÁK, Štefan: Vstup Slovákov medzi slobodné národy (Ako sa zrodila prvá republika). Fakty, spomienky 

a úvahy o prevratových rokoch 1918 – 1919. Bratislava : Vydavateľstvo Spolu slovenských spisovateľov, 2006, 

s. 9.  
3 PETRÁŠ, Milan: Najväčší z veľkých – Aurel Bohuslav Stodola. Bratislava : Vydavateľstvo STU, s. 116. 
4 List K. Stodolu S. H. Vajanskému z 22. 4. 1913. In: PETRUS, Pavol (ed.).: Korešpondencia Svetozára Hurbana 

Vajanského II. (Výber listov z rokov 1980 – 1916). Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972, list 342, s. 328. 
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Už čoskoro po príchode začal svoj deklarovaný zámer napĺňať. 

Aktivizoval sa v menšinovom prostredí slovenskom, českom, ako aj 

rumunskom, v ktorom mala jeho manželka pochádzajúca zo slovenskej rodiny 

žijúcej v Bukurešti významné postavenie.5 Vstúpil do spolku Národ, ktorý bol 

oficiálne označovaný ako literárny spolok, hoci jeho agenda bola omnoho 

širšia. V jeho kruhu otvoril v roku 19136 záložňu (orig. názov: Slovenská 

Ľudová Záložňa), ktorá mala finančne pomáhať západoslovenským 

zeleninárom pôsobiacim v meste.7 Ľudová záložňa bola pritom jediným 

slovenským peňažným ústavom na území Predlitavska.8 V novembri 1917 

Kornel Stodola konštatoval, že „dnes shromažďuje okolo seba pekný počet 

roduverných tu usadených slovenských rodín“.9 Koncom roka 1916 mala 181 

podielnikov, 37 750 korún podielového kapitálu, 3 000 korún rezervy a platila 

(od svojho založenia) 4 – 5 percentnú dividendu.10 

Angažoval sa aj v iných kultúrnych aktivitách. V apríli 1913 pozval 

Svetozára Hurbana Vajanského na „slaviansky večierok“, ktorý sa konal 

v českom Národnom dome. Podujatie bolo zorganizované popri výstave Voľnej 

skupiny 1913, ktorú Kornel Stodola zabezpečoval ako člen „výstavkového 

výboru“. Vajanský na podujatí konanom 27. mája skutočne vystúpil 

a recitoval zo svojej básnickej skladby Herodes..Popri výstave Voľnej skupiny 

1913 sa konala aj Výstava slovenských výšiviek a keramiky vo Viedni, ktorú 

Kornel Stodola spoluorganizoval, pričom výšivky dodal prostredníctvom 

spolkov Lipy a Živeny.11 Dojmy z podujatia opísala jedna z návštevníčok 

v Dennici: „V dosť priestrannom pavillone sú pekne poukladané a rozvešané 

vkusné a krásne výrobky slovenských rúk, tak, že veru zastanúc tam, akoby 

uvoľní sa duša, sputnaná tvrdými a ťažkými okolnosťami našimi tu doma; 

rozradostní sa, a musí veriť v lepšiu budúcnosť. Pozdvihne sa nádejou, keď vidí, 

ako si nás v tom veľkom svete začínajú všímať, keď vidí, že sa staváme do radu 

druhých, pracujúcich a poznatých národov.“12 V spomínanej Dennici ho už 

v tomto období nazývali ako „slovenský konsul“.13 A to bol ešte len na začiatku 

svojho viedenského pôsobenia. Potrebu organizovania výstav s cieľom lepšieho 

spoznania slovenského ľudového priemyslu a umenia tematizoval Kornel 

Stodola aj v auguste toho istého roku na česko-slovenskej porade 

 
5 LIŠKA, Ján: Kornel Stodola sedemdesiatnik. In: K sedemdesiatke Kornel Stodolu 1966 – 1936. Bratislava : 

Novina, 1936, s. 91. 
6 Niektoré publikácie uvádzajú rok 1914, avšak podľa článku v Národných novinách od Kornela Stodolu to bolo 

koncom roka 1913. Pozri: STODOLA, Kornel: Priemysel, obchod, hospodárstvo. Vyzvanie k upisovaniu podielov 

Slovenskej Ľudovej Záložny vo Viedni. In: Národnie noviny, roč. 48, 11. 11. 1913, č. 132, s. 3. 
7 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 13. 
8 KOVÁČ, Dušan (ed.): Slovensko v 20. storočí. 2. zväzok. Prvá svetová vojna 1914 – 1918. Bratislava : VEDA, 

2008, s. 118. 
9 STODOLA, Kornel: Priemysel, obchod, hospodárstvo, s. 3. 
10 Tamže, s. 4. 
11 List K. Stodolu S. H. Vajanskému z 22. 4. 1913. In: PETRUS, Pavol (ed.).: Korešpondencia Svetozára Hurbana 

Vajanského II., list 342, s. 327-328. 
12 K. R.: Viedeň – Skalica – Hodonín. – Poznámky z ciest. In: Dennica, roč. 15, 1913, č. 7, s. 178. 
13 Tamže, s. 173. 
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v Luhačoviciach.14 Stodola sa 5. augusta zúčastnil dôvernej porady 

Ústredného klubu Slovenskej snemovej národnostnej strany v Martine, ktorá 

bola rozohnaná a spolu s ďalšími účastníkmi bol odsúdený na päť dní väzenia 

a 200-korunovú pokutu.15 

Aktívne sa zapojil aj do plesovej sezóny, o čom referoval v slovenskej 

tlači. V januári 1914 sa napríklad zúčastnil plesu rumunského akademického 

spolku, pričom, ako uviedol: „U vyššieho rumunského dôstojníctva našiel som 

veľký súcit a porozumenie oproti snahám slovenského národa.“16 Bol tiež na III. 

Českom plese, na ktorom sa zúčastnila česká šľachta i úradníctvo. Prítomní 

si mohli zakúpiť suveníry v podobe vejára so slovenskou výšivkou. Kornel 

Stodola ich zabezpečoval prostredníctvom Lipy. Vyšiť tristo rovnakých vejárov 

bolo veľmi náročné, avšak nakoniec sa to podarilo, a na českom plese vejáre 

Slovákov a Lipu nielen dôstojne reprezentovali, ale dokonca sa „závodilo 

o ne“.17 Ako skonštatoval Stodola na margo plesu: „Naše ľudové umenie kliesni 

si vzdor ohromnej súťaži svojou nenapodobiteľnou krásou a pôvodnosťou stále 

cestu vopred.“18 Na sokolskú zábavu, na ktorú boli pozvaní Slováci, ako aj 

predstavitelia iných slovanských národov zaobstaral kroje pre slovenské páry.  

Samotný spolok Národ počas fašiangov 1914 zorganizoval tri zábavy, 

pričom dve z nich navštívil aj lekár a publicista Pavel Blaho. Z pohľadu 

Kornela Stodolu mali tieto akcie vznešené ciele, ktoré sa aj darilo napĺňať: 

„Každá slovenská zábava tu vo Viedni slúži vyšším národným cieľom. 

Zachováva, udržuje, spojuje náš ľud; prebúdza, upevňuje, zosilňuje, zveľaďuje 

národnú myšlienku. Duch našich zábav unáša náš ľud z hmotárskeho močiara 

veľmesta, sbližuje ho ku jasným výšinám ideálnych snáh.“19 Na plese 

rakúskeho domáceho priemyslu (Hausinustrielball), v rámci ktorého figuroval 

ako člen výboru, mal možnosť „shovárať sa s niekoľkými najvplyvnejšími ľuďmi 

našej ríše“.20  

Prenikanie do spoločnosti, získavanie cenných a vplyvných známosti 

bolo umožnené nesporne, okrem iného, aj jeho jazykovými znalosťami a 

spoločenským vystupovaním.21 Podobnými schopnosťami a vlastnosťami sa 

vyznačovala i jeho manželka, ktorá ho na spoločenských akciách 

sprevádzala.22 Pri analyzovaní kultúrneho života vo Viedni na stránkach 

Slovenského denníka konštatoval, že „tu, uprostred nivelujúceho veľmesta, 

(ľud, pozn. I. S.) viac zachoval zo svojich starých zvykov a tradícií, než by sa to 

 
14 JURČIŠINOVÁ, Nadežda: Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908 – 1913). Bratislava : VEDA, 2015, 

s. 140. 
15 KRONIKA. In: Prúdy. Revue mladého Slovenska, roč. 4, 1913, č. 10, s. 439. 
16 STODOLA, Kornel: Český ples. – Rumunský sylvester. Dve národné manifestácie vo Viedni. In: Slovenský 

denník, roč. 5, 22. 1. 1914, č. 15, s. 2.  
17 Lipa. In: Živena. Turčiansky Sv. Martin, roč. 5, 1914, č. 1, s. 31. 
18 STODOLA, Kornel: Český ples. – Rumunský sylvester, s. 2. 
19 STODOLA, Kornel: Fašiangy vo Viedni. In: Slovenský denník, roč. 5, 4. 3. 1914, č. 43, s. 2-3. 
20 Tamže, s. 3. 
21 V tej dobre ovládal minimálne nemecký, maďarský, francúzsky, anglický a rumunský jazyk. 
22 Životopis. In: K sedemdesiatke Kornela Stodolu 1866 – 1936. Bratislava : Hospodárske rozhľady, 1936, s. 11. 
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vôbec myslelo. Akoby sa bola jeho duša inštinktívne tu viac uzavrela pred 

cudzími vplyvmi než u nás.“23 Všíma si taktiež, že čím chudobnejšia slovenská 

zábava, tým väčšia rodoláska: „...u nás hlavným nosičom a inkarnáciou našej 

národnej myšlienky zostane vždy len ten chudobný, úbohý, pospolitý slovenský 

ľud.“24 V máji 1914 usporiadal spolok Národ slávnosť, na ktorej vystúpili 

ochotníci a spevokol pod vedením Gejzu Reháka. S príhovorom k Slovákom 

žujúcim vo Viedni vystúpil učiteľ a farár Ľudovít Okánik zo Skalice, ako aj 

Kornel Stodola, ktorý sa vo svojom prejave venoval „historickému vývinu práv 

slovenského ľudu“. Po prejavoch nasledovala tanečná zábava.25  

Napredoval aj v ekonomickej sfére. Vo februári 1914 bol zvolený za 

podpredsedu Ľudovej Banky účastinného spolku v Novom Meste nad Váhom.26 

O úspešnom etablovaní v rakúskej spoločnosti svedčí iste i fakt, že v apríli bol 

vymenovaný za člena dozornej rady Oesterreichische Hausindustrie.27  

Na jar 1914 sa zúčastnil v Hofburgu diplomatického soirée, počas 

ktorého cisár František Jozef I. prijal pestré zloženie vyššej spoločnosti. 

Stodola o svojej účasti napísal do Slovenských pohľadov črtu, v ktorej 

nachádzame predtuchu blížiacej sa katastrofy: „Ale spoločnosť, ktorej čo do 

skvostu v celej ríši niet páru, ako by niečo ťažilo, ako by nejaké nebezpečenstvo 

číhajúc striehlo za dverami. A to, čo tam za tými dverami striehne, ten 

neviditeľný hrozný obličaj, je tá večná záhada, je – smrť.“28 Popri týchto 

aktivitách publikoval v Slovenských pohľadoch taktiež svoje cestopisné zážitky 

zo Španielska.29 

Viedenské aktivity Kornela Stodolu však nezostali bez kritiky. Už 

začiatkom januára 1914 bol v Slovenských ľudových novinách 

publikovaný článok anonymného autora. Podľa neho spolok Národ vedie malá 

skupina, ktorej vedúci sa v spolkovej knižnici „iba o to starali, aby každý 

katolícky Slovák prečítal Martina Luthera vychvaľujúci životopis. Spravili sa 

kedy-tedy aj nejaké zábavy, ale to bývali iba také ‚mulačky‘, bez duševných 

krídel, bez ducha nábožnosti, a bez pravého vzletu slovenčiny.“ Autor 

pokračoval: „Už neni na tie veci väčšieho figliara, jak istý Stodola, ktorý, ako 

sme sa dopočuli, mal pred tým kožiareň v Liptove. Tá mu išla nedobre. On sa 

z nej zručne vyzul a došiel k nám za ‚vodcu‘ a namáha sa pre seba z nás 

spraviť kožiareň a či záložňu, kde by sme sa zakladali, aby tu mal teplé 

 
23 STODOLA, Kornel: Fašiangy vo Viedni. In: Slovenský denník, roč. 5, 5. 3. 1914, č. 44, s. 2. 
24 Tamže, s. 3. 
25 STODOLA, Kornel: Slávnosť spolku „Národ“ vo Viedni. In: Slovenský denník, roč. 5, 14. 5. 1914, č. 91, s. 3. 
26 Dopisy. In: Národnie noviny, roč. 45, 19. 2. 1914, č. 21, s. 2. 
27 Chýrnik. In: Národnie noviny, roč. 45, 30. 5. 1914, č. 63, s. 3. 
28 STODOLA, Kornel: Beseda. Vo Viedni z jari 1914. In: Slovenské pohľady, roč. 34, 1914, č. 4, s. 251-252. 
29 STODOLA, Kornel: Zo Španielska. In: Slovenské pohľady, roč. 34, 1914, č. 2, s. 78-88; STODOLA, Kornel. 

Zo Španielska. In: Slovenské pohľady, roč. 34, 1914, č. 5, s. 261-274; STODOLA, Kornel. Zo Španielska. In: 

Slovenské pohľady, roč. 34, 1914, č. 7, str. 389-399; STODOLA, Kornel. Zo Španielska. In: Slovenské pohľady, 

roč. 34, 1914, č. 8, s. 457-478. 
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hniezdečko.“ Podľa autora bola zábava namierená proti predstaviteľom ľudovej 

politiky.30  

Pri uvažovaní o ideovom smerovaní Kornela Stodolu v rámci vtedajšieho 

národného hnutia nám môže napomôcť nielen jeho účasť na porade v 

Luhačoviciach, ale aj jeho odpoveď v ankete časopisu Prúdy z prvej polovice 

roka 1914. Jej cieľom bolo „shrnúť mienky a názory vynikajúcich inteligentov 

československého národa“31 na myšlienku československej vzájomnosti 

a jednoty. Medzi mnohými opýtanými, s častokrát košatými odpoveďami, bol 

aj Kornel Stodola, ktorý odpovedal lakonicky, avšak pomerne výstižne: „Som 

za československú jednotu pri zachovaní samostatnosti a udržaní individuality 

slovenského národa.“32 

Z hľadiska reálnej politickej koncepcie sa Kornel Stodola v tomto období 

orientoval na Milana Hodžu a prostredníctvom neho na príslušníkov tzv. 

belvedérskeho kruhu. Jeho členovia sa snažili o pretvorenie habsburskej ríše 

pomocou ovplyvňovania následníka trónu Františka Ferdinanda. V rámci tejto 

skupiny sa Hodža postupne stal súčasťou najužšieho okruhu podieľajúceho 

sa na opatreniach, ku ktorým malo dôjsť v prípade Františkovho nástupu na 

trón.33 Stodola svoje začlenenie k tejto skupine opísal vo svojom denníku: „Ale 

Hodža postavil hneď moju činnosť na širšiu bázu tým, že oboznámil ma 

s viedenskou rumunskou kolóniou, na čele ktorej stál prof. Popoviciu, autor 

známeho diela o Veľkorakúsku, totiž o jeho zmene v smysle národnostnej 

samosprávy a územného rozhraničenia podľa rečovej príslušnosti. Popoviciu ma 

uviedol do kruhov tej feudálnej aristokracie, ktorú pre túto ideu získal, čo 

v budúcnosti malo pre mňa ďalekosiahly spoločenský význam.“ Orientáciu na 

následníka trónu odporúčal Stodolovi pri návšteve Viedne aj Robert W. Seton-

Watson.34 Ten neskôr nazval Kornela Stodolu žartovne „prvým slovenským 

ambassadorom“ vo Viedni.35 Stodola v retrospektíve rozlišoval počas svojho 

viedenského pôsobenia dve etapy: „Prvé obdobie pred vojnou viedlo sa 

v znamení revízie dualizmu a zavedenia všeobecného volebného práva 

v Uhrách, tedy cieľom demokratizovania verejného života a lepšieho politického 

uplatnenia sa národnosti,...“ Pri orientácii na následníka trónu Stodola však 

nebol naivný: „Jediný z Habsburgovcov, ktorý bol orientovaný v prospech 

uhorských národností, bol následník trónu, František Ferdinand, nie snáď 

z nejakých slavianofilských pohnútok, ale preto, že jeho diktátorským chúťkam 

 
30 Dopisy – Viedeň. In: Slovenské ľudové noviny, roč. 5, 2. 1. 1914, č. 1, s. 3. 
31 ŠROBÁR, Vavro: Anketa o československej vzájomnosti. In: Prúdy. Revue mladého Slovenska, roč. 5, 1914,  

č. 9 – 10, s. 2.  
32 Tamže, s. 565. 
33 GALANDAUER, Jan: „Belvederská episoda“ Milana Hodži. In: PEKNÍK, Miroslav (ed.): Milan Hodža - štátnik 

a politik. Bratislava : VEDA, 1994, s. 51-54. 
34 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 14. 
35 SETON-WATSON, Robert William: Pozdrav k narodeninám. In: ŠTEFÁNEK, Anton – VOTRUBA František: 

Milan Hodža. Publicista, politik, vedecký pracovník. Spomienky úvahy, štúdie. Praha : Českomoravské podniky 

tiskařské a vydavatelské, 1930, s. 570. 
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zavadzala sila Maďarstva.“36 Porady belvedérskej „grupy“ sa konali 

v Stodolovom priestrannom byte na Hauptstraße 4 v okrsku Landstraße.37  

Táto orientácia skončila 28. júna 1914 smrťou následníka po atentáte 

v Sarajeve. Kornel Stodola viedol delegáciu slovenských politikov, ktorí na 

pohrebe Františka Ferdinanda položili k jeho rakve veniec so stuhou vo 

farbách trikolóry s nápisom: „Veľkej nádeji, očakávanej silnej záštite, hlboko 

skormútení Slováci.“38 Tesne po pohrebe, 12. júla, zorganizoval spolok Národ 

koncert a divadelné predstavenie. Kornel Stodola na podujatí vystúpil 

s prejavom, v ktorom vzdal úctu pamiatke Františka Ferdinanda a jeho 

manželke. Mal taktiež prednášku s názvom Prečo máme deti v materčine 

vyučovať?. Slovenský denník akciu interpretoval ako „krásnu impozantnú 

manifestáciu slovenskej vernosti“.39  

Po smrti následníka trónu mal ambíciu stať sa vodcom aristokracie 

a realizovať následníkov závet jeho stúpenec – gróf Henrich Beaufort. V tomto 

zmysle adresoval list Slovákom, v ktorom ocenil ich vernosť Františkovi 

Ferdinandovi a vyzval prívržencov, aby dokončili jeho dielo.40 Stúpenci 

Františka Ferdinanda zorganizovali v júli 1914 poradu, na ktorú pozvali 

predstaviteľov nemaďarských národov. Slovákov na porade reprezentoval 

práve Kornel Stodola.41 Ten bol pripravený pokračovať na báze belvedérskej 

politiky, ako o tom svedčí i list Matúšovi Dulovi: „Teraz Ťa prosím 

o nasledovné. Včera tu bol u mňa gróf Beaufort. Naši feudálni priatelia prosia 

od nás nasledovné. Aby sme po našich mestách ulice, po našich lúkach niektoré 

body, kopce, doliny, rieky pomenovali po mene Františka Ferdinanda a aby to 

ihneď išlo do našich časopisov. Ja myslím si to asi tak, že ak by nešlo 

pomenovať nejakú uličku tak zvečniť meno následníka v našich lánoch [ ] 

Hlavné je hneď každú maličkosť uverejniť, aby som tu mohol našim feudálnym 

priateľom odolať. Ktorí to dajú nahor. Hodža, ktorý je tu už asi 10 dní súhlasí 

s týmto. Takýto prejav našej lojálnosti nemôže škodiť a keďže to naši feudálni 

spojenci od nás žiadajú tak to musíme urobiť. Veľmi by Ťa prosil keby ste boli 

taký láskavý iniciatívu vziať v tomto ohľade [ ] Hlavne v tomto smere 

bezodkladne pokračovať, aby tento pohyb prišiel do verejnosti lebo je našim 

priateľom z taktických príčin potrebný. Oni chcú na našu lojalitu upozorniť.“42 

 
36 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 14. 
37 Slovenská národná knižnica – Literárny archív (ďalej SNK LA), navštívenka Kornela Stodolu s ďakovaním od 

Ela Šándora, [b. d.], sign. 90 Y 22. 
38 KOVÁČ, Dušan (ed.): Prvá svetová vojna 1914 – 1918, str. 16; Podľa Národných novín: „Ztratenej nádeji – 

hlboko skormútení Slováci“. Pozri aj: BEAUFORT, Henrich: „Ztratená nádej národov.“ Dobré slovo verným 

Slovákom. In: Národnie noviny, roč. 45, 9. 7. 1914, č. 79, s. 1. 
39 Slávnosť spolku „Národa“ vo Viedni. In: Slovenský denník, roč. 5, 21. 7. 1914, č. 138, s. 3. 
40 BEAUFORT, Henrich: „Ztratená nádej národov.“ s. 1. 
41 HRONSKÝ, Marián – PEKNÍK, Miroslav: Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-

slovenska. Bratislava, VEDA : 2008, s. 67-68. 
42 SNK LA, list K. Stodola M. Dulovi zo 17. júla 1914, sign. 94 K 6. 
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Podobné listy adresoval aj Ivanovi Dérerovi a Rudolfovi Markovičovi. Tieto 

aktivity belvedérskej orientácie však už nemali dlhé trvanie.43 

Po smrti následníka trónu sa čoskoro rozpadli nádeje vkladané časťou 

slovenských politikov o možnom zásahu viedenského dvora v prospech 

Slovákov a slovenská politika sa musela s novou situáciou vyrovnať. Politická 

línia, s ktorou sa do značnej miery stotožnilo aj vedenie Slovenskej národnej 

strany, sa prerušila.44 

 Po vypuknutí prvej svetovej vojny nastúpil Kornel Stodola aj 

s manželkou v auguste 1914 ako dobrovoľník do Nemocnice sv. Alžbety za 

„dobrovoľného sekretára nemocnice“.45 Primár mu dal za úlohu písať protokoly 

o ranených.46 Črty, ktorým dominujú opis atmosféry nemocnice a utrpenia 

vojakov, publikoval v roku 1916 v Národných novinách.47 Manželka Oľga 

v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti dokonca asistovala na operačnom sále. 

Hodila sa jej znalosť mnohých jazykov. Mohla komunikovať s ranenými, 

pričom sa starala najmä o rumunských vojakov, ktorí inými jazykmi 

nehovorili.48 Za svoju činnosť bola ako jedna z prvých dám vo Viedni 

vyznamenaná „striebornou čestnou medailou červeného kríža s válečnou 

ozdobou“ a ako Kornel Stodola informoval v liste Hanu Gregorovú: „Do tej 

nemocnice, kde je moja, (manželka, pozn. I. S.) často chodievajú členovia 

panovníckeho dvoru a pred ktorými moja svoju slovenskosť prirodzene nikdy 

nezatají. Mimo toho aj dvorné kruhy a najvyššia šľachta, z ktorých veľmi 

mnohých moja pozná už intímnejšie, je moja všade ako slovenská dáma známa 

a túto reprezentatívnu úlohu drží za vážnejšiu ako samotné vyznamenanie.“49 

Oľga svoje postrehy, ktorým dominuje taktiež utrpenie vojakov, opísala 

v Živene.50  

V začiatkoch vojny bolo pre politické reprezentácie národnosti skutočne 

ťažké odhadnúť výsledok vojny a potenciálne dôsledky. Priestor dostávali 

rôzne úvahy, ako ukazuje aj Stodolov denníkový zápis z októbra 1914: „Večer 

v kaviarni Landmannovej veľká politické debata s Rumunmi, na ktorej sa 

tvrdilo, že konečne zostanú len dva nevysilené štáty, a to Nemecko a Rusko. 

Tieto sa dohodnú, podelia si Rakúsko medzi sebou. Česko, Morava, Sliezsko 

a Terst si vezme Nemecko, Česko, že by malo dostať úplnú autonomiu, lenže by 

sa muselo vzdať ruskej iredenty. Sedmohradsko a Vukovinu dostalo by 

Rumunsko a Banát s Chorvátskom a Slavoniu pripadly by Srbsku. Len ohľadne 

Slovenska nebol na čistom. Jedni hovorili, že bude s Českom tvoriť jeden štát, 

 
43 HRONSKÝ, Marián – PEKNÍK, Miroslav: Martinská deklarácia, s. 68-69. 
44 Tamže, s. 65. 
45 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 19. 
46 Tamže, s. 20. 
47 STODOLA, Kornel: Črta z vojenskej nemocnice. In Národnie noviny, roč. 47, 8. 1. 1916, č. 3, s. 3-4. 
48 LIŠKA, Ján: Kornel Stodola sedemdesiatnik, s. 91. 
49 SNK LA, list K. Stodolu H. Gregorovej, [b. d.], sign. 43 F 52. 
50 STODOLOVÁ, Oľga: Z vojenskej nemocnice sv. Alžbety vo Viedni. In: Živena, roč. 4, 1915, č. 3-4, s. 122-

123.  
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iní hovorili, že Uhorsko ostane celé, ovšem že za istých garancií, daných 

národnostiam. Viedeň a rakúske zeme tvorily by sväzový štát Nemecko.“51 

Po Nemocnici sv. Alžbety nastúpil Stodola na výzvu „priateľov 

z aristokracie“ ako „dobrovoľný tajomník“ do nemocnice v Pálffyho paláci na 

námestí Josefsplatz, kde slúžili sestry pochádzajúce z rodín najvyššej šľachty. 

Keďže „sa už vtedy tešil takej dobrej povesti patriota, gentlemana, dobre 

situovaného pána so salónnym vychovaním, že sestry ho privítali na novom 

pôsobisku s prejavmi sympatií.“52 V nemocnici mohol, okrem iného, od 

ranených vojakov získavať informácie o situácii na frontoch a tie následne 

distribuovať ďalej.53 V lete 1914, keď represie a odvody dopadali na jeho 

priateľov a spolupracovníkov, ho sužovali obavy: „Stiesnená nálada, Počul 

som, že Ján Cablk je vo väzení. Kdeže sú naši? Kde je Hodža, Jesenský, Dérer?“ 

Zo Slovenska mu navyše prichádzalo veľa listov, prostredníctvom ktorých sa 

ľudia pokúšali získať informácie o svojich nezvestných príbuzných z frontov. 

V septembri 1914 ho navštívili tajní detektívi pod vedením vrchného 

policajného komisára a urobili mu prehliadku bytu. Zobrali mu viacero 

dokumentov a následne s ním spísali protokol na policajnom komisariáte.54 

Práca v nemocnici a organizácia rôznych dobročinných podujatí mu 

pomohli zoznámiť sa a prehĺbiť vzťahy s členmi aristokracie a panovníckeho 

dvora ako napríklad so Zitou Burbonskou-Parmskou ‒ manželkou Karola I. 

a poslednou rakúskou cisárovnou, viedenským arcibiskupom Friedrichom 

Gustavom Pifflomm, arcivojvodkyňou Izabellou Rakúskou či Máriou Terezou 

Habsbursko-Lotrinskou.55 Na základe pozorovania ich životného štýlu 

a správania v denníku konštatoval: „Pomaly začínam byť zasvätený do 

všetkých intríg dvora. Poznávam mentalitu aristokratov a konštatujem, že sú 

omnoho jednoduchší v cítení, držaní a zmýšľaní, než naši hornouhorskí 

malozemani.“56 O jeho postavení v nemocnici, ako aj širšej spoločnosti, iste 

svedčí aj fakt, že v októbri 1916 bol hľadať nový „príbytok pre našu 

nemocnicu“.57 

Od vypuknutia vojny sa jeho byt stal dôležitým miestom, kde sa 

stretával pestrý národnostný i politický mix osobností. Medzi české, s ktorými 

sa stýkal podľa denníkov najčastejšie, patril katolícky kňaz a politik Alois 

Kolísek. Pravidelne sa stretával taktiež s rumunským politikom a neskorším 

rumunským premiérom Alexandru Vaida-Voevodom. Chodieval na večierky do 

spolku Slovanská beseda a bol zvolený do správy českej tlačiarne Melantrich, 

ktorá vydávala Vídenský denník.58  

 
51 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 24. 
52 JANŠÁK, Štefan: Vstup Slovákov medzi slobodné národy, s. 9. 
53 Životopis. In: K sedemdesiatke Kornela Stodolu 1866 – 1936, s. 15. 
54 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 22. 
55 Tamže, s. 22-29. 
56 Tamže, s. 32. 
57 Tamže, s. 45. 
58 Tamže, s. 25. 
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V marci 1915 vycestoval na Slovensko. V Ružomberku sa stretol 

s Vladimírom Makovickým a Matejom M. Bellom. V Martine s Matúšom 

Dulom, Jozefom Škultétym a Svetozárom Hurbanom Vajanským. Následne 

išiel do Budapešti za bratom Emilom a jeho rodinou.59  

Aby sa vyhol odvodu do armády, v máji nastúpil do tzv. Slovenskej 

jazykovej skupiny Cenzorského oddelenia Spoločného centrálneho 

spravodajského úradu Červeného kríža,60 čo bolo z hľadiska ďalšieho vývoja 

udalostí veľmi dôležité. V novšej syntetizujúcej literatúre sa, bez uvedenia 

zdroja, objavila informácia, že na oddelenie cenzúry sa dostal vďaka 

slobodomurárskym kontaktom.61 Kornel Stodola bol 8. februára 1913 prijatý 

do lóže Észak (Sever), ktorej členovia sa schádzali vo Vrútkach.62 Niektorí 

autori však pochybujú o tom, že by bol s lóžou v tomto období udržiaval 

kontakty.63 V auguste prišiel na chorvátske oddelenie cenzúry aj Milan 

Hodža.64 Práca v tesnej blízkosti umožnila zintenzívnenie kontaktov medzi 

nimi. Kornel Stodola si v denníku poznamenal: „Mám z toho veľkú radosť 

a keď ho vidím, ovláda ma zvláštny pocit istoty.“65  

Po príchode Milana Hodžu zostavili zoznam ľudí žujúcich na Slovensku, 

s ktorými bolo potrebné udržovať pravidelné styky. Patril medzi nich napríklad 

farár Samuel Zoch, redaktor Robotníckych novín Emanuel Lehocky, profesor 

Alois Kolísek či farár Ľudovít Okánik. Inštrukcie prostredníctvom nich 

putovali do Trnavy, Martina, Ružomberka či Prešova.66  

Začiatkom augusta 1915 rozvírila hladinu slovenského politického 

života ponuka od premiéra Štefana Tiszu, ktorá naznačovala, že vláda by bola 

za určitých podmienok ochotná urobiť slovenskej politickej reprezentácii isté 

ústupky. Tisza však nepripúšťal zavedenie všeobecného volebného práva, ani 

progresívnej dane. Sprostredkovateľ ponuky, komisár Lajos Kürthy, taktiež 

nezabudol naznačiť, že Slováci sa budú musieť zriecť každej spolupráce 

s Čechmi. Slovenská reprezentácia napokon ponuku odmietla a k premiérovi 

nešla.67 Kornel Stodola sa o ponuke vo svojom denníku stručne zmieňuje: 

„Našich nahovárali, aby šli deputatívne k Tiszovi. Hodža je rozhodne proti tomu. 

Neprijíma žiadne koštiale od Tiszu.“68  

 
59 Tamže, s. 30-31. 
60 V slovenskej historiografii a memoároch sa väčšinou používa označenie „cenzúra“. V origináli Zensurabteilung 

des Gemeinsames Zentralnachweisbuerau des Roten Kreuzes. Pozri: Lojalita Slovákov pod drobnohľadom 

cenzorov. KOVÁČ, Dušan (ed.): Slováci v prvej svetovej vojne 1914 – 1918. Pramene k dejinám Slovenska 

a Slovákov. Zv. XI b. Bratislava : LIC, 2010, dok. č. 39, s. 172. 
61 KOVÁČ, Dušan (ed.): Prvá svetová vojna 1914 – 1918, s. 204. 
62 LIPTÁK, Ľubomír: Slobodní murári na Slovensku v období dualizmu. In: Historický časopis, roč. 39, 1991, č. 

1, s. 42. 
63 PETRÁŠ, Milan: Najväčší z veľkých – Aurel Bohuslav Stodola. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2017, s. 116. 
64 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 32. 
65 Tamže, s. 34. 
66 JANŠÁK, Štefan: Vstup Slovákov medzi slobodné národy, s. 11. 
67 PEKNÍK, Miroslav: Dr. Vavro Šrobár a formovanie slovenskej politiky. In: PEKNÍK, Miroslav (ed.). Dr. Vavro 

Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník. Bratislava : VEDA, 2012, s. 87-88. 
68 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 35. 
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Po niekoľkých mesiacoch pôsobenia na cenzúre sa Kornel Stodola stal 

šéfom slovenského oddelenia. Aj vďaka tomu bolo možné umiestniť sem Ivana 

Dérera. Ten bol na začiatku vojny na krátko uväznený a následne v októbri 

1914 zranený na východnom fronte. Ako vojnový invalid sa na jeseň 1915 

dostal na cenzúrne oddelenie divízneho veliteľstva v Sedmohradsku.69 Vďaka 

Kornelovi Stodolovi a jeho konexiám bol v októbri 1915 prevelený na slovenské 

oddelenie a stal sa dôležitou súčasťou viedenskej skupiny, do ktorej jadra 

patril aj Ján Cablk.70 Centrálny cenzúrny úrad, kde pôsobili, bol veľkou 

inštitúciou zamestnávajúcou viac, než 2000 ľudí, pričom sa delil na oddelenia 

podľa jednotlivých národností. Oddelenie vedené Stodolom malo asi 15 ľudí, 

ktorých úlohou bolo cenzurovať korešpondenciu vojakov a zajatcov. Pracovalo 

sa od ôsmej do druhej, pričom cenzori mali za úlohu robiť z korešpondencie 

rôzne závery a správy. Kornel Stodola, okrem iného, v správach poukazoval 

na korupčnosť maďarónskych úradníkov na Slovensku, účelovo zdôrazňoval 

lojálnosť slovenských zajatcov a zamlčoval prebehlíkov.71 Napríklad v októbri 

1915 odovzdal dáta z cenzúry arcivojvodovi Františkovi Salvátorovi, ktorý 

v tom čase zastával vysokú pozície v rakúskom Červenom kríži. V novembri 

referoval o situácii zajatcov v Rusku v spoločnosti, ktorej súčasťou bol aj 

Albert Apponyi: „Keď som vysvetľoval na mape a hovoril, že tu sú maďarskí 

zajatci, tak mi vždy skočil Apponyi do reči a hovoril: uhorskí ‒ a to asi 

štyrikrát.“72 

V prvej fáze činnosti sa viedenská skupina mohla opierať aj o rakúsku 

šľachtu nenávidiacu uhorského ministerského predsedu Štefana Tiszu. Vďaka 

tejto nenávisti mohla skupina vystupovať proti maďarskej oligarchii. Pokiaľ sa 

diskusie netýkali základov monarchie, viedenské kruhy ich trpeli. Ako uvádzal 

Štefan Janšák, jedine tak si môžeme vysvetliť, že časté a nápadné návštevy 

politikov v byte Kornela Stodolu si polícia nevšímala.73 Výhodou skupiny okolo 

Hodžu a Stodolu bolo taktiež to, že nebola pod dohľadom uhorskej polície. 

Mohla využívať svoje pôsobisko na získavanie správ a kontaktov, byť v 

kontakte s činiteľmi mnohých národov a nenápadne sa stretávať s ľuďmi 

z rôznych častí Slovenska. 

Okrem Stodolovho bytu boli miestami rokovaní a stretnutí aj rôzne 

kaviarne: Landmannova74 kaviareň, kaviareň Capua, Tuchlauben či Monopol. 

Lokality pritom rôzne menili, aby boli stretnutia nenápadné.75 Pri susednom 

 
69 HRONSKÝ, Marián: Ivan Dérer v čase prvej svetovej vojny a slovenského prevratu. In: PEKNÍK, Miroslav 

(ed): Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista, Bratislava : VEDA, 2011, s. 152-153. 
70 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 35. 
71 KOVÁČ, Dušan: Ivan Dérer. In: KOVÁČ, Dušan (ed.): Muži deklarácie. Martin : Osveta, 1991, s. 216-217. 

K jeho činnosti cenzora pozri aj: Lojalita Slovákov pod drobnohľadom cenzorov. In: KOVÁČ, Dušan (ed.): 

Slováci v prvej svetovej vojne, dok. č. 39, s. 168-172. 
72 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 40. 
73 JANŠÁK, Štefan: Vstup Slovákov medzi slobodné národy, s. 11. 
74 Správne zrejme Landtmann. 
75 PILÁT, Rudolf: Hrst vzpomínek. In: ŠTEFÁNEK, Anton – VOTRUBA František: Milan Hodža, s. 676. 
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stole sa bežne usadil detektív, s ktorým mal však akúsi srdečnú dohodu. Keď 

si prisunul stoličku bližšie, Stodola vo svojich rečiach prezentoval plnú lojalitu 

k centrálnym mocnostiam a predpovedal veľké úspechy ich vojsk.76 Isté 

bezpečnostné opatrenia dodržiaval aj pri zvolávaní hostí na porady do svojho 

bytu. Ako spomínal po rokoch Milan Ivanka: „Kornel Stodola, v pohostinnom 

dome, ktorého sa tieto porady konali, mal pre mňa zaujímavú formulku 

pozvania: bol členom správy akejsi stavebnej spoločnosti a jej menom mi písal, 

že má ten a ten dom pre môjho klienta Mórica Rosenfelda na predaj, aby som 

v určitý deň prišiel vec dojednať. Táto obozretnosť bola potrebná, lebo našu 

korešpondenciu na pošte cenzurovali.“77 Stodolova autorita sprostredkovateľa 

kontaktov stúpla do takej miery, že aj niekdajší predseda uhorskej vlády Jozef 

Krištóffy sa na neho obrátil ohľadne audiencie u arcivojvodkyne Márii 

Jozefíne.78 V tomto období sa na jeho byte konali „konferencie“ s mnohými 

hosťami, ktorí navzájom zdieľali informácie a diskutovali na rôzne témy. 

Stretnutia väčšinou viedol Hodža a taktiež prednášal rôzne referáty o 

sociologických a politických problematikách. Do bytu prichádzali okrem 

Čechov, Slovákov, Rumunov, Nemcov aj predstavitelia starej rakúskej 

diplomacie,79 v októbri 1915 sa stretli s Friedrichom Naumannom, autorom 

spisu Mitteleuropa, a diskutovali s ním o vojenskej a politickej situácii. Zo 

Slovákov sa Stodola stretával napríklad s Dušanom Jurkovičom, Milanom M. 

Harmincom, Vierou Markovičovou, Vladimírom Makovickým či Pavlom 

Bujňákom. V úzkom kontakte bol, samozrejme, s bratom Emilom, ktorý 

pôsobil v Budapešti.  

V tomto období mal mnoho práce s organizovaním koncertov v rámci 

nemocnice; stal sa ich „hlavným aranžérom“.80 Vďaka týmto podujatiam mali 

možnosť ranení vojaci počúvať hudbu kvalitných interpretov, ranení českí 

vojaci si mohli vypočuť Kde domov můj.81 V auguste bol druhýkrát oslobodený 

od odvodu do armády.82  

Až do roku 1917 sa viedenská skupina orientovala na politiku 

spolupráce nemaďarských národností, ktorej cieľom bola zmena politickej 

štruktúry monarchie tak, aby Slovensko získalo istú formu autonómie.83 

Veľký politický pohyb, ako aj zmena zloženia hostí v Stodolovom byte nastali 

začiatkom roka 1917. Po nástupe nového cisára Karola I. na trón koncom roka 

1916 došlo k zvolaniu ríšskeho parlamentu a do mesta začali prichádzať českí 

poslanci, s ktorými viedenská skupina udržiavala pravidelné kontakty. 

 
76 Zo života Kornela Stodolu. In: Hospodárske pohľady. Časopis obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, 

roč. 1, 1926, č. 12, s. 816-817. 
77 IVANKA, Milan: Z mojich rozpomienok. In: K sedemdesiatke Kornela Stodolu 1966 – 1936. Bratislava : 

Novina, 1936, s. 46. 
78 JANŠÁK, Štefan: Vstup Slovákov medzi slobodné národy, s. 12. 
79 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 37. 
80 Tamže, s. 39. 
81 STODOLA, Kornel: Črta z vojenskej nemocnice, s. 3-4. 
82 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 44. 
83 CHALOUPECKÝ, Václav: Zápas o Slovensko, Praha : ČIN, 1930, s. 31. 
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V dynamickom priebehu roka sa takmer celý politický tábor dostal do opozície 

voči rakúskej vláde a z hľadiska Stodolovej periodizácie sa prešlo do druhého 

obdobia aktivít viedenskej skupiny „v znamení čsl. jednoty“.84 Medzi českými 

poslancami si okrem iného Kornel Stodola získal sympatie i vďaka prijatiu idei 

československej vzájomnosti a jednoty.85 Viedenská skupina, ktorá bola v tom 

čase najinformovanejšia vďaka kontaktom na Prahu, Budapešť i Slovensko, 

udržovala kontakty napríklad s Matúšom Dulom, Vavrom Šrobárom, 

Samuelom Zochom, Milanom Ivankom, Emanuelom Lehockým, Vladimírom 

Makovickým, Jánom Pálkom, Ľudovítom Bazovským, Fedorom Houdkom, 

Ľudovítom Okánikom. Z českej strany s Františkom Staněkom, Františkom 

Udržalom, Janom Sedlákom, Rudolfom Pilátom či Přemyslom Šámalom.86 

Rumunský poslanec Alexandru Vaida-Vaevoda si v retrospektíve zaspomínal 

na Stodolov optimizmus pri spoločných stretnutiach, ktorý vnímal v kontraste 

s „vážnosťou a analytickým duchom“ Hodžu: „V kaviarni na rohu 

Wichenberggasse a Alserstrasse stretli sme sa: starý verný dr. St. V. Ciurcu, 

Hodža a ja hrozne deprimovaní: v Rusku bolševizmus, Srbsko, Rumunsko 

obsadené, Taliani odrazení. Zrazu objavil sa K. Stodola, ako vždy elegantný, 

veselý: ‚Pomery sú priaznivé, U-člny nič nedosiahly vojsko vyslané na frontu je 

zaodievané rekvirovanou ženskou bielizňou, dezertuje v masách, Rumuni 

dobyli pri Märesesti skvelé víťazstvo, Masaryk a Beneš usilovne pracujú atď.‘ 

Zprávy Stodolove pôsobili na naše zamračené duše, ako prijemné jarné slnko.“87 

Vzhľadom na prebúdzajúcu sa politickú aktivitu začiatkom roka 1917 sa 

v liste Štefánkovi sťažoval: „Je to desné tie naše pomery. Mimo 3 – 4 ľudí nehne 

prstom nik.“ Zároveň: „Každý kto príde sem a či už mikulášsky milionár či 

ktokoľvek druhý mimo niekoľkých výnimiek obzerá sa či nestojí za chrbtom 

nejaký maďarský detektív, ktorý by ho videl s nejakým Čechom hovoriť.“88 

Viedenská skupina zohrala významnú úlohu pri začleňovaní Slovenska 

do Českého politického programu. V súvislosti s prehlbujúcou sa česko-

slovenskou spoluprácou vo Viedni možno konštatovať, že bol problém túto 

vzájomnosť spolitizovať. Jedným z dôvodov bola represia voči českým 

politikom, ako aj to, že okrem viedenskej skupiny nemali s kým rokovať. Milan 

Hodža a Kornel Stodola si ani začiatkom roka 1917 nedovolili bez súhlasu 

martinského centra pristúpiť ku krokom, ktoré by jasne deklarovali spoločné 

záujmy dvoch národov. V tejto situácii sa chopil iniciatívy Vavro Šrobár.89  

Významným medzníkom v snažení vedúcom k vzniku česko-

slovenského štátu bola deklarácia Českého zväzu poslancov prečítaná 

predsedom Českého zväzu Františkom Staněkom 30. mája 1917 na schôdzi 

 
84 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 15. 
85 Životopis. In: K sedemdesiatke Kornela Stodolu 1866 – 1936, s. 15. 
86 HRONSKÝ, Marián – PEKNÍK, Miroslav: Martinská deklarácia, s. 153. 
87 Zo života Kornela Stodolu. In: Hospodárske pohľady, s. 816-817. 
88 SNK LA, list K. Stodolu A. Štefánkovi zo 14. januára 1917, sign. 42 V 57. 
89 PEKNÍK, Miroslav: Dr. Vavro Šrobár a formovanie slovenskej politiky, str. 92. 
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ríšskeho parlamentu. Okrem iného v deklarácii odznelo: „Opírajíce se proto v 

této dějinné chvíli o přirozené právo národů na sebeurčení a svobodný vývoj, 

posílené nadto u nás nezadatelnými právy historickými, státními akty plně 

uznanými, budeme se v čele svého lidu domáhat sloučení všech větví 

českoslovanského národa v demokratický český stát, zahrnující i slovenskou 

větev národa, žijící v souvislém celku s historickou vlastí českou.“ V tejto 

súvislosti však treba pripomenúť zrejme kľúčový podiel Vavra Šrobára. Ten 

v apríli 1917 navštívil Prahu, kde sa zasadzoval o to, aby bola do pripravovanej 

deklarácie zmienka zapracovaná.90 Historiografia konštatuje, že rozhodujúcim 

bolo rokovanie predsedníctva Českého zväzu a zástupov politických strán 

v zasadacej miestnosti agrárnej strany, pričom hlavnú zásluhu mal na 

rozhodnutí začleniť do prehlásenia Slovákov Antonín Švehla.91 Šrobár po 

kľúčovej návšteve Prahy išiel do Viedne, kde požiadal Kornela Stodolu 

a zvolanie porady viedenskej skupiny. Vo Viedni zreferoval priebeh pražských 

porád. V memoároch uviedol, že sa dohodli na vydaní brožúry, v ktorej by 

Slovákov informovali o ich postavení, perzekúciách a poučili ich o základnom 

politickom programe, ktorého cieľom mal byť československý štát.92 

V súvislosti s prípravou deklarácie v Stodolovom denníku nachádzame zápis 

z konca apríla: „Hodža je v horlivom spojení s českými poslancami. Budú 

porady s predsedom Českého sväzu Staňkom.“93 František Soukup 

v retrospektíve uviedol, že „rovnako ako Šrobár naliehali v Prahe taktiež Ant. 

Štefánek a Votruba a vo Viedni Milan Hodža, Ivan Dérer, Kornel Stodola a iní“.94 

Netreba však ignorovať ani spomienku samotného Františka Staněka, podľa 

ktorej „tuná (v byte K. Stodolu, pozn. I. S.) pred sídením sa ríšskej rady roku 

1917 bolo upravované prehlásenie sväzu českých poslancov na rade ríšskej, 

pokiaľ sa týka časti hovoriacej v ňom o otázke slovenskej“.95 O posledných 

úpravách textu svedčí aj list Františka Votrubu: „Vo Viedni vložili do textu ešte 

dáke slová a štylizáciu oslabili, ale tisk a doprovod slovný v ďalších rečiach 

dodal náležitého dôrazu všetkému.“96 Každopádne z dnešného pohľadu je 

možné povedať, že na deklarácii bola najrevolučnejšou práve zmienka 

o Slovákoch, keďže vo svojich dôsledkoch znamenala ich vyčlenenia 

z tisícročného uhorského štátu.97 

 
90 Pozri aj: ŠTEFÁNEK, Anton: Slovensko pred prevratom a počas prevratu. Praha : Památnik odboje, 1923, s. 

48. 
91 GALANDAUER, Jan: Jak se slovenská otázka prosazovala do českého politického programu v období přípravy 

samostatného státu (1916 – 1918). In: Historický časopis, roč. 19, 1971, č. 2, s. 180. 
92 ŠROBÁR, Vavro: Pamäti z vojny a z väzenia (1914 – 1918). Praha : Gustav Dobrovský, 1922, s. 77. 
93 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 52. 
94 SOUKUP, František: 28. říjen 1918 předpoklady a vývoj našeho odboje domácího v československé revoluci za 

státní samostatnost národa. Praha : Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1928, s. 405. 
95 Zo života Kornela Stodolu. In: Hospodárske pohľady, s. 819. 
96 List F. Votrubu V. Šrobárovi z 10. 6. 1917. In: KUSÝ, Ivan (ed.): Korešpondencia Františka Votrubu (1902 – 

1944). Slovenská akadémia vied : Bratislava, 1961, list č. 211, s. 385-386. 
97 KÁRNIK, Zdeněk: České země v éře první republiky (1918 – 1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta 

republiky (1918 – 1929). Praha : Libri, 2003, s. 23-26. 
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V júni 1917 navštívil Kornel Stodola Prahu, keďže bol odprevadiť 

manželku do Karlových Varov. Ako uviedol v denníku: „Stál som na brehu 

Vltavy, videl Hradčany, Karlov most, keď pocítil som celé to kúzlo okršteku, ten 

zvláštny génius loci, tak zachytil ma pocit oduševnenia a odhodlanosti – cez tú 

Prahu neprejdem bez toho, aby som nenavštívil našich popredných mužov 

a budem im hľadieť tlmočiť našu vďaku za prejav českého národa v záujme čs. 

jednoty.“98 Stretol sa s básnikom, dramatikom a režisérom Jaroslavom 

Kvapilom, novinárom a politikom Jánom Herbenom, básnikom a publicistom 

Františkom Votrubom. Tomu Stodola sľúbil, že upevní jeho pozíciu v Prahe 

upovedomením popredných českých predstaviteľov, že Votruba je vlastne 

Slovák a „vie, čo Slovensku treba.“ Stodola na Votrubu urobil dobrý dojem, 

došlo však na polemiku ohľadne politiky Milana Hodžu. Ten už v máji odkázal 

Votrubovi, nech „nedoháňa slovenskú otázku na ostrie noža, lebo ináč – kým 

on sedí v bezpečí, to Slováci odnesú novými perzekúciami“.99 Stodola sa Hodžu 

zastal. Stretol sa aj s Jiřím Stříbrným a Antonínom Švehlom, ktorý na neho 

zapôsobil: „Široká, mohutná lebka, celá impresia energie. Z jeho reči sála 

odhodlanosť, sebavedomie.“100 Diskutovali spolu o kultúrnej úrovni Slovenska 

v porovnaní s českým národom. Pri týchto návštevách Stodolu sprevádzal 

Anton Štefánek, ktorého význam ako Slováka pôsobiaceho v Prahe v tomto 

období narastal. Navštívili taktiež šéfredaktora Venkova Karla Jonáša. Celkovo 

boli jeho dojmy veľmi dobré: „Odišiel som z Prahy ako znovu zrodený. Všade 

a s mnohými národovcami sme sa videli, pocítil som, že v Čechách je radikálne 

odhodlanie, ktoré diktovalo náladu českej delegácie na sneme, že národ 

povedomý si je dosahu doby. Všade smelosť, oduševnelosť. Všade bolo cítiť 

mohutnú tepnu českého srdca. Takýto národ nemožno zabiť. Hodžovi podal som 

referát, oddal pozdravy. Tešil sa.“101 

Vo svojom denníku sa, zrejme aj z obavy pred prípadnou perzekúciou, 

takmer vôbec nezmieňuje o zahraničnom odboji. Bol však o ňom nepochybne 

v rámci možnosti informovaný prostredníctvom zahraničnej tlače a českých 

politikov. Podľa spomienok blízkeho spolupracovníka Alexandru Vaida-

Vaevodu po schôdzkach „ponáhľal sa domáci pán nás odprevadiť. Na rohu ulice 

sa však odobral od nás a pošepkal mi: ‚musím k Staňkovi, bude zase vedieť 

niečo nového o Masarykovi a Benešovi.‘“102 

Diskusie na byte boli počas leta 1917 už omnoho konkrétnejšie. 

S českými poslancami sa rozoberali napríklad otázky usporiadania budúceho 

štátu, interakcie českého a slovenského jazyka či pozemkovej reformy. V júni 

diskutovali so Staněkom, Udržalom, Sedlákom, Hodžom, Dérerom a Ivankom 

 
98 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 54. 
99 List F. Votrubu V. Šrobárovi z 10. 6. 1917. In: KUSÝ, Ivan (ed.): Korešpondencia Františka Votrubu, list č. 

211, s. 385. 
100 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 55. 
101 Tamže, s. 56. 
102 Zo života Kornela Stodolu. In: Hospodárske pohľady, s. 118. 
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o otázke južných hraníc Slovenska, pričom „za južnú hranicu bol ustálený 

bezpodmienečne Dunaj, toto naše more“.103 Dohovorili sa taktiež, že Český zväz 

vystúpi na podporu slovenčiny. Predsedovi zväzu Staněkovi zabezpečoval K. 

Stodola informácie, preklady z maďarských novín a podobne. Podľa svedectva 

bankára Rudolfa Piláta to bolo práve na jednej zo schôdzí v Stodolovom byte, 

kde bol poverený kontaktovať Ferdiša Jurigu „za tým účelom, aby som ho 

prehovoril ako člena bratislavského župného zboru, aby neurobil lojálny prejav 

pre uhorský štát“. Sľúbil mu za to, že po vzniku nového štátu podporí jeho 

menovanie za biskupa.104 Skupina taktiež vyslala na cestu po Slovensku 

Alojza Kolíska. Účelom cesty bolo zistiť názory katolíckeho kléru na možný štát 

Čechov a Slovákov. Dva týždne strávil s Andrejom Hlinkom a aj zásluhou tejto 

cesty sa podarilo urovnať spory medzi ním a Vavrom Šrobárom, čo bolo 

vzhľadom na ďalší vývoj veľmi dôležité.105  

V auguste 1917 uskutočnil Kornel Stodola cestu po Slovensku. Stretol 

sa s Andrejom Hlinkom, Vavrom Šrobárom, Jozefom Škultétym či Jánom 

Hodžom. V septembri a októbri sa veľké úsilie skupiny koncentrovalo na 

obnovenie Slovenského denníka, ktorý bol zakázaný v roku 1915. V septembri 

sa Kornel Stodola obrátil na Jozefa Škultétyho, aby mu pomohol nadviazať 

kontakt s „parlamentármi poľskými“, keďže „vždy zastupoval som tézu, že je 

nám nutno zblížiť sa ku Poliakom [ ] Po posledných udalostiach v Poľsku ešte 

viac nahliadam potrebu stykov s Poľskými ríšskymi poslancami. Rozmýšľam 

ako by človek mohol zblížiť sa s ľuďmi, ktorí majú pre naše snahy zmysel, 

sympathie. Napadne mi Zawilinsky.“106  

Aj v tomto období sa venoval ľudovej záložni. V novembri publikoval 

článok v Národných novinách, v ktorom nabádal na vstup do nej. Ako 

upozornil: „Vzhľadom na dividendy: Nejde tu o nejakú národnú obeť, ale 

o dobrý, istý obchod.“107 Obrátil sa taktiež na slovenské banky a verejnosť, aby 

záložňu podporili upisovaním podielov.  

V rámci aktivizačného tlaku zo začiatku roka 1918 a kritiky predsedu 

SNS Matúša Dulu pomýšľal Vavro Šrobár na Kornela Stodolu ako na 

potenciálneho nového predsedu SNS. Ten to však odmietol: „Ja by som to 

ovšem nemohol prijať, pretože s Dulom cítim, a za druhé držím za potrebné, aby 

predsedníctvo strany bolo v rukách juristu.“108 Šrobárovu myšlienku však 

podporoval i Hodža, ktorý by mal rád vedenia strany pod kontrolou.109 Stodola 

bol k Dulovi lojálny. V januári mu napísal povzbudivé slová: „Nemyslím si, že 

 
103 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 57. 
104 PILÁT, Rudolf: Ve spárech rakouského vojenského soudu. In: ŽIPEK, Alois. Domov za války (svědectví 

účastníku). Praha : Pokrok, 1930, s. 73. 
105 GREČO, Martin: Martinská deklarácia. Matica slovenská : Turčiansky Sv. Martin, 1947, s. 48-49. 
106 SNK LA, list K. Stodolu J. Škultétymu z 20. septembra 1917, sign. 49 AO 20. 
107 STODOLA, Kornel: Priemysel, obchod, hospodárstvo. Vyzvanie k upisovaniu podielov Slovenskej Ľudovej 

Záložny vo Viedni. In: Národnie noviny, roč. 48, 10. 11. 1917, č. 132, s. 4. 
108 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 74. 
109 HRONSKÝ, Marián – PEKNÍK, Miroslav: Martinská deklarácia, s. 199. 
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by sa našiel mimo orientu štátnik, ktorý by vedel, tak šikovne podržať, zachovať 

rezistenciu ako ty.“110  

Veľkú pozornosť venoval K. Stodola začiatkom roka podpore slovenskej 

tlače. Vo veci zháňania nových predplatiteľov Stodolu kontaktoval Matúš 

Dula.111 Ako písal A. Štefánkovi v liste z 3. marca 1918: „Dnes chcem Ti zdeliť, 

že Dula stále bombarduje pre národné noviny. Následkom toho odhodlal som 

sa započať cestu zbierania predplatiteľov pre naše noviny medzi Čechmi. 

Hovoril som so Staněkom. On a Tusar pošlú obežník v mene zväzu pre obecné 

výbory, aby naše časopisy predplatili. Teraz zas chodím do parlamentu 

a každého českého poslanca osobne prosím, aby ujal sa tejto veci [ ] Staněk, 

vôbec všetci českí poslanci preukazujú tú najväčšiu oddanosť našej veci.112 

V ďalšom nedatovanom liste z toho istého obdobia: „...tu bol riaditeľ tlačiarne 

Venkova (nečitateľné, pozn. I. S.) však ale osobne znáte sa. Poslal ho sem 

(nečitateľné, pozn. I. S.). Ja len krátko som bol s ním ale s H. mali dlhé odborné 

porady. Shováraj sa direktívne s nimi. Tak tedy Denník je na najlepšej ceste 

uskutočneniu. Ohľadom týždenníka mi H. povedal, že musí poradiť sa ešte so 

svojimi. Medvecký cit., že (nečitateľné písmeno, pozn. I. S.) bude o všetkom 

referovať [ ] Tento týždeň očakávame tu Dr. Preisa. S týmto zas by chceli sme 

sa o N. Novinách porozprávať, to by zas on mal vziať do ruky ‒ Tak ako sme to 

svojím časom s Pilatom boli dohovorili. N. N. dosť dobre derú sa vpred. Ivanka 

mi hovoril, že už v 1 500 exempl. tlačia sa [ ] V tomto ohľade chcem zaviesť veľmi 

medzi českými poslancami aby vo svojich okresoch agitovali za abonentov pre 

N. N. [ ] Vavro dobre vycítil čas a dal dobrý podnet, celý komplex otázok musí 

prísť na pretras, prirodzene sústrediť treba sa na tisk.113 Od „mecenáša, ktorý 

nechce byť venovaný,“ poslal začiatkom roka Jozefovi Škultétymu 1 000 korún 

na Slovenské pohľady.114  

V denníku z konca apríla 1918 uviedol, že v tlači nadhodil po dohode 

s Hodžom myšlienku vytvorenie Slovenského srdca.115 Ako prvý túto 

myšlienku v polovici marca na stránkach Národných novín zmienil (zrejme po 

porade so Stodolom) autor článku pod pseudonymom, za ktorým sa ukrýval 

Elo Šándor116 alebo skôr Milan Ivanka.117 Autor navrhoval, aby v každej obci, 

okrese a stolici boli založené organizácie pod týmto názvom, pričom cieľom 

malo byť „všemožne pomáhať vojnou ubiedeným vdovám, sirotám, invalidom 

a schudobnelým“. Slovenské srdce malo organizovať divadlá, koncerty či 

tanečné zábavy v prospech vojnou postihnutých. Nemala však mať stanovy, 

ani riadnych členov. Podľa autorových predstáv nešlo o skutočnú organizáciu, 

 
110 SNK LA, list K. Stodolu M. Dulovi z 11. januára 1918, sign. 94 K 6. 
111 SNK LA, list K. Stodolu M. Dulovi z januára 1918, sign. 94 K 6. 
112 SNK LA, list K. Stodolu A. Štefánkovi z 3. marca 1918, sign. 42 V 57 . 
113 SNK LA, list K. Stodolu A. Štefánkovi, (b. d.), sign. 42 V 57. 
114 SNK LA, list K. Stodolu J. Škultétymu z 8. marca 1918, sign. 49 AO 20. 
115 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 80. 
116 DEZIDER, Kormúch: Slovník slovenských pseudonymov 1919 – 1944. Martin : Matica slovenská, 1974, s. 169.  
117 SNK LA, list K. Stodolu J. Škultétymu z 8. marca 1918, sign. 49 AO 20. 
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ale skôr o činnosť, ktorú by mali v rukách ženy a dievčatá.118 Na tento článok 

čoskoro reagoval, taktiež v Národných novinách, Kornel Stodola. Ako uviedol: 

„Už dávno mi nebol článok tak z duše písaný, ako onen v 31. čísle Nár. Novín, 

v ktorom autor vyzýva slovenskú verejnosť utvoriť u nás slobodné organizácie 

pod názvom Slovenské Srdce.“ V článku vzdal hold ženám v období vojny a 

nabádal na charitatívnu činnosť. Navrhol, že činnosť Slovenského srdca by sa 

mohla organizovať v rámci cirkevného života. V závere konštatoval: „Nám nie 

je dostatočná koncentrácia všetkých produktívnych síl. My musíme pracovať 

i na mravnom prerodení všetkých vrství národa, na obrodení jeho etických 

hodnôt. Len tak nadobudne národ morálnej sily pochopiť vysoké ciele, ktoré ho 

očakávajú na prahu novej doby, keď privedieme ho z mravnej spustlosti 

zverských inštinktov týchto dní ku našim jasným ideálom, keď vzbudíme v ňom 

všetky šľachetné vlastnosti jeho neporušenej samobytnej duše, keď privedieme 

ho na vznešenú cestu lásky a milosrdenstva, na tú pravú cestu, ktorou niekedy 

víťazne kráčal ku svetu Galilejský.“119 O podporu aktivity požiadal v liste aj 

Jozefa Škultétyho.120 

Následne, v intenciách Slovenského srdca, zorganizoval spolok Národ 1. 

apríla divadelné slávnosti: „Slovenský viedenský ľud v takom počte dostavil sa 

na toto predstavenie, že do sály pred vchodom vyvinula sa riadna ohromná 

vojenská polonaisa a zatým asi polovička divákov nenašla miesta. S radosťou 

vítali sme v našom kruhu početných členov našej intelligencie zo 

Slovenska.“121 S prejavom okrem K. Stodolu vystúpil aj Alois Kolísek, ktorý 

v závere svojej reči vyjadril potrebu „aby sa Slováci postavili na stráž, aby sa 

sjednotli. Ak sami nebudú dbať a budú ľahostajní, nuž čo pre nich? Len 

kliatba.“122 Ako uvádza v denníku, za založenie Slovenského srdca bol na neho 

útok v maďarských novinách, keďže spolok má českú chuť a napodobňuje 

České srdce.123 

Koncom marca 1918 navštívil viedenskú skupinu Přemysl Šámal, 

pričom „najhlavnejšou otázkou našej diskusie bola tá, aby naši na Slovensku 

zaujali verejné stanovisko a urobili verejný prejav za československý štát, na 

zosilnenie našej zahraničnej akcie“.124  

Túto požiadavku českých politických kruhov napokon realizoval Vavro 

Šrobár na prvomájovej manifestácii v Liptovskom Sv. Mikuláši, keď v mene 

prítomných žiadal „bezpodmienečné uznanie práva na sebaurčenie všetkých 

národov nielen za hranicami našej monarchie, ale i národov Rakúsko-Uhorska, 

 
118 Slovenské srdce. In: Národnie noviny, roč. 49, č. 31, s. 1. 
119 STODOLA, Kornel: Náš symbol. In: Národnie noviny, roč. 49, 14. 3. 1918, č. 36, s. 1. 
120 SNK LA, list K. Stodolu J. Škultétymu z 8. marca 1918, sign. 49 AO 20. 
121 STODOLA, Kornel: Slovenské srdce vo Viedni. In: Národnie noviny, roč. 49, 9. 4. 1918, č. 41, s. 2. 
122 Naše úlohy pri Slovenskom Srdci. In: Národnie noviny, roč. 49, 9. 4. 1918, č. 41, s. 2. 
123 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 80. 
124 Tamže, s. 79. 
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teda i uhorskej vetvy československého kmeňa“.125 V Stodolovom denníku 

nachádzame k udalosti záznam: „Najväčšia a nám najhistorickejšia udalosť 

týchto dní bola oslava 1. mája v Liptovskom Sv. Mikuláši, na ktorej bol učinený 

štátoprávny prejav ohľadne sebaurčenia našich uhorských národností a tak 

i uhorských Slovákov. Čistá, ničím nekalená radosť vtiahla do našich sŕdc. Naši 

českí priatelia sú vo vytržení, lebo sme boli v nebezpečí, že svet nebude vedieť, 

ako Slováci smýšľajú a českí priatelia budú tej mienky, že sa za svoje 

oslobodenie nezastaneme. Ja som chodil na žiadosť Hodžu po redakciách 

tunajších nemeckých časopisov, aby rezolúciu uverejnili, ale jedine ‚8-Uhr 

Tagblatt‘ mi to urobil k vôli.“126 

V dôsledku mikulášskej rezolúcie, ako aj širšej nespokojnosti 

v slovenskej politike hrozilo, že pasívna SNS zostane na okraji 

národnooslobodzovacieho hnutia. Už začiatkom mája sa v jej vedení rozhodlo, 

že bude zvolaná dôverná porada užšieho výboru strany. Termín bol určený na 

24. mája, pričom sa prihliadalo na termín osláv Národného divadla v Prahe.  

Oslavy sa konali v dňoch 15. – 17. mája pri príležitosti osláv 

polstoročnice položenia základného kameňa divadla a mali vyznieť ako 

mohutná národná manifestácia. Prípravný výbor pozval na oslavy 

predstaviteľov národov Rakúsko-Uhorska. Medzi prvými pozvanými bol Matúš 

Dula a Jozef Škultéty. Pozvánku sprostredkoval Anton Štefánek a Kornel 

Stodola. Hlavným organizátorom slovenskej účasti bol Vavro Šrobár. Slávnosti 

sa napokon za Slovákov zúčastnil Pavol O. Hviezdoslav, Vavro Šrobár, Cyril 

Kresák, Jaroslav Vlček, Kornel Stodola, Anton Štefánek a Pavel Votruba. 

Z ženských účastníčok Oľga Pálková (vyd. Fábryová), Oľga Kuzmányová (red. 

Milicová), Ružena Houdeková (rod. Hájková), Vilma Makovická (vyd. 

Rotnáglová), Helena Országhová (rod. Nováková), Anna Zochová (rod. 

Kafendová), Štefana Burjanová (rod. Votrubová), Terézia Skorkovská a Oľga 

Pivková.127 Oslavy zohrali dôležitú úlohu pri utužovaní česko-slovenskej 

spolupráce. Prítomnosť slovenskej delegácie bola chápaná ako súhlas 

Slovenska s myšlienkou vytvorenia československého štátu.128 Stodola mal 

z udalosti tie najlepšie dojmy: „Veľkolepé bolo lúčenie s Prahou. Cestou do 

Viedne na českej pôde všade srdečné pozdravy. To oduševnenie, ktorým žiarila 

a plápolala celá Praha, nemožno opísať. To musí človek prežiť. Na stanici Veselí 

– Mezimosti hrala ohromná kapela na tribúnach. Započala jednu dojemnú 

pieseň, a keď sme sa spamätali pri zvukoch tejto večne krásnej piesne ‚Kde 

domov můj?‘ – vtedy začali sme všetci plakať.“129 V ďakovnom liste Josefovi 

Rotnáglovi, u ktorého bol zrejme ubytovaný, uviedol: „Za Tvoje láskavé 

 
125 Mikulášska rezolúcia. In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava : LIC, 1998, dok. č. 

148, s. 472. 
126 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 83. 
127 Pozri spoločnú fotografiu slovenských účastníkov a účastníčok: ĎURIŠKA, Zdenko: Medzi mlynmi a bankami. 

Dejiny rodu Makovickovcov. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2007, s. 257. 
128 HRONSKÝ, Marián: Slovensko pri zrode Československa. Bratislava : Pravda, 1987, s. 248-252. 
129 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 88. 
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bezhraničné pohostinstvo ráč prijať moju iskrenú vďaku. Domov sme šťastne 

dorazili. Všade na každej stanici nás ešte vítali, nás ešte odprevádzali. Vozne 

naše boli obsypané kvetmi. Náš pobyt v Prahe môže porovnať sa jedine 

s halucináciami hašišom opojeného orientála ale doposiaľ vibruje duša.“130 

Okrem účasti na oslavách slovenská delegácia participovala na zasadnutí 

literárnej komisie Československej jednoty. Diskutovalo sa o zostavovaní 

slovenských školských učebníc v budúcom štáte.131  

Kľúčovou udalosťou na domácej politickej scéne bola májová porada 

SNS za účasti 25 členov strany, medzi ktorými bol aj Vavro Šrobár vracajúci 

sa z Prahy. Ako je známe, dôležitú rolu v jej priebehu zohral Andrej Hlinka. Aj 

vďaka jeho vystúpeniu došlo k prijatiu záverečného uznesenia, v ktorom sa 

konštatovalo: „Slovenská národná strana stojí na stanovisku 

bezpodmienečného samourčovacieho práva slovenského národa a na tomto 

základe vindikuje pre slovenský národ účasť na utvorení samostatného štátu 

pozostávajúceho zo Slovenska, Čiech, Moravy a Sliezska.“132 Išlo o presné 

vyjadrenie slovenskej politickej reprezentácie v otázke česko-slovenského 

zjednotenia, ktoré síce zostalo v tajnosti, ale otvorilo cestu 

k najperspektívnejšiemu smerovaniu slovenskej politiky. Bola prekonaná 

pasivita SNS, zavŕšená aktivizácia prebiehajúca od začiatku roka a preklenuli 

sa rozdiely medzi dvoma základnými smermi slovenskej politiky.133 Kornel 

Stodola bol na poradu pozvaný, avšak nemohol sa dostaviť pretože „nedostal 

od svojho obršta dovolenie.“134 Všetkým zhromaždeným poslal pozdravy 

prostredníctvom Matúša Dulu. S výsledkom porady bol však nepochybne 

spokojný. Kľúčovú rolu v jej organizácii a priebehu zohrali viacerí jeho blízki 

spolupracovníci a samozrejme brat Emil, ktorého navštívil v Budapešti 

začiatkom mesiaca. Ten ho informoval o priebehu porady listom začiatkom 

júna a následne osobne aj Fedor Houdek.135  

Napriek dôležitým májovým aktivitám si už koncom júna zapísal: „Na 

Slovensku nič nového, po martinskej porade zaspalo všetko.“136 Ťahúň 

kľúčových aktivít Vavro Šrobár bol vo väzení pre prvomájovú rezolúciu. 

Stodola vnímal jeho zatknutie aj tlak na účastníkov pražských osláv.137  

S približujúcim sa koncom vojny bolo aj vo Viedni stále viac nedostatku 

potravín a základných tovarov, čo však Kornela Stodolu až tak nepostihlo; 

vďaka potravinám posielaným rodinou z Bukurešti si mohol udržovať svoju 

viac než sto kilogramovú postavu. Ako poznamenal: „Nie raz, keď vstupujem 

 
130 SNK LA, list K. Stodolu J. Rotnáglovi z 22. mája 1918, sign. 64 F 18. 
131 GREČO, Martin: Martinská deklarácia. Matica slovenská : Turčiansky Sv. Martin, 1947, s. 70-71. 
132 Zápisnica dôvernej porady predstaviteľo Slovenskej národnej strany. In: Dokumenty slovenskej národnej, dok. 

č. 150, 1998, s. 480. 
133 HRONSKÝ, Marián – PEKNÍK, Miroslav: Martinská deklarácia, s. 234-235. 
134 SNK LA, list K. Stodolu M. Dulovi z 12. mája 1918, sign. 64 F 18. 
135 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 86. 
136 Tamže, s. 90. 
137 SNK LA, list K. Stodolu J. Rotnáglovi z 7. júla 1918, sign. 64 I 18. 
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do električky, vidím, ako jedna (žena, pozn. I. S.) druhú drgne, keď vidí moju 

postavu.“138 

V júni ožila myšlienka vytvorenia slovenskej národnej rady, ktorú 

nastolili Milan Hodža a následne ju podporili sociálni demokrati 

v Robotníckych novinách. Problémom však bolo nájsť vhodnú príležitosť, keďže 

podujatia muzeálnej spoločnosti či Živeny vláda zrušila.139 Politická situácia 

v lete 1918 na Slovensku stagnovala. V rámci SNS nedošlo k organizačným 

zmenám a strana sa snažila udržať čo najviac národných pracovníkov na 

slobode. S oficiálnou politikou pasivity „voči vláde, nie voči národu“ súhlasil aj 

Josef Rotnágl, hoci nabádal na reorganizáciu strany. Ten z poverenia českých 

politikov absolvoval v auguste 1918 informatívnu cestu po Slovensku.140 Po 

návrate Rotnágla zo Slovenska mu Stodola napísal: „V Prešporku máme v L. 

(Emanuel Lehocký, pozn. I. S.) muža poctivého, charakterného. Potrebuje ale 

predovšetkým ešte viac ako hmotnú, duchovnú posilu lebo jeho výtečný journal 

ako mi to on hovoril by musel zastaviť. Že aj výstrižky českých novín sú mu 

veľmi vítane! O Mikuláši nehovorme načo si dobrú vôľu kaziť. Našťastie vývin 

slovenskej myšlienky nezávisí od tohto mesta. To si sa iste aj na Tvojej ceste 

presvedčil. Ohľadom Tvojich ďalších poznámok máš úplnú pravdu. Súhlasíme 

úplne. Nič nemôže omluvit našu passivitu oproti národu a každého dňa, ktorý 

v tomto ohľade zamešká sa je škoda, je vlastne vinen. V tomto ohľade Ti môžem 

konečne potešiteľné správu sdeliť. Najsilnejším pracovníkom za utvorenie 

národného výboru a organizátorom bol ako vieš Dr. Emil Stodola v Pešti. Práve 

mi píše, že včera bol Dula v Pešti. Boli tam viacerí z príležitosti Konventu a že 

tam konečne konštituovali a utvorili národný výbor.“141 Išlo o súkromnú poradu 

popredných činiteľov SNS, ktorá sa konala 12. septembra v Budapešti. 

Účastníci porady sa uzniesli na založení národnej rady, otázka personálneho 

obsadenia však zostala otvorená. V prvom návrhu s ôsmimi členmi viedenská 

skupina zastúpená nebola. V návrhu s 21 členmi už bol aj Kornel Stodola.142  

K významným pohybom došlo aj v Čechách. Pod vplyvom úspechov 

zahraničného odboja sa domáci politici pripravovali na prebratie moci. 

Z podnetu Antotnína Švehlu bol ustanovený Národný výbor československý, 

avšak bez slovenskej účasti. Českí politici sa v tejto súvislosti obrátili na 

viedenskú skupinu, ktorá mala navrhnúť dvoch členov národnej rady. Kornel 

Stodola tlmočil odpoveď v liste Josefovi Rotnáglovi: „Ako vieš reservovali 

v národnom výbore 2 miesta pre Slovákov. Jedno miesto Tebou by bolo 

obsadené [ ] Druhé miesto patrí slovenskej sociáldemokracie, na toto mesto si 

musí sám Lehotský designovať niekoho [ ] Teraz je ešte nasledovná vec. My 

prosili by sme ostre o jedno tretie miesto a to pre Katolícku slovenskú stranu, jej 

 
138 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 82. 
139 HRONSKÝ, Marián: Slovensko pri zrode Československa, s. 264-265. 
140 HRONSKÝ, Marián – PEKNÍK, Miroslav. Martinská deklarácia, s. 241-243. 
141 SNK LA, list K. Stodolu J. Rotnáglovi z 15. septembra 1918, sign. 64 I 18. 
142 CHALOPECKÝ, Václav: Zápas o Slovensko 1918, s. 46. 
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hlava je Hlinka a s ktorým však vieš pomaly treba počítať. Tu by dľa našej 

mienky, ale to je ešte diskrétna vec, boli Pilát a Kolísek. Ale v tomto ohľade musí 

povedať zas svoje slovo Hlinka. Nuž ale Kolískovi je nekonečne zaviazaný 

a Piláta dobre pozná.“143 Rotnáglom boli v tejto veci oslovení aj iní politici. Tieto 

návrhy sa však napokon nerealizovali.144  

V lete a na jeseň 1918 sa vo Viedni konali porady českých politikov 

s viedenskou skupinou, pričom pracovali na príprave programu v prípade 

zrútenia monarchie. Právnik a politik Ferdinand Pantůček v septembri 

a októbri vypracoval zákonné osnovy pre budúci štát, medzi ktorými bola aj 

osnova zákona o prechodných pomeroch na Slovensku. Rakúske zákony sa 

mali v prípade revolúcie rozšíriť aj na Slovensko. Hodža v tomto duchu 

pripravil návrh autonómie Slovenska, Dérer bol z obavy pred prerušením 

kontinuity k návrhu skeptický.145 V Stodolovom denníku nachádzame zápis z 

29. augusta z porady s českými politikmi: „Najnovšia debata o federalizácii 

Rakúska. Konštatované, že rakúska vláda prepásla na počiatku vojny 

priaznivý psychologický moment v tomto smere. Dnes Slovania nechcú o týchto 

otázkach ani počuť. I Staněk sa rozhodne vyslovil, že na tieto veci je už neskoro. 

Debata o budúcej administrácii Slovenska a o slovenskej reči, ktorú srdečne 

vítajú.“146 

Udalosti už naberali rýchly spád. Štáty Dohody 14. októbra uznali 

Československú národnú radu, bola podpísaná tzv. Washingtonská 

deklarácia. Skutočné revolučné zmeny v Čechách a na Slovensku však museli 

previesť príslušníci domáceho odboja.  

Nedostatočná aktivita na Slovensku a rýchly priebeh udalostí podnietil 

viedenskú skupinu k tomu, aby po poradách s E. Lehockým, A. Štefánkom 

a českými politikmi 22. októbra 1918 založila „akčný výbor Slovenskej 

národnej rady“, ktorý by bol „exekutívnym orgánom nár. rady, ale pokračoval 

by aj vo všetkých veciach, ktoré vyžadujú okamžité a rýchle riešenia 

a prevedenia – úplne samostatne“. Na čele výboru mal byť Matúš Dula a Kornel 

Stodola mal byť jeho stálym zástupcom vo Viedni. Pre tempo udalostí sa výbor 

už nestihol ujať funkcie.147  

Cez Viedeň prechádzala 24. októbra delegácia českých politikov 

smerujúcich do Ženevy na rokovanie s predstaviteľmi zahraničného odboja. Aj 

s cieľom rokovania so Slovákmi pricestoval Alois Rašín. V byte Kornela 

Stodolu diskutovali o pozvaní Milana Hodžu na rokovanie s uhorskou vládou 

do Budapeši: „Obsahom rokovania malo byť zriadenie ministerstva pre záujmy 

slovenské. Jednomyseľne bolo také riešenie zamietnuté, ale dohodlo sa, že 

 
143 SNK LA, list K. Stodolu J. Rotnáglovi z 19. júla 1918, sign. 64 I 18. 
144 Pozri aj: MIROSLAV, Pekník: Zástoj Antona Štefánka v slovenskej politike pred vznikom Česko-Slovenska. 

In: PEKNÍK, Miroslav: Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník. Bratislava : VEDA, 2020, s. 

76. 
145 CHALOUPECKÝ, Václav: Zápas o Slovensko, s. 48-49. 
146 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 99. 
147 HRONSKÝ, Marián. Ivan Dérer v čase prvej svetovej vojny a slovenského prevratu, s. 154. 
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Hodža ich návrh vypočuje, povie, že ho preloží národnému výboru a potom dá 

odpoveď. Mal byť iba získaný čas, aby nemohla uhorská vláda prichádzať 

s inými projektami.“148 Kornel Stodola navrhoval z Viedne Dulovi, aby zvolal 

poradu slovenských dôverníkov po návrate českej delegácie zo Ženevy do 

Viedne.149 Predmetom rokovaní s Rašínom bolo aj to, aby vycestoval niektorý 

zo slovenských politikov. Kornel Stodola navrhoval M. Hodžu, prípadne 

seba.150 Táto myšlienka sa nerealizovala a kľúčoví predstavitelia viedenskej 

skupiny sa mali rozísť: Milan Hodža do Budapešti, Kornel Stodola do Prahy 

a Ivan Dérer do Martina, kde bola medzi časom zvolaná „výborová schôdza“. 

Dérer však, ako mobilizovaný úradník, musel mať na cestu súhlas vojenského 

úradu, ktorý s pomocou K. Stodolu napokon vybavil Vlastimil Tusar.151 Do 

Prahy plánoval ísť K. Stodola 27. októbra, no necítil sa dobre, a tak cestu 

odložil. Deň pred vyhlásením nového štátu v Prahe bol v ríšskom parlamente: 

„Opustené sú tie rozsiahle chodby, a mne prišli na um posledné dni Pompejí.“ 

Zapísal si taktiež: „To všetko, čo sa teraz robí, nedá sa opísať. To sa musí prežiť. 

Na jednej strane , na druhej strane vskriesenie všetkých nádejí. Chytám sa za 

hlavu. Čo budú robiť Maďari, či vydajú Slovensko a či bude treba okupácie? 

A kto bude okupovať, Dohoda a či légie?“152 Možno uvažovať o tom, či by bol 

v prípade, keby sa skutočne vybral do Prahy medzi Mužmi 28. októbra. 

Každopádne, 30. októbra bol už v ranných hodinách Dérer v Martine 

a podľa pokynov na predporade deklaračného zhromaždenia informoval 

o rokovaniach vo Viedni. V stručnej zápisnici sa uvádza, že: „Dr. Dérer obšírne 

a zovrubne informuje poradu o veciach českých. Cieľ cesty do cudzozemska je 

vyzvedieť sa to, na koľko je garantované pripojenie Slovenska k novému 

štátnemu útvaru. O výsledkoch máme čoskoro dostať informácie. Dovtedy sa 

neusvedčovať radí. Prízvukovať samosprávu voči Česku neodporúča; táto sa 

vraj usporiada podomácky.“153 Počas samotného deklaračného zhromaždenia 

bol Kornel Stodola v rámci doplnenia členov národnej rady prijatý ako jej 

člen.154 Štandardne sa uvádza ako signatár Martinskej deklarácie.155 Otázkou 

však je, či sa deklaračného zhromaždenia skutočne zúčastnil. V zápisnici sa 

spomína ako člen výkonného výboru, čo však neznamená, že bol v tom čase 

v Tatrabanke aj osobne prítomný. S jeho účasťou vo výbore sa zrejme dopredu 

rátalo aj vzhľadom na to, že ambíciou národnej rady bolo, „...aby jedna jeho 

časť v každom čase mohla zasedať už či v Pešti alebo v Prešporku a Viedni, 

 
148 Paměti Dr. Aloise Rašína. Z otcových zápisků sestavil Dr. Ladislav RAŠÍN. Brno : Bonus A, 1994, s. 2011. 
149 CHALOUPECKÝ, Václav: Zápas o Slovensko, s. 47. 
150 Tamže, s. 217. 
151 KOVÁČ, Dušan: Ivan Dérer. In: KOVÁČ, Dušan (ed.): Muži deklarácie, s. 219. 
152 STODOLA, Kornel: Válečné roky s Milanom Hodžom, s. 102. 
153 Zápisnica z predporady deklaračného zhromaždenia. In: Dokumenty slovenskej národnej, dok. č. 159, s. 507. 
154 Tamže, s. 508. 
155 Kornel Stodola. In: Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). V. zväzok, R-Š. Martin : Matica 

slovenská, 1992, s. 356. 
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alebo tu v Turci a Liptove“.156 Jeho meno sa nenachádza v publikovaných 

zoznamoch účastníkov,157 ani v zozname signatárov, ktorý uverejnili Národnie 

noviny 31. októbra 1918.158 Dôkaz o tom, že by sa v ten deň v Martine 

skutočne nachádzal, sme nenašli. Je možné predpokladať, že sa k Martinskej 

deklarácii podpísal až dodatočne.  

Deklarácia slovenského národa však bola do veľkej miery výsledkom aj 

jeho snaženia. Prihlásením sa SNR k novému štátu sa skončila jedna etapa 

jeho života a Viedeň definitívne opustil. Ihneď sa však pripojil k budovaniu 

základov Československej republiky a vstúpil tak do novej kapitoly nielen 

svojho, ale aj slovenského, československého a európskeho života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
156 Zápisnica z deklaračného zhromaždenia. In: Dokumenty slovenskej národnej, dok. č. 160, s. 511. 
157 ŠUCHOVÁ, Xénia: Prílohy II – Politický systém. In: ZEMKO, Milan – BYSTRICKÝ, Valerián: Slovensko 

v Československu (1918 – 1939). Bratislava : VEDA, 2004, s. 547; GREČO, Martin: Martinská deklarácia, s. 129-

132. 
158 Deklarácia slovenského národa. In: Národnie noviny, roč. 49, 31. 10. 1918, č. 128 B, s. 2. 
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Polonofilské aktivity kňaza Antona Sýkoru z Jablonky 

 

Eduard Laincz 

 

Abstract: Polonophilic activities of priest Anton Sýkora from Jablonka.  

The aim of the paper is to present the activities of the priest Anton Sýkora, who was 

a native of Jablonka in Orava. In spite of his birthplace, his pro-Polish tendencies 

intensified in the later period, and in the interwar period he became an ardent 

polonophile by his activities and his attitudes. The paper presents his life, studies 

and activities in the Upper Moravian village of Jablonka. It deals with his views on 

the political events of the time. It notes his contacts with a number of polonophiles 

in order to awaken Polish national awareness among the inhabitants of northern Spiš 

and upper Orava, who spoke the Goral dialect. These views and his activities were 

fully manifested especially in the interwar period, when he served as the 

administrator of the parish of Jurgov. He had a certain rebirth in 1939, when he 

"welcomed" the incorporation of the territory of northern Spiš and upper Orava, and 

until 1947 he served as administrator of the Slovak parish in Vikartovce. 

Keywords: priest Anton Sýkora, Jablonka, polonophilic activities 

  

 

Cieľom príspevku je prezentovať aktivity kňaza Antona Sýkoru, ktorý 

bol rodákom z oravskej Jablonky. Napriek svojmu rodisku sa v neskoršom 

období jeho propoľské tendencie vystupňovali a v medzivojnovom období sa 

svojou činnosťou a svojimi postojmi stal horlivým polonofilom. 

 Anton Sýkora sa narodil 11. apríla 1893 v Jablonke na Orave. Jeho 

rodičmi boli Anton a Cecília Sýkoroví. Vyrastal v mnohopočetnej rodine, keďže 

mal tri sestry (Mária, Johanna, Cecília) a dvoch bratov (Ján, Eugen). Svoje 

základné vzdelanie nadobudol na školách v Trstenej, šiesty ročník dokončil 

v Levoči a siedmy a ôsmy ročník vyštudoval v Rožňave. Následne bol prijatý 

na Teleologickú fakultu v Spišskej Kapitule, kde úspešne dokončil štúdium 

a bol 7. marca 1916 vysvätený za kňaza. V zozname kňazov Spišského 

biskupstva je vedený ako Slovák. Aj v korešpondencii so spišským biskupom 

komunikoval v latinčine alebo slovenčine.1 

 Ešte počas štúdia A. Sýkora nadviazal kontakty s lekárom z Noweho 

Targu Dr. Jánom Bednarskim. V rámci buditeľskej akcie Dr. Jan Bednarski 

vyhľadával rôzne osoby na území hornej Oravy a severného Spiša, ktoré by 

mu pomáhali pri rôznych aktivitách. Cieľom tejto akcie bolo prebudiť poľské 

národné povedomie medzi obyvateľmi severného Spiša a hornej Oravy, ktorí 

rozprávali goralským dialektom. Boli to napríklad Alexander Matonoga, Eugen 

Stercula, Jakub Bednarčík, Ferdinand Machay, Michal Labuda, Ignác 

 
1 Archív biskupského úradu v Spišskej Kapitule (ďalej ABÚ), Protocollum status personalis sacerdotum Dioecesis 

Scepusiensis ab Anno 1848; Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (ďalej AKMK), pers A 104, Antoni 

Sikora. 



 VERBUM HISTORIAE 1/2021 
 

31 
 

Gajniak, Vendelín Kapuščiak, Jozef Buroň a Eugen Sýkora. Centrom týchto 

propoľských aktivít sa stalo práve mesto Nowy Targ.2 V júni 1912 založil Jan 

Bednarski pomocou Antona Sýkoru v Jablonke Spolok milovníkov poľského 

jazyka, ktorého súčasťou bola aj knižnica poľskej literatúry a študovňa. Práve 

Jan Bednarski poskytol pre knižnicu literatúru a dennú tlač. Členmi spolku 

boli hlavne stredoškoláci a seminaristi z hornej Oravy. Venovali sa poľskému 

literárnemu jazyku, čítali si poľských autorov a diskutovali o tom. J. 

Bednarski poslal do Jablonky aj poľskú učiteľku, ktorá učila poľský jazyk 

a spev.3 Okrem toho sa zameral aj na zapojenie týchto mladých rodákov 

z Oravy a Spiša do činnosti rôznych poľských propagačných organizácií, ktoré 

pôsobili na Podhalí. Napríklad 2. – 3.augusta 1912 sa konal II. zjazd 

Podhaľancov v Nowom Targu. Tu sa stretli rôzni religionisti z tohto regiónu. 

V rámci zjazdu bola založená špeciálna sekcia Spišsko-oravská, kde bol 

pozvaný aj Anton Sýkora. Členovia sekcie diskutovali o taktike a forme 

činnosti, vďaka ktorej by sa u Goralov na severnom Spiši a hornej Orave 

prebudilo poľské národné povedomie. Tieto aktivity možno pokladať za 

počiatky propoľskej orientácie Antona Sýkoru.4 

 Po vysvätení za kňaza prešiel Anton Sýkora ako kaplán niekoľkými 

farnosťami, a to od 7. marca 1916 bol v Svätom Kríži, následne od 17. júla 

1916 vo Svätej Alžbete (dnes súčasť Liptovských Kľačian), od 20. decembra 

1916 v Zázrivej a od 8. septembra 1817 v Nižných Ružbachoch.5 V tomto 

období začal písať do Gazety Podhalańskej. Boli to noviny, ktoré vychádzali 

v Nowom Targu od roku 1913 a pri ich počiatkoch bol práve spomínaný Jan 

Bednarski. Toto periodikum písalo najmä o Poliakoch v Uhorsku. Anton 

Sýkora sa podpisoval pod články ako Ks. A. S., Jantek z Bugaja, Karzel, 

Znajomy, Wasz znajomy.6 Jeho články sa zameriavali na rôzne témy, napríklad 

na poľský pôvod Goralov na Spiši a Orave alebo o potrebe poľského jazyka na 

školách na Slovensku.7 Zaujímavo vyznieva fakt, že viacerí mladí rodáci 

z Oravy a zo Spiša, ktorí našli v sebe propoľské cítenie, písali v prvých rokoch 

 
2 ROSZKOWSKI, Jerzy M.: „Zapomniane Kresy“ Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach 

Polaków 1895-1925. Nowy Targ; Zakopane : Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Nowym Targu, 2011, 

s. 109. 
3 MACHAY, Ferdinand: Moja droga do Polski. „Pamiętnik“. Krakow : Agat – Print, 1992, s. 86; TRAJDOS, M. 

Tadeusz: Ksiądz Antoni Sikora i czytelnia parafialna w Jurgowie. In: Prace Pienińskie, roč. 10, 1998, s. 93; 

TRAJDOS, Tadeusz M.: W ojczystym domu. In: TRAJDOS, Tadeusz M. (ed.): Spisz i Orawa: W 75. rocznicę 

powrotu do Polski północnych części obu ziem. Krakow : Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Związek Polskiego 

Spisza, 1995, s. 40. 
4 ROSZKOWSKI, Jerzy M.: „Zapomniane Kresy“, s. 114-115. 
5 ABÚ Spišská Kapitula, Protocollum status personalis sacerdotum Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1848; AKMK, 

pers A 1043, Antoni Sikora. 
6 KARZEL: Zjazd króli albo polska niepoległa. In: Gazeta Podhalańska, roč. 3, 28. 3. 1915, č. 12, s. 3-4; JANTEK 

Z BUGAJA: O Kubusiowi z Kocierca. In: Gazeta Podhalańska, roč. 6, 13. 1. 1918, č. 2, s. 3-5; JANTEK 

Z BUGAJA: Dla Polaków z Węgier. In: Gazeta Podhalańska, roč. 6, 14. 7. 1918, č. 28, S. 3-4. 
7 ROSZKOWSKI, Jerzy M.: „Zapomniane Kresy“, s. 119-120; TRAJDOS, Tadeusz M.: Ksiądz Antoni Sikora 

i czytelnia parafialna w Jurgowie. In: REMISZEWSKI, Ryszard (ed.): Prace Pienińskie 10. Szczawnica: PTTK, 

1998, s. 93; MAJERÍKOVÁ, Milica. Poľský záujem o Spiš v období Veľkej vojny. In: Z minulosti Spiša, roč. 22, 

2014, s. 219-229. 
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do týchto novín „len v miestnom dialekte, lebo sa začínajú učiť poľskému 

spisovnému jazyku“.8 

 V ďalšom priebehu pôsobil A. Sýkora na Orave v týchto farnostiach: od 

6. augusta 1918 v Zubrohlave, od 20. apríla 1919 v Zákamennom-Klíne, od 

18. septembra 1919 v Podvlku.9 Bolo to práve v období, keď sa rozhodovalo 

o československo-poľskej hranici. Po viacerých neúspešných rokovaniach sa 

nakoniec obe strany dohodli, že túto spornú otázku predložia Najvyššej rade 

mierovej konferencie. Tá rozhodla 27. septembra 1919, že na spornom území 

24. júla 1920 prebehne plebiscit. Ľudové hlasovanie obyvateľstva sa malo 

uskutočniť na území Tešínska, na Orave (v okresoch Námestovo a Trstená) 

a na Spiši (v okrese Spišská Stará Ves a v obci Javorina). Poliaci boli týmto 

rozhodnutím veľmi sklamaní, pretože mali záujem o rozsiahlejšie oblasti na 

severe Slovenska, ktoré však do plebiscitného územia zahrnuté neboli. 

Pohraničie sa tak stalo neutrálnym, ktoré bolo podriadené Medzinárodnej 

plebiscitnej komisii so sídlom v Tešíne. Na Slovensku sa vytvorila Ústredná 

kancelária pre Spiš a Oravu v Ružomberku na čele s poslancom Jánom 

Burjanom, pod ktorú patrili plebiscitné komisie v Trstenej (na jej čele bol 

poslanec Ján Janček ml.) a v Spišskej Belej (na jej čele bol vikár Spišského 

biskupstva Msgr. Marián Blaha). Na poľskej strane vznikol Głowny Komitet 

Plebiscitowy so sídlom v Nowom Targu, ktorého predsedom sa stal prof. 

Walery Goetel. Poľská plebiscitná komisia sídlila aj v Spišskej Starej Vsi pod 

vedením Dr. Milaňáka. Komitét mal širokú základňu agentov, ktorí 

v jednotlivých dedinách na pohraničí robili cielenú protičeskú agitáciu formou 

letákov a novín. Okrem toho využívali aj zlé sociálne postavenie obyvateľstva 

a dodávali mu rôzny tovar ako múku, cukor, tabak a petrolej. Pre miestne 

obyvateľstvo organizovali aj rôzne zájazdy do Krakova, Varšavy a k Baltskému 

moru. Častým argumentom pre pripojenie k Poľsku bol aj fakt, že český národ 

bol vnímaný ako antikatolícky a naproti tomu Poľsko bolo známe ako krajina 

s dlhoročnou katolíckou tradíciou. Negatívnej mienke obyvateľstva neprospelo 

ani protináboženské správanie českých vojakov na území Slovenska. 

Severným Spišom sa šírili propagačné letáky a brožúry, v ktorých boli Poliaci 

vykresľovaní ako „obrancovia viery proti bezbožným Čechom“. Do agitácie sa 

vzhľadom na už spomínané silné náboženské cítenie obyvateľstva na oboch 

stranách zapojili aj viacerí kňazi. Na slovenskej strane to boli najmä 

plebiscitný komisár pre Spiš – kapitulárny vikár v Spišskom Podhradí Msgr. 

 
8 Citované podľa: MAJERÍKOVÁ, Milica: Vojna o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období 

v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, s. 28-29. 
9 ABÚ Spišská Kapitula, Protocollum status personalis sacerdotum Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1848; AKMK, 

pers A 1043, Antoni Sikora. 
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Marián Blaha10 a plebiscitní pracovníci Ladislav Moyš,11 František Klein12 a 

František Móš.13 Na poľskej strane to boli hlavne Ferdinand Machay,14 Eugen 

Sýkora,15 František Dubron16 a Józef Buroň17.18  

 Aj Anton Sýkora pôsobil v plebiscitnom období veľmi aktívne. Poľský 

historik Tadeus M. Trajdos ho vo svojej štúdii takto charakterizoval: „Kňaz 

Anton Sýkora patril do skupiny najvýznamnejších plebiscitných pracovníkov 

južných pohraničných oblastí. Dlhodobo sa zúčastňoval na úsilí o obnovenie 

poľského národného povedomia na Orave a Spiši.“19 Jeho činnosť začala od 11. 

septembra 1919, keď sa stal členom Hlavného plebiscitového komitétu 

Spišsko-Oravského v Nowom Targu a spolupracoval s jeho tlačovou 

kanceláriou. Písal nielen do Gazety Podhalańskej, ale aj do 

propagandistických novín Nowiny Spisko-Orawskie. Tieto noviny založil 

a vydával Július Zborowski.20 Treba podotknúť, že články A. Sýkoru boli často 

veľmi útočné a vo viacerých prípadoch priam ohováral a značne negatívne sa 

vyjadroval na adresu Msgr. Mariána Blahu, ale aj iných plebiscitných 

pracovníkov na Slovensku. Príkladom je článok z prvého čísla, ktoré vyšlo 

v roku 1919 pod názvom Ks. Blaha w drodze agitacyjnej po Spiszu i Orawie. 

Tu Msgr. Blahu nazýva čechofilom a tvrdí, že ho ľudia z Reľova nazvali 

ancikristom a luciferom z pekla. Okrem toho konštatuje, že „spišských 

a oravských Poliakov chce predať za márny agitačný peniaz Čechom. 

A namiesto toho, aby bránil katolícku vieru, ktorú Česi prenasledujú, vychvaľuje 

Čechov a robí im komplimenty, len preto aby mohol obdržať spišské 

biskupstvo.“21 V podobnom duchu sú koncipované aj ďalšie články, ktorých 

autorom je A. Sýkora. Často vo svojich článkoch využíval aj náboženské cítenie 

miestneho obyvateľstva, ktoré bolo silne veriace. Príkladom je článok z Kto 

z Czechami? z roku 1920, kde na záver poznamenáva: „Všetci za národ sú 

povinní ísť do plebiscitného boja. A zvíťaziť musíme. Boj počas plebiscitu proti 

Čechom, to je boj na obranu Boha a viery. Boh Vám bude večnou odmenou.“22 

Treba poznamenať, že tieto noviny vychádzali len v rokoch 1919 – 1920, avšak 

v skoro každom čísle mal A. Sýkora aspoň jeden článok.  

 
10 Rodák z Liptovského Hrádku, v rokoch 1919 – 1920 kapitulárny vikár Spišského biskupstva a od roku 1920 

biskup v Banskej Bystrici. 
11 Rodák z Liptovského Michala, farár v Haligovciach, neskorší užhorodský župan. 
12 Rodák z Podolínca, farár v Richvalde (dnešná obec Veľká Lesná), neskorší školský inšpektor a dekan dištriktu 

Spišská Stará Ves. 
13 Rodák z Tribša, v ktorom pôsobil ako kaplán v rokoch 1914 – 1919.   
14 Rodák z Jablonky, katolícky kňaz a autor známeho diela Moja droga do Polski, kde opisuje svoju propoľskú 

činnosť.  
15 Rodák z Jablonky, farár v Pekelniku a brat Antona Sýkoru. 
16 Kaplán v Podvlku. 
17 Rodák z Pekelníka, vikár vo Vyšnej Lipnici v rokoch 1918 – 1920. 
18 MAJERIKOVÁ, Milica: Vojna o Spiš, s. 21-43. 
19 TRAJDOS, M. Tadeusz: Ksiądz Antoni Sikora, s. 93. 
20 Tamže, s. 94.; Nowiny Spisko-Orawskie, roč. 1, 1919, č. 1, s. 1, 2, 3. 
21 ZNAJOMY: Ks. Blaha w drodze agitacyjnej po Spiszu i Orawie. In: Nowiny Spisko-Orawskie, roč. 1, 1919, č. 

1, s. 1-2. 
22 SIKORA, Antoni: Kto z Czechami? In: Nowiny Spisko-Orawskie, roč. 2, 1920, č. 7, s. 2-3. 
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 Sýkora dokonca napísal aj leták Podlí Česi ani mŕtvym nedajú pokoj (6. 

januára 1920). Tu tvrdil, že medzi priezviskami rodákov z Oravy a Spiša 

žijúcich v Amerike, ktorí sa podpísali pod petíciu o pridelenie sporných obcí 

k Československej republike, sa nachádzajú aj mŕtvi ľudia. Vraj tam boli 

vymenovaní aj jeho bratranec a švagor, ktorí už zomreli. Protestoval aj proti 

pravosti listov od emigrantov pochádzajúcich zo Spiša a Oravy, keď tvrdil že 

ich píšu sami Česi.23 Akousi odpoveďou na jeho činnosť vznikol na slovenskej 

strane hranice leták Odkazujem Vás pred súd Boží a súd sveta, kde jeho 

skupinu označili ako „bláznow Sikorowcow z Jablonki“.24  

 Zaujímavo pôsobia informácie, ktoré poskytla v roku 1939 Žandárska 

stanica v Jurgove, ktorá pre Ústredňu štátnej bezpečnosti vyšetrovala 

spoľahlivosť A. Sýkoru. V tejto správe sa vrátili aj k obdobiu rokov 1918 –

1920: „V Zubrohlave pôsobil do apríla 1919, keďže ale medzi farníkmi 

v zubrohlavskej farnosti, ktorá je duchom slovenská, prevádzal polonofilské 

verbovačky, ľud ho znenávidel. Pri týchto verbovačkách v prospech Poľska 

rozdával medzi obyvateľmi obce Klin, petrolej, tabak a múku. Ľud ale hrozil mu 

v poslednú dobu zabitím pre túto jeho protislovenskú činnosť a z týchto príčin 

musel z fary Zubrohlavy zutekať v nočnú dobu i bez vedomia jeho dekana 

Grigera a uchýlil sa na neznáme miesto v Poľsku. Do tej doby a i po tom mal 

spolupôsobiť v polonofilskom smere s farárom Machayom z Jablonky.“ Podľa 

zistenia Žandárskej stanice v Spišskej Belej: „Farár Sikora dochádzal v rokoch 

1918 – 1929 do Spišskej Belej za účelom agitácie v prospech Poľska. V rokoch 

1919 – 1920 v čase plebiscitu na Orave a Spiši pôsobil v Zubrohlave na Orave, 

kde tiež koncentroval svoju agitačnú činnosť pre Poľsko. Okresné mesto 

Námestovo bolo jeho ústredím, kde za pomoci poľských študentov bolo asi z jeho 

návodu terorizované viac tamojších Slovákov.“ Na záver správy je uvedené aj 

svedectvo bývalého hájnika z Jurgova Jána Bigoša: „Farár Sikora v dobe 

plebiscitu 1920 sa paktoval s renegátom r. kat. farárom Machayom, a stýkal sa 

s ním i v Jurgove. Tú dobu, cez vianočné sviatky pri koledovaní chcel podvodne 

na občanoch jeho fary vylákať za nezisteným politickým účelom, pre Poľsko, 

proti Slovákom podpisy tak, že nariadil, aby pri kolede mal každý dom (rodina) 

od hlavy rodiny spísané mená všetkých členov rodiny. Farníci to prehľadli, 

nakoľko ho znali ako agitátora pre Poľsko a podpisy odopreli učiniť. Na to sa 

farár Sikora veľmi nahneval a keď v prvých pár domoch súpis členov rodiny 

nenašiel, upustil od koledovania v celej farnosti.“25 

 Úsilie oboch strán získať si obyvateľstvo na svoju stranu bolo však 

nakoniec úplne zbytočné, pretože o spornom území nerozhodol plebiscit, ale 

medzinárodná arbitráž, na čom sa dohodli 10. júla 1920 v belgickom Spa 

 
23 ROSZKOWSKI, Jerzy M.: „Zapomniane Kresy“, s. 262-264, 273. 
24 Tamže, s. 274-275; SIKORA, A.: Jak Czesi wskrzeszajom nieboszczyków w Ameryce. In: Nowiny Spisko-

Orawskie, roč. 2, 1920, č. 2, s. 1-2. 
25 SNA Bratislava, f Ústredňa štátnej bezpečnosti (ďalej ÚŠB), škat. 386, inv. č. 5, Žandárska stanica v Jurgove, 

Sikora Anton – r. k. farár z Jurgova – spoľahlivosť – šetrenie, 16. decembra 1939. 
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minister zahraničných vecí Česko-Slovenskej republiky Edvard Beneš 

a poľský premiér Władysław Grabski. Situácia sa napokon vyriešila 

rozhodnutím Najvyššej rady mierovej konferencie z 28. júla 1920, keď 27 obcí 

severného Spiša a hornej Oravy bolo pričlenených k Poľsku.26 

 Miestne obyvateľstvo sa tak nedobrovoľne dostalo z novovybudovanej 

Československej republiky pod správu poľskej štátnej moci na devätnásť 

rokov. Po pripojení týchto obcí k Poľsku bolo považované miestne obyvateľstvo 

poľskými orgánmi za „neuvedomelých Poliakov“.27 Z týchto názorov vyplývala 

pre nich skutočnosť, že nemali žiadne alebo iba minimálne národnostné 

práva. Poľská vláda obsadila svojimi ľuďmi oblasti školstva, kultúry 

a postupne aj cirkevnú správu. Poľský mocenský aparát tak mohol 

v spolupráci s množstvom mimovládnych organizácií bez väčších problémov 

pristúpiť k násilnej polonizácii miestneho obyvateľstva.28 

 Zmena hranice v roku 1920 neznamenala okamžite aj zmenu jurisdikcie 

spišského biskupa. Od polovice novembra 1920 farnosti severného Spiša 

a hornej Oravy spravoval spišský biskup Ján Vojtaššák.29 Keďže pripojené 

územie k Poľsku bolo naďalej pod jeho správou, znamenalo to aj ďalšie 

pôsobenie slovenských farárov vo farnostiach severného Spiša. To však veľmi 

nevyhovovalo polonizačným snahám predstaviteľov poľskej správy, pretože 

slovenskí farári boli prirodzene orientovaní proslovensky.30 V tejto súvislosti 

poľské Ministerstvo zahraničných vecí 26. novembra 1920 poverilo svojho 

vyslanca pri Vatikáne, aby vystúpil pri Svätej stolici s požiadavkou včlenenia 

sporných farností do Krakovskej diecézy.31 Súčasne bola vyvíjaná snaha 

u apoštolského nuncia vo Varšave, aby boli uvoľnené farnosti na Spiši 

postupne obsadzované poľskými kňazmi výlučne po konzultácii s poľskou 

vládou.32 Na základe týchto aktivít Vatikán 30. augusta 1921 ustanovil 

krakovského biskupa Adama S. Sapiehu apoštolským administrátorom tých 

častí Spiša a Oravy, ktoré v roku 1920 pripadli Poľsku.33 Dôkazom prevzatia 

 
26 Podrobnejšie k rokovaniam o arbitráži a zrušení plebiscitu pozri: HRONSKÝ, Marián: Otázka Oravy a Spiša – 

od idey plebiscitu k arbitrážnemu rozhodnutiu konferencie veľvyslancov. In: KÁZMEROVÁ, Ľubica (ed.): 

Slovensko-poľské vzťahy 1918 – 1945 očami diplomatov. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 

2008, s. 27-37. 
27 Táto ich etnografická teória nemala obhájiteľný základ, pretože miestne obyvateľstvo sa hlásilo k slovenskému 

pôvodu a malo poväčšine slovenské národné povedomie. Pozri napr.: BIELOVODSKÝ, Andrej: Severné hranice 

Slovenska. Bratislava : Ústredná správa Slovenskej ligy, 1946, s. 24-27; MÓŠ, František: Roky 1918 – 1939 na 

severnom Spiši. Bratislava : Vedecká spoločnosť pre zahraničných Slovákov, 1944, s. 4-19; CHALUPECKÝ, 

Ivan: K otázke goralských nárečí na Spiši. In: Studia historica Tyrnaviensia, roč. 4, 2004, s. 161-172; 

MAJERIKOVÁ, Milica: Poľský záujem o Spiš v rokoch 1918 – 1925. In: Z minulosti Spiša, roč. 13, 2005, s. 173-

197. 
28 MAJERIKOVÁ, Milica: Vojna o Spiš, s. 45-91. 
29 CIĄGWA, Józef: Kościól krakowski a prawa jezykowe mniejszości slowackiej na Spiszu w latach 1920 – 2005. 

In: GÓRSKI, Grzegorz (ed.): Cuius regio, eius religio? II. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008, s. 268. 
30 ROSZKOWSKI, Jerzy M.: Rola Kościoła na Spiszu i Orawe. In: TRAJDOS, M. Tadeusz (ed.): Spisz i Orawa: 

W 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem. Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Związek 

Polskiego Spisza, 1995, s. 34. 
31 ROSZKOWSKI, Jerzy M.: „Zapomiane kresy“, s. 336. 
32 MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Z dejín hornej Oravy XIII. In: Život, roč. 54, 2012, č. 9, s. 12. 
33 ROSZKOWSKI, Jerzy M: „Zapomiane kresy“, s. 336. 
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jurisdikcie nad spišskými farnosťami krakovským biskupom je to, že na 

vyprázdnené farnosti postupne prichádzali poľskí kňazi, ktorí nahradili 

slovenských. V roku 1921 po pretrvávajúcej chorobe zomrel dekan, rodák 

z oravskej dedinky Zubrohlava a spolužiak Andreja Hlinku, Anton Kubasák. 

Farnosť v Jurgove po ňom od 15. apríla 1921 prebral jeho kaplán Anton 

Sýkora.34 Ako však sám priznáva v spomienkach, ktoré napísal v roku 1947 

v Jurgove: „Ja som bol v tom čase kaplánom v Podvlku na Orave a odtiaľ na 

základe listu od Jána Vojtaššáka, biskupa spišského, bol som prenesený do 

Jurgova za kaplána, neskôr po smrti kňaza Kubasáka, za administrátora 

farnosti“.35 Môžeme to pokladať za dôkaz, že ešte v tom období mal nejaké 

právomoci na tomto území aj spišský biskup Ján Vojtaššák a A. Sýkora 

uznával jeho jurisdikciu. 

 Aj na novom pôsobisku A. Sýkora pokračoval vo svojej polonofilskej 

činnosti a naďalej pracoval ako buditeľ „neuvedomelých Poliakov“ v pohraničí. 

Ešte v plebiscitnom období nadviazal kontakty s Władyslawom Semkowiczom, 

krakovským historikom z Jagelovskej univerzity v Krakove. Tieto vzťahy 

obnovili v roku 1924, keď bol v Nižných Lapšiach 16. novembra založený 

spolok Koło Spiskie (Spišský krúžok), ktorý patril pod Towarzystwo Kresów 

Południowych (Spoločnosť južných pohraničných území). Tento spolok založil 

v roku 1920 práve W. Semkowicz. Predsedom Koła Spiskiego sa stal kňaz 

František Urvay a sekretárom bol práve Anton Sýkora a zástupcom 

zapisovateľa učiteľ Michal Balara. Neskôr sa predsedom spolku stal A. Sýkora. 

Tento spolok vyvíjal svoju činnosť až do roku 1931.36 V Gazete Podhalańskej 

sa zachovala aj správa o jeho valnom zhromaždení. Dňa 8. marca 1931 sa 

konalo valné zhromaždenie Koła Spiskiego vo Vyšných Lapšiach. Predseda 

prečítal správu o činnosti spolku a následne boli vyhlásené dva referáty s 

hospodárskou tematikou. Prednášateľmi boli kňaz Stanisław Wciślak a Jakub 

Tybor z Jurgova. Na záver zhromaždenia sa konali voľby, kde boli opätovne 

zvolení členovia predsedníctva spolku.37 A. Sýkora spolupracoval aj so 

Streleckým zväzom (Związek Strzelecki), ktorého oddiel pôsobil v Jurgove a 

v apríli 1932 pripravil veľké slávnosti na počesť Józefa Pilsudského.38  

 Keďže noví správcovia farností neboli poverení krakovským kardinálom, 

aby tolerovali a dodržiavali jazykové práva Slovákov, začali presadzovať kurz 

tvrdej polonizácie. Slovenský jazyk bol v kostole používaný iba pri spevoch, ale 

iba tam, kde veriaci nepodľahli snahám poľských administrátorov o jeho 

úplnú elimináciu. O odstránenie slovenského jazyka sa intenzívne pokúšal aj 

Anton Sýkora, ktorý v Jurgove ponúkal farníkom i možnosť študovať poľskú 

 
34 MÓŠ, František: Roky 1918 – 1939, s. 9. 
35 Archív Farského úradu v Jurgove, Roku pańskiego 1947. In: Pamiętnik komitetu budowy kościoła parafialnego 

w Jurgowie. 
36 TRAJDOS, Tadeusz M.: W ojczystym domu, s. 40. 
37 Kronika: In: Gazeta Podhalańska, roč. 19, 22. 3. 1931, č. 12, s. 11. 
38 TRAJDOS, Tadeusz M.: Ksiądz Antoni Sikora, s. 95. 
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literatúru vo farskej knižnici.39 Sám o jej úlohe povedal: „Poľská knižnica na 

Spiši je dôležitá národná inštitúcia“.40 Čiže cieľom bola aj poľská propaganda 

a podchytenie mladšej generácie v tomto duchu. S vedením knižnice a čitárne 

mal už A. Sýkora skúsenosti z Jablonky z predvojnových rokov. Keďže 

nakupovanie kníh a dennej tlače bolo značne nákladné, od roku 1931 

patronát nad knižnicou prevzal spolok Towarzystwo Przyjaciół Spisza i Orawy 

(Spolok priateľov Spiša a Oravy) vo Varšave. Spolok viedla až do roku 1939 

Małgorzata Starzyńska. Napríklad v roku 1931 poslal TPSO do Jurgova 134 

nových kníh a zabezpečilo predplatné viacerých časopisov. V nasledujúcom 

roku to bolo 88 nových kníh. Celkovo mala knižnica v roku 1932 už 518 

kníh.41 

 Tieto jeho polonizačné zámery sa však veľmi nevydarili, čo potvrdzuje aj 

list Metropolitnej kúrie v Krakove z 26. marca 1932 so sťažnosťou richtárov 

Jurgova, Repísk a Čiernej Hory. Richtári žiadali ponechanie slovenských 

spevov v kostole, kým nevyrastie mládež v poľskom duchu. Všetko ostatné už 

bolo v poľštine. Tento spor nakoniec vyriešil kardinál Adam Sapieha, ktorý 

odporučil Antonovi Sýkorovi, aby svojim veriacim pri niektorých omšiach 

vyhovel a aby mohli spievať slovenské piesne.42 

 K tomuto prípadu je zaujímavé aj svedectvo o A. Sýkorovi z roku 1939, 

ktoré pre Žandársku stanicu v Jurgove poskytli bývalý tamojší organista 

Michal Novák a jeho manželka Žofia, rod. Mandelová. Podľa nich farár Sýkora 

prenasledoval organistu a bol proti tomu, aby spieval slovenské pesničky pri 

omšiach. Na slovenské piesne hovoril: „...to nie je spev ale škriepenie zubami“. 

Zakázal mu v nedeľu na ranných omšiach spievať a hrať slovenské piesne len 

preto, aby sa mohli spievať po poľsky.43 

    Ešte 29. júla 1931 sa konal zjazd v Jablonke, na ktorom bol založený 

Zväzok spišsko-oravský (Zwiazek Spisko-Orawski). Status tejto organizácie bol 

schválený ešte 30. marca 1931 vojvodstvom v Krakove. Za myšlienkou 

založenia tejto organizácie bol práve administrátor z Jurgova Anton Sýkora. 

Medzi členov patrili predovšetkým lokálni politici, učitelia a kňazi. Väčšinou 

išlo o rodákov zo Spiša a Oravy, ktorí aktívne pracovali už počas rokov 1918 – 

1920 v prospech poľských záujmov. Hlavné predstavenstvo spolku pôsobilo 

od svojho založenia až do roku 1936 v tomto zložení: predseda kňaz Martin 

Jablonský (Oravka), 1. podpredseda školský inšpektor z Nowego Targu 

Wendelin Haber, 2. podpredseda lekárnik z Jablonky Ján Neupauer, sekretár 

Anton Sýkora, zástupca sekretára Vendelín Dziubek, pokladník kňaz Jozef 

Buroň (Lipnica Malá), zástupca pokladníka riaditeľ školy vo Fridmane Michal 

Balara a členovia učitelia Anton Grelák, Ján Silan a Ján Plučinský. Podľa 

 
39 Tamže, s. 93-113.  
40 GALDYN, J: Z Towarzystwa Przyjaciół. In: Gazeta Podhalańska, roč. 20, 16. 5. 1932, č. 16, s. 2. 
41 TRAJDOS, M. Tadeusz: Ksiądz Antoni Sikora, s. 95-98; Gazeta Podhalańska, 1932, č. 16, s. 2. 
42 CIĄGWA, Józef: Kościól krakowski, s. 272-273. 
43 SNA Bratislava, f. ÚŠB, škat. 386, inv. č. 5, Žandárska stanica v Jurgove, Sikora Anton – r. k. farár z Jurgova 

– spoľahlivosť – šetrenie, 16. decembra 1939. 
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stanov boli cieľom organizácie kultúrno-osvetová práca na územiach Spiša 

a Oravy, vydávanie publikácií a obrana záujmov miestnych obyvateľov.44 Na 

ďalšom valnom zhromaždení spolku v Nowom Targu, ktorý sa konal 9. júla 

1936, sa predsedom stal Ferdinand Machay, I. podpredsedom Martin 

Jablonský, II. podpredsedom mlynár Pavol Bizub z Tribša, pokladníkom Pius 

Jablonský, sekretárom Józef Stanek a členmi Anton Sýkora, Józefa Mikowa, 

Maria Wiśmierska a Jan Pojedyniec. Zmenil sa aj názov, a to na Zväzok 

Goralov Spiša a Oravy (Związek Górali Spisza i Orawy).45 Organizácia svoju 

činnosť vykonávala až do septembra 1939. 

    Následkom poľskej expanzívnej politiky voči Československu prišlo 

k zmene hraníc na území severného Slovenska aj po Mníchovskej dohode. 

Varšava vystúpila 1. novembra 1938 s maximalistickou požiadavkou 

teritoriálneho rozšírenia na území Kysúc, Oravy a Spiša. Nové hranice mala 

vytýčiť spoločná československo-poľská delimitačná komisia.46 Rokovania 

delimitačnej komisie začali 16. novembra v Žiline. Stanovenie nových hraníc 

bolo sprevádzané mohutnými demonštráciami miestneho obyvateľstva proti 

pripojeniu k Poľsku. Rokovania komisie sa napokon uzatvorili 30. novembra 

v Zakopanom, kde bol aj podpísaný záverečný protokol. K Poľsku boli 

pripojené obce na Spiši Lesnica (okres Spišská Stará Ves), Javorina (okres 

Kežmarok), na Orave Suchá Hora, Hladovka (okres Trstená), na Kysuciach 

časti obcí Svrčinovec, Skalité a  Čierne (okres Čadca). Okrem toho pripadlo 

Poľsku i niekoľko ďalších neobývaných oblastí, prípadne časti katastrálneho 

územia obcí v slovensko-poľskom pohraničí (napríklad Čadca, Raková, 

Staškov, Olešná, Turzovka, Klin, Polhora, Ždiar, Sulín, Cígeľka). Slovensko 

tak stratilo 226 km2 územia a 4 280 obyvateľov.47  

    Pred zabratím Javoriny vykonával cirkevnú správu v obci farár zo 

Ždiaru Ján Kušnir. Po pripojení obce k Poľsku ho na krátko vystriedal Anton 

Sýkora, ktorý dochádzal zo svojej farnosti v Jurgove. Napriek tomu, že farnosť 

naďalej patrila pod jurisdikciu spišského biskupa, Jánovi Kušnirovi bol 

postupne zabránený prístup do farnosti.48 A. Sýkora odslúžil v obci len jednu 

ďakovnú nedeľnú omšu, no pre veľký smútok a odpor slovenských veriacich 

 
44 Związek Spisko-Orawski. In: Gazeta Podhalańska, roč. 19, 23. 8. 1931, č. 34, s. 9.; Gazeta Podhalańska, roč. 

25, 8. 8. 1937, č. 16, s. 3-6. 
45 Gazeta Podhalańska, roč. 24, 12. 7. 1936, č. 1, s. 7; Gazeta Podhalańska, roč. 25, 8. 8. 1937, č. 16, s. 3-6. 
46 Slovenská vláda menovala následne 8. novembra do tejto komisie ako predsedu Dr. Františka Hrušovského 

a členov: Dr. Ladislava Hlaváčka, Ing. Jána Slávika, mjr. gen. št. Štefana Jurecha, Pavla Čarnogurského a Milana 

Poláka. Pôvodne sa mala delimitačných prác zúčastniť aj dvojica Anton Granatier a Dr. Ivan Krno, no napokon 

ani jeden z nich do rokovania nezasiahol. 
47 Bližšie k činnosti delimitačnej komisie pozri: ŠIMONČIČ, Jozef: Denník Dr. Františka Hrušovského, predsedu 

delimitačnej komisie československej-poľskej v roku 1938. In: Studia historica Tyrnaviensia, roč. 3, 2003, s. 305-

332; SNA Bratislava, f. Anton Granatier, šk. 4, č. 166, Predbežná zpráva o hraničných otázkach poľsko-

československých, s. 4; JAKUBEC, Pavol: Septembrová kríza 1938 a delimitácia Československo-poľskej hranice 

v okolí Javoriny. In: Z minulosti Spiša, roč. 15, 2007, s. 163-192. 
48 JAKUBEC, Pavol: Československo-poľský spor o Javorinu v kontexte bilaterálnych vzťahov medzivojnového 

obdobia (1921 – 1939). Diplomová práca. Praha : Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta, Ústav 

světových dějin, 2009, s. 276-279. 
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proti poľskému spevu v kostole, ho pri nasledujúcej nedeľnej omši dočasne 

zastúpil kňaz zo Zakopaného Jan Tobolak. Neskôr farnosť prevzal na celé 

obdobie okupácie poľský kňaz Stanislaw Kudelski.49 A. Sýkora sa k tejto 

ďakovnej sv. omši za získanie Javoriny vrátil aj vo svojich spomienkach z roku 

1947, ktoré napísal na fare v Jurgove: „Už prvé moje vystúpenie v Javorine, 

keď som na prosbu vojenských orgánov, prišiel s omšou za poďakovanie za 

získanie Javoriny, nestretlo sa to s uznaním predovšetkým vojenských orgánov. 

V kázni som nevelebil vojská z príležitosti získania Javoriny, nehlásal som 

veľký triumf Poľskej republiky, ale povedal som krátku kázeň na I. adventnú 

nedeľu a niekoľko slov o získaní Javoriny a povzbudení ľudí. Urobil som to 

preto, pretože som poznal nepriateľské postoje obyvateľstva a obával som sa, 

aby ľudia nevyšli z kostola a nezačali manifestovať proti Poľsku, k čomu 

atmosféra smerovala.“50  

    Takmer dvadsaťročné polonizačné úsilie orgánov štátnej a cirkevnej 

moci medzi obyvateľmi severného Spiša neprinieslo žiadaný výsledok. Okrem 

toho, že slovenský jazyk aj naďalej pretrval medzi ľuďmi, po slovensky sa vo 

väčšine kostolov spievalo a niekde aj modlilo a kázalo. Dôkazom nezdaru 

polonizačnej akcie je aj list Józefa Świsteka Krakovskej diecéze z 24. januára 

1939, kde žiadal o preloženie a vysvetľoval to slovami, že „už mám dosť 

desaťročného pobytu na tomto hnusnom pohraničí“ a odmietal aj preloženie do 

oravskej Hladovky, ktorá bola pripojená k Poľsku v roku 1938, pretože sa 

nechcel dostať „z dažďa pod odkvap, lebo ak tu na Spiši po dvadsaťročnom 

prináležaní k Poľsku sú ešte stále rôzne politické problémy, tak v Hladovke si 

bude musieť kňaz dosť veľa vytrpieť“.51 

    Situácia sa na území severného Spiša zmenila až po 1. septembri 1939, 

keď po útoku Nemecka na Poľsko došlo na základe revízie hraníc k opätovnej 

zmene príslušnosti tohto územia. Po spoluúčasti slovenskej armády na útoku 

Nemecka na Poľsko bola táto oblasť Spiša pripojená na konci roka1939 už nie 

k Československej republike, ale k samostatnej Slovenskej republike. Aj keď 

oficiálne inkorporovanie tohto územia prebehlo až koncom roka,52 činnosť 

slovenských orgánov a armády na tomto území začala už začiatkom 

septembra.53 Podobne aj farnosti severného Spiša boli už od 25. septembra 

1939 dočasne pod správou spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Mohla sa tak 

začať postupná konsolidácia miestnych pomerov a prebúdzanie slovenského 

 
49 MATULA, Pavol: Obsadenie slovenského územia na Spiši Poľskom v roku 1938. In: Verbum Historiae, roč. 1, 

2013, č. 2, s. 41-42. 
50 Archív Farského úradu v Jurgove, Roku pańskiego 1947. In: Pamiętnik komitetu budowy kościoła parafialnego 

w Jurgowie. 
51 Citované podľa MATULA, Pavol: Úloha cirkvi v zápase o národnú identitu obyvateľstva severného Spiša 

a Oravy v rokoch 1918 – 1939. In: Človek a Spoločnosť, 2007, roč. 10, č. 4, b. s. 
52 Na základe dohody medzi Nemeckom a Slovenskou republikou v Berlíne sa tieto územia oficiálne 21. novembra 

1939 opätovne pripojili k Slovenskej republike. Ústavný zákon 325/1939 Sl. z. o inkorporácii tohto územia bol 

schválený 22. decembra 1939. 
53 LAINCZ, Eduard: Politicko-spoločenské pomery na inkorporovanom území severného Spiša v rokoch 1939 – 

1945. In: Almanach Slováci v Poľsku, roč. 13, 2012, s. 127-131. 
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cítenia hlavne u mladých ľudí.54 Zaujímavý bol aj osud a zmena názorov 

horlivého polonizátora Antona Sýkoru po roku 1939 v rámci nových pomerov. 

Keďže pochádzal z Jablonky, automaticky získal štátne občianstvo.55 Dokonca 

patril aj do skupiny kňazov pôsobiacich na inkorporovanom území, ktorí 

podpísali sľub vernosti Slovenskej republike a súhlasili s používaním 

slovenčiny v kostoloch a školách.56 Už 15. septembra 1939 (ešte pred 

oficiálnym inkorporovaním tohto územia) napísal list vládnemu komisárovi 

pre prinavrátené územia Alojzovi Miškovičovi, kde poznamenal: „Keby ste bol 

v Ministerstve zahraničia, alebo aspoň mal styky nejaké s vládou, snáď dobre 

by bolo, keby títo Páni starali sa o obsadenie čim väčšieho terénu skrze 

Slovákov. Rozprával som o tom z ks. Madejom z Bialki a prosil ma, aby ste prišli 

aj k nemu, jestli pridu nejaki Páni z Bratislavy v takich záležitostiach.“57 Z tohto 

obdobia sa zachoval aj nepublikovaný článok Antona Sýkoru o obci Jurgov, 

kde sám autor konštatuje: „Ľudia tešia sa a radujú, lebo veď už niet 

znenavidených hraníc ani na hôr ku Kežmarku ani na dol ku Novému Targu. Je 

to ozaj tá túžena sloboda, akej nebolo tu za 20 rokov.“58 Ako vidno aj na základe 

týchto dvoch dokumentov, prišlo u Antona Sýkoru k totálnemu 

myšlienkovému prerodu. Po jeho silnej polonizačnej činnosti v rokoch 1912 – 

1938, je to veľmi prekvapujúci obrat. 

 Avšak ako známy propoľsky orientovaný kňaz bol už od decembra 1939 

pod dohľadom Ústredne štátnej bezpečnosti. V novembri 1940 bol Sýkora 

internovaný v Ilave, kde strávil dva mesiace. Z listu spišského biskupa Jána 

Vojtaššáka z 15. novembra 1940 Ministerstvu vnútra SR sa dozvedáme, že 

Spišské biskupstvo o zadržaní a odvedení Sýkoru nebolo upovedomené. J. 

Vojtaššák ďalej žiadal MV, aby ho informovali, kde a prečo je Anton Sýkora 

internovaný.59 Doteraz nie je známe, prečo bol zadržaný.60 Je pravdepodobné, 

že za prepustením A. Sýkoru zo zaisťovacieho táboru v Ilave bol zákrok Alojza 

Miškoviča, ktorý bol vládnym komisárom pre prinavrátené územie Spiša.61 

Tento náš názor potvrdzuje aj list dekana Jozefa Vojtasa spišskému biskupovi 

J. Vojtaššákovi z 8. januára 1941, v ktorom na margo toho napísal: „Práve dp. 

prof. Miškovič vždy zastával sa osoby dp. Sikoru. V septembri 1939 pri 

preberaní tohoto územia nemecká polícia chcela zatvoriť dp. Sikoru. Dp. prof. 

 
54 Schematismus almae Dioecesis Scepusiensis pro anno a Christo nato MCMXLIV. Ab erecta Sede Episcopali, 

168. Ružoberkokensis 1944, s. 94-95; BIELOVODSKÝ, Andrej: Severné hranice, s. 155. 
55 ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 3437/1939; č. 3581/1939; č. 3696/1939. 
56 ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 2798/1941. Zápisnica o zložení služobnej prísahy A. Sikoru zo 16. 10. 1939. 
57 Citované podľa: CIĄGWA, Józef. Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze v rokoch 1920 – 1945. 

In: Z Dziejów Prawa, 2013, Tom 6 (14), s. 237. 
58 Citované podľa: CIĄGWA, Józef: Slovenskí kňazi, s. 237. 
59 ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 3314/1940 
60 SNA Bratislava, f. ÚŠB, šk. 386, inv. č. 5, č. j. 398/1940; SNA Bratislava, f. Alojz Miškovič, šk. 1, inv. č. 56, 

List Michala Grigera prof. Alojzovi Miškovičovi zo 7. mája 1940. 
61 SNA Bratislava, f. Alojz Miškovič, šk. 1, inv. č. 56, List od Janky (31. decembra 1940). Neznáma žena oznamuje 

A. Miškovičovi, že dp. Sikora je v zaisťovacom tábore v Ilave. Nevie síce, prečo sa tam dostal, no žiada ho, aby 

niečo v tejto veci vykonal. 
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Miškovič ho vtedy zachránil (...) Teraz, keď dp. Sikora bol v Ilave, najviac sa 

pričinil o jeho vyslobodenie práve dp. prof. Miškovič, čo dp. Sikora verejne 

kvitoval aj tým, že prvá jeho cesta z Ilavy bola do Bratislavy ku dp. prof. 

Miškovičovi, aby sa mu osobne poďakoval.“62  

 Dňa 19. decembra 1940 dostal spišský biskup 2 listy ohľadom kňaza 

Antona Sýkoru. V prvom mu prednosta Ústredne štátnej bezpečnosti oznámil, 

že Sýkora bol zaistený v zaisťovacom tábore v Ilave a dnešným dňom (t. j. 

19.12.) bol prepustený na slobodu. V druhom liste od osobného tajomníka 

ministra vnútra dostal Vojtaššák tiež oznam o prepustení Sýkoru zo 

zaisťovacieho tábora a o tom, že mu bolo vykázané miesto pobytu v Žiline. 

Odtiaľ mohol neskôr odísť na nové pôsobisko, ktoré mu mal určiť spišský 

biskup. V liste bolo ešte dodané, že Sýkora sa už nikdy nemôže vrátiť do 

Jurgova a do kraja susediaceho s Generálnym gubernátom.63 Následne bol 

Anton Sýkora 23. decembra 1940 spišským biskupom preložený na 

kaplánsku stanicu do Spišského Hrhova. Kaplánsku stanicu zaujal len 

písomne, pretože na dobu neurčitú bol poslaný na liečenie.64 Na základe 

lekárskeho nálezu udelil biskupský ordinariát v Spišskej Kapitule dp. 

Antonovi Sýkorovi, kaplánovi v Spišskom Hrhove, od 20. januára trojmesačnú 

liečebnú dovolenku.65 Anton Sýkora sa listom ozval spišskému biskupovi 5. 

januára 1941 zo Ždiaru, kde sa ubytoval už 27. decembra 1940 v miestnom 

penzióne. Svoj pobyt v Ždiari vysvetľoval tým, že chcel pomôcť novému 

správcovi Jurgova pri preberaní farnosti. J. Vojtaššák mu odporučil, aby si 

čím skôr vybavil žiadosť o povolenie liečebnej dovolenky.66 Zdravotná 

dovolenka Antona Sýkoru po schválení Ministerstva školstva a národnej 

osvety SR trvala od 20. januára do 21. apríla 1941. Počas zdravotnej dovolenky 

bol 1. februára 1941 preložený z kaplánskej stanice v Spišskom Hrhove a 

vymenovaný za dočasného správcu fary vo Vikartovciach.67 Vo farnosti 

Vikartovce pôsobil A. Sýkora takmer šesť rokov, až do konca augusta 1947. 

Mohlo sa zdať, že A. Sýkora ostane natrvalo pôsobiť na Slovensku, avšak prišlo 

k náhlej zmene. Dňa 9. februára 1946 zaslal žiadosť na Biskupský úrad v 

Krakove, aby bol preložený do Poľska, resp. do Krakovskej diecézy. Kladná 

odpoveď krakovského kardinála Adama S. Sapiehu prišla 4. mája 1946. 

V neskoršom liste z 20. októbra 1946 A. Sýkora požiadal kardinála A. S. 

Sapiehu, či by sa nemohol vrátiť do svojej predchádzajúcej farnosti Jurgov 

alebo do Chyžného na Orave. Napokon mal v decembri 1947 prevziať farnosť 

Nedeca, ale nebol zdravotne schopný. Preto po návrate do Poľska prevzal 15. 

 
62 ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 17/1941; AFÚ Veľká Franková, č. 49/1941. 
63 ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 3755/1940. 
64 ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 3755/1940. 
65 ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 205/1941. 
66 ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 49/1941. 
67 ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 394/1941. 
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mája 1948 neďalekú farnosť Kacvín na Spiši. Tu pôsobil až do roku 1956, keď 

vo veku 63 rokov zomrel.68 

 Sledovať životný osud Antona Sýkoru je veľmi podnetné a hlavne 

prekvapujúce. Bol pôvodom Slovák, rodák z Jablonky, u ktorého sa však od 

roku 1912 začali prejavovať polonofilské názory a  postupne sa po roku 1918 

stal horlivým polonizátorom. Tieto jeho názory a aktivity sa naplno prejavili 

hlavne v medzivojnovom období, keď pôsobil ako administrátor farnosti 

Jurgov. Tu sa snažil aktívne popoľšťovať miestnych obyvateľov a pracoval vo 

viacerých poľských spolkoch. K určitému prerodu u neho prišlo v roku 1939, 

keď „privítal“ inkorporovanie územia severného Spiša a hornej Oravy a až do 

roku 1947 pôsobil ako správca slovenskej farnosti vo Vikartovciach. Ďalšou 

zmenou v jeho živote bolo, na základe jeho žiadosti z roku 1946, presun do 

Krakovskej diecézy. V rámci nej pôsobil ako správca farnosti v Kacvíne až do 

svojej smrti v roku 1956. Je ťažké zhodnotiť, či u neho išlo o zmenu názorov 

na základe aktuálnej politickej situácie, alebo išlo o jeho akési národné 

presvedčenie. Na základe výskumu jeho postojov a názorov sa prikláňame 

skôr k prvému variantu.  

 

 

 

 
68 ABÚ Spišská Kapitula, Protocollum status personalis sacerdotum Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1848; 

AKMK, pers A 1043, Antoni Sikora. 
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Polonofilstvo Karola Murgaša 
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Abstract: Polonophilia of Karol Murgaš. 

The study introduces the personality of Karol Murgaš, writer, politician, editor, 

journalist, who was born on 12 September 1899 in Budapest. Despite the fact that 

he was not one of the best known or most important Slovak politicians of the first 

half of the 20th century, he was an unmistakable figure on the Slovak political and 

journalistic scene, always presenting himself in a more radical direction. Under the 

influence of Karol Sidor, Murgaš became one of the most prominent supporters of 

Poland within the HSĽS and an uncritical admirer of the Polish regime. The article 

introduces the novel The Son of the White Eagle, where Murgaš's polonophilia is most 

evident. Describes his polonophilic activities within several associations. The career 

of Karol Murgaš was thus characterised by sharp turns in his beliefs and thinking. 

From an enthusiastic polonophile attitude in the autumn of 1938, he switched to a 

germanophile and to polonophobia. 

Keywords: Karol Murgaš, polophilia, HSĽS, the Munich Agreement 

 

 

Karol Murgaš, spisovateľ, politik, redaktor, novinár, sa narodil 12. 

septembra 1899 v Budapešti. Napriek tomu, že nepatril medzi najznámejších, 

resp. najvýznamnejších slovenských politikov prvej polovice 20. storočia, tvoril 

nezameniteľnú postavu na slovenskej politickej a novinárskej scéne, pričom 

vždy sa prezentoval radikálnejším smerom. Po diaľkovom vyštudovaní 

gymnázia v Segedíne sa zapojil do politického diania na Slovensku a nechal 

sa v dobe prevratu strhnúť socialistickými myšlienkami. Aj z toho dôvodu 

podporoval v roku 1919 maďarské boľševické hnutie, avšak po potlačení tejto 

revolúcie sa vrátil na Slovensko. Následne sa angažoval spočiatku v Slovenskej 

národnej strane, kde vykonával funkciu tajomníka bratislavského 

sekretariátu a aktívne napomáhal budovaniu Jednoty slovenských junákov, 

prvej protofašistickej mládežníckej organizácie na Slovensku. Taktiež koncom 

20. rokov 20. storočia pôsobil v redakcii novín Autonómia, ktoré predstavovali 

radikálny hlas v novinárskej obci a boli podporované aj maďarskými 

iredentistickými kruhmi.1  Nakoniec v roku 1929 definitívne  prešiel do 

Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.   

Už predtým spolupracoval s Vojtechom Tukom na pokuse založiť 

osobitnú radikálnu autonomistickú stranu, avšak jej zakladajúce 

zhromaždenie v Žiline v roku 1928 rozohnali prívrženci HSĽS.2 Vojtech Tuka 

stál aj za jeho presadením sa v redakcii Slováka a Slovenskej pravdy, kde sa 

 
1 MICHELA, Miroslav: Výčiny Karola Hrozného. Ukončil alkohol politickú kariéru? In: Storočie škandálov. Aféry 

v moderných dejinách Slovenska. Bratislava : Pro Historia, 2008, s. 171. 
2 Murgaš, Karol. In: Biografický lexikón Slovenska. Zv:  VI. M – N. Martin: Slovenská národná knižnica, 2017, s. 

631-632. 
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čoskoro prejavil ako odvážny novinár, verne stojaci po boku šéfredaktora, 

ktorým bol známy polonofil Karol Sidor. Pod vplyvom Sidora sa stal Murgaš 

jedným z najvýraznejších stúpencov Poľska v rámci HSĽS a nekritickým 

obdivovateľom poľského režimu. Už v septembri 1933 odcestoval Karol Murgaš 

spolu so Sidorom a výpravou bratislavských novinárov na študijnú cestu do 

Poľska, kde sa zdržali do 13. septembra 1933.3  

Najvýraznejšie sa polonofilstvo Murgaša prejavilo v publikovaní jeho 

románu Syn bieleho orla,4 v ktorom predstavil postavu Józefa Piłsudského, 

najvýznamnejšej postavy Poľska 20. storočia do roku 1935. Kniha vyšla v 

rámci knižnice Slováka a Murgaš ju venoval samotnému Andrejovi Hlinkovi. 

V tom roku sa už do určitej miery negatívny postoj Hlinku k Poľsku značne 

redigoval, aj keď naďalej pretrvávali v jeho zahraničnopolitickom myslení 

momenty, ktoré Varšave vyčítal – predovšetkým zabratie slovenských obcí v 

rokoch 1920 – 1924.  

Murgaš v knihe so značným pátosom opisoval život Piłsudského od jeho 

skorej mladosti, pričom poukazoval na útlak a prenasledovanie zo strany 

ruských cárskych úradov. Samozrejme, s literárnym nadaním sa plasticky 

pokúšal priviesť čitateľa k odporu voči ruskému režimu, poukázať na porobu 

poľského národa a odhodlanie, s ktorým tento bránil svoje kultúrne, jazykové, 

náboženské a aj politické práva. Murgaš sa snažil čitateľa presvedčiť, že 

Piłsudski, už od svojej mladosti, prejavoval národného ducha, ktorého ani 

cárska poroba nedokázala zdolať. Podľa Murgaša „Rusko bielych cárov je 

veľkým, ostnatým drôtom špiclov ohradený duševný špitál“5. V jeho hanobení 

cárskeho Ruska, nekritickému nadržaniu poľského oslobodzovacieho hnutia 

môžeme pobadať jeho nadšenie z doby tesne po ukončení gymnázia, keď aj 

Murgaš sa priklonil na stranu socialistických myšlienok, velebil boľševickú 

revolúciu a aktívne sa zapojil do maďarskej boľševickej revolúcie.  

Murgaš v knihe pokračoval opisom ďalších osudov Piłsudského, jeho 

vyhnanstvo na Sibíri, prechod do podzemia, väzenie a následne útek. Zameral 

sa na jeho činnosť v Krakove a vytváranie základov budúceho poľského 

vojska. Značnú pozornosť venoval aktivitám počas prvej svetovej vojny, keď 

nakoniec bol Piłsudski zadržaný v roku 1917 nemeckými úradmi 

a umiestnený do väzenia, kde zotrval až do novembra 1918. Dôkladnejšie 

popísal ešte boje medzi Červenou armádou a poľskými vojskami, pričom 

vyzdvihoval tzv. zázrak na Visle v auguste 1920 a maršalka prirovnával 

k Napoleonovi. Ostávajúce roky Piłsudského boli len stručne načrtnuté, 

s výraznými časovými medzerami, pričom sa venoval beletristickým spôsobom 

roku 1928 a následne až samotnej smrti maršalka v roku 1935. Samotný 

Murgaš sa zúčastnil pohrebu Piłsudského v Krakove, čo opísal jednak v tejto 

 
3 SIDOR, Karol: Denníky 1930 – 1939. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, s. 52. 
4 MURGAŠ, Karol: Syn bieleho orla. Bratislava : Slovák, 1937. 
5 Tamže, s. 16. 
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publikácii a jednak vo viacerých článkoch uverejnených či už v Slovákovi, 

alebo v časopise mladej autonomistickej mládeže Slovenska pod názvom 

Nástup.  

Dňa 2. júna 1935 vydal Karol Murgaš v Slovákovi smútočnú reportáž 

pod názvom Posledný marš Jozefa Piłsudského. Táto reportáž bola prednesená 

na akadémii Poľského kola v Bratislave dňa 27. mája. Emotívnym spôsobom 

opísal situáciu v Krakove, pri pohrebe maršalka. Piłsudského označoval za 

obrancu kresťanstva, slovanského génia, „jedného z najväčších, akého poznajú 

dejiny Slovanov“. Podľa Murgašovej emotívnej reportáže, bol Piłsudski 

„dokumentom, jagavým dôkazom sily a tvorivej schopnosti slovanského génia“.6 

Dňa 2. júna 1936 sa Murgaš ako zástupca HSĽS zúčastnil osláv 35. 

výročia existencie spolku katolíckych poľských robotníkov na Tešínsku pod 

názvom Práca. Predniesol aj príhovor, v ktorom vyzdvihol prácu Andreja 

Hlinku na pôde organizovania slovenských katolíckych spolkov a deklaroval 

spoluprácu s poľskými organizáciami v ČSR. Poslanec dr. Leon Wolf pozval 

následne Murgaša aj na školskú slávnosť konanú vo Fryštate v priestoroch 

katolíckeho poľského domu a na slávnosť poľskej katolíckej mládeže v Třinci. 

Murgaš vo svojom článku v Slovákovi o týchto slávnostiach napísal, že „poľská 

mládež... stavia si dnes Andreja Hlinku, ako veľkého Slovana a pravého 

republikána za svoj ideál“.7 

Poľské kruhy, predovšetkým konzulát v Bratislave, si cenili Murgašovu 

činnosť v prospech spolupráce slovenských a poľských spolkov, uznávali jeho 

polonofilstvo, a tak v januári 1938 podal bratislavský konzulát žiadosť 

o udelenie Rytierskeho krížu Rádu Polonia Restituta s odôvodnením, že 

predstavuje „jedného z najväčších entuziastov Poľska“.8 Dňa 12.  mája 1938 

sa Murgaš, spolu so Sidorom, Karolom Körperom a dvadsiatimi študentmi zo 

Svoradova zúčastnili spomienkovej slávnosti tretieho výročia smrti 

Piłsudského. Tuto slávnosť organizoval na Slovensku spolok Koło polskie v 

spolkovej miestnosti Meštianskeho pivovaru.9 

V tomto roku sa najvýraznejšie prejavilo jeho polonofilstvo počas dobre 

známej cesty amerických Slovákov do Československa s originálom 

Pittsburskej dohody. Murgaš bol poverený samotným Sidorom, aby viedol 

folkloristickú delegáciu „z roľníckych pracovníkov strany“ na privítanie 

amerických Slovákov. Počas cesty z Gdyne na Slovensko boli delegácii HSĽS 

a americkým Slovákom ostentatívne prejavované sympatie, a na druhej strane 

okázalo ignorovaná oficiálna delegácia vedená vyslancom Jurajom Slávikom. 

 
6 MURGAŠ, Karol: Posledný marš Jozefa Pilsudského. In: Slovák, roč. 17, 2. 6. 1935, č. 126, s. 4. 
7 Poliaci v Sliezsku verní našej republike. In: Slovák,  roč. 17, 4. 6. 1935, č. 127, s. 3. 
8 GNIAZDOWSKI, Mateusz: Autonómia Slovenska v poľskej politike (1936 – 1939) : Medzi diplomaciou 

dôvernou a verejnou. Dizertačná práca. Bratislava : Slovenská akadémia vied, Ústav politických vied, 2009, 

s. 146. 
9 Slovenský národný archív (ďalej SNA), f. Krajinský úrad, k. 265, č. 9048/1938. 
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Vyslanec Slávik podal viacero správ o týchto udalostiach, v ktorých vecne 

poukazoval na aktivity delegácie HSĽS, poľské machinácie a opatrenia.10  

V svojich Poznámkach k Sidorovej činnosti od 9. – 13. marca 1939 sa 

Murgaš dotkol aj tejto cesty Poľskom. Murgaš napísal dvoje poznámok, prvé 

ešte v roku 1939  a ďalšie v roku 1947, kde revidoval niektoré svoje 

predchádzajúce tvrdenia. V prvých Poznámkach Murgaš spomína, že skrz 

Sidora sa stal veľkým polonofilom a cez jeho okuliare sa díval na svet. Vo 

svojom vyjadrení o Poznámkach, ktoré napísal počas vyšetrovacej väzby v roku 

1947, sa Murgaš o ceste cez Poľsko počas príchodu amerických Slovákov 

s originálom Pittsburskej dohody vyjadril, že „v Poľsku panovala vtedy pre 

tešínsku otázku protičeská nálada a vládna skupina na čele s Walewským, 

predsedom zahraničného výboru sejmu aranžovala demonštrácie sympatií so 

Slovákmi, s ktorými sme my nič spoločného nemali a boli sme divákmi, vlastne 

trpkými účastníkmi“.11 Slávikove správy ale dokazujú opak: „Čo je však treba 

celej delegácie slovenskej ľudovej strany vytýkať, je, že úplne prisluhovala 

ašpiráciám poľským a neuvedomovala si potrebu zdôrazňovať vernosť 

k Československej republike.“  

Murgašovo polonofilstvo dostalo možno povedať smrteľný úder po prijatí 

Mníchovskej dohody a vyhlásení autonómie Slovenska v októbri 1938. 

Spočiatku naďalej veril v poľské priateľstvo a pomoc, ale keď Varšava 

vystúpila s územnými požiadavkami voči slovenskému územiu, jeho názory 

nabrali opačný ráz. V spomínaných poznámkach sa tejto zmene polonofilskej 

orientácie na germanofilskú podrobne venoval. Po poľských nárokoch voči 

slovenskému územiu v októbri 1938 mal Murgaš povedať Sidorovi, že „nikdy 

viac v živote Poliakom veriť nebudem a že nás zachráni len nemecká 

orientácia“.12 Murgaš dokonca počas prác delimitačnej komisie v novembri 

1938 organizoval na spornom území manifestácie Goralov za Slovensko, 

z členov Hlinkovej gardy pohotovosť na hraniciach a demonštrácie za 

ponechanie Javoriny Slovensku.13 Do týchto demonštrácií zapájal aj 

príslušníkov Hlinkovej gardy, ktorí sa na jeho pokyn zhromažďovali na 

Javorine.  

Zmenu zahraničnopolitickej orientácie Murgaša a jeho činnosť v týchto 

jesenných dňoch zaznamenal aj Pavol Čarnogurský, jeden z členov 

delimitačnej komisie, ktorá mala rozhodnúť o definitívnych hraniciach. 

„Vedeli sme, že plamene nepokojov nám vtedy vehementne zapaľoval Murgaš 

spoločne s Carbusom. Murgaš, autor „Syna bieleho orla“, roky horúci polonofil, 

 
10 Napr. Dokumenty československé zahraniční politiky. Československá zahraniční politika v roce 1938. Svazek 

I. (1. leden – 30. červen 1938). Praha : Karolinum, 2000, dok. č. 335, s. 493-497; SEGEŠ, Dušan – HERTEL, 

Maroš – BYSTRICKÝ, Valerián (eds.): Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických 

dokumentoch v rokoch 1938 – 1939. Bratislava : Pro Historia, 2012, dok. č. 58, s. 193, 210. 
11 MURGAŠ, Karol: Vyjadrenie obv. na Poznámky. In: Vznik Slovenského štátu. 14. marec 1939. Spomienky 

aktérov historických udalostí. 1. diel. Bratislava : AEPress, 2007, s. 318. 
12 MURGAŠ, Karol: Poznámky k Sidorovej činnosti 9. – 13. marca 1939. In: Vznik Slovenského štátu, s. 301. 
13 MURGAŠ, Karol: Vyjadrenie obv. na Poznámky, s. 322. 
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v jeseni 1938 upadol až do nepríčetného protipoľského vyčíňania. Ale na každej 

protipoľskej akcii na Kysuciach, v Hladovke, Suchej Hore i na Javorine 

v Tatrách sprevádzal Karola Murgaša tajomný Carbus.“14 Murgaš podľa svojich 

slov od odtrhnutia Javoriny v novembri 1938 Varšave neveril.15 Jeho hnev voči 

Poliakom hraničil až s polonofóbiou. Podľa svedectva Pavla Čarnogurského sa 

Murgaš s Alexandrom Machom a s Ferdinandom Čatlošom dokonca pretekali 

o priazeň Nemcov v rámci otázky prepadu Poľska. Sidor sa na margo tejto 

zmeny vyjadril: „Opustil svoju polonofilskú minulosť a stal sa úhlavným 

nepriateľom Poliakov. V tej samej miere stal sa germanofilom a chválil nekriticky 

všetko, čo išlo z Nemecka.”  Poľský konzul v Bratislave Wacław Łaciński 

informoval 29. novembra 1939 Varšavu, že „Karol Murgaš, zodpovedný 

redaktor „Slováka“ a redaktor „Slovenskej Pravdy“, autor knihy o maršalkovi 

Piłsudskom, donedávna jeden z najaktívnejších slovenských polonofilov, od 

čias známych udalostí úplne zmenil orientáciu a stal sa dušou celej protipoľskej 

kampane v pohraničí, a v poslednej dobe ako jeden z veliteľov Hlinkovej gardy 

otvorene vyjadril silné pronemecké a prohitlerovské sympatie.“ Reagoval tak na 

prejav, ktorý Murgaš predniesol v Modre dňa 27. novembra 1938 po nemecky 

pred oddielom Hlinkovej gardy a Freiwillige Schutzstaffel, a prihlásil sa v ňom 

ku „kamarátskej spolupráci“ Slovákov a Nemcov.16 

Zmenu postoja a oslabenie pozícií polonofilov v HSĽS si uvedomovali aj 

ostatné strany. Rapídny pokles polonofilských nálad zrejme prekvapil aj 

Nemcov. Viedenská SD v analýze situácie na Slovensku z konca prvej dekády 

decembra roku 1938 naznačila, že „medzi radikálnymi autonomistami, 

vlastným Hlinkovým hnutím, prevládala doteraz absolútne poľská orientácia“. 

Rozviedka NSDAP v tajnej správe hodnotila situáciu nasledovne: „Spoločný 

postoj Poľska a Maďarska voči Slovensku však priateľstvo Slovákov k Poľsku 

značne utlmil, ak až neukončil. Roztrpčenie voči Poľsku dosiahlo svoj vrchol 

požiadavkou Poľska odstúpiť oblasti na severnej hranici Slovenska... V priebehu 

tohto procesu sa dovtedajšia exponovaná propoľská skupina preorientovala, 

najviac asi Murgaš, najmenej bezpochyby Sidor.“17 

Murgaš vo svojich Poznámkach tvrdil, že po „odtrhnutí javorinských 

a ostatných severných krajov Poliakmi“, objavil sa v Bratislave poslanec 

Walewski, ktorý nahováral slovenských politikov na akciu pripojenia 

Slovenska k Poľsku ako autonómneho územia. Tri dni mal presviedčať aj jeho 

samého, on ale tento plán odmietol a vyčítal mu poľskú „vierolomnosť 

v prípade severných krajov“. Podobné myšlienky mal v Bratislave propagovať 

aj Feliks Gwiżdż.18 

 
14 MATULA, Pavol: Rozdelené Kysuce. Zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938 – 1939. Krakov : 

Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, s. 16. 
15 MURGAŠ, Karol: Poznámky k Sidorovej činnosti, s. 299. 
16 SEGEŠ, Dušan – HERTEL, Maroš – BYSTRICKÝ, Valerián: Slovensko a slovenská otázka, dok. č. 196, s. 417 

– 419. 
17 GNIAZDOWSKI, Mateusz: Autonómia Slovenska v poľskej politike (1936 – 1939), s. 150. 
18 MURGAŠ, Karol: Vyjadrenie obv. na Poznámky, s. 322. 
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Do konca roka 1938 pokusy Varšavy o zlepšenie vzťahov so Slovákmi 

nepriniesli viditeľné efekty. Nemci s pomocou germanofilov, dôverníkov a 

agentov monitorovali návštevy poľských emisárov. V prvej polovici decembra 

SD konštatovala, že „protipoľský postoj kedysi propoľskej skupiny je trvalý“, 

avšak súčasne zaznamenala „možnosť neskoršieho návratu k propoľskému 

postoju“, ktorá existuje vzhľadom na „spoločný slovanský a rímskokatolícky 

faktor.“ V polovici decembra agent Carbus priamo napísal, že je „potrebné, aby 

sa v práci pokračovalo, a najmä, aby sa udržiavali osobné vzťahy v skupine 

mladých Slovákov, zoskupenej okolo Sidora... Poradenská činnosť pre Murgaša 

a oboch plukovníkov [Antona Pulanicha a Alexandra Čunderlíka] nesmie byť 

prerušená, pretože tu jestvuje veľké nebezpečenstvo, že sa presadia poľskí 

poradcovia, ktorí sa všade pokúšajú o opätovnú nápravu skalených vzťahov.“19 

Karol Murgaš ale už definitívne opustil polonofilské krídlo a stal sa v danej 

dobe azda najhlasitejším prívržencom germanofilskej orientácie. To viedlo aj 

k sporom so samotným Sidorom. Vo februári 1939 s ním mal prvú roztržku, 

„keď sentimentálny Čarnogurský začal obnovovať svoje polonofilské plány“ 

a konalo sa stretnutie medzi Poliakmi a Sidorom v Ružomberku. Murgaš mal 

vyhlásiť: „Karol, ja som s Poliakmi raz navždy skončil, ak im Ty ešte veríš, je to 

prvá vec, v ktorej sa rozchádzame a dúfam, že aj posledná.“20 Roztržka medzi 

Sidorom a Murgašom ale naďalej pokračovala aj v iných záležitostiach.  

Svoj postoj k poľskému národu a štátu Murgaš výrazne prejavoval 

v augustových dňoch, pred samotným útokom na Poľsko. Podľa svedectva, 

ktoré predniesol dňa 27. februára 1947 v súvislosti so súdnym procesom 

s Jozefom Tisom, sa na pokyn Tisu stal 25. augusta 1938 šéfredaktorom 

Slováka,  „kde mal spraviť poriadok“. Na čistení redakcie Slováka od 

„polonofilských ploštíc“ sa údajne podieľal s revolverom v ruke. Ako sám 

priznal, bol v tej dobe protipoľsky naladený a za vrátenie Javoriny 

a odtrhnutých severných krajov. V redakcii Slováka rozpútal štvavú 

antipoľskú kampaň, ktorá mala pripraviť národ na agresiu voči Poľsku 

napriek tomu, že inštrukcie k tomu nedostal. Toto tvrdil v čase súdu Jozefa 

Tisa.21 

Vo svojom procese, kde bol spolu s Rudolfom Vávrom, Ľudovítom 

Mutňanským a Viliamom Kovárom, však výpoveď pozmenil. Jeden z bodov 

obžaloby (B/4) bol, že Murgaš, ako šéfredaktor Slováka, v čase od 26. augusta 

1939 do konca septembra 1939 článkami uverejňovanými v Slovákovi 

prevádzal psychologickú vojnu proti Poľsku. Murgaš sa k tomu priznal počas 

hlavného pojednávania dňa 3. mája 1948, avšak tvrdil, že to bolo na pokyn 

Tisa, ktorý ho v auguste 1939 informoval, „že v predpokladanom konflikte 

Poľska s Nemeckom sa nesmie objaviť článok proti Nemcom, lebo cez Slovensko 

 
19 GNIAZDOWSKI, Mateusz: Autonómia Slovenska, s. 159. 
20 MURGAŠ, Karol: Poznámky k Sidorovej činnosti, s. 312. 
21 SNA, f. Národný súd, k. 54, č. 6/46 – 3, K. Murgaš. 
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prejde asi miliónová nemecká armáda, ktorá by mohla na Slovensku ostať 

trvale“. Z toho dôvodu vraj písal „články ostro namierené proti Poľsku, ktoré 

objektívne mohli vyvolať u čítajúcich pocit nenávisti“. Tieto články mali byť 

podmienené aj subjektívnymi dôvodmi, lebo pisateľ mal byť rozčúlený 

konaním Poľska v novembri 1938 a zabratím slovenských území po 

Mníchovskej dohode.22  

V redakcii Slováka Murgaš nevydržal dlho a už 4. septembra 1939 bol 

za mimoriadne zásluhy menovaný nadporučíkom a odišiel do Čatlošovho 

štábu v Prešove. Čatloš počas svojho procesu tvrdil, „že počas poľskej vojny 

menoval Macha a Karmasína za stotníkov a Murgaša za nadporučíka a to ako 

predstaviteľov HG a FS a pre pomoc týchto organizácií armáde pre nepriame 

podrobenie sa týchto funkcionárov ako dôstojníkov, mysliac si, že takto budem 

mať na nich vliv a že musia prevziať zodpovednosť vo vojenských veciach, ako 

záložní dôstojníci... S Murgašom sme mali vtedy veľké nepríjemnosti, bol úplne 

nezodpovedne nespoľahlivý a Tiso naliehal na mňa, aby som ho aktivoval. 

Poslal mi ho i do Prešova, kde sa stále opíjal. Poznamenávam, že ešte predtým 

som Murgaša dokonale spoznal, ako úplne nestáleho, keď pri slávnostnej 

rozlúčke s Čuleňom, pred jeho cestou do USA, súc opitý kričal na Lokšíka, že 

Tuka je maďarský špión.“23 

Znovupričlenenie odobratých území v jeseni 1938 späť k Slovensku 

privítal aj Murgaš. V článku v Slovákovi z 2. septembra 1939 pripomenul 

situáciu na Javorine tesne pred jej zabratím v novembri 1938, keď ju chceli 

brániť príslušníci Hlinkových gárd, no museli ustúpiť: „Odišli sme z Javoriny 

však s tým pevným chlapským presvedčením, že sa tam ešte vrátime“24 

V nasledujúcich dňoch, 4. a 5. septembra 1939, sa Slovák zaoberal i 

návštevou ministra národnej obrany Ferdinanda Čatloša v Javorine a v 

Jurgove, počas ktorej ho sprevádzal aj Karol Murgaš. Počas návštevy 

oslobodených obcí mal byť povýšený do hodnosti nadporučíka.25 Desať dní po 

začatí vojny sa Murgaš podujal na úvahu o konci Poľska a dôvodoch, ktoré 

viedli k jeho porážke. Jednu z hlavných príčin videl v snahe Poliakov podrobiť 

si a spolonizovať ostatné národy a vytvoriť tak jednonárodný poľský štát. 

Murgaš situáciu nakoniec hodnotil slovami: „Poľskí pani chceli mať hrebeň 

našich Nízkych Tatier a našej veľkej Fatry, aby odtiaľ mohli útočiť proti 

Nemecku. Dnes je to isté Poľsko hotové.“26 

Zbigniew Jakubski, v období rokov 1933 – 1937 poľský vicekonzul v 

Bratislave, hodnotil vo svojom dokumente Poznámka k slovenským 

záležitostiam aj osobu Karola Murgaša. Tento dokument bol napísaný 23. 

novembra 1939 v Černoviciach na žiadosť vyslanectva Poľska v Bukurešti. 

 
22 Štátny archív Bratislava, f. Okresný ľudový súd Bratislava, Zápisnica o hlavnom pojednávaní, Ls XV 5/48/28. 
23 SNA, f. Národný súd, k. 54, č. 6/46 – 3, F. Čatloš. 
24 MATULA, Pavol: Prinavrátenie severného Spiša, Oravy a Kysúc Slovensku v septembri 1939 na stránkach 

slovenskej tlače. In: Nepokojná hranica. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s. 61. 
25 Tamže, s. 61. 
26 Tamže, s. 66. 
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Karol Murgaš v jeho hodnotení nevyznel pozitívne, doslova uvádza, že Murgaš 

je „alkoholik, nadšený polonofil, autor knihy o maršálkovi Pilsudskom, po 

októbri 1938 fanatický nepriateľ Poliakov“.27  

V roku 1940 vyšla Murgašovi ďalšia kniha s názvom Národ medzi 

Dunajom a Karpatmi,28 ktorá sa venovala histórii Slovenska. Murgaš sa 

prirodzene dotkol aj nedávnej histórii. Vo vzťahu k Poľsku už boli jeho tvrdenia 

diametrálne odlišné oproti knihe Syn bieleho orla. Poľsko už pre neho nebolo 

priateľskou krajinou, ktorá trpela a bojovala za svoju slobodu, ale bránila 

svoje záujmy bez ohľadu na priateľský slovenský národ. Už pri známej ceste 

amerických Slovákov do Československa s originálom Pittsburskej dohody 

malo Poľsko zahrať „podlú hru so slovenským národom a jeho vodcom 

Andrejom Hlinkom“. Predseda zahraničného výboru sejmu Walewski mal 

počas prechodu delegácie slávnostnú reč, v ktorej vyhlásil, „že Poľsku svätá je 

integrita Slovenskej krajiny, ktorej želá samostatnosť“. Murgaš vzhľadom na 

neskorší vývoj hodnotil spätne tento výrok „ako slová veľkej neúprimnosti“.29 

Už pri opisoch udalostí zo septembra 1938, mobilizácii a následne Mníchova 

a Žilinskej dohody, cítiť Murgašovu zmenu postoja, keď tvrdí, že Slováci 

nechceli mobilizovať a necítili potrebu bojovať proti nemeckému národu, „s 

ktorým my Slováci nemáme konfliktu“.30 

Jednu kapitolu v tejto knihe dokonca nazval Zradná Varšava kuje plány. 

Hodnotil v nej poľskú politiku voči Slovensku, keď napr. v roku 1920 sa mala 

prejaviť „poľská chamtivosť, spriahnutá so sebeckosťou benešovskej Prahy“, 

ktorá mala siahnuť po „po tisícročných severných slovenských krajoch“ 

a pričleniť si časť Oravy a Spiša. Následne síce došlo k zmiereniu medzi 

slovenským a poľským národom, na čom podľa Murgaša mal zásluhu 

predovšetkým Jozef Piłsudski, ktorý nedôveroval Prahe. Po jeho smrti ale moc 

v Poľsku mala prevziať „plukovnícka skupina“, čím nastal pomalý, neodvratný 

vnútorný rozklad. Murgaš tvrdí, že predstavitelia HSĽS mali len mravnú 

pomoc z Varšavy, ale nie finančnú. V roku 1938 podľa jeho slov „časť poľskej 

tlače oboznamovala verejnú mienku s našim autonomistickým bojom a mnohí 

poľskí verejní činitelia ukazovali nám priateľskú tvár“.31 Hneď ale vzápätí 

podotýka, že to bola len šikovná maska, a za to ich stihol trest. 

Pred jesennými udalosťami v Československu mala síce na jednej strane 

Varšava ubezpečovať predstaviteľov HSĽS, že Varšava uznáva integritu 

Slovenska, ale na druhej strane skupina tzv. „vengrofilov“ už delila 

Československo, pričom Poľsku mali pripadnúť celý čadčiansky kraj, Orava, 

Spiš a severozápadný Šariš. Okyptené Slovensko malo slúžiť „za nástupné 

 
27 SEGEŠ, Dušan – BYSTRICKÝ, Valerián: Reflexia medzivojnového politického vývoja na Slovensku očami 

Varšavy. In: Historický časopis, roč. 55, 2007, č. 2, s. 351. 
28 MURGAŠ, Karol. Národ medzi Dunajom a Karpatami. Turčiansky Svätý Martin : Kompas, 1940. 
29 Tamže, s. 64. 
30 Tamže, s. 81. 
31 Tamže, s. 91-94. 
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územie Poľska proti Nemecku“. Tieto tendencie mali byť Murgašovi zrejmé už 

počas cesty Poľskom s Pittsburskou dohodou v máji 1938. Poľské požiadavky 

voči slovenskému územiu po vyhlásení autonómie predstavovali šok pre 

polonofilov v radoch HSĽS. Murgašov postoj k Poľsku sa diametrálne zmenil. 

V knihe tvrdí, že „Poliaci číhali na najosudnejšiu chvíľu pre nás, aby nám vrazili 

odzadu nôž do chrbta. Dňa 25. októbra konzul Krzyzanowski, agent poľskej 

vojnovej kliky, odovzdal slovenskej vláde ultimátum Varšavy“,32 kde sa žiadala 

novšia časť Oravy, Spiša, Kysúc a Šariša. V prípade nesplnenia nárokov sa 

mal konzul vyhrážať vojnou. Murgaš sa v knihe viac-menej sám priznal, že 

proti poľským nárokom a delimitačnej komisii, čo rozhodovala o hraniciach, 

organizoval „svojpomocnú“ akciu, počas ktorej boli poľskí delegáti komisie 

zastrašovaní a fyzickí napadnutí.33 Dňa 20. novembra v Ždiari mal počas 

prejavu pred zhromaždenou verejnosťou povedať: „Boli sme úprimnými bratmi 

Poliakov a chceme nimi aj ostať. Chceme si i naďalej podávať ruky ako drahí 

bratia na moste pri Lysej Poľane. Ale bratstvo má svoje príkazy, ktoré 

neslobodno ničím narušovať.  Zradili by sme svoj slovenský národ, keby sme 

sa zriekli nášho tisícročného práva na Javorinu.“ Javorina však k Poľsku 

nakoniec pripojená bola. Podľa Murgaša tieto poľské zábory viedli k tomu, že 

„celý národ s odporom sa  odvracal od vierolomných varšavských slovanských 

bratov“.34 Neskoršie pokusy o nadviazanie bližších vzťahov medzi Varšavou 

a Bratislavou boli podľa Murgaša len pokusom o to, „aby v záujme poľských 

chúťok na Danzig a koridor vykrvácalo Slovensko“. O jeho radikálnej zmene 

presvedčenia smerom k Nemecku najvýraznejšie hovorí nasledujúca citácia 

z tejto publikácie: „Osud Veľkonemeckej ríše je i našim osudom. Budúcnosť 

Nemecka patrí aj nám.“35 

Pre kariéru Karola Murgaša tak boli charakteristické prudké zvraty v 

jeho presvedčení a myslení. Od podpory socialistických myšlienok 

a boľševizmu v roku 1919 prešiel k popieraniu a pohŕdaniu komunizmom 

v knihe Syn bieleho orla. Podobne od nadšeného polonofilského postoja 

v jeseni 1938 prešiel ku germanofilskému a k polonofóbii. Príznačné je, že ani 

jeho nadšenie Nemeckom netrvalo nejako dlho, postupne opätovne zmenil 

svoje názory, a tak sa napr. v auguste 1944 hlásil v Banskej Bystrici do 

Slovenského národného povstania, aby bojoval proti nacizmu.  

 

 

 

 

 

 

 
32 Tamže, s. 96-99. 
33 Tamže, s. 100. 
34 Tamže, s. 102-103. 
35 Tamže, s. 170. 
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Pamäť miest stredoeurópskeho regiónu (neformálna výučba 

histórie1 v teréne)  

 

Anna Bocková 

 

Krajiny strednej Európy, historické krajiny bývalej habsburskej 

monarchie, sú alebo by mali byť pevnou súčasťou historickej 

pamäti, spoločenskej a ľudskej identity i kultúrneho dedičstva. Sú vhodným 

priestorom uchopiteľnej konkretizácie európskych politických, 

demografických, ekonomicko-spoločenských a kultúrnych tendencií, javov a  

procesov. Skúmať krajinský fenomén v dejinách strednej Európy vo 

všeobecných historických súvislostiach je stále plodným polom historického 

vzdelávania, historiografickej práce a spolupráce.      

Nemožno popierať, že dejiny sú súčasťou nášho intelektuálneho 

vybavenia. Uvedomujeme si (niektorí viac, iní menej), že sme „majiteľmi“ tohto 

vzácneho kultúrneho dedičstva a záleží na nás, ako ho budeme udržiavať 

a zveľaďovať. [...] V každom regióne máme domy, kostoly, ulice, monumenty, 

rozvaliny i polia pripomínajúce, ako ľudia žili v starších časoch. Pomáhajú 

nám rozlíšiť, akú hodnotu majú v našom každodennom živote kultúra 

bývania, spoločenský i náboženský život, výnosy z obrábanej pôdy, hladomor, 

práca, škola, hudba, ale aj vojnové konflikty. História nám pomáha 

porozumieť množstvu problémov, ktoré trápili svet v minulosti a trápia aj 

v treťom tisícročí.2 

Prítomnosť minulosti sledujeme a vnímame ako naše historické 

dedičstvo, ktoré sme dostali do vlastníctva a máme príležitosť užívať ho ako 

dar aj ako ťarchu od tých, ktorí tu žili pred nami. Ceníme si jeho hodnotu pre 

nezanikajúcu krásu, či výstrahu, pre unikátnosť a jedinečnosť, pre vedu 

a každodenný život, pre zdroje a inšpiráciu. Dedičstvu sa nevymedzujú presné 

hranice. Nie je ukotvené iba v úzkom teritóriu, ale ukazuje danú lokalitu v jeho 

nadnárodnom a nadregionálnom význame.3 To dáva priestor pre 

nevyčerpateľné množstvo tém, otázok i výkladov, závislých samozrejme aj od 

toho, na akom území sme a čo sledujeme. Väzby, ktoré v  rámci spoločného 

osudu viacerých generácií vznikli, zanechali po sebe nejednu hmatateľnú 

pamiatku – povedané slovami Miroslava Hrocha „architektúrou začínajúc 

a železničnou sieťou končiac“.4     

 
1 Príspevok bol vypracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA (059UK-4/2020) Vysokoškolská učebnica Dejiny 

strednej Európy (15. – 20. storočie).  
2 BADA, Michal – BOCKOVÁ, Anna – KRASNOVSKÝ, Branislav – LUKAČKA, Ján – TONKOVÁ, Mária: 

Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl. Bratislava : SPN, 2019, 3. vydanie, s. 8-9. 
3  ZDECHOVANOVÁ, Denisa – BOCKOVÁ, Anna – PÁNIK, Pavol (eds.): Inovatívne prístupy v ďalšom 

vzdelávaní učiteľov v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva. Metodická príručka. Bratislava : Strom života 

2006, s 10.  
4 HROCH, Miroslav: Střední Evropa. Vznik a zánik historického regionu. In: Hľadanie novej podoby strednej 

Európy (fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). Bratislava: CEP, 2005, s. 32.  
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Pestré spektrum historickej reality môže byť tak vhodným didaktickým 

námetom pre rozvoj historického myslenia našej mládeže a očakávanej 

kultúrnej reprodukcie.      

Keď si z pohľadu dnešných skúseností uvedomíme, akým vývojom 

prešla aj tá časť Európy, ktorá patrila k habsburskej monarchii, musíme 

priznať, že jej dedičstvo je pozoruhodné a nemožno si ho nevšímať, 

podceňovať, či dokonca zabudnúť naň. V akých obrazoch sa nám vybavuje? 

Čo môže dnes pre nás znamenať jej historické svedectvo? Nie raz sme sa však 

zamysleli nad tým, ako rozdielne vnímame jednotlivé kultúrne či prírodné 

stopy minulosti. Mnohých návštevníkov regiónov, miest, múzeí či konkrétnych 

historických alebo prírodných objektov priťahuje práve to, čo je pre mnohých 

svojou ľahkou dostupnosťou samozrejmé až všedné. Pamiatky obchádzajú 

nevšímavo, veď tu stoja predsa už zopár storočí a ďalšie dve-tri ešte hádam 

budú, vydržia, tak na čo sa ponáhľať.    

Hoci sa v priebehu novoveku menili hranice strednej Európy, je 

nepochybne priestorom stretu kultúr, kultúry odchádzajúcej 

a prichádzajúcej. Je svojráznym pamätníkom aktívnej činnosti viacerých 

generácií. Tak teda otvárajme brány nášmu poznaniu! 

Zastrešené múzeá i objekty nachádzajúce sa v prírodnom prostredí nám 

ponúkajú možnosti vnímať dejiny v rôznych dimenziách: lokálnych, 

národných, stredoeurópskych i európskych, ale aj geograficko-historických, 

demografických, politicko-mocenských i sociokultúrnych. V takýchto 

dimenziách sa nám predstavuje množstvo pamiatok a lokalít, ktoré zapisovali 

dejiny nielen v regionálnych, ale aj stredoeurópskych  kontextoch. 

Stotožňujeme sa s názormi autorov metodickej príručky Učenie (sa) 

vonku nás baví. Nápady, tipy a rady pre učiteľov základných škôl,5 že sa dnes 

rôzni odborníci zhodujú v tom, že súčasná generácia trávi čoraz viac času vo 

vnútri. Jednou z možností, ako to môžeme zmeniť, je zaradiť učenie sa vonku 

do bežnej výučby na školách. Uvedomujeme si, že učitelia majú často 

obmedzenú časovú kapacitu na rôzne nápady ako klasické hodiny zmeniť. 

Učenie vonku, v reálnom prostredí, umožní žiakom učebnú látku vidieť, cítiť 

a ohmatať – jednoducho zažiť si ju, a tak si ju lepšie zapamätať. Do prípravy 

samotných pomôcok sa môžu zapojiť aj žiaci, pričom sa učia rôznym 

zručnostiam a aktívne sa podieľajú na tvorbe vyučovacej hodiny.  

     Rôznorodé námety a inšpirácie pre aktivity v oblasti neformálneho 

vzdelávania  pre učiteľov a študujúcu mládež  možno odporučiť aj v ďalších, 

 
5 MANKYNOVÁ, Jana: Učenie (sa) vonku nás baví. Nápady, tipy a rady pre učiteľov základných škôl [online]. 

Bratislava : DAPHNE 2019. Dostupné na internete: <https://daphne.sk/wp-

content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf>  Citované podľa: Vyšla príručka „Učenie (sa) vonku nás 

baví“ [online].  Dostupné na internete: <https://daphne.sk/vysla-prirucka-ucenie-sa-vonku-nas-bavi/> [cit. 2021-

10-11].  

https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/vysla-prirucka-ucenie-sa-vonku-nas-bavi/
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metodicky spracovaných  edukačných  materiáloch.6 Väčšiu pozornosť v praxi 

odporúčame venovať aj metodike E – U – R, s dôrazom na jednotlivé fázy 

činnosti žiakov vo výučbe a učení sa: 7 

 

Prvá fáza: Evokácia Žiaci si vybavujú poznatky, ktoré už 

majú z danej oblasti, o danej téme. 

Druhá fáza: Uvedomenie si významu Žiaci by mali pochopiť význam svojej 

práce, prínos nových poznatkov a 

zmysel riešenia vymedzeného problému. 

Tretia fáza: Reflexia Žiaci svoje výkony posudzujú, rozhodujú 

sa  o ich vylepšení alebo potvrdení 

správnosti postupu, vytvárajú si jasný 

obraz o tom, čo sa naučili. 

  

V citovanej metodickej príručke8 upriamujeme pozornosť aj na druhy 

vychádzok a exkurzií, na metodický postup pri ich príprave, realizácii 

a hodnotení, na kladenie otázok k aktivitám žiakov, na hárky pre vyjadrenie 

očakávania a pripravenosti na exkurziu, na priame pozorovanie, skúmanie 

objektu, miesta, lokality a spracovanie reflexie. 

 

                
 

Zlomky histórie ako podnety na rozpracovanie tém – aktívne učenie 

sa na stanovišti: KOMÁRNO A OKOLIE 

 

 

   Dunajský Limes – medzinárodná archeologická lokalita Hranice 

Rímskej ríše (Iža pri Komárne)    

 

Do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 

predložilo Slovensko spoločne s Nemeckom a Rakúskom lokalitu „Dunajský 

Limes“. Na území Slovenska sú súčasťou novej lokality svetového dedičstva 

dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v 

Bratislave-Rusovciach. Kastel Gerulata ležal na území Panónie v línii 

Carnuntum – Ad Flexum  na pravom brehu Dunaja a tvoril neoddeliteľnú 

súčasť hraničného opevnenia bývalej Rímskej ríše a Rímsky vojenský tábor 

 
6 ZDECHOVANOVÁ, Denisa – BOCKOVÁ, Anna (eds.): Kultúrne dedičstvo inovatívnou formou (e-learning). 

Výukové CD. Bratislava : Strom života, 2012. Ďalej odporúčame pracovať aj s publikáciou: Svetové dedičstvo 

v rukách mladých. Poznať, ctiť si a konať. Balíček vzdelávacích pomôcok pre učiteľov. Paríž : UNESCO, 2002.   
7 BOCKOVÁ, Anna: Exkurzia: Metodika stáže [online]. Bratislava : Univerzita Komenského 2021. Dostupné na 

internete: <https://www.fedu.uniba.sk/veda/op-ludske-zdroje/ucprax/> v rubrike Katedra histórie. 
8 Pozn. č. 6. 

https://www.fedu.uniba.sk/veda/op-ludske-zdroje/ucprax/
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(kastel) v Iži. Rímsky tábor v Iži bol predsunutou pevnosťou na ľavom brehu 

Dunaja, jedinou svojho druhu na tomto úseku hranice a tvoril predmostie 

legionárskej pevnosti Brigetio).  

Obidve pamiatky sú dokladom dlhodobej, zhruba 400-ročnej, rímskej 

prítomnosti na území dnešného Slovenska.  

 

 
Rímsky tábor v Iži (neďaleko Komárna) 

Zdroje obr.: internet 

           
Rímeske lapidárium v bašte komárňanského 

fortifikačného systému 

 

Stopy po Rimanoch v Komárne nachádzame aj v Rímskom lapidáriu, 

ktoré sídli v VI. bašte starých mestských fortifikačných stavieb. Múzeum je 

nositeľom ceny „Europa Nostra“ za uchovávanie európskeho dedičstva – 

rímskych  kameňosochárskych pamiatok pochádzajúcich z nášho územia. 

Rimania s obľubou využívali aj termálne pramene, ktoré sa dodnes 

v Komárne a okolí  využívajú ako pramene zdravia. (Vybudované sú areály 

kúpalísk v Komárne, Patinciach, Nesvadoch).  

 

   Sútok riek Váhu a Dunaja a fortifikačný systém opevnenia mesta 

Komárno 

 

 
Fortifikačná stavba v sútoku dvoch riek 

Dunaja a Váhu  v Komárne – jeden 

z najväčších pevnostných systémov 

v Európe.                                     

Zdroj obr.: internet 

Študentka Katedry histórie PdF UK v Bratislave 

pri vysvetľovaní strategickej polohy mesta 

v širších stredoeurópskych kontextoch.  

Zdroj obr.: autorka 
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Dnešný pohľad na Váh vlievajúci sa do 

Dunaja. Obidve rieky vytvárajú 

významnú strategickú líniu, či to bolo 

v čase prítomnosti starých Rimanov 

alebo útokov osmanských Turkov. 

Rieky boli zásobárňou rýb nielen pre 

miestne obyvateľstvo, ale aj 

stredoeurópsky trh a kráľovskú 

kuchyňu. Typické pre vtedajšie 

Komárno boli aj vodné mlyny. 

A komárňanské lodenice v čase svojej 

prosperity spúšťali  riečne i námorné 

lode na Dunaj (mnohé  sa vnorili až do 

Čierneho mora).9  

 
  Zdroj obr.: autorka   

 

 

   Komárňanská pevnosť uchováva historické svedectvá naprieč času 

 

Pevnosť chránila novorodenca Ladislava Pohrobka, úspešne odolávala 

tureckému náporu i záujmom mocenskej politiky Napoleona Bonaparteho 

I.,  stala sa sídlom revolucionárov v rokoch 1848/1849, aj kasárňou pre 

vojská viacerých armád. Vojsko Červenej armády sa v pevnosti usadilo  po 

augustových udalostiach v roku 1968. 

 

 
Ladislav pohrobok 

       
Napoleon Bonaparte I.             

Generál Klapka 

Zdroj obr.: internet 

 
9 Pozn.: Komárňanské lodenice boli najväčším výrobcom riečno-námorných lodí v strednej Európe a prístav patril 

k najväčším dunajským prístavom.                         
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Ferdinandova brána starej pevnosti 

v Komárne. Výstavbu pevnosti nariadil 

v roku 1541 rímskonemecký cisár 

Ferdinand I. Pevnosť mala slúžiť ako 

obrana proti nájazdom Turkov, ktorým 

sa ju nikdy nepodarilo dobyť. Aj v roku 

1594 ju obliehali Turci pod vedením 

Sulejmana, no bez úspechu. 

 
 Zdroj obr.: autorka 

 

Pevnosť odolala prakticky všetkým nájazdom Turkov. Až silné 

zemetrasenie v roku 1763 ju poškodilo do takej miery, že stratila svoj 

strategický význam. Začiatkom 19. storočia sa začal pevnostný systém 

v súvislosti s napoleonskými vojnami opäť prebudovávať. Vznikol vonkajší 

obranný prstenec tvorený dvoma bastiónovými líniami a štyrmi vysunutými 

malými pevnosťami. Pozostatky pevnostného systému sú dnes historickou 

pamiatkou európskeho významu a národnou kultúrnou pamiatkou.10  

V roku 1809 poskytovala pevnosť útočisko cisárskemu dvoru počas 

vpádu Napoleona do Habsburskej monarchie, kedy Napoleon obsadil dokonca 

samotnú Viedeň. Je známe, že cisár František I. vyjadril svoje želanie, aby 

komárňanská pevnosť bola najsilnejšou pevnosťou v monarchii a bola 

schopná pojať 200-tisícovú armádu. Už v roku 1808 sa začalo s prestavbou 

Novej pevnosti na tzv. rohovú hradbu. Dobudované boli predovšetkým severné 

a južné časti pevnosti, ktoré boli dovtedy len v zemnej podobe. Zásadne sa tak 

zmenil charakter celej pevnosti. Novovybudované kazematné trakty 

a vonkajšie obranné prvky umocňovali obrannú funkciu celého objektu. 

Súbežne s prestavbou sa začala aj asanácia budov na nádvorí. V roku 1810 

bola vystavaná mohutná štvorkrídlová kasárenská budova, ktorá paralelne 

opisovala kurtíny pevnosti. Neskôr, v roku 1815, bola v južnej časti nádvoria 

vybudovaná budova kapitanátu (veliteľská budova). Okrem samotnej obnovy 

centrálnej dvojpevnosti došlo v priebehu začiatku 19. storočia aj k ďalším 

opevňovacím prácam. K nim patrilo najmä vybudovanie dočasných 6 zemných 

 
10 KOLLÁR, Daniel – LACIKA, Ján – PODOLÁK, Peter: Slovensko. Putovanie po regiónoch. Bratislava : 

DAJAMA, 2003, s. 99. 
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redút  na mieste spájajúcom rameno Dunaja a Váh. Novovzniknutá línia redút 

vzájomne pospájaných zemnými valmi bola pomenovaná na počesť palatína 

Jozefa, ktorý opevňovacie práce riadil (Palatínska línia). Podobné opevnené 

línie boli vybudované aj na ľavom brehu Váhu a pravom brehu Dunaja. 

Pevnostný reťazec okolo Komárna sa začal uzatvárať.11 

V postupnosti sa realizoval prechod od bastiónového systému k novým 

obranným formám, pretože rozšírenie používania železobetónu a pancierových 

kopúl prináša koncom 19. storočia zásadnú zmenu do spôsobu realizácie 

obranných stavieb.  

20. storočie sa však najväčšou mierou podpísalo na súčasnom stave 

objektov pevnostného systému. Za socializmu boli do predsunutých opevnení 

umiestnené rôzne priemyselné a poľnohospodárske prevádzky, v mnohých 

častiach boli situované skladové zóny, ktoré neprihliadali na hodnotu 

objektov, ale neraz ich neodbornými zásahmi poškodzovali. Po roku 1968 

umiestnené vojská Červenej armády využívali objekty zväčša ako muničné 

sklady, či ubytovacie priestory, pričom nie je nutné spomenúť, že ich zároveň 

značne devastovali. V Komárňanskej Starej pevnosti takto prebúrali, či 

zamurovali niekoľko priestorov, hradby natreli na červeno a mnohé priestory 

pevnosti využívali ako skládky odpadkov. V roku 1990 po páde socializmu 

došlo k uvoľneniu týchto priestorov. Avšak v období po odchode sovietskych 

vojsk a následnom obsadení priestorov československou armádou došlo v 

období 3 mesiacov k neustálej devastácii budov miestnymi občanmi. Títo 

poodnášali z pevnosti všetky cennejšie predmety, a preto sa do dnešných čias 

takmer vôbec nezachoval hnuteľný inventár z pevnosti.12 

 

 
Pôvodne bazén, neskôr sklad 

 
Zanechané dedičstvo po Červenej armáde 

(záznamy na stenách v azbuke) 

 

 
11 TÓTH, Štefan: Lesk a bieda Komárňanskej pevnosti V – Napoleon útočí [online]. Komárno 2013. Dostupné na 

internete: <https://ahojkomarno.sk/lesk-a-bieda-komarnanskej-pevnosti-v-napoleon-utoci/> [cit. 2021-10-11]. 
12 Poznávaj EÚ. Komárno Stará a Nová pevnosť [online]. Dostupné na internete:  

<http://www.spoznaj.eu/komarno-pevnost-vylet> [cit. 2021-10-11]. 

https://ahojkomarno.sk/lesk-a-bieda-komarnanskej-pevnosti-v-napoleon-utoci/
http://www.spoznaj.eu/komarno-pevnost-vylet
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   Minulosť patrila rybárskym cechom a rybárstvu – dôležitému 

odvetviu poľnohospodárskej výroby 

        

                  

vyza 

 

Rybolov v riekach Váh a Dunaj bol písomne zachytený už za vlády 

uhorského kráľa  Štefana I. Podľa svedectiev dokumentov má v tomto regióne 

tisícročnú minulosť. Už z rokov 1001 a 1051 máme (ako uvádza Slovenský 

rybársky zväz v Komárne)13 písomné doklady o udelení rybárskych práv. Kráľ 

Štefan I. udelil opátstvu v Pannonhalme v listine (r. 1001) právo rybolovu 

v rieke Váh. Komárno malo veľký význam z hľadiska lovu vyze. Lov výz mal 

nielen miestny, ale aj celoštátny význam. Mäsom týchto rýb sa zachraňovalo 

zásobovanie celej armády a vyza značne prispievala k zásobovaniu cisárskeho 

dvora. Maximilián I. píše v roku 1500 o Komárne, je prekvapený hojnosťou 

rýb, hlavne množstvom výz a jeseterov a poznamenáva, že pri jednom rybolove 

možno uloviť i viac ako sto výz.  Uhorský snem v roku1518 uzákonil povinnosť 

Komárnu zásobovať kráľovskú kuchyňu vyzami a jesetermi. Ferdinand  I. 

roku 1546 opäť potvrdzuje komárňanským rybárom ich výsady. O tridsať 

rokov neskôr došlo aj k organizačným zmenám v združovaní rybárov. 

Spojením bývalých príslušníkov dunajského vojnového loďstva (ktorí ostali bez 

žoldu) s rybármi združenými v cechoch vytvorili päť spolkov. Prvý známy 

cechový poriadok získali od Leopolda I. v roku 1696. Tržný predaj rýb 

usmerňovali nariadenia magistrátu. Kto predával ryby mimo trhu, zaplatil 

pokutu.14  

Pre aktivitu žiakov by mohol byť vhodný námet v tomto tematickom 

kontexte: Veľké jesenné putovanie vyzy veľkej – najväčšej ryby, ktorá kedy 

vplávala do rieky Dunaj. Možno uskutočniť samostatné aktivity alebo 

komplexný výučbový program s prepojením na rôzne vyučovacie predmety – 

históriu, biológiu, geografiu, matematiku, cudzí jazyk, atď. V príručke15 

záujemcovia nájdu aj hotové pracovné listy, ktoré si učiteľ môže vytlačiť 

a priamo využiť, príp. aj sadu kartičiek rýb. 

 

 

 
13 50 rokov športového rybárstva v Komárne. Dokumentárna výstava. Komárno : Slovenský rybársky zväz 1972, 

s. 7. 
14 Tamže, s. 8. Pozn. V 19. storočí registrujeme v Komárne trojakých rybárov: rybárov loviacich veľkými 

záťahovými sieťami, rybárov loviacich menšími náčiniami a rybárov loviacich na nočné šnúry. V roku 1848 bolo 

v Komárne bolo 19 rybárskych majstrov, 1 tovariš a 5 učňov. 
15 MANKYNOVÁ, Jana: Učenie (sa) vonku nás baví, s. 44. 
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   Dunaj, druhá najdlhšia rieka v Európe pretrhla hrádze! 

 

„... Ešte pred hodinou-dvoma dalo sa cez Kameničnú vojsť do Komárna. 

Teraz voda pretrhala cestu hneď za Kolárovom, Kameničná je ešte síce suchým 

ostrovčekom (čoskoro ju vody zaliali), ale za ňou na ceste opäť voda. Vysoká, 

akou prejde hádam len nákladný voz, ak sa vôbec odváži. Situácia je 

neradostná – mení sa každú hodinu. Niekde ešte dorazíš po suchej ceste, ale 

naspäť sa už brodíš polmetrovou špinavou záplavou, alebo sa vôbec 

nedostaneš. ... Z polí  sa stali jazerá a bažiny.... dosah povodne si možno 

najlepšie utvoriť pri pohľade na zničené domy...“16 

Hladina Dunaja vtedy dosiahla výšku takmer osem metrov a obrovský 

tlak vody spôsobil pretrhnutie hrádze pri dedine Číčov. Pod vodou sa tak ocitli 

obce Patince, Iža, Chotín, Marcelová i Zelený Háj. Povodne vyhnali z domovov 

viac ako 54 000 ľudí zo 46 obcí. Voda zaplavila územie s rozlohou 71 000 

hektárov a ďalších 114 000 hektárov bolo podmočených.  

Začína sa organizovať pomoc pre južné Slovensko! 

 

 

 
Zatopená obec Kolárovo. 

Zdroj: internet             

  
Zatopené záhrady a polia v Zelenom Háji.  

Zdroj: Jozef Krištofovič  

 
16 JANEK, Miroslav: Tu aj reportér plače. Dunaj končí v Hurbanove? ... In: Kronika Štátnej ľudovej školy Stará 

Ďala – Zelený Háj. 
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Zo školskej kroniky17 v Zelenom Háji (časť Hurbanovo) sa dozvedáme 

o sile a rozsahu ničivej povodne, o ukončení výučby na tamojšej  základnej 

škole 16. júna 1965 a následnej evakuácii žiakov z obce s učiteľmi do 

Kežmarských Žľabov vo Vysokých Tatrách na necelé tri mesiace.  

 

  

 

 
17 Kronika Štátnej ľudovej školy Stará Ďala – Zelený Háj, b. s. 
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Ukončenie šk. roka 31.8.1965 

 

 

Po návrate detí domov boli už pomery ako-tak skonsolidované, voda 

postupne upadala  a uhynuté zvieratá boli pozbierané, 7 domov sa zrútilo, ale 

straty na ľudských životoch v obci neboli.18 

Zničených bolo 3 910 domov, poškodených ďalších 6 180 obydlí, 

zamorené boli všetky vodné zdroje z oblasti Žitného ostrova. Na polia, dediny 

a osady sa vyvalilo asi 1,1 miliardy metrov kubických vody, čo je viac ako 

trojnásobok retenčného obsahu Oravskej priehrady. 

Aj táto udalosť prispela k tomu, že sa začali realizovať plány na 

vybudovanie Vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros. 

 

   Mosty spájajúce Komárno a Komárom majú praktický aj symbolický 

význam 

       

Dva mosty – Starý (Alžbetin) zdvíhací most  a nový most Monoštor 

 

    
 

 
18 Tamže. 
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Zdroj obr.: autorka 

 

 

Nový most Monoštor – výsledok realizácie cezhraničného projektu 

 

Zdroj obr.: internet 

 

S výstavbou mosta sa začalo v roku 2017. Ide o unikátny mostný objekt, 

ktorého nakláňajúci sa pylón v tvare L, má výšku 118 m a je najvyšší na celom 

toku Dunaja a najvyšším mostom na Slovensku. 

S mostom bola spustená do prevádzky cestná aj cyklistická 

infraštruktúra. Na slovenskej strane je cyklistický chodník napojený pomocou 

zjazdu z mosta na cyklotrasu EuroVelo 6. 
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Výstavba mosta je spoločným projektom Slovenska a Maďarska a bola 

financovaná z eurofondov cez Nástroj na prepájanie Európy. Do realizácie 

projektu sa zapojili aj ďalšie krajiny V4 Česká republika a Poľsko. 

Pre zaujímavosť uvádzame, že v tele pylóna je točité schodisko so 405 

schodmi a osem rebríkov na vrcholnú vyhliadkovú plošinu. Vyšliapanie 

z úrovne vozovky na vrchol pylóna sa dá prirovnať k výstupu na 32-

poschodový mrakodrap. 

 

   Na záver 

 

Tvorba „pozvánky“ na exkurziu (učenie sa v teréne) 

 

Žiaci a študenti si v rámci prípravy plánovanej exkurzie môžu 

vypracovať aj propagačný leták, ktorý slúži na rýchle a praktické využitie. 

Uvádzajú sa v ňom základné informácie o exkurzii. Pozvánky (propagačné 

letáky) smerujú k zapamätaniu si kľúčových dát a dôležitých  zdrojov  

kontaktov pri plánovaní  tematicky zameraných exkurzií. Odporúčané je 

vypracovať podrobnejší program exkurzie s časovým harmonogramom a 

obsahom kontextuálne prepojeným s preberanými historickými témami.  

Pre inšpiráciu uvádzame na záver tohto materiálu dve „pozvánky“ do 

okolitých lokalít v zahraničí – teda v priestore bývalej habsburskej monarchie. 

(Autori: študenti PdF UK v Bratislave, Katedra histórie) 
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Spomienky na vpád maďarských boľševikov na Slovensko v 

roku 19191  

  

Pavol Matula (ed.) 

 

Po rozpade habsburskej monarchie na prelome októbra a novembra 

1918 sa v Budapešti utvorila Károlyiho vláda, snažiaca sa o demokratizáciu 

pomerov v krajine a udržanie integrity Uhorska. Károlyiho politika spolupráce 

s víťaznými mocnosťami v očakávaní ústupkov pri zachovaní územnej 

celistvosti koncom marca 1919 stroskotala, keď Budapešť dostala rozhodnutie 

mierovej konferencie v Paríži, aby sa stiahla z maďarsko-rumunskej 

demarkačnej čiary na novú, t. j. asi o 50 – 80 km do vnútrozemia. Cieľom mala 

byť ochrana Bukurešti pred možným maďarským útokom, keďže s 

rumunským vojskom sa počítalo pri intervencii proti boľševickému Rusku. 

Vláda v Budapešti, ktorá nechcela prevziať zodpovednosť za ďalšie územné 

straty, podala demisiu a moci sa 21. marca 1919 v spolupráci so sociálnymi 

demokratmi chopili komunisti, ktorí vyhlásili Maďarskú republiku rád. Nový 

režim bol podporovaný nielen nižšími sociálnymi vrstvami, ale aj 

nacionalistickými kruhmi, ktoré od neho očakávali udržanie integrity Uhorska 

i s podporou boľševického Ruska, aby následne mohli prevziať moc opäť oni.  

Rumunská armáda začala 16. apríla 1919 obsadzovať územie až po líniu 

Čop – Tisa – Polgár. Československé vojsko dostalo rozkaz k presunu na 

demarkačnú čiaru (Fochova) až o desať dní neskôr. Vedenie nového režimu 

stálo pred voľbou: stiahnuť sa na novú demarkačnú čiaru, alebo prelomiť 

obkľúčenie na najslabšom mieste – československom fronte. Rozhodlo sa pre 

druhý variant. K tomuto kroku jej dala zámienku samotná československá 

strana, ktorá, neuvedomujúc si závažnosť situácie, prekročila stanovenú 

demarkačnú čiaru.  

Ofenzíva maďarskej Červenej armády sa začala 20. mája 1919 pri 

Miškovci. Boľševické vojsko bolo vedené nacionalisticky zmýšľajúcimi 

dôstojníkmi, kontrolovanými komunistickými politickými pridelencami. 

Čs. vojsko na situáciu nebolo dobre pripravené. Bolo materiálne nedostatočne 

zaopatrené, nemalo dostatok guľometov, delostrelectva a zásobovanie 

fungovalo veľmi nepresne. 

S rastúcim náporom boľševickej armády sa množil aj počet utečencov z 

oblasti medzi Miškovcom a Košicami. Bolo ich niekoľko tisíc a s nimi prišiel aj 

veľký počet boľševických agitátorov, ba i vojakov maďarskej Červenej armády 

v civilnom obleku. Boľševici zbierali úspech za úspechom, čs. vojsko bolo na 

smrť vyčerpané. Košice boli obsadené 6. júna, Prešov o dva dni neskôr. 

 
1 Príspevok vznikol v rámci projektu KEGA 059UK-4/2020 Vysokoškolská učebnica Dejiny strednej Európy (15. 

– 20. storočie). 
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Maďarskej Červenej armáde sa podarilo postupne osadiť približne 40 % 

územia Slovenska. Išlo o jeho južné a východné oblasti.  

Predstavitelia Maďarskej republiky rád sa na obsadenom Slovensku 

nemali, napriek deklarovanému proletárskemu internacionalizmu, ku 

konkrétnym krokom. Až po zásahu z Moskvy vyhlásili 16. júna v Prešove 

Slovenskú republiku rád. 

Pod diplomatickým tlakom dohodových mocností a československého 

vojska, ktoré začiatkom júna postupne prešlo do protiofenzívy, sa 28. júna 

1919 začala boľševická armáda zo Slovenska sťahovať. Posledné jednotky ho 

opustili 4. augusta. 

Situácia na neobsadenom Slovensku v čase náporu boľševických vojsk 

približuje spomienkový článok Pavla Galla, pedagóga a kultúrno-osvetového 

pracovníka, ktorý bol v tom čase župným školským inšpektorom v Prešove.2 

 

 

GALLO, P.: Spomienky na Šariš. In: Šariš, roč. 1, č. 17, 26. 4. 1930, s. 4-

5. 3 

 

[...] Na našom županovi4 nebolo žiadnej krivdy, bol k nám štedrý, žičlivý, 

pozorný a priateľský. Poslal nás i so slovenskou výpravou do Prahy. Cesta bola 

opravdu triumfálna, na každej stanici vítanie, jásot, hudba. Zamieňali sme sa 

s VI. Krivošom pri ďakovaní. V Prahe večer na nádraží v mene výpravy 

pozdravil som matičku Prahu a druhý deň v mene mládeže pozdravil som 

nášho drahého prezidenta.  

Na zpiatočnej ceste už sa objavovaly príznaky bolševického vpádu. 

Riaditeľa Husáka z reál. gymnázia v Prešove sme našli medzi prvými 

uprchlíkmi na vrútockom nádraží, kde sa tiež tisly chovanky učiteľského 

ústavu, poslané domov predom. Boly však úplne bezradné, lebo niektorým už 

cesta zavretá. Celé boly natešené, keď nás zazrely. Hneď som ich dal v ochranu 

nádražnému vojenskému veliteľstvu, no my vzdor týmto príznakom šli sme na 

Prešov. V Mikuláši zámožnejšie rodiny cele zpakované smerom k Prahe, 

 
2 JURČIŠINOVÁ, Nadežda: Prvý povojnový školský inšpektor na Šariši Pavel Gallo. In: FRANKOVÁ, Libuša – 

DOMENOVÁ, Marcela (eds.): Spoločnosť a kultúra východného Slovenska (knižná kultúra, udalosti a osobnosti). 

Prešov : Prešovská univerzita, 2014, s. 110. 
3 Dokument je krátený. Po gramatickej stránke neprešiel jazykovou úpravou, je publikovaný v pôvodnej, 

neupravenej podobe s ponechaním dobového štýlu, slovosledu a gramatických chýb.  
4 Išlo o advokáta Pavla Fábryho (1891 – 1959), ktorý bol menovaný šarišským županom v decembri 1918, no 

funkcie sa ujal až 11. januára 1919. Od októbra 1919 bol aj abovským županom a vládnym komisárom pre 

východné Slovensko. Zaslúžil sa o vybudovanie politickej správy na danom území. Za vojny perzekvovaný 

ľudáckym režimom, po roku 1948 zasa väznený komunistickým. Podarilo sa mu však utiecť a emigrovať do 

Švajčiarska. Jeho sestra Mária bola prvou slovenskou filmovou herečkou. Syn Vladimír diplomat, ktorý zahynul 

v roku 1961 pri neobjasnenom leteckom nešťastí spolu s vtedajším generálnym tajomníkom OSN. Bližšie pozri: 

KOVAĽ, Peter: Pavel Fábry – nový šarišský župan. In: Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU 

v Prešove [online], č. 1, 2019, s. 122. Dostupné na internete: 

<http://dejiny.unipo.sk/PDF/2019/Dejiny_1_2019.pdf>; GAŠPAR, Ján a kol.: Lexikón Košičanov. Košice : 

Equilibria, 2014, s. 254. 

http://dejiny.unipo.sk/PDF/2019/Dejiny_1_2019.pdf
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nálada dusná, čo robiť? Rozhodli sme sa, že ja ostanem v Mikuláši s batožinou 

a že mi telegraficky sdelia, či isť zpäť. Nemal som však pokoja, na druhý deň, 

v štvrtok pred Duchom prišiel som zpäť. práve som našiel spoločnosť v menze. 

Každý sa divil, veď hodiny pobytu v Prešove boly sčítané. Prišiel posádkový 

veliteľ, ppl. Beran, i veliteľ voj. policie, jednajú so županom, mračné tváre, 

dusná nálada; ani nám všetko nesdelia, len z príznakov, že prvým autom v 

noci sme expedovali dámy, vidieť, že situácia veľmi vážna. V piatok už i nám 

civilom vydaný rozkaz, opustiť Prešov. Ostalo ešte jedno auto, na to sme sa 

všetci nemohli pomestiť a mimo toho nám ešte pribudol Dr. Sakmáry z 

Bratislavy, takže autom šiel župan, on a Dr. Gallay, kočom hosp. inšp. Singer 

s paňou, rod. Bujnovou a ostatní ako a ktorým vlakom mohli. Mne sa ušiel 

vlak transportu vojenskej nemocnice s ppl. lekárom i so zverolekárom 

Dubovským, ktorí boli opatrní a vzali so sebou celú sviňu a čo k tomu patrí. 

Došli sme do Obyšoviec, nikam ďalej, stojíme a stojíme. Zas tí nešťastní 

železničiari. Mali dobrý nos. dozvedeli sa, že nesieme štátnu kassu z Prešova, 

iste i tú chceli ukoristiť. V tomto trápnom položení zazrem osobný vlak, 

posledný, ktorý odišiel z Prešova a v ňom Thomkovcov a Janka Ferdinandych. 

Mysliac, že s tým pôjdem skôr, prisadnul som k nim. Lež tu v trápení bolo 

nám i do smiechu, ako stará paní Doležalová v zúfalstve a strachu odfukovala 

a si v úzkosti zpotenú tvár chladila, hovoriac každú chvilu zaťovi Lajkovi T., 

aby šiel pozrieť, či už ideme a čo je. S biedou došli sme nad ránom do 

Margecian. Došiel i transport, s ktorým som pôvodne cestoval, ktorý nás 

nakŕmil a občerstvil. Bol som cele nešťastný, že som ich zanechal, vidiac, že z 

Margecian prv odišli v pred. Šli s nami i vojaci, dôstojníci; prezvedáme sa, 

prečo nemôžeme v pred, vždy nám oznamujú protivlak a žiaden nedochodí, čo 

je podozrivé. A zase ideme kus ďalej do Krompách. Tam sme stáli celú sobotu 

v strašnom položení, niektorí z robotníkov-bolševíkov z úkrytu začali na nás 

strielať, vojaci-legionári skočia s vlaku a začne streľba. Utíchla len, keď jeden 

z bolševíkov padol. Len teraz sa utierala a odfukovala teta Doležalová, ale i 

nám veru bolo hodne úzko. Konečne po energickom vystúpení na nádraží, 

podarilo sa nám dostať lokomotívu a v poštovom voze sme sa dostali v 

svätodušnú nedeľu ráno do Nov. Vsi. Tam už celé nádražie vlak a vlak, všetko 

zatarasené ani hnúť. I náš rušeň, na ktorom bol pôvodne len poštový voz, 

dostal prírastok, takže sa podobal dlhému nákladnému vlaku. Z Nov. Vsi bola 

však už cesta k Liptovu volná a bez prekážky a nebezpečia došli sme do 

Mikuláša v obed. Nádražie plné v úzkostiach čakajúceho obecenstva, boli 

zvedaví, či ideme, lebo rozchýrili, že sme zajatí. Došli sme šťastlivé, v očiach 

perlila slza radosti. Sotva dojdeme na farský dvor, dobehne zaprášený autobus 

z Gemera, od Rimavskej Soboty, z neho sa vynorí župan Dr. Jesenský5 s 

družinou i exponenti tejto župy tu hľadajú útulok, kým Mikulášania v strachu 

utekajú. V svätodušný pondelok popoludní vzal nás župan autom smerom na 

 
5 Janko Jesenský (1874 – 1945), slovenský spisovateľ a politik. Od roku 1919 gemersko-malohontský župan. 
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Malužinú. Len teraz vidím, akému nebezpečiu sme sa vystavili, stretáme húfne 

našich vojakov-uprchlíkov utekajúcich od Brezna v plnej zbrani. Zle nám 

padla tá zbabelosť, ešte ich i zastavujeme, nedočítajúc, že môžu i proti nám 

obrátiť zbraň. V Hrádku sme to oznámili četníkom; boli bezradní. Smutné 

výhľady! Nech tak niet na tom kraji energického Šnejdárka, vtrhnú bolševíci i 

do Liptova. Vysťahovalci zo Šariša usídlili sa v Mikuláši, Košičania v Ľubochni. 

Boli sme tu práve mesiac. Aby sme nevyšli z praxe, i tu sme úradovali aspoň 

na toľko, že nás župan statočne platil a občas sme šli na výlet, raz až do 

Kubína, pozdraviť Hviezdoslava, navštíviť župana dr. Pivku. [...] Z Prešova 

dochodily strašné chýry, že tam ostalých vešajú alebo odvážajú, čo všetko 

postrádalo základu.  

Dňa 8. júla ráno šli sme zpät na dvoch ovenčených autách a prišli do 

Prešova sotva 24 hodín po odchode bolševíkov. Od Braniska po Prešov boly 

stopy bojov, zákopy, zničený telegraf a pod. V župnom dome sme našli 

vojenský štáb a menzu, hneď sme sa udomácnili a v pretrhnutej práci 

pokračovali ďalej. Bolševický vpád našej veci poslúžil tým, že i od nás bočiace 

obecenstvo si vedelo lepšie ceniť náš poriadok a spravodlivosť. Udaly sa len 

dva tragickejšie prípady. Bolševici zastrelili našich 3 Šarišanov a niekoľko dní 

po odchode z pomsty do našej uniformy preoblečený prepustený notár vylákal 

hermanovského rím. kat. farára Majocha do opustenej šk. budovy v 

Bertotovciach a tam ho ukrutným spôsobom zavraždil. Májoch patril medzi 

uvedomelé rím. kat. slov. kňazstvo v Šariši, ktoré reprezentovali Čársky, 

Onderčo a Miko. Ešte pred týždňom nám imitoval u Onderčov ženský spev a 

nemysleli sme, že v krátkom čase tak tragicky zahynie.  

Práca nám robila radosť, zvlášť keď sme boli obklopení dôverou. Lež 

začína sa všetko rúcať už v predvolebných bojoch, čo náš politicky nevyspelý 

ľud len demoralizovalo. Bolo zrovna tragické, ako zneužili pekné zásady 

demokracie tunajší demagógovia, ktorí pozdejšie prešli ku komunizmu. [...] 
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Spomienky na prvý oficiálny let medzi Bratislavou a Košicami 

v roku 1924 

 

Pavol Matula (ed.) 

 

V 20. rokoch minulého storočia sa začal na našom území postupne 

udomácňovať najmodernejší a najrýchlejší druh vtedajšej dopravy, teda 

letecký. Jeho rozvoj urýchlila prvá svetová vojna, keď lietadlá využívali armády 

na jednej i druhej strane. Aj československé légie vytvorili špeciálny oddiel 

začiatkom roku 1918, ktorý bol využívaný najmä na prieskum. Po vzniku ČSR 

bol vytvorený v novembri toho istého roku vojenský letecký zbor, čo využíval 

najmä lietadlá bývalej rakúsko-uhorskej armády. Pre civilné účely, prepravu 

pošty, sa začala táto doprava využívať o dva roky neskôr. Pravidelná preprava 

civilných osôb sa začala v októbri 1923 po vzniku Československých štátnych 

aerolínií (ČSA), zriadených vládou.  Pilotmi boli vojenskí letci. V tom istom 

roku sa uskutočnil aj prvý diaľkový let medzi Prahou a Bratislavou na 

upravenom vojenskom lietadle Aero A-14. V roku 1923 sa pilotom ČSA 

podarilo uskutočniť dohromady 27 letov.  Z toho 16 z Prahy do Bratislavy a 

11 opačným smerom. Spoločnosť prepravila celkom 11 cestujúcich, ôsmich 

do Bratislavy a troch do Prahy. Zároveň previezla 10 kg pošty a 1 330 kg 

ostatného nákladu. Aj napriek maximálnej snahe o pravidelnosť bola 

spoločnosť nútená prevádzku často prerušovať pre nepriazeň počasia. Navyše 

používané lietadlá typu Aero A-14 neumožňovali prepravovať okrem pilota viac 

ako jedného cestujúceho. V roku 1924 sa spojenie predĺžilo až na východné 

Slovensko do Košíc. Cesta trvala okolo šesť hodín v značne premenlivom 

počasí. Keďže letecká civilná doprava ešte len začínala, vzdušná preprava 

nepatrila k najlacnejším záležitostiam. Za jednu cestu v tom čase cestujúci 

zaplatil 190 korún, čo bola asi pätina platu vtedajšieho učiteľa alebo osmina 

vyššieho úradníka. Štátni zamestnanci to mali o čosi lacnejšie, vyšlo ich to na 

120 korún. Letecká doprava bola vtedy nielen tri krát pomalšia, ale aj trikrát 

drahšia. Pre prípad, že by sa vyskytol nejaký technický problém, boli po celej 

trase vybudované núdzové letiská. V čase spomínaného letu z Bratislavy do 

Košíc ich bolo pätnásť a ich počet sa stále zvyšoval. Prvým civilným 

pasažierom medzi Bratislavou  a Košicami bol redaktor Národného denníka 

Uno Hrabě.1 Let do Košíc zverili priamo šéfovi bratislavskej pobočky ČSA nadp. 

 
1 Jan Hrabě (1885 – 1971), pseudonym Uno Hrabě, novinár a spisovateľ. Pracoval v Slovenskej politike, 

Bratislavských novinách, Národnom denníku a Národnej politike. Predseda „Sdružení kriminálních zpravodajů 

denních listů“. Počas prvej svetovej vojny bol za svoje politické názory rok internovaný. Po vzniku prvej 

Československej republiky odišiel ako dobrovoľník v čs. armáde pomáhať obsadzovať Slovensko. Pôsobil v 

pražskom pluku operujúcom v okolí Bratislavy, kde svojou iniciatívou prispel k obsadeniu Petržalky. Bližšie pozri: 

KUNC, Jaroslav: Kdy zemřeli...? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 – 1974 

a doplňky k rokům 1935 – 1970. Praha : Státní knihovna ČSR, 1974, s. 80; Jubileum novináře. In: Národní 

osvobození, roč. 12, 3. 4. 1935, č. 79, s. 5; MEDVECKÝ, K. Anton: Slovenský prevrat. IV. Bratislava : Spolok sv. 

Vojtecha, 1931, s. 73-75. 
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Františkovi Klepšovi,2 vynikajúcemu letcovi, ktorých v  tom  čase aerolínie 

nemali prebytok. Patril k prvým pilotom začínajúceho československého 

letectva a v 20. rokoch vyhral niekoľko európskych súťaží. Bol tiež 

priekopníkom nočného lietania v Československu. Neskôr, po obsadení Čiech 

nacistami na jar 1939, pomáhal pri ilegálnom odchode československých 

letcov z protektorátu na Západ.3  

 

Hrabě, Uno: Prvý let Bratislava – Košice. In: Národný denník, roč. 3, č. 

105, 8. 5. 1924, s.  1. 

 (Pôv. zpráva „Nár. Denníka“.) 

V pondelok vyleteli sme z vajnorského letišťa strojom L-BARB riadenom 

ndp. Klepšom. Lietadlo, ktoré vzalo ssebou poštu z Prahy, vznieslo sa za 

silného dážďa a keď dosiahlo výšky 1000 metrov, letelo k Malému Dunaju. 

Tento ženie sa rozšíreným korytom a v jeho kalnom prúde zmizly nielen 

stromy, ale aj malé ostrovky. Pravým opakom mútnej vody je celá krajina, plná 

zelene a kvetov. Letíme nad skutočnou slovenskou jarnou pohádkou, zatiaľ čo 

dážď prestáva a obloha sa jasni. Blížime sa k Senci, východne tohoto núdzové 

letište. Lietadlo pokojne pláva k Seredi n-V. Kalný Váh vinie sa zelenými 

lúkami. Z diali vidíme nitrianske pohorie a po polhodinovom lete sme nad 

mestom. O chvíľu zdravíme sa s letcami nitrianskeho prístavišta a potom 

obraciame sa k juhu. Vráble opäť vyznamenávajú sa núdzovým letišťom, 

pekným a rozsiahlym. Pred nami rieka Hron divoká a tiež kalná. Blížime sa k 

Leviciam, nad ktorými sme presne o 11.30 hod. (tiež núdzové letište). Odtiaľ 

obraciame sa k východu, na pravo je Maďarsko, krajina lesnatá a zamerujeme 

na Lučenec, kde pilot je nútený riadiť sa len kompasom, ťažko pre mňa 

orientovať sa. 

Pred Lučencom začaly sa tvoriť nízke búrkové mraky a povstane nepokoj 

vo vzduchu. Pri takomto počasí blížime sa k Lučenci, pričom odbývame s 

pilotom raňajky. Nad Lučencom (núdzové letište) zmieta sa lietadlo a rýchle 

letí k Rimavskej Sobote. Blok markantných bielych domov, kasárne, už z 

diaľky je dobre viditeľný. Nad mestom na chvíľu objavilo sa slnko, ktoré odrazu 

zmizlo v mrakoch. Pred nami je žltá a tiež rozvodnená rieka Slaná. Krajina je 

skoro zelená a stromy bez kvetov. Lietadlo obracia sa na severovýchod. Na 

Nízkych Tatrách vľavo tvoria sa husté čierne mraky, akási predzvesť silnej 

búrky. Veľkolepý je pohľad na horských velikášov, ktorí miestami vykukávaly 

 
2 František Klepš (1894 – ?) Bližšie pozri: MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel: Personální průvodce po 

mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize. In: Historie a vojenství, roč. 48, 1999, č. 1, 

s. 174; RAJLICH, Jiří: Vzduch je naše moře. Ohlédnutí za prvními dekádami. Výstava ke 100. Výročí založení 

Československého letectva. Praha : Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ, 2018, s. 19; BOROVAN, Václav: 

Historie československého vojenského letectva 1914 – 1945. Praha : Knižní klub, 1998, s. 78. 
3 HUTZ, Jan – SVITÁK, Pavel: Letecká doprava v Československu 1919 – 1939. In: Letectví + kosmonautika, 

roč. 71, 1995, č. 1, s. 32-33; č. 2, s. 48-50; č. 5, s. 52-54. 
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z čierneho mračna, ťažká hmla váľa sa po zelených stráňach. Letíme údolím 

za prudkého vetru na Rožňavu. 

Keď sme nad mestom vpravo zostáva nám maďarská hranica, plávame 

na východ, za nami mizne núdzové letište. Vo vzduchu je opäť nepokoj, ktorý 

sa tvorí vetrom vejúcim údolím a rýchle blížime sa k Torne. Krásny pohľad je 

na slovenský Kras. Otáčame sa na Košice. Po 2 a štvrť hodinovom lete 

stretáme sa s dvoma lietadly, ktoré plávajú smerom na Bratislavu. Klesáme 

rýchlo nad Košiciami a presne o 13.05 hod. pristávame na letišti. 

Tu vítajú nás technický riaditeľ čs. štátnej aerolínie mj. Hupner i 

Komerčný, riaditeľ Žlka, št. kpt. Svidenský, vládny radca dr Kantský, vrch. 

radca inž. Bradna, ako aj zástupcovia úradov, tlače a četné obecenstvo. 

Pasažérov odvážajú s letišťa autom do mesta, stejne ako v Bratislave, kde 

spojenie s Vajnor deje sa prepychovým autom Laurin a Klement. Ako nám bolo 

oznámené, už teraz po dráhe Bratislava—Košice vybudované je 15 núdzových 

letíšť a nové sa stále ešte hľadajú. Piloti sú presne oboznámení s linkou a 

môžu smele a bezpečne letieť aj zadáždivého počasia! Treba konštatovať, že 

všetky pokusné lety pre vedené boly s úplným zdarom. Na tratiach našich 

aerolínii sú len zkúsení a spoľahliví piloti, osvedčení nielen v našej republike, 

ale aj v cudzine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VERBUM HISTORIAE 1/2021 
  

74 

Začiatky využívania rozhlasu pre potreby školy1 

Pavol Matula (ed.) 

Prvenstvo v pravidelnom rozhlasovom vysielaní patrí Američanom, 

ktorým sa to podarilo v roku 1920. Nasledovali ďalšie štáty, Nemecko, 

Francúzsko, Sovietsky zväz, Veľká Británia a Dánsko. Na rozdiel od televízie, 

neskoršieho vynálezu, Československo zachytilo nástup nového média veľmi 

rýchlo. Rozhlasové vysielanie sa začalo 18. mája 1923 o 20:15 z Gbiel pri 

Prahe. ČSR sa po Veľkej Británii stala druhou krajinou na európskom 

kontinente, v ktorej sa začalo s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Najprv 

išlo len o hodinu denne. Monopolné právo na tvorbu rozhlasového programu 

v ČSR mala spoločnosť Radiojournal. Šírila ho vysielačmi Ministerstva pôšt a 

telegrafov. Táto spoločnosť zriadila svoje pobočky vo viacerých mestách. Prvá 

začala pracovať v roku 1924 v Brne, v roku 1926 nasledovala Bratislava. O 

rok neskôr sa objavila v časopise Radiojournal správa o tom, že 17. apríla 

1927 začne pravidelné rozhlasové vysielanie aj košická rozhlasová stanica. I 

keď v Bratislave sa začalo s pravidelným vysielaním skôr, prvenstvo v 

pokusnom rozhlasovom vysielaní patrí východnému Slovensku. V Haniske 

neďaleko Košíc sa totiž z iniciatívy poštových a telegrafných pracovníkov 20. 

a 22. decembra 1925 odvysielali prvé minúty pred mikrofónom v slovenskom 

jazyku.  

 K asi najvýznamnejším prínosom košickej rozhlasovej stanice patrí 

nápad učiteľa, neskoršieho redaktora, režiséra a spisovateľa Emila Ruska – 

pripraviť pre vysielanie ukážkovú vyučovaciu hodinu pred mikrofónom. 

Využitie rozhlasu pre školské účely už prebiehalo v niektorých západných 

krajinách, najďalej asi pokročila Veľká Británia, no tento košický experiment 

bol prvý svojho druhu v rámci ČSR i strednej Európy vôbec. Rusko ako 

pedagóg veľmi dobre poznal pomery v školstve na východnom Slovensku, kde 

bol nedostatok učebníc a učebných pomôcok, malý počet učiteľov (mnohí z 

nich s nízkou kvalifikáciou) a nie veľmi priaznivý vzťah rodičov k vzdelávaniu 

ich detí. Hlavným zámerom relácie nebolo poskytnúť žiakom nové poznatky, 

ale skôr ukázať učiteľom, žiakom a rodičom účelné a príťažlivé vyučovanie. Na 

prvú takúto vyučovaciu hodinu nadviazali ďalšie. V Československu tak 

vznikla nová súčasť vysielania a vyučovania zároveň pod názvom Školský 

rozhlas. Ministerstvo školstva a národnej osvety vyhlásilo 1. augusta 1930 

tento druh vysielania za samostatnú školskú zložku.2 Výnosom sa  zriadil nový 

orgán Zbor pre Školský rozhlas, ktorý mal spolupracovať s rozhlasovou 

 
1 Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0711/19 Historická veda a  moderný školský systém na Slovensku 

– teória historického poznávania v premenách slovenského dejepisného vzdelávania 19. – 20. storočia. 
22 PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna a kol.: Prvních deset let československého rozhlasu. Praha : Radiojournal, 

1935, s. 134-137, 591-609, ; KIČKOVÁ, Adriana: Školský rozhlas alebo vzdelávanie a výchova prostredníctvom 

éteru. In: Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918 – 1939). 

Bratislava : Historický ústav SAV, 2016, s. 45-63. 
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spoločnosťou a dozerať na školský rozhlas. Vysielanie malo byť určené žiakom 

vo veku od 6 – 14. rokov. Cieľom nebolo nahradiť vyučovanie, ale doplniť ho 

vhodne volenou látkou, ktorá mala nadväzovať na školské osnovy. Školský 

rozhlas bol  rozdelený na dve oddelenia. Prvé sa malo venovať prvému až 

tretiemu ročníku a druhé štvrtému až ôsmemu. Pre mladších žiakov sa čas 

vysielania stanovil na 11 – 12 hod., pre starších na 12.30 – 13.15 hod.3 

Skúsenosti z prvých rokov po zavedení celoštátneho Školského rozhlasu 

približuje článok redaktora4 košickej rozhlasovej pobočky, ktorý v nej mal, 

okrem iného, na starosti práve zmienené vysielanie.  

 

MLÁDEK, Vojtech: Košický školský rozhlas. In: Národná škola 

slovenská, roč. 11, 1932 – 1933, č. 5, s. 88-90.5 

 

Prvé experimenty na poli šk. rozhlasu z vlastnej iniciatívy započala 

košická odbočka. Z toho vyplýva, že odbočka v tomto smere i naďalej 

pokračovala samostatne, zachovajúc pritom všeobecné smernice a pokyny 

dané jej Sborom pre šk. rozhlas v Prahe.  

V jadre košický šk. rozhlas pridržuje sa tej cesty,, ktorej smer si počas 

svojej trojročnej tvorivej práce sám vytvoril. Čo všetko sa skúšalo a podnikalo, 

kým sa dospelo na terajšie niveau šk. rozhlasu na Východe neidem to 

podrobne opisovať. Padlo už o tam mnoho slov na konferenciách a v 

odborných časopisoch. Širšiu |uč. verejnosť zaujímať bude prítomnosť. My, 

ktorí sme sa ujali šk. rozhlasu v Košiciach, držali sme sa všeobecne 

požadovaného hesla: Rozhlas nech dá žiakom to, čo im škola nemôže 

poskytnúť. Snažili sme sa teda určiť si Zodpovedný pracovný plán, ktorého 

látka bola prispôsobená osnove ľudových škôl; potom hľadeli sme vytvoriť 

určité metodické typy školských relácií, ktoré by zábavnou formou a náležitou 

technickou výpravou do mikrofónu vedely vzbudiť záujem žiactva. Bolo treba 

vziať do ohľadu stanovisko psychologické., výchovné, náučné a zábavné tak, 

aby všetky tieto složký náležíte usmernené pôsobily dojmom novoty v očiach 

žiaka a dojmom verného! pomocníka v očiach učiteľa.  

Komisia utvorivšia sa dobrovoľne z učiteľov k práci pre šk. rozhlas sa 

hlásiacich, začiatkom šk. roku 1931 – 32 pri ustálení programu stanovila tieto 

základné smernice pre šk. rozhlas: 1. Látka šk. rozhlasu musí sa pečlive 

vybrať z oboru látky všeobecnej osnovy, aby bola primeraná duševnej 

vyspelosti žiactva a tým podporila prácu školy; 2. každá látka musí byť 

 
3 Školský rozhlas. In: Slovenský denník, roč. 13, 27. 8. 1930, č. 196, s. 5. 
4 Vojtech Mládek (1900 – 1982), pseudonym Ján Skalka, slovenský spisovateľ  a rozhlasový pracovník. Po druhej 

svetovej vojne vedúci literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu v Košiciach, 1956 – 1961 vedúci literárno-

dramatického vysielania Čs. televízie v Bratislave. Bližšie pozri: <https://www.litcentrum.sk/autor/jan-

skalka/diela?book-type=4138> . 
5 Dokument po gramatickej stránke neprešiel jazykovou úpravou, je publikovaný v pôvodnej, neupravenej podobe 

s ponechaním dobového štýlu, slovosledu a gramatických chýb.  

 

https://www.litcentrum.sk/autor/jan-skalka/diela?book-type=4138
https://www.litcentrum.sk/autor/jan-skalka/diela?book-type=4138
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vhodnou formou vypravená do mikrofónu, - metóda relácií, - 3., vyučovací typ 

školský nech sa použije len v relácii, ktorou sa chce demonštrovať určitá nová 

vyučovacia metóda alebo forma (ma to cenu hlavne pre učiteľa) 4., zvukové 

efekty, menovite hovor a spev musí byť hodne zabarvený a citove pôsobiaci a 

konečne 5., technická úprava relácie zo stanoviska rádiotelefónie musí byť 

bezvadná. Vyššie uvedená komisia schádza sa mesačne raz, kedy pre jedná 

obsadenie už rečeného programu na jeden mesiac vopred, súčasne členovia 

komisie posúdia relácie v predošlom mesiaci vysielané. Z týchto posudkov, 

ako aj z posudkov písomných: zaslaných žiakmi a učiteľmi škôl rozhlas 

počúvajúcich, hľadí komisia zistiť prípadné nedostatky školského rozhlasu a 

hľadá cestu nápravy.  

Opísať typy školských relácií jakožto metódy podania látky rozhlasom je 

vec veľmi nesnadná. Aby sme ich mohli dobre chápať a od seba rozlišovať, 

musíme Ich slyšať. Preca pokúsim sa ich nastíniť. Prvý typ je známa metóda 

rozmluvná medzi žiakmi a učiteľom, ktorej čo možno sa vyhýbame. Do druhej 

kategórie patria zdramatizované pohádky, v ktorých pre preklenutie menej 

významného deja veľmi dobre sa uplatňuje rozprávač. Z takých relácií našim 

deťom dobre známe sú: „Dvanásť mesiačikov“, „Popoluška“ a iné. Do tretieho 

typu zaraďujeme rozhlasovacie scény, v ktorých látka popretkávaná je 

zvukovými efekty a spevmi. Sem patria i dramatizácie historické a literárne. 

Čo príklad uvádzam zdramatizovanú scénu „Chyža pod horami“ od B. 

Nemcovej, a výtečnú báseň Sama Chalúpku „Mor ho!“. Ďalším typom by bol y 

rozhlasové filmy, ktoré sa náležité uplatňujú pre svoje rozpätie časové a 

priestorové. A konečne sem patria i dobre volené reportáže. Hudobná časť 

programu pripadá na každý posledný týždeň v mesiaci.  

Hudobnej rozhlasovej výchove sa venuje náležitá pozornosť. Nakoľko 

sme poslúchali hudobné relácie pražského škôl. rozhlasu, poznali sme, že tie 

nie sú vždy šťastne volené, totiž po stránke umeleckej sú detskému sluchu 

privysoké. Najzávadnejšou ich vadou je tá okolnosť, že nebudujú od základov. 

Prvá hudobná relácia na začiatku šk. rozhlasu zapracovaná bola kol. Jánom 

Ťukodym. Pre nižší stupeň vysielalo sa:  

1. Národná riekanka (Cviky rytmické.)  

2. Cvičenie hlasu: Základný tón na samohláskach. (Ako trúbia poľovníci 

na psov., ako auto, ako volá kočiš na kone, atď.)  

3. Cvičenie sluchu: Tón krátky-dlhý. vysoký-nízky, slabý-silný, 

napodobovanie tónov. (Ukážky na husliach a klavíru).  

4. Stupnice C-duru na jednej slabike. Intonácia.  

5. Pieseň: A ja malý žiačik - Relácia bola veľmi zdarilá. Všetky cvičenia 

a spevy previedli žiaci tretej št. ľud. školy v Košiciach. Program vyššieho 

stupňa tohože dňa bol nasledovný: Hudobné nástroje; ukážky, popis 

jednotlivých nástrojov. Podal E. Rusko. Spev sólový a sborový. Ľudová pieseň. 
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Ukážky ľudových piesní, dvojhlasné spievali žiaci št. ľud. školy jednotriednej 

z Vyšnej Hutky.  

Samozrejme, že v ďalšom hudobnom programe sa prehlbuje časť 

intonačná, a na vyššom stupni prikročí sa k piesni umelej so zvláštnym 

zreteľom na našich hudobných skladateľov. Hudobný šk. rozhlas snaží sa teda 

za súčinnosti školy, vychovať hudobný cit žiakov a lásku k piesni a hudbe 

vôbec.  

Toľko asi všeobecne o vnútornej práci v organizácii školského rozhlasu 

v Košiciach. A teraz niečo o samotných reláciách v minulom šk. roku 

vysielaných. Pravidelné vysielanie zahájené bolo až 4. III. 1932, ačkoľvek i do 

tých čias boly absolvované so tri relácie. Všetkých šk. relácií v uplynulom šk. 

toku bolo 37 spolu pre nižší a vyšší stupeň. Správa odbočky veľkým 

porozumením podporovala komisiu v plnení jej snáh pre zvýšenie pedagogickej 

a umeleckej úrovni šk. rozhlasu. So značným zadosťučinením môžeme 

konštatovať, že košický šk. rozhlas, verný k svojim sľubným začiatkom, 

pomalým, ale istým tempom pokračuje na ceste samostatného, zdarného 

vývoja, a na tomto poli dosiahol značný pokrok. Vedľa relácií z oboru látky 

prvoučnej, vlastivednej a občiansko-výchovnej pozoruhodný záujem vzbudily 

u žiactva relácie literárne a zdarilé reportáže.  

Je isté, že šk. rozhlas má ešte svoje nedostatky, tie sa ale pri dobrej vôli 

a poctivej práci dajú zmenšiť na mieru najmenšiu. Úfajme sa, že za pomoci 

nových spolupracovníkov podarí sa to nám dosiahnuť. 
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Boj o „slovenskú techniku“1 

 

Pavol Matula (ed.) 

 

Po vzniku ČSR bola v roku 1919 zriadená Univerzita Komenského 

v Bratislave, ktorá prvýkrát umožňovala slovenským študentom študovať 

v rodnej reči. Nebola však úplná, mala tri fakulty: lekársku, právnickú 

a filozofickú. Za celých dvadsať rokov I. ČSR ďalšie nepribudli, hoci sa silne 

ozývali hlasy za založenie aspoň fakulty prírodovedeckej. V medzivojnovom 

období sa tiež volalo po vzniku slovenskej vysokej školy technickej, keďže 

v Čechách boli štyri, dve české a dve nemecké, na Slovensku ani jedna. V 

Banskej Štiavnici pred rozpadom habsburskej monarchie existovala Vysoká 

škola banícka a lesnícka s takmer dvestoročnou tradíciou. Po prevrate však 

bola zrušená. V 20. rokoch sa za založenie slovenskej vysokej školy technickej 

intenzívne angažoval Michal Ursíny (1865 – 1885) profesor brnianskej českej 

technike. Po jeho smrti iniciatívu prevzal Juraj Hronec (1881 – 1959), tiež 

profesor na technike v Brne. V roku 1936 vznikol Akčný výbor pre 

dobudovanie slovenskej techniky, ktorého predsedom sa stal práve on. V boji 

za zriadenie školy sa angažovali osobnosti naprieč politickým spektrom. Dosť 

intenzívne do neho zasiahol ako zástupca ľavicového Zväzu slovenského 

študentstva aj mladý Gustáv Husák, ktorý sa stal tajomníkom zmieneného 

Akčného výboru pre dobudovanie slovenskej techniky. Vedelo sa o ňom, že je 

dobrým organizátorom a vyzná sa v propagačnej práci. Tieto svoje schopnosti 

naplno využil pri vytváraní tlaku verejnosti na vládu a politické špičky 

prostredníctvom študentských manifestácií a tlače.2  

Do boja za založenie slovenskej vysokej školy technickej sa už od 20. 

rokov zapojil aj politik, pedagóg, spisovateľ a novinár Jozef Sivák, neskorší 

minister školstva slovenskej autonómnej vlády i Slovenského štátu, ktorý 

od  roku 1924 zastupoval v Národnom zhromaždení Slovenskú ľudovú stranu 

(od 1925 Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu). V roku 1926 sa podieľal na 

návrhu zákona, podľa ktorého mala byť škola zriadená už v najbližšom 

školskom roku. Návrh ale neprešiel. Po vstupe ľudákov do vlády v roku 1927 

sa očakávalo, že požiadavka bude konečne akceptovaná. Ukázalo sa, že vôľa 

je len na minimalistické riešenie – založenie vysokej školy zememeračskej. Ani 

tento návrh nebol nakoniec realizovaný. V roku 1930, po štyroch rokoch od 

prvého návrhu zákona o zriadení slovenskej techniky, predložil Sivák 

v parlamente druhý. Jeho snaha však bola opäť neúspešná. Nevzdával sa 

však. K tretiemu pokusu sa odhodlal v máji 1936, ani tentoraz sa mu cieľ 

nepodarilo dosiahnuť, avšak už v októbri bol  založený spomínaný Akčný 

 
1 Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0711/19 Historická veda a  moderný školský systém na Slovensku 

– teória historického poznávania v premenách slovenského dejepisného vzdelávania 19. – 20. storočia. 
2 ČERNÁK, Tomáš: Husák. Mladé roky Gustáva Husáka (1913 – 1939). Bratislava : Marenčin PT, 2015, s. 198-

201. 
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výbor pre dobudovanie slovenskej techniky, ktorého členom sa stal aj on. Tejto 

iniciatíve sa podarilo využiť atmosféru verejného a mediálneho tlaku, no 

najmä toho, že na čele vlády bol Slovák Milan Hodža, ktorý sa v minulosti tiež 

angažoval za založenie slovenskej techniky. Zástupcom výboru na čele 

s prof. Jurajom Hroncom a Gustávom Husákom sa podarilo vybaviť audienciu 

u predsedu vlády i ministra školstva 16. júna 1936 a vec slovenskej vysokej 

školy technickej konečne dostala zelenú. Presadila sa však minimalistická 

verzia len s troma študijnými odbormi: inžinierskeho staviteľstva 

konštruktívneho a dopravného, inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho 

a kultúrneho, zememeračského inžinierstva. Technika mala byť zriadená 

v Košiciach.  Aj keď J. Sivák bojoval niekoľko rokov za zriadenie školy, 

nakoniec jej vznik nepodporil. Dôvody takéhoto kroku vysvetlil vo svojom 

parlamentom vystúpení. Zákon o zriadení Štátnej vysokej školy technickej Dr. 

Milana Rastislava Štefánika bol však napriek tomu prijatý. Začiatky školy boli 

veľmi dramatické. Pripravované otvorenie v Košiciach nebolo možné, keďže 

mesto pripadlo po Viedenskej arbitráži Maďarsku. Škola sa musela narýchlo 

sťahovať do Prešova, neskôr Martina až nakoniec natrvalo zakotvila v 

Bratislave.3 

 

 

Reč poslanca Jozefa Siváka v pražskom parlamente 4. júna 1937.4 In: 

Slovák, roč. 19, 6. 6. 1937, č. 126, s. 4, č. 127 a 128, s. 2.5 

 

Sotva by sme boli mysleli, že vo svojej oslobodenej vlasti a slobodnom 

štáte my, Slováci, za veci tak samozrejmé a vysokodôležité, ako je slovenská 

technika, s napnutím všetkých svojích síl budeme musieť bojovať. Lebo 

faktom je a ostáva, že vládny návrh zákona o košickej technike, o ktorom práve 

rokujeme, je výsledkom húževnatého, urputného boja 19 ročného za túto 

vysokú školu. Celá slovenská verejnosť hneď od počiatku jednomyseľne, 

svorne, bych povedal, špontánne sa postavila za požiadavok slovenskej 

techniky, lebo bola presvedčená, že Slovensku táto vysoká škola patrí a že má 

nárok na ňu neodškriepiteľný, a jednako osnovu zákona dostávame len teraz. 

Už prvý minister pre správu Slovenska dr Vavro Šrobár prípisom zo dňa 

25. apríla 1919 poveril inž. Michala Ursínyho, profesora na českej technike v 

 
3 KÁZMEROVÁ, Ľubica: Príbeh učiteľa. Jozef Sivák v školských službách 1918 – 1944. Bratislava : VEDA, 

vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied; Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 31-39; SULAČEK, 

Jozef: Zápas o slovenskú techniku v rokoch 1919 – 1938. Košice : Štátna vedecká knižnica, 1996, s. 145-170. 
4 Dokument je krátený. Po gramatickej stránke neprešiel jazykovou úpravou, je publikovaný v pôvodnej, 

neupravenej podobe s ponechaním dobového štýlu, slovosledu a gramatických chýb. 
5 Od Olomouca na východ, na tisíc km, nemáme vysokej školy. In: Slovák, roč. 19, č. 126, s. 4; Slovenská technika 

je menej, ako nejaké skrachované družstvo? In: Slovák, roč. 19, č. 127, s. 2; Malá košická technika: absolútny 

kultúrny a politický neúspech vlády. In: Slovák, roč. 19, č. 128, s. 2; Pozri tiež: Společná česko-slovenská digitální 

parlamentní knihovna. Dokumenty českého a slovenského parlamentu 

˂https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/101schuz/s101001.htm>  

˂https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/101schuz/s101002.htm˃ 

https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/101schuz/s101001.htm
https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/101schuz/s101002.htm
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Brne, aby sa postaral o prevedenie prípravných prác na zriadenie vysokej školy 

technickej na Slovensku. A ten istý minister Šrobár 29. januára 1920 tomu 

istému profesoru Ursínymu prisľúbil, že na slovenskej technike začne sa 

vyučovať už začiatkom študijného roku 1920/21. Ba i ministerská komisia 

25. júna 1920 usniesla sa jednomyseľne, že technika sriadená bude v 

Košiciach, a to v školskom roku 1921-22. Na tento cieľ ministerstvo školstva 

a nár. osvety žiadalo pojať do štátneho rozpočtu na r. 1921 jedon mil. Kč. A k 

tomu všetkému treba dodať, že na prvom ríšskom sjazde vysokoškolských 

profesorov 14. a 15. mája 1922 v Prahe vynesená bola rezolúcia, že treba čo 

najskôr vybudovať i vysokú školu technickú na Slovensku. 

A preca nestalo sa nič. Sľuby ostaly sľubami. Usnesenia, rezolúcie 

nemaly nijakého účinku a odkladaly sa do archivu. Otázka slovenskej 

techniky začala štagnovať, uspávať, začala stroskotávať na odpore a 

neporozumení určitých kruhov. 

Keď slovenská verejnosť videla, ako vec techniky zapadá, ako sa 

presunúva na bočnú koľaj, nedala sa zaskočiť, ale chytila sa práce. Bola to 

najmä slovenská akademická mládež, menovite Ústredie slovenského 

katolíckeho študenstva to bolo, ktoré s veľkým elánom a nadšením dalo sa do 

služby slovenskej techniky. Ústredie slovenského katolíckeho študenstva to 

bolo, ktoré vydalo i prvú brošúru inž. Gavoru pod názvom "Za slovenskú 

techniku". Od tých čias začalo sa pracovať za techniku i v tlači, vydávaly sa 

ďalšie brošúry a publikácie, agitovalo sa na všetky strany. 

Po Slovensku konaly sa porady, schôdze, ankéty, manifestačné 

shromaždenia, písaly sa memorandá, rezolúcie, petície a posielaly sa na 

úradné, rozhodujúce miesta. Pamätná je na pr. celonárodná akcia, 

usporiadaná pod titulom "Deň slovenskej techniky" 21. septembra 1930. V 

tento deň celé Slovensko manifestovalo za vybudovanie vysokej školy 

technickej a obecné zastupiteľstvá, kultúrne a osvetové spolky, hospodárske 

a samosprávne korporácie jednomyseľne sa usniesly žiadať vybudovať 

slovenskú techniku v záujme hospodárskeho a priemyseľného obrodenia, ako 

i kultúrneho a národného povznesenia Slovenska. Pri tejto príležitosti 

Slovensko ako by bolo vzplanulo jednou túžbou: Mať svoj u vlastnú techniku, 

lebo ako to nebohý profesor Ursíny napísal: "Je síce pravda, že vedy technické 

sú internacionálne, ale nie menej je pravda, že najvýhodnejšie pre národ a štát 

dajú sa vedy tieto pestovať len na vlastnom území, na vlastnej vysokej škole." 

[...] 

Asi pred rokom dostala sa vec slovenskej techniky do nového štádia. 

Utvoril sa Akčný výbor pre vybudovanie vysokej školy technickej, ktorého 

predsedom stal sa dr Juraj Hronec, profesor na brnenskej technike českej. 

Výbor okrem iného zakročil osobne u pána predsedu vlády dr Hodžu a u pána 

ministra školstva dr Frankeho. Žiadal, aby sa s otázkou techniky 

neodďaľovalo, lebo to záujem Slovenska nestrpí. Slovenská technika dostala 
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sa teda znova do popredia a na Slovensku počalo sa veriť, že boj o techniku 

skončí sa úspešne. 

Keď sa ministerstvo školstva presvedčilo, že slovenskú techniku 

nemožno ďalej obcházať a otázke tejto vyhýbať, ale že je potrebné konkrétne 

riešiť túto starú požiadavku Slovenska, prestalo konečne otálať a dňa 17. 

novembra 1936 svolalo anketu odborníkov, aby títo porokovali o 

slovensknskej vysokej škole technickej. A na tejto porade pán sekčný šéf 

Matúš Malbohan sľúbil, že Slovensko dostane úplnú celú techniku. Za touto 

anketou nasledovalo ešte niekoľko porád, a dnes máme pred sebou vládny 

návrh na zriadenie vysokej školy technickej v Košiciach. [...] 

Niektorí koaliční členovia kultúrneho výboru pri pojednávaní vládneho 

návrhu vyslovili svoje podivenie, ako je to vraj, že my Slováci nevieme sa tešiť, 

že dostávame vysokú školu technickú, a zazlievali, že prijímame vládny návrh 

chladne. Je pravda, nie sme nadšení košickou technikou. Príčinou je, že 

vládny návrh nás nijako nevie uspokojiť. Čo tento návrh dáva, to nie je 

technika, to je len slabý zárodok vysokej školy, ktorý Slovensku nestačí, lebo 

slovenským špeciálnym potrebám vôbec nevyhovuje. A podruhé: ako 

rekompenzácia dáva sa nám len akýsi surogát toho, čo na Slovensku v tomto 

odbore pred prevratom už bolo. 

Ako je totiž známe, v Banskej Štiavnici na Slovensku mali sme bezmálo 

200 ročnú vysokú školu, a to banícku, hutnícku a lesnicku. [...] Poslucháči 

chodili na ňu takmer z celého sveta. Po prevrate však táto svetoznáma vysoká 

škola bola zrušená a miesto nej sriadená bola v Štiavnici vyššia škola lesnícka 

a r. 1921 vyššia škola chemická. 

V Košiciach do prevratu mali sme vysokú školu hospodársku, po 

prevrate však i táto zanikla a nahradená bola vyššou školou hospodárskou. 

Lenže tieto vyššie školy rázu škôl stredných, nijako nemôžu nahradiť zrušené 

vysoké školy. Možno, mohol by azda niekto namietať, že boly to školy 

maďarské. Je pravda, ale mohly sa pekne poslovenčiť a mohly ostať. [...] Na 

Slovensku, ako som už spomenul, zrušily sa všetky vysoké školy technického 

smeru. To bol nesmysel, to bol nerozum, to bol krutý postup, ktorý nemá sebe 

rovného, lebo týmto pokračovaním poškodilo sa Slovensko nesmierne, 

priemyselne i hospodársky. (Tak je!) Nie je div teda, že dnes, keď sa nám touto 

osnovou ponúka vysoká škola technická len s troma oddeleniami – teda ani 

nie s odbormi – nemôže nás to nijak naladiť k mimoriadnej radosti a plesaniu, 

ale ľutujeme to. 

Slávna snemovňa! V dôvodovej zpráve vládneho návrhu zákona možno 

medzi iným čítať doslovne (čte): "Nemožno zapomínať, že každá vysoká škola, 

teda i technická, je vždy kultúrnym strediskom, okolo ktorého sa sústreďujú 

všetky kultúrne snahy a tým mocne pôsobia na pokrok, na rozkvet 

duchovného života všetkého obyvateľstva širokého územného okruhu vôbec a 

na posílenie jeho hospodárskej úrovne a civilizačného stavu zvlášť." [...] 
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Áno, je to správne povedané: poslaním technickej vysokej školy je i to, 

aby vytvorila kultúrne stredisko. Lenže nádejná vysoká škola technická v 

Košiciach takéto vysoké kultúrne poslanie mať nemôže, nakoľko nebude 

úplnou technikou, ba ani len technikou polovičatou. Košická technika, ako ju 

navrhuje vládna osnova, bude impotentná, nebude schopná tvoriť kultúrne 

centrum. (Tak je!) Personál malej košickej techniky bude tak nepatrný, že na 

kultúrny život východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi vplývať a ho 

povznášať nebude môcť vôbec. [...] 

Hoci vládny návrh hovorí, že úlohou nádejnej slovenskej techniky bude 

vybudovať a rozhojniť slovenský priemysel a obchod, využiť slovenské lesné a 

nerastné bohatstvo, jednako študijné odbory, ktoré sa na technike v prvej 

etape zriaďujú, nie sú povolané, aby slovenský priemysel a obchod rozhojnily, 

a využiť prírodné bohatstvo Slovenska napomohly. [...] 

V dôvodovej zpráve čítame, že náklad na vysokú školu v Košiciach 

nemožno posiaľ podrobne odhadnúť, len približne určiť, že v r. 1938 bude na 

tento cieľ treba 1 mil. Kč riadneho úveru a asi 3 mil. úveru mimoriadneho na 

čiastočné vystrojenie personálne a vecné. 

Je to suma minimálna, avšak jednako zdá sa nám byť príliš vysokou, 

najmä keď uvážime, že pri technike v Košiciach predbežne nepočíta sa s 

novostavbami, lebo sa predpokladá, že dočasne bude možno použiť budov 

prenajatých. [...] Ale na toto nie sú potrebné 3 miliony. Lenže i v tom prípade, 

keby boly treba, čo sú 3 miliony proti nákladu iných techník? Na bežný rok 

1937 pre univerzity v Čechách je preliminované 50,988.000 Kč, na Morave 

19,701.900 Kč, na Slovensku 11,410.300 Kč. Na vysoké školy technické v 

Čechách 31 mil. 765.900 Kč, na Morave 18,205.100, na prípravné práce pre 

techniku na Slovensku 200.000, slovom dve sto tisic Kč. (Hlasy: Ako na 

obyčajnú dvojtriednu školu!) [...] 

Slávna snemovňa, čo sa týka samej osnovy zákona, kultúrny výbor prijal 

môj návrh, aby technika v Košiciach niesla meno dra Milana R. Štefánika, 

spoluzakladateľa republiky Československej a učenca, zaslúživšieho sa o 

technické vedy. Ale neprijal kultúrny výbor môj návrh, aby v zákone bolo 

výslovne povedané, že ide o slovenskú vysokú školu a že sa v Košiciach 

sriaďuje slovenská vysoká škola technická. Keď môže byť České vysoké učenie 

v Prahe, Česká vysoká škola v Brne teraz vysoká škola technická dra 

Edvarda Beneša - Nemecká vysoká škola v Prahe a Brne, prečo by nemohla 

byť na Slovensku Slovenská vysoká škola technická v Košiciach? Je to 

požiadavka spravodlivá a oprávnená, jednako však prijatá nebola. 

Konštatujem holý fakt: Na Slovensku nie je dovolené zriadiť slovenskú 

techniku. (Tak je!) 

Kultúrny výbor neprijal ani môj další návrh, aby vyučovacím a úradným 

jazykom košickej techniky bola reč slovenská. [...] 
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Čo sa týka §u 3 vládneho návrhu, kultúrny výbor prijal i tento paragraf 

bezo zmeny, ačkoľvek v mene Akčného výboru pre vybudovanie slovenskej 

techniky podal som pozmeňovací návrh - tedy nebol to návrh môj vlastný, ale 

návrh Akčného výboru, o ktorom som už hovoril. Návrh tento znel, aby na 

košickej technike mohly byť zriadené i ďalšie odbory, menovite chemicko-

technologický na spracovanie dreva, najpotrebnejší dnes na Slovensku, potom 

odbor lesnícky a hospodársky, akonáhle vláda uzná, že sú podmienky pre tieto 

odbory pripravené. Tedy my sme žiadali zriadiť nové odbory nie hneď, ale 

žiadali sme ich zriadiť vtedy. keď budú predpoklady splnené, totižto keď 

okolnosti dovolia a povolia odbory tieto zriadiť. 

Tým, že kultúrny výbor nerozšíril rámec košickej techniky, čiže tým, že 

zamietol môj návrh čo sa týká odborov, podal znova dôkaz o tom, aké slabé 

pochopenie má pre špeciálne potreby Slovenska (Tak je!), ba že nemá nijaké 

pochopenie vôbec, nakoľko košická technika, ako ju navrhuje osnova, už dnes 

nosí v sebe zárodky zahynutia, a ak sa i zriadi a počne žiť, nebude to žitie, to 

bude len živorenie neschopné rozvoja, zdravého rozletu a vývoja, aký by sme 

od techniky očakávali. 

To, čo osnova navrhuje, je len fragment, torzo, ba len akési embryo 

vysokej školy technickej, ktoré nie je takmer hodné, aby nosilo meno 

generála Štefánika. [...] 

Slávna snemovňa, takto nahodile sa vysoké školy neorganizujú, a nikdy 

by sa nemala tak povrchne organizovať vysoká škola technická na Slovensku. 

Nám išlo hlavne o to, aby sa nové odbory na technike sriadiť mohly čím skôr, 

a to bez osobitného zákona, lebo každý nový zákon bude znamenať i nový boj 

za techniku. Avšak náš návrh nebol prijatý, ako som už spomenul, čím 

slovenská technika zablokovala sa na hodne dlhý čas, čo nesmierne my 

Slováci ľutujeme. [...] 

Nedostáva sa nám a nedáva sa nám to, na čo sme čakali 19 rokov. Avšak 

preca len veríme, že v Košiciach bude vysoká škola technická úplná, veľká, 

moderná, vzorná, vedecké učelište vysokej úrovne, ktoré národu slovenskému 

slúžiť bude ku cti. Ak totiž nie inak, my Slováci si úplnú techniku budeme 

vedeť vynútiť, lebo Slovensku patrí celá technika. (Tak je!) Národ, ktorý by 

nemal porozumenia pre potreby svojej vlastnej zeme, svojej vlasti, ten nebol 

by ani vlasti svojej hoden. (Tak je!) 

Slávna snemovňa! Nakoľko táto osnova nevyhovuje nám a Slovensku, 

náš klub nemôže za ňu hlasovať. (Tak je! - Potlesk poslanců slovenské ľudové 

strany.) 
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Zabratie pohraničných oblastí Slovenska Poľskom v roku 1938 

a práca delimitačnej komisie1 

 

Pavol Matula (ed.) 

 

Bezprostredným dôsledkom Mníchovskej dohody z roku 1938 bolo 

predovšetkým odstúpenie sudetských pohraničných oblastí ČSR 

nacistickému Nemecku, avšak dotýkala sa aj územných požiadaviek ďalších 

štátov, ktoré vzápätí nasledovali. Maďarsko a Poľsko sa už dlhšie usilovali o 

oslabenie republiky a na jeseň 1938 nastala najpríhodnejšia chvíľa ako proces 

ešte viac urýchliť pridaním sa k jej kúskovaniu. Budapešť získala Viedenskou 

arbitrážou z 1. novembra 1938 veľkú časť južného Slovenska. Varšava zasa 

ešte v októbri Tešínsko, Poliakmi nazývané Zaolžie. Poľské nároky tým mali 

byť saturované.  

Voči Slovensku, ktoré 6. októbra 1938 získalo autonómiu, Poľsko 

spočiatku nevznášalo žiadne územné požiadavky, aj keď na vládu vytvárali 

tlaky rôzne skupiny vyhlasujúce goralské obyvateľstvo na Spiši, Orave a 

Kysuciach za poľské, napriek tomu, že sa väčšina tamojšej populácie hlásila 

k slovenskej národnosti. Varšava týmto tlakom zatiaľ odolávala. Predložením 

územných požiadaviek v nevhodnom čase a v neúmernom rozsahu mohol byť 

totiž ohrozený hlavný cieľ poľskej zahraničnej politiky v tejto oblasti, a tým 

bolo rozbitie ČSR a vytvorenie spoločnej poľsko-maďarskej hranice pripojením 

Podkarpatskej Rusy k Maďarsku. Zabezpečiť to mali Slováci odtrhnutím sa od 

Čechov. Varšava sa navyše snažila začleniť Slovensko do sféry svojho 

mocenského vplyvu. Hlinkovci však získaním autonómie považovali svoj 

politický program za naplnený a nemienili smerovať svoje aktivity k úplnému 

osamostatneniu Slovenska, aspoň nie v najbližšej budúcnosti. 

Varšava teda v druhej polovici októbra odovzdala bratislavskej vláde 

nótu s požiadavkami, ktoré považovala za umiernené. Malo ísť o drobné 

hraničné úpravy, aby sa predsa len poľsko-slovenské vzťahy úplne nenaštrbili. 

O niekoľko dní na to však pod dojmom neúspechov poľskej diplomacie v 

súperení s Nemeckom, pritvrdila a svoje požiadavky rozšírila. Pôvodne malo 

ísť o neobývané územia, avšak nová verzia požiadaviek sa už dotýkala i 

zaľudnených oblasti. Česko-slovenskou stranou boli prijaté 1. novembra 

1938.  

Spoločná slovensko-poľská delimitačná komisia to pri vytyčovaní 

hranice nemalá ľahké. Obyvatelia, ktorých sa to malo dotknúť, dávali výrazne 

najavo svoj nesúhlas. Konflikty komisie s obyvateľstvom vyvrcholili 

24. novembra 1938 v Oravskom Podzámku, kde bola poľská delegácia 

napadnutá davom. Na základe toho poľská vláda oznámila, že v snahe predísť 

 
1 Príspevok vznikol v rámci projektu KEGA 059UK-4/2020 Vysokoškolská učebnica Dejiny strednej Európy (15. 

– 20. storočie). 
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ďalším incidentom obsadí poľské vojsko ešte pred dohodnutým termínom 

(30. 11. 1938) územie, ktoré má pripadnúť Poľsku. Skôr než sa k tomu mohla 

vyjadriť česko-slovenska vláda, poľská armáda začala ráno 

25. novembra 1938 s obsadzovaním.2 

Dohoda o hraničných úpravách na československo-poľskej hranici 

dotýkajúca sa Slovenska bola podpísaná 30. novembra 1938 v Zakopanom 

v hoteli Maraton. Slovensko prišlo o územia na Spiši, Orave a Kysuciach s 

rozlohou 226 km2 a 4 280 obyvateľmi.3 Predsedom slovenskej časti zmiešanej 

delimitačnej komisie bol slovenský historik a polonofil František Hrušovský, 

ktorý sa snažil mierniť dopady poľských požiadaviek na územné straty 

Slovenska, no predovšetkým straty obyvateľstva. Neradostné výsledky práce 

komisie priblížil podrobne slovenskej verejnosti niekoľko dní po podpísaní 

záverečného protokolu. 

 

 

HRUŠOVSKÝ, František: Konečná hranica slovensko-poľská. In: Slovák, 

roč. 20, 4. 12. 1938, č. 277, s. 3. 

 

Poľské požiadavky  

Poľská vláda vyjadrila svoje teritoriálne požiadavky zo Slovenska v note, 

ktorú vyslanec republiky Poľskej doručil ministerstvu zahraničných veci v 

Prahe. Poľská vláda považovala tieto požiadavky iba za nepatrnú korektúru 

doterajších hraníc slovensko-poľských. Ale čiara, zakreslená podľa tejto noty, 

znamenala jednako stratu toľkých území, ktorú celé Slovensko pocítilo tým 

bolestnejšie, že tieto poľské požiadavky nik neočakával a nik neveril, že by 

mohli Poliaci takéto svoje nároky uplatňovať.  

Pretože vláda poľskú notu prijala, bolo treba vytýčiť novú hraničnú 

čiaru. Slovenská delegácia v delimitačnej komisii Slovensko-poľskej i proti 

zneniu noty chcela sa pokúsiť o ustálenie novej hraničnej čiary tak, aby strata 

slovenského územia a slovenských duší bola čo možno najmenšia. Text 

poľskej noty nebol presný a popis hraničnej čiary umožňoval rozličný spôsob 

interpretácie. Keď slovenská delegácia porovnala svoju interpretáciu noty s 

výkladom poľským, zistilo sa, že sú tu v niektorých úsekoch dosť veľké 

odchylky, ktoré by znamenaly ešte väčšiu strata, ako sme spočiatku 

predpokladali.  

 

Chceli sme vyjednávať  

Preto slovenská delegácia sa rozhodla, že bude s poľskou delegáciou 

vyjednávať. Poľská delegácia vyšla tejto slovenskej požiadavke v ústrety a tak 

 
2 DEÁK, Ladislav: Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Poľska v rokoch 1933 – 1939. Bratislava : 

Veda, 1991, s. 210. 
3 BORÁK, Mečislav: Československo-polská "malá válka" u Čadce. In: Historie a vojenství, roč. 47, 1998, č. 4, 

s. 89; BORÁK, Mečislav – ŽÁČEK, Rudolf. „Ukradené“ vesnice. Český Těšín : Muzeum Těšínska, 1993, s. 21. 
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bolo možné v smysle noty, ale proti zneniu noty rokovať o novej hraničnej čiare 

na čiastočne inom podklade. Slovenskej delegácii záležalo predovšetkým na 

tom, aby nová hraničná čiara oddelila od slovenskej vlasti a od slovenského 

národného telesa čím menši počet slovenských duši.  

V tomto smysle došlo v Tešíne k predbežnej dohode, ku ktorej dala 

súhlas i slovenská, i poľská vláda. Na tomto podklade delimitačná komisia 

chcela vytýčiť novú hranicu vo všetkých úsekoch. Delimitačná práca v teréne 

narážala na neprekonateľné ťažkosti. Nielen preto, že v mnohých úsekoch 

ťažko bolo nájsť podmienky pre novú hranicu, ale najmä preto, že slovenské 

obyvateľstvo pohraničných obci, krajne rozhorčené a zúfalé, prekážalo 

delimitačnej komisii. Slovenský ľud najchudobnejších krajov Slovenska 

prejavoval takú oddanosť svojej domovine a takú vernosť svojmu národu, že 

delimitačná komisia bola svedkom vzrušujúcich scén. Keďže v pohraničných 

krajoch rozširily sa i nepravdivé chýry, že Poliaci robia si nároky na ďalšie 

slovenské dediny, poľská delegácia bola predmetom nenávistných prejavov a 

delimitačná práca v teréne bola úplne znemožnená.  

 

Incidenty 

Po oravských incidentoch, kde obyvateľstvo demolovalo autobus poľskej 

delegácie a zatarasilo cestu na hranice, rozhodla sa poľská vláda obsadiť 

vojskom pohraničné úseky tak, ako sa na novej hraničnej čiare obidve 

delegácie ústne dohodly. Pretože táto ústna dohoda nebola ešte presná a 

hraničná čiara nebola dôkladne vytýčená, pri obsadzovaní týchto úsekov 

poľským vojskom došlo k novým incidentom, ktoré malý sa následok i 

niekoľko ľudských životov, najmä na poľskej strane.  

 

Čo sme zachránili a čo stratili? 

Delimitačné rokovanie, znemožnené v teréne, viedlo sa ďalej v 

Zakopanom, a skončilo sa 1. decembra ráno, keď bol delimitačný protokol 

obidvoma delegáciami podpísaný. Protokol napísali po poľsky a po slovensky. 

Je to azda prvý medzinárodný akt v slovenčine! V smysle výsledkov 

delimitačných prác tohto protokolu, nová hranica slovensko-poľská má takýto 

priebeh:  

 

Na Kysuciach  

1) Strácame úzky pás územia od Mal. Polomu cez kataster obci 

Turzovka, Olešná, Stažkov, Raková, kde hranica ostáva ďalej nezmenená až 

ku katastru obce Svrčinovec. Ďalej zabieha nová hraničná čiara na juh popri 

železnici Jablunkov – Čadca až k osade Podzávoz na sever od Čadce. Odtiaľ 

obracia sa hranica na sever popri železničnej trati Čadca—Zwardoň tak, že 

železnica ostáva na strane poľskej a hradská na strane slovenskej. V dôsledku 

toho časti obci Svrčinovec, Čierne a Skalité, ležiace na sever od železnice, 
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pripadajú k Poľsku, kým južné časti týchto obci (od železnice na juh) ostávajú 

na Slovensku. Takýmto spôsobom podarilo sa zachrániť nielen veľký kus 

územia, ktoré podľa noty malo pripadnúť k Poľsku, ale i veľkú väčšinu 

obyvateľstva týchto obcí.  

 

Na Orave  

2) tento zisk v úseku čadčianskom nemohli sme opakovať na Orave, kde 

museli sme prepustiť Poliakom najsevernejší výbežok katastru obce Polhora, 

ďalej malý úsek z katastru obce Bobrov, ktorý je alebo majetkom, alebo 

trvalým prenájmom obcí, ležiacich na poľskej strane. Zároveň museli sme sa 

vzdať obcí Suchá Hora a Hladovka, ktoré celým svojím katastrom pripadajú 

Poľsku. 

 

V Tatrách  

3) Veľkú stratu znamená odpadnutie Javoriny. V tomto úseku ide nová 

hranica od Rysov hlavným hrebeňom Vysokých Tatier cez sedlo Váhy, Ganek, 

Rumanov štít, Zlobivá, Železné vráta, Zamrzlý štít, Batizovský štít, Zadný 

Gerlach, sedlo Poľský hrebeň, Malá Vysoká, sedlo Prielom, Svišťový štít, 

Javorové štít, Končistá veža, Červená veža, Sedielko, Ľadový štít. Baranie rohy, 

Kolový štít, Jahňací štít a ďalej po hrebeni na Kopské sedlo, Hlúpy vrch, Široké 

pole, Ždiarska vidla a Plačlivá skala. V ďalšom úseku prebieha hranica po 

hrebeni smerom východným a severovýchodným cez Hlásnu skalu, Žlebinu, 

Malý rigel, potom priamo na sever cez Belanský potok na brehy, odtiaľto 

smerom severozápadným cez bradskú Ždiar—Podspady, potom pozdĺž cesty 

na hrebeň Spišskej Magury po katastrálnej hranici obcí Javorina a Osturňa 

cez Bria vrch, kde spojuje sa s dosavádnou hranicou slovensko-poľskou. V 

tomto javorinskom úseku strácame nielen jeden z najpeknejších úsekov Tatier 

a veľké lesné bohatstvo, ale i čiastku katastru obce Ždiar, ktorá však ostáva 

na slovenskej strane.  

 

Na Spiši  

4) Podľa noty mala pripadnúť Poľsku dôležitá cesta, ktorá spojuje 

najsevernejšie spišské obce Kahlenberg, Nižné Šváby, Vyšné Šváby, Červený 

Kláštor a Smerdžonku. Stratou tejto cesty boli by sme stratili nielen všetky 

obce, ktoré pri tejto ceste ležia, ale bola by poškodená celá Spišská Magura a 

celý spišskostaroveský okres, ktorý len touto cestou má spojenie so všetkými 

obcami okresu. Podľa dohody obidvoch delegácii celá títo cesta ostáva na 

Slovensku, ale nevedeli sme už zachrániť Pieniny a dedinu Lesnicu, ktorá mala 

i doteraz spojenie len na poľskú stranu. 

5) Ďalej postúpili sme Poľsku pás zalesneného územia na sever od 

dosavádnej hranice v obci Cigeľka v celkovom rozsahu asi dvoch štv. km. 
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6) Ďalej na východ, kde štátnu hranicu tvorí rieka Poprad, upravila sa 

hraničná čiara tak, že nepatrné úseky vymenily sa medzi obidvoma stranami, 

takže tu citeľnej straty niet.  

K protokolu o priebehu novej hraničnej čiary sú pripojené dodatkové 

protokoly, v ktorých obidve strany zabezpečujú si možnosť hospodárskeho 

života v týchto pohraničných úsekoch. So slovenskej strany ide predovšetkým 

o obec Ždiar a Spišskú Belú, ktorým sa zaručujú všetky práva na tej čiastke 

katastrov, ktoré nová hraničná čiara oddelila od slovenského územia.  

 

Definitívne hranice!  

Touto úpravou slovensko-poľských hraníc sú všetky hraničné otázky 

medzi Slovenskom a Poľskom definitívne vyriešené. Všetky poplašné zprávy, 

ktoré hovorily o ďalších nárokoch Poľska na slovenské územie, sú úplne 

bezzákladné a jediným ich cieľom bolo, aby poburovaly slovenskú verejnosť a 

sťažovaly prácu slovenskej vlády, ktorá s napnutím všetkých síl stará sa o to, 

aby vnútorný pokoj a medzinárodné položenie Slovenskej krajiny bolo 

vybudované na pevných základoch. Slovenská delegácia delimitačnej komisie 

dostala od delegácie poľskej jasné a záväzné ubezpečenie, že Poliaci pokladajú 

úpravu spoločnej hranice slovensko-poľskej za trvalé a nezmeniteľné 

vyriešenú a majú nádej, že napriek tejto bolestnej operácii, ktorú precitli celý 

slovenský národ, nájde sa cesta k vytvoreniu zdravého pomeru medzi 

slovenským a poľským národom.  

 

Bratislava, 3. decembra.  

Slovenská delegácia vrátila sa v piatok večer do Bratislavy, kde jej 

predseda dr. František Hrušovský informoval pána predsedu vlády o priebehu 

a výsledkoch prác delimitačnej komisie. Slovenskí členovia delimitačnej 

komisie nadobudli pri tejto ducha i nervy vyčerpávajúcej práci neobyčajne 

cenných skúseností. Na jednej strane presvedčili sa, že obyvatelia 

najsevernejších a najchudobnejších slovenských dedín majú také hlboké 

národné presvedčenie, taký vrelý národný cit a takú nesmiernu lásku k 

svojmu národu, že to budilo obdiv a dojímalo k slzám. Na druhej strane 

presvedčili sa, že bude treba na Slovensku vytvoriť zvláštnu spoločnosť pre 

dôkladné a všestranné štúdium celého slovenského pohraničia, aby v 

budúcnosti obrana slovenských záujmov národných, hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych mala pevný podklad a mohla viesť k úspešným 

výsledkom. 
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Pripojenie území získaných Poľskom v rokoch 1920 – 1938 

k Slovensku v roku 19391 

 

Pavol Matula (ed.) 

 

Samostatné Slovensko, ktoré vzniklo v marci 1939, bolo satelitným 

štátom nacistického Nemecka a tomu zodpovedalo aj plné podriadenie jeho 

zahraničnej politiky potrebám Hitlera.  

Napätie medzi Berlínom a Varšavou ohľadom požadovanej nemeckej 

diaľnice cez poľský koridor a pripojenie slobodného mesta Gdansk k Tretej ríši 

sa stupňovalo od začiatku roka 1939, avšak najväčšiu intenzitu nabralo 

v letných mesiacoch. Oba štáty sa pripravovali na vojnu. Slovensko ako 

spojenec Nemecka sa malo stať nástupným priestorom pre Wehrmacht 

a zároveň sa do konfliktu zapojiť i vlastnými vojenskými silami.2 Slovenská 

strana sa zaviazala zamedziť všetky vzťahy s Poľskom, ktoré odporujú 

nemeckým záujmom. Sľúbila posilnenie stráženia hraníc, presun časti vojska 

z vnútrozemia na sever.3  

V tejto súvislosti bola v slovenských médiách spustená silná protipoľská 

kampaň, ktorá svoj vrchol dosiahla v druhej polovici augusta. V centre jej 

pozornosti bola najmä problematika zabratých území severného Spiša, Oravy 

a Kysúc. Tá rezonovala aj na protipoľskej manifestácii narýchlo zvolanej 

22. augusta hlavným veliteľom HG Šaňom Machom do Bratislavy. Bola 

bezprostrednou reakciou na pripravovaný pakt o neútočení medzi 

hitlerovským Nemeckom a stalinským Sovietskym zväzom.  

V skorých ranných hodinách 1. septembra 1939 začal útok Wermachtu 

proti Poľsku z viacerých strán, vrátane Slovenska, ktoré sa do kampane 

zapojilo armádnym zborom Bernolák s troma divíziami a jednou rýchlou 

rotou. Slovenská propaganda zdôrazňovala účasť Slovenska na útoku proti 

svojmu severnému susedovi napravením krivdy, ktorú Varšava vykonala 

zabratím územia Spiša, Oravy a Kysúc v predchádzajúcom roku, no tiež 

v prvej polovici 20. rokov. Mimoriadne číslo Slováka z 2. septembra 1939 

reagovalo aj na situáciu pričlenených obcí, cez ktoré prešla nemecká armáda 

a informoval, že hneď v prvý deň, teda v piatok 1. septembra 1939, boli 

oslobodené všetky obce odtrhnuté v roku 1920.4 Nasledujúceho dňa denník 

na prvej strane prináša ďalší exaltovaný prejav hlavného veliteľa HG Šaňa 

Macha (Slovenská pravda sa k nemu vracia o deň neskôr), v ktorom 

 
1 Príspevok vznikol v rámci projektu KEGA 059UK-4/2020 Vysokoškolská učebnica Dejiny strednej Európy (15. 

– 20. storočie). 
2 MATULA, Pavol: Prinavrátenie severného Spiša, Oravy a Kysúc Slovensku v septembri 1939 na stránkach 

slovenskej tlače. In: Nepokojná hranica. Krakov : Spišský dejepisný spolok; Spolok Slovákov v Poľsku; Ústav 

pamäti národa, 2010, s. 151. 
3 BAKA, Igor: Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940. Bratislava : Vojenský 

historický ústav, 2010, s. 133. 
4 Nad Javorinou vejú zase slovenské zástavy. In: Slovák, mimoriadne číslo, roč. 21, 2. 9. 1939, s. 1. 
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sumarizuje predchádzajúci vývoj slovensko-poľských vzťahov a oznamuje 

nárok na slovenské kraje. 

 

 

MACH, Šaňo: Oznamujeme svoj nárok na slovenské kraje. In: Slovák, roč. 

21, 3. 9. 1939, č. 202, s. 1.5 

 

Odkedy nám odrezali Javorinu, Suchú Horu, Hladovku atď., neprestali 

sme zdôrazňovať nárok na tieto kraje. Niet takého prejavu, ktorom by sme sa 

ich zriekli. Aj keď sme boli postavení ku stene súdili nás, so zaťatými zubami 

pastami prisahaly stytisíce gardistov a prisahal celý v bolesti sa svíjajúci 

národ, že ani na chvíľu nezabudne na túto krivdu a použije všetko možné 

odstrániť ju. Keď sme nemohli hovoriť, radšej sme mlčali, ale sme sa nevzdali 

práva na naše odtrhnuté kraje. Toto mlčanie naše však hovorilo jasnou rečou. 

Nástupy Hlinkovej gardy, tie nezabudnuteľné prejavy organizovanej vôle 

nadšenia slovenského, niesly sa vždy v znamení „chceme, čo je naše“. Táto 

vôľa, tento ciel sjednotil katolíka s evanjelikom, ľudáka s bývalým neľudákom. 

Postavil pod naše zástavy komunistu, socialistu, agrárnika a každý zabudol, 

že bol kedysi niečim iným, než je dnes!  

Novembrové i decembrové dni, keď po amputácii na juhu zaťali nám do 

živého na severe, bolely príšerne, ale bola to osožná bolesť. Rozpustilo sa v nej 

všetko, čo bolo malicherné, čo nás rozdeľovalo a vyšli sme z nej ako zlato alebo 

železo z ohňa, očistení a zocelení. Bolesť vykonala svoje poslanie v národe a 

prináša teraz odmenu.  

Také sú cesty božie v živote národov! Boli sme v zúfalej situácii v 

novembrových i decembrových dňoch, ale nestratili sme vieru. Mocní páni a 

tazvani víťazi tých dní spupne sa pozerali na nás, smiali sa našej viere. My 

bezmocní nemali sme vtedy iného slova, len to temer detské „počkaj, veď príde 

čas!“ Prosili sme v tých dňoch, orodovali sme. Číslicami, štatistikou 

dokazovali, brali argumentá historie. Odvolávali sme sa na právo a vôľu ľudu. 

Ale všetko bolo márne. Až sa nám potom zaťala päsť a viac sme 

neargumentovali, viac sme neprosili. Dali sme sa na pochody, burcovali sme 

národ a fanaticky sme verili, že príde čas.  

Medzitým už neraz sa zdalo, že nám hrozí koniec. Severný sused chcel 

si podať ruku ponad náš hrob s južným susedom. Ale my neprestali sme veriť 

a na krivdu prišla pomsta. Prišla taká, privalila sa tak mohutne, privalila sa 

ako lavina a pracuje ako bič boží. Hej, chcel by som sa dnes pozrieť do očú 

tých poľských pánov, ktorí novembrových a decembrových dňoch minulého 

roku zvysoka hovorili s nami a ešte sa rozhorčovali nad našou nevďačnosťou, 

lebo vraj „mohli nám vziať i viac“. Takto hovorili a panskou ľahkosťou behaly 

 
5 Dokument po gramatickej stránke neprešiel jazykovou úpravou, je publikovaný v pôvodnej, neupravenej podobe 

s ponechaním dobového štýlu, slovosledu a gramatických chýb. 
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im prsty po mape. Pripomíname tým pánom dni ich pýchy a zrady. Dni, keď v 

bratislavskej vládnej budove bezmocne sme museli počúvať veľmocenské 

odkazy Varšavy...  

To všetko pripomíname preto, aby sme zdôraznili, že nedeje sa dnes nič 

iného, len to, čo privolali poľskí páni.  

Krivda zahryzla do nás aj s druhej strany. A besnejším zubom. Ak bola 

pomstená strana jedno, príde zrátanie i s tou druhou stranou. Nevieme, kedy 

a nevieme, ako, ale príde. Tak sme hovorili v novembri a decembri. Dnes už 

väčším právom môžeme tak hovoriť, lebo stalo sa, čo my sme čakali, ale v čo 

okrem nás málokto veril.  

My nemáme radosť z biedy a nešťastia iných. No, zákon je tvrdý, ale je 

zákonom. Sme presvedčení, že tento zákon nezastaví sa na pol ceste. A tu 

chceme zdôrazniť a každý deň znovu a znovu vlievať do sŕdc slovenských, ale 

i do vedomia všetkých rozhodujúcich činiteľov Európy, čo s takou 

otvorenosťou a jasnosťou menom celého národa vyhlásil predseda slovenskej 

vlády dr. Jozef Tiso:  

„Princíp národnostný musí byť smernicou pri usporiadaní Európy.“ My 

sa pridržiavame tejto grandióznej zásady a ako sme neprestali zdôrazňovať 

slovenský nárok na kraje severné, tak ho neprestávame zdôrazňovať na všetky 

ostatné kraje slovenské. Nemusíme to robiť vo formách nôt, veď celý náš život 

je tom! Je to nielen naše právo, ale aj naša povinnosť. Hlásime sa k tomu 

právu a plníme svoju povinnosť už teraz, keď treba bojovať! Prihlásili sme sa 

k nemu prví na začiatku boja, ba pred bojom! Veríme, že toto naše 

nekompromisné pokračovanie prinesie nám ovocie a zvíťazí naša pravda nad 

chytrákmi, ktorí, ako v minulosti, azda i budúcnosti chceli by ťažiť z nových 

Münchenov. My nie tak! Nechceme ťažiť z ničoho na škodu iného a za zásluhy 

tretieho!  

A ešte niečo: My nepredstavujeme si usporiadanie Európy a hraníc 

podľa toho, pokiaľ siaha poľovný revír pána grófa, kde leží kaštiel pána baróna 

a kade vedie železnica židovského keťasa alebo slobodomurárskych kartelov. 

My chceme ľudu pravdu, právo národa. Preto vieme byť tak bezohľadní a ostri 

a preto vieme smelo pochodovať pod zástavou, aj keď musíme rátať s tým, že 

krivditeľ má väčšiu silu, než je naša. My i proti väčšej sile nemôžeme nezvíťaziť, 

lebo v našom víťazstve zvíťazí nielen zákon Boží, ale i právo pracujúcich. Ak 

zvíťazil pomocou chvíľkovej situácie alebo falše jeden alebo druhý sused, to 

bolo víťazstvo magnáta alebo keťasa. My kráčame s národmi a štátmi, ktorých 

režimy opierajú sa o najširšie masy pracujúcich ľudí. Ako tam nerozhodujú 

plesnivé privilégiá aristokratov, ako tam nerozhodujú zásluhy dedov 

magnátskych alebo grófskych a ako tam nerozhodujú slobodomurárski 

kapitalisti, tak nerozhodujú ani u nás, lebo my prosto nemáme grófov ani 

magnátov. Ale ako u nášho spojenca rozhoduje záujem pracujúceho ľudu, tak 

je to aj u nás. Proti nám stoja režimy, ktorých vládu má v rukách kasta, čo 

sotva počíta päť percient obyvateľstva. Ak tá kasta prehrá, to neprehrá ľud.  
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Ľud vyhrá na oboch stranách len vtedy, keď zvíťazí zásada národnostná, 

princíp Völkisch! Je to princíp Adolfa Hitlera, ale je to i zásada kresťanská, 

nanajvýš kresťanská, takže my, kráčajúci verne po boku nemeckého národa, 

ruka v ruke s Berlínom, máme za sebou i ten skutočný svet kresťanský. Je 

skoro symbolické, že predseda našej vlády dostal práve v týchto historických 

dňoch list od svätého Otca. Aj keď tento list nemá nič spoločného s terajšími 

udalostiami, jednako prichádza v najlepšej chvíli. My Slováci v otázkach 

svetonázorových ideme cestou, ktorú nám vyznačil Andrej Hlinka. Berlín sa 

dohodol s Moskvou, hoci doktrína národne-socialistická zostala práve tak 

ďaleko od doktríny komunistickej, ako bola doteraz. Teraz nejde tieto doktríny. 

Ide o to: žiť! Nám Slovákom ide o to žiť slobodne. Na svojom a podľa svojho! To 

chceme a za to bojujeme. Je to boj spravodlivý, ktorého víťazné zástavy už vejú 

na Javorine, v Čiernom i Skalitom, v Suchej Hore i Hladovke. Vejú na dôkaz i 

ako predzvesť, že zavejú všade, kde po krivde pravda si sadne za slovenský 

stôl. 
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KÁZMEROVÁ, Ľubica a kol.: Výchova a vzdelávanie v 

siločiarach času. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 

2020, 124 s. ISBN 978-80-224-1867-6. 

 

Jaroslav Durec (rec.) 

 

Životné príbehy významných 

osobností môžu mať na nasledujúce 

generácie mladých ľudí a spoločnosť vôbec 

značný výchovno-vzdelávací dopad. Na 

jednej strane tieto pozitívne hodnotené 

príbehy predstavujú istú motiváciu alebo 

inšpiráciu hodnú nasledovania a na druhej 

strane ponúkajú rovnako možnosť 

spoznávať život a historicko-spoločenský 

kontext doby, v ktorej dané osobnosti žili a 

aktívne tvorili svoje životné dielo. 

Kolektívna monografia s názvom Výchova a 

vzdelávanie v siločiarach času od 

popredných slovenských odborníkov v 

daných výskumných oblastiach si kladie za 

cieľ prostredníctvom vybraných životných 

príbehov pedagógov a zároveň vysoko 

hodnotených vedeckých pracovníkov z 

medzivojnového obdobia predstaviť nerovnomerný a náročný vývoj osvety, 

oblastí školstva, pravidiel slovenského jazyka, telovýchovnej organizácie 

Sokol, očného lekárstva na akademickej pôde a nakoniec proces vzdelávania 

v židovských mládežníckych spolkoch. V mnohých rysoch je publikácia ďalším 

svedectvom o usilovnej pedagogickej a vedeckej činnosti českých profesorov, 

ktorí po vzniku Československej republiky v roku 1918 prichádzali na územie 

Slovenska budovať od základov školstvo a vedecký výskum vo viacerých 

smeroch.    

Kolektívna monografia je rozdelená do piatich kapitol. Vstupná, prvá 

kapitola s názvom Prvé ľudovýchovné zákony a učitelia od autorky Ľubice 

Kázmerovej ponúka prehľad o situácii v školstve a v osvete na Slovensku počas 

utvárania sa československého štátu. Autorka sa podrobnejšie zaoberá hlavne 

uvádzaním do praxe troch hlavných ľudovýchovných zákonov: O organizácii 

ľudových kurzov občianskej výchovy, O verejných knižniciach obecných a O 

pamätných obecných knihách ľudovo kronikách. Z toho najdôležitejšia 

pozornosť je sústredená na prvý a druhý ľudovýchovný zákon, a preto ich 
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postupné uvádzanie do praxe a reakcia obyvateľstva na ich prijímanie je 

obsahom dvoch menších podkapitol. Kladne hodnotíme aj skutočnosť, že 

autorka oba ľudovýchovné zákony zapracovala do širšieho dobového kontextu, 

pričom si dôkladne všímala hlavne angažovanie, častú pomoc a celkové 

stanovisko centrálneho Ministerstva školstva a národnej osvety, ale zvlášť 

Školského referátu so sídlom v Bratislave. Pri realizácii ľudovýchovných 

zákonov sa obracala pozornosť hlavne na národne uvedomelých učiteľov, 

pretože títo žili v úzkom kontakte s obyvateľstvom a dobre poznali ich spôsob 

života a myslenia. Z tohto hľadiska sa zamerala autorka na zhodnotenie 

aktívnej činnosti učiteľov a ich podielu na usporiadaní a vedení 

ľudovýchovných kurzov občianskej výchovy a rozvoju čitateľskej gramotnosti 

prostredníctvom budovania obecných, prípadne putovných knižníc.  

 Druhá kapitola s názvom Z učiteľa jazykov k tvorcovi pravidiel 

slovenského jazyka. Kariéra Henricha Barteka v medzivojnovom 

Československu od autora Róberta Arpáša sa zaoberá osobnosťou pedagóga a 

jazykovedca, ktorý sa svojimi aktivitami zaraďoval do okruhu významných 

postáv slovenskej jazykovedy v prvej polovici 20. storočia. Samotná druhá 

kapitola je rozdelená do niekoľkých menších podkapitol, ktoré sa svojím 

obsahom sústreďujú na jednej strane na oboznámenie čitateľa so životom a 

profesijným rastom H. Barteka a na druhej strane s jeho dielom, resp. 

aktivitami v jazykovednej oblasti. Môžeme povedať, že aj to je určitým 

dôvodom, prečo väčšia časť kapitoly sa zameriava na analýzu jeho prác z 

jazykovedného hľadiska, často zo širšieho pohľadu. Primárnym dôvodom 

záujmu autora o jazykovedné dielo H. Barteka je predovšetkým tá skutočnosť, 

že sa aktívne podieľal na polemike o Pravidlách slovenského jazyka v roku 

1931. V tejto polemike vystupoval H. Bartek ako oponent týchto pravidiel. 

Autorovi sa podarilo pomerne podrobne spracovať viaceré dôvody, z ktorých 

pramenilo Bartkekovo odmietavé stanovisko. Zároveň to môže prispieť k tomu, 

že čitateľ získa lepší prehľad o vývoji jazykového zákona z roku 1920 a o  

uplatňovaní v praxi. V neposlednom rade sa pokúša autor zhodnotiť 

stanovisko Matice slovenskej k Pravidlám slovenského jazyka z roku 1931 a 

celkovo k jazykovej reforme v medzivojnovom období.   

Tretia kapitola s názvom Profesor a sokol Josef Kraus alebo archetyp 

Čecha na medzivojnovom Slovensku od autora Mateja Hanulu ponúka 

zaujímavý životný príbeh českého profesora, ktorý prežil medzivojnové obdobie 

ako riaditeľ gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Život a dielo 

J. Krausa v tomto období bolo charakteristické najmä úsilím o rozvoj záujmu 

širokej verejnosti na Slovensku o telovýchovnú organizáciu Sokol. Autor tak 

prostredníctvom aktivít J. Krausa ponúka čitateľom obraz vývoja organizácie 

Sokol vrátane jej organizačnej štruktúry. Okrem toho autor nezanedbáva ani 

zhodnotenie pedagogického pôsobenia J. Krausa na gymnáziu v Novom Meste 

nad Váhom. V tomto prípade sa otvára čitateľom zaujímavý príbeh českého 

pedagóga, ktorého po vzniku Československa, viedol na Slovensko úprimný 
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záujem o budovanie slovenského školstva. Autor sa vo viacerých prípadoch 

pokúšal zachytiť historicko-spoločenský kontext doby, čo sa odzrkadlilo najmä 

v tom zmysle, že analyzuje postupne narastajúcu konfrontáciu medzi 

jednotlivými politickými smermi, najmä medzi autonomistickým a 

centralistickým blokom, čo malo dopad aj na aktivity J. Krausa. Záver tretej 

kapitoly je venovaný okolnostiam a priebehu odchodu českých profesorov z 

územia Slovenska na konci existencie prvej Československej republiky.  

Štvrtá kapitola s názvom Byť nevidiacim neznamená nevidieť. Činnosť 

profesora MUDr. Antona Galu, CSc. od autorky Anny Falisovej zavedie čitateľa 

do univerzitného prostredia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. Profesor MUDr. A. Gala sa zaraďoval medzi významných 

priekopníkov očného lekárstva na Slovensku v medzivojnovom období. 

Autorka prostredníctvom archívneho výskumu predkladá čitateľovi zaujímavý 

obraz univerzitného profesora, ktorý sa usiloval svojím vedeckým bádaním 

vynájsť účinné liečenie očného ochorenia trachómu, ale zároveň v rámci 

mimoakademického prostredia sa priamo angažoval v starostlivosti o 

nevidiacich. Obe oblasti záujmu A. Gala, či už spomenuté vedecké bádanie 

alebo starostlivosť o nevidiacich, podrobuje autorka kritickému zhodnoteniu. 

Na základe toho je uvedená kapitola rozdelená do niekoľkých menších 

podkapitol, aby čitateľ získal týmto spôsobom lepší prehľad o jeho aktivitách. 

Keďže A. Gala sa nezaradil medzi českých pedagógov, ktorí museli po 

vyhlásení autonómie opustiť Slovensko, pretože patril do úzkeho okruhu tých 

vedeckých odborníkov, ktorých nebolo možné okamžite nahradiť slovenským 

odborníkom z daného odboru, analyzuje autorka jeho činnosť v odbojovom 

hnutí počas existencie Slovenského štátu. Záver kapitoly sa zameriava na 

obdobie jeho univerzitného pôsobenia po skončení druhej svetovej vojny.  

Posledná, piata kapitola s názvom Výchova a vzdelávanie v židovských 

mládežníckych spolkoch počas 1. ČSR od autorky Kataríny Meškovej Hradskej 

sa zaoberá problematikou židovského školstva v medzivojnovom období zo 

širšieho, ale aj z užšieho pohľadu. K tomuto sú prispôsobené aj jednotlivé 

podkapitoly. Autorka na začiatku kapitoly hodnotí význam židovského 

školstva, pričom berie do úvahy spoločensko-politické pomery na začiatku 

existencie prvej Československej republiky s dôrazom na formovanie 

židovských spolkov. V súvislosti so stavom školstva na území Slovenska po 

zániku monarchie sa zaoberá autorka organizovaným jazykových kurzov pre 

židovských učiteľov, ale aj celkovou situáciou v židovskom školstve z pohľadu 

zástupcov židovskej komunity. Čitateľ môže týmto spôsobom získať solídny 

obraz o fungovaní židovského školstva vrátane úrovne vyučovania, napr. 

pestovanie hebrejského jazyka. Ako už zo samotného názvu piatej kapitoly 

vyplýva, značná časť je venovaná židovským mládežníckym spolkom. Autorka 

sa zaoberá vonkajším záujmom o mimoškolské aktivity mládeže v spolkoch, 

hlavne procesom ich zakladania a hodnotenia spolkovej činnosti, ale aj 
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vnútorným organizovaným spolkov vrátane ich možných špecifík. Židovské 

mládežnícke spolky, rovnako ako ostatné mládežnícke združenia v 

medzivojnovom období, kládli dôraz na rozvoj fyzickej kondície a skautingu, 

ale na druhej strane židovským mládežníckym spolkom nešlo ani tak o priame 

angažovanie sa na politickej scéne, pretože oveľa väčší dôraz kládli Židia na 

možnosť zakladania a organizovania ďalších mládežníckych spolkov, čo 

považuje autorka za ich nepriamu účasť na politickom živote.      

Z nášho hodnotenia môžeme považovať kolektívnu monografiu za cenný 

prínos z oblasti dejín školstva a pedagogiky na Slovensku. Preto ju 

odporúčame všetkým záujemcom o danú oblasť, ale aj všetkým tým, ktorí 

majú záujem o spoznávanie špecifických oblastí historického výskumu 

slovenských dejín medzivojnového obdobia.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VERBUM HISTORIAE 1/2021 
 
 

98 
 

LETZ, Róbert: Slovenské dejiny VI 1945 – 1992. Bratislava : 

Literárne informačné centrum, 2021, 476 s. ISBN 978-80-

8119-135-0. 

 

Jaroslav Durec (rec.) 

 

Slovenské dejiny 20. storočia sú 

bohaté na niekoľko významných 

dejinných zvratov,  ktoré podstatne 

ovplyvnili vývoj v spoločnosti na 

niekoľko desaťročí. Politická línia a 

spoločenské myslenie po skončení 

druhej svetovej vojny sa zásadne 

menilo od toho medzivojnového. 

Spoločensko-politický dopad víťazných 

mocností, hlavne ak hovoríme o USA a 

ZSSR, sa postupne čoraz viac 

odzrkadľoval v ich sférach vplyvu. 

Okrem iného prispelo k tomu aj nové 

rozdelenie sveta na Západný a 

Východný blok pod vplyvom spúšťania 

železnej opony. Keďže Československo 

bolo oficiálne oslobodené spod 

nacistickej okupácie sovietskou 

Červenou armádou, dominantnú pozíciu v tomto štáte, ako aj v iných štátoch 

strednej a juhovýchodnej Európy, mal bezpodmienečne ZSSR. Jednoznačne 

môžeme povedať, že okamžite po skončení druhej svetovej vojny sa už 

pripravovali dôležité premeny v spoločnosti, ktoré ovplyvňovali a riadili spôsob 

života ľudí v nej až do roku 1989. Tento zaujímavý a nesmierne cenný pohľad 

na dejiny Slovenska v druhej polovici 20. storočia ponúka vysokoškolská 

učebnica Slovenské dejiny VI 1945 – 1992 od významného slovenského 

historika prof. Róberta Letza. Uvedená vysokoškolská učebnica je ďalšou 

publikáciou z edície Slovenské dejiny, ktorá ponúka v prvom rade 

vysokoškolským študentom histórie a učiteľstva histórie, ale v druhom rade 

aj širšej verejnosti možnosť oboznámiť sa na pomerne podrobnej úrovni s 

dejinami Slovákov od počiatku príchodu Slovanov až do roku 1992.  

Ako sme už v samotnom úvode naznačili, uvedená publikácia sa zaoberá 

obdobím slovenských dejín, ktoré boli poznačené hlavne vedúcou úlohu 

komunistickej strany a diktátmi zo strany ZSSR. Celkové hodnotenie tohto 

obdobia nám však sťažuje aj tá skutočnosť, že ide o pomerne nedávny časový 

úsek, na ktorý ešte majú živé spomienky naši rodičia a starí rodičia, ktorí dané 

obdobie hodnotia z rozličných stránok, či už pozitívne alebo negatívne. 
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Nespornou výhodou uvedenej publikácie Slovenské dejiny VI 1945 – 1992, ako 

aj ďalších publikácií z edície Slovenské dejiny, je ich štruktúra spracovania, 

ktorá umožňuje, aby sa čitateľ dokázal na viaceré spoločenské problémy dejín 

pozerať z viacerých uhlov pohľadu. V tomto prípade je publikácia rozdelená 

na tri dominantné hlavy. Prvá hlava s názvom Slováci na križovatke dvoch 

systémov (1945 – 1948) sa zaoberá povojnovým obdobím a okruhmi 

problémov, ktoré sa s týmto turbulentným obdobím spájali. K tomu zodpovedá 

aj rozdelenie prvej hlavy na päť kapitol. Ich názvy sú Politický ruch, V znamení 

odplaty, Medzi Východom a Západom, Premeny spoločnosti a Nové pravidlá 

hospodárstva. Prvá kapitola s názvom Politický ruch je zameraná na obnovenie 

česko-slovenského štátu a presadenie ľudovodemokratického režimu, pričom 

značná pozornosť sa sústreďuje na súperenie dvoch politických strán: 

Demokratickej strany a Komunistickej strany Slovenska. Vzhľadom na ich 

vzájomnú konfrontáciu a snahu Komunistickej strany Československa o 

získanie absolútnej prevahy získava čitateľ možnosť sa oboznámiť s 

jednotlivými problémami, ktoré s týmto úzko súvisia. Samozrejme, nemožno 

to dosiahnuť bez poukázania na širší historicko-spoločenský kontext doby, 

ktorý autor publikácie často zdôrazňoval, napr. Aprílová dohoda, parlamentné 

voľby v roku 1946, tzv. protištátne sprisahanie na Slovensku atď. Okrem toho 

však nezabúda autor zdôrazniť dôležité aspekty spoločnosti, ktoré rozhodne 

vplývali na politickú orientáciu Slovákov, ktorým bezpodmienečne bola ich 

religiozita, katolícke cítenie a náboženské myslenie vôbec odmietajúce 

myšlienky socializmu. Čitateľa v mnohom upútajú aj zdanlivo menej dôležité, 

predsa však rovnako zaujímavé udalosti, napr. futbalový zápas Slovensko – 

Čechy a Morava v roku 1946 a jeho dôsledky. V rámci spomenutého 

historicko-spoločenského kontextu doby je potrebné spomenúť aj samotné 

postavenie Slovenska v Československu. Napriek tomu, že v mnohom sa 

usilovali vedúce politické elity o návrat k stavu predmníchovskej ČSR, bola 

táto predstava už len ťažko uskutočniteľná. Poukazujú na to niektoré 

rozpracované časti v publikácii, ako napr. Tri pražské dohody, ktoré usilovali 

o obmedzenie kompetencií Slovenskej národnej rady a opätovné posilnenie 

centralizácie v štáte. 

Druhá kapitola s názvom V znamení odplaty, ako hovorí už jej samotný 

názov, sa zaoberá otázkou retribúcie vojnových zločinov a kolaborácie. V 

kapitole je podrobne rozpracované rozdelenie retribučného súdnictva a jeho 

uplatňovanie. Podstatná pozornosť je venovaná procesom s poprednými 

predstaviteľmi režimu bývalej Slovenskej republiky (1939 – 1945), pričom 

kľúčovým je proces proti Jozefovi Tisovi, prezidentovi Slovenskej republiky, 

Alexandrovi Machovi, hlavnému veliteľovi Hlinkovej gardy a podpredsedovi 

vlády, Ferdinandovi Ďurčanskému, ministrovi zahraničných vecí a vnútra. 

Spomedzi obžalovaných najväčšiu pozornosť si získal J. Tiso, čo sa pokúsil 

autor publikácie odôvodniť viacerými dôvodmi. Medzi najdôležitejšie možno 

zaradiť jeho zosobňovanie so slovenskou štátnosťou a politickým 
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angažovaným sa slovenských katolíkov. Okrem toho autor približuje viaceré 

dôvody, ktoré viedli k tomu, že sa žiadal trest smrti pre J. Tisa.  

  Tretia kapitola, ktorá nesie názov Medzi Východom a Západom, má 

svojím obsahom skôr širší medzinárodný kontext. Ťažisko sa sústreďuje na 

nastávajúce rozdelenie Európy, resp. na vytvorenie Východného bloku pod 

vplyvom ZSSR. Súčasťou tohto bloku sa mala stať aj ČSR. Na túto skutočnosť 

poukazuje tiež odmietnutie Marshallovho plánu a stále väčšie primknutie sa 

ČSR k ZSSR, keďže malo určujúce postavenie v československej zahraničnej 

politike. Okrem toho sa čitateľ môže v tretej kapitole dozvedieť o usporiadaní 

štátnych hraníc so Sovietskym zväzom, s Maďarskom a s Poľskom.  

Ako už názov štvrtej kapitoly hovorí, jej obsahom sú viaceré okruhy 

problémov, ktoré významne zasiahli do života v spoločnosti. Premeny v 

spoločnosti v povojnovom období v prvom rade ovplyvnili život nemeckej a 

maďarskej menšiny. Autor analyzuje a hodnotí spôsoby, akými sa vyrovnala 

československá spoločnosť z ich pohľadu s nepriateľskými menšinami. Tieto 

spôsoby ich potrestania sa od seba odlišovali v jednotlivých častiach republiky 

stupňom agresivity odsunu, prípadne na území Slovenska výmenou 

obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom alebo procesom 

reslovakizácie. Pozornosť sa sústreďuje aj na iné národnostné menšiny: 

rusínska a ukrajinská, židovská menšina a Rómovia. Ďalšou dôležitou časťou 

štvrtej kapitoly je postavenie cirkví v obnovenej ČSR. V prvom rade otáznym 

bolo postavenie rímskokatolíckej cirkvi, ktorá bola počtom svojich veriacich 

najrozsiahlejšia, ale zároveň na druhej strane bola negatívne hodnotená pre 

jej popredné miesto v predchádzajúcom Slovenskom štáte. Autor postupne 

upriamuje pozornosť na objavujúce sa útoky voči rímskokatolíckej cirkvi, 

ktoré sa naplno vystupňovali v nasledujúcom období vlády komunistickej 

strany. Popri rímskokatolíckej cirkvi sa autor zaoberá aj postavením 

gréckokatolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi a. v.  

Posledná, piata kapitola prvej hlavy s názvom Nové pravidlá 

hospodárenia v mnohom odzrkadľujú práve tie faktory v spoločnosti, ktoré 

pripravovali pôdu na budovanie socializmu po uchopení vedúcej úlohy v štáte 

komunistickou stranou. V tomto prípade okruh tém sa upriamuje na menovú 

reformu, znárodnenie, pozemkovú reformu, lístkový systém a schválenie 

dvojročného plánu. Vo všetkých prípadoch autor analyzoval príčiny a dôsledky 

pre spoločnosť, ktoré so sebou prinášali jednotlivé reformy, či už v kladnom 

alebo v negatívnom zmysle. 

Druhá hlava s názvom Slováci pri budovaní socializmu (1948 – 1968) sa 

zaoberá dôležitým obdobím komunistickej moci v dejinách Československa, 

pretože na jednej strane v počiatkoch charakterizuje toto obdobie hľadanie 

triedneho nepriateľa vonku v radoch cirkvi, diplomacie, armády atď. alebo vo 

vlastných radoch komunistickej strany, ale na druhej strane v neskoršom 

období v 60. rokoch 20. storočia dochádza k vytvoreniu nového reformného 
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krídla komunistov, ktorí sa usilovali poukázať na inú stránku socializmu s 

ľudskou tvárou. Táto sa však príliš nezhodovala s oficiálnou doktrínou 

komunistickej strany, čo nakoniec dosvedčovalo aj odmietavé stanovisko 

Moskvy. Popri týchto dôležitých aspektoch spoločensko-politického vývoja sa 

autor venuje aj iným oblastiam spoločenského života, ktorými sa usiloval 

pozrieť na ideu socializmu z mnohých náhľadov, zasahujúcimi aj do oblasti 

dejín každodennosti. Tomu zodpovedá aj štruktúra druhej hlavy, ktorá 

pozostáva zo šiestich kapitol: Cieľ – socializmus, Perzekúcie ako politický štýl, 

Tretí odboj na Slovensku, Slovenský exil, Spoločnosť vo víre, Hospodárstvo pod 

tlakom plánu. Už prvá kapitola s názvom Cieľ – socializmus predstavuje 

spôsoby, akými komunistická strana postupne získavala svoj monopol nad 

celou spoločnosťou ČSR. Prvotne tomu slúžila nová Ústava 9. mája, ale aj 

parlamentné voľby zo dňa 30. mája 1948 s jednotnou kandidátkou. Autor sa 

podrobne venuje týmto oblastiam, analyzuje ich priebeh a hodnotí ich 

dôsledky pre ďalší vývoj v krajine. V rámci upevňovania moci vedúcou 

komunistickou stranou sa autor vzhľadom na pofebruárové obdobie venuje aj 

vytváraniu Ľudových milícií, zvlášť Štátnej bezpečnosti ako opory režimu, ale 

ako autor v ďalších častiach textu ukáže, postrach rovnako radových občanov, 

ako aj popredných funkcionárov komunistickej strany. Okrem toho v rámci 

česko-slovenských vzťahov sa autor zaoberá pomerom kompetencií medzi KSČ 

a KSS a tiež kompetenciami iných slovenských orgánov. Zároveň však uvedená 

prvá kapitola ponúka čitateľom možnosť oboznámiť sa so základnými 

problémami politického vývoja od 50. rokov až do 60. rokov, resp. do príchodu 

vojsk Varšavskej zmluvy z 20. na 21. augusta 1968 a následnými rokovaniami 

v Moskve. 

Druhá kapitola tvorí jednoznačne špecifickú, svojím spôsobom temnú 

časť dejín komunistickej strany. Perzekúcie ako politický štýl, resp. politické 

procesy v 50. rokoch 20. storočia mali za cieľ zneškodniť údajných nepriateľov 

a zradcov ľudovodemokratického zriadenia. Kapitola sa svojím obsahom 

sústreďuje na prijímanie perzekučných zákonov ako podklad na realizáciu 

politických procesov. Podstatnou súčasťou perzekúcií bolo samotné 

personálne zloženie súdov, aby úspešne dokázali vykonávať svoju činnosť. 

Autor sa vzhľadom na zložitosť organizovania politických procesov venuje 

podrobnejšie aj trestnému zákonu a trestnému poriadku, ako aj táborom 

nútených prác slúžiacim na "prevýchovu" občanov. Tieto sú podrobnejšie 

spracované, hlavne čo sa týka ich miesta a spôsobu vykonávania trestu, čo 

neraz presahovalo hranice ľudskosti. Podstatnou súčasťou kapitoly sú 

niekoľké akcie proti kláštorom, rehoľným spoločenstvám, kňazom, biskupom 

atď. V niekoľkých súvislostiach autor často zdôrazňuje nepriateľský prístup 

vládnucej moci k cirkvám, hlavne k rímskokatolíckej cirkvi vzhľadom na 

štátom propagovaný ateistický svetonázor. Okrem politických procesov s 

predstaviteľmi cirkví sa pozornosť autora sústreďuje aj na členov diplomacie, 

inteligencie, bývalých partizánov a nakoniec vlastných členov komunistickej 
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strany, ktorí sa rovnako nevyhli súdnemu pojednávaniu, ktoré sa často 

končilo preferovanými trestami smrti alebo dlhoročnými pobytmi vo väzení. 

Vzhľadom na ateistický postoj vládnuceho režimu značnú časť kapitoly venuje 

autor rozpracovaniu štátom organizovanej Katolíckej akcie, cirkevným 

zákonom, internácii kňazov atď. Tieto mali jednoznačne za cieľ dosiahnuť 

štátny dozor nad cirkvami a kňazmi, pretože tak mohli svoju pastiersku 

činnosť vykonávať len so súhlasom režimu. Praktizovanie viery sa malo 

obmedziť len na priestory kostola, aby verejnosť, najmä mladá generácia 

stratila záujem o vieru.  

Tretia kapitola s názvom Tretí odboj na Slovensku analyzuje činnosť 

odporcov komunistického režimu, ktorí považovali aktívny odpor za jediné 

možné východisko, ktorým sa chceli postaviť voči neustálym represáliám. 

Najväčšia pozornosť sa sústreďuje na aktivity Bielej légie, najvýznamnejšej 

odbojovej skupiny. Okrem toho však autor porovnáva a hodnotí aktivity iných 

skupín, napr. skupina Otakara Vitkovského, skupina Krížoví rytieri apod. 

Napriek premyslenej organizácii odboja sa podarilo Štátnej bezpečnosti 

zatknúť členov odbojových skupín a odsúdiť ich na dlhoročné väzenie. 

Vzhľadom na problematiku odboja tvorí osobitnú časť skrytá cirkev, ktorá 

pôsobila ilegálne a uskutočňovala tajné kňazské a biskupské vysviacky. Svoju 

činnosť zameriavala aj na uskutočňovanie tajných duchovných cvičení.  

Štvrtá kapitola s názvom Slovenský exil má viacero spoločných čŕt s 

predchádzajúcou kapitolou. Exilové vlny prebiehali v niekoľkých etapách. Prvá 

sa uskutočnila v roku 1945 v závere a krátko po skončení druhej svetovej 

vojny, druhá prebehla v roku 1948 a tretia sa konala v roku 1968. V rámci 

jednotlivých exilových vĺn vznikli postupne v zahraničí niekoľké organizácie, 

ktorých členovia, exulanti, síce nesúhlasili s domácimi pomermi v krajine, ale 

zároveň mali rozdielne názory na prípadné oslobodenie spod komunistickej 

nadvlády a ďalšie štátoprávne usporiadanie Čechov a Slovákov. Autor 

publikácie sa zaoberá viacerými organizáciami, ich personálnym zložením a 

hlavnými ideovými cieľmi, ktoré kriticky analyzuje a zasadzuje do širšieho 

kontextu. Nezanedbateľne pôsobí aj tá skutočnosť, že sa autor zameral aj na 

viaceré vzdelávacie inštitúcie, ktoré poskytovali napr. slovenským 

bohoslovcom možnosť študovať v zahraničí – Slovenský ústav svätých Cyrila 

a Metoda v Ríme. Za zmienku stojí aj Svetový kongres Slovákov, ale aj mnoho 

ďalších významných organizácií, ktoré autor uvádza vo svojej publikácii. 

Piata kapitola s názvom Spoločnosť vo víre sa orientuje na inú stránku 

spoločenského života. Prvotný dôraz v súlade s filozofiou socializmu sa kládol 

na kult práce a budovania. Zároveň, aby mohla byť táto ideálna predstava 

uskutočniteľná v praktickom živote je potrebné realizovať viaceré reformy, 

ktoré by zvýšili životnú úroveň pracujúceho ľudu. Preto sa šiesta kapitola 

zaoberá viacerými otázkami každodenného života, ako napr. vývoj populácie a 

zmeny v sociálnej štruktúre obyvateľstva, sociálna politika štátu, prípadne 
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združovanie mládeže v organizáciách Československý zväz mládeže. Popritom 

sa pozornosť autora zameriava na urbanizáciu, rekonštrukciu a prestavbu 

miest podľa vzoru socialistického realizmu, situáciou v národnostných 

pomeroch a pod. Dôležitú pozornosť si však zasluhuje aj rozvoj televízie, 

výroba nových nápojov, vznik nových pivovarov, ukončenie elektrifikácie, 

voľné soboty a pod. Napriek niekoľkým pozitívnym stránkam spoločenského 

života sa objavujú aj negatívne faktory, ktorým bol napr. neustále 

pretrvávajúci alkoholizmus.       

Posledná šiesta kapitola druhej hlavy publikácie nesie názov 

Hospodárstvo pod tlakom plánu. V nadväznosti na predchádzajúcu piatu 

kapitolu bolo uvedené, že prvotným záujmom filozofie socializmu bol kult 

práce a budovania. Pokiaľ sa autor v predchádzajúcej časti publikácie zaoberal 

možnosťami, ako chcel vládnuci režim zlepšiť životnú úroveň pracujúceho 

ľudu, tak v tomto prípade venuje pozornosť industrializácii a kolektivizácii 

Slovenska. Keďže Slovensko bolo predovšetkým agrárnou krajinou, tak bolo 

potrebné urýchlene začať s budovaním a rozvojom priemyslu. Okrem toho sa 

zameriava pozornosť autora na menovú reformu z roku 1953, ktorá 

nevýhodným spôsobom znehodnotila často dlhoročné úspory obyvateľov. V 

rámci plánovania v hospodárstve sa autor zaoberá analýzou troch päťročných 

plánov, ale aj prípravou ekonomickej reformy, keďže sa postupne preukázalo, 

že plánované hospodárstvo bez prihliadania na trhové mechanizmy je len málo 

efektívne. Záverečná časť šiestej kapitoly sa zaoberá Jednotnými roľníckymi 

družstvami a ich typmi, ktoré vznikali často za pomoci násilných foriem 

kolektivizácie, ktoré sa nezaobišli bez perzekúcií súkromne hospodáriacich 

roľníkov.      

Posledná tretia hlava s názvom Slováci pod taktovkou normalizácie (1968 

– 1989) sa zaoberá obdobím, ktoré nastalo po potlačení obrodného procesu v 

60. rokoch 20. storočia. Napriek tomu, že je dané obdobie ohraničené rokom 

1989, zaoberá sa aj procesom vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 

Štruktúra hlavy je rozdelená, podobne ako to bolo v predchádzajúcich dvoch 

hlavách, do niekoľkých kapitol: Normalizácia ako najvyššia norma, Disidenti v 

akcii, Spoločnosť v čase nehybnosti, Socialistické hospodárstvo – vrchol, alebo 

stagnácia?, Vzdelanie, kultúra a šport, Cesta k samostatnosti. Prvá kapitola s 

názvom Normalizácia ako najvyššia norma zachytáva niektoré udalosti, v 

ktorých časť aktérov usilovala na jednej strane o záchranu aspoň niektorých 

výdobytkov reformného hnutia a snahu nájsť akýsi konsenzus v KSČ, ale na 

druhej strane sa nezadržateľne dostávala do popredia skupina práve tých 

komunistov, často za priamej podpory Moskvy, ktorí odsudzovali výdobytky z 

Pražskej jari a chceli obnoviť pôvodnú formu, resp. posilniť doktrínu vedúcej 

úlohy komunistickej strany a jej neobmedzený dozor nad životom v 

spoločnosti. Do tohto stretu dvoch rozdielnych záujmov zasadzuje autor 

publikácie viaceré udalosti menšieho alebo väčšieho rozsahu, ktoré mali 

vyjadriť predovšetkým vôľu širokých vrstiev obyvateľstva: smrť študenta Jana 
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Palacha, manifestácie vyjadrujúce odpor voči aktuálnym pomerom a pobytu 

sovietskych vojsk na území ČSR, nástup Gustáva Husáka na miesto prvého 

tajomníka ÚV KSČ, neskôr prezidenta ČSSR, a pod. Čitateľ si týmto spôsobom 

dokáže vytvoriť obraz o každodennom živote, ale aj o situácii, aká vládla v 

radoch komunistickej strany. Podstatná časť je venovaná aj federácii, ako 

výdobytku obrodného procesu v 60. rokoch, ktorá bola dôležitým naplneným 

dlhoročných túžob Slovákov.   

Súčasťou druhej kapitoly s názvom Disidenti v akcii sú formy odporu 

voči režimu, ktorý neustával ani počas normalizácie, ale sa prejavoval napr. 

vydávaním samizdatov, formovaním kresťanského a občianskeho disentu, 

vznikom Charty 77, usporiadaním cirkevných pútí ako prejavu nevôle voči 

režimu atď. Najdôležitejšiu časť druhej kapitoly tvorí priebeh pádu 

komunistického režimu v roku 1989. Tieto udalosti spojené s podporou 

vysokoškolských študentov autor podrobne rozpracúva, čím môže čitateľ 

získať komplexnejší prehľad o jednotlivých krokoch, ktoré bezpodmienečne 

viedli k pádu režimu. Dôležitá časť je venovaná aj samotným charakteristikám 

občianskych hnutí: Verejnosť proti násiliu a Občianske fórum. Zároveň sa 

autor usiluje o zhodnotenie celkovej situácie, aká vládla v predrevolučnom, 

revolučnom a porevolučnom období. 

Tretia kapitola s názvom Spoločnosť v čase nehybnosti sa vracia k 

podmienkam, aké vládli v ČSSR počas obdobia normalizácie, t. j. nehybnosti. 

Predmetom záujmu autora sú v tomto prípade opatrenia zo strany štátu 

majúce za cieľ "upokojiť" spoločenskú situáciu prostredníctvom podpory 

mladých rodín, ktoré okrem iného mali zvýšiť aj populačný vývoj, čo však malo 

väčšinou len striedavú tendenciu, keďže sa vo všeobecnosti zaužívala 

dvojdetná rodina. Obsah tretej kapitoly tvorí aj národnostná štruktúra 

obyvateľstva, vrátane "tradičných" menšín, akými boli Maďari, Rusíni a 

Ukrajinci, ale svoju pozornosť získavajú aj dosiaľ menej známe národnostné 

menšiny, akými boli Vietnamci alebo Kubánci. Na základe teórie proletárskeho 

internacionalizmu a medzinárodnej komunistickej solidarity prichádzali títo 

do ČSSR, aby získavali skúsenosti vo viacerých pracovných odvetviach. V 

neposlednom rade sa pozornosť sústreďuje na každodenné potreby širokých 

vrstiev obyvateľstva, napr. rozvoj automobilizmu, záujmov a trávenia voľného 

času, spotrebný tovar a potraviny, nedostatkový tovar apod. Vedúci 

predstavitelia štátu, ako to autor niekoľkokrát už poznamenal, si uvedomovali, 

že mladá, ale aj stredná a staršia generácia sa chce zabávať, žiť slobodnejšie, 

a preto vznikali niekoľké zábavné a humoristické programy, ktoré by ich 

dokázali zaujať. To malo zároveň aspoň do značnej miery odpútať ich 

pozornosť od neslobodného spôsobu života a iných nedostatkov, ktoré boli na 

Západe považované už za samozrejmosť. Počas normalizácie sa čoraz viac 

ukazoval fenomén tzv. Husákových detí, ktoré sa navonok prejavovali ako 
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lojálni občania štátu, ale na druhej strane sa stále viac uzatvárali vo svojich 

rodinách, ktoré im aspoň čiastočne umožnilo slobodne sa vyjadrovať.  

Štvrtá kapitola s názvom Socialistické hospodárstvo – vrchol, alebo 

stagnácia? poukazuje na budovateľské úsilie režimu. Dokazuje to pomerne 

rýchly rast priemyselnej výroby, ale aj výstavby Jadrovej elektrárne v 

Jaslovských Bohuniciach a vodnej priehrady Liptovská Mara a Gabčíkovo, 

ktoré boli neoceniteľným zdrojom na získanie potrebnej energie. Súčasťou 

kapitoly je analýza hospodárskej krízy v 80. rokoch a pokusmi o jej 

prekonanie, pomermi v poľnohospodárstve a konverziou zbrojárskej výroby, 

ktorá postupne stále viac strácala na svojom význame.  

Piata kapitola s názvom Vzdelanie, kultúra a šport poskytuje prehľad o 

týchto dôležitých oblastiach spoločenského života od roku 1948 do roku 1992, 

ktoré však v čase vládnutia komunistickej strany museli byť vernou oporou 

režimu. Z hľadiska školstva sa autor venuje vzdelávaciemu systému na 

základných, stredných a vysokých školách a školským reformám, ktoré sa ich 

dotýkali. Vo viacerých smeroch autor zdôraznil zásadný vplyv ideológie, ktorá 

zasahovala do prijímania uchádzačov o štúdium, vykonávania pedagogickej 

činnosti učiteľmi, obsahu výučby, ukončovania štúdia. Podstatnou súčasťou 

piatej kapitoly je rozvoj vedeckých inštitúcií na Slovensku a významné 

úspechy osobností slovenskej vedy. Neodmysliteľnou súčasťou umenia, 

kultúry a vzdelanosti národa je literatúra, divadlo, filmová tvorba, maliarstvo, 

sochárstvo, architektúra, hudba, šport. Týmto všetkým dôležitým oblastiam 

venuje autor svoju pozornosť, pričom analyzuje tvorbu a úspechy významných 

osobností, hodnotí ich význam a prínos pre spoločnosť.  

Posledná, šiesta kapitola tretej hlavy s názvom Cesta k samostatnosti sa 

zaoberá obdobím prechodu medzi pádom komunistického režimu v roku 1989 

a vznikom samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Napriek tomu, že 

môžeme hovoriť o pomerne krátkom období, bolo bohaté na viaceré udalosti, 

ktoré do značnej miery boli niečím novým, čo v predchádzajúcom režime 

nebolo možné. V prvom rade je to vznik nových politických strán, pričom 

niektoré nadväzovali na starú tradíciu predfebruárových politických strán. 

Obnovila sa sloboda vierovyznania, ktorú plne vyjadrila aj návšteva pápeža 

Jána Pavla II. v roku 1989. Prvotná eufória z obnovenia demokracie však 

nezanedbateľne so sebou priniesla spor o názov štátu, ale aj ďalšie spory o 

budúcej existencii štátu, keďže ani vznikom federácie neboli vzťahy medzi 

Čechmi a Slovákmi s konečnou platnosťou doriešené. Parlamentné voľby v 

roku 1990 boli jednoznačne vyjadrením vôle obyvateľstva žiť v nových 

slobodnejších podmienkach. Na druhej strane postupne vzniklo viacero 

politických strán, ktoré mali vlastnú víziu ďalšej štátnej existencie Čechov a 

Slovákov. Počiatočný záujem o nájdenie jednotného kompromisu medzi 

predstaviteľmi Českej republiky a Slovenskej republiky v spoločnej federácii 

narušila stále viac neschopnosť nájsť spoločnú zhodu. Preto sa stále viac 

objavovali názory o možnom zániku federácie a vzniku samostatnej Českej a 
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Slovenskej republiky. Autor pomerne podrobne analyzuje a hodnotí viaceré 

rokovania o štátoprávnom usporiadaní, ako aj reakcie popredných politických 

činiteľov a nálady širokých vrstiev obyvateľstva. 

Ako sme už na začiatku zdôraznili, považujeme rozhodne publikáciu 

Slovenské dejiny VI 1945 – 1992 za mimoriadne cenný prínos, hlavne pre 

študujúcu vysokoškolskú mládež, ktorá napísaním tejto publikácie získala 

neoceniteľnú možnosť zobrať do rúk syntézu obdobia slovenských dejín, ktorá 

tak veľmi dlho chýbala. Okrem toho veríme, že danú publikáciu zoberú do rúk 

všetci záujemcovia z odbornej i laickej verejnosti, ktorí majú záujem o 

slovenské dejiny 20. storočia. V neposlednom rade odporúčame publikáciu aj 

všetkým tým pamätníkom, ktorí boli živou súčasťou tohto obdobia a 

spomienky naň si uchovávajú.        
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KOVÁR, Branislav – ZAJAC, Oliver – BENEDIKOVÁ, Lucia 

a kol.: Epidémie v dejinách. Ľudstvo v boji s neviditeľnými 

nepriateľmi. Bratislava : Premedia, 2020, 293 s. ISBN 978-80-

8159-836-4. 

 

Petra Gereková (rec.) 

 

Predchádzajúci rok bol výrazne poznačený 

celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19, 

pričom na túto situáciu promptne zareagovali aj 

slovenskí či zahraniční historici a archeológovia 

publikáciou s názvom Epidémie v dejinách. 

Dielo chronologicky spracúva súboj ľudstva 

s neviditeľnými nepriateľmi v podobe baktérií 

a vírusov od praveku až po súčasnosť. Autori sa 

v texte opierajú o archeologické nálezy, písomné 

pramene – zväčša výpovede svedkov udalostí, 

ako aj o najnovšie výskumy z oblasti genetiky či 

mikrobiológie.  

Kolektív dvadsiatich štyroch autorov 

knihu rozdelil na štyri rozsiahle časti (Najstaršie 

epidémie, Čierna smrť, Skrytý nepriateľ 

v novoveku, Dvadsiate storočie – ľudstvo sa 

nepoučilo) členené na pomerne krátkych 

tridsaťpäť kapitol. Tie sú v mnohých prípadoch pomenované nápadito 

a originálne (napr. Napoleona v Rusku neporazil len generál zima, ale aj maršal 

týfus). Na úvod sa čitateľom prihovárajú editori, vysvetľujúci pohnútky vedúce 

k napísaniu tohto diela, ako aj jeho stručný obsah.  

Prvých takmer sedemdesiat strán je venovaných obdobiu praveku 

a staroveku. Prekvapivo znejú informácie o infekčných ochoreniach 

vyskytujúcich sa už v staršej dobe kamennej (paleolit). Treba povedať, že 

autori v publikácii častokrát prezentujú pozoruhodné vedecké hypotézy 

a rozličné názory viacerých odborníkov, ktoré nás nabádajú na historické 

udalosti hľadieť z iného uhla pohľadu a zamyslieť sa nad  významným 

vplyvom epidémií na priebeh ľudských dejín. Typickým príkladom je výpoveď 

britského bádateľa Roberta Sallaresa o tom, že sa kartáginský vojvodca 

Hannibal počas druhej púnskej vojny rozhodol nedobyť Rím zo strachu pred 

maláriou od komárov z neďalekých Pontinských močiarov. V mnohých 

prípadoch však nejde len o odhady založené na nejakých indíciách, ale 

tvrdenia sú podložené jasnými dôkazmi vďaka možnostiam modernej vedy.  

Čo sa týka stredoveku, publikácia sa zameriava na slávnu epidémiu tzv. 

čiernej smrti, ktorá v Európe vypukla v polovici 14. storočia a v rôznych 
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vlnách sa vracala aj v neskorších obdobiach. Ako v celej knihe, aj tu sa kladie 

dôraz nielen na samotný súhrn priebehu, ale aj príčiny vypuknutia ochorenia, 

liečenie, protiepidemické opatrenia a v neposlednom rade jeho dôsledky.  

Pri novoveku a v dvadsiatom storočí sa dielo sústredí na podrobný opis 

známych a menej známych epidémií spôsobených potivou chorobou, týfusom, 

žltou zimnicou a pod. Autori sa tu dotkli aj územia dnešného Slovenska, 

sužovaného pravými kiahňami, cholerou či španielskou chrípkou. Nechýbajú 

ani rôzne zaujímavosti, napríklad v podobe osudu slávnych osobností  histórie 

trpiacich rozličnými infekčnými ochoreniami či opis nezvyčajných liečebných 

postupov, ktoré sú pre nás v súčasnosti už nepredstaviteľné. 

Dielo, samozrejme, na konci obsahuje zoznam použitej literatúry, 

z ktorého vyplýva, že autori čerpali údaje z primárnych, ako aj sekundárnych 

zdrojov. Na posledných stranách sa ešte nachádza časť týkajúca sa všetkých 

autorov podieľajúcich sa na publikácii, kde je krátky opis ich štúdia, pracovnej 

činnosti a tvorby.  

Celkovo oceňujem aktuálny námet, pútavú formu písania aj 

prostredníctvom osobných ľudských príbehov, snahu oživiť odborný text 

o obrázky s popisom, čo podporuje názornosť a takisto odkazovanie na 

predchádzajúce či nasledujúce kapitoly bližšie pojednávajúce k práve 

spomínanej téme. Negatívom je časté opakovanie už uvedených informácií, 

ktoré môže byť spôsobené tým, že jednotlivé časti knihy písali rôzni autori 

a nielen jedna osoba. Kniha je určená pre odbornú aj laickú verejnosť, 

špeciálne by som ju však odporučila všetkým, ktorí sa zaujímajú o dejiny 

medicíny, hygieny a zdravotnej starostlivosti. Poslúžiť môže aj tým, čo chcú 

takýmto spôsobom hľadať paralely so situáciou týkajúcou sa nového 

koronavírusu.  
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Študentská vedecká konferencia – Aktuálne teoretické a 

výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác 

doktorandov  

 

Petra Gereková 

 

Dňa 12. februára 2021 sa konal 11. ročník študentskej vedeckej 

konferencie v gescii Katedry pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty 

Trnavskej univerzity. Tradične boli nosnou témou aktuálne teoretické 

a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. 

Prvýkrát sa však táto udalosť vzhľadom na protiepidemické opatrenia 

súvisiace so šírením vírusu COVID -19 musela realizovať v online prostredí 

MS Teams. Bola to nová skúsenosť tak pre organizátorov, ako aj účastníkov, 

pričom najväčšia zmena sa týkala absencie osobného kontaktu. Pokiaľ ide o 

technické hľadisko, všetko prebehlo v poriadku a nič nenarušilo hladký 

priebeh tohto podujatia.  

Ako zvyčajne bolo cieľom konferencie umožniť denným aj externým 

doktorandom zoznámiť akademickú obec s témami, prípadne čiastočnými 

výsledkami svojich dizertačných prác. Zároveň bola študentom poskytnutá aj 

kvalifikovaná spätná väzba od viacerých odborníkov ohľadom ich výskumu. 

Celkovo toto online podujatie absolvovalo tridsaťtri aktívnych účastníkov, 

pochádzajúcich z desiatich univerzít najmä zo Slovenska, ale aj z Čiech či 

Poľska.  

Pokiaľ ide o konkrétny rámcový program konferencie, na začiatku 

prebehla registrácia účastníkov v prostredí MS Teams. Následne sa 

uskutočnilo oficiálne otvorenie konferencie s úvodným slovom dekanky 

Trnavskej univerzity doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD., ako aj vedúcej Katedry 

pedagogických štúdií prof. PhDr. Ing. Blanky Kudláčovej, PhD. Ešte pred 

samotnými prezentáciami doktorandov sa konali dve zaujímavé a podnetné 

vystúpenia zamerané na oblasť v súčasnosti veľmi exponovanej témy 

akademického prostredia – akademickej integrity prof. RNDr. Alfréda Trnku, 

PhD. a Mgr. Ivana Ropovika, PhD.  

Po diskusii a obednej prestávke už nasledovali vystúpenia samotných 

doktorandov. Tí boli rozdelení do piatich sekcií, pričom šiesta bola špeciálne 

vymedzená pre študentov magisterského stupňa Trnavskej univerzity, v rámci 

ktorej prezentovali svoje práce pri príležitosti študentskej vedeckej a odbornej 

konferencie (ŠVOK).  

Úlohou doktorandov bolo pripraviť si prezentáciu v PowerPointe na 

maximálne 10 slidov v trvaní nanajvýš 10 minút. Potom nasledovala diskusia 

s prítomnými školiteľmi k referátu. Za Katedru histórie Pedagogickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave sa konferencie v sekcii 1 zúčastnila 

interná doktorandka Petra Gereková, ktorá mala pripravený príspevok na 
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tému Experimentálny výskum – multiperspektívna analýza dokumentárnych 

filmov vo výučbe dejepisu. V rámci neho predostrela svoj predvýskum, 

realizovaný  v predchádzajúcom roku v mesiacoch september/október na 

jednom z bratislavských gymnázií. Moderátorom tejto sekcie bola prof. PhDr. 

Ing. Blanka Kudláčová, PhD. a oponentmi prof. PhDr. Anton Pokrivčák, 

PhD.doc., PhDr. Peter Rusnák, PhD. a doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. 

Po rokovaní v sekciách, na čo boli vyhradené jednotlivé kanály v MS 

Teams, sa jej účastníci opäť presunuli do všeobecného kanála, kde došlo 

k formálnemu ukončeniu konferencie a záverečným organizačným pokynom 

ohľadom výstupu doktorandov z tohto podujatia. Ním je totiž recenzovaný 

zborník JUVENILIA PAEDAGOGICA, ktorý vyjde v elektronickej podobe ešte 

tento rok. Študenti doň mohli zaslať príspevky do 12. marca 2021 v rozsahu 

3 – 8 strán a na základe vopred stanovej šablóny.  

Môžeme teda konštatovať, že hoci sa konferencia musela konať oproti 

predchádzajúcim ročníkom v značne odlišných podmienkach, organizátori sa 

tomu výborne prispôsobili. Výsledkom bolo opäť kvalitné podujatie 

poskytujúce doktorandom cenné skúsenosti, ako aj prípadné obohatenie 

svojich dizertačných prác o nové nápady a myšlienky.  
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