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ÚVOD

Krajské múzeum v Prešove predstavuje 34. ročník zborníka Nové obzory, 
ktorý je publikačným výstupom vedeckej konferencie Východné Sloven-
sko v rokoch štátoprávnych a politických zmien (1918 – 1968 – 1993). 
Vedecké stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti významných výročí pri-
pomínaných v roku 2018. Konferenciu a jej publikačný výstup z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Osmička v letopočte fascinujúco prináša v dejinách Slovenska zvláštne 
momenty, historické zvraty a pozitívne i  negatívne poznamenané udalos-
ti, ktoré mnohokrát na dlhé obdobie určovali ďalšie dejinné smerovanie 
našej  krajiny. V roku 2018 preto nebolo možné nepristaviť sa pri niekoľ-
kých dôležitých výročiach a nerefl ektovať ich význam v novších dejinách 
Slovenska.

Zvlášť výnimočnou bola storočnica rozpadu Rakúsko-Uhorska a vzni-
ku prvého spoločného štátu Slovákov a  Čechov. Toto okrúhle jubileum 
štátneho útvaru, ktorý znamenal demokratizáciu života a novú etapu ná-
rodných emancipačných snáh Slovákov, silne rezonovalo počas celého 
roka v oboch krajinách, v Českej i Slovenskej republike. 

Krajské múzeum v Prešove si špecifi cké okolnosti vzniku Českoslo-
venska na východe Slovenska pripomenulo dvomi, múzeu vlastnými 
počinmi – výstavou a vedeckou konferenciou.  Výstava V osudových ro-
koch 1918 & 1968 – ako to dokumentuje už jej názov, spojila storočné 
jubileum Československa s polstoročným výročím inej historickej uda-
losti – vpádu okupačných vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 
v roku 1968. Výnimočnosť výstavy spočívala najmä v premiérovom zve-
rejnení unikátnych fotografi í z augusta 1968 z prešovských ulíc, doplne-
nom fi lmovou dokumentáciou, ktorá návštevníkovi sprítomňovala na-
pätú atmosféru tohto obdobia. Kontrast obidvoch výročí podčiarkovalo 
práve ich prepojenie s  mestom Prešov a  jeho regiónom.  Výstava bola 
otvorená v  prvý deň konferencie Východné Slovensko v  rokoch štáto-
právnych a politických zmien (1918 – 1968 – 1993), ktorá predstavovala 
druhú múzejnú aktivitu venovanú „osmičkovým“ výročiam. Uskutočnila 
sa v dňoch 26. – 27. septembra 2018. Zúčastnilo sa na nej 15 aktívnych 
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bádateľov z akademickej sféry, múzeí, galérií a súkromného pamiatkové-
ho výskumu. V bohatom  tematickom zastúpení našli popri základných 
témach storočnice Československa, polstoročnice Pražskej jari a štvrťsto-
ročia samostatnej Slovenskej republiky aj refl exie tzv. Víťazného februára 
1948 či Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Všetky referáty prirodzene 
koncentrovali poznatky o daných historických udalostiach s akcentova-
ním východného Slovenska. 

Verím, že súhrn, ktorý prináša 34. ročník zborníka Nových obzorov, 
bude odbornou i  laickou verejnosťou vnímaný nielen ako pomyslený 
darček múzea k jubileám Československej a Slovenskej republiky, pripo-
mienka menej pozitívnych udalostí ďalších „osmičkových“ rokov, ale aj 
ako hodnotné zhrnutie aktuálneho vedeckého poznania o  významných 
témach dejín východného Slovenska pohnutého 20. storočia.

PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD.
Riaditeľka Krajského múzea v Prešove
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ZAČLENENIE VÝCHODNÉHO 

SLOVENSKA DO ČSR (1918 – 1919)1

Peter Švorc

28. októbra 1918 vyhlásil v Prahe Národný výbor československý štát. V tom 
čase však územie Slovenska bolo integrálnou súčasťou Uhorska a  takou 
pretrvávalo aj v  nasledujúcich dňoch, v  prípade východného Slovenska 
v podstate až do konca roka 1918, resp. januára 1919, kým nebolo obsade-
né československým vojskom. Maďari, Nemci, Židia a časť Slovákov a Rusí-
nov z východného Slovenska, ktorá bola v službách Uhorska a jeho úradov 
odmietali nový štát a prostredníctvom národných rád, hlásili sa k Uhorsku 
a žiadali jeho zachovanie v pôvodnej územnej podobe. Navonok to dávali 
najavo nielen memorandami adresovanými medzinárodnej verejnosti, ale 
na Spiši aj vyhlásením nezávislej Spišskej republiky (9. 12. 1918) a v Koši-
ciach vyhlásením Slovenskej ľudovej republiky (11. 12. 1918). Obe existovali 
krátko a zanikli pred príchodom československého vojska. To bolo netrpez-
livo očakávané slovenským obyvateľstvom, ktoré sa okamžite hlásilo k Čes-
koslovenskej republike. V prvých mesiacoch roku 1919 bola na východnom 
Slovensku preberaná moc prostredníctvom slovenských županov a ich úrad-
níckeho aparátu. To sa týkalo aj jednotlivých miest a dedín, v ktorých sa 
miestni Slováci ujímali moci.

Popredná osobnosť česko-slovenského odboja, univerzitný profesor 
a  potom prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masa-
ryk sa vo svojej knihe Světová revoluce zamýšľal nad tým, kedy vlastne 
vznikla Československá republika, ktorý z možných kľúčových dátumov 
v procese zápasu o vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov ak-
ceptovať ako dátum jeho vzniku.2 Masarykove úvahy v knihe, ktorá vyšla 
v  čase, keď už ČSR existovala ako plnohodnotný stredoeurópsky štát, 

1 Štúdia vznikla ako čiastkový výstup z  riešenia grantového projektu APVV-15-
0033/15 Východné Slovensko v 19. a 20. storočí vo vzťahu centra a periférie.

2 MASARYK, Tomáš Garrigue. Světovárevoluce. Praha : Orbis, 1925, s. 462-498.
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potvrdený mierovými zmluvami 
z  Versailles, Saint-Germain-en-
-Layea Trianonu, boli odozvou na 
diskusie československých politi-
kov a ústavných právnikov v roku 
1919, keď sa uvažovalo o  dátume 
vzniku ČSR v  súvislosti so stano-
vením štátneho sviatku. 

Predstavitelia zahraničného od-
boja inklinovali k dátumom, ktoré 
sa spájali s ich aktivitami, predstavi-
telia domáceho českého odboja zas 
k 28. októbru. Slováci by boli prijali 
aj 30. október, keď bola v  Martine 
prijatá Deklarácia slovenského ná-
roda, ktorou sa prihlásili k spoluži-
tiu s Čechmi, ale s týmto dátumom 
ako dátumom vzniku ČSR nevystu-
povali a  ani ho nežiadali. V  knihe 
Světová revoluce však naň upozor-
ňoval samotný Masaryk. Pre zahraničný odboj prichádzali do úvahy tieto 
dátumy: 14. október 1918, keď vznikla dočasná vláda, ktorá bola postupne 
uznávaná spojencami, 15. októbra ako prvým dohodovým štátom bolo 
Francúzsko, ktoré ju uznalo ako legálnu predstaviteľku štátu. Druhý dá-
tum predstavoval 18. október 1918, keď bola vyhlásená Washingtonská 
deklarácia a v nej samostatnosť československého štátu. Tretím bol 4. no-
vember 1918, keď Spojenci uznali, že česko-slovenský štát ako štát spoje-
necký môže vyslať svojho reprezentanta na rokovanie o prímerí do Paríža.

Stanovenie dátumu vzniku Československa bolo dôležité z viacerých 
aspektov, ale najdôležitejším bolo predovšetkým z hľadiska zdôraznenia 
významu toho-ktorého odboja a jeho zásluh na vzniku ČSR. 28. október 
zvýrazňoval úlohu domáceho odboja a predstavoval významný politický 
kapitál v boji o moc, ktorý sa po vzniku ČSR rozhorel medzi početnými 
politickými stranami.3 S veľkou vehemenciou bránil tento dátum Ladislav 
Rašín, syn Aloisa Rašína, popredného člena Mafi e, jedného z piatich „mu-
žov októbra“, ktorí stáli pri vyhlásení československého štátu v Prahe, a po 
vzniku ČSR ministra fi nancií, na ktorého bol 5. januára 1923 spáchaný 

3 JANŠÁK, Štefan. Politický egoizmus prvej republiky. In Kultúrny život, 19. decem-
ber 1990, roč. 44; ŠVORC, Peter. Vznik ČSR a jeho odraz v českej a slovenskej spisbe 
dvadsiatych rokov. In História III. Prešov : FF UPJŠ, 1994, s. 135.

Max Kurth: 
Tomáš Garrique Masaryk, portrét, 

olejomaľba na plátne, 1930. 
Krajské múzeum v Prešove
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atentát. Ladislav Rašín v  knihe Vznik a  uznání Československého státu 
tvrdil, že práve 28. október 1918 spĺňal všetky požiadavky, ktoré sú nevy-
hnutné pre vytvorenie samostatného štátu. Preň treba „nejen ohraničené-
ho území a obyvatelstva, obývajícího toto území, nýbrž i  svrchovanosti, 
která se musí projevovat, tak i  zevně tím, že neni rušena svrchovaností 
jiného státu...“4 Argument vtedy 26-ročného autora bol namierený proti 
účastníkom zahraničného odboja, ktorí by si chceli presadiť „svoje“ dá-
tumy, ale v konečnom dôsledku mohol poslúžiť aj proti autorovi. 28. ok-
tóbra 1918 územie Slovenska ešte faktickou súčasťou nového štátu nebolo.

To, akú úlohu zohrali pri vzniku Československa jednotlivé udalosti 
na domácej (najmä českej) pôde alebo v zahraničí sa stalo vďačnou pole-
mickou pôdou v 20. rokoch 20. storočia, no faktom zostáva, že 28. októ-
ber 1918 bol českou a slovenskou verejnosťou akceptovaný ako historický 
medzník v dejinách oboch národov. Slováci sa po správach o konci vojny 
dozvedali aj o pražských udalostiach a vyhlásení československého štátu 
v  podstate naraz so správami o  Martinskej deklarácii, a  tak prirodzene 
od prvých novembrových dní 1918 prijímali 28. október ako deň vzniku 
nového štátu, a to o to viac, že práve správy o vyhlásení československého 
štátu sa pre slovenské obyvateľstvo stali impulzom pre odmietnutie Uhor-
ska, dodali mu odvahu verejne vystúpiť i za cenu konfrontácie s ešte stále 
reálne existujúcou uhorskou štátnou i brachiálnou mocou. Preto 28. októ-
ber neodmietali a ani nepolemizovali s jeho zástancami.

Aká však bola na Slovensku reálna situácia v posledných októbrových 
dňoch? Ako to vyzeralo na východnom Slovensku? 

To, že SNR v Martine prijímala Deklaráciu slovenského národa 30. ok-
tóbra 1918 vypovedá samo za seba, a len potvrdzuje, že územie Slovenska 
bolo stále integrálnou súčasťou Uhorska. Udalosti, ktoré sa odohrali na 
východnom Slovensku túto skutočnosť len umocňujú. 

Najreprezentatívnejšie práve udalosti z  prelomu októbra a  novem-
bra 1918 v Prešove. Šlo o rabovanie obchodov na Hlavnej ulici (Fő utca) 
a dnešnej Slovenskej ulici (vtedy Lajos Kossuth utca) vojakmi 67. pešieho 
pluku c. k., 32. poľného práporu 3. poľného delostreleckého pluku honvé-
dov Uhorského kráľovstva, 28. poľného pluku ťažkého delostrelectva 31. 
októbra 1918, ktorí boli na druhý deň pochytaní privolaným vojenským 
oddielom zo Spišskej Novej Vsi, zatknutí a 41 z nich bolo 1. novembra 
1918 aj popravených pri múre Kostola sv. Mikuláša.5 Táto drastická po-

4 RAŠÍN, Ladislav. Vznik a uznání Československého státu. Praha : Pražská akciová 
tiskárna, 1926, s. 165.

5 Az új Magyarország felé. In Eperjesi Lapok, Eperjes, 1918, november 3., XLIII. Évi – 
44 szám, s. 1.
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prava nebola len zjednávaním vojenského poriadku, ale aj výstrahou pre 
všetkých, ktorí by chceli zradiť uhorskú vlasť. 

Jozef Bendík: Poprava vojakov z roku 1918, olejomaľba na plátne, 1959. 
Krajské múzeum v Prešove

Prešovčania na mieste, na ktorom došlo 1. novembra 1918 k poprave 
vojakov odsúdených štatariálnym súdom.

Archív autora
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Východoslovenské župy – Spišská, Šarišská, Zemplínska a  Abovská 
boli poznačené silnou maďarizáciou, národné vedomie tunajšieho slo-
venského obyvateľstva bolo slabé a navyše naštrbené vzdelávaním výcho-
doslovenskej mládeže v kultúrnej šarištine, ktorá bola prezentovaná ako 
slovenský jazyk.6 To však do podvedomia východných Slovákov vštepo-

6 ŠVAGROVSKÝ, Štefan – ONDREJOVIČ, Slavomír. Východoslovenský jazykový 

Menoslov odsúdených a popravených vojakov.
Štátny archív v Prešove
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valo tieň pochybnosti o  ich etnickej spätosti so strednými a západnými 
Slovákmi. 

Od začiatku 20. storočia sa pochybnosti o národnej jednote posilňova-
li aj cielenou propagandou Viktora Dvortsáka, podporovanou Istvánom 
(Štefanom) Dessewff ym, vplyvným šarišským poslancom v  uhorskom 
parlamente, o  tom, že tunajší Slováci sú vlastne Slovjaci, a  teda, že „Ša-
rišských Slovákov tak z jazykového ako aj z rasového hľadiska treba plne 
oddeľovať od Slovákov obývajúcich severozápadné stolice Uhorska. Šariš-
skí Slováci rozprávajú tzv. východoslovenským jazykom, ktorý sa celkom 
odlišuje od západoslovenského, aspoň natoľko, ako poľský od veľkorus-
kého...“7 Slovenská inteligencia na východnom Slovensku bola zakrík-
nutá a žila v obave z existenčnej neistoty, ba i prenasledovania, ak by sa 
otvorene hlásila k slovenskému národu. Veľmi jasne o tom svedčia spo-
mienky prešovského kronikára rodáka z liptovských Hýb Bela Kleina-Tes-
noskalského. Ten spomínal na rozhovor s redaktorom časopisu Budapes-
ti Hírlap zo septembra 1917. Redaktor mu vtedy povedal, ako si Maďari 
predstavujú ďalší vývoj v krajine po vyhratej svetovej vojne. Neboli to pre 
Slovákov žiadne potešujúce vízie, lebo zamýšľaná „maďarská kolonizácia 
slovenských dedín a presun slovenských pozemkov do rúk maďarských 
víťazov“8 neveštili pre nich nič dobré. Belo Klein-Tesnoskalský sa mu ne-
odvážil oponovať a zastať sa vlastného národa, to sa obával ešte viac urobiť 
v Prešove, kde žil a pracoval. Doplniť to môžeme iniciatívou Istvána Des-
sewff yho, ktorý v októbri 1918 uverejnil útly spis Nemzeti kultur felada-
tok és zakkeleti hegyvidéken (Národné kultúrne úlohy v severovýchodnej 
horskej oblasti),9 v ktorom podával prepracovaný postup, ako po skončení 
vojny prevychovať Slovákov a Rusínov nielen na uhorských vlastencov, ale 
na Maďarov, a to od útleho veku v škôlkach, základných a stredných ško-
lách, ale aj prostredníctvom rôznych ľudovýchovných kurzov za aktívnej 
pomoci cirkví a učiteľstva. 

Vďaka bezbrehej suverenite maďarskej a promaďarskej strednej vrstvy, 
ktorá sa vo svojej suverenite opierala o úradné miesta a brachiálnu moc, 
rapídne upadalo slovenské národovectvo, o čom Belo Klein-Tesnoskalský 
napísal, že v Šarišskej župe sa národná letargia do konca prvej svetovej 

separatizmus v 19. a 20. storočí. (Poznámky k Východoslovenskému slovníku). In 
Slovenská reč, roč. 69/2004, č. 3.

7  DVORTSÁK, Győző. Sáros földje 1914 – 1915. Eperjes 1915, s. 32.
8 Slovenská národná knižnica – Archív literatúra a umenia (ďalej: SNK ALU) Martin, 

KLEIN-TESNOSKALSKÝ, Belo. Šarišská kronika vojny..., sign.172D4, s. 76.
9 DESSEWFFY István. Nemzeti kultur feladatok és zakkeleti hegyvidéken (Národné 

kultúrne úlohy v severovýchodnej horskej oblasti).Eperies : Nyomatott a Szent Miklós 
püspöki könyv nyomdában, 1918.
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vojny prejavovala nielen v meste, ale v celej župe a bola taká výrazná, že 
niektorým maďarským a promaďarsky zmýšľajúcim činiteľom sa zdalo, že 
tak mesto, ako aj Šarišská župa sú v podstate maďarskými.10 To potvrdzu-
je aj text vyššie uvedeného spisu Istvána Dessewff yho, ktorý v ňom uvá-
dza, že „v tejto chvíli (jeseň 1918 – pozn. P. Š.) na východe niet slovenskej 
a rusínskej národnostnej otázky. Maďarská inteligencia má veľký vplyv na 
ľud, jeho smerovanie drží pevne v rukách, a keď sa doposiaľ sem-tam ob-
javili snahy budiace obavy, tak sa razantnou silou zlikvidovali. V popredí 
toho stojí náš kňazský a učiteľský stav... väčšina je takých, ktorí sú odu-
ševnenými vyznávačmi a podporovateľmi maďarskej politiky. V Šarišskej 
župe napr. niet jednej jedinej ľudovej školy, ktorá by nemala maďarský 
vyučovací jazyk. To je nepopierateľnou zásluhou našej inteligencie.“11 Po-
tom vyzdvihuje zápal pre vydávanie odnárodňovacích novín tlačených 
v šarišskom dialekte Naša zastava u svojho priateľa „bardejovského fará-
ra Gejzu Žebráckeho“ a ďalšou „oduševnenou gardou, ktorá nás v ťažkej 
práci horlivo podporovala“.12 István Dessewff y bol hlavným redaktorom 
Našej zástavy, Žebrácky jej redaktorom.

Presvedčenie o  maďarskosti Šarišskej župy priam prebúdzalo nená-
vistné vyhlásenia proti československému štátu, ktorý chcel župu, ba celé 
východné Slovensko anektovať a začleniť ho do „svojho impéria“. Preto aj 
keď prichádzali počas roka 1918 nepriaznivé správy o situácii na frontoch, 
kompenzovali ich iné správy, čiastočne také, ako bolo Wilsonovo memo-
randum z 8. januára 1918 o práve národov na sebaurčenie a osobitne bod 
10 memoranda, v ktorom americký prezident vyhlásil, že USA si želajú 
zachovať Rakúsko-Uhorsko, pravda, s autonómiami tam žijúcich národov, 
čo už maďarská džentry nebrala do úvahy.13 Nádej do budúcna jej dávali 
najmä správy, ako bolo podpísanie mieru s boľševickým Ruskom v Breste-
-litovskom 3. marca 1918, ktorý rozviazal Nemecku a Rakúsko-Uhorsku 
ruky na východnom fronte. 

Vlastenecký prouhorský Prešov pri takýchto správach ožíval a ako píše 
Belo Klein-Tesnoskalský, v meste po takýchto správach vládla ružová ná-
lada.14 Vedúce osobnosti Prešova tieto správy vnímali aj ako kúsok svojich 
zásluh pre upevnenie monarchie v miestnych podmienkach.V predchá-
dzajúcich vojnových rokoch boli totiž niektorí z nich ocenení Veľkokrí-

10 SNK ALU Martin, KLEIN-TESNOSKALSKÝ, ref. 8, s. 67.
11 DESSEWFFY, ref. 9, s. 5.
12 DESSEWFFY, ref. 9 s. 8.
13 ŠVORC, Peter. Zrod republiky. (Dobové dokumenty, spomienky a stanoviská 1914 – 

1918). Košice : Slovo, a. s., 1991, s. 76.
14 SNK ALU Martin, KLEIN-TESNOSKALSKÝ, ref. 8, s. 67.
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žom Františka Jozefa, ako v roku 1916 gréckokatolícky biskup Štefan No-
vák, ktorému toto vyznamenanie prepožičal panovník František Jozef I. 
Nositeľom ocenenia bol aj mešťanosta Jozef Faragó, ktorému panovník 
prepožičal titul kráľovského radcu, v roku 1917 dostal medailu „Pro Ar-
tibus et Ditteris“ Albert Berzeviczy a Štefan Sziney-Merse zas titul krá-
ľovského tajného radcu.15 Na vlasteneckých Prešovčanov optimisticky 
pôsobil aj návrat náhradných práporov do Prešova, v ktorých slúžilo veľa 
obyvateľov mesta i mužov zo Šarišskej, Spišskej a Liptovskej župy. Keď sa 
do mesta 27. marca vracal tunajší 67. pluk, mesto bolo vyzdobené zásta-
vami a pred Kostolom sv. Mikuláša vojakov slávnostne privítal zástupca 
mešťanostu Jozef Magyar spolu s gréckokatolíckym biskupom Štefanom 
Novákom a prešovským rímskokatolíckym farárom a pápežským prelá-
tom Vojtechom Zaborovským. Tí vracajúcich sa vojakov slávnostne žeh-
nali. Takéto prejavy vlastenectva v zlomových jesenných mesiacoch a na 
konci roka 1918 boli tou bázou, na ktorej vznikali nielen maďarské národ-
né rady – župné i miestne, ale aj Východoslovenská národná rada, ktorá sa 
jednoznačne vyslovila za integritu Uhorska.

Na Spiši, kde dvortsákovská propaganda slovjackeho národa nemala 
do vypuknutia prvej svetovej vojny veľký dosah, boli slovenskí Spišiaci 
v postavení druhoradého obyvateľstva, čo im neraz dávalo spišské nemec-
ké obyvateľstvo jasne najavo. Spišskí Nemci si osobovali právo rozhodovať 
o Spiši, o jeho osude a ten v žiadnom prípade nechceli spájať s Českoslo-
venskom, v ktorom by sa stali štátotvorným národom Slováci, na Spiši by 
sa v dôsledku zmeny pomerov stali aj rozhodujúcim činiteľom, a Nemci 
by stratili svoje dovtedajšie postavenie. Slováci boli pre spišských Nemcov 
len podružným elementom, bez zásluh na rozvoji regiónu, bez skúsenos-
tí, bez vzdelania, bez historickej opodstatnenosti mať právo vyjadrovať sa 
k zásadným otázkam pri riešení ďalšieho osudu Spišskej župy. V októbri 
1918 zaznieval takýto postoj k slovenskému obyvateľstvu župy na strán-
kach novín Karpathen-Post, ale to bol len v písomnej forme vyjadrený dl-
hodobý pohŕdavý a povýšenecký vzťah k svojim slovenským a rusínskym 
spoluobčanom. Redaktor časopisu Karpathen-Post Gyula Heft y, ktorý na 
Spiši organizoval hnutie proti pripojeniu Spiša k ČSR, napísal maďarskej 
vláde list so stanoviskom spišských Nemcov k prebiehajúcim udalostiam. 
V závere listu písal, že ak by sa nepodarilo udržať Spišskú župu v rámci 
Uhorska, spišskí Nemci na základe sebaurčovacieho práva vytvoria oso-
bitný nemecký Spiš, a tak sa priklonia k Uhorsku, lebo vraj nikto nemôže 
od nich žiadať, aby sa kvôli slovenským roľníkom a sluhom, ktorí majú 

15 Štátny archív Prešov (ďalej: ŠA PO, pob. PO). Pamätná kniha mesta Prešova. Diel II. 
Od roku 1701, s. 65-66.
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v rodinách osem až desať detí, zatiaľ čo Nemci a Maďari jedno až dva, oni 
stali Slovákmi.16

Autor článku Wachetauf! uverejnenom v Karpathen-Post si zas položil 
rečnícku otázku týkajúcu sa minulosti, ale najmä aktuálnej prítomnosti, 
na ktorú si dal aj odpoveď: „Kto vytvoril urbár, keď tu bol ešte len prales 
v 13. a 14. storočí? Kto postavil dediny a mestá, kto postavil cesty, kto re-
guloval rieky... kto založil školy... obchod... remeslá... a kto stáročia bránil 
náš kraj pred nepriateľom? Urobili sme to my, Nemci, s podporou uhor-
ského štátu, ktorý nás tu pozval a dal nám náš kraj. Spiš nebol slovanským 
krajom. Tu žilo len málo Slovákov!... všetko, čo tu je a čo tu stojí urobili 
Nemci, kraj, pôda je väčšinou v rukách Nemcov a Maďarov a v celom Spiši 
sa nenachádza jediný vzdelaný muž, ktorý by sa hlásil k Slovákom! My 
sme boli Nemci a sme Nemci a chceme Nemcami zostať! Ako Nemci boli 
sme Uhrami a chceme Uhrami zostať!... Obce, mestá, župa však musia slo-
bodne deklarovať, že svoj jazyk nikdy nezanechajú. Že ani vlasť neopustia, 
že patria k Uhorsku a v Uhorsku chcú zostať. Daj, Bože, aby sa to nikdy 
nestalo, aby sa príslušnosť Spiša stala otáznou.“17

Spišskí Nemci sa v posledných októbrových a v novembrových dňoch 
1918 výrazne angažovali za zotrvanie Spiša v  Uhorsku. Boli rozhorčení 
z vyhlásenia Československej národnej rady v Paríži, že z českých krajín 
a  hornouhorských žúp po skončení vojny vytvorí česko-slovenský štát. 
Podľa nich to vôbec neprichádzalo do úvahy.18

Kežmarský mešťanosta Dr. Elemér Mattyasovszky zvolal už na 23. 
októbra 1918 zhromaždenie popredných Kežmarčanov a  následne aj 
mestskej rady, ktorá sa s výzvou na podporu integrity Uhorska obrátila 
na všetky mestské zastupiteľstvá na Spiši. Tie sa angažovali rovnako ako 
Kežmarčania, keďže sa priam panicky báli toho, že by sa Spiš mohol stať 
slovenskou župou v česko-slovenskom štáte.19

V  Krompachoch mestské zastupiteľstvo pod vedením vtedajšieho 
mešťanostu Dr. Izsó Schwartza sa 31. októbra 1918 pripojilo k protestu 
kežmarského zastupiteľstva a  v  liste maďarskej vláde sľubovalo vernosť 
Uhorsku.20 Rovnako reagovali aj mestské zastupiteľstvá v  Ľubici, Levo-

16 TAJTÁK, Ladislav. Spiš a vznik Československa. In Peter ŠVORC (ed.). Spiš v konti-
nuite času/Zips in der Kontinuität der Zeit. Prešov-Bratislava-Wien : UNIVERSUM, 
1995, s. 149-151.

17 Wachetauf! In Karpathen-Post, 24. Oktober 1918, 39. Jahrgang, Nr. 43, s. 1.
18 Gegen die tschecho-slovakischen Aspirationen! In Karpathen-Post, 24. Oktober 

1918, 39. Jahrgang, Nr. 43, s. 1-2.
19 Aufruf an die Zipser Deutschen. In Karpathen-Post, 31. Oktober 1918, 39. Jahrgang, 

Nr. 44, s. 1.
20 Dejiny Krompách. Zost. Ivan Chalupecký a Ján Rak. Košice : Východoslovenské vy-
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či, Poprade, Gelnici, v Spišskej Novej Vsi a následne aj mestské a obecné 
zastupiteľstvá ďalších šesťdesiatich obcí na Spiši. Zastupiteľstvá spišských 
miest potom odosielali telegramy maďarskej vláde do Budapešti, v kto-
rých vyjadrovali svoje stanovisko a odhodlanie brániť integritu Uhorska. 
Integritu Uhorska však na niektorých miestach východného Slovenska 
bránili miestne maďarské národné rady a prípadne aj gardy, na Spiši ne-
mecké, so zbraňou v ruke. V Spišskej Belej miestna nemecká občianska 
stráž tvrdo zakročila proti výtržníkom, ktorí atakovali miestne židovské 
krčmy a  propagovali československý štát. Výsledkom jej zákroku bola 
smrť troch slovenských obyvateľov Spišskej Belej, ktorých príslušníci ob-
čianskej stráže postrelili a dobodali.21

V Košiciach po správach o vyhlásení československého štátu v Prahe 
nezavládla nervozita, pretože Košičania bez ohľadu na národnosť boli pre-
svedčení, že Košice sú a ostanú maďarským mestom a ostanú v Maďarsku, 
že československý štát sa ich netýka. V tom ich ubezpečovala aj demarkač-
ná čiara dohodnutá 6. decembra 1918 zástupcom československého štátu 
v Budapešti Dr. Milanom Hodžom a ministrom vojny v novej maďarskej 
vláde Albertom Barthom. Nepokoj rástol až s blížiacimi sa českosloven-
skými jednotkami, ktoré mali Košice obsadiť a pripojiť k Československu. 
Podobná nálada vládla aj vo väčších zemplínskych mestách – v Micha-
lovciach Trebišove, Humennom, kde vznikali maďarské národné rady, 
v Humennom vznikla maďarsko-slovenská národná rada, ale tá pôsobila 
v  intenciách Východoslovenskej národnej rady a stála na stanovisku in-
tegrity Uhorska.22

To sa už vo východoslovenských župách prejavovali znaky sociál-
nych nepokojov, ktoré sa premietli do rabovania židovských obchodov 
a krčiem. V slovenských a rusínskych dedinách východného Slovenska 
niesli tiež prvky národného prebudenia, keď sa hnev miestnych roľní-
kov preniesol aj na maďarónskych a maďarských notárov, miestami aj 
na učiteľov, argumentujúc, že starý uhorský režim padol a moc preberie 
nový – československý štát. Maďarské národné gardy na Zemplíne za-
kladali predovšetkým Židia v snahe chrániť svoj majetok. Jeho ochrana 
miestami nadobudla dramatickú podobu, ako to bolo napr. v Michalov-
ciach, keď občianska stráž „pod vedením samozvaného komandanta, 
maďarského žida... Samuela Weisbergera, michalovského milionára“ 10. 

davateľstvo, 1981, s. 146.
21 Archív mesta Spišská Belá (AM SpB). Pamätná kniha mesta Spišskej Belej/Gedenk-

buch der Stadt Spišská Belá od roku 1933, s. 21.
22 BELEJ, Milan. Humenné v období vzniku Československej republiky. In Vasil Fedič 

a kolektív. Dejiny Humenného. Humenné : REDOS, 2002, s. 165-166.
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novembra 1918 zastrelila dvoch roľníkov v Žbinciach. O niečo neskôr 
zas palicovali roľníkov v Úbreži, ktorých podozrievali z vyrabovania mi-
chalovských obchodov, ale podobné zásahy sa údajne diali aj v iných de-
dinách Michalovského okresu.23 Cieľom bolo zastrašiť miestne slovenské 
obyvateľstvo, ktoré sa začalo odvážnejšie vyslovovať za Československo. 
Michalovský advokát M. Löwy hľadal iné spôsoby podchytenia tunajšie-
ho slovenského obyvateľstva pre myšlienku zachovania Uhorska, o čom 
písal Oszkárovi Jászimu, maďarskému ministrovi pre národnosti v novej 
maďarskej vláde M. Károlyiho. Od neho žiadal po slovensky hovoria-
cich agitátorov, ktorí by presvedčili slovenských Zemplínčanov o  tom, 
že v českom štáte stratia svoj jazyk i národnosť, ale v novom Uhorsku sa 
im to už nemôže stať.24 Činnosť občianskych stráží a najmä ich ozbroje-
né zásahy proti nespokojnému slovenskému obyvateľstvu, ktoré chcelo 
v Michalovciach i v okolí vydrancovať židovské obchody a hostince, len 
vyburcovala protižidovské nálady. Po obsadení Michaloviec českoslo-
venským vojskom 10. januára 1919 občianska stráž zanikla a o bezpeč-
nosť v  meste sa starala československá vojenská polícia. Promaďarské 
postoje miestneho židovského obyvateľstva sa však nezmiernili, ako to 
potvrdili udalosti odohrávajúce sa o šesť mesiacov neskôr po obsadení 
územia vojskom Maďarskej republiky rád a vyhlásení Slovenskej repub-
liky rád 16. júna 1919 v Prešove.

November a december 1918 sa niesli v znamení veľkej aktivity nemec-
kého, maďarského, židovského, ale aj časti slovenského obyvateľstva na 
zachovanie Uhorska, v  znamení sociálnych nepokojov, dobovo pripiso-
vaných boľševickému hnutiu, čo bola miestami aj pravda, keď šlo o ne-
pokoje podnecované vojakmi, ktorí sa vrátili z  Ruska a  inšpirovaní ta-
mojšou boľševickou revolúciou burcovali svojich rodákov do podobných 
vystúpení, pravda, nie s cieľom zvrhnúť jestvujúci režim a nastoliť pan-
stvo proletariátu, ale aspoň čo-to ukoristiť, trocha si pomôcť a v podstate 
odventilovať sociálne napätie, v ktorom žili počas vojny. Miestne SNR sa 
na východnom Slovensku neusilovali prevziať v miestnych podmienkach 
moc, odhliadnuc od solivarskej SNR, ktorá sa jednoznačne vyslovila za 
československý štát a dostala sa do konfl iktu s Východoslovenskou národ-
nou radu a jej hlavným predstaviteľom Viktorom Dvortsákom. 

Popri slovenských národných radách vznikali aj miestne ruské národ-
né rady, ktoré zakladali Rusíni. Prvou z nich bola Ruská národná rada 

23 Ako prenasledovala maďarsko-židovská „stráž“ roľníkov v Zemplíne. In Gazdovské 
noviny, 5. 2. 1932; citované podľa MICHNOVIČ, Imrich. Michalovce v rokoch 1918 
– 1938. In Dejiny Michaloviec. Košice : TypoPress Košice, 2007, s. 191.

24 MICHNOVIČ, Imrich. Michalovce v rokoch 1918 – 1938. In Dejiny Michaloviec. 
Košice : TypoPress Košice, 2007, s. 191-192.
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(Rada Lemkov) v  Starej Ľubovni, 
druhou Karpatoruská národná 
rada v Prešove, ktoré vznikli v no-
vembri 1918 a vo svojich vyhláse-
niach sa neorientovali na Uhor-
sko, ale ani na Československo. 
Staroľubovnianska Ruská národná 
rada chcela, aby územie obývané 
Rusínmi bolo pripojené k Ukrajin-
skej národnej republike, prešovská 
Karpatoruská národná rada zas 
uvažovala o  ruskej alternatíve.25 
Zaujímavé je, že sa v dňoch plných 
napätia a  konfrontácií nedostali 
do konfl iktu ani s maďarskými ná-
rodnými radami, ani slovenskými, 
hoci ich ciele boli úplne odstredivé 
vo vzťahu k Uhorsku a k českoslo-
venskému štátu. Isté je, že ich ani 
slovenské obyvateľstvo, ani uhorskí vlastenci alebo neregistrovali, alebo 
nebrali vážne. Historické župy, ako bola Spišská, Šarišská a Zemplínska, 
ktorých sa uvedené rusínske štátotvorné koncepcie dotýkali, boli tunaj-
ším obyvateľstvom vnímané ako župy slovenské a ono vôbec nepripúš-
ťalo možnosť, aby patrili do iného východoeurópskeho štátu. Nakoniec, 
vývoj pomerov na území Ukrajiny ukázal, že sú to koncepcie neusku-
točniteľné a vskutku posunul Rusínov do hľadania iných štátotvorných 
koncepcií, vlastne v závere roka 1918 a začiatkom roka 1919 už len do 
jedinej – československej. 

Východné Slovensko sa stávalo faktickou súčasťou československého 
štátu až od polovice decembra 1918. Spišskí Nemci urobili zúfalý pokus 
vymaniť sa z československej alternatívy vyhlásením samostatnej Spiš-
skej republiky 9. decembra 1918 v Kežmarku.26 V tom čase predstavite-
lia Východoslovenskej národnej rady, ktorí ušli z Prešova do Košíc pri-
pravovali vyhlásenie Slovenskej ľudovej republiky, ktorú 11. decembra 
v Mestskom dome v Košiciach aj vyhlásili. Toho dňa však spišskí Nemci 
rezignovali na Spišskú republiku a 11. decembra 1918 ich zástupcovia 

25 Viac pozri: ŠVORC, Peter. Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1919 – 1946. Praha : Li-
dové noviny, 2007.

26 ŠVORC, Peter. Spiš na prahu novej doby (1914 – 1921). In Spišské exody v 20. storočí. Ed. 
Miroslav Polák a Peter Švorc. Levoča : Občianske združenie Krásny Spiš, 2017, s. 34.

Dr. Anton Beskid, predseda Karpatoruskej 
národnej rady v Prešove.

Archív autora
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Dr. Förster a Dr. Winkler prišli do Liptovského Mikuláša, aby nadvia-
zali styk s liptovským výborom Slovenskej národnej rady a oznámili, že 
Čechov chcú prijať priateľsky a nepostavia sa ani proti prichádzajúcemu 
česko-slovenskému vojsku. Bol to najvyšší čas. 14. decembra 1918 čes-
ko-slovenské vojsko pod vedením plukovníka Schöbla obsadilo Poprad, 
16. decembra Kežmarok.27

V Košiciach 15. decembra 1918 košická Maďarská národná rada od-
hlasovala rozhodnutie vojensky brániť mesto.28 O Prešove zatiaľ nevieme, 
či aj v  jeho prostredí vznikli podobné rozhodnutia, hoci podobne ako 
v Košiciach či iných mestách, aj v Prešove vznikla maďarská národná gar-
da. Miestna dobová tlač to nepotvrdzuje a  ani spomienky Belu Kleina-
-Tesnoskalského neevidujú takúto iniciatívu, uvádzajú len to, že po vstupe 
československých vojsk do mesta maďarská garda zanikla.29

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove vo svojom vyhlásení z 30. novembra 
1918 uznávalo emancipačné snahy Slovákov, ale dokázalo sa s nimi stotož-
niť len za predpokladu, že sa uskutočnia v rámci Uhorska. Z obavy pred 
drancovaním a výtržnosťami zriadilo občiansku stráž, ktorá mala 143 čle-
nov a na svoju činnosť dostala od magistrátu 36 000 korún.30

Druhá polovica decembra 1918 sa už čoraz viac javila ako posledné 
a krátke obdobie uhorského Prešova. Eperjesi Lapok oboznamovali svo-
jich čitateľov s vyhlásením Župnej národnej rady, podpísaným jej pred-
sedom Józefom Kőszeghym a tajomníkom Arpádom Fiffi  kom, ktoré vy-
zývalo obyvateľstvo Šarišskej župy, aby zachovalo pokoj, keď bude mestá 
a dediny župy obsadzovať okupačné československé vojsko. Podľa neho, 
šlo o rozhodnutie „versaillskej vojnovej rady“ obnoviť v Uhorsku pokoj 
a poriadok a zlikvidovať rozmáhajúcu sa anarchiu.31 V tom istom čísle 
uverejnila redakcia správu, ktorá mala upokojiť prestrašené maďarské 
obyvateľstvo mesta. Mala názov Eperjes magyar marad (Prešov zostane 
maďarským)32. V nej oboznamuje čitateľov s pozdravom ministra ma-

27 Die Besetzung von Késmárk. In Karpathen-Post, 26. Dezember 1918, 39. Jahrgang, 
Nr. 52, s. 1; SULAČEK, Jozef. Sociálne premeny na Spiši v prvej polovici 20. storočia. 
In Peter ŠVORC (ed.). Spiš v kontinuite času/Zips in der Kontinuität der Zeit. Prešov-
-Bratislava-Wien : UNIVERSUM, 1995, s. 170.

28 ŠVORC, Peter. Košice a začleňovanie mesta do nového štátu 1918 – 1919. In Štefan 
Šutaj (ed.). Košice a dejiny – dejiny Košíc. Acta Facultatis philosophiae Universitatis 
Šafarikianae. Košice : Filozofi cká fakulta UPJŠ, 2011, s. 98.

29 SNK ALU Martin, KLEIN-TESNOSKALSKÝ, ref. 8, s. 158.
30 KÓNYA, Peter a kol. Dejiny Sabinova. Sabinov : Mestský úrad, 2000, s. 281-282.
31 Sárosvármegye közönségéhez (Verejnosti Šarišskej župy). In Eperjesi Lapok, Eperjes, 

1918, december 22., XLIII. Évi – 51. szám, s. 1.
32 Eperjes magyar marad (Prešov zostane maďarským). In Eperjesi Lapok, Eperjes, 
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ďarskej vlády Oszkára Jásziho a slovami, ktorými Jászi oceňoval význam-
nú úlohu Prešova pri šírení maďarskej kultúry v hornom Uhorsku. Jászi 
povzbudzoval Prešovčanov, aby vydržali jasne prezentovať svoj vzťah 
k Uhorsku, a  teda aj oprávnenosť zotrvania mesta v maďarskom štáte. 
Ďalšie správy však tento optimizmus negovali, ako napr. správa prevza-
tá z časopisu Felsőmagyarország (Horné Uhorsko), ktorá oznamovala, 
že prešovský štátny ženský učiteľský ústav bude premiestnený do Košíc. 
Redakcia síce s poľutovaním dodala, že „...Prešov ešte nezomrel ako ma-
ďarské mesto a dobrí susedia sa už delia o jeho pozostatok, ako o Kris-
tov plášť; o právnickú akadémiu sa uchádza Miskolc, o ženský učiteľský 
ústav hladné Košice...“33

Dňa 28. decembra 1918 Prešov obsadili československé vojenské jed-
notky pod velením pplk. F. Berana. Vojsko, ktoré mal k dispozícii, pozo-
stávalo z dvoch práporov streleckého pluku č. 30, z polovičky práporu 
pešieho pluku č. 21 a z dvoch húfnicových batérií, ďalej to bol prápor 

1918, december 22., XLIII. Évi – 51. szám, s. 4.
33 Az eperjesi állami tanítónőképző áthelyezése Kassára (Preloženie prešovského štát-

neho ženského učiteľského ústavu do Košíc). In Eperjesi Lapok, Eperjes, 1918, de-
cember 22., XLIII. Évi – 51. szám, s. 5.

Československí vojaci obsadzujú Prešov 28. decembra 1918.
Archív autora
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zostavený zo slovenských dobrovoľníkov, jeden prápor 1. čsl. dobrovoľ-
níckeho pluku, 1 eskadróna a obrnený vlak. Časť tohto vojska obsadila 
Prešov.34 

Z  balkóna prešovskej radnice ich privítal prešovský roľník Andrej 
Tomko. K  československým vojakom, ktorí prišli do Prešova, sa pred 
mestským úradom prihovoril ich veliteľ stotník Jedlačko, ktorý ich upo-
zornil na to, že Česi prišli do Prešova oslobodiť Slovákov spod tisícroč-
nej poroby, spod maďarského a židovského panstva, ale nie vynášať nad 
nimi súdy. Tie mala neskôr urobiť nezávislá komisia, ktorá by potrestala 
všetkých, čo v minulosti ubližovali slovenskému obyvateľstvu.35 Vojenský 
veliteľ nadporučík I. Myšička zas vyzval Prešovčanov na založenie SNR 
a  tá bola aj ofi ciálne vytvorená v  takom personálnom obsadení, ako sa 
sformovala v priebehu decembra. Jej sídlom sa stali priestory Tatrabanky. 
Prešov sa tak stal súčasťou československého štátu. 

Košice boli k  Československu pripojené o  deň neskôr – 29. decem-
bra 1918, a to o dva dni skôr, ako sa dohodli parlamentári oboch strán. 
Termín obsadenia mesta predstavitelia Košíc a Abovsko-turnianskej župy 
dohodli s parlamentármi československého vojska kapitánmi Vincentom 
Bělohubým a Karlom Napravilom na 31. december 1918, no v meste pre-
pukali nepokoje, rabovačky, a tak, zdanlivo paradoxne, maďarský vládny 
komisár Mikloš Molnár ešte 28. decembra požiadal veliteľstvo českoslo-
venského vojska, aby obsadilo mesto a urobilo v ňom poriadok.36 Maďar-
skí Košičania však i naďalej ostali v presvedčení o dočasnosti tohto aktu, 
čo v novom roku potvrdzoval celý rad protestov i provokácií voči česko-
slovenskej štátnej moci, ktorá v meste i naďalej pretrvávala.

Severná časť Šarišskej župy a Zemplín boli československým vojskom 
obsadzované až v  januári 1919. 4. januára 1919 bol obsadený Bardejov, 
Michalovce 10. januára 1919, Humenné 13. januára. Územie Slovenska 
sa tak pomaly stávalo integrálnou súčasťou Československej republiky, čo 
ešte neznamenalo, že na pripojenom území okamžite začne plnohodnotne 
pracovať československá štátna a verejná správa v obecných, mestských, 
okresných či župných podmienkach. 

V prvých januárových dňoch 1919 sa etablovala československá správa 
na pripojenom území menovaním a aj faktickým obsadzovaním župan-
ských miest vo východoslovenských župách: Ján Rumann v Spišskej župe 

34 SNK ALU Martin, KLEIN-TESNOSKALSKÝ, ref. 8, s. 157-158.
35 SNK ALU Martin, KLEIN-TESNOSKALSKÝ, ref. 8, s. 20.
36 KOHOUT, Jozef V. Obsadenie Košíc československým vojskom 29. decembra 1918 

– udalosti v  januári a  februári 1919. In MEDVECKÝ, Karol A. Slovenský prevrat. 
Sväzok IV. Bratislava : Komenský – vydavateľská a literárna spoločnosť s. r. o., 1931, 
s. 289-292.
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so sídlom v Levoči (7. 1. 1919), Pavol Fábry v Šarišskej župe so sídlom 
v Prešove (11. 1. 1919), Ján Sekáč v Abovsko-turnianskej župe (8. 2. 1919, 
pôvodne bol za župana menovaný Ján Janček ml., ale menovanie nepre-
vzal), Dr. Vladimír Mutňanský sa stal 8. januára 1919 košickým mešťanos-
tom a Milutin Križko v Zemplínskej župe so sídlom v Sátoraljaujhely (2 
týždne) koncom decembra 1918 a potom do leta 1919 v Trebišove, 1919 
– 1920 v Michalovciach.37 

Slovenskí župani sa po nástupe na miesto svojho pôsobenia stretáva-
li s  výraznou neochotou župného úradníctva podieľať sa na konsolidá-
cii miestnych pomerov. Rovnaká nechuť a neochota vládli na mestských 
a obecných úradoch, ak na poste starostu, resp. richtára nebol Slovák pro-
československej orientácie. Takí boli v podstate len v dedinách, vo výcho-
doslovenských mestách mestské zastupiteľstvá i  starostovia boli maďar-
skej, nemeckej, prípadne aj židovskej národnosti, a žiaden z nich nebol 
zástancom československej štátnej idey. Podobné to bolo aj na iných stra-
tegických miestach, ako boli poštové úrady, železničné stanice, ale aj školy, 
kde učitelia len opatrne a  mnohí s  nevôľou prejavili ochotu zložiť sľub 

37 MICHNOVIČ, ref. 24, s. 194.

Vavro Šrobár sa prihovára Prešovčanom 11. januára 1919 z balkóna Čierneho orla, 
vpravo od neho nový šarišský župan Dr. Pavol Fábry.

Krajské múzeum v Prešove
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vernosti Československej republike, a  začiatkom roka 1919 ešte väčšina 
z nich zloženie takéhoto sľubu pokladala za vlastizradu a sprenevereniu 
sa Uhorsku.

Fyzické začlenenie východného Slovenska do Československej repub-
liky bolo ukončené v januári 1919, rovnako dôležité mentálne začlenenie 
– prijatie, akceptovanie a stotožnenie sa s Československom však trvalo 
oveľa dlhšie, líšilo sa v závislosti od národnosti obyvateľstva tohto regiónu.

Integration of Eastern Slovakia into the First 
Czechoslovak Republic (1918-1919)
On October 28, 1918, the National Assembly in Prague declaredthe Czecho-
slovak Republic.However, at that time, the Slovak territory was an integral 
part of Hungary and remained so in the following days, and in the case of 
Eastern Slovakia, it remained so until the end of 1918, more precisely until 
January 1919 until it was occupied by the Czechoslovak army. Hungarians, 
Germans, Jews, and some Slovaks and Ruthenians from eastern Slovakia 
who served Hungary and its authorities, refused the new stateand through 
national assembliesproclaimed their adherence towards Hungary and de-
manded the preservation in its original territorial form. Moreover, this was 
done not only by memoranda addressed to the international public but also 
by the declaration of the independent Spiš republic (9 December 1918) and 
by the declaration of the Slovak People’s Republic in Kosice (11 December 
1918). Both existed shortly and were disbanded before the arrival of the Cze-
choslovak army. Th is was impetuously expected by the Slovak population, 
which immediately joined the Czechoslovak Republic. In the fi rstmonths of 
1919 power was held inEastern Slovakia district administrators and their 
offi  cials.Th is also aff ected individual towns and villages in which local Slo-
vaks took power.

Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
Inštitút histórie, Filozofi cká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 
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ROK 1918 A  ROZVOJ SLOVENSKÉHO 

NOVINÁRSTVA V PREŠOVE1

Ján Džujko

Rok 1918 sa stal významným medzníkom v  rozvoji slovenského novinár-
stva, ktoré stálo na sklonku 1. sv. vojny takmer pred úplným zánikom. Vý-
chodoslovenské novinárstvo do vzniku Československej republiky s výnim-
kou niekoľkých slovenských periodík takmer neexistovalo. Až novovzniknutý 
štát vytvoril priestor na vydávanie slovenských novín a  časopisov. Aj keď 
nové periodiká vznikali na západnom a strednom Slovensku už v novembri 
a decembri v roku 1918, na periférii krajiny prví priekopníci slovenskej tlače 
vyšli až v roku 1919. Bolo to spôsobené predovšetkým predchádzajúcim ne-
priaznivým národnokultúrnym, hospodárskym, spoločenským i  sociálnym 
vývojom na východe krajiny. Po vzniku republiky zas skutočnosťou, že čes-
koslovenské vojsko obsadilo mesto až koncom decembra 1918 a až začiat-
kom nasledujúceho roka sa podarilo presadiť v meste československú správu. 
Následne vyšli v meste Šarišské hlasy (1919 – 1920), Novinky pre Slovenské 
deti (1919, 1923 – 1925), ktoré prispeli ku konsolidácii pomerov v  meste 
a Naša červena zastava (1919), ktorá vyšla ako tlačový orgán Slovenskej re-
publiky rád, popierajúca novovzniknutý štát. Ďalší progres slovenského no-
vinárstva v meste nastal až v roku 1920 a počet periodík v medzivojnovom 
období, ktoré tu napokon vyšli, bol 38.

Vznik Československej republiky mal pozitívny vplyv aj na rozvoj sloven-
ského novinárstva, nachádzajúceho sa pred 1. svetovou vojnou takmer 
pred svojím zánikom. Koncom roka 1918 neboli ešte na východnom Slo-
vensku vytvorené podmienky, umožňujúce vznik nových periodík.2 Situ-

1 Príspevok vznikol v rámci projektu APVV-15-0036 Východné Slovensko v 19. a 20. 
storočí vo vzťahu centra a periférie.

2 V štúdii sledujeme vznik prvých periodík vydávaných po 28. októbri 1918 v  slo-
venskom jazyku v Prešove. Ide o noviny a časopisy, priekopníckeho charakteru. Na 
rozdiel od iných častí Slovenska na východnom Slovensku začali vychádzať prvé 
periodiká až v roku 1919. Postupne približujeme aj ich formálnu a obsahovú strán-



25

áciu na periférii krajiny komplikovala skutočnosť, že sa tu vytvorili až 4 
národné rady, a to slovenská a rusínska, ktoré boli za vznik Českosloven-
skej republiky, a maďarská a nemecká, ktoré boli za udržanie v rámci no-
vého Maďarska.3 Slovenské novinárstvo tu navyše nemalo takmer žiadnu 
predvojnovú tradíciu. 

Podobne tomu bolo aj v Prešove. Okrem v šarišskom dialekte týždenne 
vydávanej Našej zastavy (1907 – 1918), ktorá bola v službách maďarskej 
vlády, ako nástroja odnárodňovacej politiky, v meste nemalo novinárstvo 
žiadneho zástupcu. Popri absencii slovenskej tlače tu chýbala aj početnej-
šia slovenská inteligencia. Podľa verejného notára Michala Slávika žilo 
v Prešove v období prevratu len niekoľko obyvateľov explicitne prejavu-
júcich svoju slovenskú národnú identitu.4 Dôvodom tohto nepriaznivé-
ho stavu koncom roka 1918 bola aj neochota bývalých maďarských elít, 
prouhorsky zmýšľajúcich úradníkov, usilujúcich sa eliminovať akékoľvek 
prejavy postupne rozmáhajúceho sa slovenského národného života či 
presadzovania myšlienok o československej štátnosti. Navyše sa neustále 
snažili znemožňovať odoberanie slovenskej tlače vydávanej na strednom 
či západnom Slovensku. Maďarská propaganda tak úspešne naďalej za-
pĺňala informačné vákuum, vytvorené absenciou slovenských periodík. 
V meste vychádzalo v roku 1918 5 po maďarsky písaných periodík, pri-
čom predvojnová tradícia maďarského novinárstva bola bohato reprezen-
tovaná viac ako 20 titulmi periodickej tlače.5

Národnopolitickú situáciu na východe krajiny stále ovplyvňovali po-
hotovostné jednotky a žandárstvo, zasahujúce všade tam, kde sa prejavil 
odpor proti bývalej úradnej moci. Najbrutálnejším zákrokom bola popra-
va 41 vojakov a 2 civilistov práve v Prešove z 31. októbra na 1. novembra 
1918, po tom, čo podnapití vojaci miestnej posádky 67. pešieho pluku 

ku v tomto roku, resp. v ich prvom ročníku. Príspevky publikované predovšetkým 
na stránkach Šarišských hlasov poukazujú na rozvoj slovenského národného života 
a upevňovanie československej štátnosti na východnom Slovensku. Novinky pre slo-
venské deti zas poukazujú na chýbajúce učebnice a snahu o rozvoj slovenského škol-
stva v  regióne. Naša červena zastava demonštruje nestálosť štátoprávnych pome-
rov v prvých mesiacoch existencie samostatnej ČSR. Význam prvých slovenských 
periodík spočíval aj v  tom, že prinášali Slovákom informácie o  aktuálnom dianí 
v regióne i na Slovensku či v celej nonovzniknutej republike. Poznanie prvých titu-
lov slovenskej tlače umožňuje pochopiť, v akých pomeroch vznikali a aký progres 
postupne zaznamenalo slovenské novinárstvo v medzivojnovom období.

3 TAJTÁK, Ladislav. Národnodemokratická revolúcia na východnom Slovensku v roku 
1918. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972, s. 57 – 103. 

4 SLÁVIK, Michal. Slovenskí národovci do 30. 10. 1918. Trenčín, 1945, s. 236.
5 POTEMRA, Michal. Bibliografi a inorečových novín a časopisov na Slovensku do roku 

1918. Martin : Matica Slovenská v Martine, 1963, s. 739 – 740.
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Naša červena zastava - titulná strana.
Archív autora
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vyrabovali obchody a krčmy na Hlavnej ulici v meste.6 Štefan Dessewf-
fy, hlavný redaktor Našej zastavy, priznal, že hromadná poprava pokazi-
la verejnú mienku v Prešove. Začiatkom novembra 1918 vznikla v meste 
Východoslovenská rada, ktorá bez podpory východoslovenského oby-
vateľstva vystupovala v jeho mene. Tá prostredníctvom svojho predsedu 
Viktora Dvortsáka ideovo nadviazala na jeho koncepciu slovjackeho ná-
roda. Podľa nej tu žijúci Slováci neboli Slovákmi, ale Slovjakmi so svojou 
vlastnou históriou, kultúrou a jazykom. Východoslovenská rada sa tak ta-
kýmto spôsobom snažila poukázať na nejednotnosť slovenského národa. 
26. novembra 1918 zvolala aj verejné zhromaždenie v meste, ktoré sa však 
skončilo neúspešne. Maďarská národná rada v Prešove sa snažila dokázať, 
že podľa národnostného zloženia bolo mesto prevažne maďarské a poža-
dovala, aby Prešov ostal pod maďarskou správou.7 

Napriek rozličným ďalším početným aktivitám i agitácii Východoslo-
venskej rady i Maďarskej národnej rady v Prešove československé vojsko 
obsadilo mesto 28. decembra 1918. Nový župan Pavol Fábry, vymenovaný 
československou vládou, sa ujal svojho úradu 11. januára 1919. V tento 
deň sa pred budovou Čierneho Orla zišlo zhromaždenie ľudí, pred kto-
rým rečnil aj minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár. 
Následne 20. januára 1919 rozpustil župan stoličný výbor a  vymenoval 
správny výbor. Rozpustil aj zastupiteľský zbor mesta. Úradným jazykom 
sa stala slovenčina. Svojím nariadením zrušil štatariálne nariadenia a bolo 
vyhlásené stanné právo na zločiny proti Československej republike, pro-
ti vojenskej moci, ako aj osobnej a majetkovej bezpečnosti. Podporoval 
vznik nových organizácií, spolkov a periodík rozvíjajúcich slovenský ná-
rodný život a upevňujúcich novovzniknutý štát.8 

Už 16. decembra 1918 na zasadnutí rady Ministerstva s plnou mo-
cou pre správu Slovenska v Žiline navrhol Milan Ivanka, aby sa rozšíril 
okruh slovenskej tlače a aby sa v každej slovenskej župe vydával úradný 
časopis, v ktorom by boli publikované úradné vyhlášky, nariadenia, ak-
tuálne informácie, správy, komentáre, úvodníky a pod.9 Pravdepodobne 

6 TAJTÁK, Ladislav. Východné Slovensko v roku 1918. In DROBŇÁK Martin – SZA-
BÓ Viktor (ed.). Prvá svetová vojna a východné Slovensko. Humenné : Klub vojen-
skej histórie Beskydy, Humenné, 2014, s. 107. ISBN 978-80-971858-5-5.

7 TAJTÁK, Ladislav. Revolučné prejavy ľudu na východnom Slovensku v roku 1918 za 
pripojenie k ČSR. In SEDLÁK Imrich (ed.) Nové obzory 10. Košice : Východosloven-
ské vydavateľstvo v Košiciach, 1968, s. 96 – 105.

8 CHMELÁROVÁ, Mária – PAŽUR, Štefan. Politický vývin v  prvom desaťročí tr-
vania ČSR. In SEDLÁK Imrich (ed.). Dejiny Prešova 2. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo v Košiciach, 1965, s. 147.

9 RUTTKAY, Fraňo. Slovenská žurnalistika v  období vzniku našej štátnosti. Otázky 
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nielen z  tohto dôvodu začali v Prešove vychádzať Šarišské hlasy (1919 
– 1920) s podtitulom Týždenný časopis pre hospodárske a kultúrne po-
vznesenie obyvateľstva župy Šarišskej. Úradný orgán župana v Prešove.10 
Stali sa priekopníkom po slovensky písanej tlače vydávanej v  Prešove 
po roku 1918.11 Prvýkrát vyšli 6. apríla 1919. Vychádzali s  týždennou 
periodicitou vždy v nedeľu.12 Tlačili sa na 4 až 16 stranách v Kníhtlačiar-
ni Árpáda Kóscha, následne v  Kníhtlačiarni Sv. Mikuláša v  Prešove.13 
Noviny boli cenovo dostupné a  patrili k  najlacnejším periodikám na 
Slovensku.14 Neskôr však bola redakcia nútená zvýšiť ich cenu z 20 na 40 
hal.15 Vydavateľom novín bol Župný úrad v Prešove a po ňom Emanu-
el Pohl. S výnimkou niekoľkých listov čitateľov uverejnených v šarištine 
bol tento týždenník písaný v slovenskom jazyku. Vo vedení redakcie sa 
postupne vystriedali Emanuel Pohl, Vladimír Gallay a  Ľudovít Kühn. 
V Šarišských hlasoch sa po určitom čase ustálili tieto rubriky: Besednica, 
Divadlo, Dopisy našich čitateľov, Chýrnik, Hospodárstvo, Písomníctvo, 
Politický prehľad, Sokolský zvestník, Školské zprávy, Školstvo. Mali tiež 
nesamostatnú prílohu Zábavná príloha Šarišských Hlasov – Rozprávky, 
v ktorej uverejňovali na pokračovanie diela Jozefa Gregora Tajovského, 
Svetozára Hurbana Vajanského a Ľudovíta Kühna.16 Noviny sa zo začiat-
ku rozširovali aj vďaka tomu, že boli úradným orgánom prešovského 
župana.17 Postupne si však získali širší okruh čitateľov a svojich abonen-

žurnalistiky 32, č. 2, 1989, s. 20-21.
10 15. 2. 1920 zmenili noviny svoj podtitul na Týždenný časopis pre hospodárske a kul-

túrne povznesenie obyvateľstva župy šarišskej. Pozri: Šarišské hlasy, roč. II, 15. 2. 
1920, č. 7, s. 1.

11 Okrem Šariských hlasov vyšiel v apríli 1919 v Prešove ešte mesačník Novinky pre 
slovenské deti. Pozri KIPSOVÁ, Mária. Bibliografi a slovenských a inorečových novín 
a časopisov z rokov 1919 – 1938. Martin : Matica slovenská, 1968, s. 294; Novinky pre 
slovenské deti, roč. I, aprílové číslo, 1919, s. 1 – 16. 

12 V súvislosti s vpádom maďarskej Červenej armády na územie Slovenska koncom 
mája 1919 noviny nevychádzali v období od 8. 6. 1919 do 12. 7. 1919. Pozri: Šarišské 
hlasy, roč. I, 8. 6. 1919, č. 10; Šarišské hlasy, roč. I, 12. 7. 1919, č. 11. 

13 DERFIŃÁK, Patrik. Arpád Kósch, významný prešovský kníhtlačiar a vydavateľ. In 
DOMENOVÁ, Marcela (ed.) Z minulosti a súčasnosti knižnej kultúry Prešova. Pre-
šov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2007, s. 58. – 59. ISBN 978-80-85734-67-6.

14 Zvýšenie predplatného na Šarišské Hlasy. In Šarišské hlasy, roč. I, 21. 12. 1919, č. 34, 
s. 3.

15 25. 12. 1919 zvýšila redakcia predplatné novín v súvislosti s fi nančnými probléma-
mi a stúpajúcimi nákladmi súvisiacimi s ich vydávaním. Pozri Redakcia: Zvýšenie 
predplatného na Šarišské Hlasy. In Šarišské hlasy, roč. II, 4. 1. 1920, č. 1, s. 3.

16 Táto, podľa novín, románová príloha vychádzala v Šarišských hlasoch od 21. 3. 1920 
(č.12) do 23. 5. 1920 (č. 21). 

17 Rozširovanie Šarišských Hlasov, ako úradný orgán župana v Prešove. In: Šarišské 
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tov mali nielen na východnom Slovensku či v  Československu, ale aj 
v zahraničí.18 Náklad niektorých čísel dosahoval podľa redakcie 20 000 
výtlačkov.19 Šarišské hlasy boli adresované najmä šarišským roľníkom, 
ale okrajovo oslovovali aj miestnu inteligenciu. Práve im sa snažili re-
daktori a dopisovatelia prinášať informácie predovšetkým z politického, 
hospodárskeho a kultúrneho diania v regióne. Tie boli doplnené dôleži-
tými správami celoslovenského či celorepublikového významu, pričom 
zahraničné správy sa v Šarišských hlasoch vyskytovali len sporadicky. Aj 
keď z obsahového hľadiska novín v programovom článku, ako i samot-
nom podtitule týždenníka deklarovali redaktori predovšetkým snahu 
prispieť ku kultúrnemu a hospodárskemu povzneseniu obyvateľov vý-
chodného Slovenska, resp. Šariša, zvýšenú pozornosť venovali napokon 
aj šíreniu národného a občianskeho povedomia. 

Popri krátkych oznamoch a správach o kultúrnych podujatiach orga-
nizovaných s  nadšením, v  mnohých prípadoch vo východoslovenských 
mestách a dedinách po prvýkrát v slovenskom jazyku, jedinou kultúrnou 
oblasťou, ktorej sa Šarišské hlasy venovali nepretržite, bolo školstvo.20 Tej-
to problematike sa na stránkach novín, aj mimo rubrík Školské zprávy, 
Školstvo, zaoberal v desiatkach článkoch predovšetkým školský inšpektor 
Pavel Gallo. Nielen on, ale i ďalší sporadickejšie prispievajúci dopisova-
telia sa snažili čitateľom priblížiť význam vzdelania a  poukázať na jeho 
potrebu predovšetkým pre roľnícke deti a mládež. V tomto smere sa usi-
lovali odstrániť najmä následky maďarizácie a čím skôr prispieť k tomu, 
aby na východe krajiny vyrástla sieť slovenských škôl a  následne nová 
generácia vzdelaných Slovákov. Odsudzovali tiež rodičov, odmietajúcich 
z rozličných príčin poskytnúť vzdelanie vlastným deťom. V jednom z prí-
spevkov Pavel Gallo napísal: ,,Načo potom udržiavame školy, keď chce-
te mať rodičia len pastierov zo svojich detí. Ani predstaviť si neviete, čo 
za krivdu páchate vlastným deťom, keď ich odťahujete zo školy.“21 Popri 

hlasy, roč. I, 27. 4. 1919, č. 4, s. 7; Šarišské Hlasy. In Šarišské hlasy, roč. I, 17. 8. 1919, 
č. 16, s. 3; Šarišské Hlasy. In: Šarišské hlasy, roč. I, 17. 8. 1919, č. 16, s. 3.

18 Prvé objednávky Šarišských Hlasov z Ameriky. In Šarišské hlasy, roč. I, 19. 7. 1919, 
č. 12, s. 3. 

19 Redakcia: Zvýšenie predplatného na Šarišské Hlasy. In Šarišské hlasy, roč. II, 4. 1. 
1920, č. 1, s. 3.

20 Prvý slovenský večierok šarišských učiteľov. In Šarišské hlasy, roč. I, . 10. 8. 1919, č. 
15, s. 2 – 3; Z Vel. Šariša. In Šarišské hlasy, roč. I, . 25. 5. 1919, č. 8, s. 3; V. N.: Prvé 
slovenské predstavenie vo Veľkom Šariši. In Šarišské hlasy, roč. I, . 8. 6. 1919, č. 10, 
s. 3.

21 GALLO, Pavel: Šarišským rychtárom a učiteľom do pozornosti. In Šarišské hlasy, 
roč. I, 18. 5. 1919, č. 7, s. 6.
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mnohých oznamoch o zápisoch žiakov a študentov do slovenských škôl 
sa však autori článkov snažili vnímať aj ich zložité sociálne postavenie.22 
Napriek tomu, že objektívne vnímali povojnové pomery na východnom 
Slovensku, neprestávali poukazovať na nevyhnutnosť pravidelnej školskej 
dochádzky a povinnosť rodičov odbremeniť svoje deti od domácich prác, 
ktoré im bránili v príprave na vyučovanie.23 

Okrem rodičov kriticky oslovovali aj slovenských učiteľov, používajúcich 
nielen v domácnosti, ale aj na verejnosti naďalej maďarčinu. Pavel Gallo pod 
hrozbou odobratia ,,štátnej podpory“ upozorňoval pedagógov na to, aby 
nielen v škole, ale aj na verejnosti boli šíriteľmi slovenčiny.24 Učiteľov nabá-
dal k samovzdelávaniu a účasti na rôznych ,,naukobehoch“, organizovaných 
pre nich, preto, lebo ...,,v župe našej sotva ktorý učiteľ zná správne hovoriť 
a písať po slovensky a tym menej oboznámený je s našou literatúrou, deje-
pisom...“25 V tejto súvislosti dopisovatelia poukazovali taktiež na potrebu čo 
najrýchlejšieho odmaďarčenia školstva a odstránenia maďarských a maďa-
rónskych pedagógov zo škôl. Považovali to za jednu z najväčších prekážok 
napredovania školstva na východnom Slovensku. ,,Potrebujeme len usilov-
ných, oddaných a spoľahlivých slovenských učiteľov, kto ešte i teraz čaká na 
spásu Maďarska, nech soberie sa z kratšej cesty za tými, ktorí tak buntošili 
a ktorých iste nik neoplakáva. Požadujeme v prvom rade úprimné pestova-
nie slovenského povedomia, kto to neurobí, bárs i sľub složil, na jeho služby 
nerátame.“26 Na druhej strane však uvoľnené miesta zostávali prázdne. Ešte 
v auguste 1919 bolo v Šarišskej župe neobsadených 150 učiteľských miest.27 
Autori článkov tak upozorňovali aj na obce, v ktorých už niekoľko rokov 
chýbali slovenskí učitelia.28 Podľa redaktorov však riešenie tohto problému 

22 Československá pečlivosť o deti v Prešove a župe Šarišskej. In Šarišské hlasy, roč. I, 
14. 9. 1919, č. 20, s. 1 – 2; GALLO, Pavel: Pamätajme na chudobnú študujúcu mlá-
dež. In Šarišské hlasy, roč. I, 12. 10. 1919, č. 24, s. 1; Pečlivosť o deti v župe šarišskej. 
In Šarišské hlasy, roč. I, 19. 10. 1919, č. 25, s. 1. 

23 Pozri napr. GALLO, Pavel: Slovenské školy. In Šarišské hlasy, roč. I, 6. 4. 1919, č. 1, s. 
5; GALLO, Pavel: K budúcemu školskému roku. In Šarišské hlasy, roč. I, 17. 8. 1919, 
č. 16, s. 5. – 6; L.: Prečo musíme posielať deti do školy? In Šarišské hlasy, roč. I, 23. 
11. 1919, č. 30, s. 1; GALLO, Pavel: Slovenská škola. In Šarišské hlasy, roč. I, 25. 12. 
1919, č. 35, s. 5.

24 GALLO, Pavel: Už dávnejšie... In Šarišské hlasy, roč. I, 16. 11. 1919, č. 29, s. 3 – 4.
25 GALLO, Pavel: Následkom toho... In Šarišské hlasy, roč. I, 1. 6. 1919, č. 9, s. 4.
26 GALLO, Pavel: Šarišským učiteľom do pozornosti! In Šarišské hlasy, roč. I, 12. 7. 

1919, č. 11, s. 7.
27 GALLO, Pavel: Slovenské školstvo na Východe. In Šarišské hlasy, roč. I, 3. 8. 1919, č. 

14, s. 4 – 5.
28 GALLO, Pavel: Tak sa zdá ... In Šarišské hlasy, roč. I, 7. 12. 1919, č. 32, s. 4 – 5; GAL-

LO, Pavel: Hľadáme dobrých slovenských učiteľov do Šariša. In Šarišské hlasy, roč. I, 
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ostávalo bez povšimnutia kompetentných úradov i  samotných učiteľov. 
Jedným z dôvodov bola skutočnosť, že východoslovenské dedinky neboli 
ideálnym pôsobiskom dokonca ani pre nekvalifi kovaných učiteľov. Práve 
tu však bola ich prítomnosť najpotrebnejšia, a to nielen kvôli vzdelávaniu 
a výchove, ale aj kvôli organizovaniu národno-kultúrneho a spoločenského 
života v týchto obciach. 

Popri neustálych výzvach redakcie adresovaných rodičom, aby umož-
nili svojim deťom vzdelávať sa v slovenských školách, poukazovali pisate-
lia príspevkov aj na možnosť rozširovania si vedomostí prostredníctvom 
čítania slovenských kníh a periodík. Jeden z nich vo svojom článku na-
písal: ,,Dnes nemá a nesmie byť slovenská rodina bez slovenských noví-
n...“29 Keďže týždenník bol zo začiatku nepolitický a  adresovaný najmä 
roľníkom, odporúčal im predplatiť si periodiká z okruhu záujmovej tlače, 
a to predovšetkým hospodárske časopisy, akými boli: Slovenský hospodár, 
Hospodársky obzor, Roľník, Slovenský remeselník a i. Oznamy o nových 
slovenských knihách prinášal v rubrike Písomníctvo.

Prispieť k, v úvode, deklarovanému cieľu novín, hospodársky povzniesť 
šarišských roľníkov, sa týždenník usiloval najmä publikovaním osvetovo-
-poučných príspevkov, ktoré sa zaoberali problematikou správneho pes-
tovania poľnohospodárskych plodín a  chovu domácich hospodárskych 
zvierat. Popri tom uverejňoval aj rozličné nariadenia, vyhlášky a  nové 
zákony, pričom čitateľom na základe písomnej žiadosti zaslanej redakcii 
sľuboval aj bezplatnú právnu pomoc v tejto oblasti.30 Roľníkov tiež vyzýval 
k organizovaniu sa v rozličných slovenských hospodárskych združeniach 
či spolkoch a neskôr, keď sa stal politickým tlačovým orgánom, aj k člen-
stvu v Slovenskej národnej a roľníckej strane. Autori jednotlivých článkov 
zaoberajúcich sa hospodárskou tematikou sa však nevenovali dôležitejším 
problémom, akým napr. bola pozemková reforma. 

Redaktori Šarišských hlasov sa na stránkach novín usilovali tiež šíriť 
a upevňovať slovenské národné povedomie. V centre ich pozornosti stálo 
predovšetkým odbúravanie maďarčiny z verejného života a presadzova-
nie slovenského rázu miest a  obcí na východnom Slovensku. V  prvom 
rade dopisovatelia dbali na dodržiavanie používania slovenského jazyka 
v školách, kostoloch, reštauráciách, obchodoch či v úradoch.31 V rubri-

11. 7. 1919, č. 28, s. 4.
29 VANČO, Ján: Vzdelávajme sa! In Šarišské hlasy, roč. I, 8. 6. 1919, č. 10, s. 4.
30 Právny a hospodársky radca. In Šarišské hlasy, roč. I, 20. 4. 1919, č. 3, s. 7.
31 Prešovskí františkáni. In Šarišské hlasy, roč. I, 4. 5. 1919, č. 5, s. 4; Meno mesta Pre-

šov nepreložiteľné. In: Šarišské hlasy, roč. I, 9. 11. 1919, č. 28, s. 3; Zmena mien. In 
Šarišské hlasy, roč. I, 13. 4. 1919, č. 2, s. 4; Nové pomenovanie ulíc v Prešove. In 
Šarišské hlasy, roč. I, 30. 11. 1919, č. 31, s. 2; Soznam ulíc mesta Prešova. In Šarišské 
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hlasy, roč. I, 14. 12. 1919, č. 33, s. 5;
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ke Chýrnik tak poukazovali na tieto nedostatky a  požadovali okamžitú 
nápravu. Upevňovať národné vedomie sa snažili Šarišské hlasy nielen 
prezentovaním potreby používania slovenského jazyka, ale aj priblížením 
niektorých udalostí a osobností slovenských dejín. Na pokračovanie tak 
uverejnili sériu príspevkov spisovateľa, historika a publicistu Bela Kleina-
-Tesnoskalského pod názvom Škola pre ľud Šarišský.32 V úvodnom článku 
autor poukázal na nezmyselnosť maďarskej agitácie, ktorá prostredníc-
tvom rozdielu medzi spisovnou slovenčinou a východoslovenskými dia-
lektmi chcela slovenský národ rozdeliť na dva osobité národy – západných 
Slovákov a  východných Slovjakov. Hoci sa v  ďalších častiach Belo Kle-
in-Tesnoskalský venoval najmä dejinám, to, že chcel na začiatku varovať 
čitateľov pred myšlienkami teórie o tzv. Slovjakoch, len potvrdzovalo, že 
sa ju Maďari ešte stále snažili vsugerovať Slovákom žijúcim na východ-
nom Slovensku. Aj preto autor vo svojich ďalších príspevkoch predostrel 
čitateľom stručné dejiny Slovanov, ako aj dejiny slovenského a  českého 
národa, aby takto posilnil aj ich historické vedomie a zabránil ich ďalšej 
dezorientácii. Následne začala redakcia uverejňovať aj stručné životopisy 
významných českých a slovenských národovcov, ale aj súčasníkov, ktorí sa 
zaslúžili o vznik ČSR.33 Postupne čitateľom predstavila: Tomáša Garriguea 
Masaryka, Milana Rastislava Štefánika, Eduarda Beneša, Vavra Šrobára, 
Miroslava Tyrša, Pavla Országha Hviezdoslava, Jána Husa, Aloisa Jiráska, 
Jána Amosa Komenského a i. 

Týždenník intenzívnejšie apeloval na Slovákov a  ich národnú prís-
lušnosť aj v súvislosti so sčítaním obyvateľstva v auguste 1919. Všetkých 
obyvateľov Slovenska, bez rozdielu národnosti, vyzýval, aby slobodne 
a pravdivo priznali svoju materinskú reč a národnosť. V centre jeho zá-
ujmu boli, samozrejme, Slováci, od ktorých očakával jednoznačnú od-
poveď adresovanú sčítaciemu komisárovi: ,,Ja som Slovák!“34 V rôznych 
kratších článkoch a výzvach burcoval k národnej hrdosti a vysvetľoval 
Slovákom, že sa nemajú hanbiť za svoju slovenskú, resp. českosloven-
skú národnosť: ,,...udajte všetcia hrdo, že ste Slováci. Nemáte príčiny sa 
za to priznanie hanbiť; meno čechoslovák má nielen v  Europe, ale aj 
v Amerike, Asii ten najlepší chýr.“35 Apeloval aj na odrodilcov, maďa-
rónov, aby nezapierali národnosť svojich predkov a prihlásili sa za Slo-
vákov. Rovnako sa usiloval vyvrátiť rôzne dezinformácie šírené maďar-
skou a nemeckou propagandou, usilujúcou sa presvedčiť Slovákov, aby 

32 Tatranský: Škola pre ľud Šarišský. In Šarišské hlasy, roč. I, č. 4 – č. 15. 
33 Red.: Naši velikáši. In Šarišské hlasy, roč. I, 16. 11. 1919, č. 29, s. 2.
34 Popis ľudu. In Šarišské hlasy, roč. I, 6. 4. 1919, č. 1, s. 4.
35 Slováci! In Šarišské hlasy, roč. I, 24. 8. 1919, č. 17, s. 1.
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prehlásili, že sú maďarskej či nemeckej národnosti.36 Tento prvý ,,súpis“ 
obyvateľstva mal najmä na východnom Slovensku poukázať na silu a po-
četnosť slovenského národa a potvrdiť, že Slovensko je slovenské a nie 
maďarské. Podľa jeho výsledkov uverejnených na titulnej strane novín 
sa napokon potvrdila jednoznačná prevaha Slovákov a Čechov žijúcich 
v Prešove i v celej Šarišskej župe.37 

Impulz vyjadriť sa k otázke slovenského národného povedomia však 
vyšiel nielen z radov redaktorov Šarišských hlasov, ale aj z okruhu čita-
teľov, ktorí v rubrike Dopisy našich čitateľov dostali v novinách priestor 
vyjadriť svoj vlastný názor. Väčšina z uverejnených listov sa totiž svojim 
obsahom vyjadrovala k novému postaveniu slovenského národa v Česko-
slovensku. Ich autori informovali o rozvoji slovenskej kultúry, presadzova-
ní slovenčiny vo východoslovenských mestách a obciach, čo považovali za 
jeden z prejavov rastúcej národnej hrdosti Slovákov, ako aj ich pozitívne-
ho vzťahu k novovzniknutej ČSR, a snažili sa tak vyvrátiť tézy o temnom 
a neprebudenom Slovensku.38 

Značné úsilie vyvinul týždenník aj v súvislosti s presadzovaním česko-
slovenskej štátnosti na území východného Slovenska. Snažil sa čeliť hlavne 
maďarskej agitácii, propagujúcej myšlienku o prechodnej a krátkodobej 
existencii ČSR. Redaktori sa tak usilovali priblížiť čitateľom ich novú vlasť 
prostredníctvom osvetovo-poučných príspevkov, pomocou ktorých chceli 
poukázať na neotrasiteľnosť Československa, na nemennosť jeho hraníc 
a na slobodný rozvoj jeho občanov po stránke politickej, hospodárskej, 
kultúrnej, náboženskej či národnej.39 Snažili sa zmierniť v  nich obavy 
z  nejasnej budúcnosti v  ČSR, ktorá podľa pisateľov článkov pramenila 
predovšetkým z  masívnej maďarskej iredentistickej kampane podporo-
vanej na Slovensku časťou maďarskej menšiny, Židmi, ale i maďarónmi, 
a to upozorňovaním na jej konkrétne prejavy v celom regióne.40 Prinášali 

36 Sčítanie ľudu na Slovensku. In roč. I, 24. 8. 1919, č. 17, s. 3.
37 Popis ľudu. In Šarišské hlasy, roč. I, 21. 9. 1919, č. 21, s. 1 – 2.
38 Pozri napr. HOLOMAŇ, Ferdinand: Ctená redakcia šarišských Hlasov! In: Šarišské 

hlasy, roč. I, 4. 5. 1919, č. 5, s. 2 – 3; Dopis z Klembarku. In Šarišské hlasy, roč. I, 11. 5. 
1919, č. 6, s. 5; VANČO, Ján: Náš smer. In Šarišské hlasy, roč. I, 25. 5. 1919, č. 9, s. 5; 
Divadelné predstavenie v Hrapkove. In Šarišské hlasy, roč. I, 1. 6. 1919, č. 9, s. 3 – 4; 
S radosťou konajme svoje povinnosti! In Šarišské hlasy, roč. I, 10. 8. 1919, č. 15, s. 5 – 6.

39 Pozri: Čo je republika? In Šarišské hlasy, roč. I, 6. 4. 1919, č. 1, s. 1 – 2; Náš prvý prezident. 
In Šarišské hlasy, roč. I, 13. 4. 1919, č. 2, s. 1; Aká veľká bude naša republika. In Šarišské 
hlasy, roč. I, 27. 4. 1919, č. 4, s. 2 – 3; Prírodné bohatstvá republiky našej. In Šarišské hla-
sy, roč. I, 19. 7. 1919, č. 12, s. 1 – 2; Aká bude budúca ústava? In Šarišské hlasy, roč. I, 27. 
7. 1919, č. 13, s. 4; Naša nová vlajka. In Šarišské hlasy, roč. I, 16. 11. 1919, č. 29, s. 2; Aká 
je veľká naša republika. In Šarišské hlasy, roč. I, 14. 12. 1919, č. 33, s. 2.

40 Pre búrenie proti československému štátu... In Šarišské hlasy, roč. I, 13. 4. 1919, č. 2, 
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tiež správy o aktivitách časti maďarskej minority, neschopnej vyrovnať sa 
so svojím novým menšinovým postavením v ČSR, poukazujúc v nich na 
bezmocnosť jej akéhokoľvek úsilia o zmenu.41 Vpád maďarskej Červenej 
armády na územie Slovenska koncom mája 1919 však prerušil nielen toto 
pozitívne úsilie redakcie, ale aj samotné vydávanie novín. Dopisovatelia 
tak znovu apelovali na neotrasiteľnosť samostatnej ČSR garantovanej na 
medzinárodnom fóre a podporovanej bývalými dohodovými štátmi. Ma-
ďarskú vojenskú ofenzívu i následnú existenciu Slovenskej republiky rád 
vnímali ako skúšku slovenského národa vzdorujúceho opäť Maďarom, 
ale i  všetkým ich sympatizantom, neochotným zmieriť sa s  myšlienkou 
existencie Slovenska ako trvalej súčasti ČSR.42 Jeden z anonymných au-
torov označil udalosti spojené so vznikom Slovenskej republiky rád ako 
,,tragikomickú frašku“43. Niektoré ďalšie články či listy čitateľov zaslaných 
redakcii však poukázali nielen na nezmyselnosť Slovenskej republiky rád, 
ale aj na  smrť niekoľkých obyvateľov východného Slovenska.44 Po tejto 
udalosti sa pisatelia vo svojich príspevkoch naďalej usilovali vyvrátiť dez-
informácie maďarskej propagandy, upevňovať československú štátnosť na 
území Slovenska a šíriť občianske povedomie.45 Hospodárske a sociálne 
ťažkosti nového štátu chápali redaktori predovšetkým ako dôsledok voj-
ny a dedičstvo bývalého Uhorska.46 Politické, hospodárske a národnostné 
problémy ČSR porovnávali s podobnou situáciou v niektorých krajinách 
strednej a juhovýchodnej Európy, pričom očakávali postupné zlepšovanie 
pomerov v novovzniknutej republike.47 

s. 4; Židia na Slovensku pomahačmi maďarskej podkopnej práce. In Šarišské hlasy, 
roč. I, 27. 4. 1919, č. 4, s. 4; Podvratné živly v Prešove. In Šarišské hlasy, roč. I, 27. 4. 
1919, č. 4, s. 5; Maďarské menšiny na Slovensku. In Šarišské hlasy, roč. I, 4. 5. 1919, 
č. 5, s. 6; 20 obyvateľov židovského vyznania z Bardiova. In Šarišské hlasy, roč. I, 17. 
8. 1919, č. 16, s. 4. 

41 Pozri napr.: Maďarské obyvateľstvo v Košiciach. In Šarišské hlasy, roč. I, 13. 4. 1919, 
č. 2, s. 4; Maďarská agitácia v Šariši. In Šarišské hlasy, roč. I, 25. 4. 1919, č. 17, s. 2; 
Náhodový a prechodný úspech maďarskej rudej gardy proti nášmu vojsku v Miš-
kovci... In Šarišské hlasy, roč. I, 1. 6. 1919, č. 9, s. 3.

42 VANČO, Ján: Drahé, ale osožné ponaučenie. In Šarišské hlasy, roč. I, 3. 8. 1919, č. 14, s. 5.
43 Po boľševickom vladárení. In Šarišské hlasy, roč. I, 12. 7. 1919, č. 11, s. 2.
44 Obete bolševickej vlády v Prešove. In Šarišské hlasy, roč. I, 12. 7. 1919, č. 11, s. 3; 

Andrej Šulgan, slovenský mučeník. In Šarišské hlasy, roč. I, 27. 7. 1919, č. 13, s. 3; 
Padol v boji proti bolševikom. In Šarišské hlasy, roč. I, 10. 8. 1919, č. 15, s. 4.

45 T–ý: Prípoviedky. In Šarišské hlasy, roč. I, 27. 7. 1919, č. 13, s. 1; Maďarské živly 
v Prešove... In Šarišské hlasy, roč. I, 21. 9. 1919, č. 21, s. 3.

46 Pozri napr.: ŠIROCKÝ: Naša veľkonočná radosť. In Šarišské hlasy, roč. I, 20. 4. 1919, 
č. 3, s. 1.

47 U nás – a inde. Poznámky k dnešnej psychoze. In Šarišské hlasy, roč. I, 2. 11. 1919, č. 27, 
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Pozitívny obraz o  Československej republike sa snažil týždenník in-
tenzívnejšie vykresliť predovšetkým v  spojitosti s  výročím jej vzniku, ale 
aj v súvislosti s narodeninami Tomáša Garrigua Masaryka, ktorého spolu 
s  Milanom Rastislavom Štefánikom a  Eduardom Benešom považoval za 
hlavných strojcov československej štátnosti. Pri týchto príležitostiach au-
tori príspevkov nezabudli poukázať na potrebu spolupráce českého a slo-
venského národa pre ďalší priaznivý vývoj ČSR.48 Zhoršenie vzťahov medzi 
Čechmi a Slovákmi, ako aj realizovanie myšlienky autonómie chápali ako 
cestu vedúcu nielen k zániku spoločného štátu, ale aj k strate slobody pre 
slovenský národ. Značný priestor venovali Šarišské hlasy aj správam z väč-
ších miest a obcí východného Slovenska, v ktorých dopisovatelia opisovali 
priebeh osláv a rozličných kultúrnych podujatí súvisiacich s vyššie uvede-
nými výročiami.49 

Zo začiatku svojej existencie Šarišské hlasy neinklinovali k  žiadnej 
strane politického spektra a  považovali sa za nepolitický týždenník, ale 
už koncom roka 1919 sa v nich v súvislosti s blížiacimi sa prvými parla-
mentnými voľbami v Československu začali objavovať články propagujú-
ce politiku Národnej republikánskej strany roľníckej.50 V januári 1920 už 
redakcia otvorene odštartovala predvolebnú kampaň Slovenskej národnej 
a roľníckej strany. Šarišské hlasy vyšli poslednýkrát 25. 7. 1920. Následne 
noviny prevzala Slovenská roľnícka jednota v Bratislave a začala ich vydá-
vať s novým názvom Gazdovské noviny (1920 – 1938).51

s. 1; Dnešná hospodárska situácia. In Šarišské hlasy, roč. I, 14. 12. 1919, č. 33, s. 1 – 2.
48 Sme jeden národ! In Šarišské hlasy, roč. I, 30. 11. 1919, č. 31, s. 1; Masarykova reč 

v Moskve 15. augusta 1917. In Šarišské hlasy, roč. I, 7. 3. 1919, č. 10, s. 5 – 6.
49 Oslava 28. októbra v župe šarišskej. In Šarišské hlasy, roč. I, 26. 10. 1919, č. 28, s. 

4; Oslava 28. októbra v Prešove. In Šarišské hlasy, roč. I, 2. 11. 1919, č. 28, s. 2; Na-
sledovania hodná oslava výročitej našej slobody dňa 28. októbra 1919. In Šarišské 
hlasy, roč. I, 2. 11. 1919, č. 28, s. 4; 28. október v župe šarišskej. In Šarišské hlasy, roč. 
I, 9. 11. 1919, č. 29, s. 2; Zasvätenie 28. októbra 1919 v dievčenskej präparandii. In 
Šarišské hlasy, roč. I, 9. 11. 1919, č. 29, s. 5. 

50 Pozri: Schôdzka slovenskej republikánskej strany roľníckej... In Šarišské hlasy, roč. 
I, 12. 10. 1919, č. 24, s. 3; Shromaždenie slovenskej republikánskej strany roľníckej 
v Giraltovciach... In Šarišské hlasy, roč. I, 26. 10. 1919, č. 26, s. 4; Shromaždenie ľudu 
v Kendiciach (Saryš). In Šarišské hlasy, roč. I, 2. 1. 1919, č. 27, s. 2 – 3; Shromaždenie 
ľudu v Lemešanoch. In Šarišské hlasy, roč. I, 9. 1. 1919, č. 28, s. 3; Ľudové shro-
maždenie...In Šarišské hlasy, roč. I, 9. 1. 1919, č. 28, s. 4; V–k: Shromaždenie ľudu 
v Bardiove. In Šarišské hlasy, roč. I, 16. 1. 1919, č. 29, s. 1; Spojenie dvoch politických 
strán na Slovensku. In Šarišské hlasy, roč. I, 25. 12. 1919, č. 35, s. 7.

51 Redakcia: Našim čitateľom. In Gazdovské noviny, roč. II, 31. 7. 1920, č. 31, s. 1.
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Ďalším periodikom, ktoré vyšlo v Prešove v roku 1919, boli Novinky pre 
Slovenské deti (1919, 1923 – 1925).52 Vychádzali na 16 stranách s podtitu-
lom Rediguje a vydáva, čo dočasnú náhradu slovenskej čítanky Pavel Gallo 
šarišský škôldozorca. Tlačili sa v Kníhtlačiarni Árpáda Kóscha. Písané boli 
v slovenskom jazyku. Cena bola zo začiatku 50 halierov. Majiteľom, vydava-
teľom i hlavným redaktorom periodika bol Pavel Gallo. Časopis obsahoval 
aj pravidelné rubriky: Chýrnik, Hádanky a Z Pravopisu. Na jeho stránkach 
sa nachádzali krátke rozprávky, poučné články, básničky, pesničky, hádan-
ky a krátke drobničky adresované pedagógom. Dôvodom vydávania tohto 
periodika bola podľa Pavla Galla skutočnosť, že po prevzatí ľudových škôl 
ako školský inšpektor potreboval pre deti namiesto slovenských absentujú-
cich učebníc ponúknuť deťom istú náhradu. V prvom roku sa mu podarilo 
vydať celkom štyri čísla tohto časopisu.53 Ďalšie vydávanie novín prerušil až 
vpád maďarskej Červenej armády na naše územie. Novinky pre Slovenské 
deti vyšli opäť až 20. decembra 1923 s podtitulom Zábavno-poučný časopis 
pre ľud. školy z toho dôvodu, aby vhodným spôsobom oživili a doplnili vy-
učovanú látku jednotlivých predmetov v ľudových školách. Napriek tomu, 
že mali približne 4000 predplatiteľov, mali fi nančné problémy. Ich redaktor 
Pavel Gallo žiadal Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska o roč-
nú podporu 6 000 Kčs, avšak to jeho žiadosť zamietlo.54 Defi nitívne Novinky 
pre slovenské deti zanikli v roku 1925. 

Pozitívny rozvoj slovenského novinárstva na východnom Slovensku 
prerušil až v pád maďarskej Červenej armády. Všetky dovtedy po sloven-
sky vydávané periodiká podporujúce novovzniknutú Československú re-
publiku prestali vychádzať.55 Vychádzala len tlač podporujúca Slovenskú 
republiku rád. V Prešove tak vyšla Naša červena zastava (1919) s podti-
tulom Uradni tiždňovi socialisticki-komunisticki organ. Nad názvom 
periodika stálo heslo – Proletare šveta spojce še! Periodikum vydával 
Krajinskej radi Kulturalnich Dušev. Viplodoch Ľudoveho Komissariatu 

52 Zachované je ,,aprílové číslo“ z roku 1919. Nie je to však prvé číslo tohto periodika, 
ktoré vyšlo v roku 1919, ako je uvedené v Bibliografi i slovenských a inorečových no-
vín a časopisov z rokov 1919 – 1938. V aprílovom čísle sa totiž nachádzajú rozličné 
články, ktoré vyšli ako pokračovanie, a aj správne odpovede hádaniek z marcového 
čísla. Pozri: Novinky pre slovenské deti, roč. I, apríl 1919, s. 12, 16. Je teda pravdepo-
dobné, že vychádzali už skôr alebo predchádzajúce čísla vyšli ako brožúrka prípadne 
bulletin.

53 Slovenský národný archív Bratislava, fond Ministerstvo s plnou mocou pre správu 
Slovenska, kartón 168, č. j. 333/168.

54 SNA, f. Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, kartón 168, č. j. 333/168.
55 KUČMA, Ivan. Tlač Slovenskej republiky rád. In Otázky žurnalistiky, 1989, roč. 32, 

č. 3, s. 5. 
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prešovske vidzeľujuce mesco. Periodikum bolo písané v  šarišskom dia-
lekte. Už prvé číslo prinieslo informáciu o vyhlásení Slovenskej republiky 
rád. Tá mala konečne skoncovať s utláčaním proletariátu, nastoliť slobodu 

Novinky pre slovenské deti - titulná strana.
Archív autora
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a blahobyt. Komunistický proletariát sa prezentoval ako priateľ roľníkov 
prinášajúci nový život. Zároveň upozornil čitateľov, aby neverili ,,pro-
cirevolucionarom ohlasujúcim ľuďom, že prídu o  súkromné vlastníctvo 
a dôjde k zákazu náboženskej slobody“56. Redakcia vyzývala k podpore 
a  rozširovaniu novín, ktorých cieľom bolo priviesť čitateľov k  víťazstvu 
a blahobytu.57 Na titulnej strane stála aj výzva na vstup do maďarskej Čer-
venej armády. Naša červena zastava vyšla iba dvakrát a následne zanikla 
v dôsledku konca existencie Slovenskej republiky rád a odchodu maďar-
skej Červenej armády z nášho územia.

Koncom roka 1918 sa v Prešove ešte nepodarilo vydávať po slovensky 
písané periodikum. Až príchod československého vojska, vymenovanie 
nového župana a  prevzatie úradov československou správou vytvorilo 
podmienky na vznik prvých po slovensky písaných periodík vydávaných 
v meste. Šarišské hlasy vychádzali aj ako úradné noviny šarišského župa-
na. Novinky pre Slovenské deti boli zas vydávané ako dočasná náhrada 
slovenskej čítanky. Obidve periodiká sa snažili prispieť k  upevňovaniu 
slovenského národného povedomia a  presadzovaniu československej 
štátnosti nielen v  Prešove či v  šarišskej župe, ale na celom východnom 
Slovensku. Aj keď to boli regionálne periodiká, svojich čitateľov mali na 
celom Slovensku, a dokonca aj v zahraničí. Za ich vznikom stála sloven-
ská, ale i tu prichádzajúca česká inteligencia z radov úradníkov a učiteľov. 
Veľký význam mali aj dopisovatelia a v neposlednom rade aj predplatitelia 
a čitatelia, ktorých počet sa zvyšoval. Šarišské hlasy na svojich stránkach 
prinášali informácie o postupnom rozvoji slovenského národného a kul-
túrneho života. Prinášali správy o prvých slovenských kultúrnych podu-
jatiach a činnosti novovzniknutých slovenských a československých spol-
kov. Samozrejme informovali o politickom a hospodárskom dianí v regió-
ne a ako úradné noviny župana prinášali pre čitateľov dôležité oznamy, 
nariadenia a vyhlášky. Novinky pre Slovenské deti zas vďaka úsiliu Pavla 
Galla umožnili deťom na novovznikajúcich slovenských školách čítať slo-
venské rozprávky, poučné články a riešiť rozličné úlohy a hádanky. Oproti 
týmto dvom periodikám prispievajúcim k postupnej povojnovej konsoli-
dácii pomerov na periférii krajiny stál tretí časopis letákového charakteru, 
Naša červena zastava, ktorý vyšiel v šarišskom dialekte vďaka prítomnosti 
maďarskej Červenej armády v  meste a  propagoval ideológiu Slovenskej 
republiky rád, hlásajúcej víťazstvo proletariátu a  svetovej revolúcie, ne-
uznávajúci novovzniknutú Československú republiku. Vojenský konfl ikt 
a krátka existencia Slovenskej republiky rád prerušili ďalší rozvoj sloven-

56 Vicežstvo Proletariatu! In Naša červena zastava, roč. I, 16. 4. 1919, č. 1, s. 1.
57 Koňec otroctva! In Naša červena zastava, roč. I, 16. 4. 1919, č. 1, s. 1.
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ského novinárstva v Prešove v druhej polovici roku 1919. Až v nasledu-
júcom roku začali v  meste vychádzať ďalšie periodiká. Ich počet sa ne-
ustále zvyšoval a v celom medzivojnovom období tu vyšlo 38 slovenských 
novín a ďalších 5 tzv. neoverených periodík. Rok 1918, resp. 1919 sa stal 
významným medzníkom v rozvoji slovenského novinárstva v meste. Po-
stupný kvantitatívny a kvalitatívny progres, ktorý tu nastal v tejto oblasti, 
prispel k tomu, že sa Prešov, napriek tomu, že bol na periférii krajiny, stal 
jedným z centier slovenského novinárstva na Slovensku.

Th e year 1918 and development 
of Slovak journalism in Prešov
Th e establishment of the Czechoslovak Republic on 28 October 1918 had 
a positive infl uence on the development of Slovak journalism. Despite the 
fact that there was almost no tradition in Eastern Slovak towns due to the 
previous policies of the Hungarian governmental circles that suppressed the 
development of Slovak national and cultural life in the Eastern part of the 
country. Th e same held true for Prešov at the end of 1918. With the ex-
ception of the pro-governmentalNašazastava(Our Flag)(1907-1918), pub-
lished in the Sarisdialect, theSlovak journalism had no representative. At 
the beginning of 1919, the fi rst written Slovak periodicals began to emerge.
Šarišskéhlasy (Saris Voices)(1919 - 1920) offi  cially commissioned by the dis-
trict administrator and Novinkypre Slovenskédeti (News for Slovak Chil-
dren)(1919, 1923 - 1925) were issued as a temporary substitute for Slovak 
children as a reading textbook.With their content and the information they 
provided on their pages, both periodicals have contributed to the consolida-
tion of political, national, cultural, social and economic relations, not only 
in the city but also throughout the region. Th e creation of the Slovak So-
viet Republic allowed the publishing of another periodical written in Saris 
Dialect Našejčervenejzastavy (Our Red Flag) (1919) which ended with the 
episodic existence of the Slovak Soviet Republic. However, the invasion of the 
Hungarian Red Army for a while hindered the emergence of other Slovak 
periodicals in the city. In the following year, however, their number increased 
again and during the whole interwar period 38 periodicals were published in 
Prešov and another 5 so-called unverifi ed periodicals and the city lying on 
the periphery of the Republic became one of the centers of Slovak journalism 
in Slovakia.

PhDr. Ján Džujko, PhD.
Inštitút histórie, Filozofi cká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 



41

SPOLKOVÝ ŽIVOT PRED A PO PRVEJ 

SVETOVEJ VOJNE NA PRÍKLADE 

SPOLKOV V PREŠOVE A KOŠICIACH

Nikoleta Lattová

Rok 1918 nebol v  dejinách Čechov a  Slovákov iba rokom štátoprávnych 
zmien. Premeny, ktoré so sebou priniesol vznik nového štátneho celku, za-
siahli všetky oblasti každodenného života ľudí, spoločenský život nevyní-
majúc. V druhej polovici 19. storočia sa v uhorskej spoločnosti naštartovali 
spoločenské javy, ktoré viedli k formovaniu občianskej spoločnosti. Jedným 
z jej znakov bol vznik a rozvoj spolkov. Ako do tohto procesu zasiahla prvá 
svetová vojna a vznik prvej ČSR? Príspevok na základe vybraných aspektov 
zmapuje základné črty vývoja spolkového života pred a po roku 1918. Kom-
paráciou právnych noriem analyzuje podmienky za akých sa spolkový život 
na vybranom území rozvíjal. Porovnaním charakteru existujúcich spolkov 
v  meste Košice a  Prešov v  skúmanom období analyzuje, ako štatoprávne 
zmeny ovplyvnili rozmanitosť spolkového života v slovenských mestách.

V období 1867 – 1914 dochádzalo v Uhorsku k masovému vzniku spol-
kov1 v podobe ako ich poznáme dnes. Po roku 1867 sa tu vytvorili politic-
ké, hospodárske a spoločenské predpoklady pre rozvoj spolkového života. 
V spoločnosti sa prejavil postupný nástup modernizácie, demokratizácie 
spoločenského života a urbanizácie.2 Jedným zo znakov modernizácie bolo 
oslabenie rodových, od jednotlivcov nezávislých väzieb3 a ich nahradenie 
novými, založenými na vlastnej voľbe. Medzi také sa radili napr. spolky, 
záujmové združenia, politické strany, ale aj zmena zamestnania.4 Na pôde 

1 Spolky predstavujú dobrovoľné združenie osôb na dosiahnutie nejakého cieľa. 
Vznikli na základe schválenia stanov a sú jedným zo základných znakov modernej 
občianskej spoločnosti.

2 V priestore Uhorska oneskorene v porovnaní s vývinom v západnej Európe.
3 Napr. zrušenie cechov v roku 1872.
4  LIPTÁK, Ľubomír. Storočie dlhšie ako sto rokov. Bratislava : Kalligram, 1999, s. 270. ISBN 

978-80-71492-62-7.
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klubov a spolkov sa formoval koncept občianskej spoločnosti. Mala korene 
v mestskom prostredí, kde dochádzalo k prekonávaniu stavovských roz-
dielov. Základnými piliermi boli rovnoprávnosť a slobodný prístup k trhu, 
volebnému právu, spolčovaniu, slobodnej tlači a  nacionalizmu.5 Spolky 
sa stali jej organizačnou formou a artikuláciou meštiansko-občianskeho 
sebavedomia, v ktorom jednotlivci predstavovali svoje súkromné záujmy. 
Oblasti, ktoré boli dovtedy vyhradené výlučne konkrétnym jedincom sa 
teraz dostávali do verejného diskurzu spoločného záujmu. Postupne došlo 
k premene tradičnej spoločnosti na modernú.6 Nositeľom tejto premeny 
bolo meštianstvo.7 Sprievodným javom uvedených procesov bolo vypro-
fi lovanie „voľného času“, ktorý sa premietol v zmene životného štýlu a vo 
zvýšenom záujme obyvateľstva o účasť na spolkovom a spoločenskom ži-
vote. Prostredníctvom spolkovej činnosti vyjadrovali jednotlivci svoje zá-
ujmy a postoje, čo utváralo štruktúru spoločnosti a presadzovalo liberálne 
a neskôr demokratické princípy do života komunity.8

Svojimi aktivitami vstupovali spolky do verejného priestoru, napr. 
organizovaním osláv, prehliadok, zábav, dobročinnými aktivitami a vzá-
jomnými návštevami s  cudzími spolkami. Organizovali najviac kultúr-

5 KLADIWA, Pavel – POKLUDOVÁ, Andrea – KAFKOVÁ, Renata. Lesk a bída obecních 
samospráv Moravy a Slezska 1850 – 1914. II. síl, 1. svazek. Muži z radnice. Ostrava : Filozo-
fi cká fakulta Ostravské univerzity, 2008, s. 19, 23. ISBN 978-80-7368-595-9

6 KLADIWA, Pavel – ZÁŘICKÝ, Aleš (eds.). Město a  městská společnost v  procesu 
modernizace 1740 – 1918. Ostrava : Ostravská univerzita, 2009, s. 18-19. ISBN 978-
80-7368-688-8. Existuje viacero defi nícií a teórií občianskej spoločnosti, viď napr. 
MORRIS, R. J. Introduction. Civil Society, Associations and Urban Places : Class, 
Nation and Culture in Nineteenth-Century Europe. [online]. Aldershot, England 
; Burlington, VT : Ashgate, 2006, p. 2-3. ISBN 978-07-546524-7-2. [cit. 2014-09-
01]. Dostupné na internete: <https://books.google.sk/books?hl=sk&lr=&id=8vEQ-
g87bUJ0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=Civil+Society,+Associations+and+Urban+Pla-
ces+:+Class,+Nation+and+Culture+in+Nineteenth-Century+Europe&ots=ktOu-
2RaFn9&sig=ZCtzkeIBXnUztuPQb_d5U-OU2Dg&redir_esc=y#v=onepage&q=-
Civil%20Society%2C%20Associations%20and%20Urban%20Places%20%3A%20
Class%2C%20Nation%20and%20Culture%20in%20Nineteenth-Century%20Euro-
pe&f=false>.

7 Meštianska spoločnosť sa defi nitívne zmenila na občiansku po tom, ako boli for-
málne zrušené meštianske práva. Meštianstvo už nepredstavovalo samostatný stav 
alebo kastu, ale bolo „iba“ skupinou občanov prislúchajúcich k mestu. Prislúchajúce 
politické práva požívali na základe vlastníctva alebo samostatnej zárobkovej činnos-
ti, teda pravidelného príjmu. HLAVAČKA, Milan. Historicko-sociální  parametry 
občanské společnosti aneb jak se v českých zemích změnili měšťané v občany?. In 
BARTONÍČEK, Pavel (ed.). Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku 
na přelomu 19. a 20. století. Slaný : Knihovna Václava Štecha ve Slaným, 2012, s. 
9-11. ISBN 978-80-905346-0-5. 

8 HLAVAČKA, ref. 7, s. 14, 20.
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nych aktivít, čím poskytovali takmer všetkým vrstvám obyvateľstva mož-
nosť zúčastňovať sa spoločenského života.9 Záujem o členstvo v spolkoch 
vzrástol najmä v druhej polovici 19. storočia.10 O tejto skutočnosti vypo-
vedá nárast počtu spolkov v  celouhorskom meradle. V  roku 1862 bolo 
zaevidovaných 579 spoločností a  v  roku 1878 už 3995.11 Kľúčovým as-
pektom v  tomto smere bol proces urbanizácie, pretože väčšina spolkov 
sa sústredila v mestách. V nich pripadol jeden spolok na 927 obyvateľov, 
v župách až na 4328.12 Z celkového počtu obcí v Uhorsku len 6,8 % malo 
spolok, z miest 73,5 %.13

Nárast spolkov si vyžiadal potrebu právnej úpravy v tejto oblasti. Na-
priek množstvu nariadení a  snahe štátu o  kontrolu spolkového života 
nevyšiel v Habsburskej monarchii až do štyridsiatych rokov 19. storočia 
ucelený spolkový zákon.14 Prvý pokus o všeobecnú úpravu v tomto sme-
re sa uskutočnil v roku 1840, no nebol úspešný. Proces bol naštartovaný, 
a tak spolkový zákon vyšiel o tri roky neskôr, konkrétne 5. novembra 1843 
formou dekrétu dvorskej kancelárie. Jeho podstatou bolo, aby založeniu 
akéhokoľvek spolku predchádzal súhlas štátnych inštitúcií, podľa typu 
spolku buď cisára, spojenej dvorskej kancelárie alebo zemského úradu.15 

9 Mestské elity sa združovali v kluboch, kaviarňach, divadlách a na promenáde, ro-
botníci a remeselníci v hostincoch a pivárňach. Na uliciach a námestiach sa stretá-
vali účastníci cirkevných procesií, profesijných a spolkových podujatí.

10 „Spolok je pre mesto tým, čím je rodina pre deti: ľudia učia sa vo spolkoch vzájomnej 
láske, úcte a cítia sa ako jedna rodina. Dobrý spolok sa nedá zlatom vyvážiť.“ Dobové 
vyjadrenie hasiča z Hornej Oravy, citované podľa MANNOVÁ, Elena. Ideové smery, 
kultúrny a spoločenský život. In KOVÁČ, D. a kol. Slovensko v 20. storočí. I. Na za 
iatku storočia 1901-1914. Bratislava: Veda, 2004, s. 249. ISBN 80-224-0776-3.

11 MANNOVÁ, Elena. Prehľad vývoja spolkového hnutia na Slovensku z aspektu for-
movania občianskej spoločnosti. In STENA, J. (ed.). Občianska spoločnosť. Problémy 
a perspektívy v ČSFR. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1991. s. 73.

12 V dvadsiatich piatich kráľovských mestách, v ktorých žilo spolu 960 000 obyvateľov 
pracovalo spolu 1036 spolkov. Naproti tomu v krajinskom meradle 65 žúp s počtom 
obyvateľov približne 12 800 000, pôsobilo dokopy 2959 spoločností. VARGHA, Gy-
ula. Magyarország egyletei és társulatai 1878 – ban. Hivatalos Statisztikai Kozlemény-
ek. Budapest : Országosmagy. kir. Statisztikai Hivatal, 1880, s. IX.

13 MANNOVÁ, Prehľad vývoja, ref. 11, s. 73.
14 V roku 1764 vyšiel dvorský reskript, podľa ktorého o existencii združení mohol roz-

hodovať iba štát. Zaviedol sa povoľovací, tzv. koncesný systém, kde sa každý prípad 
posudzoval jednotlivo. MANNOVÁ, Elena. Hornouhorské spolky v  rokoch 1848 
- 1867. Ambivalentný vzťah štátu a občana. In KOVÁČ, D. – KOWALSKÁ, E. – ŠOL-
TÉS, P. a kol. Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. Bratislava: VEDA, 2015, s. 
438. ISBN 80-224-0776-3. 

15 RATAJ, Tomáš – RATAJOVÁ, Jana. Úvodní studie. In LAŠŤOVKA, Marek a kol. 
Pražské spolky. Soupis pražských spolku na základe úředníchevidencí z  let 1895 – 
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V  revolučnom období na jar 1848 vyšiel ústavný patent rakúskeho ci-
sárstva, ktorý umožňoval všetkým občanom cisárstva zakladať spolky.16 
Patentom zo 17. marca 1849 bol vydaný dočasný spolkový zákon, ktorý 
povolil vznik nepolitických spolkov nevýrobnej povahy bez potreby ich 
povolenia úradom.17 

Zmena v úprave predpisov nastala so zavedením Bachovho absolu-
tizmu.18 Už silvestrovské patenty z roku 1851 znamenali zrušenie spol-
čovacieho práva, čo dovŕšilo vydanie spolkového zákona 26. novembra 
1852.19 V  praxi predstavoval návrat k  zákonu z  roku 1843 v  trojstup-
ňovom systéme povoľovania. Navyše zakázal politické spolky a spolky 
zasahujúce do zákonodarnej a výkonnej moci. Ostatné typy, ako napr. 
kultúrne, sociálne a hospodárske organizácie, podliehali rozsiahlej kon-
trole.20 Uvedený zákon platil v monarchii do roku 1867.21 Po rakúsko-
-uhorskom vyrovnaní sa situácia zmenila. Záležitosti spolkového prá-
va spadali pod právomoc ministra vnútra, to znamená, že každá časť 
monarchie túto oblasť spravovala samostatne, preto bol aj vývoj v nich 
v tomto smere rozdielny. 

1990. Praha: Scriptorum, 1998, s. XI, XXI.
16 Patent bol vydaný 25. apríla 1848, nevzťahoval sa však na územie Uhorska. MAN-

NOVÁ, Hornouhorské spolky, ref. 14, s. 440.
17 Za takéto spolky sa považovali tie, ktoré peňažné prostriedky nepoužili pre vlastný 

zisk, ale pre vedecké, charitatívne a dobročinné účely. SCHINNERL, A. Rechts for-
men der Feuer wehren [online]. [cit. 2013-12-29]. Dostupné na internete: <http://
www.bundesfeuerwehrverband.at/service/handbuch-zur-feuerwehrgeschichte/
rechtsformen-der-feuerwehren/>.

18 Tajná inštrukcia ministra vnútra Alexandra Bacha z  novembra 1850 sa zaobera-
la regulovaním spolkového života v  Uhorsku. S  povolením dočasného náčelníka 
miestodržiteľstva baróna Geringera mohli vznikať nepolitické spolky. Nemohli však 
uskutočňovať verejné zhromaždenia a  na ich valných zhromaždeniach musel byť 
prítomný komisár príslušného správneho úradu. MANNOVÁ, Hornouhorské spol-
ky, ref. 14, s. 448.

19 V  Uhorsku začal platiť až po ukončení stavu obliehania v  máji 1854. GOTTAS, 
Friedrich. Grundzüge der Geschichte der Parteien und Verbände. In RUMPLER, 
Helmut. – URBANITSCH, Peter (hg.). Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band 
VIII: Politische Öff entlichkeit und Zivilgesellschaft , 1. Teilband. Wien: Der Österrei-
chen akademie der wissenschaft en, 2006, s. 1139, 1163.

20 Kaiserliches Patent vom 26. November 1852 [online]. [cit. 2013-12-29]. Dostupné na 
internete: <http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18520004&sei-
te=00001109>..

21 Už od roku 1861 síce prebiehali rokovania o novom spolkovom zákone, no neboli 
dovedené do úspešného konca.
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V Predlitavsku existoval spolkový zákon už od roku 1867.22 Naproti 
tomu v Zalitavsku, hoci bol návrh takéhoto zákona prerokovaný trikrát,23 
nedošlo k jeho schváleniu. Počas celého dualistického obdobia riadil spol-
kový život v krajine minister vnútra prostredníctvom vládnych nariade-
ní.24 Najdôležitejšími boli nariadenia č. 1394/187325 a č. 773/187426 o kon-
trole spolkov a 1508/187527 o ich zakladaní. Podľa nariadenia č. 1394/1873 
musel spolok pred svojím vznikom predložiť vláde stanovy na schválenie. 
Od účinku tohto výnosu sa mal každý polrok predkladať vláde, podľa 
pripojeného vzoru, zoznam o spolkoch, spoločnostiach a ústavoch, kto-
ré vznikli alebo zanikli v  predchádzajúcom roku.28 Keďže na mnohých 
miestach nedodržiavali uvedené nariadenie a neposielali pravidelné zo-
znamy, vydal vtedajší minister vnútra gróf Sapari, 1. marca 1874 výnos, 
ktorým doplnil predchádzajúcu regulu. Výkazy museli byť predložené 
vždy do 15. januára a 15. júla prislúchajúceho kalendárneho roka.

22 Zákon z 15. novembra 1867, R. G. Bl. číslo 134 o spolkovom práve [online]. [cit. 2013-
10-06]. Dostupné na internete: <http://spcp.prf.cuni.cz/lex/134-1867.htm>

 Pozostával z troch častí - o spolkoch všeobecne, o spolkoch politických, trestné a zá-
verečné ustanovenia. Vznik spolku sa mal vopred písomne oznámiť politickému 
krajinskému zriadeniu a museli mu byť predložené stanovy na schválenie. Zákon 
presne predpisoval, čo mali stanovy obsahovať, v akých prípadoch bol spolok zaká-
zaný a možnosti rozpustenia spolku. V prípade politických spolkov sa zakazovalo 
členstvo v nich cudzincom, ženám a neplnoletým osobám.

23 V rokoch 1867, 1868 a 1889.
24 Nariadenia mali urýchliť proces regulácie konkrétnych oblastí namiesto ťažko sa 

tvoriacich zákonov. Vydávala ich vláda alebo jednotliví ministri podriadeným úra-
dom. Výhodou nariadení bolo to, že vláda sa tak vyhla vysvetľovaniu pred parla-
mentom a verejnosťou. MOSNÝ, Peter. a kol. Dejiny štátu a práva na území Sloven-
ska. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2010, s. 138. ISBN 
978-80-557-0006-9.

25 A m. kir. belügyministernek 1873. apr. 29-én 1394. sz. a. kelt, valamennyi törvényha-
tósághoz intézett rendelete, az egyesületek ellenőrzése tárgyában [online]. [cit. 2014-
01-02]. Dostupné na internete: <http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?-
v=pdf&a=pdfdata&id=1873&pg=0&l=hun>. 

26 A m. kir. belügyministernek 1874. marcz. 1-én 773. sz. a. valamennyi törvényhatósá-
ghoz intézett rendelete: az egyeletek, társulatok s intézetek nyilván tartása tárgyában 
1873. april 29-én kelt 1394. Számú belügyministeri rendelet foganatosítása iránt[on-
line]. [cit. 2014-01-02]. Dostupné na internete: <http://www3.arcanum.hu/rendtar/
a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1874&pg=0&l=hun>.

27 1508/1875. B. M. eln. számú korrendelet, az egyeletek tárgyában [online]. [cit. 2014-
01-02]. Dostupné na internete:<http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?-
v=pdf&a=pdfdata&id=1898&pg=0&l=hun>.

28 O  spolkoch, ktoré už v  danom období na tomto území existovali, mal byť vláde 
predložený zoznam, tiež podľa vzoru, do dátumu stanoveného v nariadení na 15. 
jún prebiehajúceho roku.
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Z hľadiska vzniku spolkov v Uhorsku bolo rozhodujúce nariadenie č. 
1508/1875. Uvádzalo podmienky za akých mohol spolok vzniknúť a zása-
dy, ktoré mal dodržiavať pri svojej činnosti. Predpokladom založenia spol-
ku bolo vypracovať stanovy a poslať ich na schválenie ministrovi vnútra. 
V prílohe nariadenia bolo vymedzených deväť bodov, ktorých sa mal spo-
lok pri zakladaní a počas existencie pridržiavať.29 

29 Prvý bod sa zaoberal hlavnou požiadavkou pre vznik spolkov, a síce predložením 
stanov ministerstvu vnútra. Minister opätovne prízvukoval potrebu poslať stanovy 
v štyroch exemplároch na vidimovanie a možnosť dočasne pracovať od štyridsiatich 
dní po ich doručení na ministerstvo. Za konečne zriadený sa spolok pokladal až 
po ich schválení. Druhý bod rozdelil spolky na politické, humanistické, zárobkové 
- so ziskom (nyerészkedési), osvetové a hospodárske. Pod jedným názvom mohli 
byť utvorené len spolky s podobným cieľom. Národnostné mohli vzniknúť iba ako 
literárne a  osvetové. Tento bod nepriamo súvisel so šiestym, podľa ktorého bolo 
zakázané používať označenie „národný“. Zvýšená pozornosť sa venovala politickým 
a robotníckym spolkom. Ich členom mohol byť výlučne uhorský štátny občan a ne-
smeli si zakladať fi liálky. Ako robotnícke spolky mohli byť označené iba tie, ktoré 
vznikli na základe priemyselného zákona z roku 1872, resp. 1884. Všetky ostatné, 
hoci boli založené robotníkmi, boli vnímané tak ako by boli založené hocijakými 
osobami nezaoberajúcimi sa prácou. V  literárnych a  osvetových spolkoch mohol 
byť za čestného člena prijatý príslušník iného štátu, po predchádzajúcom schvále-
ní vládou. O fi liálkach ostatných spolkov sa malo osobitne rozhodovať podľa cieľa, 
povahy a zamerania konkrétnych združení. Ďalšie časti prílohy sa týkali fungova-
nia spolkov. Nesmeli používať farby a odznaky cudzích štátov. Ako členovia mohli 
vstúpiť do spolku aj obce a korporácie, ale neužívali poradné ani hlasovacie právo. 
Za obzvlášť dôležité považoval minister vnútra deviate ustanovenie príslušného na-
riadenia. Stálo v ňom, že ak spolok nedodržal cieľ a postup vytýčený vo svojich sta-
novách, alebo ak prekročil svoju právomoc a jeho ďalšou činnosťou by bol ohrozený 

Obe strany zástavy prešovského spolku ETVE, ktorý vznikol v roku 1896.
Krajské múzeum v Prešove
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S  meniacimi sa spoločenskými pomermi v  krajine potreboval mať 
štát lepší prehľad a  kontrolu nad určitými skupinami obyvateľstva. Mi-
nisterstvo vnútra preto v nasledujúcom období vydalo niekoľko výnosov 
a obežníkov, ktoré sa zaoberali konkrétnym typom spolkov. Napr. naria-
denie č. 1136/1898 o priestupkoch30 alebo o robotníckych organizáciách 
č. 2219/189831 a  č. 122 000/1906.32 V  roku 1914 vyšli nariadenia, ktoré 
sprísňovali, resp. zakazovali vznik nových spolkov a pobočiek, nariadenie 
č. 5479/191433 a č. 5735/1914.34

Po vzniku ČSR, podľa zákona č. 11 zo dňa 28. X. 1918 v oblasti spolko-
vého a zhromažďovacieho práva, zostali naďalej v platnosti právne normy 
z obdobia Rakúsko-Uhorska. Na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi 
platili nariadenia bývalého Uhorska.35 V Čechách, na Morave a v Sliezsku 

záujem štátu alebo hmotný záujem členov spolku, mohla ho v takom prípade vláda 
po riadnom prešetrení rozpustiť, alebo pod vyhrážkou rozpustenia prinútiť k dodr-
žiavaniu stanov. Minister osobitne vyzýval aby bol vykonávaný povinný dozor nad 
spolkami. Tí, ktorým to prináležalo mali zasiahnuť vždy, keď zbadali prekročenie 
právomocí zo strany spolkov na svojom území. Ich povinnosťou bolo oznámiť to 
ministrovi vnútra, aby mohol nariadiť ďalšie potrebné opatrenia.

30 A m. kir. belügyminister 1898. évi 1136. ein. számú körrendelete valamennyi törvény-
hatósághoz, a szabályellenesen alakult vagy alakított, illetőleg a hatóságilag feloszla-
tott vagy felfüggesztett egyletekben való részvételnek kihágássá minősítése tárgyába 
n[online]. [cit. 2014-01-02]. Dostupné na internete: <http://www3.arcanum.hu/
rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1898&pg=0&l=hun>.

31 A m. kir. belügyminister 1898. évi 2219. ein. számú rendelete valamennyi törvényha-
tósághoz, a munkás egyletekkel szemben gyakorlandó hatósági ellenőrzésnek hatály-
osabbat étele tárgyában. [online]. [cit. 2014-01-02]. Dostupné na internete: http://
www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1898&pg=0&l=-
hun.

32 A. m. kir. belügyminister 1906. évi 122 000. számú körrendelete valamennyi törvény-
hatóság első tisztviselőjéhez, az országos jellegű munkás-egyesületek csoportjainak be-
jelentése köruliel járásról [online]. [cit. 2015-04-02]. Dostupné na internete: <http://
www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1906&pg=0&l=-
hun>.

33 A. m. kir. Miniszterium 1914. évi 5479 M.E. számú rendelete, az egyesületi jogkorláto-
zásáról [online]. [cit. 2015-04-02]. Dostupné na internete: <http://www3.arcanum.
hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1914&pg=0&l=hun>.

34 A. m. kir. Miniszteriumnak és az egyes minisztereknek 1914. évi 5735 M. E. számú 
rendelete, a  háború esetére szóló kivételes intézkedések tárgyában ki adolt rendele-
tek hatályának kiterjesztéséről [online]. [cit. 2015-04-02]. Dostupné na internete: 
<http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1914&p-
g=0&l=hun>.

35 Išlo predovšetkým o tieto nariadenia: č. 1394/1873 a č. 773/1874 o kontrole spolkov, 
č. 1508/1875 o zakladaní spolkov, č. 18705/1901 o kontrole spolkov podporných, č. 
122000/1906 o miestnych skupinách spolkov robotníckych, zák. čl. XXXVII/1875 
o spoločenstvách zárobkových, hospodárskych a poisťovacích, zák. čl. XLIII/1895 



48

platili zákony bývalého Rakúska.36 Spolok mohol naďalej vzniknúť až po vi-
dimovaní stanov. Tie museli v štyroch vyhotoveniach, spolu so zápisnicou 
a prezenčnou listinou z utvárajúcej schôdze, poslať prvostupňovému úra-
du. Takým mohol byť okresný úrad, policajné riaditeľstvo alebo policajný 
komisariát. Odtiaľ poslali stanovy na príslušný zemský úrad. Združenia, 
ktoré pôsobili na území Slovenska schvaľoval zemský úrad v Bratislave. 
Spolky pôsobiace na území Podkarpatskej Rusi zemský úrad v Užhorode. 
Ak mali širšiu pôsobnosť, ako je vyššie uvedené, podliehali kontrole mi-
nisterstvu vnútra.37 Nasledujúci proces bol rovnaký ako v predvojnovom 
období. Ak do 40 dní spolok nedostal k stanovám zamietavé stanovisko, 
prípadne nejakú poznámku, mohol dočasne začať pracovať. Spolky s pô-
sobnosťou v Čechách a na Morave sa riadili zákonom č. 134/1867. Účasť 
v spolkoch, ktoré neboli právoplatne schválené, prípadne boli rozpustené, 
sa považovalo za priestupok.

Spolkové a  zhromažďovacie právo zaručovala aj ústava z  roku 1920. 
Spolky mohli byť rozpustené, len ak porušili trestný zákon alebo narúša-
li verejný pokoj a poriadok.38 Vo februári 1921 nariadil minister s plnou 
mocou pre správu Slovenska na celom území Slovenska revíziu spolkov. 
Týkalo sa to všetkých spolkov, ktoré boli potvrdené uhorským ministrom 

o náboženských spoločnostiach. 
36 ČERNO, Ľudovít – SÝKORA, Čeněk. Spolčovanie a shromažďovanie na Slovensku 

a Podkarpatskej Rusi, so zvláštnym zreteľom na spolky hasičské a hasičský fond na Slo-
vensku, s príslušnými právnymi predpismi, judikatúrou najvyššieho správneho súdu 
a s patričným výkladom. Turčiansky Sv. Martin : Tlačou Novej kníhtlačiarne, 1928, 
s. 8. V praxi sa stávalo, že spolky, ktoré vznikli v českých mestách a boli schválené 
v Prahe, zakladali svoje pobočky na území Slovenska. V takýchto prípadoch nariadil 
minister s plnou mocou pre správu Slovenska, aby boli spolky, ktorých pôsobnosť 
bola schválená pre celé územie republiky, teda aj slovenskú časť, vzaté na známosť 
príslušnými župnými úradmi alebo policajnými riaditeľstvami. Stanovy týchto spol-
kov sa nemuseli opätovne posielať na schválenie, hoci nezodpovedali príslušným 
nariadeniam bývalého Uhorska. Stačilo ak originál stanov, alebo ich vidimovaný 
opis zaslali materinskému spolku. Toto nariadenie platilo aj pre nepolitické a ne-
robotnícke spolky. Osobitné postavenie mali v tejto problematike mestá Bratislava 
a Košice. Záležitosti spolkov, ktoré spadali do obvodu ich pôsobnosti podliehali ich 
kompetencii. Štátny archív v Košiciach (ďalej ŠA-K), fond (ďalej f.) Policajné riadi-
teľstvo v Košiciach 1920 – 1938 (ďalej PR Ke 1920 – 1938), kartón (ďalej k.) 12, č. j. 
4629/1921, Odbočky spolkov, zriaďovanie na Slovensku. 

37 Proti rozhodnutiu zemského úradu sa mohol spolok odvolať na ministerstvo vnútra. 
Proti výnosu ministerstva vnútra sa mohol sťažovať len na najvyššom správnom 
súde. Od roku 1928 sa mohli spolky odvolať iba raz, opakované sťažnosti putovali 
priamo na najvyšší správny súd. ČERNO – SÝKORA, ref. 34, s. 16, 18.

38 Vláda mohla spolkové a zhromažďovacie právo, ako aj slobodu tlače, obmedziť iba 
v mimoriadnych udalostiach, napr. v prípade vojny... ČERNO – SÝKORA, ref. 34, s. 
7-8.
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vnútra. Revízia sa mala zrealizovať tak, že spolky prepracujú svoje stanovy 
a prispôsobia ich novým pomerom. Následne ich v troch exemplároch aj 
s pôvodným vyhotovením, zápisnicou zo zasadania a zoznamom členov 
pošlú na patričný úrad.39 Všetko sa malo uskutočniť do stanoveného ter-
mínu, t.j. do konca apríla 1921. Do 15. mája mal župan poslať zoznam 
spolkov, ktoré nevyhoveli tomuto nariadeniu. Nasledujúci rok minister 
pokračoval v začatej činnosti a revíziu nariadil aj spolkom, ktoré schválil 
bývalý uhorský minister orby. Podmienky boli rovnaké ako pred rokom, 
akurát mali namiesto troch exemplárov nových stanov poslať šesť, a malo 
to prebehnúť do 15. marca 1922. Spolky, ktoré neuskutočnili revíziu sta-
nov a neposlali ich na schválenie, boli rozpustené.40

V praxi vyzeral spolkový život po roku 1918 nasledovne: spolky, kto-
ré vznikli v dualistickom období a chceli pokračovať vo svojej činnosti, 
museli prepracovať svoje stanovy a poslať ich na vidimovanie. Až po ich 
odobrení mohli plnohodnotne pokračovať vo svojej činnosti. Novovzni-
kajúce spolky na území Slovenska sa naďalej riadili uhorskými nariade-
niami, predovšetkým č. 1394/1873, č. 773/1874 a  č. 1508/1875.41 O  ich 
prísnom dodržiavaní svedčia dokumenty, informujúce o zrušení spolkov, 
pretože nespĺňali jednu zo základných požiadaviek nariadenia z  roku 
1875, a síce nepredložili na schválenie návrh stanov.42 Príčinou na zruše-

39 Neskôr minister doplnil, aby sa stanovy posielali v piatich exemplároch, a aby jedno 
vyhotovenie dostal Štátny úrad štatistický v Prahe. Bez ohľadu na to akého charak-
teru bol konkrétny spolok, jednotlivé exempláre stanov museli byť vyhotovené aj 
v štátnom jazyku. ŠA-K, f. PR v Ke 1920 – 1938, k. 12, č. j. 4629/1921, Revízia všet-
kých, uhorským ministrom vnútra potvrdených na území Slovenska jestvujúcich 
spolkov, Nariadenie rozposlané všetkým županom. Taktiež: Nariadenie ministra 
Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 23. februára 
1921, číslo 569/21 odd. adm. II. In ČERNO – SÝKORA, ref. 34, s. 32-33. 

40 Nariadenie ministra Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska 
zo dňa 4. februára 1922, číslo 317/22 odd. adm. V. In ČERNO – SÝKORA, ref. 34, s. 
33-35.

41 Platnosť nariadenia 1508/1875 bola zrušená až zákonom č. 68/1951 o dobrovoľných 
organizáciách a  zhromaždeniach z  dňa 12.júla 1951. Spolu s  ním zároveň strati-
li účinnosť aj výnosy č. 216/1848 B.M., 128/1868 B.M., 1394/1873 B.M., 773/1874 
B.M., 766/1898 B.M. a 7430/1913 B.M.

42 Napr. v novembri 1921 minister s plnou mocou pre správu Slovenska zastavil čin-
nosť všetkých spolkov, a  odborových organizácií Krajinských zväzov kresťansko-
-sociálnych spolkov. Tieto združenia sa pri svojej činnosti odvolávali na stanovy 
Krajinského ústredia kresťansko-sociálnych strán, odborových organizácií a mlad-
ších spolkov na Slovensku, ktoré boli schválené v roku 1920. Boli to spolky rôzneho 
zamerania, napr. Združenie kresťanských živnostníkov..., Združenie kresťanských 
zemědelníkov..., a rôznych iných skupín robotníkov. Podľa platných uhorských na-
riadení však nemohli byť pod jednými stanovami schválené spolky s  rozličnými 
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nie spolku okrem nedodržiavania platných nariadení bola napr. aj väzba 
na nevyhovujúce osoby.43

Spolky, ktoré sa rozvíjali v uhorských mestách po roku 1867 položi-
li základy spolkového života pre nasledujúce obdobie. Práve v dualizme 
vznikali aj v  priestore dnešného Slovenska združenia charakterovo po-
dobné dnešným. Vysoký počet spolkov v jednotlivých mestách ešte zvy-
šoval ich rozmanitosť.44 V  tomto období existovali v  spoločnosti spolky 
fi lantropické, profesijné, kultúrno-spoločenské, telocvičné a  športové, 
náboženské a  spolky za účelom dosiahnutia zisku.45 Vlastné združenia 
zakladali taktiež vzdelávacie inštitúcie.46 Ani oblasť spolkového života sa 
nevyhla určitej špecifi kácii v závislosti od charakteru konkrétneho mesta. 

cieľmi. Každé združenie malo disponovať vlastnými stanovami, čo nespĺňali a preto 
boli zrušené. ŠA-K, f. PR Ke 1920 – 1938, k. 12, č. j. 4629/1921. Kresťansko-sociálna 
strana, zastavenie činnosti jej spolkov.

43 V  roku 1921 bolo zrušené Ukrajinské Ústredie kresťansko-sociálnych spolkov 
v Bratislave, pretože členom predsedníctva bol bývalý poslanec „cudzozemec“ Tob-
ler, prostredníctvom ktorého mal spolok vyvíjať protištátnu činnosť. ŠA-K, f. PK 
v Ke 1920 – 1938, k. 12, č. j. 4629/1921, Kresťansko-sociálna strana, zastavenie čin-
nosti jej spolkov. Išlo pravdepodobne o Jánosa Toblera, politika a publicistu, ktorý 
sa už ako mladý, pred rokom 1918 zapájal do kresťansko-sociálneho hnutia. Po roku 
1918 stál pri vzniku Krajinskej kresťansko-sociálnej strany, v roku 1920 sa stal jej 
hlavným tajomníkom. Od roku 1920 bol aj poslancom v Národnom zhromaždení. 
Kvôli nejasnej štátnej príslušnosti bol v roku 1921 tohto mandátu zbavený a v na-
sledujúcom roku vyhostený z ČSR. V rokoch 1926 – 1939 bol členom maďarského 
parlamentu. SIMON, Attila. Tobler János. In A (cseh) szlovákiai magyarok lexikona 
Czehszlovákia megalakulásától napjainkig [online]. [cit. 2018-09-24]. Dostupné na 
internete: <http://adatbank.sk/lexikon/tobler-janos/>.

44 Uvedené konštatovania platia iba pre mestá, nie pre dediny.
45 Uvedená typológia je výsledkom autorkinho výskumu. Pre vysoký počet a  veľkú 

rozmanitosť spolkov, bolo potrebné vytvoriť viacstupňovú kategorizáciu. V  prvej 
etape sú združenia rozdelené do šiestich skupín. Skupina spolkov, ktoré vznikali za 
účelom dosiahnutia zisku je špecifi ckou, pretože podlieha osobitným nariadeniam, 
hoci na prvý pohľad fungujú na podobnom princípe ako všetky ostatné. V druhom 
stupni sú združenia v jednotlivých kategóriách bližšie rozdelené podľa konkrétneho 
zamerania. Filantropické sa vnútorne delia na dobročinné, nemocenské/ošetrova-
teľské, ochranné, pohrebné, pomocné/podporné, všeobecne prospešné. Kultúrno-
-spoločenské zahŕňali čitateľské/literárne, osvetové, kultúrne a  spoločensko-kon-
verzačné spolky. Telové a športové boli rozdelené podľa konkrétnych aktivít, ktorým 
sa mohli ich členovia v spolku venovať: konské, telové a skupinové športy, turistika 
a rôzne iné aktivity. Náboženské mohli byť katolícke, reformované alebo židovské. 
Profesijné sa podľa typu profesie vnútorne členili na hospodárske, pre inteligenciu, 
obchodnícke, remeselnícke/robotnícke.

46 Napr. Čitateľský kruh Košickej kráľovskej právnickej akadémie, Združenie poslu-
cháčov práva na Právnickej akadémii Prešovského kolégia Potiského dištriktu evan-
jelickej cirkvi a. v. 
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Vidieť to na príklade spolkov v mestách Košice a Prešov. V roku 1878 pô-
sobilo v Košiciach 26 spolkov, v susednom Prešove ich bolo 15.47 V oboch 
mestách existovali židovské ženské spolky aj dobročinné ženské spolky. 
Taktiež malo každé mesto korčuliarsky, strelecký a hasičský spolok. Spo-
ločenský život rozvíjali spoločenské kruhy. V Košiciach, na rozdiel od Pre-
šova, sa v tomto období začali združovať remeselnícke a robotnícke vrstvy. 
Súviselo to s vývojom v meste. V druhej polovici 19. storočia existovalo 
v Košiciach niekoľko tovární a rozvíjala sa priemyselná a továrenská výro-
ba. To sa odzrkadlilo na zvýšení počtu obyvateľstva pracujúceho v týchto 
odvetviach a  následne na počte spolkov, v  ktorých sa toto obyvateľstvo 
združovalo.

Najviac spolkov vznikalo v mestách na prelome 19. a 20. st. To platí aj 
v prípade Košíc a Prešova.48

47 VARGHA, ref. 12, s. IX.
48 Nie je možné určiť presný počet spolkov pôsobiacich v skúmaných mestách, nakoľ-

ko nie sú dostupné kompletne zachované evidencie. Posledná dochovaná celouhor-
ská spolková štatistika je z  roku 1878. Sporadicky sa zachovali zoznamy určitých 
typov spolkov. Okrem týchto prameňov existujú aj adresáre, ktoré sprostredkúvajú 
zoznam spolkov so stručnými údajmi o predsedoch a sídle združení, v niektorých 
prípadoch uvádzajú tiež mená ďalších funkcionárov a členov. Ani tieto údaje nie sú 
kompletné. Komparáciou s  ďalšími prameňmi, predovšetkým dobovou tlačou, sa 
zistilo, že adresáre nedisponovali kompletným zoznamom spolkov. Napriek tomu, 
že sa nedá stanoviť konečný počet spolkov, je možné aspoň sledovať ako tento údaj 
postupne narastal. Podrobnejšie je to zachytené v prípade košických spolkov, pre 
ktoré sa zachovalo viacero prameňov. Porovnanie s prešovskými spolkami vo vybra-
ných rokoch však napovedá, že vývoj v oboch mestách bol podobný.
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Graf 1 Vývoj počtu spolkov v meste Košice v rokoch 1863 – 1913/191449

49 HUNFALVY, János. Magyarország kulonbozo egyletei. Statistikai Kozlemények. Pes-
ten : Magyar Tudományos Akadémia Statistikai Bizottsága, 1862.; „Výkaz všetkých 
spolkov, kasín, sporiteľní, dobročinných spolkov a peňažných spoločenských inštitúcií 
existujúcich v slobodnom kráľovskom meste Košice.“ Maďarský národný archív Bu-
dapešť (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, ďalej MNL OL), Budapešť, f. 
Ministerstva vnútra, šk. 150, č. j. 27170/1873, Výkaz spolkov existujúcich v meste 
Košice; VARGHA, ref. 12; SZIKLAY, János – BOROVSZKY, Samu. A  Magyaror-
szág Vármegyéi és Városai I.: Abauj-Torna Vármegye és Kassa. Budapest : Apaollo, 
1896. 580 s.; HUNFALVY, János. Magyar-Osztrák rövid statistikája. Budapest : Az 
Athenaeum tulajdona, 1874, 288 s.; HUNFALVY, János. Az Osztrák Birodalom rövid 
statisztikája különös tekintettel a Magyar államra. Pest : Emich Gusztáv sajátja, 1867, 
215 s.; Kassai Kalauz Czim-Naptár [1891 – 1898, 1900] közönséges évre Kassán, 1891 
– 1900; Kassai és Abauj-Torna megyei Kalauz czimtár 1901. Kassán, 1901; Kassa sz. 
kir. város és Abauj-Torna vármegye lakcim jegyzéke az 1903 évre. Kassa, 1902; Ma-
gyarországi társas és közmüvelődési körök, kereskedelmi-, ipari- és gazdasági szakegy-
let valamint dal- és zeneegyesületek czimtára. Kassa, 1899; Kassa szab. kir. város és 
Abaujtorna vármegye czim és lakásjegyzéke [1906 - 1907/8, 1910]. Kassa, 1906, 1908, 
1910; Kassa szab. kir. város teljes cimtára 1911. évre . Kassa, 1911. 

 Kassa szab. kir. város czim és lakásjegyzéke 1913 – 1914. évre. Kassa, 1914. 
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Graf 2 Vývoj počtu spolkov v meste Prešov v rokoch 1863 – 191050

Zo zobrazených údajov vyplýva, že v oboch susedných mestách prebiehal 
vývoj spolkov podobne. Z hľadiska vzniku, resp. pôsobenia spolkov, ko-
pírovali celouhorský trend. To znamená, že tu fungovalo najviac spolkov 
začiatkom 20. storočia. Zaujímavé je porovnanie konkrétnych údajov. Do 
roku 1908 mali Košice z hľadiska početnosti prevahu. V roku 1910 sa už 
číselné hodnoty priblížili. Od začiatku 20. storočia je značná aj podobnosť 
v pomernom zastúpení jednotlivých typov združení.

V Košiciach mali počas dualistického obdobia prevahu fi lantropické 
spoločnosti, z ktorých značná časť sa orientovala na remeselnícke a  ro-
botnícke vrstvy. Okrem nich sa sústredili na pomoc chudobným a znevý-
hodneným skupinám. Príležitostne sa objavili podporné spolky zamerané 
na príslušníkov konkrétneho zamestnania, napr. policajtov, právnikov. 
V  charitatívnej oblasti sa často angažovali ženy, pre ktoré predstavova-
li uvedené združ enia jedinú možnosť aktívne sa zapojiť do spolkového 
a spoločenského života. Špecifi ckým príkladom boli príslušníci židovské-
ho vierovyznania, ktorí taktiež založili v Košiciach niekoľko dobročinných 

50 HUNFALVY, Magyarország, ref. 49; VARGHA, ref. 12; Sárosvármegyei Kalauz. 
Eperjes Bártfa Kisszeben Szab. Kir. Városok És Sárosvármegye Községeinek Czímtár. 
Eperjesen : Kiadta Kósch Árpád, 1903. 183 s.; Sárosvármegyei Kalauz. Eperjes Bár-
tfa Kisszeben Szab. Kir. Városok És Sárosvármegye Községeinek Czímtár. Eperjesen : 
Kiadta Kósch Árpád, 1910. 228 s.; Sárosvármegyei Kalauz. Eperjes Bártfa Kisszeben 
Szab. Kir. Városok És Sárosvármegye Községeinek Czímtár. Eperjesen : Kiadta Kósch 
Árpád, 1909. 228 s.; Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov (ŠA PO). f. Šarišský 
župan, podžupan (ďalej ŠŽ – P), č. j. 464; ŠA PO, f. ŠŽ – P, č. j. 447; ŠA PO, f. ŠŽ – P, 
č. j. 467; ŠA PO, f. ŠŽ – P, č. j. 469; ŠA PO, f. ŠŽ – P, č. j. 470. 
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spolkov. V ich prípade angažovanie v oblasti fi lantropie bolo jednou z ná-
boženských povinností.

Druhou najpočetnejšou skupinou spolkov v Košiciach boli profesijné, 
združujúce príslušníkov konkrétneho zamestnania. Spolčovali jednotliv-
cov za účelom podpory, rozvoja a pozdvihnutia tej-ktorej profesie. Záro-
veň organizovali kurzy a odborné školenia pre mladé generácie. Aj v tej-
to skupine sa počtom najviac združovali remeselníci a  robotníci. V  ich 
prípade skúmané združenia svojimi aktivitami nahrádzali alebo vypĺňali 
spoločenský život manuálne pracujúceho obyvateľstva. Typológia profe-
sijných spolkov taktiež poukázala, že v Košiciach mali silné zastúpenie tzv. 
slobodné povolania – lekári, učitelia, úradníci, právnici, sudcovia, malia-
ri, novinári... Všetky tieto skupiny mali vlastný spolok, prostredníctvom 
ktorého ovplyvňovali dianie v meste. Okrem nich pôsobilo v Košiciach 
viacero obchodníckych združení, ktoré kládli veľký dôraz na pestova-
nie vzájomných stykov a podporu individuálnych a fi remných záujmov 
v mestskom a župnom obchode.

K obľúbeným spolkom košických obyvateľov patrili tiež kultúrno-spo-
ločenské združenia ako hudobné, spevácke, ochotnícke, čitateľské, lite-
rárne, osvetové a kultúrno-spoločenské spolky. Veľké zastúpenie v meste 
mali najmä spevácke a spoločenské združenia. Spevácke spolky a spevo-
koly umožňovali svojim členom rozvíjať hudobný talent. Zároveň predsta-
vovali ďalšiu z možností, do ktorej sa mohli aktívne zapájať ženy. Rozvoj 
spoločenského života svojich členov bol cieľom spoločensko-konverzač-
ných spolkov. Pôvodne sa označovali kasína, neskôr spoločnosti s takými-
to cieľmi používali pomenovanie konverzačné, spoločenské, alebo kruhy 
určitých spoločenských skupín podľa cieľovej skupiny, ktorá ich založila, 
napr. Košický remeselnícky kruh. Obyvatelia Košíc sa v nich združovali za 
účelom debát a spoločenských stretnutí, vo viacerých prípadoch pravde-
podobne s politickým pozadím.

Okrem vyššie uvedených mali v Košiciach svoje zastúpenie aj športové 
a telocvičné spolky. Obyvatelia sa mohli na ich pôde venovať dostihom, 
turistike a rôznym telovým a skupinovým športom – tenis, korčuľovanie, 
cyklistika, cvičenie. V  neskoršom období pribudlo plávanie, zápasenie, 
ľadový hokej, box, stolný tenis. Svoje zastúpenie v meste mali taktiež nad-
šenci rybárstva, poľovníctva a streľby. Špecifi kom danej skupiny bol Ko-
šický spolok milovníkov poštových holubov, ktorý združoval ich chovate-
ľov a uskutočňoval preteky v tejto disciplíne. Najnižším počtom boli me-
dzi košickým obyvateľstvom zastúpené náboženské spolky. V rámci nich 
sa členovia venovali výlučne rozširovaniu a pozdvihnutiu náboženského 
života, bez vedľajších aktivít. Najaktívnejší v tomto smere boli príslušníci 
rímskokatolíckeho vyznania. Neznamenalo to však, že sa cirkvi nezapájali 
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do spolkového života. Ich prítomnosť v iných typoch združení poukazo-
vala na skutočnosť, že sa vo veľkej miere angažovali v dobročinných spol-
koch a charite. V tejto oblasti dominovalo židovské obyvateľstvo. Katolíci 
zakladali pohrebné a podporné spolky. Prostredníctvom nich pomáhali 
pracujúcemu obyvateľstvu v núdzi a chudobným študentom.

Charakterovo podobné zastúpenie spolkov bolo v prešovskej spoloč-
nosti. Rovnako tu dominovali fi lantropické spolky. V meste pôsobilo nie-
koľko ženských spolkov.51 Okrem nich taktiež dobročinný spolok, pod-
porné a nemocenské. Okrem fi lantropie a pomoci blížnym mali miestni 
obyvatelia záujem o rozvoj spoločenského života. Na rozdiel od Košíc tu 
pôsobilo iba jedno kasíno a jeden spevácky spolok. Vznikli však rozma-
nité „spoločenské kruhy“,52 niektoré s  presahom k  športovej činnosti – 
Prešovský kolkársky spoločenský kruh alebo Prešovský šachový krúžok.53 
Zvyšné tri skupiny spolkov, teda profesijné, náboženské a športové, boli 
zastúpené podobnými počtami. Tieto rozdiely medzi mestami približujú 
celkové pomery v nich. Ako už bolo spomenuté vyššie, v Košiciach boli 
vo väčšom počte zastúpené profesijné spolky remeselníkov a  robotní-
kov. To sa premietlo vo fi lantropických združenia, z ktorých veľká časť sa 
orientovala práve na tieto skupiny. Prezentované zistenia poukazujú aj na 
ďalšie skutočnosti. Na základe spolkov vieme, že v košickej spoločnosti 
boli zastúpení čižmári, krajčíri, kamenári, kníhtlačiari, hostinskí, čašníci, 
stavební robotníci, obchodníci, stolári ... Zo slobodných povolaní to boli 
lekári, učitelia, úradníci, právnici, sudcovia, maliari, novinári... Naproti 
tomu v Prešove sa na organizačnej báze združili iba čižmári, kníhtlačiari, 
právnici, učitelia a obchodníci. Oveľa viac sa však v spoločnosti angažo-
vali príslušníci náboženských združení. Okrem katolíkov tu mali viacero 
spolkov evanjelici a Židia, čo poukazuje na rozvinutý náboženský život 
v meste. Zo športových aktivít sa mohli obyvatelia Prešova okrem šachu 
a kolkov venovať korčuľovaniu, šermu a turistike.

S príchodom vojny sa rozvoj spolkového života zastavil. Viacero spol-
kov zaniklo v dôsledku nečinnosti alebo úbytku členov. Tie, ktoré fungo-
vali prispôsobovali svoju činnosť vojnovým pomerom.54 Do popredia sa 

51 Napr. Dobročinný ženský spolok Šarišskej župy, Prešovský židovský ženský spolok, 
Prešovský evanjelický podporný ženský spolok ...

52 Prešovský Sečéniho kruh, Prešovský Rákociho katolícky kruh.
53 V Košiciach neexistovali spolky zamerané na tento druh činnosti.
54 Napr. Košický autonómny katolícky kruh organizoval prednášky s témou vojny ale-

bo mieru, zároveň spolupracoval s Červeným krížom a kongregáciou žien na dobro-
činných aktivitách. A kassai autonom kath. kör XI. közgyűlésé (XI. valné zhromažde-
nie Košického autonómneho katolíckeho kruhu). Kassa : Szt. Erzsébet könyvnyomda 
R. T. nyomása, 1916, 21 s. A kassai autonom kath. kör XII. közgyűlésé (XII. valné 
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počas vojnových rokov dostávali spolky Červeného kríža,55 ktoré vznikali 
ako pobočky spolku Červeného kríža krajín Sv. uhorskej koruny.56 Len 
v priebehu augusta a septembra 1914 bolo napr. v Abovsko-turnianskej 
župe zaregistrovaných spolu 28 spolkov ČK.57

Po skončení prvej svetovej vojny a vzniku ČSR dochádza k opätov-
nému rozvoju spolkového života. V  Prešove už v  roku 1919 vznika-
jú prvé spolky. Väčšinou išlo o odbočky z Prahy - Odbočka Sväzu čs. 
rotmistrov v  Prešove, Odbočka hostinských a  kaviarenských zamest-
nancov, Miestna skupina družiny čsl. Válečných poškodencov v Prešo-
ve, Odbočka telocvičnej Jednoty Sokol, Odb. čs. Červeného Kríža. Od-
bočka telovýchovnej Jednoty Orol v Prešove bola pobočkou brnenskou. 
Najviac spolkov v povojnovom období vzniklo v Prešove do roku 1925. 
Zo 101 spolkov, ktoré začali svoju činnosť v prvom desaťročí, to bolo až 
75. Výrazne sa však zmenil charakter združení. V každom meste došlo 
k obnoveniu niekoľkých spolkov z predvojnového obdobia. Je ťažké ur-
čiť koľko presne bolo takých spoločností.58 Na základe doteraz spraco-
vaných materiálov je možné s istotou konštatovať, že v Prešove pokra-
čovalo vo svojej predošlej činnosti 12 združení.59 Rovnako v Košiciach 
boli niektoré spolky obnovené.60 Celkovo však dochádza v dvadsiatych 
rokoch 20. storočia v priestore nového štátu k obrovskému zakladaniu 
pobočiek, resp. odbočiek krajinských spolkov. Na území Slovenska šlo 

zhromaždenie Košického autonómneho katolíckeho kruhu). Kassa : Szt. Erzsébet 
könyvnyomda R. T. nyomása, 1917, 26 s.

55 Ďalej označovaný ako ČK.
56 Ofi ciálny názov mal dva varianty, buď ako pobočka Spolku ČK (Napr. Ždaňská po-

bočka Spolku ČK / Hernádzsadányi Vörös-kereszt egyletnek fi ókja) alebo poboč-
ka Spolku ČK krajín Sv. uhorskej koruny, napr. Pobočka Jasov a  Jasovský Podzá-
mok Spolku ČK krajín Sv. uhorskej koruny / A magyar szent korona országainak 
vöröskereszt egyletnek Jászó és Jászóváralja fi ókja.)

57 ŠA - K, f. Spolok Červeného kríža v Abovsko-Turnianskej župe 1914 – 1918, šk. 1 - 4.
58 Vyžadovalo by si to hlbší výskum založený na analýze stanov a ročeniek všetkých 

spolkov, prípadne ešte štúdium dobovej tlače.
59 U niektorých došlo k premenovaniu: Okresné živnostenské spoločenstvo pre okres 

prešovský; Prešovský telovýchovný a šermiarsky spolok PTVE; Prešovský venkov-
ský poľovnácky spolok pre šetrenie zvere; Prvá prešovská chudobné dietky oša-
cujúca spoločnosť; Prešovská izraelitská dobročinná spoločnosť Schochner Tow; 
Pohrabný spolok prešovských murárov; Prešovský kolkovný a spoločenský spolok; 
Prešovský priemyselnícky domov; Spolok evangelických žien; Spolok izraelitských 
žien v Prešove; Občenstvo sv. Johana Krstitelija. ŠA PO, f. Policajný komisariát (ďa-
lej PK), Evidencia prešovských spolkov.

60 Napr. Košický spoločenský kruh, Kazinciho spolok, Košický občiansky spoločenský 
kruh, Košický atletický klub, Chevra Kadischa ... ŠA-K, f. PR Ke 1920 – 1938, k. 450, 
č. j. 20028. 
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prevažne o spolky so sídlom v Prahe. V prípade prešovských spolkov 
boli niektoré odbočkami bratislavských alebo košických združení.61 Vo 
veľkom počte vznikali v spoločnosti odborové organizácie. V Prešove 
boli označované zväčša ako odbočky krajinských spolkov, ktoré mali 
štatút odborného združenia.62 Naproti tomu v Košiciach pôsobilo veľa 
odborových organizácií a zväzov s kresťansko-sociálnym podtónom.63 
Prostredníctvom takýchto združení dochádza v  povojnovom období 
k politizácii spolkového a spoločenského života.64 To dokladá skutoč-
nosť, že spolkový život bol aj v medzivojnovom období odrazom celo-
spoločenského diania.

Vývoj spolkového života v prvých rokoch ČSR bol jedným z ukazova-
teľov demokratizácie a  utvárania občianskej spoločnosti. To sa prejavilo 
v prvom rade zvýšeným záujmom o zakladanie spolkov. V Prešove vznik-
lo do roku 1925 uvedených 75 združení.65 V Košiciach v rovnakom obdo-
bí fungovalo 92 odborových organizácií, 20 podporných, 27 vzdelávacích 
a osvetových, 28 športových - telocvičných a tri náboženské spolky.66 Je to 
vysoký počet a enormný záujem o spolkový život, ak porovnáme že počas 
celého dualistické obdobia pôsobilo v meste cca 217 spolkov a počas šiestich 
rokov ich vzniklo 170. Košice boli v počte spolkov v poradí druhým mestom 
za Bratislavou. Celkovo na Slovensku fungovalo v medzivojnovom období 
16 033 spolkov.67

Uvedené skutočnosti, ako aj porovnanie predvojnového a povojnové-
ho stavu v mestách Košice a Prešov poukazujú na to, že spolkový život po 
vzniku ČSR v slovenských mestách plynulo nadviazal na rozvoj spolkov 
v Uhorsku po roku 1867. Dokladajú to v prvom rade právne normy, kto-
rými sa usmerňoval spolkový život v krajine. Naďalej ostávali v platnosti 
uhorské nariadenia, ktoré pretrvali celé medzivojnové obdobie. Proces 
vzniku a schvaľovania spolkov prebiehal na podobnom princípe. Ďalším 
ukazovateľom tejto skutočnosti je fakt, že viacero spolkov z predvojnové-

61 Napr. Odb. židovských skautov Hasomer pre ČSR; Čsl. Pestiteľov a chovateľov čisto-
krvného, drobného, domáceho zvieratstva ...

62 ŠA PO, f. PK, Evidencia prešovských spolkov.
63 ŠA-K, f. PR Ke 1920 – 1938, k. 450, č. j. 20028.
64 Formálne boli spolky nepolitické. V  skutočnosti však prezentovali komunistické 

a sociálno-demokratické záujmy. Týkalo sa to najmä odborových a telovýchovných 
spolkov, no politický podtón mali aj študentské a náboženské združenia. VRANO-
VÁ, Elena. Spolky na Slovensku v  rokoch 1945-1951. In Slovenská archivistika., 
1980, roč. 15, č. 1, s. 64-65. ISSN 0231-6722.

65 ŠA PO, f. PK, Evidencia prešovských spolkov.
66 ŠA-K, f. PR Ke 1920 – 1938, k. 450, č. j. 20028. 
67 MANNOVÁ, Prehľad vývoja, ref. 11, s. 76.
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ho obdobia obnovilo svoju činnosť v novom štáte. Pozitívne v tomto smere 
pôsobí najmä poznanie, že im obnovenie, resp. pokračovanie v činnosti 
bolo umožnené.

Rozmanitosť a zameranie spolkov v medzivojnovom období vykazuje 
isté rozdiely oproti predošlému stavu, predovšetkým vo zvýšenom poč-
te odborových organizácií. Ich zameranie bolo rôznorodé, od vojnových 
poškodencov, cez hudobníkov až po príslušníkov remeselných odvetví. 
Práve tieto posledné pripomínajú profesijné, prevažne remeselnícke a ro-
botnícke spolky z dualistického obdobia. Vo väčšine prípadov to však boli 
odbočky celokrajinských spolkov, takže ich pôsobnosť a činnosť boli roz-
siahlejšie.

S meniacimi sa pomermi v mestách a spoločnosti, dochádzalo k rozší-
reniu spolkovej základne. Už v predvojnovom období bol spolkový život 
v mestách rozmanitý, no v povojnových rokoch dochádzalo k ešte masív-
nejšiemu združovaniu. Organizácie však už neplnili prevažne spoločen-
skú funkciu, ale čoraz viac tiež politickú. 

Federal life before and aft er the First World War 
based on the associations in Prešov and Košice
Between 1867 and 1914, in Hungary, associations emerged enmasssein the 
form we know today. Aft er 1867, there were political, economic and social 
prerequisites for the development of federal life. Th e society has shown a gra-
dual rise in modernization, the democratization of social life, urbanization 
and the transition to civil society. Th e accompanying phenomenon of these 
processes has been the increased interest of the population in participation 
in the federal and social life. Th is is evidenced by an increased number of 
associations in the whole of the country. In 1862, 579 associations were re-
gistered and 3995 in 1878.

Th e comparison of the pre-war and post-war conditions in Košice and 
Prešov points out that the federal life aft er 1918 in the Slovak cities con-
tinued up to the development of the associations in Hungary aft er 1867. 
Th is is evidenced fi rstly by the legal norms that guided the federal life in the 
country. Th e Hungarian regulations continued to be enforced throughout 
the inter-war period. In practice, it looked as follows: the associations that 
originated in the dualistic era and wanted to continue their activities had 
to revise their statutes and send them to be reviewed. Th e newly established 
societies in Slovakia continued to be governed by the Hungarian regulations, 
mainly no. 1394/1873, no. 773/1874 and no. 1508/1875. Another indicator 
of a smooth transition is the fact that several pre-war societies have resumed 
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their activity in the new state. Positive in this is especially the knowledge that 
their restoration or continued activity was allowed.

Th e variety and focus of the associations aft er 1918 showsome diff eren-
ces compared to the previous state. In the period of dualism, philanthropic, 
professional, cultural and social associations, sports, religious societiesand 
associationsfor profi t they all operated in the cities. Educational institutions 
also set up their own associations. Th eir representation in cities depended on 
the composition of the population and the character of individual cities. Th e 
post-war period is characterized by an increased number of trade unions. 
Th eir focus was varied, ranging from war veterans, musicians to members 
of certain craft  industries. Th ese last ones arereminiscent of the professional, 
predominantly craft smen and workers associations from the dualistic pe-
riod. In most cases, however, they were branching off  all-state associations 
so their scope and activity were more extensive. With changing conditions 
in cities and companies, the federal base was expanding. Even in the pre-
-war period, the federal life in the towns was diverse, but in post-war years 
there was an even more prominent unifi cation of the associations. However, 
associationsno longer fulfi lled their social function, but they were also incre-
asingly political.

Mgr. Nikoleta Lattová, PhD.
Krajské múzeum v Prešove
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VZNIK ČESKOSLOVENSKEJ 

REPUBLIKY A BARDEJOV

František Gutek

V príspevku autor charakterizuje pomery v Bardejove v rokoch vojny a v ob-
dobí vzniku Československej republiky, hlavne v rokoch 1918 – 1919, rozobe-
rá aktivity miestnych prouhorských a národných slovenských síl, ich reakcie 
na príchod vojakov maďarskej Červenej armády do mesta a vytvorenie Slo-
venskej republiky rád (1919). Osobitne si všíma miestne Šarišské múzeum, 
ktoré vzniklo ešte v období Uhorska, jeho vtedajšiu činnosť a postupné za-
čleňovanie sa medzi kultúrne inštitúcie nového štátu. Zložitosť a postupnú 
zmenu vtedajšej spoločenskopolitickej situácie v meste demonštruje predo-
všetkým na osobnosti Gejzu Žebráckeho, vtedajšieho správcu tohto múzea, 
ktorý od skorších prouhorských aktivít prechádza až k uvedomelej podpore 
nového československého štátu.

Zrod československého štátu sa stal jedným z najvýznamnejších medzní-
kov v dejinách českého i slovenského národa. Vyhlásenie ČSR dňa 28. ok-
tóbra 1918 v Prahe bolo vyústením ich dlhoročného zápasu v monarchii 
za národnostné a sociálne práva, za národné oslobodenie a štátnu samo-
statnosť. Dôležité bolo aj nezávislé prijatie Deklarácie slovenského národa 
30. októbra 1918 v Martine a vznik Slovenskej národnej rady, ktorá ako 
najvyšší ústredný politický orgán Slovákov mala zabezpečovať politickú 
budúcnosť národa. 

V našom príspevku chceme ukázať proces vytvárania československé-
ho štátu v regionálnych súvislostiach. Na príklade malého mesta Barde-
jova, ležiaceho nielen na periférii bývalého starého, ale i nového štátneho 
útvaru, sa zameriame na niektoré špecifi ká tejto významnej historickej 
zmeny.

Veľký vplyv na vznik novej republiky mali nielen vyhrotené národ-
nostné a sociálne problémy v habsburskej monarchii, ale aj priebeh a vý-
sledky Prvej svetovej vojny a radikalizácia obyvateľstva pod vplyvom re-
volúcie v Rusku.
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Vojnové udalosti ovplyvnili Bardejov veľmi výrazne. V prvej fáze vojny 
toto mesto a blízka severovýchodná časť Slovenska boli ňou aj priamo po-
stihnuté – ako jediná oblasť na Slovensku. Boje medzi rakúsko-uhorskou 
a  ruskou armádou sa od konca novembra 1914 do apríla 1915 dvakrát 
presunuli z poľskej strany na južné svahy Karpát. Ruské jednotky pod ve-
dením generála Brusilova dokonca v decembri 1914 nakrátko obsadili aj 
Bardejov.1 

Ešte pred príchodom Rusov mesto urýchlene opustili mnohí predsta-
vitelia mesta, veľká časť maďarskej inteligencie a úradníctva. Zostalo však 
chudobné rusínske a  slovenské obyvateľstvo, ktoré sa presvedčovalo, že 
Rusi nie sú zďaleka takí hrozní, ako to o nich rozširovala vládna propa-
ganda a navyše im rozumelo. Do mesta v rámci ruských jednotiek prišli 
aj viacerí slovenskí dobrovoľníci, ktorí významne posilňovali proruské 
sympatie. Na evanjelickej fare sa napr. ubytoval dôstojník ruského voj-
ska, dobrovoľník Vladimír Hurban,2 ktorý pri svojom odchode zanechal 
neprítomnému miestnemu evanjelickému farárovi Matejovi Slabejovi na-
vštívenku s textom, že zbytočne utekal z mesta pred Rusmi. Odkaz v po-
dobnom duchu zanechal dr. Markovičovi z Bardejova aj bývalý spolužiak, 
ktorý ako dobrovoľník ruského vojska býval dočasne v jeho dome.3

Rast protimonarchistických nálad v  regióne v  tomto vojnovom čase 
súvisel najmä s príchodom českých vojakov. Vtedajšie župné úrady v Pre-
šove ich prítomnosť v rámci jednotiek rakúsko-uhorskej armády hodnotili 
ako veľmi rizikovú, lebo vojaci sa stýkali so slovenským obyvateľstvom 
a v rozhovoroch prejavovali svoj odpor proti monarchii a bratské vzťahy 
k slovanskému ruskému národu, od ktorého očakávali pomoc. Úrady žia-
dali, aby české jednotky boli z regiónu rýchlo odvelené, lebo svojimi po-
stojmi ovplyvňujú nálady a cítenie slovenského ľudu.4 Už krátko po začatí 
bojov v Karpatoch sa začali objavovať dezercie, prechody českých a slo-
venských vojakov na ruskú stranu. Najvýznamnejšou v tomto smere bola 

1 KOKUĽA, Andrej et al. Dejiny Bardejova. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 
1975, s. 315.

2 Vladimír Ladislav Hurban (1883 Martin – 1949 Praha) bol synom Svetozára Hur-
bana Vajanského. V rokoch 1908 – 1914 pôsobil ako učiteľ maďarského jazyka vo 
Varšave pri ruskom generálnom štábe. Po vypuknutí vojny nastúpil ako dobrovoľník 
službu v  ruskej armáde, po vzniku légií v  Rusku vstúpil v  decembri 1917 do ich 
radov. V októbri 1918 bol ako plukovník pridelený k vyslanectvu ČSR v USA ako 
vojenský atašé, stal sa vojenským poradcom prezidenta Masaryka a podieľal sa na 
organizácii repatriácie československých légií. Od roku 1923 ako diplomat pracoval 
v Egypte, Švédsku, Nórsku a Litve a opäť v USA (aj ako veľvyslanec).

3 KRPELEC, Bartolomej. Bardejov a jeho okolie dávno a dnes. Martin : MO MS v Bar-
dejove, s. 112. 

4 KOKUĽA, ref. 1, s. 316.
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udalosť, ku ktorej došlo 3. apríla 1915 v priestore pri Zborove, nad obcou 
Stebnícka Huta. Uskutočnil sa tam legendárny prechod asi 1400 vojakov 
28. pražského pluku do ruského zajatia, údajne aj s vojenskou hudbou. Na 
udalosť reagovalo najvyššie rakúsko-uhorské velenie a sám cisár František 
Jozef vo svojom rozkaze odňal „pražským deťom“ vojenskú zástavu a pluk 
zrušil.5 

5 Otázka, či to bola dezercia alebo zajatie v boji, sa rozoberala už v početných člán-
koch na stránkach časopisu Pestrý týden v roku 1930, ktoré reagovali na príspevok 
Jaroslava Kunza Tajnosti rakouského generálního štábu. Vtedy prevládli názory le-
gionárov a príslušníkov Českej družiny, ktorá bojovala vo vojne na strane Rusov. 
Dnes sa ukazuje, že fámy o dezercii 28. pražského pešieho pluku rozšírili nemeckí 
nacionalisti v snahe využiť to proti Čechom v rakúskej časti monarchie a z hľadis-
ka najnovšieho výskumu sa preto údajná dezercia javí ako mýtus. V danej chvíli, 
aj vďaka radikálnemu postoju Viedne a samotného cisára, to malo medzi Čechmi 
a Slovákmi svoj ohlas. K problematike pozri: KRPELEC, ref. 3, s. 116-124; FUČÍK, 
Josef. Osmadvacátníci – spor o českého vojáka 1. světové války. Praha : Mladá fronta, 
2006; KOVÁČ, Dušan. Boje v Karpatoch v  širších súvislostiach. In FEDIČ, Vasil. 
Prvá svetová vojna – boje v Karpatoch. Humenné : REDOS, 2007, s. 14.

Odovzdávanie zástavy pražského pluku na Dlhom rade v Bardejove, 1915.
Šarišské múzeum v Bardejove
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V  máji 1915 sa ruské vojská pod tlakom ofenzívy nemeckých a  ra-
kúsko-uhorských jednotiek pri Gorliciach stiahli z  južných svahov Kar-
pát. Reálne boje vtedy na našom území skončili, ale vojna pokračovala 
ešte ďalšie tri roky a jej dôsledky pociťovalo najmä chudobné obyvateľstvo 
severovýchodného Slovenska veľmi výrazne. Čoskoro sa začal prejavovať 
nedostatok potravín a iných životných potrieb, ich ceny sa neustále zvyšo-
vali, ale mzdy stúpali oveľa pomalšie. Ku koncu vojny sa síce mzdy zvýšili 
takmer o sto percent, ale ceny potravín a šatstva až o desaťnásobok a ľudia 
neboli schopní pokryť ani svoje základné potreby. Veľmi sa zhoršilo posta-
venie rodín, ktorých živitelia boli na frontoch, lebo mnohí úradníci, pre-
dovšetkým notári, im riadne nevyplácali vojenské podpory. K  zvýšeniu 
sociálneho napätia a k občasným živelným prejavom nespokojnosti znač-
ne prispel návrat vojakov z bojísk svetovej vojny po defi nitívnej vojenskej 
porážke monarchie v októbri 1918. V prvých dňoch novembra ozbrojení 
vojaci na námestí v Bardejove vykrikovali heslá „Nech žije sloboda! Nech 
žije Slovensko! Dolu s Maďarmi!“ a pritom strieľali do vzduchu. V neďa-
lekom Zborove vypukli nepokoje, ktoré utíšilo iba privolané vojsko a žan-
dári.6 Hnev ľudí sa obracal najmä proti židovským obchodníkom a krč-
márom. Podľa neskoršieho hlásenia četníckej stanice v  Bardejovských 
Kúpeľoch demobilizovaní vojaci z Hažlína vyrabovali a zbili židovských 
obchodníkov v susednej obci Beloveža.7

Pred rokom 1918 bol Bardejov, ktorý sa vtedy ofi ciálne nazýval Bárt-
fa, výrazne zmaďarizovaný. Krpelec vo svojej monografi i o meste z roku 
1935 napísal, že to spôsobili vládne maďarizačné opatrenia ale i  fakt, že 
Bardejov patril medzi najznámejšie a najvyhľadávanejšie kúpeľné centrá 
v Uhorsku, ktoré oddávna vyhľadávala najmä maďarská šľachta. Aj inteli-
gencia, ktorá iba s malou výnimkou nemala maďarský pôvod, bola v mes-
te  z  veľkej časti odrodená a  o  nič lepšie to nebolo ani s  remeselníckou 
a obchodníckou vrstvou. Slovenská reč znela najmä na trhoviskách počas 
jarmokov, na ktoré sa schádzalo slovenské roľnícke obyvateľstvo z okoli-
tých obcí. Podľa Krpelca bolo práve roľníctvo národne a jazykovo najza-
chovalejšou časťou tunajšieho obyvateľstva.8

6 KOKUĽA, ref. 1, s. 317; TAJTÁK, Ladislav. Revolučné prejavy ľudu na východnom 
Slovensku v roku 1918 za pripojenie k ČSR. In Nové obzory 10, 1968, s. 83. Tieto 
nepokoje v Bardejove a Zborove súviseli s udalosťami z 31. októbra 1918 v Prešove, 
kde vojaci 67. pluku miestnej posádky vyvolali rebéliu, po ktorej nasledovalo exem-
plárne potrestanie účastníkov (na námestí bolo popravených 41 vojakov a dvoch 
civilov). Mnoho rebelujúcich vojakov 67. pluku sa z Prešova rýchlo presunulo do 
svojich miest a obcí a ako keby rozosialo nepokoje po celom východnom Slovensku. 

7 Fotoarchív Šarišského múzea (ďalej FAŠM), č. neg. 24563.
8 KRPELEC, ref. 3, s. 124.
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Miestnu politiku, ktorá sa za-
meriavala na národnostné otázky, 
ovplyvňovali vtedy hlavne tri prú-
dy.9 Prvý predstavovalo slovenské 
národné hnutie, ktorého nositeľom 
pri absencii slovenskej inteligencie 
boli predovšetkým chudobnejšie 
vrstvy obyvateľstva. Medzi naju-
vedomelejších Slovákov v  meste 
patril roľník Juraj Bomba a  živ-
nostník,  rezbársky a  kamenársky 
majster Pavol Grešák. Toto hnutie 
nemalo oporu v  žiadnej politickej 
strane. Ľudová strana grófa Zichy-
ho a  neskôr Sociálnodemokratic-
ká strana riešenie národnostných 
otázok síce deklarovali vo svojich 

programoch, ale v praxi to nerealizovali. Slovenské národné hnutie v mes-
te bolo živelné a prejavovalo sa napr. zvýšeným odberom slovenských ča-
sopisov, spontánnymi ľudovými zhromaždeniami a rôznymi inými akcia-
mi, podobnými tej z roku 1913, keď slovenskí veriaci v Bardejove hromad-
ným odchodom z kostola protestovali proti pokusu nového farára kázať 
po maďarsky.10 

Druhý prúd – promaďarský – bol oveľa silnejší, lebo mal oporu vo 
vtedajšom vedení mesta a  mocenskom aparáte a  v  jeho duchu pôsobili 
takmer všetky politické strany, najmä Strana práce a Strana nezávislosti. 
Proti slovenskému národnému hnutiu vystupoval veľmi rozhodne. Na ve-
rejnosti ho reprezentoval predovšetkým vtedajší mešťanosta Elemér Feke-
te, zastupujúci mešťanosta dr. Jozef Gmitter, ale veľmi aktívne, až bojovne 
vystupovali viacerí miestni učitelia, najmä riaditeľ ľudovej školy Ľudovít 
(Lajos) Török a učiteľ Karol Furia, ktorý pochádzal zo západného Sloven-
ska.11 

9 GUTEK, František. Politický život v Bardejove a okrese od začiatku 20. storočia do 
roku 1948. In Bardejovské novosti, č. 41-42, 20.12.1990, s. 2. 

10 KOKUĽA, ref. 1, s. 272. Týmto novým farárom bol Gejza Žebrácky, predtým pôso-
biaci v Plavči, ktorý v roku 1913 prišiel na faru do Bardejova, na miesto po zomre-
lom Antonovi Korányim.

11 KRPELEC, ref. 3, s. 126; MIHAĽ, Ján. K  niektorým problémom hospodárskeho 
a politického rozvoja Bardejova na začiatku 20. storočia. In SEDLÁK, Imrich. Ša-
rišské múzeum v Bardejove 2. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1969. ISBN 
83-022-69, s. 112.

Predstaviteľ slovenského národného prúdu 
Pavol Grešák.

Šarišské múzeum v Bardejove
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Jeho faktickým spojencom bol tretí prúd – „slovjacky“ – predstavitelia 
ktorého sa združovali v separatistickej Východoslovenskej rade a vydávali 
časopis Naša zastava. Tento prúd 
propagáciou šarištiny ako spisov-
ného jazyka pre východných „Slo-
vjakov“ prispieval k  oslabovaniu 
slovenského národného povedo-
mia ľudu tejto oblasti, čo v koneč-
nom dôsledku smerovalo k  jeho 
asimilácii v  rámci jednotného 
Uhorska. V Bardejove bol jeho naj-
výraznejším predstaviteľom Gejza 
Žebrácky.12 

V roku 1918 sa k spomínaným 
trom prúdom miestnej politiky pri-
radil aj štvrtý – ľavicový, sociálno-
demokratický, ktorý oslovil najmä 
námezdných robotníkov a mestskú 
chudobu a  jeho hlavným predsta-

12 KOKUĽA, ref. 1, s. 273. Žebrácky neskôr svoju činnosť pred rokom 1918 obhajoval 
tým, že mala výlučne ľudovýchovné zameranie a svojimi knižkami v šarištine chcel 
v prvom rade šíriť medzi zaostalým ľudom osvetu. 

Predstavitelia promaďarského prúdu v miestnej politike Elemér Fekete a Jozef Gmitter.
Šarišské múzeum v Bardejove

Gejza Žebrácky, predstaviteľ slovjackého 
separatistického prúdu.

Šarišské múzeum v Bardejove
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viteľom v meste bol Róbert Kunst, neskorší sociálnodemokratický a ko-
munistický poslanec československého parlamentu.. Na samom začiatku 
pôsobenia tohto prúdu stál robotnícky svojpomocný spolok, ktorý zalo-
žili bývalí vojaci a vojnoví zajatci, pôvodne robotníci a drobní živnostníci 
z Bardejova, na stretnutí v hostinci u Hermana Bindigera (pri Hrubej baš-
te).13 Od hospodárskych otázok prešiel postupne aj k aktívnemu organizo-
vaniu politického života medzi robotníkmi v meste. Mnohí jeho predsta-
vitelia stáli neskôr pri zrode miestnej organizácie sociálnodemokratickej 
strany vo februári 1919. 

V dobe po vyhlásení Československej republiky v októbri 1918 a pred 
príchodom československého vojska v januári 1919 bola situácia v Barde-
jove veľmi zložitá a neistá. Po vzniku novej Károlyiho vlády v Budapešti sa 
aj v Bardejove vytvorila Maďarská národná rada (MNR), ktorá od začiat-
ku pôsobila na obyvateľstvo s cieľom zachovania pokoja. Miestne proma-
ďarské sily, ktoré verili, že sa situácia upraví v ich prospech, vystupovali 
na verejnosti s  vyhláseniami o  dodržaní vernosti maďarskému štátu. 4. 
novembra 1918 Zbor poslancov magistrátu kráľovského mesta Bardejo-
va schválil deklaráciu, v ktorej „obyvateľstvo ... Bardejova protestuje proti 
plánom tzv. Československého štátu obsadiť územie Maďarska“. Emo-
tívny príhovor pred jej schválením mal vtedajší mešťanosta dr. Gmitter 
a  jedným z jej spolutvorcov bol Gejza Žebrácky.14 Ešte v decembri 1918 
miestna MNR akoby ani nebrala na vedomie vyhlásenie Československej 
republiky a o udalostiach v Prahe a Martine ofi ciálne vôbec neinformova-
la. Jej ciele dostatočne vystihovalo vyhlásenie na jednom zo svojich zasad-
nutí: „Svoju tisícročnú krásnu maďarskú vlasť do poslednej kvapky krvi 
budeme si brániť“.15

Situáciu v meste a regióne výrazne komplikovali aj aktivity separatis-
tickej Východoslovenskej rady. Napriek tomu, že československé vojsko 
už obsadilo značnú časť Slovenska, pokúšala sa spolu s maďarskými or-
gánmi prekaziť pripojenie Slovenska k ČSR. 11. decembra 1918 dokonca 
zorganizovala v Košiciach vyhlásenie tzv. samostatnej Slovenskej ľudovej 
republiky, ktorá si však u slovenského obyvateľstva na východe nezískala 
podporu.16 

13 MIHAĽ, Ján. – MIHÁLY, Martin. Horný Šariš. Košice : Východoslovenské vydava-
teľstvo, 1969, ISBN 83-024-69, s. 14. Spolok vplýval na zlepšenie vojnou rozvráte-
ného zásobovania najmä robotníckych rodín, zabezpečoval poukazy na potraviny 
a najnutnejšie potraviny. V meste si získal značnú popularitu záchranou 3 vagónov 
obilia, ktoré chceli bardejovskí mestskí úradníci prepašovať do Poľska.

14 MIHAĽ, ref. 11, s. 112, 113.
15 KRPELEC, ref. 3, s. 124.
16 KOKUĽA, ref. 1, s. 320.
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Aktivity separatistov odmietli aj vo viacerých dedinách v  okolí Bar-
dejova, kde bolo roľnícke obyvateľstvo vo veľkej väčšine slovenské. Práve 
tam dochádzalo k prejavom podpory pre novú Československú republiku 
a Slovenskú národnú radu. Napr. 8. decembra 1918 na veľkom ľudovom 
zhromaždení v  Liptovskom Mikuláši vystúpil aj Ondrej Jusko z  Rasla-
víc, ktorý tam prečítal rezolúciu občanov Raslavíc, žiadajúcu pripojenie 
k ČSR.17 Vyhlásenie, ktoré vyjadrovalo nesúhlas s pôsobením Východo-
slovenskej rady a  hlásilo sa k  SNR, bolo prijaté i  na zhromaždení ľudu 
v Zborove.18 Z viacerých obcí (Marhaň, Kalnište, Giraltovce) prichádzali 
na adresu SNR v Martine listy, v ktorých občania oznamovali založenie 
miestnych národných rád, odsudzovali počínanie Východoslovenskej 
rady a vyjadrovali podporu ČSR.19 Zástupcovia jednotlivých obcí okresu, 
ktorí boli koncom roku 1918 povolávaní na Mestský úrad do Bardejova, 
kde sa mali vyjadriť, či chcú, aby na Slovensku zostalo maďarské vojsko, 
alebo aby prišlo vojsko československé, jednoznačne volili druhú mož-
nosť.20

Slováci sa však už prebúdzali aj v samotnom Bardejove a robili i kon-
krétne kroky. Po meste sa napr. rozširovala štrnásťstranová brožúra, doku-
ment Slovenskej národnej rady v Martine s názvom „Čo chceme? Sloven-
skú reč, slovenskú zem!“ a jej kolportérmi boli Pavol Grešák, Juraj Bomba 
a Ján Sisák.21

Začiatkom roka 1919, po správach o obsadení Prešova českosloven-
ským vojskom, vznikla v  Bardejove zložitá situácia. Maďarská národná 
rada v meste bola svojím predsedom, gréckokatolíckym kňazom Biharym 
rozpustená, nepracovala ani mestská správa. Existovala veľmi reálna mož-
nosť, že pod vlyvom zlých hospodárskych pomerov sa môže toto faktické 
bezvládie zvrhnúť na rabovačky a vybavovanie osobných účtov. 

4. januára 1919 však konečne prišlo do Bardejova československé voj-
sko, ktoré Bardejovčan Juraj Bomba osobne urgoval v  Prešove u  velite-
ľa posádky. Už v ten istý deň pred večerom prišlo do Bardejova skupina 
14 vojakov, ktorá mala zabezpečiť poriadok a do rána sa rozšírila až na 
100 mužov, ktorým velil npr. Vorlíček. V meste vyhlásili štatárium, boli 
odobraté zbrane a po upokojení situácie časť vojakov odišla.22 Nahradi-
li ich však turčianski dobrovoľníci pod vedením Ľudovíta Koreňa, ktorý 

17 TAJTÁK, ref. 6, s. 110.
18 KOKUĽA, ref. 1, s. 321.
19 TAJTÁK, ref. 6, s. 90-91.
20 FAŠM. Hlásenie žandárskej stanice v Bardejovských Kúpeľoch., č. neg. 24563.
21 MIHAĽ, ref. 11, s. 116.
22 MIHAĽ, ref. 11, s. 117.
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v meste pomohol založiť Slovenskú 
národnú radu. Jej predsedom 8. ja-
nuára 1919 sa stal miestny evanje-
lický farár Matej Slabej23 a  členmi 
boli aj spomínaní aktivisti Sisák, 
Bomba a  Grešák. Vyhláseniu SNR 
v meste malo predchádzať vyvese-
nie národnej zástavy, ale tá nebola 
k dispozícii. Boli však maďarské zá-
stavy, ktoré miestni Slováci priniesli 
do domu  Pavla Grešáka, popárali 
ich a upotrebili červený a biely pás. 
Modrý sa získal prefarbením.24 

Konsolidáciu pomerov v  mes-
te v prospech národných síl v  júni 
1919 výrazne narušilo vyhlásenie 
Slovenskej republiky rád a príchod 
maďarských boľševikov. Na ich 
privítanie na bardejovskú železničnú stanicu 10. júna 1919 prišla nielen 
mestská chudoba a drobní remeselníci, ale aj miestni promaďarsky orien-
tovaní občania z „lepšej“ spoločnosti. Krpelec píše, že muži boli vyzdo-
bení maďarskými trikolórami, dievčatá mali biele sviatočné šaty. Všetci 
čakali na príchod svojich osloboditeľov z „československého útlaku“. Boli 
však veľmi sklamaní, keď vojaci, väčšinou robotníci z  Ganzovej továr-
ne v Budapešti, takmer nereagovali na ich srdečné privítanie a odhodili 
darované kytice. Nečakané chovanie i zovňajšok vojakov zarazili zástup-
cov mestskej honorácie, ktorí sa snažili zakryť svoje pohŕdanie a nemilé 
prekvapenie. Najlepšia nálada vraj nebola ani na bankete, ktorý v hoteli 
Hungária pripravilo vedenie mesta. Mešťanosta Gmitter tam vo svojom 
uvítacom prejave údajne vyhlásil, že i on je proletár, lebo len z toho žije, 
čo mu poskytuje plat.25

V  meste, ktoré bolo najsevernejšou lokalitou na slovenskom území 
pod plnou kontrolou jednotiek maďarskej Červenej armády, sa v nasle-
dujúcich dňoch začali represie. Promaďarsky orientovaní Bardejovčania 
chceli s pomocou boľševikov odstrániť národniarov a pokúsili sa zavrieť aj 

23 FAŠM. Zápisnica zo zasadnutia SNR v Bardejove dňa 8. januára 1919. Fotorepro-
dukcia, č. neg. 25091; List predsedu SNR M. Slabeja adresovaný SNR v Martine, 15. 
1. 1919. Fotoreprodukcia, č. neg. 23303-4.

24 KRPELEC, ref. 3, s. 126.
25 KRPELEC, ref. 3, s. 129; GUTEK, František. Slovenská republika rád a Bardejov. In 

Spravodajca Bardejov, VI/1989, s. 1-2.

Predseda miestnej SNR v Bardejove Matej 
Slabej.
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Pavla Grešáka. Príslušníci jednej nepriateľskej rodiny ho dokonca chytili 
pri riečke Lukavica, keď utekal do svojej záhrady a hodili ho do vody so 
slovami: „Pšenička už sedí, dostal svoje, ty bitangu, poď do vody!“ a po-
tom v presvedčení, že sa utopil, odišli. Grešák však z vody šťastne vyplával 
a ukryl sa na svojej záhrade.26 

Fakt, že Pavlovi Grešákovi v tom čase naozaj hrozila smrť, potvrdzuje 
Bartolomej Krpelec na inom mieste svojej monografi e týmto farbistým 
opisom: „Po príchode boľševikov sa im podriadil aj mešťanosta Gmitter, 
ale bol to iba manéver, lebo odpor mohol skončiť aj smrťou. Potvrdzuje 
to aj tá okolnosť, že mešťanosta bol spolu s Pavlom Grešákom boľševikmi 
odsúdený na smrť. Smrteľný výrok bol vynesený v  posledný čas boľše-
vického panstva, na jeho vykonanie však už dôjsť nemohlo. Boľševici sa 
práve v poslednú noc ... zišli na pijatiku do krčmy, kde sa radili, akou smr-
ťou majú zničiť menovaných. Vypovedali, že mešťanostu Gmittra obesia 
na budove múzea a Pavol Grešák že bude ukameňovaný tým kameňom, 
ktorý bol pod lipkou čsl. slobody a v ktorom bola vložená pamätná listina 
prvej Slovenskej národnej rady.“27

26 KRPELEC, ref. 3, s. 130. 
27 KRPELEC, ref. 3, s. 128, 129. Lipka bola zasadená na dvore Štátnej ľudovej školy 

v Bardejove 18. mája 1919. Po príchode rebelov ju ukradli, aj s pamätnou listinou, 
v ktorej boli mená exponovaných Slovákov z mesta.

Bardejov v roku 1919, kolorovaná kresba príslušníka oddielu 
maďarskej Červenej armády v meste Odona Bartusa.

Šarišské múzeum v Bardejove
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Po návrate československého vojska a odchode rebelov na konci júna 
sa situácia v meste stabilizovala. Opäť začali fungovať orgány, ktoré boli 
zriadené pred boľševickým vpádom a Pavol Grešák spolu s roľníkom Ju-
rajom Bombom boli za svoj statočný národný postoj odmenení. Na zák-
lade rozhodnutia prešovského župana Fábryho sa stali členmi župného 
výboru28. Pavol Grešák dokonca v roku 1920 kandidoval v parlamentných 
voľbách na kandidátke ČSLS (ľudovcov) zo 6. miesta, ale keďže strana zís-
kala v obvode iba 2 mandáty, poslancom sa nestal.29 Ako presvedčený ná-
rodovec sa však stal členom Matice slovenskej a zapojil sa do činnosti jej 
Miestneho odboru v Bardejove, ktorý vznikol v januári 1920.30

Po vzniku republiky došlo i v Bardejove k určitým presunom obyvateľ-
stva. Z mesta odišla časť promaďarsky orientovanej inteligencie, najmä uči-
telia. V lete roku 1919 v celej Šarišskej župe chýbalo asi 150 učiteľov a preto 
bola všade vítaná a nevyhnutná pomoc českých učiteľov.31 Bardejovčanka 
Elena Frličková si v roku 2000, v rozhovore uverejnenom v miestnych re-
gionálnych novinách, spomínala na svojho prvého učiteľa, ktorým bol po 
vojne Čech, ktorý sa volal Kubišta. Na neho si z láskou spomínali všetky deti 
žijúce v Bardejovských Kúpeľoch, pretože sa im veľmi venoval a dokonca 
s nimi nacvičil i divadelnú hru. V nej dievčatko (hrala ho práve pani Frlič-
ková) očakáva svojho otca, legionára, ktorý bojuje v cudzine za slobodné 
Československo. Jedného dňa sa vráti domov, s radosťou ju vyzdvihne nad 
hlavu a ukazuje portrét prezidenta Masaryka. Túto hru hrali deti z kúpeľov 
dokonca aj v hoteli Republika v Bardejove. Pani Frličkova dodáva, že práve 
vtedy po prvý raz uvidela Masarykov portrét. Kubišta sa do jej pamäte zapí-
sal aj ako grafi k. Do linolea vyryl podobu bardejovského kostola a radnice. 
Bola to snáď prvá takáto znázornená podoba týchto historických skvostov 
Bardejova. Videla ju i neskôr, ale nevie, či sa niekde zachovala.32 

V  novej Československej republike si musela nájsť svoje miesto aj vý-
znamná regionálna inštitúcia, ktorá vznikla a pôsobila v Bardejove ešte v dobe 

28 KRPELEC, ref. 3, s. 128. 
29 ILEK, M. Predvolebná kampaň a voľby v roku 1920 a mesto Prešov v obraze vy-

branej politickej tlače II. In KVH Beskydy. Elektronický časopis (nielen) o vojenských 
dejinách. 21. augusta 2010. Predvolebná kampaň a voľby v roku 1920 a mesto Prešov 
v obraze vybranej politickej tlače II. Až za Grešákom bol na uvedenej kandidátke 
Jozef Čársky, vtedy farár v Širokom, neskorší košický biskup.

30 KOKUĽA, ref. 1, s. 341.
31 KOKUĽA, ref. 1, s. 376.
32 ŠALATA Aladár. 20. storočie v Bardejovských Kúpeľoch v spomienkach pamätníkov. In 

Bardejovské novosti, č. 6, 9.2.2000, s. 5. Pani Frličková si spomínala na Františka Kubištu 
(1897 – 1971), pedagóga, maliara a grafi ka, historika umenia, teoretika a kritika. Bol to 
synovec maliara – kubistu Bohumila Kubištu. V roku 1922 vytvoril súbor grafi ckých 
listov s tematikou Bardejova a okolia, ktorý je uložený v Šarišskom múzeu v Bardejove.
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Uhorska. Z bývalého Sárosvármegyei múzeum, založeného v roku 1903, sa 
síce hneď po vzniku ČSR stalo Šarišské župné múzeum, ale trvalo ešte niekoľ-
ko rokov, kým si v nových podmienkach získalo všeobecné uznanie.

Od začiatku roka 1918 bol správcom bardejovského múzea už spomí-
naný rímskokatolícky kňaz Gejza Žebrácky. V tomto poslednom roku voj-
ny došlo k ďalšiemu ohrozeniu muzeálnych zbierok, teraz však nie v dô-
sledku vojenských akcií (obsadenie mesta ruskou armádou v roku 1914), 
ale v súvislosti s hroziacim rozpadom uhorského štátu a snahou Budapešti 
stiahnuť najcennejšie exponáty z  múzeí Horného Uhorska (Slovenska). 
Ministerstvo školstva a kultúry niekoľkokrát vyzvalo aj bardejovské mú-
zeum, aby v záujme bezpečnosti zbierok súhlasilo s  ich transportom na 
územie Maďarska. Správca Žebrácky vtedy zaujal veľmi statočný postoj – 
zbierky neodoslal, dokonca ich na vlastnú zodpovednosť ukryl a zabránil 
tak ich odvlečeniu.33 

Bezprostredne po vzniku Československej republiky sa múzeum do-
stalo do veľkých fi nančných problémov. Neutešenú situáciu v  múzeu 
pomerne výstižne charakterizuje veta, ktorú v  septembri 1920 napísal 
správca Žebrácky do konceptu odpovede na list Okresnej úradovne pre 
vojnových poškodencov, žiadajúcej miesto sluhu v  múzeu pre vojnové-

33 Archív Šarišského múzea (ďalej AŠM), 1914-1918, krab. č. 4, inv. č. 510/1918; VÁ-
ROŠ, M. Stratené slovenské poklady 2. Martin : Matica slovenská 2007, s. 112. ISBN 
978-80-7090-845-7.

Hotel Republika v Bardejove, kde zahrali deti z kúpeľov hru o vzniku republiky.
Šarišské múzeum v Bardejove
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ho invalida: „Nech ho Boh varuje od teho miesta, na ktoré už tretí rok 
ani haliera neplatil nikto“.34 Problémy múzea potvrdzuje aj článok v no-
vinách Národní listy z 13. októbra 1923. Jeho autor cituje dr. A. Petrova, 
profesora petrohradskej univerzity, ktorý na Slovensku študoval literárne 
pamiatky. Okrem chvály na „jedno z nejbohatších a nejuspořádanějších 
museí Slovenska“ profesor vo svojom liste adresovanom novinám uvádza 
aj toto: „Nyní museum nemá žádných prostředků, pečuje o něj pouze ř. 
k. bardijovský děkan dr. Žebracký, který udržuje Museum na své vlastní 
útraty, platí pojištění, opravy i služné zvláštnímu dozorci. Mám za to, že 
Museum, jako národní poklad, mající zvláštní význam pro východní Slo-
vensko, ba i pro karpatoruské jeho obyvatelstvo, mělo by býti postaveno 
na pevnějším právním a fi nančním základě.“35

Veľké problémy vznikli aj pri preberaní múzea do správy Šarišskej župy, 
ktoré sa ťahalo takmer štyri roky, počas ktorých sa dokonca uvažovalo aj 
o presune bardejovského múzea do Bratislavy. Defi nitívny prechod múzea 
do kmeňového majetku župy sa potom uskutočnil až začiatkom roku 1922.36 

34 AŠM, 1919-1929, krab. č. 5, inv. č. 19/1920.
35 O „Museu šarišské stolice“ v Bardijově, s. 3. Výstrižkový album E. Korbu v Historic-

kej knižnici Šarišského múzea.
36 AŠM, 1919-1929, krab. č. 5, inv. č. 36/1921.

Šarišské župné múzeum, založené v Bardejove v roku 1903.
Šarišské múzeum v Bardejove
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Okrem hospodárskych problémov sa múzeum len postupne a  s  ťaž-
kosťami zbavovalo nálepky „maďarského“ múzea, doplácalo tak na 
predvojnovú podporu zo strany maďarského štátu. V novembri 1922 mu-
sel napr. Gejza Žebrácky reagovať na ostrý článok v americkom časopise 
Obrana (Scranton, Pennsylvánia), ktorý vyšiel pod názvom „Maďarské 
múzeum v  Bardiove“. Na obvinenie, že v  múzeu sa ešte stále používajú 
maďarské vstupenky, odpovedal v tom zmysle, že na vydanie slovenských 
zatiaľ chýbajú peniaze a preto sa používajú maďarské s vytlačeným sloven-
ským textom. Tento „priestupok“ zároveň svojsky okomentoval: „Keby len 
ani jeden československý občan nespáchal väčšiu vlastizradu, ako je táto“. 
Ďalšie sťažnosti na používanie maďarských nápisov v expozícii, resp. kri-
tika maďarského označenia českých bratríckych listín sa objavili ešte aj 
v rokoch 1925 a 192837.

Na štátoprávne zmeny a politické otrasy často doplácali nielen inšti-
túcie a  ľudia, ale aj zbierky. Typickým príkladom je v  Bardejove bron-
zová socha cisárovnej Alžbety, dielo Júliusa Donátha z Budapešti, ktoré 
vzniklo v  roku 1903 z  výnosu verejnej fi nančnej zbierky. Umiestnené 
bolo v Bardejovských Kúpeľoch, v parku pred liečebným domom, v kto-
rom obľúbená Sisi bývala v júli roku 1895. Tento pomník sa stal jednou 
z najväčších kúpeľných pamätihodností. Nie však pre všetkých. Krátko po 
zániku Uhorska a vzniku prvej Československej republiky, 26. júna 1920, 
šarišský župan na základe správ četníkov o „nespokojnosti ľudu“ nariadil 
odstránenie sochy a jej uloženie v múzeu. Proti rozhodnutiu sa vtedajšia 
správa kúpeľov úspešne odvolala, keď v liste adresovanom vedeniu mes-
ta Bardejova argumentovala okrem iného i tým, že „socha Alžbety nemá 
s politikou nič spoločné. Je všeobecne známe, že kráľovná bola psychicky 
chorá, nešťastná žena, ktorá politiku obchádzala a naše kúpele navštívila, 
aby tu u nás svoje zdravie opäť získala“. Odpor proti soche však neustával 
a v máji 1926 bola na základe uznesenia mestskej rady presunutá – vtedy 
sa zdalo, že defi nitívne – do múzea.38 

Vznik nového štátneho útvaru neznamenal len odstraňovanie starých 
symbolov, ako to bolo v prípade populárnej Sisi v Bardejovských Kúpe-
ľoch, ktorá tu reprezentovala zaniknutú monarchiu, ale pre Bardejov od 
začiatku roka 1926 aj zmenu jeho predchádzajúceho názvu. Bývalé ne-
mecké mesto Bardfeld, po maďarsky nazývané Bártfa, miestne slovanské/

37 AŠM, 1918-1940, krab. č. 1, inv. č. I/25-1922; AŠM, 1918-1940, krab. č. 1, inv. č. 
I/43-1925, I/76-1928.

38 AŠM, 1919-1929, krab. č. 5, inv. č. I/22-1920, 114/1926. Bardejovský fotograf La-
dislav Galoch urobil v roku 1938 fotografi u tejto sochy v Starej radnici a nazval ju 
výstižne Väzeň v múzeu. Na svoje miesto v kúpeľnom parku sa socha dostala opäť 
až po štyridsiatich rokoch (1965).
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slovenské obyvateľstvo stáročia nazývalo Bardiov. Rozhodnutie premeno-
vať ho na Bardejov sa vtedy javilo ako nerozvážne a násilné a u miestneho 
obyvateľstva vyvolalo odpor. V korešpondencii Gejzu Žebráckeho s Alo-
isom Jiráskom sa k  tomuto premenovaniu zachovalo vyjadrenie slávne-
ho českého spisovateľa. Kronikár stredovekých bojov českých bratríkov 
v bardejovskom okolí v liste z 12. novembra 1926 takto píše do Bardejo-
va: „Veledůstojný pane... Vaše zpráva o tom, jak ůřední komise rozhodla, 
aby se psalo Bardějov a ne Bardiov, se mne nemile dotkla. Je pravda, že 
v češtině říkáme víc Bardějov, než Bardiov, ale komise měla pamatovat, 
že její ustanovení je pro Slovensko, že tu má platit slovenské pojmenování 
platné od starodávna, tak jak ho i pošta užívá. Nevím, kdo byl v té komisi, 
kdo tak nesprávně rozhodl. Rád bych pomohl, ale nevím, zda by mé upo-
zornění něco vydalo, na koho bych se obrátil... Lituji velmi, že takovými 

Socha uhorskej kráľovnej Alžbety v múzeu od roku 1926.
Šarišské múzeum v Bardejove
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zbytečnými novotami dotýkají se slovenského cítění. Takovou nešetrností 
neprospěje se československé vzájemnosti.“39

Múdre Jiráskove slová len potvrdzujú, že mladá Československá re-
publika robila i v regiónoch chyby, ktoré neskôr využili slovenskí naciona-
listi a v rokoch 1938 – 1939 sa pričinili o jej rozbitie.

Napriek tomu Československá republika znamenala pre Slovensko 
a  Bardejov veľmi veľa, lebo nový štát bol z  politického, hospodárskeho 
i  sociálneho hľadiska oveľa progresívnejší ako bývalá Rakúsko-uhorská 
monarchia. Vytvorením ČSR sa pre Slovákov vytvorila nová základňa ich 
vývoja, bol to dôležitý medzistupeň na ceste k ich úplnej samostatnosti. 

Th e creation of the Czechoslovak Republic and Bardejov

In this paper, the author describes the conditions in Bardejov in the years of 
the war and in the period of the emerging Czechoslovak Republic, he analy-
ses individual avenues of local politics, especially in 1918-1919, activities of 
local pro--Hungarian and national Slovak forces, their reactions to the ar-
rival of Hungarian Red Army soldiers to the city, and into the Slovak Soviet 
Republic (1919). In particular, hefocuseson the local Šariš Museum, which 
was established in the period of the HungarianKingdom, its activities and 
gradual integration among the cultural institutions of the new republic. Th e 
complexity and gradual change of the then social and political situation in 
the city are demonstratedprimarily on the personality of GejzaŽebrácky, 
then the administrator of the museum, who shift s from the earlier pro-Hun-
garian activities to a respective support of the new Czechoslovak state.

Th e author tries to show the process of creating the Czechoslovak state in 
a regional context. On the example of the small town of Bardejov, situated 
not only on the periphery of the former old but also of the new republic, it 
focuses on some of the specifi cs of this signifi cant historical change. He also 
points towards the mistakes made in the process of the emergence of a new 
republic, which was used in the following years by nationalist and extremist 
forces for its break-up.

Mgr. František Gutek
Šarišské múzeum v Bardejove

39 KORBA, Emil. Alois Jirásek o československé vzájemnosti. In Nový život, č.6, 1953, 
s. 765-766.
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POČIATKY PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI 

NA SLOVENSKU PO VZNIKU PRVEJ 

ČSR NA PRÍKLADE OBCÍ BECHEROV 

A LADOMIROVÁ

Ján Kovačič

Príspevok sa venuje čiastočnému obnoveniu pravoslávnej cirkvi na našom 
území v dvadsiatych rokoch 20. storočia, keď bola po vzniku ČSR v živo-
toch občanov reálne uplatňovaná sloboda vierovyznania, neskôr zakotve-
ná v Ústave z  roku 1920. Na základe toho sa obyvatelia niekoľkých obcí, 
prevažne na severovýchode Slovenska, z  rôznych príčin pokúsili o  návrat 
k „viere svojich otcov“ a predchodkyni gréckokatolíckej cirkvi - pravoslávnej 
cirkvi. Nakoľko bol proces prieniku pravoslávia na naše územie vo viacerých 
miestach podobný, v  predloženom príspevku prezentujeme modelový prí-
klad tejto konverzie na príklade dvoch obcí z dvoch okresov severovýchodu 
Slovenska.

Pravoslávna cirkev na Slovensku, ku ktorej sa v  súčasnosti hlási okolo 
50 000 obyvateľov našej republiky, odvodzuje svoj pôvod od byzantskej 
misie sv. Cyrila a  Metoda na Veľkej Morave, teda od roku 863. Zánik 
Veľkomoravskej ríše a  vznik Uhorského kráľovstva však spečatili osud 
byzantskej cirkvi na našom území. Pre novovznikajúci štátny útvar boli 
západná orientácia a prijatie kresťanstva z Ríma rozhodujúcimi faktormi 
podporujúcimi legitimitu vlády a dobré vzťahy so susedným krajinami.1 
Od prelomu 9. a 10. storočia tak absentujú hodnoverné dôkazy o existen-
cii cirkvi byzantského obradu na dnešnom území Slovenska.

Rozširovanie pravoslávnej viery so sebou prináša až valašská kolonizá-
cia v Uhorsku, ktorá trvala približne od 30. rokov 14. storočia do 18. sto-
ročia. Spočiatku v  tejto migrácii prevládal rumunsko-valašský faktor zo 

1 Bližšie pozri: KÓNYA, Peter a kol. Dejiny Uhorska. Prešov: Vydavateľstvo PU v Pre-
šove, 2013, 787 s. ISBN:978-80-89628-59-9.
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Sedmohradska a Valašska, no postupom času získali prevahu Rusíni spoza 
Karpát a z Haliče. Na východnom a strednom Slovensku sa Rusíniv rámci 
valašskej kolonizácie postupne stali dominantným etnikom zaoberajúcim 
sa pastierskym chovom dobytka, najmä oviec.2 Obsadzovali tak hlavne 
vyššie položené oblasti Uhorského kráľovstva, kde vznikali aj nové osady, 
z ktorých sa neskôr vyvinuli obce.3

Turbulentné 17. storočie bolo spojené s  rozširovaním reformácie, 
s protihabsburskými povstaniami, ich potláčaním a následnou rekatoli-
záciou, ako aj s upevňovaním moci Habsburskej dynastie. Moc katolíckej 
cirkvi v  spojení so svetskou vrchnosťou sa voči pravoslávnym veriacim 
na východnom Slovensku uplatnila počiatkom 17. storočia, po tom, čo sa 
gróf Juraj Drugeth z Humenného vrátil zo štúdií u pražských jezuitov, kde 
konvertoval na katolícku vieru. Inšpirovaný brest-litovskou úniou z roku 
1596, kedy boli pravoslávni Ukrajinci a Bielorusi vo vtedajšom Poľskom 
kráľovstve zjednotení s katolíckou cirkvou,4 začal s rekatolizáciou svojich 
poddaných predovšetkým na Zemplíne a v Užskej stolici. K zjednoteniu 
s katolíckou cirkvou nakoniec došlo po tom, čo sa 63 ,,spoľahlivých“ pra-
voslávnych kňazov dostavilo 24. apríla 1646 na užhorodský hrad. Tam 
uznali pápeža Innocenta X. za najvyššieho pastiera cirkvi a po zjednotení 
si mohli ponechať byzantský obrad, voliť si svojho biskupa (ktorého po-
tvrdí Svätá stolica) a taktiež im mali byť poskytnuté také výsady, aké pri-
slúchali katolíckym kňazom. Mukačevský pravoslávny biskup Bazil Tara-
sovič, ktorý koketoval s myšlienkou únie, odmietol z politických dôvodov 
pozvanie do Užhorodu a únia tak bola uzavretá bez účasti väčšiny kňazov 
jeho eparchie, ako aj jeho samotného.5 Napriek počiatočnému odporu 
väčšiny pravoslávneho duchovenstva sa plazivou metódou aj za pomoci 
mníšskych rádov podarilo pretransformovať pravoslávne duchovenstvo 
východného Slovenska a vtedajšej Uhorskej Rusi na gréckokatolícke v ho-

2 Marek, Miloš. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská 
2006, s. 232. ISBN:80-7090-822-X.

3 SZEGHY, Gabriel: Správy o veriacich východného obradu v Košiciach a v okolí. In 
MARZA, Eva – SYRNÝ, Marek (eds.). Valašská kolonizácia na Slovensku a slovenská 
kolonizácia v  Rumunsku. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného po-
vstania, 2014, s. 41. ISBN 978-80-89514-27-4.

4 Bližšie pozri: ŠAFIN, Ján – ŠČERBEJ, Miroslav. Dejiny Brestlitovskej únie. Prešov : 
Vydavateľstvo PU v Prešove, 2016, 189 s. ISBN: 978-80-555-1676-9.

5 HARAKSIM, Ľudovít. Užhorodská únia a  Slovensko. In SEDLÁK, Imrich (ed.). 
Zborník muzeálnej slovenskej spoločnosti 2000-2001. Martin : MSS, 2001, s. 54-69. 
ISBN:80-967025-7-2. Na tému Užhorodskej únie bližšie pozri aj: LIŠKA, Anton. 
Užhorodská únia. Genéza vzniku a analýza unijného materiálu z Užhorodu. In KÓ-
NYA, Peter (ed.). Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku.
Prešov : Vydavateľstvo PU v Prešove, 2013, s. 333-352. ISBN: 978-80-555-1050-7.
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rizonte približne 100 rokov. Pravoslávna cirkev sa po udalostiach v Užho-
rode takmer na 250 rokov opäť vytráca z našich dejín.

Prvotný impulz smerujúci k  vytvoreniu pravoslávnej cirkevnej obce 
na našom území evidujeme až počiatkom 20. storočia a jeho pôvodcami 
boli americkí vysťahovalci – navrátilci, ktorí v Spojených štátoch americ-
kých (ďalej len USA) získali národné uvedomenie, sociálne cítenie a pod 
vplyvom ruských emigrantov a duchovenstva aj sympatie k pravoslávnej 
cirkvi. Na tomto mieste je potrebné spomenúť najmä Alexeja Tótha (1853 
– 1909), rodáka z Kobylnice pri Giraltovciach, gréckokatolíckeho kňaza, 
ktorý odišiel do USA, kde po nezhodách s rímskokatolíckym biskupom 
Irelandom konvertoval na pravoslávnu vieru a pričinil sa o  to, že spolu 
s ním v priebehu 20 rokov vykonalo tento akt približne 25 000 Rusínov 
v 65 gréckokatolíckych komunitách na severovýchodnom pobreží USA. 
Uhorská vláda v tej dobre pozorne sledovala aktivity svojich slovanských 
občanov v zámorí z obavy pred ich radikalizáciou a prípadným nárastom 
národných hnutí po ich návrate domov. Takéto aktivity sa snažila obme-
dziť, príp. celkom eliminovať, na čo využívala časť rusínskej inteligencie 
v emigrácii, ktorú väčšinou tvorili gréckokatolícki kňazi. Z toho dôvodu 
boli do USA posielaní kňazi, ktorí mali za úlohu rozvíjať pozitívny vzťah 
k uhorskej vlasti.6

Národnostný a  sociálny útlak v  Uhorsku zo strany svetskej moci 
i gréckokatolíckeho duchovenstva, ktoré prešlo na cestu odnárodňovania 
a maďarizácie, boli jednou z príčin, kvôli ktorým obyvatelia začali sym-
patizovať s pravoslávnou cirkvou. Prvou takouto obcou v 20. storočí, kde 
došlo ku kontaktu s  pravoslávím prostredníctvom navrátilcov z  USA, 
bola obec Becherov (okres Bardejov). Vasiľ Zbihlej a Ladislav Tutko, ktorí 
do USA odišli ako gréckokatolíci a vrátili sa na začiatku 20. storočia ako 
pravoslávni, so sebou do Becherova priniesli aj americko-rusínsku tlač, 
náboženské knihy a spolkové odznaky. Po ich udaní, väznení a vyšetrova-
ní boli obvinení z panslavizmu, z pokusu o pripojenie rusínskych oblastí 
k  Rusku a  zo šírenia nenávisti proti katolicizmu. Pre nedostatok dôka-
zov však boli obžalovaní oslobodení a v Amerikánsko-slovenských novi-
nách boli v roku 1901 o tomto prípade uverejnené príspevky slovenských 
predstaviteľov Pavla Blahu, Ľudmily Podjavorinskej a ďalších. Obyvatelia 
Becherova v roku 1909 dokonca požiadali miestne úrady o povolenie po-

6 ŠVORC, Peter. Z periférie do centra. Rusínsky roľník Jurko Lažo pred vstupom do 
veľkej politiky (1867 – 1918). In Dejiny - internetový časopis Inštitútu histórie Fi-
lozofi ckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Inštitút histórie 
Filozofi ckej fakulty Prešovskej univerzity/UNIVERSUM-EU, 2017, s. 104 - 106. Do-
stupné na internete: <http http://dejiny.unipo.sk/PDF/2017/06_2_2017.pdf>



79

staviť pravoslávny chrám, čo bolo samozrejme odmietnuté.7 Aj keď bola 
aktivita pravoslávnych navrátilcov na našom území eliminovaná hneď na 
počiatku a postup voči obyvateľom Becherova poslúžil ako odstrašujúci 
príklad, na vtedajšej Uhorskej Rusi sa pravoslávne hnutie šírilo úspešnej-
šie a získavalo medzi tamojším obyvateľstvo oveľa väčšiu podporu. Aj tam 
však uhorské orgány razantne zakročili a neslávne známym sa stal mar-
marošskosihotský súdny proces s pravoslávnymi veriacimi z  roku 1914. 
Poväčšinou nemajetní rusínski sedliaci boli obvinení z toho, že plánovali 

protištátny prevrat a prevedenie rusínskych žúp pod ruskú cirkevnú a po-
litickú správu, čo však v priebehu procesu nebolo dokázané. Na lavici ob-
žalovaných sedelo dovedna 94 osôb, z ktorých bolo nakoniec odsúdených 
32, dohromady na 40 rokov väzenia a zaplatenie 6 000 korunovej pokuty.8 

7 TAJTÁK, Ladislav.  Marmarošskosihotský schizmatický proces roku 1914 v  svetle 
slovensko-rusínskych vzťahov v slovenskej a maďarskej historiografi i. In HARBU-
ĽOVÁ, Ľubica (ed.). Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945. Prešov : Vyda-
vateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 51. ISBN: 978-80-555-1541-0.

8 Bližšie pozri: BESKID, Konstantin M. Obrázky z bývalého maďarského ráje: mon-
strosní proces v Marmarošské Sihoti. Chust :b. v., 1926, 55 s. GÖNCZI, Andrea. Po-
kusy o návrat k pravosláviu u uhorských Rusínov v rokoch 1900-1914. In Historica 
Carpatica 35, Košice : Východoslovenské múzeum, 2004, s. 43-48. ISBN:80-89093-

Účastníci marmarošskosihotského súdneho procesu. 
Archív autora
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V  skutočnosti boli gréckokatolícki dedinčania a  niekoľkí kňazi obvine-
ní z vlastizrady voči štátu kvôli tomu, že konvertovali na pravoslávie. Na 
tieto súdne procesy proti „vlastizradcom“ rakúske i uhorské štátne orgány 
nadviazali aj počas prvej svetovej vojny, no snahy o potlačenie hnutia za 
návrat k pravosláviu mali, ako sa neskôr ukázalo, opačný efekt.9 

Aktivizácia pravoslávneho hnutia na našom území teda súvisí až so 
vznikom ČSR, keď sa „uvoľnilo“ ovzdušie a  bola uplatňovaná sloboda 
vierovyznania, neskôr zakotvená v  Ústave z  roku 1920. Gréckokatolíc-
ka cirkev sa po roku 1918 ocitla v  nezávideniahodnej situácii, nakoľko 
v chudobných a nerozvinutých krajoch severovýchodu Slovenska sa po-
čas posledných desaťročí existencie Habsburskej monarchie zdiskredito-
vala svojím paktovaním s uhorskou vládnucou klikou. Nacionálny útlak 
v podobe maďarizáciea sociálny útlak v podobe vymáhania dávky roko-
viny (robotná povinnosť) a kobliny (naturálna daň) od veriacich zo stra-
ny gréckokatolíckeho kléru sa však po vzniku nového štátu v roku 1918 
obrátili voči gréckokatolíckej cirkvi a  skompromitovali ju.10 Zatiaľ čo sa 
pravoslávie na Podkarpatskej Rusi po roku 1918 šírilo ako lavína a v roku 
1920 sa k tejto viere hlásilo už viac ako 50 000 veriacich,11 na Slovensku 
sa podľa sčítania obyvateľstva z roku 1921 hlásilo k pravoslávnej viere len 
2 206 obyvateľov.12

V danej situácii sa v roku 1920 vracia z USA do svojho rodného Be-
cherova pravoslávny kňaz Grigorij (Gregor) Varchol (1858 – 1928), ktorý 
sa stal vôbec prvým pravoslávnym kňazom pôsobiacim na východnom 

07-8.
9 Bližšie pozri: MAGOCSI, Paul Robert. Východní kresťania v Habsburskej monar-

chii v rokoch 1526 - 1918. In CORANIČ, Jaroslav (ed.). Gréckokatolícka cirkev na 
Slovensku vo svetle výročí. Zv. 3. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013, s. 215 
- 234. ISBN 978-80-555-0850-4.

10 K situácii v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v čase vzniku ČSR bližšie pozri: 
CORANIČ, Jaroslav. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v  rokoch 1918 – 
1939. Prešov : GTF PU, 2013, 416 s. ISBN 978-80-555-1032-3. CORANIČ, Jaroslav. 
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku v rokoch 1918-1926. In HANUŠ, Jiří – MA-
ČALA, Pavol – MAREK, Pavel (eds.). Církve 19. a 20. století ve slovenské a  české 
historiografi i.  Brno : Centrum pro studium demokracie a  kultury, 2010, s. 477-
492. ISBN: 978-80-7325-218-2. ŠTURÁK, Peter. Spoločensko-náboženská situácia 
v Československu v rokoch 1918 – 1927. In DANCÁK, František (ed.). Blahoslavený 
biskup Pavol Peter Gojdič (1888 – 1960) v súradniciach času a doby. Prešov : PU GTF, 
2006, s. 30-45. ISBN: 80-8068-445-6.

11 MAREK, Pavel - LUPČO, Martin. Nástin dějin pravoslávne cirkve v 19. a 20. století. 
Prolegomena k vývoji pravosláví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské 
Rusi v letech 1860 – 1992. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, 
s. 152.ISBN: 978-80-7325-293-9.

12 CORANIČ, Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ref. 10, s. 275.
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Slovensku po zániku Rakúsko-Uhorska.13 V tej dobe gréckokatolícku faru 
opúšťa kňaz E. Šemetkovský, o ktorom sa chyrovalo, že odíde do USA, no 
veriacim povedal, že ak by to chcel urobiť, tak by tam odišiel už zo svojej 
predošlej farnosti v Andrejovej. Neskôr im sľúbil, že predá seno z cirkev-
ných lúk,  zo zisku dá do poriadku chrám, vymaľuje ho a za seba nájde 
adekvátnu náhradu. V novinovom článku na margo týchto udalostí An-
drej Gazda napísal, že sa ukázala pravá láska miestneho farára voči rusín-
skemu veriacemu, ktorý mu dal „i rokovinu i povinny jden, i sinocerkov-
no je vzjal on, a on vse tebe neljubit, - ide do Ameriki. I naj ide, i ščas tlivoj 
jemu puti. Ta naj bere zo sobov i kaplana i svoho zastupcu, a nam Boh 
poslal druhoho svjačšennika, pravoslavnoho, on uže jest v  seli.“ Autor 
spomína na ťažké časy uhorskej vlády, keď becherovskí gazdovia uteka-
li v noci pred maďarskými žandármi kvôli pravosláviu do USA. Článok 
končí slovami: ,,Ta minuli sja madjarski šandari, minut sja i  madjarski 
popy. Ty choč by jemu čto dal dneska, - on neveselyj. Neveselyj, bo propal 
u nas ,,Magyar Orszag.“14 Ako bolo v článku načrtnuté, toto vákuum na 
becherovskej fare využil G. Varchol, ktorý vtedy ešte s podporou menšiny 
veriacich v obci v roku 1920 v becherovskom chráme odslúžil niekoľko 
bohoslužieb.15 Gréckokatolícky veriaci podpísaný ako ,,Jeden Becherov-
čan,“ o  tejto situácii 26. októbra 1920 upovedomil prešovského grécko-
katolíckeho biskupského vikára M. Russnáka. Národ sa vraj ,,zbláznil“ 
a v obci sa našli takí ,,agenti“, ktorí chodili od domu k domu a zbierali 
podpisy na podporu pravoslávneho kňaza. Keďže nikto nerozumel dané-
mu problému, tak túto petíciu ľudia podpisovali. Veriaci odporúčal situ-
áciu riešiť akútne, ,,abi becherivska fara neostala ani na hodinu porožna, 
bo jak bude fara porožna, tehda sja de do fari pravoslavnyj Varchola i ne 
budeme moci dati radi.“16 27. novembra 1920 zrejme rovnaký odosiela-
teľ, tentokrát podpísaný ako ,,Jeden virnij človek,“ informoval prešovský 
biskupský úrad o tom, že v rovnaký deň šiel becherovský gazda Jozef Se-
miančak do Bardejova k  lekárovi so svojím chorým dieťaťom. Po ceste 
však dieťa zomrelo v Dlhej Lúke a hneď na druhý deň, 28. novembra, ani 
nie 24 hodín po smrti, ho ,,Batyuska Varchol“ pochoval a v becherovskom 
chráme vykonal bohoslužbu. V  liste bolo opäť spomenuté to, že 4 ľudia 
z obec sa vybrali zbierať podpisy na podporu G. Varcholu a ľudia vraj ne-

13 HOLODIK, Štefan. Obnova pravoslávia v obciach Becherov a Ladomirová. (Bakalár-
ska práca). Ružomberok : FF KU v RK, 2012, s. 28.

14 Archív gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove (ďalej len AGAP), f. Bežná agen-
da, Spisy, rok 1920, inv. č. 436, č. j. 2265.

15 CORANIČ, Jaroslav. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ref. 10, s. 285.
16 AGAP, f. Bežná agenda, Spisy, rok 1923, inv. č. 439, č. j. 247.
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vedeli, čo podpisujú a ,,batyušku do cerkvi choťať trepati.“ Z toho dôvodu 
bola podľa autora listu v obci potrebná „ostrá inkvizícia.“ Prosil o vyslanie 
gréckokatolíckeho farára na uprázdnenú faru, ,,bo oni povidajut že jakij 
Pip jest v seli ta tomu dajut odpravľati. O batyušku treba šja postarati abi 
zo sela višol bo inakše i zo 4oma pomočnikami fsitok valal pobalamutit.“ 
G. Varchol mal vraj v Bardejove dom a najlepšie by bolo, ak by ho niekto 
zo županského úradu dal preložiť z Becherova do Bardejova, ,,bo inakše 
vse bude balamuta.“ V závere listu prosil, aby adresát tento list nikomu 
neukazoval, „bo bi poznali, to bi mene na drazi rovni zabili.“17 V reakcii na 
to vyslal biskupský úrad v decembri 1920 do Becherova novokňaza Miku-
láša Burika.18 V tej dobe pravoslávni veriaci disponovali kľúčmi od chrá-
mu a novokňaza tam odmietli vpustiť, keď údajne povedali, že ,,jak Burik 
pojde do cerkvi ta bude bitka. Tak už i cerkovniki maju titi do bardijova 
gyakuvati za juniju.“ Gréckokatolícki veriaci žiadali o  jeho vypovedanie 
z dediny či už do Bardejova, alebo naspäť do USA. Obecný richtár si vraj 
s  pravoslávnymi veriacimi nevedel poradiť a  tak bolo potrebné povolať 
„veliku ostru inkvizeciju i ostrich šandaroch.“19

Prešovský biskupský vikár 4. mája 1921 informoval o tamojšej situácii 
aj šarišského župana. Odkedy ,,schizmatický“ farár prišiel do obce, začal 
chaos a  ľudia presviedčajú ,,národ,“ aby mu bolo povolené slúžiť boho-
služby v gréckokatolíckom chráme. Vikár žiadal, aby župan prostredníc-
tvom bardejovského hlavného slúžneho vydal rozkaz na presťahovanie 
G. Varcholu do Bardejova, nakoľko ani nie je československým štátnym 
občanom, ale americkým. Pri príchode do obce vraj Varchola sľúbil, že sa 
nebude vmiešavať do cirkevných záležitostí a od tej doby tam kvôli nemu 
vládol nepokoj.20 20. marca 1922 zasa informoval hlavného slúžneho, že 
gréckokatolícky farár Juraj Midlik nemohol v  chráme odbavovať boho-
služby, nakoľko sa vraj kľúče od chrámu nachádzali u G. Varcholu. Barde-
jovského slúžneho žiadal o energický postup voči G. Varcholovi, ktorýnie 
je československým štátnym občanom, aby boli do Becherova vyslaní žan-
dári a za ich asistencie bol kľúč od chrámu vrátený J. Midlikovi. Varcholu 
mali zároveň vyzvať k upokojeniu situácie v obci a ak by k tomu nedošlo, 
mali ho z obce ako cudzieho štátneho príslušníka vypovedať.21

24. marca 1922 bola v  Becherove usporiadaná prvá organizačná 
schôdza pravoslávnej farnosti, na ktorej boli zvolení členovia zboru pra-

17 AGAP, f. Bežná agenda, Spisy, rok 1920, inv. č. 436, č. j. 2265.
18 CORANIČ, Jaroslav. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ref. 10, s. 285.
19 AGAP, f. Bežná agenda, Spisy, rok 1920, inv. č. 436, č. j. 2265.
20 AGAP, f. Bežná agenda, Spisy, rok 1923, inv. č. 439, č. j. 247.
21 AGAP, f. Bežná agenda, Spisy, rok 1923, inv. č. 439, č. j. 247.
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voslávneho farského úradu. Tohto zhromaždenia sa zúčastnilo 84 rodín 
z celkového počtu 120, čo dokladá, že už necelé 2 roky po príchode G. Var-
cholu väčšina obce vyznávala pravoslávie. Po tejto schôdzi bola 18. mája 
1922 ofi ciálne zaregistrovaná a založená Pravoslávna cirkevná obec v Be-
cherove, ktorá sa zároveň stala prvou ofi ciálnou pravoslávnou farnosťou 
na východnom Slovensku.22 V auguste 1923 došlo k menšiemu konfl iktu 
medzi pravoslávnym kantorom Osifom Cuperom a gréckokatolíckym fa-
rárom v Becherove, keď kantor vstúpil do záhrady farára, prechádzal sa 
tam a šliapal jeho otavu (tráva po prvom kosení). Keď ho kňaz vyzval, aby 
sa vzdialil, kantor mu odvetil: ,,Poneváč ja Vás za farára neuznávam, tá 
záhrada vlastiteľa nemá, teda sa budem prechádzať, kedy ja chcem!“ Prob-
lém bol síce vyriešený privolaním obecného richtára, no prípad bol ďalej 
postúpený Okresnému súdu v Bardejove.23 Dňa 25. novembra 1923 bol za 
účasti vikárneho biskupa pre Podkarpatskú Rus a Slovensko Venjamina 
(Fedčenkov) a  archimandritu Vitalija (Maximenka) vykonaná posviac-
ka becherovského pravoslávneho chrámu zasvätenému Pokrovu (Plášť) 
Presvätej Bohorodičky.24 K počiatkom tejto pravoslávnej obce je potrebné 
dodať, že v tejto obci sa neudiali žiadne väčšie výtržnosti, vynímajúc prí-
pady, keď pravoslávni vykonávali bohoslužby na gréckokatolíckom cin-
toríne a procesie okolo gréckokatolíckeho chrámu – samozrejme v čase, 
keď v gréckokatolíckom chráme slúžili bohoslužby. K násilným stretom 
nedošlo, nakoľko bezpečnostné orgány tomu vždy včas zabránili.25

Najvýznamnejšou lokalitou medzivojnového slovenského pravoslávia 
sa stala obec Ladomirová (okres Svidník). Pravoslávie je tu spájané s oso-
bou senátora pražského Národného zhromaždenia za Československú so-
ciálno-demokratickú robotnícku stranu, Juraja Laža, ktorý s pravoslávím 
prišiel prvýkrát do styku pravdepodobne počas svojho krátkeho pobytu 
v USA. Lažo, rodák zo Svidníka, ktorý prvú svetovú vojnu prežil doma, 
napísal o svojom ďalšom strete s pravoslávnou vierou v súvislosti s pre-
chodom frontu a príchodom ruských vojsk na severovýchod Slovenska, 
že „ich kňazi slúžili v  kostoloch tak, ako aj naši, ba aj krajšie, lebo oni 
zachovali ruský obrad čistým, bez rôznych rímskych domiešok.“ Ústred-
ná komisia byzantských katolíckych biskupstiev v Budapešti schválila 27. 
mája 1915 plán prechodu od cyriliky k latinke a od juliánskeho ku grego-
riánskemu kalendáru. Juraj Lažo bol za protest proti týmto zmenám obvi-

22 HOLODIK, ref. 13, s. 28.
23 Štátny archív v Košiciach (ďalej ŠA KE), f. Košická župa 1923 – 1928, k. 63, inv. č. 84, 

sign. 1153/1925
24 HOLODIK, ref. 13, s. 28.
25 ŠA KE, f. Košická župa 1923 – 1928, k. 37, inv. č. 83, č. j. 3624/1923.
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nený svojim gréckokatolíckym svidníckym kňazom Mikulášom Daňkom 
a za poburovanie proti vlasti bol poslaný do väzenia.26 Zrejme to bol jed-
ným z impulzov, kvôli ktorým sa Juraj Lažo rozhodol po vzniku republiky 
podporovať pravoslávnu cirkev. Ďalšou príčinou bolo vymáhanie dávok 
rokoviny a kobliny zo strany gréckokatolíckeho kléru, ktoré neúmerne za-
ťažovali tamojšie obyvateľstvo vo vojnou zničenom regióne, zatiaľ čo pra-
voslávna cirkev nežiadala od svojich veriacich nič. Určite na jeho myslenie 
vplýval aj pobyt v USA či prípadné kontakty s  československými legio-
nármi v Prahe, ktorí sa z ruského zajatia vracali domov ako pravoslávni.27

Šarišský župan Pavol Fábry sa vo veci sťažnosti gréckokatolíckeho bis-
kupského vikára M. Russnáka z  roku 1919 ohľadne Lažovej kritiky po-
maďarčeného gréckokatolíckeho kléru a jeho vymáhania dávok priklonil 
na stranu J. Laža, pretože svidnícky dekan M. Daňko ,,je presvedčenia 
maďarského a dosud v  tom zmysle vystupuje a ve svoji domácnosti len 
maďarsky hovorí.“ Samotný Lažo sa vyjadril: ,,Maďarona nikdy podporo-
vať nebudem, ktorý má viac poľa než celá naša obec.“ Župana však uistil, 
že je ochotný kňazovi zaplatiť všetko, čo mu prináleží, „ale len takovému, 
v ktorém maju dôveru.“28

Gréckokatolícka cirkev v období po vzniku republiky používala v po-
litickej sfére voči rozširujúcemu sa pravosláviu na Podkarpatskej Rusi 
a na Slovensku rovnaké zbrane ako za čias Rakúsko-Uhorska, a tými bolo 
poukazovanie na politický panslavizmus pravoslávneho hnutia, snahy 
o iredentu či separatizmus a neskoršie pripojenie k Rusku. Podľa košic-
kého denníka Slovenský východ bolopravoslávne hnutie šírené tzv. Veľ-
korusmi,29 ktorí sa z ľudí snažili „vyplieniť vieru grécko-katolícku o ktorej 
vyhlasujú, že je to viera Maďarov a maďarónov Rusínom len tým cieľom 
vnútená, aby v ich vnútri bolo celkom udusené vedomie ich slovanského 
pôvodu.“ Poukazovali na to, že pravoslávie bolo na niektorých miestach 
prijímané so sympatiami, no odsudzovali ich „teroristický a výhražný po-

26 ŠVORC, ref. 6, s. 120 - 122. 
27 ŠVORC, Peter. Od pluhu do senátorského kresla. Jurko Lažo a  jeho doba (1867 – 

1929). Prešov : Universim, 2018, s. 203 – 207.
28 AGAP, f. Bežná agenda, Spisy, rok 1919, inv. č. 435, č. j. 576.
29 Situáciu na Podkarpatskej Rusi chceli podľa niektorých predstaviteľov štátnych úra-

dov využiť rôzni agitátori pochádzajúci zo zahraničia, no predovšetkým z Ruska, na 
veľkoruské politické ciele – teda snahu odlúčiť Podkarpatskú Rus od ČSR, spojenú 
so štvaním proti Čechom a  republike, na čo im mali slúžiť aj umelo vyvolávané 
náboženské nepokoje. So zneužívaním pravoslávia na politické účely boli spájaní aj 
komunisti. MAREK, Pavel - LUPČO, Martin. Nástin dějin pravoslávne cirkve v 19. 
a 20. století. Prolegomena k vývoji pravosláví v  českých zemích, na Slovensku a na 
Podkarpatské Rusi v letech 1860 – 1992. Brno : Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2012, s. 161 - 162.ISBN: 978-80-7325-293-9.
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stup,“ akým svoju vieru šírili medzi ľudom (zaberanie kostolov atď.), čo 
vyvolávalo odpor a pohoršenie a väčšinou nútilo vládne úrady k zakro-
čeniu a k vmiešavaniu sa do konfl iktu týchto dvoch cirkví. To potom tzv. 
Veľkorusi využívali štvaním obyvateľstva proti vládea republike, ktorej vy-
hlásili ,,najostrejší boj.“30 Takýmto prípadom panslavizmu bol podľa pre-
šovského biskupského vikára M. Russnáka aj senátor pražského Národné-
ho zhromaždenia za Československú sociálno-demokratickú robotnícku 
stranu, Juraj Lažo. Šarišskému županovi v marci 1921 hlásil, že Lažo spolu 
s pravoslávnym farárom Jurajom Baranom chodí po dedinách na Mako-
vici, agituje za pravoslávie, poburuje tamojší ľud proti ČSR a za pripojenie 
Makovice k Rusku. Karta ruskej propagandy tentoraz nevyšla, nakoľko ša-
rišský župan Ján Brežný na príslušných úradoch nenašiel svedkov, ktorí by 
dosvedčili činnosť nahlásenú biskupským vikárom. M. Russnáka poprosil 
o mená svedkov a zároveň dodal, že podľa jeho informácií sa pravoslávny 
kňaz, ktorý Laža mal údajne sprevádzať po Makovici, v tej dobe nachádzal 
na Podkarpatskej Rusi.31

V roku 1921 na žiadosť pravoslávnych veriacich z Ladomirovej, Vag-
rinca a Krajného Čierneho prichádza do Ladomirovej pravoslávny kňaz 
G. Varchol z Becherova, ktorý tam v miestnom gréckokatolíckom chráme 
v čase predveľkonočného pôstu odslúžil liturgiu a veriacim prisľúbil, že 
na samotnú Veľkú noc im posvätí paschu (veľkonočné pokrmy) a taktiež 
odslúži liturgiu. To sa však už nestalo, nakoľko Gréckokatolícky biskup-
ský úrad vydal príkaz na zatvorenie chrámu a jeho stráženie políciou. G. 
Varchol na Veľkú noc do Ladomirovej zavítal, no paschy posvätil len pri 
chráme bez odslúženia liturgie.32 Podľa úradnej správy bola G. Varcholovi 
kvôli násiliu páchanom na cudzom majetku znemožnená ďalšia činnosť 
v Ladomirovej.33

Aj keď samotný Juraj Lažo nikdy ofi ciálne na pravoslávie nekonverto-
val,34 podarilo sa mu pre myšlienku zriadenia pravoslávnej cirkevnej obce 
získať veriacich, s ktorými v roku 1921 požiadal Českú náboženskú obec 
pravoslávnu, vtedajšiu vrcholnú inštitúciu československého pravoslávia, 
o  vyslanie stáleho kňaza. Pravoslávni veriaci z  Makovice vtedy osobne 

30 Náboženská otázka. In Slovenský východ, roč. III, 15. 1. 1921, č. 12, s. 2.
31 AGAP, f. Bežná agenda, Spisy, rok 1921, inv. č. 437, č. j. 567.
32 SOVIČ, Eliáš - MACKO, Vladimír - KUDLOVÁ, Emília. Pravoslávna cirkevná obec 

v Ladomirovej. Z dejín Pravoslávneho monastiera Prepodobného Jova Počajevského 
v Ladomirovej. Ladomirová : Pravoslávna cirkevná obec, 2003, s. 17.

33 Národní archiv České republiky (ďalej NA ČR), fond Ministerstvo školství a národ-
ní osvěty (ďalej f. MŠANO), k. 3907, sign. 47 VII, č. j. 47379/1925 – Podkarpatská 
Rus a Slovensko, pravoslavné hnutí.

34 ŠVORC, ref. 27, s. 203.
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navštívili v  Prahe prezidenta Masaryka, ktorý prejavil ochotu pomôcť 
im, ako aj neskoršieho arcibiskupa pražského a  celého Československa, 
Savvatija (Antonín Vrabec), ktorý im prisľúbil vyhovieť ich požiadavke. 
Na základe pozvania arcibiskupa Savvatija, ktorý bol chitoronizovaný 
konštantínopolským patriarchom 4. marca 1923, prichádza 25. marca 
1923 do Ladomirovej z poverenia Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahrani-
čí archimandrita Vitalij (Maximenko), ktorý predtým pôsobil v najväčšej 
cirkevnej tlačiarni dorevolučného Ruska, v Počajeve na dnešnej Ukrajine. 
Pravoslávni veriaci z Ladomirovej, Vagrinca a Krajného Čierneho tak po 
2 rokoch čakania konečne dostali svojho kňaza.35 Archimandrita Vitalij 
začal hneď po svojom príchode svižne agitovať za pravoslávie v okolí La-
domirovej.36

Len pár dní po Maximenkovom príchode bol minister školstva Rudolf 
Bechyně informovaný o  tejto udalosti apoštolským administrátorom na 
prešovskom gréckokatolíckom biskupskom stolci, Dionýzom Njaradim. 
Ten ministrovi pripomínal záštitu pred ,,schizmatickým“ hnutím, ktorá 
mu bol pri osobnej návšteve sľúbená. Odvolával sa pritom na uhorský 
zákon z  roku 1868 o  prestúpení z  jedného náboženského vyznania do 
druhého, pričom poukazoval na to, že v Ladomirovej ofi ciálne neexistu-
jú pravoslávni veriaci. Žiadal, aby bola prostredníctvom civilných úradov 
zastavená činnosť archimandritu Vitalija, ktorý sa v tej dobe chystal vyu-
čovať náboženstvo v obecnej škole. Na ministerstve však v tejto záležitosti 
nevideli problém, rozhodli sa pre vyčkávaciu taktiku a prešovskému ad-
ministrátorovi zrejme ani neodpovedali.37

Po Maximenkovom príchode do obce konvertoval na pravoslávie obec-
ný richtár Michal Škurla, miestny učiteľ a ďalších 16 rodín.38 Prioritnou 
úlohou pravoslávnych veriacich bolo postaviť vlastný chrám. Toto dielo 
začali realizovať 21. novembra 1923 a o rok na to už arcibiskup Savvatij 
vykonal posviacku chrámu, ktorý bol zasvätený archanjelovi Michalovi.39 
Nakoľko bolo okrem šírenia pravoslávia Maximenkovou úlohou aj vybu-
dovanie cirkevnej tlačiarne, bol koncom roku 1923 do Vyšného Svidníka 
dodaný prvý tlačiarenský stroj bývalej Červenej ruskej légie, ktorý bol po 

35 HARBUĽOVÁ, Ľubica. Ladomirovské reminiscencie. Z dejín ruskej pravoslávnej mi-
sie v Ladomirovej 1923-1944.Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2000, s . 10 
- 11.

36 NA ČR, f. MŠANO, k. 3907, sign. 47 VII, č. j. 47379/1925 – Podkarpatská Rus a Slo-
vensko, pravoslavné hnutí.

37 NA ČR, f. MŠANO, k. 3908, sign. 47 VII, č. j. 50422/1923 – Pravoslavné hnutí na 
východním Slovensku.

38 CORANIČ, Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ref. 10, s. 282.
39 SOVIČ - MACKO - KUDLOVÁ, ref. 32, s. 19.
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občianskej vojne v Rusku evakuovaný z Omska cez Vladivostok a Terst 
do Prahy. V tom čase prišli do Ladomirovej zo Sriemskych Karloviec, kde 
mala sídlo Ruská pravoslávna cirkev v zahraničí, aj bývalí Maximenkovi 
spoločníci z Počajevského kláštora. Do tohto obdobia tak datujeme zalo-
ženie ruskej pravoslávnej misie v Ladomirovej,40 kde sa od tohto obdobia 
začal budovať jediný pravoslávny kláštor v strednej Európe.

Archimandrita Vitalij spočiatku vykonával bohoslužby v  ladomirov-
skom gréckokatolíckom chráme, no po upozornení príslušných úradov 
ustúpil a bohoslužby vykonával pred dverami gréckokatolíckeho chrámu 
v čase, keď sa vo vnútri odbavovali gréckokatolícke bohoslužby. Dňa 1. 
júla 1923 v obci slúžil miestny gréckokatolícky farár Bajcura spolu s mi-
sionárom gréckokatolíckej misie v  Stropkove liturgiu. Do chrámu však 
vtrhli pravoslávne ženy z okolitých dedín, vyhnali z neho misionára i ve-
riacich a fyzicky napadli farára Bajcuru. Proti dotyčným násilníkom bolo 
podané trestné oznámenie, no súd do roka po udalosti nerozhodol.41 15. 
júla 1923 počas popoludňajšej bohoslužby vtrhli pravoslávni veriaci do 
gréckokatolíckeho kostola, kde chceli odcudziť kríž a zástavy, v čom im 
četníctvo zabránilo. Vyšnosvidnícky okresný náčelník Štefan Fabián hlá-
sil, že v  nedeľu sa liturgie môžu vykonávať len za početnejšej četníckej 
asistencie a preto žiadal o zriadenie expozitúry četníckej stanice v Lado-
mirovej, lebo inak za verejný poriadok ručiť nemôže.42

Nepriateľstvo medzi gréckokatolíkmi a  pravoslávnymi sa však pre-
mietlo aj do všedného života. Členovia znepriatelených náboženských tá-
borov medzi sebou nehovorili, nevpúšťali jeden druhého na svoje zábavy 
atď. Závažnejšie výtržnosti sa v obci do toho času neopakovali, nakoľko 
sa okresný úrad i príslušný notár snažili upozorňovaním predísť zrážkam 
a ich vplyv bol badateľný aj na vodcoch ladomirovských pravoslávnych, 
takže sa zmiernilo aj osobné nepriateľstvo medzi jednotlivými občanmi. 
Archimandrita Vitalij sa v tej dobe zdržiaval vo Vyšnom Svidníku, odkiaľ 
vysielal svojich pomocníkov vykonávať bohoslužby a agitáciu do okolia. 
Všetci bývali u Juraja Lažaa žili z darov pravoslávnych veriacich. Verejné 
zbierky v danom období nevykonávali. O úmysloch archimandritu Maxi-
menka a jeho pomocníkov úrady nemali jasno, „poneváč pravoslavní ab-
solútne ničeho neprezradia a gr. kath. veriaci sú tiež není náklonní ani to 
najmenšie vypovedať proti pravoslavným, poneváč sa boja ich pomsty.’’43 

40 HARBUĽOVÁ, ref. 35, s. 13.
41 NA ČR, f. MŠANO, k. 3907, sign. 47 VII, č. j. 47379/1925 – Podkarpatská Rus a Slo-

vensko, pravoslavné hnutí.
42 ŠA KE, f. Košická župa 1923 - 1928, k. 16, inv. č. 82, č. j. 6109/1923.
43 NA ČR, f. MŠANO, k. 3907, sign. 47 VII, č. j. 47379/1925 – Podkarpatská Rus a Slo-
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Samotným úradom, ktoré boli bombardované sťažnosťami gréckokatolíc-
kych veriacich, kňazov i biskupa, sa nepodarilo dokázať archimandritovi 
Vitalijovi žiadne poburovanie proti gréckokatolíckej cirkvi, ani nabádanie 
na neplatenie rokoviny a kobliny gréckokatolíckym kňazom.44 

Na Makovici, vo svidníckom okrese, síce nie de iure, ale de facto može-
me hovoriť o istej organizácii pravoslávnych. Hlavným exponentom tu bol 
archimandritaVitalij (Maximenko), ktorý býval v budove tzv. Svätej Troji-
ce vo Vyšnom Svidníku, odkiaľ spravoval pravoslávne hnutie na Makovici. 
Podľa úradnej správy všetci pravoslávni v tejto oblasti jednali podľa jeho 
pokynov a uznávali jeho vedenie. Autoritu si získal vďaka svojim osobným 
vlastnostiam. Jednalo sa o vzdelaného človeka, asketicky žijúceho a ,,ideál-
ne založeného.‘‘ Aj napriek tomu, že bol považovaný za ,,fanatika,’’ nebolo 
možné dokázať jeho agitáciu v prospech porušovania zákonov a nariade-
ní, proti autorite úradov, resp. nabádanie k nezákonnému postupu. Z toho 
všetkého pramenil pocit, že archimandritovi Vitalijovi (Maximenko) ,,zá-
leží len na duševnej čiastke hnutia’’ a urovnanie hospodárskych a mate-

vensko, pravoslavné hnutí.
44 Slovenský národný archív, f. Referát Ministerstva školstva a národnej osvety v Brati-

slave, k. 187, č. j. 3872/1927 – Snina – Stakčín a okolie, pravoslavné hnutie.

Pamätná tabuľa Juraja Laža vo Svidníku.

Archív autora
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riálnych pomerov v  obciach, v  ktorých došlo k  vstupu do pravoslávnej 
cirkvi, ponechal iným predstaviteľom. Charakter pravoslávneho hnutia, 
čo sa týka jeho smerovania a prostriedkov náboženského boja, aspoň na 
Makovici, určoval pravdepodobne senátor Jurko Lažo.45

Východná časť košickej župy a predovšetkým okresy Vyšný Svidník, 
Bardejov a Snina boli lokality, ktoré sa stali jadrom pravoslávia na našom 
území. Na rozdiel od Čiech, kde k prestupom na pravoslávie dochádza-
lo pokojnou cestou, mal charakter hnutia na Slovensku a Podkarpatskej 
Rusi úplne iný ráz. Obsadzovanie chrámov, rušenie boholužieb, slovné 
i fyzické potýčky, podpaľačstvo, ničenie majetku a úrody, trávenie studní 
petrolejom či naft ou, to všetko boli javy sprevádzajúce túto náboženskú 
vojnu na východnom Slovensku. K hromadným prestupom na pravoslávie 
dochádzalo najmä v tých oblastiach, kde existovalo napätie medzi grécko-
katolíckym duchovným a veriacimi, resp. tam, kde bola gréckokatolícka 
fara neobsadená. V tomto príspevku sme na ilustráciu prezentovali prie-
beh pravoslávneho hnutia v obciach, v ktorých sa obyvatelia začali hlásiť 
k  pravosláviu ešte pred rokom 1923. Z  Ladomirovej potom pravoslávie 
prenikalo do okolitých obcí. Od polovice roku 1923 začali veriaci vyzná-
vať pravoslávie v  obciach Vagrinec, Krajné Čierno, Varadka, Medvedie, 
Krajná Porúbka, Korejovce, Jurková Voľa, Vyšný Orlík, Vyšná Jedľová, 
Hrabské a Uličské Krivé. Do roku 1926 vzniklo na Slovensku 26 pravo-
slávnych cirkevných obcí.46

Početný pomer gréckokatolíckych a pravoslávnych veriacich v obciach 
dotknutých pravoslávnym hnutím sa podľa úradných hlásení nedal zis-
tiť presne, nakoľko počty veriacich zmieňovaných cirkví sa menili ,,podľa 
udalostí a nálady.’’ Dôležitý bol aj fakt, že ofi ciálne vystúpenie z gréckoka-
tolíckej cirkvi a vstup do pravoslávnej cirkvi sa pri dodržiavaní zákonom 
predpísaných formalít dialo len v ojedinelých prípadoch. Ďalší faktorom 
ovplyvňujúcim poznanie tejto problematiky bol ten, že pravoslávna cirkev 
nemala ofi ciálne uznanú žiadnu cirkevnú organizáciu, dôsledkom čoho 
bolo veľmi nízky počet osôb, ktoré aj de iure prestali byť gréckokatolíkmi. 
Skutočný počet veriacich sa tak dal približne zistiť len v obciach svidníc-
keho okresu, kde síce pravoslávni nie podľa zákona, ale reálne mali svoju 
organizáciu spravovanú archimandritom Vitalijom (Maximenko). Počet 
veriacich spomínaných cirkví bol v roku 1924 podľa úradných hlásení ta-
kýto:

45 NA ČR, f. MŠANO, k. 3907, sign. 47 VII, č. j. 47379/1925 – Podkarpatská Rus a Slo-
vensko, pravoslavné hnutí.

46 MAREK - LUPČO, ref. 11, s. 224.
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Obec
Počet veriacich

pravoslávna cirkev gréckokatolícka cirkev

Ladomirová 250 150

Vagrinec 150 50

Krajné Čierno/Čarno 110 15

Medvedie 150 0

Vyšný Orlík 320 20

Jurkova Voľa (Jurkovola) 230 0

Vyšná Jedľová celá obec 0

Pri obsadzovaní gréckokatolíckeho cirkevného majetku (chrám, fara, 
cintorín) úrady pozorovali istý systém, podľa ktorého sa táto forma ná-
boženského boja uskutočňovala pod vedením nemajetných ľudí, pričom 
úlohu aktívnych ,,bojovníkov“ zohrávali neplnoleté osoby a ženy. Pravo-
slávni farári a majetní ľudia sa po celý čas zdržiavali v pozadí týchto bojov 
a nastupovali až na konci „akcie,“ odvolávajúc sa pritom, ,,že vyhovujú len 
svätej vôle ľudu.“

Prestupom gréckokatolíckych veriacich k pravoslávnej cirkvi strácala 
len gréckokatolícka cirkev. Aj napriek mnohým excesom sprevádzajúcim 
tento náboženský boj sa podľa zástupcu košického župana, Dr. Bernov-
ského gréckokatolícki duchovní chovali dovtedy neuveriteľne pasívne. 
Neorganizovali žiadne protiakcie, pretože sa príliš spoliehali na pomoc 
úradov. Všetko to však robili aj pod vplyvom toho, že miestne úrady ich 
do tej doby úspešne chránili. Gréckokatolícki kňazi tak nechceli risko-
vať, že im vláda stopne mimoriadnu štátnu podporu a to bol vraj jeden 
z dôvodov, prečo sa chovali tak pasívne. Za hlavnú príčinu prestupov na 
pravoslávie úrady označili veľké materiálne bremeno v podobe kobliny 
a  rokoviny , ktorým boli gréckokatolícki veriaci zaťažení voči svojmu 
duchovenstvu a pravoslávie naopak, hlásalo úplné uvoľnenie od týchto 
dávok.

V tej dobe sa pravoslávie nemohlo opierať o žiadny zákonný predpis, 
nemalo žiadnej uznanej organizácie, nemalo zákonných predstaviteľov 
a vnútorný poriadok. Táto neusporiadanosť právnych pomerov pravosláv-
nej cirkvi znemožňovala aj každodennú administratívnu činnosť úradov. 
Pravoslávni duchovní, poväčšinou cudzinci, krstili, pochovávali, sobášili, 
zapisovali do matrík ľudí, ktorí z gréckokatolíckej cirkvi formálne ešte ani 
nevystúpili. Takéto ich konanie teda nemohlo byť úradmi podľa platných 
zákonov uznané. Tým sa zvyšoval počet ľudí, ktorých osobný a rodinný 
právny pomer je iný, ako si ho sami bonafi de predstavovali, domnievajúc 
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sa, že ich pravoslávny sobáš je platný a že ich deti z takéhoto manželstva 
sú manželské.47

Zrejme kvôli počiatočnému chaosu, ktorý nastal v prešovskej grécko-
katolíckej eparchii po zmene pomerov v roku 1918, reagovali spočiatku 
pomaďarčení hierarchovia i kňazi na dianie okolo seba značne onesko-
rene. Aj keď „zaspali dobu,“ postupne sa im podarilo za pomoci štátnych 
úradov a  mníšskych reholí redemptoristov i  baziliánov odvrátiť šíriace 
sa pravoslávne hnutie, ktorému chýbali schopní organizátori. Ohľadne 
problematiky rozširovania pravoslávia si musíme uvedomiť, že väčši-
nou sa jednalo o nekoordinované akcie jednotlivcov, ktorí sa len ,,viezli 
na vlne“ povojnovej antipatie gréckokatolíckych veriacich voči svojmu 
kléru. Samotné pravoslávie predstavovalo predovšetkým import - či už 
spoza mora, alebo prostredníctvom ruských kňazov – emigrantov, ktorí 
si život mohli zachrániť jedine útekom z rodnej krajiny. Napriek tomu, že 
pravoslávna cirkev bola štátom recipovaná až v roku 1928, plní funkciu 
jediného reprezentanta autochtónneho východného obradu, ktorý mal na 
našom území korene v 9. storočí a vo svojej nezmenenej podobe pretrváva 
dodnes.

Th e beginnings of the Orthodox Church in Slovakia aft er 
the establishment of the First Czechoslovakia on the example 
of the municipalities of Becherov and Ladomir

Th e eastern part of the Kosice County, and in particular the districts of Vyš-
nýSvidník, Bardejov and Snina, were the localities that have become the core 
of Orthodoxy in our territory. Unlike the Czechs, where the transition to 
Orthodoxy was peaceful, the character of the movement in Slovakia and 
Carpathian Russia was entirely diff erent. Th e occupation of temples, the 
abolition of worship, verbal and physical skirmishes, arson, destruction of 
property, crops, and livelihoods with petroleum and oil, all these were the 
phenomena accompanying this religious war in eastern Slovakia. Th e mass 
transitions to Orthodoxy occurred mainly in those areas where there was 
tension between the Greek-Catholic spiritual leaders and the believers, or. 
where the Greek-Catholic clergy house was unoccupied. In this paper, we 
presented the progress of the Orthodox movement in the municipalities whe-
re the people began to profess Orthodoxy before 1923. From Ladomirova 
Orthodoxy spread into the surrounding communities. From the middle of 

47 NA ČR, f. MŠANO, k. 3907, sign. 47 VII, č. j. 47379/1925 – Podkarpatská Rus a Slo-
vensko, pravoslavné hnutí.
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1923, believers began to profess Orthodoxy in the villages of Vagrinec, Kraj-
né Čierno, Varadka, Medvedie, Krajná Porúbka, Korejovce, Jurková Voľa, 
Vyšný Orlík, Vyšná Jedľová, HrabskéaUličskékrivé. Until 1926, 26 Orthodox 
church communities were established in Slovakia.

Probably, because of the initial chaos that occurred in the Prešov Greek-
-Catholic eparchy aft er the change in conditions in 1918, the hierarchs and 
the priest‘sreaction was very much delayed. Even though they “were a back 
number,” they gradually managed, with the help of the state authorities and 
the monastic orders of the Redemptorists and Basilians, to avert the spre-
ading orthodox movement that was lacking in able organizers. Regarding 
the issue of the expansion of Orthodoxy, we must realize that most of these 
were uncoordinated actions of individuals who merely “rode the waves” of 
the post-war antipathy of the Greek-Catholic believers towards their clergy. 
Orthodoxy itself was primarily the import - whether by the sea or by Russian 
priests - emigrants who could save their lives only by fl eeing from their home 
country. Despite the fact that the Orthodox Church was only adoptedby the 
state in 1928, it functions as the only representative of the autochthonous 
eastern branch, which had roots in our area in the 9thcentury and remains in 
its unaltered form until today.

Mgr. Ján Kovačič
Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Východoslovenská galéria v Košiciach
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ADVOKÁCIA V PREŠOVE PRED 

A PO VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ 

REPUBLIKY

Jozef Kušnír

Téma dejín advokácie patrí v slovenskej historickej vede medzi oblasti, kto-
rým doteraz nebola venovaná náležitá pozornosť. Prakticky až v  období 
posledných niekoľkých rokov sa realizoval koncepčnejší výskum zo strany 
právnych historikov a samotných advokátov, ktorý sa zameral predovšetkým 
na osobnosti advokácie, právne postavenie advokátov v našich dejinách a na 
právnu úpravu ich stavovského združovania do advokátskych komôr. Jeho 
výsledkom je niekoľko publikácií, ktoré prinášajú nové, doteraz málo zná-
me alebo nepoznané skutočnosti o tejto spoločensky nepochybne významnej 
zložke obyvateľstva slovenských miest a o osobnostiach, ktoré výrazným spô-
sobom ovplyvňovali spoločensko-politické či dokonca literárne dianie. 

Predmetom tohto príspevku je postavenie prešovských advokátov a úlohy 
i pozícia advokátskej komory sídliacej v Prešove najmä v období pred i krát-
ko po vzniku Československej republiky (ČSR). Našou snahou je charakteri-
zovať prešovskú advokáciu i postavenie Advokátskej komory v Prešove po-
čas jej štyroch desaťročí pôsobenia a zároveň naznačiť paradoxne negatívny 
dopad vzniku demokratickej ČSR na vývoj tohto slobodného povolania i na 
postavenie Prešova ako niekdajšieho centra rozvoja advokácie v krajine. Cie-
ľom príspevku je zároveň ozrejmiť a predstaviť nové skutočnosti a poznatky 
získané našim výskumom, ktoré refl ektujú profesné i osobné pôsobenie ad-
vokátskej komunity v Prešove v skúmanom období.

Advokácia v Prešove pred vznikom Československej republiky
Prijatím zákonného článku č. XXXIV/1874 došlo k  zásadnej reforme 
v  oblasti advokácie v  Uhorsku i  v  otázke združovania sa advokátov do 
advokátskych komôr ako samosprávnych stavovských organizácií. Táto 
právna úprava pretrvala vo svojej podstatnej podobe na území Sloven-
ska prakticky do roku 1948 a predstavovala základnú reguláciu existencie 
vzťahov v prostredí advokácie, medzi advokátom a advokátskou komorou, 
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medzi advokátskou komorou a štátom, advokátom a klientom i medzi ad-
vokátmi navzájom. Na základe prijatého advokátskeho poriadku vzniklo 
na území Uhorska 28 advokátskych komôr, z toho štyri na území dnešné-
ho Slovenska. Sídlom jednej z komôr sa stal aj Prešov. 

Prešov bol v tomto období vnímaný ako prirodzené právne centrum. 
Na Právnickej akadémii Evanjelického kolégia sa tu vyučovalo právo a pô-
sobili tu viacerí významní profesori práva. Po prijatí novej súdnej organi-
zácie v Uhorsku v porevolučnom období sa Prešov stal sídlom vrchného 
zemského súdu1 a po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 a reforme 
súdnictva refl ektujúcej nové štátoprávne usporiadanie v krajine aj sídlom 
Kráľovskej súdnej stolice (kiralyitörvényszékek), a  to s  účinnosťou od 
roku 1872. 

V Prešove bol tradične relatívne veľký počet advokátov a toto povola-
nie bolo v 19. storočí veľmi vyhľadávané predovšetkým u predstaviteľov 
uhorskej džentry. V meste už v roku 1846 pôsobilo okolo 50 advokátov,2 
ktorí sa v  záujme efektívnejšieho výkonu svojho povolania nepochybne 
združovali už pred vznikom advokátskej komory. Vysoký počet prešov-

1 Pamätná kniha mesta Prešova. Marcela Doménová (ed.), Prešov : Michal Vaško, 
2012, s. 288. 

2 BARTSCH, Eduard: Sáros megye helyirata. Prešov, 1846, s. 46. 

Evanjelické kolégium v Prešove v 2. polovici 19. storočia, kde do roku 1919 prebiehala 
výučba práva na Právnickej akadémii. 

Krajské múzeum v Prešove
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ských advokátov v polovici 19. storočia svedčí o mimoriadnom rozšírení, 
potrebe i obľube tejto profesie a podobne vysoký počet advokátov v Pre-
šove máme doložených až o viac ako polstoročie, a to krátko pred a počas 
prvej svetovej vojny. 

Advokátske komory sa pri svojom vzniku vytvárali pre obvod jednej 
alebo viacerých kráľovských súdnych stolíc a každá komora mala mať mi-
nimálne 30 advokátov.3 Do obvodu Prešovskej advokátskej komory pat-
rili Kráľovská súdna stolica Prešov, Kráľovská súdna stolica Levoča a od 
roku 1876 aj Kráľovská súdna stolica Ružomberok.4 Kráľovská súdna sto-
lica v Prešova mala vo svojom obvode kráľovské okresné súdy v Prešove, 
Bardejove, Giraltovciach, Sabinove, 
Lemešanoch a Svidníku. Kráľovská 
súdna stolica v  Levoči mala v  ob-
vode kráľovské okresné súdy v Le-
voči, Gelnici, Spišskej Novej Vsi, 
Kežmarku, Starej Ľubovni, Spišskej 
Starej Vsi, Spišskej Sobote a  Spiš-
skom Podhradí. Kráľovská súdna 
stolica Ružomberok mala v  obvo-
de kráľovské okresné súdy v  Ru-
žomberku, Dolnom Kubíne, Lip-
tovskom Sv. Mikuláši, Liptovskom 
Hrádku, Námestove a Trstenej.

V  priebehu viac než štyridsať-
päťročnej existencie Advokátskej 
komory v Prešove sa v nej koncen-
trovala spoločenská a intelektuálna 
elita z veľkej časti územia dnešného 
severného a  východného Sloven-
ska. Viacerí z  advokátov pôsobili 
na akademickej pôde, mnohí sa 
preslávili najmä ako spoločensko-
-politickí dejatelia či literáti. Niek-
torí z advokátov komory ako Anton 
Beskid, Július Schmidt či Ľudovít 
Fest pôsobili ako poslanci uhorské-

3 § 17 zák. čl. XXXIV/1874 advokátsky poriadok 
4 Na základe zák.čl.XXXVI/1875 a rovnakého nariadenia, avšak s účinnosťou k 30. 6. 

1876 boli zrušené Kráľovské súdne stolice v Liptovskom Sv. Mikuláši a Dolnom Ku-
bíne. Ich obvody boli zlúčené do obvodu s účinnosťou od 1. 7. 1876 novovytvorenej 
Kráľovskej súdnej stolice Ružomberok.

Július Schmidt ako poslanec uhorského 
snemu za Šarišskú župu v roku 1896. 
Z publikácie A magyar országgyűlési 

képviselök arczkép – albuma. 
Karol Divald, Prešov – Budapešť, 

1896, s. 102. 
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ho parlamentu, kde zastupovali záujmy regiónu, advokácie a nepochyb-
ne aj komory. Mnohí iní pôsobili v  regionálnej politike ako starostovia 
(mešťanostovia), župní či mestskí poslanci, či iní vrcholní predstavitelia 
samospráv. Znalosť práva a  osobnostné predpoklady využívali advokáti 
pri podnikateľskej činnosti ako akcionári vznikajúcich podnikov a výraz-
ne tak prispeli k hospodárskemu rozvoju regiónov dnešného východného 
a severného Slovenska. Mnohí z advokátov vlastnili honosné domy a iné 
nehnuteľnosti v tých najlukratívnejších častiach nielen Prešova, ale aj ďal-
ších miest. Boli zároveň zvyčajne uvedomelými intelektuálmi, zberateľmi 
i mecenášmi umenia. Vysoký kredit v spoločnosti si budovali aj vďaka vý-
raznej podpore spolkového a kultúrneho života najmä vo väčších mestách 
i vďaka charitatívnej činnosti.

Advokátska komora v Prešove (1875 - 1921)
Prešovská advokátska komora pozostávala zo všetkých advokátov, ktorí 
sídlili v územnom obvode spomínaných kráľovských súdnych stolíc a boli 
riadne zapísaní do zoznamu advo-
kátov. Všetky základné náležitosti 
jej pôsobenia i  práva a  povinnosti 
jej členov boli upravené v  stano-
vách, ktoré boli prerokované na 
schôdzi výboru komory 31. júla 
1875.5 Na čele komory bol vole-
ný výbor, ktorý ju predovšetkým 
zastupoval navonok. Výbor pozo-
stával z  predsedu, podpredsedu, 
tajomníka, komorového žalobcu, 
pokladníka, ôsmich riadnych a šty-
roch náhradných členov. Predseda 
výboru bol súčasne aj predsedom 
komory. Prvým a  zároveň najdlh-
šie pôsobiacim predsedom komory 
bol Aurel Kubinyi, výborný a  vy-
hľadávaný advokát, známy aj svojou činnosťou v  charitatívnej oblasti. 
Prvým podpredsedom sa stal Július Schmidt, tajomníkom August Tomka, 
komorovým žalobcom Adolf Propper a pokladníkom Andrej Ruszinkó. 

5 Slovenská národná knižnica, Martin: Stanovy prešovskej advokátskej komory. 
Prešov : Vydavateľstvo priemyselnej a úverovej banky, 1876, SC10852 (ďalej v texte 
uvádzame v zátvorke len § príslušného znenia stanov).

Odtlačok pečiatky 
Advokátskej komory v Prešove.

Štátny archív v Prešove
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Všetci piati menovaní advokáti žili a pôsobili v sídle komory v Prešove.6 
Kompetencie predsedu komory boli upravené v advokátskom poriadku.7 

Sídlo Advokátskej komory v Prešove máme zaznamenané až v  roku 
1903 a bol ním meštiansky dom na Hlavnej ulici č. 68 v Prešove.8 Výber 
objektu iste nebol náhodný. Na začiatku 20. storočia totiž tento dom patril 
Edmundovi Horvátovi, pedagógovi na Právnickej akadémií Evanjelického 
kolégia v Prešove, ktorý bol od roku 1886 jej dekanom.9 V sídle komory 

mal zriadenú advokátsku kanceláriu vtedajší tajomník komory Ján Steh-
lo. V tom čase tam sídlilo aj Kníhkupectvo Teodora Tinschmidta. Sídlo 
komory malo do istej miery aj strategický význam, pretože bolo v centre 
mesta v  relatívnej blízkosti súdov a  susedné nehnuteľnosti vlastnili ad-

6 Krajské múzeum v Prešove: Névjegyzéke az eperjesi ügyvédi kamara lajstromába fe-
levett ügyvédeknek. Prešov : Vydavateľstvo priemyselnej a úverovej banky, 1875, ev. 
č. DK(A) 02113

7 § 30 zák. čl. XXXIV/1874 advokátsky poriadok
8 Sárosvármegyei kalauz. Prešov : Árpád Kósch, 1903, s. 125. 
9 VASIĽOVÁ, Darina. Prešovské kolégium potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. 

(1850 - 1918). Prešov : Universum, 2008, s. 138. 

Sídlom Advokátskej komory v Prešove sa začiatkom 20. storočia stala budova 
na Kováčskej ulici č. 10. 

Krajský pamiatkový úrad Prešov
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vokáti Adolf Propper (Hlavná 70) a Július Schmidt (Hlavná 74). Komora 
v nasledujúcich rokoch však v záujme vlastného pohodlia a rozvoja opus-
tila prenajaté priestory a odkúpila zrejme od Ilony Dirner-Mester budovu 
na Kováčskej ulici č. 10 v Prešove, kde evidujeme v roku 1909 jej sídlo.10 
Spolu s komorou sa presťahoval aj jej tajomník Ján Stehlo. Novým síd-
lom sa stal nevysoký dom na rohu Slovenskej a Kováčskej ulice, stojaci 
v blízkosti niekdajších severných hradieb opevnenia mesta, s plastickou 
štukovou výzdobou okolo okien. Nové sídlo s  nápisom advokátska ko-
mora na priečelí budovy poskytovalo oveľa väčšie priestorové možnosti 
i vyšší komfort. Nezanedbateľnou výhodou bolo, že sa komora presťaho-
vala z prenajatých do vlastných priestorov, ktoré si mohla adaptovať podľa 
vlastnej potreby a uváženia. Prešovská advokátska komora vlastnila tento 
objekt až do svojho zániku. Budova bola predaná na verejnej dražbe nie-
kedy v rokoch 1921 – 1925 ortodoxnej židovskej náboženskej obci v Pre-
šove za 150 000 Kč.11 

Archív Advokátskej komory v Prešove, ktorý by nám poodhalil celú 
jej agendu i činnosť, sa doteraz nepodarilo objaviť. Nenachádza sa v zbier-
kach Štátneho archívu v Prešove ani v zbierkach archívu v sídle nástupníc-
kej organizácie v Martine. Informácie z bežnej činnosti preto musíme čer-
pať z iných zdrojov, predovšetkým z dobovej tlače a z torza dochovaných 
výročných správ. Veľmi cenným prameňom informácií je predovšetkým 
prešovský týždenník Eperjesi Lapok. Z  konca mája 1880 sa v  ňom na-
chádza príspevok o valnom zhromaždení komory, na ktorom sa hodnotil 
predchádzajúci rok.12 Tento zdroj je prínosným prameňom k vytvoreniu si 
predstavy o činnosti a základných úlohách i problémoch komory v prvých 
rokoch jej existencie. 

Na valnom zhromaždení komory predniesol jej predseda Aurel Kubi-
nyi hodnotiaci príhovor, v úvode ktorého skonštatoval, že ubehol ďalší rok 
no známe krivdy neboli ani napriek opakovaným výzvam komory napra-
vené. Za jeden z najväčších problémov označil existenciu neoprávneného 
vykonávania advokátskej činnosti. Pokútne poskytovanie právnej pomoci 
bolo nelegálne, no v tomto období veľmi rozšírené. Zároveň informoval, 
že počet členov komory vzrástol. Vysoko pozitívne hodnotil prácu výboru 
komory, ktorý vzorne splnil svoje povinnosti a všetky záležitosti i discipli-
nárne prípady vyriešil s najvyššou presnosťou.

10 Sárosvármegyei kalauz. II. rész. Prešov : Árpád Kósch, 1909, s. 130.
11 Zpráva správneho výboru Advokátskej komory pre Slovensko v Turčianskom Sv. Mar-

tine z rokov 1921 – 1925. Turčiansky Sv. Martin : Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 
1926.

12 Eperjesi Lapok, 29. 5. 1880, s. 3. 



99

V prípade prešovskej advokátskej komory je zaujímavá nevšedná kon-
tinuita personálneho obsadenia výboru. Za celé obdobie jej existencie boli 
napriek pravidelným voľbám členov výboru, realizovaných každé tri roky, 
len minimálne zmeny na vrcholných pozíciách komory, ktoré mali navyše 
v niektorých prípadoch vynútený charakter. Prešovská advokátska komora 
mala počas svojej existencie len troch predsedov. Prvým bol Aurel Kubi-
nyi (18. 12. 1825 – 21. 11. 1906)13, druhým Adolf Propper14 a tretím sa stal 
Július Klefner.15 Na pozícií podpredsedu komory sa v priebehu jej existen-

13 Aurel Kubinyi (18. 12. 1825 – 21. 11. 1906) bol rodákom z Demänovej a svoj pôvod 
odvodzoval od starobylej liptovskej vetvy vyšnokubínskeho a  demänovského 
šľachtického rodu Kubinyiovcov. Právo vyštudoval v Kežmarku a od roku 1844 pô-
sobil ako koncipient (patvarista) u Imricha Baloghyho, prvého podžupana Hontian-
skej stolice, neskoršieho stoličného sudcu. Od roku 1851 pôsobil v Prešove, kde sa 
veľmi rýchlo stal váženým a vyhľadávaným advokátom. Okrem advokátskej praxe 
bol spolu s manželkou Emou Zsarnayovou zo Žarnova (1833/1834 – 1908), s kto-
rou prežil v manželstve 54 rokov, veľmi činným v kultúrnom, politickom, školskom 
i spolkovom živote v meste a regióne. Mal významný podiel na založení Šarišského 
dobročinného ženského spolku (zal. v roku 1861), kde bol tajomníkom. Neskôr sa 
stal aj čestným generálnym tajomníkom a právnym poradcom. Kubinyi bol veriac-
im človekom a pôsobil aj ako dozorca evanjelickej a. v. cirkvi. Dlhú dobu bol zastu-
pujúcim predsedom fi nančného výboru Evanjelického kolégia v Prešove. Zaslúžil sa 
o postavenie pamätníka obetiam Caraff ovho súdu z roku 1687 na rohu Kolégia, hoci 
jeho slávnostného odhalenia v  roku 1908 sa už nedožil. Vďaka svojej odbornosti 
a  všeobecnej spoločenskej autorite bol zvolený za člena samosprávneho výboru 
Šarišskej stolice i člena mestského zastupiteľstva v Prešove. V posledných rokoch bol 
predsedom Bankového spolku a zastupujúcim predsedom Veľkošarišského mlyna. 
Funkciu predsedu Prešovskej advokátskej komory zastával od jej vzniku až do svojej 
smrti a hoci sa jej vo vyššom veku viackrát chcel zrieknuť, po opakovanom prejave 
verejnej dôvery sa tak nikdy neudialo. Na jar v  roku 1900 bola dokonca uspori-
adaná veľkolepá slávnosť pri príležitosti 25. výročia jeho predsedníctva v komore. In 
Eperjesi lapok, 25. 11. 1906, s 1.

14 Adolf Propper (28. 9. 1845 – 24. 6. 1911) sa narodil sa v Budapešti, no prevažnú časť 
života prežil v  Prešove s  manželkou Emou Holländer (10.07. 1856 - 09.04.1930). 
Tento advokát židovského pôvodu pôsobil od vzniku komory kontinuálne ako jej 
žalobca, až kým sa nestal v roku 1907 jej predsedom. Bol zároveň členom štátoved-
nej skúšobnej komisie na Právnickej akadémii Evanjelického kolégia v Prešove. Ešte 
za svojho života v roku 1900 založil štipendijnú základinu vo výške 4 000 korún. 
Jeho pamiatku posilnila neskôr aj jeho rodina otvorením ďalšej 1000-korunovej zá-
kladiny pre chudobnejších študentov práva. O jej použití rozhodol 12. 3. 1912 profe-
sorský zbor s tým, že úroky budú použité na poskytnutie zľavy študentom pri ubyto-
vaní. Bol spoluzakladateľom a akcionárom elektrárne v Prešove. Zomrel v roku 1911 
a pochovaný je na neologickom cintoríne v Prešove. 

15 Július Klefner (5. 2. 1844 – 17. 11. 1921) bol rodákom z  Prešova. Bol vynika-
júcim znalcom práva a pôsobil aj vo viacerých funkciách na Evanjelickom kolégiu 
v Prešove. V  rokoch 1875 – 1918 bol kolegiálnym právnikom a zastupoval školu 
v rôznych súdnych konaniach. Bol právnym poradcom kontrolného a fi nančného 
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cie vystriedali šiesti advokáti. Člen-
mi komory mnohí ďalší vynikajúci 
advokáti, ktorých poznáme predo-
všetkým z  ich politického pôsobe-
nia. Významným bol napríklad An-
ton Beskid (1855 – 1933) advokát 
rusínskeho pôvodu, ktorý pôsobil 
v Spišskej Starej Vsi a neskôr v Pre-
šove. Politicky sa začal angažovať 
najmä po vzniku ČSR v roku 1918 
a v roku 1923 bol vymenovaný do 
funkcie guvernéra Podkarpatskej 
Rusi. Ďalším, politicky aktívnym 
advokátom bol Eduard Mandics, 
starosta (mešťanosta) Prešova v ro-
koch 1898 – 1900. Medzi význam-
ných prešovských advokátov patrili 
aj advokáti židovského pôvodu, 
napr. Karol Ferbstein, predseda 
židovskej strany v  Prešove. Medzi 
popredných advokátov patril nepo-
chybne aj Alexander Duchoň (1884 
– 1964), člen župného výboru Ša-
rišskej župy i mestského zastupiteľ-
stva, neskorší starosta Prešova, ma-
jiteľ novín Východný Slovák, ktorý 
sa preslávil aj ako astronóm.16 

Pri vzniku Advokátskej komory v Prešove v roku 1875 bola jej členská 
základňa tvorená 135 advokátmi.17 K 31. decembru 1877 ich počet vzrás-

výboru kolégia a  členom správneho výboru kolégia v  rokoch 1892 – 1918. Jeho 
manželkou bola Berta Bohrandt (21. 9. 1845 – 19. 7. 1894), s ktorou mali štyri deti. 
Klefner pôsobil od roku 1887 ako poslanec mestského zastupiteľstva a neskôr ako 
hlavný právnik mesta Prešov.  Z  tejto  funkcie ho odvolal prvý šarišský župan po 
vzniku Československa Pavol Fábry 25. 4. 1919 spolu s mešťanostom Jozefom Far-
agóm a hlavným mestským notárom Jozefom Magyarom z dôvodu, že sa na radnici 
neúradovalo v slovenčine

16 DERFIŇÁK, Patrik. Alexander Duchoň (1884-1964). In Osobnosti Šariša I. Prešov : 
vydavateľstvo PU v Prešove, 2010, s. 47-50.

17 Krajské múzeum v Prešove: Névjegyzéke az eperjesi ügyvédi kamara lajstromába fe-
levett ügyvédeknek. Prešov : Vydavateľstvo priemyselnej a úverovej banky, 1875, ev. 
č. DK(A) 02113.

Ľudovít Fest ako poslanec uhorského 
snemu za Šarišskú župu v roku 1896. 
Z publikácie A magyar országgyűlési 

képviselök arczkép – albuma. 
Karol Divald, Prešov – Budapešť, 

1896, s. 102.
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tol na 150.18 O dva roky neskôr bolo zaregistrovaných 141 advokátov a 48 
koncipientov19 a k 1. januáru 1886 127 advokátov.20 V nasledujúcich rokoch 
sa udržiaval relatívne stabilný počet advokátov a podľa správy zo začiatku 
januára 1894 mala komora ku koncu predchádzajúceho roka 121 členov.21 
Zoznam advokátov z  roku 1899 eviduje celkovo 126 mien,22 v nasledu-
júcom roku ich bolo o troch menej a ku koncu roku 1901 bol počet opäť 
126. V tomto roku bolo zároveň prijatých 22 advokátskych koncipientov, 
vymazaných bolo 29.23 Počet členov komory nevzrástol ani v roku 1903 
a predstavoval identické číslo ako v prvom roku nového storočia.24 V na-
sledujúcom roku bolo v komore evidovaných 130 advokátov a 87 konci-
pientov.25 Počty členov postupne narastali a v roku 1907 evidovala komora 
151 advokátov a 99 koncipientov26, v nasledujúcom roku 153 advokátov 
a 91 koncipientov27 a v roku 1909 boli členmi komory 157 advokáti.28 Do 
konca roku 1913 ich počet narástol dokonca na 20529 a koncom roku 1914 
ich bolo ešte o jedného viac.30 Po vypuknutí prvej svetovej vojny bola čin-
nosť komory z pochopiteľných dôvodov limitovaná a podmienená okrem 
iného tým, že od novembra 1914 do mája 1915 bolo bojmi zasiahnuté 
aj územie dnešného severovýchodného Slovenska, teda oblasť, ktorá spa-
dala do pôsobnosti Advokátskej komory v Prešove. Napriek tomu mala 
komora k 31. decembru 1917 190 členov.31 Najviac advokátov v priebehu 

18 ŠA BB, fond Advokátska komora v Banskej Bystrici: Névjegyzéke az eperjesi ügyvédi 
kamara tagjainak, Prešov, 1877. 

19 Eperjesi Lapok, 29. 5. 1880, s. 3. 
20  ŠA BB, fond Advokátska komora v Banskej Bystrici: Névjegyzéke az eperjesi ügyvédi 

kamara ügyvédi lajstromában, Prešov, 1886. 
21 ŠA BB, fond Advokátska komora v Banskej Bystrici: Névjegyzéke az eperjesi ügyvédi 

kamara ügyvédi lajstromában 1893, Prešov, 1894.
22 ŠA BB, fond Advokátska komora v Banskej Bystrici: Névjegyzéke az eperjesi ügyvédi 

kamara ügyvédi lajstromában 1899, Prešov, 1899.
23 Eperjesi Lapok, 29. 6. 1902, s. 3. 
24 Sárosvármegyei kalauz, s. 125. 
25 Magyar Statisztikai Évkönyv 1904. Budapešť, 1906, s. 457. 
 Dostupné: http://digitalia.lib.pte.hu/books/magyar-statisztikai-evkonyv/htm/1904/

htm/457.htm
26 Magyar Statisztikai Évkönyv 1907. Budapešť, 1907, s. 425. 
27 Magyar Statisztikai Évkönyv 1908. Budapešť, 1909, s. 446. 
28 Sárosvármegyei kalauz II., s. 130.
29 ŠA BB, fond Advokátska komora v Banskej Bystrici: Névjegyzéke az eperjesi ügyvédi 

kamara ügyvédi lajstromában 1913, Prešov, 1914.
30 ŠA BB, fond Advokátska komora v Banskej Bystrici: Névjegyzéke az eperjesi ügyvédi 

kamara ügyvédi lajstromában 1914, Prešov, 1915.
31 ŠA BB, fond Advokátska komora v Banskej Bystrici: Névjegyzéke az eperjesi ügyvédi 
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celého obdobia žilo 
a  vykonávalo prax po-
chopiteľne v  epicentre 
komory, v  Prešove, kde 
napríklad v  roku 1914 
pôsobilo až 47 advoká-
tov.32 

Prešovskí advokáti 
sa výraznejšie aktivizo-
vali v  záujme rozvoja 
advokácie a  jeho práv-
neho postavenia a  re-
fl ektovali aj legislatívnu 
činnosť uhorského par-
lamentu. Už advokát-
sky poriadok vymedzil 
postavenie komôr ako 
relatívne autonómne. 
Druhý krajinský zjazd 
konaný v  roku 1893 
rozhodol v  prospech 
ďalšieho rozšírenia sa-
mosprávy advokátstva 
a  tretí krajinský zjazd 
advokátov z  roku 1896 
k otázke reformy advo-
kátskeho poriadku prí-

zvukoval, aby prijatie do advokátskeho stavu spadalo výlučne do pôsob-
nosti autonómie komory.33 

Keď sa prijímala zásadná trestnoprávna reforma v  podobe nového 
trestného poriadku, ktorý do účinnosti vstúpil koncom roku 1899, pova-
žovala komora za nevyhnutné zaujať k nej svoje stanovisko. Išlo predsa len 
o očakávaný právny predpis, ktorý bol z jej strany vnímaný a hodnotený 
prevažne pozitívne. Komora predpokladala, že bude mať pozitívny vplyv 
na priebeh celého trestného procesu, pretože jeho ustanovenia zabezpe-

kamara ügyvédi lajstromában 1917, Prešov, 1918.
32 Magyarországh Tiszti Czim-és Névtára 1914. Budapešť, Pesti Könyvnyomda-Ráesz-

vény-Társaság, 1914, s. 547-548. 
33 Národní archív Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti, spis Adv. 1, Obnova autono-

mie advokatskych komor na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, č. 11486/28, s. 32.

Úmrtný list Teofi la Rosenberga z Yad Vashem v Izraeli. 
Dostupné na: http://yvng.yadvashem.org/nameDetails.

html?itemId=1770523&language=en
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čovali širší priestor pre súkromné 
trestné obžaloby popri obžalobách 
verejných a dávali širší priestor pre 
práva obhajoby, čím zrovnopráv-
nili procesné postavenie advokáta 
s  prokurátorom. Negatívne však 
boli hodnotené paragrafy upravu-
júce ustanovovanie advokátov ex 
off o, a  to najmä z  dôvodu malého 
počtu advokátov v obvode súdnych 
stolíc, ktorí by sa výlučne zaoberali 
trestným právom. 34

Vo výročnej správe za rok 190135 
je podrobná informácia o  národ-
nom zhromaždení advokátskeho 
zboru (konferencia advokátov) ko-
nanom v  novembri 1901, ktoré sa 
postavilo proti antiadvokátskym 
nariadeniam civilného súdneho 
poriadku. Prešovská komora sa 
touto záležitosťou zaoberala už na 
mimoriadnom valnom zhromaž-

dení dňa 18. mája 1901 a  vypracovala vyčerpávajúci návrh na zmeny, 
z ktorých časť bola aj zapracovaná. Komora ďalej naliehala na vytvorenie 
nového advokátskeho poriadku, a  to s  úplným odmietnutím „numerus 
clausus“, o ktorom bola reč už na národnom zasadnutí advokátov. Také-
to limitovanie počtu advokátov označila za spiatočnícke a odporujúceho 

34 ŠA BB, fond Advokátska komora v Banskej Bystrici (nespracovaný): Výročná správa 
Prešovskej advokátskej komory za rok 1899. 

35 Eperjesi Lapok, 29. 6. 1902, s. 2. 

Július Török: Karikatúra prešovského 
advokáta Karola Ferbsteina, predsedu 

židovskej strany v Prešove, akvarel, 1930. 
Šarišská galéria v Prešove

Max Kurth: Prešovský advokát Eduard 
Mandics ako starosta (mešťanosta) 

Prešova, olejomaľba na plátne, 1915.
Krajské múzeum v Prešove
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myšlienke slobody a  nezávislosti 
advokácie. Komora sa pritom od-
volávala na svoje odporúčanie, kto-
ré vyhotovila ministrovi školstva 
k  návrhu zákona o  štátnej skúške 
z teoretických, právnych a štátnych 
vied.36 

Krátko pred vypuknutím prvej 
svetovej vojny zintenzívnili pre-
šovskí advokáti združení v komore 
svoju kritiku voči zákonodarstvu 
a  činnosti ministerstva spravod-
livosti. Veľmi negatívne hodnotili 
predovšetkým celý legislatívny pro-
ces a aktivity ministerstva spravodli-
vosti v súvislosti s prípravou znenia 
zákonov týkajúcich sa advokácie 
a  jej výkonu. Už v záverečnej sprá-
ve z roku 1912 sa prešovská komo-
ra vzhľadom k neutešenej politickej 
situácii odmietla vyjadriť k  legisla-
tívnej činnosti a  zdržala sa radšej 
akéhokoľvek komentára. Kritické 
stanovisko zaujala k  prijatiu kľúčo-
vých noriem upravujúcich súdny 
proces bez toho, aby si parlament 
vyžiadal stanovisko odbornej verej-
nosti. Prešovská advokátska komora 
preto v priebehu roku 1913 na mi-

moriadnej konferencii zaujala záväzné stanovisko k tejto otázke, ktoré do-
ručila obom komorám parlamentu. Poukázala v ňom na nebezpečenstvá 
spočívajúce v tom, že ministerstvo spravodlivosti, porušiac dlhoročnú prax, 
predložilo parlamentu kľúčové zákony týkajúce sa základných slobôd, a to 
bez toho, aby si pred ich predložením vyžiadalo stanoviská príslušnej od-
bornej verejnosti. Tieto návrhy zákona boli obrovskou rýchlosťou schválené 
a prijaté, a to vraj za takých parlamentných pomerov, ktoré sú na prijatie 
zákonov takejto dôležitosti absolútne nevhodné. 

Komora v Prešove vzhľadom k politickej situácii a postoju ministerstva 
spravodlivosti opätovne nevyužila právo vyjadriť sa k legislatívnym aktivi-

36 Tamže, s. 2

Imrich Hodosy, advokát a politik, 
vyobrazený ako poslanec uhorského 

snemu za Šarišskú župu v roku 1896. 
Z publikácie A magyar országgyűlési 

képviselök arczkép – albuma. 
Karol Divald, Prešov – Budapešť, 

1896, s. 102.



105

tám ministerstva spravodlivosti. Vyjadrila zároveň presvedčenie, že toľko 
očakávané a potrebné reformy justície je potrebné odložiť na obdobie, keď 
bude pre legislatívny proces priaznivejšie prostredie v parlamente. Takú-
to ostrú kritiku parlamentných pomerov zo strany komory zaiste zinten-
zívnila udalosť, keď bolo advokátovi, ktorý sa dostavil za účelom výkonu 
svojho povolania na rokovanie parlamentného výboru pre zlučiteľnosť, 
zabránené konať v súlade s  jeho poverením a zákonnými oprávneniami 
a z  tohto rokovania bol násilím vyvedený. Komoru pobúrilo, že tomuto 
advokátovi vo výkone svojho mandátu zabránila práve jedna zo zákono-
darných komisií a  proti tomuto postupu predniesla protest pre poruše-
nie zákonom garantovaných oprávnení advokáta pri zastupovaní klienta. 
Neuznanie práva advokáta zastupovať svojho klienta pred parlamentným 
výborom pre zlučiteľnosť označila za násilné pošliapanie zákona. V hod-
notení činností súdov zaujala komora striedmejší postoj, aj keď sa nevyhla 
opodstatnenej kritike najzávažnejších nedostatkov. 37

Vznik ČSR a dopad na advokáciu
Vypuknutie prvej svetovej vojny v  lete roku 1914 malo pre spoločenský 
i hospodársky život v krajine nedozerné dôsledky. Celosvetový vojenský 
konfl ikt zasiahol vo všetkých svojich podobách a  hrôzach aj historický 
región Šariša a Zemplína, teda časť územnej pôsobnosti Advokátskej ko-
mory v  Prešove. Vojenské udalosti odohrávajúce sa od novembra 1914 
do mája 1915 na území dnešných okresov severovýchodného Slovenska 
zásadne obmedzili činnosť verejnej správy, paralyzovali verejné dianie 
a  mali pochopiteľný dopad aj na oblasť justície i  advokácie. Všeobecná 
mobilizácia postihla komoru aj po stránke personálnej a  niektorí z  ad-
vokátov sa zrejme priamo zúčastnili bojov prvej svetovej vojny. Zatiaľ čo 
pred jej vypuknutím zaznamenala komora stúpajúcu tendenciu počtu 
svojich členov a v roku 1914 ich bolo dokonca 206,38 v priebehu ďalších 
rokov vojny došlo k ich miernemu poklesu a v roku 1917 štatistiky vyka-
zujú 190 členov.39 V samotnom Prešove pôsobili v roku 1914 47 advokáti, 
v roku 1915 43 advokáti a v roku 1918 tiež 43 advokáti.40 

Po ukončení vojny, zániku Uhorska a vzniku Československej republi-
ky v roku 1918 nastala aj pre komoru i samotných advokátov nová situá-

37 ŠA BB, fond Advokátska komora v Banskej Bystrici (nespracovaný): Výročná správa 
Prešovskej advokátskej komory za rok 1913. 

38 ŠA BB, fond Advokátska komora v Banskej Bystrici: Névjegyzéke az eperjesi ügyvédi 
kamara ügyvédi lajstromában 1914, Prešov, 1915.

39 Magyarországh Tiszti Czim-és Névtára. Budapešť, 1917, s. 584.
40 GAJDOŚOVÁ, Martina – KERECMAN, Peter (Eds). Advokátske komory na Sloven-

sku v rokoch 1875 – 1948. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV, 2018, s. 682-683.
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cia. Museli sa vysporiadať s tým, že svoju ďalšiu profesnú i osobnú budúc-
nosť spoja s novým štátnym útvarom. Pre veľkú časť advokátov, u ktorých 
prevažovala maďarská národnostná identita nad tou slovenskou či čes-
koslovenskou, to pochopiteľne vyvolalo určitú nevôľu, ktorá bola v tomto 
období častým javom. Advokáti sa zároveň museli vysporiadať s nepopu-
lárnou povinnosťou používať slovenčinu v úradnom styku, čo prinášalo 
praktické problémy pri komunikácií odborného charakteru. 

Advokátska komora v  Prešove však svoje poslanie a  úlohy plnila aj 
v krátkom období svojej existencie v Československu, a to naďalej v zmys-
le ustanovení prevzatého uhorského advokátskeho poriadku. Na prvé po-
vojnové roky, ktoré boli pre východ dnešného Slovenska príznačné najmä 
konsolidáciou povojnových pomerov, autonomistickými i separatistický-
mi snahami sa nezachovalo veľa prameňov ozrejmujúcich činnosť a úlohy 
komory. Analogicky je možné usúdiť, že naďalej zostal v pôsobnosti jej vý-
bor v prislúchajúcom zložení, ktorý si plnil všetky zákonom dané povin-
nosti, riadnu agendu i úlohy disciplinárneho charakteru. V rokoch 1919 
a 1920 predostrel valnému zhromaždeniu správu, v ktorej bolo obsiahnuté 
účinkovanie komory za príslušné obdobie, jej obsah však nepoznáme.41

Po vzniku Československej republiky došlo k  prijatiu tzv. recepčnej 
normy, ktorou zostali v  platnosti dovtedajšie zákony a  nariadenia. Pre 
územie Slovenska naďalej platil uhorský advokátsky poriadok v znení ne-
skorším predpisov. Už v  januári 1919 bol prijatý prvý predpis vo forme 
ministerského nariadenia č. 5/1919, upravujúci oblasť advokácie. Na jeho 
základe vznikla Komisia pre jednotnú skúšku sudcovskú a advokátsku so 
sídlom v Banskej Bystrici. Množstvo promaďarsky zmýšľajúcich a cítiacich 
advokátov opustilo územie ČSR a najmä v prostredí Slovenska sa praktic-
ky ihneď prejavil ich nedostatok. Advokátska komory navyše postupne 
vymazala tých advokátov, ktorí boli cudzími štátnymi občanmi. Z tohto 
dôvodu bolo v auguste 1919 prijaté nariadenie ministra č. 130/1919 o ad-
vokátskych a  sudcovských skúškach, ktoré stanovilo, že do konca roku 
1920 mohol byť na Slovensku pripustený k  sudcovským i  advokátskym 
skúškam aj ten, kto absolvoval na dva roky skrátenú prípravnú službu, 
pričom mal rok trvajúcu kvalifi kovanú prax.42 Nedostatok advokátov na 
Slovensku mala riešiť dočasná právna úprava advokácie z februára 192043, 
cieľom ktorej bolo umožniť advokátom a kandidátom advokácie z Čiech 

41 Národní archív Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti, spis Adv. 1, Obnova autono-
mie advokatskych komor na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, č. 11486/28, s. 27.

42 KERECMAN, Peter – MANIK, Rudolf. História advokácie na Slovensku. Bratislava, 
Eurokódex, 2011, s. 345. 

43 Zák. č. 83/1920 Sb. zák. a nar. č. 167/1920 Sb. zák.
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presídliť na Slovensko. Obdobný, ba ešte výraznejší personálny nedostatok 
bol aj v oblasti súdnictva. 

Okrem toho sa zmenila aj prísaha advokátov a noví advokáti, ale aj tí, 
ktorí už prax vykonávali, prisahali na vernosť Československej republike 
a poslušnosť jej vláde, čo u prešovských advokátoch vyvolalo prevažne ne-
gatívny postoj. Upravili sa aj niektoré otázky disciplinárneho konania voči 
advokátom a odvolacím orgánom sa stal Najvyšší súd RČS sídliaci v Brne. 

Zásadná zmena v organizácii advokácie na Slovensku nastala až v dô-
sledku zákona č. 167/1920 sb. z. a n. o dočasnej úprave činnosti advokát-
skych komôr na Slovensku. Na jeho základe začala dňa 17. januára 1921 
svoju činnosť zlúčená advokátska komora s pôsobnosťou pre celé Sloven-
sko so sídlom v Turčianskom sv. Martine, ktorá postupne prebrala agendu 
zaniknutých advokátskych komôr so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici, 
Košiciach a  v  Prešove.44 Všetkým advokátskym komorám bolo uložené 
zastaviť svoju činnosť a odovzdať agendu zlúčenej komore. Táto právna 
úprava nebola prešovskými advokátmi prijatá s nadšením a vo všeobec-
nosti sa jej vyčítalo, že výrazne obmedzila dovtedajšie stavovské slobody 
advokátov pri riadení si vlastných záležitostí. Zákon totiž splnomocnil 
ministra spravodlivosti, aby vymenoval členov správneho výboru komory 
a týchto mohol v prípade potreby aj odvolať. Správny výbor zlúčenej ad-
vokátskej komory sa skladal z predsedu, tajomníka, pokladníka, komoro-
vého žalobcu a jeho námestníka, z ôsmich členov a štyroch náhradníkov, 
pričom členmi správneho výboru mohli byť len členovia komory. Správny 
výbor mal všetky právomoci patriace dovtedy výboru komory i  jej val-
nému zhromaždeniu. Práva a povinnosti predsedu advokátskej komory 
vykonával predseda správneho výboru. V prípade, že by funkcionári zlu-
čovaných komôr zasahovali do činnosti správneho výboru, alebo jej pre-
kážali, dopustili by sa disciplinárneho prečinu, ktorý mal byť potrestaný 
ich výmazom zo zoznamu advokátov. Tým advokácia na Slovensku stratila 
základy svojej samosprávnej slobody.45

Advokátska komora v Prešove uspokojila pohľadávky svojho kancelár-
skeho zamestnanca Vincenta Antala ešte pred svojim zánikom odbavným 
a dala mu vkladnú knižku na 10 000 Kč. Budova, v ktorej komora sídlila, 
bola predaná na verejnej dražbe za 150 000 Kč ortodoxnej židovskej nábo-
ženskej obci v Prešove. Časť z týchto prostriedkov bola použitá na úhradu 
intabulovaného dlhu komory vo výške 24 756 Kč voči Prvému prešovské-
mu úvernému ústavu.46 Akým spôsobom boli použité zvyšné prostriedky 

44 GAJDOŚOVÁ – KERECMAN, ref. 40, s. 283-284
45 Tamže, s. 285.
46 Správa správneho výboru Advokátskej komory pre Slovensko v Turčianskom Sv. Mar-
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pramene neuvádzajú, faktom je, že zlúčenej komore odovzdala prešovská 
komora 20 Kč a 30 hal, čo vypovedá o indiferentnom vzťahu k nástupníc-
kej organizácií. 

Prešov po zániku komory defi nitívne stratil svoje postavenie jedného 
z právnych centier v krajine. Krátko predtým sa tu zavŕšila aj výučba prá-

va a Právnická akadémia Evanjelického kolégia v Prešove bola 19. marca 
1919 presťahovaná do Miškovca. Spolu s ňou z Prešova odišli skoro všetci 
jej profesori. Prešovskí advokáti sa stali členmi nástupníckej komory, čo 
pre nich neznamenalo pozitívnu zmenu. Nová právna úprava v demokra-
tickom Československu totiž paradoxne znamenala zhoršenie postavenia 
komory a mala zásadný vplyv na obmedzenie jej dovtedy autonómneho 
postavenia. Do výboru zlúčenej martinskej komory minister spravodli-
vosti po dohode s ministrom unifi kácie vymenoval aj advokátov z územ-
ného obvodu bývalej prešovskej komory47, žiadneho však z Prešova. Pre-

tine z rokov 1921 – 1925. Turčiansky Sv. Martin : Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 
1926.

47 Námestníkom komorového žalobcu sa stal Bohuslav Klimo z  Liptovského Hrád-
ku, neskorší dlhoročný komorový žalobca a  riadnym členom výboru Ján Ružiak 
z Liptovského Sv. Mikuláša (zomrel v decembri 1921). Od roku 1922 bol dlhoroč-
ným riadnym členom výboru Miloš Laučík z  Liptovského Sv. Mikuláša, neskorší 
predseda martinskej komory. V novembri 1923 bol za martinskú komoru do Stálej 
delegácie advokátskych komôr československých so sídlom v Prahe delegovaný ako 
náhradný člen Dr. Koloman Hritz, advokát z Levoče.

Prešov v medzivojnovej Československej republike. 
Krajské múzeum v Prešove



109

šovskí advokáti, ktorí predtým tvorili značnú časť funkcionárov komory 
sídliacej v Prešove, stratili zlúčením komôr defi nitívne možnosť výraznej-
ším spôsobom zasahovať do činnosti a smerovania advokátskej komory, 
čo pre nich znamenalo zásadnú zmenu pri výkone svojej profesie. 

Záver
Vznik ČSR v  roku 1918 nesporne patrí k  najvýznamnejším udalostiam 
moderných slovenských dejín. Znamenal zásadnú zmenu nielen štá-
toprávneho či politického charakteru, ale priniesol aj obrovskú zmenu 
v spoločenskom, kultúrnom či národnom živote Slovákov. Dopady zániku 
monarchie však rovnako výrazne poznamenali každodenný život obyva-
teľov nového štátu. Aj po vzniku ČSR zostali dočasne v platnosti uhor-
ské právne predpisy, ktoré okrem iného upravovali oblasť advokácie. Jej 
postavenie v Prešove, ktorému venujeme v našom príspevku pozornosť, 
sa vznikom demokratickej ČSR paradoxne zhoršilo. Vyplývalo to jednak 
zo skutočnosti, že prevažná časť advokátov bola maďarskej národnosti či 
promaďarskej orientácie a odmietala rešpektovať a prijať nové štátne zria-
denie. Rovnako závažnou skutočnosťou bola právna úprava, prijatá krátko 
po vzniku ČSR, ktorá mala za následok obmedzenie samosprávy advoká-
tov v rámci komory, čo bolo vnímané ako brzda rozvoja tohto slobodného 
povolania. Ako problém sa javila aj povinnosť viesť súdne konanie v slo-
venskom jazyku, čo podľa advokátov spôsobovalo ťažkosti v komunikácií 
odborného charakteru. 

Význam Prešova ako jedného z niekdajších centier rozvoja právnych 
vied a advokácie upadol. Mesto i tu sídliaci advokáti sa zmenou štátopráv-
nych a politických pomerov a v dôsledky s tým súvisiacich udalostí dostali 
na periférium a z  tohto pohľadu je možné hodnotiť dopad vzniku ČSR 
na advokáciu v  Prešove ako negatívny. Prešov jednak opustili profesori 
práva i viacerí výborní advokáti a tí, ktorí tu zostali pôsobiť, sa v nasledu-
júcom období v zjednotenej advokátskej komore výraznejšie funkcionár-
sky neangažovali. Existujúce snahy slovenských advokátov o prinavráte-
nie samosprávneho postavenia advokátskej komory a jej decentralizáciu 
pretrvávali aj v priebehu 20. rokov 20. storočia, no reálne naplnenia ani 
legislatívne vyjadrenie v tomto období nenadobudli.48 

48 V  polovici 20. rokov vypracoval Zväz advokátov Slovákov na základe podnetu 
Advokátskej komory v  Turčianskom Sv. Martine memorandum s  názvom Návrh 
na obnovenie samosprávy advokátskej komory, ktoré obsahovalo analýzu právnej 
úpravy organizácie advokácie na Slovensku a  poukázalo na aktuálne nedostatky. 
Tento dokument, doručený ministerstvu spravodlivosti a v máji 1926 aj predsed-
níctvu poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia republiky československej, 
vyvolal záujem odbornej verejnosti a  vyvolal viaceré rokovania. Memorandum 
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Legal professions in Prešov before and aft er the establishment 
of the Czechoslovak Republic
Th e town of Prešov was perceived as a natural center of law development 
and legal professions in Hungary at the end of the 19th and the beginning 
of the 20th century. Law was taught at the Law Academy of the Evangelical 
College in Prešov, and several law professors worked there. A large number 
of lawyers traditionally lived and worked in the city, and in 1875 Prešov 
became the seat of the Bar Association, one of 28 in what was then Hungary. 
Prešov’s lawyers held almost all the functions within the association, and so 
signifi cantly contributed to the development of free-lance legal professions 
with a  relatively strong autonomous position in managing its own aff airs 
within the association. During the more than forty-fi ve-year existence of the 
PrešovBar Association, the city became the center of the social and intellec-
tual elite from much of the territory of today’s Northern and Eastern Slova-
kia. Several of the lawyers joined the academia, some became MPs of the 
Hungarian Parliament, and many became famous as socio-political fi gures 
or writers.

Aft er the establishment of Czechoslovakia in 1918, there were legislative 
changes, which meant the merging of the existing bar associations into one 
and this led to the deterioration of the position of lawyers in the country. 
Aft er losing the Bar Association, Prešov defi nitively lost its position as one of 
the legal centers in the country. Shortly before, the teaching of law at the Law 
Academy of the Evangelical College in Prešovwas discontinued and moved 
to Miskolc in March 1919. Almost all professors left  Prešov. Prešov’s lawyers 
became the members of the successor association, which wasn´t a positive 
change for them. Th e new legislation in democratic Czechoslovakia, para-
doxically, meant the deteriorating of the status of the association and had 
a major impact on the limitation of its autonomous status.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír
Krajské múzeum v Prešove

okrem iného ozrejmilo predchádzajúci právny stav a upozornilo na viaceré nega-
tívne dopady aktuálnej legislatívnej úpravy. V závere poukázalo na skutočnosť, že 
v Čechách, na Morave a v Sliezsku nebola samospráva advokátskych komôr takto 
zásadne obmedzená. Obsahovalo preto návrh obnoviť samosprávu komory na Slo-
vensku v medziach advokátskeho poriadku ešte z roku 1874, vytvoriť tri advokátske 
komory a napokon, aby advokátske komory na Slovensku spoločne ako stála delegá-
cia zastupovali spoločne so stálou delegáciou historických zemí všeobecné záujmy 
advokátskeho zboru. 
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POZNÁMKY K MALIARSKEMU DIELU 

ANTONA JASUSCHA (1882-1965)

Jozef Ridilla

Príspevok je pokusom o alternatívnu interpretáciu Jasuschovho diela, pre-
tože jeho košaté výtvarné a myšlienkové bohatstvo to umožňuje. Pod vply-
vom zážitkov z 1. sv. vojny sa Jasusch pokúsil o sformulovanie umeleckého 
programu, ktorého novátorstvo malo až excesívny charakter. V jeho dielach 
možno okrem syntézy klasických moderných smerov konštatovať zotrvač-
nosť niektorých tradičných klasických kompozícií. Ide o  čriepky poznania 
dejín vizuálnej kultúry, ktoré sa v diele umelcov vedome či podvedome pre-
javujú. Nielen moderná, ale i  tradičnejšie orientovaná, dokonca i  akade-
mická maľba mala v  istých obdobiach pre Jasuscha zvláštnu príťažlivosť, 
možno i celkom zásadný vplyv pri budovaní obrazovej kompozície a najmä 
formulácii jej obsahu.

Vo východoslovenskom prostredí nenájdeme umelca, v diele ktorého by 
sa 1. sv. vojna odrazila v obsahovo, významovo i výrazovo tak výnimoč-
nej koncepcii ako tomu bolo v tvorbe Antona Jasuscha, vrcholného pred-
staviteľa Košickej moderny. V rokoch 1921-1924 prešiel obdobím, ktoré 
vzhľadom na kvalitu i kvantitu artefaktov (ako aj veľkosť mnohých z nich) 
možno nazvať „heroické“. Jeho povojnové výstavy sa spočiatku objavovali 
periodicky každý rok, keďže prezentované diela boli výsledkom pretlaku 
tvorivých síl (koncoročné termíny v  rokoch 1921, 1922, 1923 a májový 
termín v roku 1924). 

Pod vplyvom špecifi ckých okolností sa Jasusch pokúsil o sformulova-
nie umeleckého programu, ktorého novátorstvo malo až excesívny cha-
rakter. Zlyhanie kultivovanej európskej civilizácie viedlo autora k  tlmo-
čeniu nových fi lozofi ckých východísk a k využitiu takých výtvarných pro-
striedkov, ktoré svojou expresivitou pôsobili podvratne v  podmienkach 
systému zodpovednému za barbarské vojnové besnenie. Zdá sa, ako keby 
začal maľovať nejaký starozákonný prorok a prostredníctvom obrazov za-
čal zjavovať skutočné fungovanie ľudského rodu a svoj program všeľudskej 
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obrody. Jasuschov štýl 1. polovice 20. rokov sa dá charakterizovať ako psy-
chedelický expresionizmus. Ide totiž o vízie delirantnej obraznosti, ktoré 
svojou farebnosťou, no najmä pohybom línií, tvarov a hmôt vyvolávajú 
u diváka bezmála pocit závratu. Figúry nie sú situované do krajiny. Ocita-
jú sa v akomsi mentálnom priestore, ktorý je naznačený spleťou žiarivých 
a pulzujúcich línií predstavujúcich energiu rôzneho druhu, niekedy evo-
kujúc auru či dokonca aureolu. Atmosféra týchto obrazov je do poslednej 
molekuly naplnená ozvenou prudkých vášní, šialenstva a  neľudskej (či 
nadľudskej) dynamickej sily, ktorej podlieha všetko dianie. Autorove úva-
hy o etike sú tak polapené do pasce beznádeje a bezvýchodiskovosti. Krú-
živý pohyb línií či siločiar a cyklická organizácia foriem evokujú neustálu 
obnovu, vedomie ktorej ústi do akéhosi fatalistického zmierenia s nemilo-
srdnou večnosťou, kde sa hemží, padá a znovu povstáva ten istý ľudský rod.
Približne takto je možné načrtnúť charakter Jasuschovho umenia 1. po-
lovice 20. rokov. V rokoch 1914-1916 autor bojoval na fronte, v rokoch 
1916-1920 bol v ruskom zajatí a domov sa dostal cez Ďaleký východ (o 
ktorom ešte bude reč). Nejeden umelec túžil vytvoriť „niečo krásne“ a pri-
klonil sa k modernému klasicizmu, ktorý prišiel do módy v Paríži. Jasusch 
nepociťoval potrebu maľovať krásu. Rozhodol sa aspoň čiastočne zbaviť 
sa spomienok na prežité hrôzy tým, že ich znázorní v alegorickom duchu, 
mimo klasických kategórií krásna. V tomto období mu vôbec nezáležalo 
na mienke divákov, túžil sa vyjadriť presne v  súlade so svojimi pocitmi 
a  myšlienkami, bez ohľadu na potenciálne komerčné zhodnotenie. Ide 
teda o skutočne autentické umenie. 

Vďaka rešeršiam dobovej tlače (Tomáš Štraus, Zsófi a Kiss-Szemán, 
pracovníci VSG Košice...) máme k dispozícii závideniahodný konglome-
rát údajov k výskumu autorovej tvorby. A vďaka úsiliu Zsófi e Kiss-Szemán 
mohla Galéria mesta Bratislavy v roku 2017 vydať umelcovu monografi u, 
vyše polstoročie po tej prvej (Tomáš Straus, 1966). Pri tejto príležitosti 
máme možnosť zaujať k nej kritické stanovisko.

Maliar sa vrátil domov na jeseň v roku 1920. Pri datovaní mnohých 
povojnových obrazov práve tento rok fi guruje ako prvý v istom časovom 
rozmedzí. Je však ťažké predstaviť si, aby vojak práve sa navrátivší zo stras-
tiplnej cesty, fyzicky a  psychicky vyčerpaný, s  nihilistickou prázdnotou 
v duši začal už po pár týždňoch vo veľkom maľovať synteticky postulované 
diela náročné výtvarne i obsahovo. Je nepravdepodobné, aby svoju výtvar-
nú koncepciu vygeneroval počas vojnových rokov v útržkovitých chvíľach 
oddychu, skôr sa zdá, že v tom čase šlo o obdobie nasávania podnetov pre 
budúcu tvorbu. Datácia jeho povojnových diel už k roku 1920 sa javí preto 
ako krajne nereálna. Ak v prvých týždňoch či mesiacoch niečo namaľoval, 
mohli to byť maximálne krajinárske pastely, ktoré vystavoval napokon až 
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koncom roku 1921. Navyše ide o nefi gurálne diela, ktoré sú pokračovaním 
jeho predvojnovej tvorby, iba s väčším dôrazom na expresívne kvality.

Formálne a kompozične významné dielo „Dedina s kostolom“ zo sú-
kromnej zbierky1 kladie Kiss-Szemán pomerne nepresvedčivo už pred 1. 
svetovú vojnu. Autorka vychádza len z rukopisných analógií, ktoré obraz 
poja s ranými fi gurálnymi obrazmi s rippl-rónaiovskou „kukuričnou“ es-
tetikou. Krajiny, ktoré vznikli pred vojnou sú však o poznanie krotkejšie 
a ešte nedosahujú taký stupeň expresivity v maliarskom prevedení, kom-
pozícii i v rovine skrytého významu, akými sa vyznačujú povojnové práce. 
„Dedina s kostolom“ svojou krikľavou, agresívnou farebnosťou a diago-
nálnym naklonením (evokácia kataklizmy v duchu súdobých diel Chaîma 
Soutina) jednoznačne vyžaruje napätie, divokosť, nepokoj a zlé predtuchy, 
teda emócie a obsahy tak typické pre Jasuschove povojnové krajinomaľby.

Figurálny výtvarný prejav Antona Jasuscha 1. polovice 20. rokov pô-
sobil na divákov (ako napokon dokazuje dobová tlač) šokujúco, iritujúco 
a  ohromujúco. Nevídané formálne výboje sa výtvarní kritici a  historici 
umenia snažia vysvetliť vplyvom súdobej moderny a avantgardy, oprávne-
ne najmä maďarskej a nemeckej. Jasuschovo krátke parížske obdobie však 
trestuhodne marginalizujú, ako by bol pobyt v centre svetového umelecké-
ho diania pre umelca Jasuschových kvalít len nejakým intermezzom či di-
vertimentom analogickým nezáväznému fl irtu. To, čo sa deje na oblohách 
Jasuschových zrelých povojnových krajín a čo bolo dlho interpretované 
ako rezíduum secesie by bez van Gogha nemohlo vzniknúť a  „Krajina 
s oblakmi“ (1923-1924, SNG) a „Krajina so stromami“ (GMB, 1923-1924) 
sú už prakticky van Goghovou citáciou – mračná sa pohybujú, stáčajú, 
rotujú ako ohromné stroje, zakliesňujú sa do seba ako jelene svoje parožie 
pri súboji, pričom fyzickosť týchto mračien je cítená rovnako hmotne ako 
samotná pozemská krajina. Jasusch mohol van Gogha poznať aj z Paríža, 
aj z  výstavy v  Národnom salóne v  Budapešti v  roku 1907, možno však 
z celkom iných zdrojov. Z francúzskych autorov Kiss-Szemán zdôrazňu-
je Cézannov vplyv2, ten však nebol určujúci pre formovanie Jasuschovho 
„heroického“ povojnového štýlu, ale objavuje sa v umelecky konvenčnej-
ších prácach z obdobia okolo a pred rokom 1930 či o 20 rokov neskorších 
socialisticko-realistických pracovných motívoch.

V súvislosti s vplyvmi Kiss-Szemán súdi3, že „nemá význam vymenú-
vať všetky možné inšpirácie alebo hľadať zdroje, ktoré by mohli ovplyvniť 

1 KISS-SZEMÁN, Zsófi a. Anton Jasusch / Pútnici nebies. Bratislava: Galéria mesta 
Bratislavy, 2017, obr. II/6/14, s. 138.

2 KISS-SZEMÁN, ref. 1, s. 28.
3 KISS-SZEMÁN, ref. 1, s. 27.
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Jasuschovu tvorbu“, keďže to „nemá výpovednú hodnotu, len odvádza po-
zornosť od Jasuschovej originálnej tvorby.“ O niekoľko strán ďalej4 odra-
zu celkom mení naznačený prístup: „(...) ale v podobe výstav a publikácií 
k nemu nepochybne prenikli aj ďalšie podnety.“ Domnievam sa, že roz-
hodne je prínosom pripomenúť či už ako možnú inšpiráciu alebo analógiu 
dedičstvo výtvarnej kultúry, ktorá časovo predchádzala Jasuschovmu pô-
sobeniu alebo mu bola paralelná. S výnimkou zopár zjavných výpožičiek 
(József Rippl-Rónai) dnes totiž vôbec netušíme, aké vizuálne podnety – 
dokonca i celkom marginálne – spolupôsobili pri zrode jeho originálne-
ho osobného štýlu a tiež nakoľko závažne. Čo všetko videl na výstavách, 
v knihách a časopisoch nám zostáva utajené a ani Tomáš Štrauss v 60. ro-
koch nedokázal ešte žijúceho umelca „priviesť k  spovedi“. Vysledovanie 
možných vplyvov, inšpirácií, podnetov je v modernom umení o to dôle-
žitejšie, že ide o umeleckú koncepciu v prvom rade zameranú na preme-
nu formy. Navyše formálne a výrazovo tak štrukturované umenie, s akým 
prišiel Jasusch si priam pýta vidieť jeho genézu v čo najširších súvislos-
tiach. Redukcia vplyvov na domáce, košické a uhorské prostredie nebude 
zďaleka postačujúca, už s ohľadom na umelcovu sčítanosť a scestovanosť. 
Ak v rámci dejín umenia položíme akcent na dejiny kultúry, okamžite vy-
vstane potreba poznania postavenia jedného kultúrneho celku vo vzťahu 
k iným a z toho vyplývajúci stupeň jeho svojbytnosti.

Zdá sa, že zďaleka nielen moderná, ale i tradičnejšie orientovaná, do-
konca i akademická maľba mala v istých obdobiach pre Jasuscha zvláštnu 
príťažlivosť, možno i celkom zásadný vplyv pri budovaní obrazovej kom-
pozície a najmä formulácii jej obsahu. Jeho fi gurálne diela sú často po-
stavené na konfrontácii muža a ženy a na osudovej zložitosti ich vzťahov 
vyplývajúcej z rozdielnosti pohlaví. Naturalistické hnutie poslednej treti-
ny 19. storočia sa týmto vzťahom venovalo a s chuťou odkrývalo aj tabui-
zované témy, ktoré vyvolávali škandál, lebo stáročia nepatrili do bežného 
repertoáru umenia, najmä nie výtvarného. Tak sa mnohé pamätné diela 
na desaťročia vryli do pamäte intelektuálov (Edgar Degas: „Interiér (Zná-
silnenie)“, 1868-1869, Émile Zola: „Nana“, 1880 či Henri Gervex: „Rolla“, 
1878). Vrátane Jasuscha. Treba zdôrazniť, že s výnimkou výtvarného po-
jednania sú jeho moralizátorské obrazy v štýle „divadla etiky“ v rovine čis-
to obsahovej nielen málo moderné, ale dokonca zastarané, i keď s dobrým 
úmyslom zasadené do koncepcie umenia tlmočiaceho všeobecnú obrodu 
ľudskej spoločnosti a jej hodnôt. Anton Jasusch je síce moderný umelec, 
nezvolil si však cestu avantgardného „celoplošného“ popierača umeleckej 
tradície.

4 KISS-SZEMÁN, ref. 1, s. 37.
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Anton Jasusch, Po bále, 1932, olejomaľba na plátne.
Slovenská národná galéria, Bratislava

Edgar Degas, Interiér, 1868-1869, Philadelphia Museum of Art.
Archív autora
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Henri Gervex, Návrat z bálu, 1879.
Archív autora

Henri Gervex, Milenecká hádka, 1887. 
Archív autora
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Jasuschov obraz „Po 
bále“ (olej, plátno, 1932, 
SNG Bratislava, O  5181) 
je moderná, expresioniz-
mom poznačená kompo-
zícia refl ektujúca umelcov 
dobový záujem o divadelné 
prostredie, maškarné ple-
sy a  cirkus. Zároveň však 
svojím neprehliadnuteľným 
divadelným aranžmá (pre 
moderné maliarstvo atypic-
kým) pripomína starostli-
vé divadelné inscenácie na 
obrazoch akademických 
naturalistov, akým bol už 
spomínaný Henri Gervex 
(1852-1929), hviezda fran-
cúzskeho akademizmu, 

Cabanelov žiak, autor idylických alebo melodramatických scén zo života 
súdobej mondénnej spoločnosti, často s otvoreným erotickým nábojom.
Jeho diela s nekompromisne priamou evokáciou reality ho čiastočne vy-
medzujú zo spoločnosti klasických akademistov. Gervexove obrazy, ktoré 
nás v súvislosti s  Jasuschom zaujímajú, „Návrat z bálu“ (1879) a „Mile-
necká hádka“ (1887), neznázorňujú splynutie duší, ale akútnu vzťahovú 
disharmóniu, fl egmatického muža a hystericky plačúcu ženu, námet, kto-
rý vzrušoval fantáziu vtedajších konzumentov umenia unavenú mytolo-
gickou a historickou maľbou. Autor zachytáva reakcie protagonistov po 
návšteve spoločenskej udalosti, kedy sa pri diskusiách zvyčajne vyostru-
jú názory a odhaľujú charaktery. Jasuschova kompozícia zo SNG už nie 
je banálnou historkou zo spoločnosti. Muži v  kostýmoch sú analogickí 
dvom maskovaným postavám z raného obrazu „Divadelná šatňa“ (1908-
1914, Zoya Gallery) a dodávajú dielu mysterióznu príchuť. 

Aj v ďalších Jasuschových dielach možno konštatovať zotrvačnosť nie-
ktorých tradičných klasických kompozícií. Ide o čriepky poznania dejín 
vizuálnej kultúry, ktoré sa v  diele umelcov vedome či podvedome pre-
javujú. Jasuschov obraz „Život človeka“ (VSG, 1922-1924) má vyslovene 
retrospektívne budovanú kompozíciu, pričom autor si mohol spomenúť 
nielen na secesiu, ale i  akademizmus. K  Jasuschovmu poňatiu má blíz-
ko exemplárne secesno-symbolistické dielo „Spánok, sny“, ktoré v  roku 
1905 namaľoval Attilio Mussino (1878-1954). Na oboch obrazoch vidieť 

Anton Jasusch, Život človeka, 1922-1924, 
olejomaľba na plátne. 

Východoslovenská galéria Košice
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dominantnú ústrednú po-
stavu a  húf posplietaných 
fi gúr víriacich prstencovito 
okolo nej, takisto i  drama-
tickú zmenu farebnosti pri 
prechode víru z ľavej strany 
na pravú. Pri tejto i ďalších 
analógiách treba mať na 
pamäti, že umenie v časoch 
masovej reprodukovateľ-
nosti v tlači umožnilo umel-
covi prístup k  vzdialeným 
dielam, ktoré by za iných 
okolností nebol nikdy videl. 
Nástennú maľbu Hansa 
Canona (1829-1885) „Cyk-
lus života“ (1883-1885) vo 
viedenskom Múzeu prí-

rodnej histórie napriek geografi ckej blízkosti nemusel Jasusch vôbec po-
znať z autopsie, nemusel vidieť ani štúdiu, ktorú dnes opatruje Leopold 
Museum. Význam tlačených reprodukcií pre umeleckú tvorbu medzivoj-
nového obdobia narastal úmerne s prudkým rozmachom vydavateľstiev 
a nárastom počtu tematicky diferencovaných periodických publikácií. 

Pre Jasuschove fi gurálne diela sú typické kompozície pripomínajúce 
divadelnú produkciu s  hercami a  kulisami. Majú scénografi cké kvality. 
Netýka sa to len diel zo začiatku 30. rokov, ale predovšetkým slávnych 
pláten z „heroického“ obdobia. Bizarnosti týchto scén-vízií-halucinácií je 
analogická vari len nemecká expresionistická kinematografi a prvých po-
vojnových rokov, ktorá veľa pracovala s  lacnými, no úžasne pôsobivými 
kulisami (Der Golem, wie er in die Welt kam, Das Kabinett des Doktor 
Caligari, Von morgens bis mitternachts a i.). Tak ako u Caligariho, i u Ja-
suscha vidíme konkrétne fi gúry situované do priam abstraktného prostre-
dia. Dobová tlač informuje, že vojaci si čas v zajateckých táboroch krátili 
usporadúvaním divadelných predstavení a  spevohier. Jasusch si divadlo 
a kino mohol obľúbiť už doma (pre Košice azda až prigrandióznu divadel-
nú budovu dostavali v roku 1899, v roku 1909 bolo otvorené prvé kino).

Motívy divadla, cirkusov a karnevalov z obdobia okolo a po roku 1930 
svojou grotesknosťou a  absurditou predstavovali pre Jasuscha svet naj-
bližší symbolickým kompozíciám z 1. pol. 20. rokov. Tieto námety si ne-
vyberal preto, že by snáď po najnáročnejšom tvorivom období pociťoval 
potrebu siahnuť po „ľahšej“ téme. Ani Jasuschove krajiny nemožno cel-

Hans Canon, Cyklus života, 1885, 
Leopold Museum Viedeň. 

Archív autora
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kom považovať za „ľahké“. Cirkusové motívy mu poslúžili na to, aby iným 
spôsobom pokračoval vo svojom tvorivom programe. Tvary, farby a línie 
sa skľudnili, extaticky pôsobiace vizionárstvo ustúpilo zdanlivo všednej 
realite. Tento nový výraz sa miestami blíži k medzivojnovému moderné-
mu klasicizmu (retour à l´ordre). Je celkom možné, že maliar, nepochybne 
znechutený neplodnou novinovou prestrelkou „vykladačov“ svojho diela, 
snažil sa po roku 1924 vytvoriť vizuálne „stráviteľnejšiu“ alternatívu svoj-
ho intelektuálne náročného programu. Karnevalové a  cirkusové motívy 
boli v modernom umení pomerne frekventované pre svoju univerzálnosť 
a  nadčasovosť. Pre Jaususcha boli podstatné motívy predstierania, falo-
še, skrytého smútku, neúprimnosti, infantility a pochybnej morálky, teda 
„ingrediencie“, z ktorých sformoval obsahový program svojho „heroické-
ho“ obdobia. Z tejto perspektívy sa tieto diela javia ako skupinový portrét 
nezdravej spoločnosti. Naďalej ide o  symbolickú maľbu s  náročnejšími 
presahmi, teda nie o  prostý žáner s  „veselou atmosférou“ a  „nevinnou 
hravosťou“, ako sa domnieva Kiss-Szemán.5

Divadelné či karnevalové inšpirácie nachádzame okrajovo i v ranom 
Jasuschovom diele, kedy umelec podľahol zvodom niektorých aspektov 
umenia konca 19. storočia. Už spomínaný obraz „Divadelná šatňa“ (1908-
1914, Zoya Gallery) vykresľuje mondénny svet i s  jeho tragickými črta-
mi a nadväzuje preto na dekadentné umenie fi n de siècle. Z motivickej 
i maliarskej stránky prezrádza veľa o prvotných Jasuschových inšpiráci-
ách. Toto groteskné a trochu desivé dielo vyšlo z podnetov Jamesa Ensora 
a Konštantína Köváriho-Kačmarika, ktorý čiastočne na Ensora nadviazal. 
Použitie masiek a škrabošky tu zrejme nesúvisí ani tak s prostredím a teda 
námetom (divadelné zákulisie) ako skôr so symbolizmom a teda význa-
mom (vizuálne podobenstvo). To isté vari možno povedať i o Köváriho 
obraze „Dáma s maskou“ z obdobia okolo 1907 (olej, plátno, východoslo-
venská súkromná zbierka). Kompozícia je veľmi bizarná – v temnej izbe 
je na stole postavená stolička so zátiším, kde nechýba ani zvláštna maska. 
Z izby práve vychádza dáma a zanecháva diváka v rozporuplnom emocio-
nálnom rozpoložení.6 Jasuschova „Divadelná šatňa“ je príbuzná maliarsky 
i námetovo a disponuje rovnakou znepokojujúcou atmosférou. Vzhľadom 
k nejasnostiam ohľadom datovania nemožno vylúčiť, že Jasuschova kom-
pozícia je staršia. 

U  Jasuscha sa v  štylizácii mnohých fi gúr objavujú aj rysyexotických 
(predkolumbovských?) kultúr (typika hláv, masiek, maskarónov). Pre nie-

5 KISS-SZEMÁN, ref. 1, s. 157.
6 S obrazom bezprostredne súvisí menej enigmatická kompozícia „Čítajúca v  izbe“ 

(olej, plátno, 1905-10, VSG Košice, O 120).
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koho prostá expresívna skratka, v ktorej „každý uvidí to, čo chce vidieť“, 
pre iného zámerná aplikácia možno i dôverne známych vizuálnych pod-
netov, ktoré znamenajú pre obsah a význam diela viac, než sa zdá. Zdá sa, 
že tu máme do činenia s problematikou zásadne sa meniaceho životného 
štýlu povojnových Európanov, čomu je potrebné venovať pár riadkov.

Pre mnohých ľudí preživších Veľkú vojnu (nielen vojakov) bola 
symptomatická absolútna strata viery, prípadne jej nahradenie inými du-
chovnými systémami prevzatými z exotických krajín. Ľudia zúfalo hľadali 
akékoľvek podnety, ktoré by zaplnili „prázdne miesto“. Chceli zabudnúť 
a v tradičnej viere už nenachádzali útechu. 20. roky boli nielen obdobím 
volania po všeobecnej (nie nevyhnutne kresťanskej) morálnej obnove, ale 
i rajom špiritizmu, okultných krúžkov, hermetických spoločností, teozo-
fi ckého učenia i výstredného a dekadentného spôsobu života, o ktorom 
podáva celkom konkrétnu predstavu napr. dielo Otta Dixa v štýle Novej 
vecnosti (Neue Sachlichkeit) a ktorý je analogický skupinovému správa-
niu spoločenstiev v časoch bezprostredne po stredovekých i ranonovove-
kých morových epidémiách. Nevedno, kam zo svetonázorového hľadiska 
patril Jasusch, čo problematizuje akúkoľvek potenciálnu náboženskú in-
terpretáciu jeho diela.

V roku 1926 namaľoval Stanisław Witkiewicz portrét Márie a Włodzi-
mierza Nawrockých, na ktorom je žena zobrazená ako kňažka či tanečnica 
z juhovýchodnej Ázie, zatiaľ čo démonizovaná vízia jej manžela dáva celé-
mu obrazu špiritistickú príchuť. A o podobné zobrazenia nie je u Witka-
cyho núdza. V Jasuschovom orientalizujúcom obraze „Ante lucem (Pred 
svetlom)“ (1922-1924, VSG Košice) Zsófi a Kiss-Szemán vidí jánusovskú 
tvár a teda problematiku pretvárky. Významu akéhosi čínskeho či výcho-
doázijského božstva (ducha, entity), ktoré provokatívne dominuje kom-
pozícii sa už nevenuje, i keď jeho prítomnosť zaiste nie je samoúčelná. Sú 
orientalizmy a exotizmy v diele Antona Jasuscha výrazom náboženského 
nihilizmu alebo ide o narážky na cudzie kultúry v snahe dať svojmu dielu 
všeľudskú platnosť?

V čase veľkých cyklov Jasusch maľoval kompozície, ktoré pojednávali 
o ľudskom údele. Faktom je, že tu nachádzame i kresťanskú ikonografi u 
– Golgotu, Posledný súd a  rozmanité verzie Adama a  Evy. Kompozícia 
zničeného obrazu Golgota je na nekvalitnej čiernobielej fotoreprodukcii 
zle čitateľná a je naozaj ťažké k nej zaujať stanovisko (možno konštatovať 
nanajvýš extrémnu verziu expresionizmu pripomínajúcu „na kusy roztr-
haný“ neskorostredoveký svet Matthiasa Grünewalda). „Posledný súd“ 
ako aj slávne „Putovanie duší“ (SNG, 1924) zďaleka nemusia implikovať 
kresťanské východisko. Nuž a zobrazenia Adama a Evy (vrátane Prvého 
hriechu) netreba študovať detailne, aby sme boli naistom, že máme do 
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činenia so skutočnou groteskou, berúc do úvahy i určitú civilnosť v stvár-
není protagonistov (Eva má dobový účes).

Obrazy s  Adamom a  Evou sú vnútornespriaznené s  Bornyikovými 
pendantami „Nová Eva“ a „Nový Adam“ z roku 1924 (MNG Budapešť), 
obroditeľmi ľudstva, v ktorých však takisto rezonuje veľká dávka skepsy 
a hlavne irónia (mechanická alebo bábkovo pôsobiaca fi gúra). Nevieme, či 
ich Jasusch videl, každopádne jeho verzie biblických prarodičov (vrátane 
ikonografi cky príbuzného „Mužského a ženského aktu pri potoku“, GMB 
Bratislava) vznikali nielen v „heroickom“ období 1921-1924, ale i v 2. po-
lovici 20. rokov v už pomerne pozmenenej výtvarnej koncepcii.

Veľmi špecifi ckou črtou niektorých Jasuschových povojnových diel 
je tiesnivá, úzkostná až desiváatmosféra. „Gotický“ žáner mal v  tom 
čase vo výtvarnom umení už takmer 150 rokov7, v  literatúre ešte viac. 
Hrôza ako estetická kategória akoby v  modernom slovenskom umení 
nejestvovala, historici umenia sa nezaoberajú ani kategóriou ošklivos-
ti. Jasuschovo dielo „heroického“ obdobia iba emocionálne zdržanlivo 
pozorujú a  svedomito popisujú, ako keby šlo o  exaktnú vedu. K  cha-
rakteru emocionálneho zážitku sa nedostávajú, plne sa spoliehajúc na 
tézu individuálneho prežívania moderného umenia. Atmosféra pustých, 
nepoznaných krajín, kozmických hĺbok naplnených tichom či vydáva-
júcich podivné disonantné a  kakofonické zvuky (rôznorodý lineárny 
rytmus kompozícií zvýrazňuje hudobnosť v dielach prítomnú), priestor 
bytostne cudzí ľudskej prirodzenosti, to všetko nie je možné vnímať bez 
vedomia prirodzenej nadväznosti na archaický, prvopočiatočný ľudský 
des tvárou v tvár nekonečnosti či nepoznanému. Mnohé Jasuschove ob-
razy také jednoznačne sú, hoci primárne usiloval o metaforizáciu voj-
nových hrôz a morálnych priepastí ľudskej civilizácie. Čosi naznačil už 
Ján Smrek v  úvode svojej recenzie z  roku 1924: „Do svätyne ktorého 
nemôžeš vstúpiť bez toho, aby si nepocítil, ako sa na teba valí úžasná 
sila, ťarcha (...)“.8 Recenzent J. Š. z  toho istého roku to nechtiac vysti-
hol ešte pregnantnejšie, použijúc slová „celkom nepríjemné a tiesnivé“.9 
Maďarský autor píšúci pod pseudonymom Ignotus zase prirovnáva veľ-
ké maliarove formáty k „šialeným gobelínom“.10 Jasusch vytvoril obraz 

7 Ide o autorov, ktorí v čase rozpadu slohovej kultúry a nastupujúcej individualizá-
cie v umení vyhľadávali makabrózne námety, napr. Joseph Wright of Derby (1734-
1797), Henry Fuseli (1741-1825), Francisco Goya (1746-1828), Anton Sohn (1769-
1840), Antoine Wiertz (1806-1865), Jean-Paul Laurens (1838-1921) a i., zo súčasní-
kov napr. Alfred Courmes (1898-1993).

8 KISS-SZEMÁN, ref. 1, s. 228.
9 KISS-SZEMÁN, ref. 1, s. 234.
10 KISS-SZEMÁN, ref. 1, s. 222.
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absolútnej „kozmickej hrôzy“, o ktor ú v literatúre usiloval fanúšik astro-
nómie Howard Phillips Lovecraft  (1890-1937). I Jasusch zdieľal dobové 
nadšenie pre tajomstvá kozmu a vedy, čoho exemplárnym príkladom je 
dielo „Rádium“ z rokov 1922-1924 z VSG Košice (prvé výtvarné dielo 
analogické práve sa rozvíjajúcej sci-fi  literatúre?).

Cieľom otázok, ktorými sme sa tu zaoberali, nebolo dopĺňať skladačku 
menom Jasusch. Sú skôr pokusom o alternatívnu interpretáciu Jasuschovho 
diela, pretože jeho košaté výtvarné a myšlienkové bohatstvo to umožňuje.

Notes on Painting by Anton Jasusch (1882-1965)

Due to the possibility of various interpretations, the paper is an attempt to 
an alternative interpretation of Jasusch‘swork because of his rich art and 
thought. Under the infl uence of the experiences of the First World War, Ja-
susch, attempted to formulate an artistic system whose innovation was of 
an exorbitant nature. In his works, in addition to the synthesis of classical 
modern directions, the inertia of some traditional classical compositions can 
be ascertained. Th ey are shards of knowledge of the history of the visual 
culture, which is manifested in the works of the artists either consciously or 
subconsciously. Not only modern but also traditionally oriented, even aca-
demic, paintings were of special interest toJasuscha at certain periods of his 
life, perhaps even a fundamental infl uence in the construction of the image 
composition and content.

Mgr. Jozef Ridilla
Krajské múzeum v Prešove
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SÚPRAVA KOŠICKÉHO NÁBYTKU 

V ŠTÝLE ART DECO Z OBDOBIA 

PRVEJ ČSR

Samuel Bruss 

Krajské múzeum v  Prešove a  jeho organizačné súčasti evidujú vo svojich 
zbierkach umeleckej histórie a umeleckého remesla bohatú kolekciu histo-
rického nábytku. Historický nábytok získavalo múzeum rôznym spôsobom. 
Najčastejšou akvizičnou činnosťou v prvých (povojnových) rokoch existen-
cie múzea boli zvozy z opustených aristokratických sídel vystavených van-
dalstvu a krádežiam. Ďalej to boli dary či prevody z iných inštitúcií ako aj 
akvizície kúpou. V posledných rokoch získalo múzeum historický nábytok 
pomocou rôznych foriem dotačných podpôr, najmä s  fi nančnou pomocou 
svojho zriaďovateľa, úradu PSK. Predkladaný nábytok košickej proveniencie 
z obdobia prvej ČSR získalo ešte bývalé Vlastivedné múzeum v Hanušov-
ciach nad Topľou prostredníctvom úspešnej realizácie projektu podporeného 
z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia v roku 2016.

Art deco bol unikátny štýl umeleckého remesla, ktorý sa v priebehu druhé-
ho desaťročia 20. storočia vyvinul z  podnetov rôznych foriem secesie - 
geometrizujúcej (Viedeň), lineárnej (Paríž, Brusel) či individualistickej 
(Barcelona). Dôležitými inšpiračnými zdrojmi boli aktuálne smery vo vý-
tvarnom umení - kubizmus, futurizmus, orfi zmus, rayonizmus (lučizmus) 
a abstrakcionizmus a po roku 1918 aj moderný klasicizmus. V mladom 
Československu sa uplatnil tiež jedinečný rondokubizmus ako „národný 
sloh“ (tzv. sloh Legiobanky postavenej v Prahe Josefom Gočárom v rokoch 
1921-1923), rozširujúci výrazové možnosti kubizmu. Typický bol aj záu-
jem o orientalizmus rôznej proveniencie (oživenie japonérií a chinoisérií 
konca 19. storočia) a staré kultúry (po objavení Tutanchamonovej hrobky 
v roku 1922 populárny egyptský revival, v USA zvlášť obľúbené asýrske 
a aztécke či mayské motívy...). To všetko v štylizovaných formách, ktoré 
mali pôsobiť predovšetkým dekoratívne. Nábytok v tomto štýle zvyčajne 
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býval fi nančne náročný nielen kvôli ornamentálnym prvkom, ale najmä 
z dôvodu požiadaviek na kvalitné (často exotické) materiály i kvalitu re-
meselného prevedenia. Art deco bolo v medzivojnovom období prijateľ-
ným kompromisom medzi zástancami moderny (avantgardy) a konzer-
vatívnym publikom, v čom spočíva jeho obrovský úspech. Tento úspech 
však veľa vypovedá o neochote širokých vrstiev absorbovať princípy no-
vej, modernej kultúry, o zjednodušenom a  teda skreslenom pohľade na 
modernizmus. Obľuba historizujúcich prvkov1 o tom podáva jasný dôkaz, 
čoho príkladom je aj naša nábytková súprava. Ústup od extrémov avant-
gardy je pochopiteľný i z hľadiska duchovnej klímy doby, v ktorej spoloč-
nosť zasiahnutá posttraumatickým stresom pociťovala potrebu vyhýbať sa 
iritujúcim podnetom.

Nové tendencie v  bytovej kultúre zároveň smerovali ku komplexné-
mu a celistvému doriešeniu interiérového zariadenia v duchu maximál-
nej účelovosti. Dekorativizmus začali vytláčať tendencie funkcionalizmu 
a konštruktivizmu, ktoré sa rýchlo uplatňovali v rozvíjajúcom sa nábyt-
kárskom priemysle Československa. Na území Slovenska v tomto smere 
zohrala dôležitú úlohu Škola umeleckých remesiel v Bratislave. Jej oddele-
nie drevoobrábacích živností (stolári, tesári, rezbári, tokári a návrhári ná-
bytku) sa zameralo na vyučovanie a prax princípov modernej nábytkovej 
tvorby a interiérovej architektúry. Viedol ho architekt F. Hrozínka , ktorý 
uprednostňoval snahu o  normalizovanie typu nábytku, zjednodušenie 
jeho konštrukcie s použitím preglejok, o akosť a čistotu proporcií. Pribud-

1 KARASOVÁ, Daniela. Dějiny nábytkového umění IV. Praha : ARGO, 2001, s. 132.

Vila v historizujúco-secesnom štýle z roku 1928 v Sobranciach.
Foto: S. Bruss
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li pokusy spájania kovu s drevom, textilom a inými materiálmi, dokonca 
aj s umelými hmotami a sklom.2 Funkcionalistické tendencie sa v art decu 
prejavili zvýšeným záujmom o  primeranosť nábytkových proporcií tva-
rom ľudského tela. 

Náš art decový súbor salónneho nábytku patrí medzi výnimočné ume-
lecko-remeselné akvizície bývalého Vlastivedného múzea v Hanušovciach, 
dnes organizačnej súčasti Krajského múzea v  Prešove. Súbor pochádza 
z vily rodiny Maximovcov v Sobranciach. Na základe pozvania dedičov po-
sledného majiteľa vily sa zamestnancom múzea podarilo spoznať a v roku 
2016 i kúpou získať spomínanú nábytkovú súpravu. Samotná vila v histo-
rizujúco-secesnom štýle z  roku 1928 bola objednávkou „na kľúč“ od za-
tiaľ nezistenej užhorodskej projektantskej fi rmy. Nechali ju postaviť Helena 
van Dyck (1895–1972), pôvodom z územia dnešnej Českej republiky a jej 
manžel Eugen (Jenő) Maxim (1886–1967), pôvodom zo Sobraniec, pôso-
biaci v mestečku ako notár.3 Nábytková zostava bola určená do najrepre-
zentatívnejšieho priestoru vily. Pôvodne sa nachádzala na prízemí objektu 
a úzko korešpondovala so zvyšnou časťou miestnosti. K štukovej výzdobe 
stropu bol zakomponovaný krištáľový luster pravdepodobne českej prove-
niencie. Interiér dopĺňali na knižnici položené stĺpikové hodiny z obdobia 
biedermeieru, v knižnici boli poukladané knihy z 2. polovice 19. a secesne 
zdobené väzby zo začiatku 20. storočia. Sedací nábytok bol inštalovaný na 
perzskom koberci z 19. storočia. V celej miestnosti boli rozvešané obrazy 
stredoeurópskych majstrov. Zeleno ladenému prijímaciemu salónu domi-
novala kachľová pec od fi rmy HARTMUTH v poľovníckom neorenesanč-
nom štýle. V tejto súvislosti je treba konštatovať, že bolo mimoriadnou spo-
ločenskou škodou, že sa tento výnimočný objekt spolu zo svojim vzácnym 
mobiliárom nezachoval ako celok a že budova nebola vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku. Múzeu sa v časovej tiesni podarilo z ponuky predaja 
získať aspoň najvzácnejší nábytok a spomínanú kachľovú pec. 

Nábytková súprava pozostáva s  trojmiestnej sofy, troch kresiel a  po-
hovkového stolíka. K súprave patrí aj veľké oddychové kreslo (ušiak) spolu 
s odkladacím stolíkom. Celá kolekcia je doplnená knižnicou v tom istom 
štýle. Hlavnou črtou súpravy je historizmus s väčšou alebo menšou mierou 
štylizácie a originálnych riešení. Netýka sa len foriem od klasicizmu cez em-
pír po biedermeier4, ale i výzdoby, predovšetkým intarzie. Tá mala v regióne 

2 MICHALIDES, Pavol. Výtvarná kultúra výroby. Bratislava : SPN, 1984, s. 111 – 112.
3 Informácie získané ústnym podaním od MUDr. Zuzany Filkorovej, Sobrance, ma-

rec 2016. 
4 Krajské múzeum v Prešove, BRUSS, Samuel. Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU, 

rukopis, 2015, s. 1-3.
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východného Slovenska stáročnú tradíciu siahajúcu do neskorogotického 
obdobia a renesancie (kostolné stallá, svadobné truhlice). Technikou intar-
zie sa v medzivojnovom období zaoberal majster B. Breznický, ktorý založil 
dielňu v Košiciach.5 Celý komplet sobraneckého nábytku je bohato intarzo-
vaný kvetinovými, rastlinnými a čiastočne i geometrickými motívmi. Nie-
ktoré ornamenty majú symbolický význam a sú odvodené z biedermeieru, 
kde sa okrem iného často uplatňovali na výzdobe porcelánu - fl orálne šty-
lizovaný roh hojnosti, viničové úponky s hroznom i plod dubu (dub ako 
symbol hojnosti, prosperity, plodnosti či rodinnej súdržnosti).

Čo diváka na súprave zaujme ako prvé je jej robustný vzhľad, ale i dô-
raz na pohodlie a  reprezentatívnosť. Robustnosť vyplýva z  uplatnenia 
vysokého čalúnenia na vysokom lube. Luxus a  elegancia sa tu zaobišli 
bez dramatického akcentu, ktorý je typický pre mnohé prejavy art deca. 
Jednotlivé diely súpravy sú spájané pomocou rybynových ozubov a gleju. 
Povrchovo je upravená lúpanou dyhou z jaseňa a palisandru v kombinácii 
s jelšovou korenicou a orechom.

Základná konštrukčná koncepcia vychádza zo vzorov empíru a bieder-
meieru. Inšpirácia triezvymi a účelnými tvarmi protomodernistického bie-
dermeierovského nábytku je pre art deco symptomatická a vlastne i logická. 
Biedermeier od intarzovania ako od prejavu typického pre predchádzajúce 

5 MICHALIDES, ref. 2, s. 37

Eugen Maxim a Helena Maximová rod. van Dyck. 
Archív autora
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slohové obdobia skôr bočil, naša art decová súprava však intarziami priam 
hýri - adorácia dekoratívnych kvalít len potvrdzuje najzákladnejšie estetické 
zretele art deca. Biedermeierovský revival je pre art deco strednej Európy 
typický a vytvára protiváhu k západoeurópskym (francúzskym) formám art 
decového nábytku zahľadeného do štýlu Ľudovíta Filipa. 

Formy kresiel vychádzajú z emírového typu barrel chair, ktorý ponúka 
konvexne vydutý priestor buď po horizontálnej (smerom dopredu) alebo 
vertikálnej línii (smerom nahor, čo je náš prípad). Tento typ bol v art de-
covom nábytku hojne využívaný, a  to i v odvážnejších, k  funkcionalizmu 
smerujúcich koncepciách. Trojdielne celočalúnené operadlo sofy i kresiel 
horným obrysom evokuje trojlistové tvary pohoviek ranej fázy druhého ro-
koka s dreveným rámom (okolo 1840-1850). Opulentné trojlistové formy 
možno chápať i ako ozvenu biomorfnej secesie. Sedacej súprave dominu-
je trojmiestna pohovka, jej korpus je vyrobený zo smrekového dreva. Stojí 
na kvadratických nohách s  jednoducho profi lovanou spodnou lištou. Na 
čelnej strane nôh je intarzia v podobe štvorcípej hviezdy, známa už z ba-
rokovo-klasicistického nábytku. Zadné časti (chrbty) jednotlivých kusov 
sú vyrobené z drevovláknitej dosky (tvrdený kartón) potiahnutej čalúne-
ním. Pružinové viazanie je čalúnnicky doplnené morskou trávou a zviera-
cou plsťou. Čalúnenie je vyrobené zo zeleného hodvábu podšitého ľanovým 
plátnom. Opakujúce sa vytkané vzory majú orientálny nádych - štylizované 

Súprava nábytku v pôvodnom umiestnení vo vile v Sobranciach v roku 2016.
Foto: S. Bruss
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popínavé kvitnúce rastliny sa obtá-
čajú okolo bambusovej mriežky. Ča-
lúnenie má ozdobnú lemovku s čip-
kou, operadlo je delené tordovanou 
šnúrou. Intarzie prevedené na fron-
tálnych plochách nábytku predsta-
vujú antický roh hojnosti a fl orálne 
(akantové) rozviliny. 

Masívny kruhový pohovkový 
stôl patriaci k trojkreslovej zostave 
je výrazne tektonicky cítený. Stojí 
na štyroch hranolovitých nohách, 
v  spodnej časti lemovaných pro-
fi lovanou lištou. Trnož (rozpera) 
stolíka je situovaná pomerne vyso-

ko. Skladá sa zo štyroch vykrajovaných líšt, lúčovito usporiadaných okolo 
ústredného kruhového disku. Lišty evokujú zadné, vázovité dosky opera-
diel vrcholnobarokových stoličiek z 1. polovice 18. storočia. Stred stolovej 
dosky je zdobený lúčovito riešenou intarziou so zrkadlovo sa opakujú-
cim kvetinovým vzorom. Na doske stola je uložená pôvodná sklenená, na 
okrajoch zabrúsená platňa. Pohľadové časti nôh a lubu sú opäť zdobené 
intarziou v podobe rohu hojnosti a strapcov hrozna v kombinácii s pravo-
uhlými korenicovými výplňami. 

Samostatnou časťou kompletu je odpočívadlové kreslo (ušiak). Na 
rozdiel od pohovky a kresiel stojí v zadnej časti na konusovitých, doza-
du vytočených nohách. Ušiak spĺňa antropometrické požiadavky na ná-
bytok vyvýšenými celočalúnenými opierkami a zdvihnutým operadlom. 
Operadlová časť je delená na tri časti ozdobnou šnúrou, na okrajoch ju 
uzatvárajú dve zvlnené, jemne intarzované lišty. Zatiaľ čo tvar operadla sa 
smerom k sediacemu uzatvára, opierky sa naopak vytáčajú do strán. Tento 
protipohyb vytvára kontrastný efekt k ostatným sedadlovým nábytkovým 
kusom. Ušiak sa vyznačuje vysokým podielom čalúnenej hmoty (podrúč-
ky) a nadväzuje tak na koncepciu celočalúneného nábytku obdobia dru-
horokokových krinolín a turnýr 2. polovice 19. storočia.

K  ušiaku patrí klasicizujúci odkladací stolík subtílnych foriem typu 
guéridon, stojaci na štyroch zvlených nohách. V rámci celého kompletu 
ide o nábytkový kus s najvyššou mierou uplatnenia intarzie a historizujú-
cich prvkov. Oproti pohovkovému stolu je jeho trnož situovaná nižšie, vo 
výške ohnutia nôh. Medzi jednoduchými lúčmi je čapovaním ukotvený 
drevený disk, na ktorom je intarzia vytvorená z motívu heraldických pier 
zoskupených do rozety. Doska stolíka i jeho lub sú prebohato intarzované 

Detail kresla s bohatou intarziou 
a zdobeným čalúnením.

Foto: S. Bruss
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motívom akantových rozvilín, štylizovaných antických váz a  vejárovito 
usporiadaných pier. Intarziou sú husto pokryté i nohy stola, kde sa nachá-
dza prakticky citácia neskorobarokovej zvoncovitej ornamentiky.

Vďaka knižnici s  istotou poznáme nielen presný rok výroby celého 
kompletu, ale aj provenienciu. Do tohto kusu nábytku sa totiž jeho objed-
návatelia a neskorší majitelia rozhodli vložiť miesto výroby s datovaním 
i vlastnými iniciálami. Ide o trojpodlažnú knižnicu s deviatimi registra-
mi. Korpus knižnice stojí na štvorcových nohách, v spodnej časti posil-

Fotografi e členov rodiny Maximovcov (30. - 40. roky 20. storočia) z interiéru 
sobraneckej vily pri používaní art decového nábytku.

Archív autora 
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nených po obvode jednoduchou profi lovanou lištou. Vypuklý spodný lub 
konštrukčne i  opticky oddeľuje nohy nábytkového kusu od troch vedľa 
seba situovaných zásuviek. Každá z nich je opatrená drevenou profi lova-
nou úchytkou umiestnenou v strede kosoštvorcovej intarzovanej mriež-
ky. Knižnica má troje dvierok s deviatimi sklenenými tabuľami približne 
štvorcového tvaru. Jednotlivé sklenené výplne sú rámované profi lovanými 
lištami s  jemnou geometrizujúcou intarziou. Datovanie a  miesto vzni-
ku je latinským textom prevedené intarziou na korunnej rímse (ANNO 
1928 CASSOVIA). Na bočniciach knižnice je v optickom strede vyhra-
dený priestor pre intarzované monogramy objednávateľa (vpravo M J ako 
Jenő Maxim) a vyhotoviteľa (vľavo B B ako B. Breznický). Vynímajú sa 
na nápisovej páske obtočenej okolo fytomorfného ornamentu. Náročný 
iluzívny prvok v priestore stočenej pásky je len potvrdením remeselných 
kvalít výrobcu. Drevené časti nábytkovej zostavy sú povrchovo upravené 
šelakovaním. Dnes pomerne zvetraný šelak bol pôvodne leštený vo viace-
rých vrstvách tak, že nábytku dodával mimoriadny lesk. 

Predmetná košická nábytková súprava zo Sobraniec je umelecko-re-
meselným skvostom dokladajúcim vynikajúcu úroveň nábytkárskej tvor-
by na východnom Slovensku v medzivojnovom období i stupeň absorbcie 
štýlových podnetov šíriacich sa zo stredoeurópskych centier. Tvorcovi sa 
podarilo zosyntetizovať rozmanitosť podnetov do intaktného estetického 
celku a i napriek silným retrospektívnym, historizujúcim inšpiráciám vy-
tvoriť art decové dielo nevšedných kvalít.

Akvizíciu sa podarilo získať s fi nančnou podporou Fondu na podpo-
ru umenia. V súčasnosti si návštevníci môžu nábytkovú súpravu prezrieť 

Súprava nábytku prezentovaná v roku 2018 v Rákociho paláci v Prešove na výstave 
V osudových rokoch 1918 & 1968.

Foto: A. Pavlovičová
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v tzv. poľovníckej chodbe barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Top-
ľou, sídla jednej z organizačných jednotiek Krajského múzea v Prešove. 
S jej trvalou inštaláciou sa ráta v miestnosti veže kaštieľa, kde bude pre-
zentovaná spoločne s neorenesančnou pecou zo salónu sobraneckej vily 
Maximovcov a ktorá je ďalšou významnou akvizíciou múzea.

Collection of furniture in the art deco style 
from the period CSR 
Th e collection of art deco furniture, purchased in 2016, is one of the excep-
tional acquisitions of the former Homeland Museum in Hanušovce, today 
a part of the Prešov Regional Museum. Th e furniture set comes from the 
home of the Maximov family in Sobrance and was custom made, as indi-
cated by the monograms of the producer and the owner on the side of the 
bookcase in the form of intarsia (left  B B as in B. Breznický, right M J as 
inJenő Maxim). Th e technique of intarsia in the interwar period in Košice 
was utilized by master B. Breznický, whose signed work fi nally got into the 
state collections. Th e fact that it was a prestigious issue in terms of quality 
is also indicated by the dating and the place of origin stamped in the Crown 
of the Bookcase (ANNO 1928 CASSOVIA) in Latin script. Th e set consists 
of three-seat sofas, three chairs,and a sofa bed. Th ere is also a large relaxing 
chair along with a table. Th e entire collection is complemented by a bookcase 
within the same style. Th e main feature of the set is historicism (classicism, 
empire, Biedermeier) with more or less degree of styling and original ele-
ments. Th e whole set is richly styled with fl oral, plant and partly geometric 
motifs, some of which are symbolically meaningful. Th e furniture workshop 
put emphasis on convenience and representativeness. Luxury and elegance 
of the dramatic accent are not overlyrepresented, which is typical of many 
art deco styles. Th e Košice furniture set from Sobrance is a masterpiece pro-
ving the excellent level of furniture production in Eastern Slovakia during 
the inter-war period and proves a degree of absorption of stylish stimuli spre-
ading from Central European centres. Th e author managed to synthesize 
a  variety of stimuli into the intact aesthetic whole and despite the strong 
retrospective, historicizing inspiration to create an art deco work of extraor-
dinary qualities.

Ing. Samuel Bruss
Krajské múzeum v Prešove
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ŽELEZNIČNÉ VÝPRAVNÉ BUDOVY 

NA VÝCHODNOM SLOVENSKU 

V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ

Michaela Haviarová

Po vzniku ČSR bolo potrebné doplniť železničnú sieť najmä na Slovensku. 
Na východnom Slovensku sa v medzivojnovom období postavili trate Vojany 
– Bánovce nad Ondavou a Červená Skala – Margecany. Pre každú trať sa 
tvorila samostatná architektúra, spočiatku inšpirovaná ľudovými prvkami. 
Až v 30. rokoch sa do popredia pomaly dostáva geometrická moderna a ne-
skôr funkcionalizmus. Okrem nových tratí vznikali i nové výpravné budovy 
na starších tratiach. Ide napr. o budovu v Štrbe. Architektúra výpravných 
budov v medzivojnovom období je ukážkou hľadania nových foriem a snahy 
odpútania od tradičného tvaroslovia. 

História železníc na Slovensku, a tým aj história výpravných budov, siaha 
do roku 1840 s  jedinou zachovanou staničnou budovou bývalej konskej 
železnice v Bratislave. Pokrok v železničnom staviteľstve sa ale aj na území 
Uhorska šíril veľkou rýchlosťou. Najviac zachovaných tratí a tým aj sta-
níc Slovenska ale pochádza z obdobia 70. - 90. rokov 19. storočia, z časov 
najväčšieho rozmachu železníc na našom území. Železnice stavali viaceré 
železničné spoločnosti, najvýznamnejšie boli MÁV (Uhorské kráľovské 
železnice),  StEG (Rakúska, neskôr Rakúsko-uhorská spoločnosť štátnej 
železnice) a Košicko-Bohumínska železnica (Bohumín – Žilina – Poprad 
– Kysak – Košice).1 

Vznikom Československej republiky došlo k spojeniu dvoch krajín na 
rozdielnej hospodárskej úrovni. Oproti Slovensku malo Česko oveľa roz-
vinutejšiu železničnú sieť. Prioritou pri budovaní železničnej siete v obdo-

1 Pôvodne Uhorská severná železnica. MÁV od 1869. StEG vznikla v roku 1855. (KU-
BÁČEK, Jiří et al. Dejiny železníc na území Slovenska. Bratislava : ŽSR, 1999. 461 s. 
ISBN 80-968140-4-4. s. 77.)
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bí Uhorska bolo centrálne zaústenie väčších ťahov do Budapešti, čo sa na 
Slovensku prejavilo v severo-južnom trasovaní železníc. Po vzniku ČSR sa 
prioritou stala os východ – západ. Keďže chýbalo kvalitné a rýchle prepo-
jenie novej republiky, Národné zhromaždenie sa rozhodlo po diskusiách 
prijať zákon č. 78 Zb. z. a  n. z  30. januára 1920 o  doplnení železničnej 
siete na Slovensku traťou Vojany – Užhorod cez Bánovce nad Ondavou 
na východnom Slovensku. O dva mesiace sa prijal druhý zákon č. 235 Zb. 
z. a n. z 30. marca 1920 o stavbe ďalších nových tratí na štátne náklady. 
Išlo o 15 tratí, z ktorých na východnom Slovensku mali stáť trate Červená 
Skala – Margecany, Slovenská Nová Ves – Trebišov a Podolínec – Orlov.2 
Nie všetky z plánovaných tratí sa ale nakoniec postavili. V medzivojno-
vom období sa okrem zrealizovaných tratí vyprojektovali aj ďalšie, ktorých 
stavba sa ale ukončila až po vypuknutí 2. svetovej vojny alebo až po voj-
ne. V apríli roku 1920 vypísalo Ministerstvo železníc ponuku na vypra-
covanie projektov piatich nových železničných tratí. Bola medzi nimi aj 
trať Červená Skala – Gelnica. Skutočnosť, že nové trate sa stavali väčšinou 
len na území Slovenska a súviseli s vtedy najmodernejšími technickými 
vymoženosťami, vyvolávala všeobecný dojem celkovej vyspelosti krajiny. 
V tejto súvislosti je ale nutné zdôrazniť, že na stavbe slovenských tratí par-
ticipovali takmer výlučne Česi – od projektov tratí i budov, cez stavebné 
realizácie až k funkčnému obsadeniu staníc. Na Slovensku existovalo len 
málo stavebných fi riem, ktoré disponovali dostatočnou stavebnou techni-
kou a skúsenosťami. 

Pred vznikom Československa sa železničné budovy stavali podľa ty-
pizovaných projektov, združených do normálií. Železničná stanica už od 
svojich počiatkov zahŕňala okrem objektov súvisiach s vybavovaním ces-
tujúcich aj ďalšie budovy, koľajisko a výhybne. Pre označenie budovy, kde 
sa poskytujú služby pre cestujúcich, sa v súčasnosti ustálil pojem výprav-
ná budova. Typizácia zaradila železničnú architektúru do svojbytnej sku-
piny, nezávislej od diania vo svete, čo bolo do istej miery spomaľujúcim 
faktorom pri jej ďalšom vývoji. Normálie železničných budov, vytvorené 
anonymnými štátnymi zamestnancami, umožňovali jednoduchú identifi -
káciu stavieb, no napriek tomu existovala potreba tvorby reprezentačných 
budov vo väčších mestách, či významných železničných uzloch. Oproti 
tomu typizovaná architektúra bola v tom čase už jasne defi novaná pod-

2 Išlo o trate: 1. Handlová – Horná Štubňa, 2. Červená Skala – Margecany, 3. Sloven-
ská Nová Ves – Trebišov, 4. Užhorod – Mukačevo, 5. Mukačevo – Chust, 6. Vsetín 
– Bylnice – Brumov, 7. Veselí n. Mor. – Nové Mesto nad Váhom, 8. Krupina – Zvo-
len, 9. Jablonica – Plavecký Mikuláš, 10. Myjava – Brezová, 11. spojka pri Žabokre-
koch, 12. Podolínec – Orlov, 13. Tvrdošín – Polhora, 14. Karvín – Těšín, 15. dráha 
sprostredkujúca spojenie so severným Slovenskom. 
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ľa formálnych znakov. Typizácia sa netýkala len základných stavebných 
projektov budov, ale aj vybavenia interiéru počínajúc nábytkom a končiac 
detailami. Až po prelome storočí začala železničná architektúra, aj to len 
čiastočne, refl ektovať na vývoj architektúry vo svete. Začiatkom 20. storo-
čia sa u nás objavujú príklady uvoľnenia striktných noriem v prípadoch, 
kedy sa v rámci už existujúcej trate postavila nová budova. 

Striktne typizovaná železničná architektúra skončila v  našom pros-
tredí defi nitívne vznikom ČSR.3 Prednosta drážneho úradu v Bratislave 
napísal v roku 1926: „Dosud se stavělo vždy podle normovaného vzoru, 
který se v určitém období měnil. ... Stavby jsou často až příliš primitivní 
a  střízlivé.“4 Železničný architekt A. Škudla ako reakciu na jeho príspe-
vok uviedol: „S ohledem na rychlost, úspornost a zjednodušení adminis-
trativy došlo znenáhla k  vytvoření jednotného typu budov nádražních, 
který měl býti jakýmsi ideálem všeho toho, co odpozorováno a co vyčer-
pávalo všechny zkušenosti ve stavební praxi nabyté. Nutno však říci, že 
snaha tato ...neosvědčila se tak, jak bylo očekáváno. Není určitého typu 
budovy, na němž by nebylo již co měniti a zlepšiti.5 Práve A. Škudla bol 
osobnosťou, ktorá sa snažila posunúť hranice železničnej architektúry. Na 
našom území vzniklo len málo solitérov postavených mimo typizované 
projekty. Keďže autormi takmer všetkých doterajších projektov výprav-
ných budov boli maďarskí architekti, Slovensko nemalo vo všeobecnosti 
v  tejto oblasti na čo nadviazať. Projekty staníc a  výpravných budov pre 
plánované novostavby železníc tvorilo Železničné stavebné riaditeľstvo, 
ktoré sa zriadilo nariadením č. 93/1921 Zb. z. a  n. V  roku 1923 sa ria-
diteľstvo začlenilo do Ministerstva železníc s novým názvom – Ústredná 
stavebná správa – ÚSS, odbor IV.6 Pri stavbe nových tratí sa vždy v lokalite 
výstavby zriadila špeciálna pobočka ÚSS. Autormi novopostavených bu-
dov po roku 1918 boli českí projektanti. Aj keď sa na Slovensku vytvárali 
pobočky ÚSS, plány pre pozemné stavby sa stále vyhotovovali v centrále 
ÚSS v Prahe, kde skupinu architektov a inžinierov viedol vždy prednos-
ta. Autorstvo mnohých budov nie je možné zistiť, pretože mená sa často 
stratili v  kolosálnej štátnej organizácii ČSD. Na projekty sa podpisoval 
prednosta ÚSS a  individualizmus nebol podporovaný. Medzi vrchných 
stavebných komisárov ÚSS patril od roku 1924 aj Ing. Augustín Škudla, 

3 HAVIAROVÁ, Michaela. Architektúra železničných výpravných budov na území Slo-
venska v medzivojnovom období (1918 – 1939). Dizertačná práca. FF Trnavskej uni-
verzity v Trnave, Katedra dejín a teórie umenia. 2012.

4 DĚDEK, F. 1926. Nádražní budovy. In Železniční revue. 1926. roč. 8. č. 17. s. 267.
5 ŠKUDLA, Antonín. 1926. Nádražní budovy. In Železniční revue. 1926. roč. 8. č. 18. 

s. 312.
6 Výsledky činnosti státní železniční správy v roce 1923. Praha : MŽ, 1925. s. 192.
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ktorý sa stal autorom väčšiny výpravných budov novopostavených tratí. 
Posun jeho tvorby je zreteľný. K  prvým projektom patria budovy trate 
Zvolen – Krupina. Budovy na novopostavených tratiach v  medzivojno-
vom období majú svoje charakteristické črty. Spočiatku vo väčšej miere 
preberajú architekti ÚSS detaily z miestnej ľudovej architektúry. A. Škudla 
píše: „Lidové umění nelze napodobovati ani nově vytvářeti, protože život 
i jeho podmínky se mění. Lze jen to, co již zde jest, konservovati a tím již 
je pojem národní citovosti a tradice zachráněn. Tímto uvědoměním poj-
mu národní rázovitosti nutno nezbytně se vésti při stavbách železničních 
budov na Slovensku, které nejvíce jest ještě nedotčeno u nás rozmachem 
moderní kultury. Nebude snad neskromné, když se poukáže k tomu, že 
při nynějších stavbách nových železnic na Slovensku a Moravě byl a jest 
ústřední stavební správou ministerstva železnic respektován onen poža-
davek přispůsobení se rázu krajiny i rázu staveb....“7 Na mladších tratiach 
už, v súvislosti so šíriacimi sa trendami modernej architektúry, od týchto 
detailov upúšťal, no aj napriek tomu ich neprogresívne uplatnil aj na trati 
Červená Skala – Margecany (1936). Kým civilná architektúra na našom 
území už experimentovala s  novými prvkami, v  železničnej sa až v  30. 
rokoch začalo upúšťať od lipnutia na ľudových tradíciách a do popredia sa 
dostáva geometrická moderna a čisté tvary s detailami z režného muriva. 
Na druhej strane neprogresívnosť, snaha o fi nančné úspory, ale aj druho-
radosť architektúry oproti technickým záležitostiam železnice sa prejavila 
napríklad aj v opakovaní jedného projektu aj po takmer desiatich rokoch. 
Išlo o budovy na trati Handlová – Horná Štubňa. Popri stavbách nových 
tratí sa objavujú aj solitérne výpravné budovy, ktoré využívajú svoj vlastný 
vyjadrovací jazyk. Náznaky funkcionalizmu sú badateľné na stavbe budo-
vy v Štrbe, ale architektúra sa napriek tomu stále drží klasickej schémy. Vo 
všeobecnosti môžeme zhodnotiť železničnú architektúru medzivojnového 
obdobia vo vzťahu k civilnej ako retardačnú, avšak vo vzťahu k železničnej 
architektúre predchádzajúceho obdobia ako veľký krok vpred.

Pri stavbe železničných tratí bolo okrem samotnej trasy v daných geo-
grafi ckých podmienkach nutné vytýčenie situovania staníc. Kým snahou 
19. storočia bolo vždy čo najväčšie priblíženie sa obyvateľstvu, v medzi-
vojnovom období sa železnice vysúvali na okraje obcí, už aj vzhľadom 
na existujúcu zástavbu. Tradičné staničné parky sú nahrádzané malými 
okrasnými záhradkami. Budovy prvých období železníc na našom území 
striktne kategorizovali aj poskytované služby. Týkalo sa to najmä čakár-
ní, ktoré sa rozdelili na dve až tri triedy, čo súviselo so spoločenskou 
úrovňou konkrétnych sídiel, v ktorých sa stanica nachádzala. Táto kate-

7 ŠKUDLA, ref. 5.



136

gorizácia sa udržala ešte aj v medzivojnovom období, ale v 30. rokoch 20. 
storočia sa už vytráca. V budovách stavaných na prelome 30. a 40. rokov 
sa už priestory čakární začali pomaly úplne vytrácať a ich miesto nahra-
dili priestranné haly. Budovy boli dispozične riešené tak, aby okrem ob-
služných priestorov pre cestujúcich zahrnuli aj administratívnu a obytnú 
časť. 

Prvá trať, ktorá sa postavila po vzniku novej republiky s cieľom pre-
pojenia Československa s  Podkarpatskou Rusou, viedla z  Bánoviec nad 
Ondavou do Vojan.8 Už v roku 1914 sa o vznik železnice snažil Dr. Elemír 
Barabás9, avšak jej realizácia bola možná až po ukončení vojny a na zákla-
de zákona ČSR č. 78 z roku 1920. Projekčné práce sa začali koncom roka 
1919, stavebné práce 7. januára 1920 a ukončili vo februári 1922. Otvore-
nie trate sa konalo ale už 20. októbra 192110. Stavbu narýchlo realizovala 

8 Trať Užhorod – Vojany (vtedy Vajany) vznikla v roku 1910, Bánovce nad Ondavou 
boli na železnicu napojené v roku 1871 s postavením uhorsko-haličskej trate Micha-
ľany – Humenné – poľský Lupków (resp. Legiňa – Medzilaborce). 

9 KUBÁČEK, Jiří et al. Dejiny železníc na území Slovenska. Bratislava : ŽSR, 1999. 461 
s. ISBN 80-968140-4-4. s. 158.

10 Výsledky činnosti státní železniční správy v roce 1920. Praha : MŽ, 1922. s. 204.; 
SNA Bratislava, fond Staničné kroniky, Bánovce nad Ondavou; Národní listy. 21. 

Projekt výpravnej budovy v Budkovciach, 1924. 
NA Praha. Fond MŽ I. kr. 850
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Československá štátna železničná správa za pomoci železničného pluku 
československej armády a  časť prác realizovala aj stavebná fi rma Bratři 
Redlichové z Brna11. Pri stavbe sa použili koľajnice z nevyužívaných tratí, 
ktoré boli uznané za zbytočné a kvôli nedostatku fi nancií, materiálu i ro-
botníkov vznikli mnohé stavby trate len ako provizórne. Aj kvôli takýmto 
problémom a jej vzniku tesne po vzniku ČSD, na základe iného zákona 
ako ostatné trate, existuje o železnici Bánovce – Vojany menej detailných 
informácií a  nezriedka sa ani nezapočítava do medzivojnových novo-
postavených tratí. V roku 1933 napísala dobová tlač o stavbe nových tratí 
po vzniku Československa: „Chronologicky jako první dráhu nutno uvésti 
dráhu Bánovce – Vajany, o niž ze sta našincu 99 jistě nic neslyšelo. ...“12 
Stavby trvalých železných mostov sa vybudovali napr. až v rokoch 1924 
– 1925. Na trati vzniklo šesť zastávok – stanica Bánovce nad Ondavou, 
výhybňa Hatalov, stanica Budkovce, výhybňa Drahňov a  stanica Vajany 
(Vojany). Všetky budovy boli primárne len dočasné, drevenej konštrukcie 
pobitej latami a dechtovým papierom13, postavené na kamennej podmu-
rovke.14 Až v roku 1923 sa začalo s projektovaním defi nitívnych výprav-
ných budov v Hatalove, Budkovciach a Drahňove.15 Do súčasnosti sa na 
trati nezachovala ani jedna pôvodná výpravná budova, v  40. rokoch sa 
nahradili novými. Zaujímavou stavbou bola výpravná budova v Budkov-
ciach. K jej stavebnej realizácii sa pristúpilo v roku 1925, práce sa ukon-
čili v roku 1926, ale odovzdaná do užívania bola až v roku 1927.16 Meno 
projektanta nepoznáme. Z  pôvodných plánov17 datovaných 5. novem-
brom 1924 v Košiciach je zrejmé, že objekt navrhla skupina zamestnancov 
pozemných stavieb (III/7) z Riaditeľstva štátnych dráh v Košiciach. Bu-
dova predstavuje architektúru typu barokovej vidieckej kúrie s volútami 
zdobeným murovaným štítom. Na našom území sa jednalo o  výnimku 
v rámci železničnej architektúry. Môžeme len predpokladať, že objekt mal 
refl ektovať na architektúru daného regiónu dolného Zemplína. Výprav-
ná budova je dôležitým stupňom pri hľadaní nového výrazu železničnej 

október 1921. roč. 61, č. 289, ISSN 1214-1240, s. 5; Výsledky činnosti státní želez-
niční správy v roce 1921. Praha : MŽ, 1923. s. 206. Ešte pred otvorením trate pre 
verejnosť, 15. 10. 1921, navštívil trať Minister železníc J. Šrámek. (Národní politika. 
16. 10. 1921. č. 284, ISSN: 1802-5110. s. 7)

11 Výsledky činnosti státní železniční správy v roce 1921. Praha : MŽ, 1923. s. 206.
12 Národní listy. 26. apríl 1933. roč. 73, č. 115, ISSN 1214-1240, s. 4. 
13 SNA Bratislava, fond Staničné kroniky, Budkovce.
14 Ref. 11, s. 207.
15 Výsledky činnosti státní železniční správy v roce 1923. Praha : MŽ, 1925. s. 172.
16 Defi nitívne odovzdanie sa uskutočnilo 10. júna 1927. NA Praha, fond MŽ I., kr. 850
17 NA Praha, fond MŽ I., kr. 850
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architektúry, pretože sa snaží vychádzať z lokálnych zdrojov a prostredia. 
Prízemná, čiastočne podpivničená budova, mala jednoduchú dispozíciu 
zloženú z dvoch funkčne rôznorodých častí – obslužnej a obytnej. Obja-
vuje sa tu už náznak pôdorysného riešenia neskorších železničných budov 
medzivojnového obdobia. 

Najdlhšou železnicou postavenou v  medzivojnovom období bola 
transverzála Červená Skala – Margecany s dĺžkou 92 km.18 Prvé projekty 
novej trate sa vypracovali hneď po schválení zákona o  stavbe nových 
tratí v  roku 1920. So stavbou sa začalo 31. mája 1931 pri telgártskom 
tuneli. Celá trať bola slávnostne otvorená 26. júla 1936.19 Trať prechá-
dzajúca náročným terénom si vyžiadala postavenie 22 bodov zahrňu-
júcich stanice, zastávky a výhybne. V Skupine pozemných stavieb MŽ, 
ktorá projektovala všetky budovy trate, bol prednostom Ing. Dr. techn. 
J. Grüner a okrem iných tvoril personál aj Ing. Augustín Škudla. Oproti 
architektúre projektovanej pre nové trate v 20. rokoch tu nastal výrazný 
posun vpred. Budovám už nedominuje vysoká strmá strecha a upustilo 
sa aj od folklorizácie, i keď v istej miere ostala uplatnená, no nemá už 

18 V Margecanoch sa napojila na Košicko-bohumínsku železnicu, jednu z najvýznam-
nejších vtedajších tratí, postavenej v úseku Spišská Nová Ves – Kysak v roku 1872. 
Medzi Margecanmi a Gelnicou už existovala staršia súkromná železnica postavená 
v roku 1884, ktorá musela byť pre potreby novej trate upravená. 

19 KONĚRZA, Josef. Stavba jednokolejné hlavní dráhy Červená Skala – Margecany. Pa-
mětní spis o stavbě. Praha : Ministerstvo železníc, 1936. 77 s., s. 17.

Projekt výpravnej budovy v Nálepkove, vtedy Vondrišel.
Archív ŽSR Bratislava 
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dominantné postavenie. Pretavila sa do geometrizujúcich dekoratívnych 
prvkov vytvorených z režného tehlového muriva, ktoré sa stali charakte-
ristickým detailom všetkých stavieb tejto trate, najmä výrazná široká ko-
runná rímsa doplnená omietnutou kontrastnou hladkou bielou plochou. 
Prioritne sa do popredia dostala jednoduchosť geometrickej moderny. 
Prvýkrát z novopostavených medzivojnových tratí Slovenska sa tu pou-
žil aj projekt drevených zastávok. V Červenej Skale došlo len k menším 
úpravám staršej výpravnej budovy. V Telgárte, Nálepkove a Mníšku nad 
Hnilcom vznikli totožné novostavby výpravných budov prvého – naj-
väčšieho typu. Výpravná budova na pôdoryse písmena L obsiahla dvoj-
podlažnú administratívno-obytnú časť a prízemnú verejnú časť. V Tel-
gárte, Vernári, Peklisku, Švedlári, Gelnici zastávke, Mlynkoch, Hnilci 
a Prakovciach vznikli prízemné strážne domčeky s pôdorysom písmena 
T. Rovnaký projekt sa použil aj na trati Zlaté Moravce – Zbehy. Výpravná 
budova v stanici Dobšinská ľadová jaskyňa bola postavená košickou sta-
vebnou fi rmou Hugo Kaboš20 ako solitér podľa vlastného projektu, ktorý 
nebol použitý v žiadnej inej lokalite. Je datovaný marcom 1934 a vytvo-
rila ho ÚSS MŽ.21 Netradične veľkoryso koncipovaná čakárenská časť 
zložená zo zimnej a letnej čakárne vznikla ale na úkor administratívnej 
časti, ktorej patrila len jedna menšia miestnosť. Projektant vyšiel v ústre-
ty lokálnym potrebám stanice, kde sa predpokladal nárast návštevnos-
ti turisticky atraktívnej ľadovej jaskyne. Nedostatok administratívneho 
priestoru sa odrazil v neskoršej prestavbe, kedy sa v roku 1940 rozdelila 
letná čakáreň na zimnú a letnú, pretože v pôvodnej zimnej vznikla kan-
celária. Drevené zastávky s pultovou strechou vznikli v Stratenej, Dedin-
kách, Starej Vode a Píle na Hrabliach. Prvý typ stojí dodnes v Stratenej, 
kde sa tiež rátalo so zvýšeným počtom turistov. O niečo menšie zastávky 
vznikli v ostatných lokalitách. Plány s podpisom prednostu Oddelenia 
pozemných stavieb ÚSS MŽ Ing. J. Grünera sú datované marcom 1935, 
kolaudácia prebehla v roku 1937.22 

Okrem stavby nových železníc patrili medzi najväčšie investície ČSD 
aj zdvojkoľajňovania starších tratí a  ich úpravy. Stavby nových výprav-
ných budov boli len sekundárnou záležitosťou a  často sa k  nim pristú-
pilo, až keď to bolo nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Dokazujú to 
mnohé žiadosti staničných úradov, ktoré sa opakovali aj celé desaťročie. 
Napr. v roku 1924 sa vypracoval aj projekt na novú budovu v Košiciach. 
Pre obdobie po vzniku prvej ČSR bolo typické hľadanie nového výrazu 

20 KONĚRZA, ref. 19, s. 74.
21 NA Praha, fond MŽ I. kr. 2315.
22 NA Praha, fond MŽ I., kr. 2315, Archív ŽSR Bratislava. Bez signovania.
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architektúry, s čo sa odrazilo na viacerých podobách vtedy postavených 
solitérnych výpravných budov. Odrážajú snahu o uplatnenie moderných 
európskych i  štátnych trendov, na ktoré ale refl ektujú pomerne onesko-
rene a na druhej strane je väčšina z nich stále koncipovaná tradične. Do-
konalým odrazom vývoja železničnej architektúry tohto obdobia je vývoj 
architektonických návrhov na výpravnú budovu v Kútoch. Pôvodné prv-
ky inšpirované dielom architekta D. Jurkoviča sa postupne redukovali. Na 
východnom Slovensku je príkladom uplatnenia secesie na železničnom 
objekte reprezentačná výpravná budova v Kežmarku z rokov 1914 – 1916. 
Autora projektu nepoznáme, realizáciou stavby boli v roku 1913 povere-

Kolaudačné projekty drevenej čakárne v Dedinkách, 1937.
Archív ŽSR Bratislava
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ní kežmarskí stavitelia Alexander Prepeliczay a Georg Kornel Schwarz.23 
V  čase svojho vzniku bola budova výnimočnou v  rámci nášho územia. 
Prepájajú sa v nej historizujúce prvky a prvky viedenskej secesie s tradič-
nou dispozičnou schémou výpravných budov väčších miest. 

Secesný charakter ešte doznieva aj na novostavbe budovy v  Kuzmi-
ciach na trati Košice – Slovenské Nové Mesto – Čierna nad Tisou. Pro-
jekt vznikol v roku 1921, ale už vtedy sa predpokladalo, že k realizácii sa 
nepristúpi v najbližšom čase, pretože v tom istom roku došlo k úpravám 
existujúceho objektu. Stavba spadajúca pod Riaditeľstvo ČSD v Košiciach 
začala až v roku 1923 a ukončila sa v januári 1924.24 Rovnaký projekt sa 
použil o rok neskôr aj v susednej Kalši. Dvojpodlažná podpivničená stav-
ba s jednoduchým pôdorysom má asymetrickú trojosovú fasádu zo stra-
ny koľajiska, doplnenú bočným rizalitom s murovaným päťbokým štítom 
vo forme atiky. Kuzmická výpravná budova evidentne prebrala secesné 
prvky z objektov postavených v Čechách v predvojnovom období. Napr. 
v Roztokách u Prahy (1911) je použitý rovnaký päťboký štít s trojicou ma-
lých okienok. 

23 HAVIAROVÁ, Michaela. Výpravné budovy železnice v údolí Popradu. In KUBO-
VÁ, Bernadeta (ed.) Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 
2010. Trnava 2011. s. 112 – 122. ISBN 9788096838264.

24 Výsledky činnosti státní železniční správy v roce 1924. Praha : Ministerstvo železnic. 
1926. s. 73. Stavebné práce v stanici vykonala fi rma Technická společnost v Brne, 
úpravné práce sa ukočili až v septembri 1924. (SNA Bratislava. Fond Staničné kro-
niky. Kuzmice).

Projekt výpravnej budovy v stani ci Dobšinská ľadová jaskyňa, 1934.
NA Praha. Fond MŽ I. kr. 2315
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Potreba výstavby novej výpravnej budovy vyvstala aj v Štrbe, kde bola 
akútna kvôli stále sa zvyšujúcej návštevnosti Vysokých Tatier. Kvôli lep-
šej obslužnosti stanice a terénnym podmienkam bolo nutné úplne zmeniť 
situáciu celej stanice a novú výpravnú budovu presunúť na opačnú stra-
nu koľajiska, ktoré sa celé prestavalo. V decembri 1934 sa stretla komisia 
s  architektom Ing. Vojtěchom Krchom, ktorého poverili vypracovaním 
projektov podľa pokynov komisie. Vo februári 1936 neboli jeho projekty 
najmä kvôli dispozícii prijaté s nadšením a projekt bol odložený. Vtedajší 
prednosta stanice zaznamenal Krchov postoj: „Zásada projektanta jest, že 
jest nejspokojenější když uskutečněný jeho projekt vzbuzuje třeba i odpor 
a pohoršení. Tím stáva se prý populárnejším. Dojde-li k uskutečnení na-
vržený projekt zdejší stanice, bude míti dle uvedených zásad popularitu 
světovou.“25 So stavbou sa začalo až v septembri 1937 staviteľskou fi rmou 
Šašinka z  Popradu, avšak pokračovala veľmi pomaly kvôli fi nančným 
problémom i nedostatku stavebného materiálu, takže používať sa začala 
až v auguste 1939.26 Vojtěch Krch navrhol blokovú budovu na obdĺžni-
kovom pôdoryse. V prvom pláne stanice z roku 193127 má projektovaná 
budova v pôdoryse rizalit na strane koľajiska zdôraznený tromi predsunu-

25 SNA Bratislava. Fond Staničné kroniky. Štrba. 1936.
26 Archív ŽSR Bratislava. Fond Staničné kroniky. Štrba. 1939.
27 NA Praha. Fond MŽ I. kr. 1230.

Kuzmice, výpravná budova (Pamätná kniha stanice Kuzmice).
Archív ŽSR, Bratislava
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tými polkruhovými hmotami. Je možné, že budova sa plánovala postaviť 
v rovnakom duchu ako predchádzajúca Krchova stavba výpravnej budovy 
v  Českej Třebovej, kde sú pred hlavný vstup vysunuté dva polygonálne 
rizality so schodiskami. Budova v Českej Třebovej, postavená podľa pro-
jektu z roku 1920 nesie prvky kubizmu najmä na hlavnom uličnom prie-
čelí. Pôvodný návrh budovy v Štrbe sa teda pod tlakom zainteresovaných 
predstaviteľom ministerstva zmenil až do súčasnej, pomerne nevýraznej 
podoby. Hlavnú fasádu zo strany koľajiska asymetricky členia bočné plyt-
ké rizality, medzi ktoré dávajú vyniknúť strednej časti s centrálnou halou, 
presvetlenou pásom okien v  celej šírke. Rozdielna podlažnosť jednotli-
vých častí spôsobila komplikovanosť dispozície celej budovy, v ktorej sa 
na druhom podlaží vytvorili reštauračné, a nad nimi ubytovacie priestory. 
Vojtěch Krch už v roku 1926 vytvoril funkcionalistický projekt výpravnej 
budovy v Poděbradoch, avšak budova v Štrbe je krokom späť v jeho tvor-
be, aj keď zrejme zapríčinená vonkajšími okolnosťami a tlaku investora. 
Spätosť so štrbským projektom je badateľná v  použití pásu okien. Vše-
obecný názor na novú budovu bol ale pozitívny. Budova si vyžiadala re-
konštrukciu v rokoch 1966 – 196728 a v roku 1970 sa pristaval bočný trakt 
elektrickej ozubnicovej železnice. 

Výraznejší príklon železničnej architektúry k funkcionalizmu začal až 
v druhej polovici 30. rokov 20. storočia. K železničným výpravným budo-
vám medzivojnového obdobia musíme zaradiť aj špecifi cký projekt staníc 

28 Stavbu realizoval Dráhstav Košice, stavebný oddiel Poprad - Tatry, za spoluprá-
ce Okresného stavebného podniku Kežmarok. (Východoslovenský železničiar. 
23.1.1968. s. 4.)

Projekt výpravnej budovy v Štrbe, 2. podlažie, arch. V. Krch, september 1936.
NA Praha. Fond MŽ I. kr. 3035
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visutej lanovej dráhy na Lomnický Štít. Vypracoval ich D. Jurkovič v ro-
koch 1936 – 1937, staviteľom bola fi rma F. Wiesner z Chrudimy. Náročná 
realizácia takmer 6 km dlhej trate sa uskutočnila v rokoch 1937 – 1938 
v troch úsekoch. Pôvodné projekty štyroch staníc – Tatranská Lomnica, 
Štart, Skalnaté Pleso a Lomnický štít – a nástupnej stanice lanovky sa po-
čas realizácie mierne pozmenili prístavbami. Stavebným materiálom bol 
železobetón a žula, avšak pri stavbe sa museli použiť špeciálne technológie 
odolné poveternostným podmienkam. Zasadenie budov v strmom teréne 
vyriešil viacúrovňovým osadením kopírujúcim terén. Konštrukciu lanov-
ky – strojovňu – vsunul v staniciach Tatranská Lomnica a Lomnický Štít 
do spodnej úrovne objektu a nad ňou vznikli služobné miestnosti, čaká-
reň, bufet i ubytovacie priestory. Fasády obložené prírodným kameňom 
oživujú medziokenné pásy režného tehlového muriva. Všetky náročné 
požiadavky na objekty spolu s potrebami na priestorové využitie prepojil 
Jurkovič do jedinečnej architektúry v symbióze s vysokohorským prostre-
dím prostredníctvom jednoduchých vyjadrovacích prostriedkov. 

Okrem novostavieb výpravných budov vzniklo v tomto období viace-
ro nových zastávok s jednoduchými budovami strážnych domčekov, kde 
prvoradú úlohu zohrávala funkčnosť. Rovnaká fi lozofi a sa uplatnila pri 
obnovách a rozšíreniach starších výpravných budov. Aj v období Sloven-
ského štátu vznikli viaceré nové výpravné budovy, avšak väčšina z nich 
mala len priemernú kvalitu. Architektúra železničných výpravných budov 
v medzivojnovom období je odrazom zmien, ktorými Slovensko prechá-
dzalo a snahy o hľadanie vlastných výrazových prostriedkov a odpútania 
sa od predchádzajúceho obdobia. 

Railwaydepot buildings in eastern Slovakia during 
the inter-war period
Th e emergence of the Czechoslovak Republic necessitated the interconnec-
tion of the countries and the addition of the missing railways, especially in 
Slovakia. In Eastern Slovakia, there was a need for several railwaylines, of 
which only Vojany - BánovcenadOndavou and ČervenáSkala - Margecany 
were built during the interwar period. Until the emergence of Czechoslo-
vakia, the railway buildings were built strictly according to standardized 
projects that were combined into normalia, aft er 1918 the situation began 
to change. Railway designers have tried to create a specifi c architecture for 
each new track, initially taking over the elements of folk architecture. While 
the civilian architecture in our territory had already experimented with new 
elements, it was not until the thirties that the railway began to abandon the 
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adherence to the traditions and geometric modern architecture and later 
functionalism came into the forefront. On the line from BánoviecnadOnda-
vou to Vojany, a building was built in Budkovce, where a baroque style roof 
was used. On the newertrack,ČervenáSkala - Margecany, geometric decora-
tive elements from the gray brickwork were utilised. In addition to the new 
lines, new expedition buildings were built on the already existing lines, for 
example, the building in Štrba, whose fi nal expression was primarily a re-
fl ection of the needs of state railways, with the suppression of the architect’s 
authority. Th e architecture of expedition buildings in the interwar period is 
a demonstration of a search for new forms and the attempt to break away 
from traditional morphology.

Mgr. Michaela Haviarová, PhD.
Súkromná bádateľka v oblasti pamiatkových výskumov
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STAVEBNÉ AKTIVITY KONCERNU 

BAŤA NA SEVEROVÝCHODNOM 

SLOVENSKU1

Tomáš Haviar

Vznik Československej republiky v  roku 1918 okrem štátoprávnych zmien 
priniesol aj nový priestor pre umiestnenie najmä českého kapitálu na území 
Slovenska. Signifi kantným príkladom je investičná a stavebná činnosť obuv-
níckeho koncernu Baťa, a. s. Zlín. Od začiatku 20. storočia už vyzretý a rea-
lizáciami overený stavebný koncept prichádza aj na severovýchod Slovenska 
v niekoľkých podobách. Jednou je stavba výrobnej základne s obytnou koló-
niou a budovami na kultúrno-spoločenské vyžitie, druhou stavba obchod-
ných prevádzok v centrách miest. Každá z nich je prijímaná s rozdielnymi 
názormi, čo pretrváva až do súčasnosti. Prítomnosť stavieb spoločnosti Baťa 
je nepriehľadnuteľná a bude si vyžadovať zhodnotenie pri stále aktuálnej-
ších obnovách. Už v čase vzniku boli výsledky stavebnej činnosti vnímané 

1 Odporúčaná a použitá literatúra a výberové pramene: MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. 
Baťovany – Partizánske: Vzorné slovenské priemyselné mesto. In A&U, 2003, roč. 
37, č. 3 – 4; TOPOĽČANSKÁ, Mária - DORICOVÁ, Slávka. Variácie štandardu 
individuálneho bývania fi rmy Baťa, In A&U, 2003, roč. 37, č. 3 – 4; ŠLAPETA, Vla-
dimír. Baťa - architektúra a urbanizmus 1910 – 1950. Zlín : Štátna galéria v Zlíne, 
1991; NOVÁK, Pavel. Zlínska architektúra 1900 – 1950. Zlín : Agentura Čas, 1993; 
KARFÍK, Vladimír. Architekt si spomína, Bratislava : SAS, 1993; PATÁK, M. a kol. 
Partizánske 1939 – 1989. Topoľčany : Vlastivedné múzeum v Topoľčanoch, 1989; 
MALOVCOVÁ, Božena. a kol. Svit – história jednej myšlienky. Svit : MsÚ Svit, 2009; 
VLADÁR, Jozef - WIEDERMANN, Egon a  kol. Partizánske – Staré a  nové epo-
chy. Partizánske : MsÚ Partizánske, 2000; BENKOVÁ, M. História výroby obuvi na 
Slovensku v 20. storočí. diplomová práca, Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Fakulta 
multimediálních komunikací, Kabinet teoretických studií, šk. rok 2010/2011;

 HAVIAR, Tomáš. Baťovská architektúra na Slovensku. Martin : vydavateľstvo Matice 
slovenskej, 2012; Nepublikované zdroje: KUBEKOVÁ, L. - ANDRÁŠI, P. - FOLTI-
NOVIČOVÁ, N. Urbanisticko-historický výskum Partizánske, 2010. Periodiká:

 Nový Svit, roč. 1946; Slobodná práca, roč. 1945, 1946, 1947; Budovateľ, roč. 1939, 
1941, 1944. 
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ako racionálne riešenie momentálnej potreby, ktoré môžu byť kedykoľvek 
nahradené lepším riešením. V súčasnosti je potrebné poznať rozsah uvede-
nej, určite kultúrnej, vrstvy a genézu vzniku stavieb. 

Baťa zo Zlína
Keď v roku 1894 zriadili bratia Antonín a Tomáš Baťovci spolu so sestrou 
Annou na zlínskom námestí malú obuvnícku dielňu, nikto pravdepodob-
ne netušil, že bol položený základ najúspešnejšieho podnikateľského zá-
meru 20. storočia v Európe. V roku 1908 zomrel starší z bratov Antonín 
a vedenie fi rmy, ktorá rozvíjala svoje aktivity vďaka iniciatíve mladšieho 
Tomáša sa ocitá v  jeho rukách. Pred vypuknutím prvej svetovej vojny 
navštívil Tomáš Baťa niekoľkokrát USA, kde sa oboznámil s modernými 
fordovsko - taylorovskými postupmi výroby. V USA sa síce učil nové po-
stupy, ale priamu závislosť od americkej ekonomiky odmietal. Jeho snaha 
smerovala k sebestačnosti vlastného podnikania. Začínal s výrobou obuv-
níckych strojov, drobnej mechanizácie a rozširoval aj svoju obchodnú sieť. 
Prvá svetová vojna dovolila rozvinúť nové myšlienky vďaka kontraktom 
pre armádu. Koniec vojny, rozpad monarchie, znamenal krízu v podnika-
ní. V tomto ťažkom období sa spojil Tomáš Baťa s Dominikom Čiperom, 
ktorý ako výborný analytik dokázal zhmotniť Baťove ideály. To dávalo tu-
šiť potrebný obrat k lepšiemu. 

Ten nastal v  roku 1922, keď Tomáš Baťa rozvinul účinnú obchodnú 
akciu - znížil ceny na polovicu a zaplavil trh svojimi lacnými topánkami. 
Získal tak tisícky zákazníkov a otvoril si perspektívu k  trvalému zvyšo-
vaniu výroby. Stal sa v Československu uznávaným kráľom obuvi. Vtedy 
jeho zlínske závody štartovali k nevídanému vzostupu. Ich rozvoj v ob-
dobí rokov 1923 až 1938 budil všeobecný úžas. Baťove počínanie sa stalo 
príkladom amerického tempa v európskych pomeroch.

Na západnom okraji Zlína sa pôvodná Baťova továreň rozrástla do 
rozsiahleho komplexu s  desiatkami nových budov. Platili jasné zásady: 
racionalizácia, efektívnosť, produktivita, štandardizácia, automatizácia. 
Vysoko sa cenila hodnota práce. U Baťu neúnavne podnecovali motivá-
ciu, výkonnosť a súťaživosť medzi zamestnancami, ktorí boli veľmi dobre 
platení a mali podiel na zisku, ale aj na strate.

Do nových továrenských budov ku špičkovým strojom každoročne 
pribúdali tisíce nových zamestnancov. V roku 1930 pracovalo v Zlíne cez 
17 000 ľudí a z pásov zišlo 22 miliónov párov topánok. Firma Baťa vtedy 
predstavovala tri štvrtiny československého exportu obuvi. Doširoka sa 
rozvinul sortiment výroby. K Baťovým závodom patrili koželužne, stro-
járne, pneumatikárne, ďalej chemické, textilné, potravinárske, stavebné 
a polygrafi cké prevádzky, taktiež obchodné domy, hotely, a tiež železnice, 
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či letiská. Neskôr pribudla výroba lietadiel, hnedouhoľné bane, fi lmové 
ateliéry a drevospracujúci priemysel.

Pre prudký rozvoj spoločnosti bolo potrebné pripraviť vhodné výrob-
né budovy, ubytovacie kapacity a objekty pre obslužné funkcie. Stavebná 
činnosť sa stala neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského, ako aj sociál-
neho, programu fi rmy. Nevídaný objem a rozmanitosť očakávaných sta-
vebných aktivít si vyžiadal založenie samostatného stavebného oddelenia 
v Zlíne. Od roku 1924 sa stáva vedúcim oddelenia staviteľ Arnoš Sehnal2. 
Do uvedeného roku bolo v samotnom Zlíne postavených 5 výrobných ob-
jektov, 45 rodinných domov. Predajná sieť na území ČSR predstavovala 
112 adaptovaných domov a dva nové Domy služby (Opava - 1918, Štern-
berk - 1923). Nastupujúci stavebný boom pokrývala svojimi kapacitami 
Zlínska stavebná spoločnosť, od roku 1930 nesúca názov „Zlín“, stavební 
akciová společnost, Zlín. Jej riaditeľom sa stal Sehnal.3 Po roku 1924 sa pri 
snahe zvládnuť mohutnú expanziu sústredila činnosť v oblasti stavebníc-
tva najmä na racionalizáciu a typizáciu. 

Výrobná budova
Zo zahraničnej stáže, na ktorú odišiel Tomáš Baťa po druhýkrát v roku 
1904, priniesol do Zlína plány výrobnej haly vychádzajúcej z opakovania 
konštrukčného modulu 20 x 20 stôp, čo v metrickej sústave zodpovedalo 
6,15 m x 6,15 m. Budova so skeletovou konštrukciou, veľkými presklený-
mi plochami a neomietaným tehlovým povrchom najlepšie refl ektovala 
na použitie fordovho montážneho pásu vo výrobe. Na základe tejto sché-
my dokončili v Zlíne v roku 1906 prvú trojpodlažnú výrobnú halu, ktorá 
vzbudila veľký ohlas. 

V  stavebnom oddelení v  Zlíne vypracovali v  roku 1924 vlastnú ty-
pizáciu výrobnej budovy s  minimom neustále opakovaných stavebných 
postupov. Oproti predošlým zrealizovaným výrobným budovám došlo 
k projektovým úpravám racionalizujúcim samotný proces výstavby a vyu-
žívajúci v maximálnej možnej miere vlastnosti železobetónu. 

Základom bol železobetónový skelet s modulom 6,15 x 6,15 m a štvor-
covými stĺpmi. Od roku 1927 sa začalo používať prenosné debnenie 
s kruhovým prierezom spolu s oceľovou debniacou konštrukciou hre-

2 Arnošt Sehnal sa narodil 13. 3. 1894 v Brne. Na základe svojej žiadosti bol 27. 5. 
1924 prijatý do stavebného oddelenia v Zlíne, kde ihneď prevzal od dočasného ve-
dúceho Kollera vedenie. 

3 HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Stavební oddělení fi rmy Baťa ve Zlíne, Stavitel Arnošt 
Sehnal a otázka anonymity fi remních architektú a stavitelú In Kubičková, K. (ed.) 
Zborník zo sympózia architektúra a  územné plánovanie koncernu Baťa ako jeden 
z faktorov modernizácie Slovenska. Partizánske : C.A.L.E.H. n.o., 2016. 
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bienkového monolitického stropu. Presuny na stavbe zabezpečovali 
vežové žeriavy. Na vypracovaní koncepcie sa najvýraznejšie podieľal 
Arnošt Sehnal. Pôdorysná veľkosť budovy sa ustálila na trojtraktovom 
usporiadaní s rozmermi 80 x 18,5 m (3 x 13 polí). Svetlá výška podlaží 
bola 3 m. K základnému pôdorysu bolo na dlhšej strane centrálne prira-
dené hygienické zázemie, výťah a schodisko. Ich priestorové vymedze-
nie bolo taktiež limitované základným modulom. Železobetónový ske-
let ostával viditeľný, obvodové steny murovali neomietaným tehlovým 
murivom v  kombinácii s  jednoduchým rastrovým zasklením. Statika 
budovy umožňovala zaťaženie 300 – 450 kg/m2, čo zodpovedalo ľah-
kým obuvníckym strojom a približne 320 – 400 pracovníkov na jednom 
poschodí. Prijatou koncepciou sa dosiahlo uvoľnenie vzájomnej závis-
losti medzi objektom a jeho technologickou časťou. V začiatkoch stavby 
výrobných areálov sa stavali troj- a päťpodlažné budovy v šachovnicovej 
zastavovacej schéme. Takto navrhnuté budovy boli určené na sériovú 
výstavbu vo všetkých závodoch, dosahovali potrebnú fl exibilitu a zabez-
pečovali hygienicky kvalitné pracovné prostredie. Okrem výroby slúžili 
ako sklady a administratíva.4 

Základná myšlienka Tomáša Baťu pri stavbe priemyselných objektov, 
ktoré je možné realizovať bez použitia úverov z  vlastných zdrojov, bola 
naplnená. 

Obytná kolónia
Súbežne s vývojom typizácie výrobných budov pracovali v Zlíne na riešení 
druhého zadania. Formulovala ho okrídlená veta Tomáša Baťu: „Pracovať 
kolektívne – bývať individuálne.“ Naplnenie tejto vízie znamenalo vypro-
jektovať individuálne bývanie rôznych kategórii s ohľadom na požadova-
né prvky racionalizácie a typizácie. 

Zhmotnením idey bol rodinný dom obklopený zeleňou. Nárok na 
takéto bývanie mali len manželské páry, ktoré sa dostali do poradovní-
ka a  svojou prácou, zlepšovacími návrhmi a nadčasmi získavali bodové 
ohodnotenie. Priestorové a fi nančné nároky však nedovoľovali takú roz-
siahlu výstavbu, akú predstavoval samostatne stojací rodinný dom s do-
statkom zelene. Preto postupne vznikajú návrhy dvojdomov, štvordomov, 
šesťdomov a osemdomov. Aj viacbytové domy však zachovávajú princíp 
individuálneho bývania. 

Rodinné domy sa stavali ako mnohopočetné bytové kolónie v duchu 
idey záhradného mesta a bolo potrebné zaručiť aj relatívnu typovú pes-

4 ŠLAPETA, Vladimír. Baťa - architektúra a urbanizmus 1910 – 1950. Zlín : Štátna 
galéria v Zlíne, 1991.
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trosť. Aby získala čo najucelenejší názor na stavbu rodinného domu s veľ-
kosťou bytovej jednotky okolo 56 m2, vypísala fi rma Baťa medzinárodnú 
súťaž. Do roku 1935 prišlo až 289 návrhov. Okrem ocenených zakúpili 
celkovo 25 návrhov, ktoré slúžili ako podklad nielen pre výstavbu Zlína, 
ale aj ďalších obytných štvrtí po celom svete. 

Stavebne sa unifi kácia projektov pre nové obytné kolónie vo výrob-
ných satelitoch koncom 30. rokov ustálila na dvojpodlažnom kubuse 
s  rozmermi okolo 8 x 9 m. Dom bol postavený klasickou technológiou 
z tehál, s hrúbkou múru 38 cm, v neobytných častiach len 30 cm. Stropy 
nad I. NP a II. NP boli drevené, rovnako ako schodisko. Plochá strecha 
sa napájala na neomietané režné murivo so zvýraznenými betónovými 
prekladmi cez biely prstenec omietaného muriva pod strechou. Výplne 
okien, dverí a drevené podlahy vyberali z unifi kovaných prvkov, ktoré boli 
práve zavedené vo výrobe. Ak to dovoľovali geologické pomery, mohli vy-
budovať aj podpivničenie objektu.5 

Dispozičné riešenie sa postupne vyvíjalo spolu s názorom na vonkaj-
šiu podobu domov, ale od počiatku bolo základné rozdelenie na prízemie 
s  obývacou izbou, kuchyňou a  zázemím a  poschodie s  dvomi až tromi 
spálňami a šatníkom, neskôr pribudla kúpeľňa. Autori projektov sú až na 
výnimky anonymní, čo zodpovedalo celkovej fi lozofi i spoločnosti. 

Zlínske stavebné oddelenie vypracovalo podrobnú technickú doku-
mentáciu s rozpočtom a tú následne odosielali do vznikajúcich závodov 
po celom svete. Miestne stavebné oddelenia mali potom právomoci upra-
viť projekt pre konkrétne umiestnenie a dohliadnuť na jeho realizáciu. 

Obchodné prevádzky a Domy služby
Rast výroby priamo závisel od úrovne služieb, ktoré bola fi rma schopná 
poskytnúť zákazníkovi. Kontaktnými miestami s ním boli predajne a ne-
skôr ucelené obchodno-servisné prevádzky tzv. Domy služby. Stavbe kaž-
dej predajne predchádzali podrobné prieskumy počtu obyvateľov mesta 
a okolia, jeho sociálne zloženie a priemerné zárobky, na základe ktorých 
sa vypočítal približný obrat predajne. Zo sociálneho zloženia odvodzo-
vali sortiment, ktorým mala byť predajňa zásobovaná. Na základe týchto 
prieskumov a úvah bol zostavený plán tržieb na dvadsať rokov dopredu 
a vymedzený investičný náklad ako limit. 

Práve tento limit sa ukázal v mnohých mestách ako veľmi negatívny 
prvok v nešetrnom zaobchádzaní s interiérmi ulíc a historických námestí. 
Predajne boli typizované a pre jednotlivé typy stanovený sortiment tova-

5 TOPOĽČANSKÁ, Mária - DORICOVÁ, Slávka. Variácie štandardu individuálneho 
bývania fi rmy Baťa, In A&U, 2003, roč. 37, č. 3 – 4.



151

ru, ktorý sem pravidelne expedovali. Objednávali sa len odchýlky od štan-
dardného sortimentu. 

Podobným spôsobom boli typizované aj opravovne. Typizácia sa tý-
kala i zariadenia predajní. Interiéry boli jednoduché, väčšinou svetlozele-
nej farby. Domy služby sa stavali primárne so železobetónovými skeletmi 
a uličnými fasádami zo skla. Tento spôsob zaručoval relatívne neobme-
dzený vývoj foriem predaja, teda rovnakú fi lozofi u akou sa riadila spo-
ločnosť pri výrobných budovách. Umožnil tiež maximálnu priehľadnosť 
uličnej fronty, ako dôležitého reklamného faktora.

Vyhranená architektonická forma zrealizovaných stavieb mala aj psy-
chologický aspekt vymedzenia sa od ostatnej konkurencie. Každý zákaz-
ník vedel, komu obchodný dom patrí. Z prevádzkového hľadiska bola pre-
dajňa vždy v maximálnom rozsahu umiestňovaná do prízemia. Len pri 
veľkých prevádzkach zaberala aj niekoľko ďalších poschodí. Predajňa bola 
zároveň skladom, pretože takmer všetok tovar bol umiestnený v regáloch. 

V Dome služby našli miesto aj prevádzky pedikúry a opravovne obuvi, 
byt vedúceho a niekedy aj slobodáreň. Aj pri tomto type stavby sa darilo, 
napriek rôznorodosti tvaru pozemku, používať patentné zlínske posuvné 
debnenie, či zaviesť inú formu typizácie. Stavebné a  remeselnícke práce 
vykonávali Baťové stavebné závody.6 

Baťa a Slovensko
Firma Baťa sa stala jedným z hlavných aktérov medzivojnovej industria-
lizácie Slovenska. Jej pôsobenie na Slovensku sa po vzniku ČSR sústreďo-
valo hlavne na budovanie obchodnej siete predajní a Domov služieb. Pod-
mienky pre založenie samostatného priemyselného podniku neboli také 
priaznivé ako v  domovských Čechách. Priemyselná základňa od konca 
19. storočia sa sústreďovala v rámci Uhorska do Budapešti, čo spôsobilo 
zväčšujúce sa zaostávanie územia Slovenska pri spriemyselňovaní krajiny. 
Ďalším dôvodom bol nedostatočný energetický potenciál, nevyhnutný pre 
spriemyselňovanie. Situácia sa výrazne zmenila v 30. rokoch 20. storočia. 

Koncentrácia kapitálu v Zlíne vyústila v roku 1931 do založenia spo-
ločnosti Baťa, a. s. Zlín. Tá disponovala najväčším imaním v kožiarskom 
a obuvníckom priemysle v ČSR. Zatiaľ čo v 20. rokoch 20. storočia sa fi r-
ma zameriavala na výstavbu materského závodu v Zlíne, 30. roky priniesli 
prvé priestorové obmedzenia v jeho rozvoji. 

Druhým dôležitým aspektom sa stala neochota niektorých štátov voľ-
ne obchodovať s fi rmou Baťa. Ekonomicky prijateľnejším bol pre obe stra-

6 HAVIAR, Tomáš. Baťovská architektúra na Slovensku. Martin : vydavateľstvo Matice 
slovenskej, 2012.
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ny vývoz kapitálu v  podobe dcérskych závodov na výrobu obuvi, ktoré 
zásobovali svoje okolie. Takto postupne vznikli závody v Chorvátsku (Bo-
rovo), Poľsku (Chelmek, Otmęt), Holandsku (Best), Švajčiarsku (Möhlin), 
Francúzsku (Hellocourt, Vernon), ale aj v zámorí v USA (Belcamp), Indii 
(Batanagar), Brazílii (Batatuba).7 

7 MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Baťovany – Partizánske: Vzorné slovenské priemysel-
né mesto. In A&U, 2003, roč. 37, č. 3 – 4.

Nová estetika priemyselného mesta ostro kontrastovala s vidieckym okolím. 
Pohľad na Svit v roku 1957. 

Archív literatúry a umenia SNK, inv. č. LM 2469 – 1957
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Konsolidácia dopravných a energetických pomerov na Slovensku spô-
sobila, že krajina začala byť od 30. rokov 20. storočia zaujímavá aj pre 
umiestnenie výroby. Podarilo sa dobudovať potrebné spojenia v  smere 
východ – západ a začatou výstavbou elektrární na Váhu (Ladce - 1936) sa 
postupne zvyšovala aj energetická kapacita pre priemysel. 

S ohľadom aj na tieto skutočnosti prišli zo Zlína prvé plány na umiest-
nenie výroby na území Slovenska. To bolo pre Baťu zaujímavé najmä lac-
nou pracovnou silou a existenciou vhodných nezastavaných plôch s dob-
rým napojením na plánované hlavné dopravné cesty, či dostatkom nerast-
ných surovín. 

Do roku 1939 je stavebná a investičná činnosť riadená priamo staveb-
ným oddelením v Zlíne a na Slovensko bol importovaný jasne formulova-
ný architektonický názor. Stavajú sa typové vzory priemyselných, spolo-
čenských a obytných budov vyvinuté v Zlíne. Do roku 1939 bolo zriade-
ných viac ako tristo predajní. Okrem drobných prevádzok boli postavené 
aj Domy služby v  Bratislave na Michalskej ulici (1930-1931), Košiciach 
(1931), Piešťanoch (1935), v Bratislave na Obchodnej ulici (1936), Trnave 
(1937).8 

Po rozpade ČSR a  vzniku samostatného Slovenského štátu je riade-
nie závodov na Slovensku sústredené do spoločnosti Baťa, slovenská úč. 
spol. Šimonovany so sídlom v práve budovaných Baťovanoch. Tu vzniká 
samostatné stavebné oddelenie, kde post vedúceho zastáva František Fac-
kenberg. Oddelenie upravovalo importované stavebné typy a prispôsobo-
valo ich miestnym požiadavkám. Taktiež pracovalo na výstavbe ďalších 
predajní, ktoré vznikali adaptáciou jestvujúcich objektov v  adaptačnom 
oddelení9 a projektovaním nových Domov služby.10

Vstup modernistickej architektúry, ktorý je v prvej vlne výstavby vý-
sledkom veľmi racionalistického prístupu vo všetkých stupňoch realizácie, 
bol veľmi odlišne vnímaný. Pozitívnu odozvu zväčša takáto architektúra 
našla pri realizácii výrobných závodov na neobývanom území. Sem pri-
nášala novú kultúru života v  meste, ktorý kontrastoval s  niekedy veľmi 
primitívnym a rurálnym okolím. V druhom prípade prichádzal raciona-
lizmus a pragmatizmus do styku s historickými štruktúrami. Tu veľmi zá-
viselo od vzájomnej argumentácie a hľadaní kompromisov. Pre Baťu však 
akákoľvek zmena v  tabuľkovo vypočítanom zámere znamenala zvýšené 

8 Haviar, ref. 5. 
9 Odtlačok pečiatky BAŤA slovenská úč. spol., adaptačné oddelenie, Šimonovany bol 

použitý vo februári 1941 na projekte úpravy dvorovej časti meštianskeho domu pre 
potreby opravovne obuvi v Poprade.

10 Stavebné oddelenie Baťovany vypracovalo 19.5.1947 projekt na novostavbu predaj-
ne Baťa v Poprade (parc. č. 238/1 a 238/2). 
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výdavky, ktoré sa snažil elimino-
vať. Výsledkom je niekedy necit-
livý, ale premyslený vstup do his-
torických sídel. Obidva príklady 
je možné pozorovať na území 
severovýchodného Slovenska. 
Prvým je výstavba výrobnej 
jednotky Svit a  druhým stavba 
Domu služby v Prešove. 

Dom služby Prešov
Mesto Prešov zaujalo spoločnosť 
T. & A. Baťa, Zlín11 ako prirodze-
né centrum severovýchodného 
Slovenska, ktoré je spádovým 
mestom pre rozsiahle územie Ša-
riša. Po vypracovaní potrebných 
prepočtov zisku a  návratnosti 
investície bolo na začiatku 30. 
rokov 20. storočia rozhodnuté 
o postavení novej predajne vyššej 
kategórie. Plánovaný Dom služ-
by mal okrem predajne obsaho-
vať aj pedikúru, opravovňu obuvi 
a  ubytovanie pre vedúceho pre-
dajne a iný obslužný personál.12

Štandardy vypracované pre 
stavbu a hlavne dispozíciu prevádzky zvolenej veľkosti sa dali realizovať 
len v novostavbe. Zároveň mala fi rma záujem na osadení objektu priamo 
v centre mesta, kde sa predpokladal dostatočný pohyb potencionálnych 
zákazníkov. Mesto Prešov však v centre pozostávalo z historicky cennej 
zástavby. Je pravdepodobné, že Baťa už v Prešove mal pred rokom 1930 
priestor, ktorý chcel adaptovať. Štátny referát na ochranu pamiatok na 
Slovensku v Bratislave (ďalej ŠROP) totiž nesúhlasil 25. 7. 1930 s úpra-
vami domu č. 27 v historickom centre, ktorý bol vedený ako chránený. 
Prestavba a adaptácia domu by bola prípustná len pri zachovaní objemu 

11 Do roku 1930 niesla spoločnosť názov T. & A. Baťa, Zlín, od roku 1931 bola zmene-
ná na akciovú spoločnosť s názvom Baťa, a.s. Zlín.

12 Spisová agenda k realizácii zámeru, vydaniu stavebného povolenia a priebehu vý-
stavby: ŠA Prešov, Fond Okresný úrad Prešov, kr. 63 inv. č. 225.

Pôvodný návrh priečelia Domu služby v 
Prešove vyvolal vlnu nevôle. 

Kreslil: Mgr. art. Tomáš Haviar
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a proporcii historickej fasády (veľkosť výkladov nemala presiahnuť veľkosť 
okenných otvorov a portál prejazdovej brány mal byť zachovaný). 

Pri ďalšom hľadaní vyhovujúcej lokality sa výber ustálil na dom stojaci 
na parcele č. 328 (Masarykova ulica č. 5413). Rozloha pozemku predsta-
vovala 755 m2 a  vyhovovala požiadavkám fi rmy. Jestvujúci dom stojaci 
v uličnej zástavbe so šírkou uličnej fasády 8,00 m nebol zapísaný do zo-
znamu chránených objektov a tak 17. 2. 1931 fi rma Baťa, a. s. Zlín žiadala 
mesto Prešov o povolenie prípravných prác. Z predloženého zámeru vy-

13 Dnešná Hlavná 54.

Upravený návrh fasády nového Domu služby v Prešove. 
ŠA Prešov, Fond Okresný úrad Prešov, inv. č. 225
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plýva, že dôjde k zbúraniu jestvujúceho domu, ktorý je „klenutý a starý“. 
Spomínané sú aj reliéfy, nachádzajúce sa pod oknami poschodia. Podľa 
pracovníkov stavebného oddelenia v Zlíne, sú vyhotovené z pálenej hliny 
a do jednej formy, takže nemajú veľkú pamiatkovú hodnotu. Z ďalšieho 
kontextu zámeru a neskoršej komunikácie so ŠROP vyplýva, že projek-
tanti pôvodný dom zamerali a fotografi cky zdokumentovali14. Novostav-
ba, ako jediné riešenie, bolo zdôvodnené snahou o dodržanie predajného 
a obslužného štandardu charakteristického pre fi rmu. Mesto malo získať 
dom, ktorý bude „čo najviac prispôsobený“ svojmu okoliu. Akciová spo-
ločnosť poverila realizáciou stavebných prác staviteľa Jozefa Patzelta z Pre-
šova. Už 16. 3. 1931 požiadal o vydanie rozhodnutia na zbúranie jestvu-
júceho domu. 

Prípravné práce vykonala spoločnosť „Zlín“ stavební akciová společ-
nost, Zlín a signoval ich Arnošt Sehnal. Súčasťou bol aj uličný pohľad na 
budúcu stavbu. Ten vyvolal polemiku v mestskej rade. Listom z 13. 5. 1931 
požiadala projektantov fi rmy Baťa o prepracovanie návrhu zaslaného 10. 
4. 1931 tak, aby sa fasáda budovy nelíšila od okolitých stavieb. Na rovnaký 
deň prešovskí úradníci zvolali účastníkov miestneho šetrenia vo veci de-
molácie starého domu. 

Aj napriek tomu, že dom nebol zapísaný ako pamiatkovo chránený 
bolo zistené, že sú v ňom historické prvky, ktoré je potrebné chrániť. Zá-
stupcovia ŠROP požadovali okrem zachovania podokenných reliéfov aj 
zachovanie kamenných portálov z interiéru a ich inštaláciu v novostavbe. 
Projektanti boli opätovne vyzvaný aby preriešili návrh fasád. 

Firma Baťa, a. s. Zlín nemala v  úmysle svoj zámer výrazne meniť, 
a tak projekčné práce na budove bežali ďalej. Celá projektová dokumen-
tácia bola v zlínskom stavebnom oddelení dokončená 13. až 14. 5. 1931. 
Je evidentné, že projektanti sa sústredili na riešenie prevádzky a  fasády 
mali byť aktualizované podľa toho, ako dopadne vyjednávanie s úradmi. 
V odovzdanej projektovej dokumentácii je plánovaná štvorosová fasáda 
na poschodiach, zatiaľ čo v komunikácii s mestom a ŠROP je kreslená ako 
trojosová. Vzhľadom na celkový objem stavby išlo o detail.

Po preskúmaní podkladov a miestnom šetrení vydal Okresný úrad 
v Prešove pod číslom 7322/1931 dňa 20. 5. 1931 výmer o udelení staveb-
ného povolenia. Do zápisnice sa dostala podmienka ŠROP, ktorý mal 
zaviazať stavebníka prepracovať uličnú fasádu tak, aby do nej boli včle-
nené podokenné reliéfy zo staršej stavby. Upravený výkres doručili zo 

14 Aj keď sa na niekoľkých miestach v dokumentoch nachádzajú správy o zameraní pô-
vodného objektu a jeho fotografi ckom zdokumentovaní, predmetná dokumentácia 
nebola nájdená.
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Zlína 29. 5. 193115. ŠROP nemal námietky, ale stále prizvukoval nutnosť 
včlenenia hodnotných článkov do novostavby. 

Staviteľ Patzelt začal so stavbou 28. 5. 1931. Do augusta toho istého 
roku bol rozobratý pôvodný dom aj s pivnicami. Svedčí o  tom sťažnosť 
majiteľa susedného domu č. 56 z 20. 8. 1931. V čase dažďov sa vzniknutá 
a nezabezpečená stavebná jama napĺňa vodou a podmýva okolité stavby, 
čím ich poškodzuje. 

Dom služby so zastavanou plochou 243 m2 sa vďaka dobrej príprave 
darilo rýchlo realizovať. Už 14. 9. 1932 sa konalo na žiadosť stavebníka 
konanie za účelom schválenia zmien stavby pred dokončením. Zazname-
nané bolo predĺženie predajne na 25,15 m, zmena polohy schodiska v prí-
zemí a zmena veľkosti niektorých miestností. Pre konanie boli predložené 
výkresy z 13. až 14. 5. 1931. Realizovaná bola nakoniec štvorosová fasáda. 
Plány schválil Okresný úrad v Prešove výmerom číslo 18108/32 zo dňa 
10. 10. 1932. Stavebne bol Dom služby defi nitívne ukončený k 1. 12. 1932. 
Firma Baťa, a. s. Zlín požiadala 31. 10. 1932 o kolaudáciu, ktorá sa konala 
7. 12. 1932. 

15 Archív PÚ SR, Zbierka plánovej dokumentácie, inv. č. A 9637.

Po odstránení starého meštianskeho domu uvoľnenú parcelu vyplnil železobetónový 
skelet so stropmi systému PORR. Voľná dispozícia na I. NP umožnila zväčšiť predajnú 

plochu na maximum. 
Kreslil: Mgr. art. Tomáš Haviar
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Základom Domu služby bola predajňa umiestnená na prízemí. Pre do-
siahnutie maximálnej predajnej plochy bol ako nosný systém zvolený že-
lezobetónový skelet so stĺpmi s priemerom 45 x 45 cm. Stĺpy boli umiest-
nené popri bočných stenách, čím vznikla na prízemí otvorená predajná 
plocha s rozlohou 192 m2. Z námestia bola prístupná cez parter tvorený 
širokým výkladom a zapusteným vstupom. Maximálna možná plocha vý-
kladu bola taktiež fi remnou charakteristikou. Nad parterom bola inštalo-
vaná svetelná reklama s  logom spoločnosti. Predajňu dopĺňala v zadnej 
časti pedikúra a toaleta. Bolo tu situované schodisko do prvého poschodia 
a pivnice s kotolňou. Stropy na celom objekte boli železobetónové systému 
PORR s hrúbkou 50 cm. Výplňové murivo tvorili dutinové tehly. V duti-
nách bočných stien viedli odvetrávacie kanáliky. Prvé poschodie tvorené 
železobetónovým skeletom nebolo kompaktným celkom ako prízemie, ale 
predná a zadná časť boli čiastočne oddelené exteriérovou terasou. Dosiah-
lo sa tým lepšie presvetlenie hlbokej dispozície predajne cez svetlík ako aj 
prevádzok na vyšších podlažiach. Na prvom poschodí sa v prednej časti 
nachádzal byt a v zadnej časti opravovňa obuvi. Na druhom poschodí bol 
v prednej časti opäť byt a v zadnej ubytovanie pre slobodných zamestnan-
cov. Podlahy boli pokryté xylolitom, strecha plochá. Dom bol vybavený 
tečúcou vodou, ústredným kúrením a elektrickou energiou.

Výsledná stavba bola nakoniec zrealizovaná len podľa zámeru staveb-
ného oddelenia, staršie kamenné články a ani štuková výzdoba neboli po-
užité. Takéto konanie však malo dohru. 

ŠROP v  Bratislave už nebol účastníkom kolaudačných konaní a  tak 
jeho pracovníci nemali vedomosti, či sa dodržali ich požiadavky. Infor-
mácie o  stave kolaudačného konania, ktoré už bolo dávno uskutočne-
né, žiadali doplniť podaním až 10. 2. 1934. Dňa 9. 3. 1934 sa obrátili aj 
na svojho dôverníka, riaditeľa evanjelického gymnázia Treybala, aby im 
poslal správu o stave stavby v Prešove, a či boli použité „gotické“ prvky 
a štuky. Treybal pravdepodobne obratom referoval a 11. 7. 1934 ŠROP žia-
dalo vysvetlenie situácie priamo od spoločnosti Baťa. Odpoveď prišla od 
starostu mesta,ktorý 30. 7. 1934 listom číslo 14338/1934 adm. informuje, 
že reliéfy boli sádrové a pri snímaní sa rozbili. O kamenných článkoch sa 
nezmieňoval. Ignorácia požiadaviek ŠROP a  lakonická odpoveď od sta-
rostu Prešova podnietila podanie sťažnosti na Krajinský úrad v Bratislave 
dňa 10. 12. 1934. Krajinský úrad v stanovisku číslo 72.321/12/1935 zo dňa 
12. 3. 1935 formálne vyjadril súhlas s administratívnym postupom mes-
ta pri kolaudačnom konaní. Úradníci ŠROP však pravdepodobne využili 
všetky svoje možnosti, čo malo za následok napomenutie mesta Prešov od 
Krajinského úradu, a to vo veci povinnosti výkonu riadneho dozoru nad 
zachovaním historických a umeleckých pamiatok. Tento dozor sa viackrát 
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v Prešove nevykonával dôsledne, za čo žiadajú potrestanie zodpovedných 
úradníkov. Mesto sa bránilo odvolaním zo 17. 2. 1936, v  ktorom argu-
mentuje, že nie vinou predmetného dozoru došlo k  zániku reliéfov, ale 
bolo zapríčinené neodbornou činnosťou stavebníka Jozefa Patzelta. Vin-
ník sa teda nakoniec našiel a všetko smerovalo k jeho potrestaniu. Opäť 
sa pravdepodobne uskutočnilo niekoľko „neofi ciálnych“ stretnutí, pretože 
kauzu náhle ukončil Okresný úrad v Prešove, ktorý vo svojom liste číslo 
L2.664/1936 stroho konštatoval, že stavba bola ukončená k  1. 12. 1932 
a po dobu 6 mesiacov nik nevzniesol žiadnu námietku, takže je skutok 
premlčaný. ŠROP nad takýmto postupom vyjadril hlboké poľutovanie 
a vyslovil presvedčenie o  spolčení sa firmy Baťa a mesta Prešov. List 
z 1. 12. 1936 podpísal Dr. Ing. arch. Václav Mencl.16 

Historické centrum Prešova tak získalo jednu z prvých modernistic-
kých budov v centre mesta. Pre mnohých výsledok arogancie k tradícii, 
pre iných zlepšenie kultúry predaja. Mesto zasiahla jedna z  prvých vĺn 
globalizácie. 

Svit
Prvý závod na Slovensku postavený na doposiaľ nezastavanom území 
vznikol priamo pod Tatrami. Firma Baťa, a. s. Zlín zakúpila pozemky od 
obce Veľká na výstavbu továrne na výrobu umelých vlákien. Na kedysi 
širokej močaristej rovine zvanej Štokava začali od základov budovať zá-
vod, pre ktorý tu boli výborné podmienky - lacné pozemky, vhodná voda 
a lacná pracovná sila. 

Prvá verzia zástavby od architekta Františka Lýdie Gahuru a projekty 
jednotlivých stavieb vznikli v zlínskom stavebnom oddelení v roku 1935 
a bez podstatných zmien ich použili vo Svite. Novú osadu stavali v prvej 
vlne rozširovania materského závodu prostredníctvom stavby nových zá-
vodov s obytnými kolóniami po celom svete. 

Územie sa členilo na tri časti: výrobné stavby na západe, na ne nadvä-
zoval spoločenský stred, umiestnený krížom cez údolie, a spájajúci výro-
bu s obytnou časťou smerom na východ k mestu Poprad. Okrem závodu 
plánovali spoločenský dom, slobodárne, deväťdesiat dvojdomkov a štyri 
štvordomky. Ešte v roku 1934 postavili prvú továrenskú budovu a s ňou 
aj prvých sedem rodinných domov, v ktorých boli ubytovaní pracovníci 
vznikajúceho závodu – tzv. Pokusnej stanice. Prvé viskózové vlákno vyro-
bili 24. 9. 1934. O dva roky neskôr sa začala výroba viskózovej fólie. 

Továrenských budov pribúdalo a s nimi aj objektov pre zamestnancov 
fi rmy Baťa. Uplatnila sa jednoduchá šachovnicová schéma zástavby. Prvé 

16 Archív PÚ SR, Fond VK-PŠO, kr. 79.
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Žánrový záber na výrobné objekty továrne na umelé vlákna vo Svite 
v 40. rokoch 20. storočia z kaviarne Spoločenského domu. 

Archív autora

Prvý variant územného plánu novej osady Veľká – osada Svit z roku 1935. Ďalší 
prudký rozvoj osady ho viackrát upravoval a rozširoval. 

Archív autora
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pomenovanie vznikajúcej osady bolo Veľká - osada Svit, neskôr Batizovce. 
Až od 29. 1. 1937 dostala osada trvalý názov Svit.17 

Prudký rozvoj si vynútil aj prepracovanie regulačného plánu v  roku 
1939. Plánovaná bola stavba sto päťdesiatsedem dvojdomkov, tridsaťje-
den štvordomkov, štyridsaťdva šesťdomkov a  desať nájomných domov. 
V roku 1940 navrhli obmedzenie rozsahu kolónie východne od závodu 
a prenesenie obytných celkov za železničnú trať do lepších klimatických 
podmienok. Túto myšlienku, ani jej podobne načrtnutú v územnom pláne 
zlínskeho architekta Vladimíra  Kubečku z  roku 1948, neuplatnili kom-
plexne.18 

Už v 40. rokoch 20. storočia fi rma Baťa experimentovala so stavbou 
drevených domov v kanadskej pobočke Batawa v  štáte Ontario. V roku 
1947 sa myšlienka opätovne oživila pri hľadaní zrýchlenia výstavby ro-
dinných domov s použitím dostupných materiálov pre novú štvrť vo Svite. 
Poverený prípravou výstavby bol Ing. Novotný, ktorý mal skúsenosti z Ba-
tawy. Výstavba sa však neujala a zostala pri experimentálnej stavbe dvoch 
celodrevených rodinných domov na monolitickej konštrukcii suterénu. 
Dodnes sa štvrť zvykne nazývať Kanada.19 

Najucelenejším urbanistickým súborom zostala tak pôvodná výstavba 
v strohom a utilitárnom poňatí. Závodu patril veľkostatok, tehelňa a vá-
penka, ktoré zásobovali osadu všetkým potrebným a robili ju sebestačnou. 

Popri výrobe viskózových vlákien, ktoré sa zo začiatku výroby odvá-
žali na ďalšie spracovanie do Zlína, už vtedy uvažovali o výstavbe nových 
výrobných komplexov, v ktorých by sa vyrobené vlákno aj spracovávalo. 
V rozrastajúcom sa závode bolo do roku 1940 sídlo zastúpenia fi rmy Baťa 
a. s., Zlín na Slovensku. To si vyžadovalo dobré dopravné napojenie so 
Zlínom. Firma od roku 1938 spolufi nancovala výstavbu letiska Poprad 
a  v  roku 1948 sa začala podľa projektu Jozefa Holečka zo Zlína stavba 
novej železničnej výpravnej budovy, ktorú však dokončili až v roku 1969.20 

Výstavba nového mesta na zelenej lúke s  dôsledným dodržiavaním 
racionalistických a  pragmatických riešení v  ich komplexnosti vytvára-
la z  pohľadu obyčajných ľudí dojem zvýšenia životnej úrovne. Sociálne 
programy, ktoré poskytovala spoločnosť Baťa, zase zaručovali zamestnan-
covi kariérny rast a možnosť používania výdobytkov „novej spoločnosti“. 
Aj napriek minimálnemu vplyvu takýchto osád v kontexte celého Sloven-

17 MALOVCOVÁ, Božena a kol. Svit – história jednej myšlienky. Svit : MsÚ Svit, 2009.
18 Tamže.
19 NOVOTNÝ, A. Zápisky staviteľa A. Novotného II, In Mesto Svit, 2017, roč. 16, č. 3.
20 KAPIŠINSKÁ, Veronika. Výpravná budova železničnej stanice vo Svite, In Pamiat-

ky & múzeá, 2018, roč. 67, č. 2.
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ska, pre blízke okolie sa stávali synonymom úspechu a blahobytu, mest-
ského spôsobu života. Cielená stavba mimo už zastavaných území elimi-
novala vonkajšie vplyvy tradičných štruktúr. Oproti vstupu spoločnosti 
Baťa do miest svojimi Domami služby, je výstavba samostatných závodov 
vnímaná ako menej konfl iktná aj na severovýchode Slovenska.

Construction activities of the Baťa Group 
in north-eastern Slovakia
Th e creation of the Czechoslovak Republic allowed the export of Czech ca-
pital to the territory of Slovakia. An example is the shoe concern Baťa, a.s. 
Zlín. Th e Zlín concern developed mainly between 1923 and 1938. Bata‘s 
business system has become an example of the American pace in European 
conditions. Aft er 1924, in an eff ort to cope with expansion, the focus was 
placed on construction, mainly on rationalization and typing. It was imple-
mented in three areas:

Production buildings with a base oft he reinforced concrete frame with 
a module of 6.15 x 6.15 m. Since 1927, a portable framework with a circu-
lar cross-sectional openingwas used, along with a  steel ceiling framework 

Prvé domy stavané v osade Svit podľa importovaných typových plánov zo Zlína 
boli charakteristické tehlovým neomietaným murivom. 

Preto sa štvrte zvykli nazývať „červené kolónie“. 
Archív autora
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structure. Cultural and social constructions were also derived from this type.
Individual housing, where the unifi cation of the projects at the end of the 
30’s of the 20th century settled on a double-deck cube-like construction with 
dimensions of 8 x 9 m. Shops and Houses of Services typifi ed sales outlets 
and indoor facilities. Since the beginning of the 20th century, a mature and 
attested concept was introduced to north-eastern Slovakia. Th e fi rst part of 
it is commercial operations, the second construction of the production base.

House of Services inPrešov, was issued a  building permit on May 20, 
1931. A building designed according to economic calculations was located in 
the historical city center. Th e introduction of modernist architecture into the 
center caused a wave of resistance. Despite diffi  culties, the construction pro-
jectwas executed. Th e slightly modifi ed project was partly a typifi ed building 
refl ecting those built in other cities. Prešovwas hit by the fi rst wave of glo-
balization which was perceived from the perspective of traditional domestic 
architecture as negative.

Svit was the fi rst factory in Slovakia built on the undeveloped land. Th e 
fi rst original regional plan from thearchitect František Lýdie Gahura and the 
projects of individual buildings were designed in 1935 in the Zlín Building 
Department. Gradually, the construction of the artifi cial fi ber factory, resi-
dential housing, and cultural and social buildings was executed. Together 
with the social program, a new model of society emerged which was per-
ceived as positive.

Mgr. art. Tomáš Haviar
Súkromný bádateľ v oblasti pamiatkových výskumov
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POTŘEBA KREATIVNÍHO 

PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ 

O 1. SVĚTOVÉ VÁLCE VE 

VÝCHODOKARPATSKÉM REGIONU 

JAKO INOVATIVNÍ FORMA ROZVOJE 

VÝCHODNÍHO SLOVENSKA1

Jaroslav Vencálek

Najvýznamnejšie štátoprávne a politické zmeny v Európe súvisia na začiat-
ku 20. storočia s 1. svetovou vojnou. Tá bola vedená na štyroch frontoch; 
balkánskom, talianskom, západnom a  východnom. Kým na západnom 
a talianskom fronte vzniklo množstvo pamätníkov európskeho významu, na 
východnom fronte, prebiehajúcom od augusta 1914 do mája 1915 najmä 
vo Východných Karpatoch (dnes územie Slovenska, Poľska a Ukrajiny), ne-
existuje žiadny zodpovedajúci pamätník, ktorý by tieto udalosti nielen pri-
pomínal, ale aj odkazoval na množstvo krajinných pamätihodností. Vzhľa-
dom k historicky špecifi ckému regionálnemu postaveniu Stropkova a  jeho 
doterajším aktivitám sa navrhuje vybudovanie stálej výstavnej expozície 
v kaštieli tohto mesta.

I po sto letech od ukončení 1. světové války (1918) jsou lidské životy nadá-
le poznamenávány nedostatkem znalostí o fungování komplexních a vý-
vojově složitých společenských systémech, a taktéž nedostatkem znalostí 
o vzájemném vztahu vnitřního prostředí lidí (společenských entit) a vněj-
šího prostředí, v němž se životy lidských společenství vyvíjely či v součas-
nosti vyvíjejí. Je evidentní, že rozdílnost historického vývoje jednotlivých 
částí Evropy se promítla i do jejich vztahu k bojům na frontách 1. světové 

1 Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA č. 1-0077/17 „Politicko-
-priestorová štruktúra štátu v  podmienkach globalizácie“ (vedúci projektu: prof. 
RNDr. Robert Ištok, PhD.). 



165

války. Je bohužel pravdivou skutečností že v krajině, kde se uskutečňovaly 
válečné operace na „Východní frontě“ této války, v  žádném současném 
státě, tedy ani na severovýchodním Slovensku, v  jihovýchodním Polsku 
či v Zakarpatské oblasti Ukrajiny neexistuje důstojný památník, který by 
připomínal tyto události.2 

Ve Svidníku byla sice Muzejním oddělením Svidník otevřena dne 
3. 10. 2011 nová „Centrální expozice Vojenského historického muzea“, 
která v časové návaznosti mapuje sled vojenských událostí ve Východ-
ních Karpatech v  letech 1914 – 1945. Tato expozice je ale přirozeným 
způsobem propojena s geniem loci krajiny, mající jednoznačnou a nez-
pochybnitelnou vazbu na Karpatsko-dukelskou operaci v období 2. svě-
tové války. Proto i v terénu se nachází velké množství dobových artefaktů 
a reálií dokumentujících průběh karpatsko-dukelské operace. Jedinečnost 
a unikátnost muzejní expozice tak v tomto smyslu dlouhodobě ovlivňuje 
pozornost zájmových skupin, majících zájem především o historii bojů ve 
Východních Karpatech v období 2. světové války. 

Ve vztahu k  l. světové válce je v  evropském kontextu zjevné, že na 
místech bojů „Západní fronty“ vzniklo velké množství památníků. Něk-
teré z nich jsou výsledkem velkolepých architektonických projektů, jiné 
vznikly z popudu jednotlivců majících osobní zájem rozšířit formy pre-
zentace tohoto válečného konfl iktu, odehrávajícího se na bojištích západ-
ní frontové linie. A tak např. v severovýchodní Francii, ve Verdunu, kde po 
deset měsíců v roce 1916 probíhaly tuhé boje, byl vybudován nejen mo-
numentální památník v  podobě Muzea Verdun (Mémorial de Verdun), 
pohřebiště Osárium se 130 tis. ostatky neznámých vojáků (Ľossuaire de 
Donaumont) a vojenský hřbitov s více než 13 tis. pohřbenými vojáky, ale 
i velké množství drobných muzejních expozic. Ve vesnici Romagne sous 
Mounfancon tak z iniciativy Jeana-Paul de Vries vznikla dobová restau-
race s  muzeem, jehož smyslem je propojování gastronomie, dobových 
sbírkových artefaktů 1. světové války a francouzských tradic. V jiné vesni-
ci jménem Nantillois manželé Didi a Marten Otte (původem z nizozem-
ského Alkmaru) vybudovali muzeum bojů na západní frontě 1. světové 
války se zaměřením na personifi kované exponáty, přitahující pozornost 
rodinných příslušníků padlých vojáků z celé západní Evropy. Přestože toto 
území bývá pojmenováváno jako „region smutných vzpomínek“, přitahu-
je neobvykle velkou pozornost členů nejrůznějších vojenských spolků či 
klubů. Není vůbec žádnou zvláštností, když v průběhu jednoho roku se 

2 Príspevok je čiastkovým výstupom grantovej úlohy Výskum hraníc a cezhraničná spo-
lupráca: rozšírenie ponuky vysokoškolského vzdelávania v politických vedách – KEGA 
č. 54PU – 4/2016. (garant projektu: doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.).
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v této krajině uskuteční na dvě desítky nejrůznějších vzpomínkových akcí, 
z  nichž některé připomínají happeningy, a  to ať již ve smyslu mítinků, 
rekonstrukcí vojenských bitev, divadelních představení, výtvarných ple-
nérů, hudebních matinée či prezentace dobové regionální gastronomie. 
Všechny tyto formy každoročně přitahují pozornost mnoha set tisíc tu-
ristů z celého světa. To vše, v přímé vazbě na genia regionis této části zá-
padoevropské krajiny, podporuje rozvoj drobného a středního podnikání. 
Neméně důležitý je rozvoj sociálních a společensko-kulturních kohezních 
sil a vztahů, propojujících toto území s jeho širším zázemím. 

U  příležitosti 100. výročí ukončení bojů 1. světové války a  vzniku 
Československa vyvstala opět aktuální společenská potřeba napomáhat 
rozvoji podmínek, které by umožnily předávat jednak následujícím ge-
neracím, jednak i  potenciálně rozrůstajícímu se množství návštěvníků 
východokarpatského regionu informace o této historické etapě společen-
ského vývoje regionu Východních Karpat. To proto, poněvadž právě tyto 
události vytvářejí v přeshraničním regionu současné Slovenské republiky, 
Polska a Ukrajiny zcela unikátní charakter genia loci této část evropského 
kontinentu. 

Je třeba zvýraznit skutečnost, že Slovenská republika, na jejímž území 
se v  letech 1914 – 1915 odehrávaly boje na východní frontě 1. světové 
války, neměla a doposud nemá žádný významnější kulturní objekt, který 
by komplexněji připomínal jak tyto válečné události, tak i  jejich vliv na 
budoucí politické formování státních útvarů na pomezí vlivů střední, vý-
chodní a jihovýchodní Evropy.

V této souvislosti je potřebné konstatovat, že právě sled historických 
událostí v první čtvrtině 20. století zcela jednoznačně potvrdil specifi cké 
postavení, ale i roli, funkci a význam města Stropkova. To se v evropském 
kontextu dostalo poprvé výrazněji do povědomí lídrů evropské politiky 
prostřednictvím vojenských manévrů rakouskouherské armády, jejichž 

takticko-strategická lo-
kalizace byla v roce 1911 
nasměrována do širšího 
zázemí Stropkova. 

Odhalení pamětní desky 
arcivévodovi Františkovi 
Ferdinandovi d´Este na zdi 
„kaštieľa“ Stropkov 
dne 29. 9. 2018.
Foto: J. Vencálek
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Ve dnech 12. – 15. září 1911 byla ve Stropkově a jeho okolí soustředěna 
100tisícová rakousko-uherská armáda za přímé účasti arcivévody Františ-
ka Ferdinanda d´Este. Hlavní velitelství bylo zřízeno právě ve Stropkově, 
přičemž v  místním zámku (kaštieľ) byl arcivévoda František Ferdinand 
d´Este ubytován. Pamětní deska připomínající tuto událost byla odhalena 
na průčelí stropkovského „kaštieľa“ dne 29. 9. 2018 

Marko Vateha uvádí v  příležitostném jubilejním tisku slova Mileny 
Ostrolucké – autorky monografi e města Stropkova: „František Ferdinand 
d´Este sa spolu s  náčelníkom generálneho štábu, generálom Františkom 
Konrádom von Hőtzendorfom, zúčastnili na cvičení dôležitých bojových 
akcií na Dukle, pri Smilne a na Danínskom kopci.3 Manévre skončené v pia-
tok 15. septembra okolo desiatej hodiny a podľa uznaných slov následník 
trónu sa vydarili znamenite. A dôkaz spokojnosti s ubytovaním František 
Ferdinand daroval svojej domácej – manželke hlavného služného Maloňa-
ia – zlatý náramok zdobený drahými kameňmi. Dňa 16. septembra v poo-
bedňajších hodinách odcestoval následník trónu cez Bardejov, Žilinu a Bra-
tislavu do Viedne. Členovia generálneho štábu, príslušníci dôstojníckeho 
a  poddôstojníckeho zboru i  radoví vojaci opúšťali mestečko postupne až 
do pondelka 18. septembra. Jediným tieňom na slávnostnej nálade Strop-
kovčanov počas cisárskych manévrov bola smrť dlhoročného stropkovské-
ho richtára Jozefa Žanonyho. Zomrel deň pred príchodom následníka do 
Stropkova a in memoriam mu bol za zásluhy udelený zlatý kríž.“ 

Ústředním motivem tohoto vojenského cvičení byl možný útok car-
ského Ruska z  prostoru východní Haliče do rakousko-uherské monar-
chie. O tři roky později, tedy 28. 6. 1914, zemřel na následky sarajevského 
atentátu následník trůnu František Ferdinand d´Este . Sílící rozpory mezi 
mocenskými bloky eskalovaly a vedly ke vzniku první světové války. Její 
začátek je spojován s 28. 7. 1914, kdy Rakousko-Uhersko  vyhlásilo válku 
Srbsku. Dne 31. 7. 1914 vydal německý císař Vilém II. (spojenec rako-
usko-uherské monarchie) ultimátum Rusku, aby zrušilo několik dní před 

3 Použitá a  odporúčaná literatúra: BURAĽ, Miroslav (ed.). Mementá prvej svetovej 
vojny, diel II. / Cintoríny v okresoch Snina a Stropkov. Humenné : Jana Fedičová – 
REDOS, 2009, s. 128, ISBN 978-80-969233-7-3; KRASTEV, Ivan. Budoucnost pro 
většiny. In GEISELBERGER, Heinrich (ed.). Velký regres / Mezinárodní rozprava 
o duchovní situaci dneška. Praha : Rybka Publishers, 2017, s. 89-107. ISBN 978-80-
87950-34-0; POP, Ivan. Podkarpatská Rus. Praha : Libri, 2005, s. 192, ISBN 80-7277-
261-9; VATEHA, Marko. Sté výročie usporiadania veľkých manévrov rakúsko-uhor-
skej armády v Stropkove / 12-15. september 1911 - 2011. Stropkov : Občianske zdru-
ženie za Angažovanosť a kultúru, 2011, s. 28; VENCÁLEK, Jaroslav. Genius loci jako 
fenomén vnější sociální a územní koheze v kontextu rozvoje přeshraniční spolupráce 
SR – Ukrajina – PL. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 110. ISBN 
978-80-555-1833-6. 
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tím nařízenou mobilizaci. Den poté vyhlásila Německá říše taktéž vše-
obecnou mobilizaci a současně vyhlásila válku Rusku. Rakousko-uherská 
monarchie vyhlásila válku Rusku o pět dnů později (6. 8. 2014). Násle-
dovalo vyhlášení války Rakousko-Uhersku (Österreich-Ungarn), a to jak 
Francií (11. 8.), tak Velkou Británií (12. 8.). Rakousko-Uhersko  tak vedlo 
válku hned na několika frontách. 

Rakousko-uherské jednotky určené pro boj ve východní Haliči (cen-
trum Lvov) se začaly přesouvat do tohoto území již 12. srpna. Vojenské 
jednotky ze srbské fronty začaly být do Haliče přesouvány od 18. srpna 
(první přesun jezdectva 2. c. a k. armády) do 9. září (poslední vlak vyjíž-
dějící s vojskem 2. c. a k. armády z balkánského bojiště). Vojsko bylo sous-
třeďováno ve Lvovské oblasti Ukrajiny na linii Stryj (Стрий) , dnes zápa-
doukrajinské město s 60 tis. obyvatel – Sambor (Самбір) , dnes ukrajinské 
město při hranici s Polskem s 35 tis. obyvatel. Záměrem rakousko-uher-
ských vojenských stratégů měl být bleskový úder v prostoru mezi řekami 
Vislou (Wisła)  a Bugem (Західний Буг)  s cílem zatlačit carskou armádu 
až ke Kyjevu, což se později ukázalo jako nerealistické. K tomuto cíli mělo 
sloužit i přenesení hlavního vojenského velitelství z Vídně do pevnostního 
města Přemyšle (Przemyśl) –  centra střední Haliče (Галичина, Galicja). 
V případě vojenského neúspěchu rakousko-uherské armády bylo zjevné, 
že bude muset ustoupit na jih do horského pásma Východních Karpat. 
V bitvě u Krašniku (první bitva 1. světové války mezi rakousko-uherskou 
a carskou armádou), uskutečněné ve dnech 23. – 25. 8. 1914, porazila ra-
kousko-uherská armáda carskou ruskou armádu a zatlačila ji zpět na vý-
chod. Ve dnech 23. – 31. 8. 1914 se uskutečnila jižně od Olsztyna vítězná 
bitva německé armády proti carské armádě u Tennenbergu (dnes polská 
obec Stębark). Po krvavých masakrech koncem srpna 1914 v bitvách u To-
maszówa  (dnes polské město v blízkosti ukrajinské hranice) a Komarowa  
vzrostl protirakouský odpor jak ze strany civilního obyvatelstva rakousko-
-uherské monarchie, tak i  v  řadách vojáků odjíždějících na frontu. Vý-
razné vítězství zaznamenali Rusové v bitvě u Rawy Ruské (Рава-Руська) , 
dnešního ukrajinského města při hranici s Polskem, posléze ve dnech 2. 
– 11. 9. 1914 zvítězili i v bitvě u Lvova .

Mobilizované rakousko-uherské vojenské zálohy, které byly po želez-
nici dopravovány na území současné Slovenské republiky do Humenného  
a Michalovců a  byly začleňovány k jednotkám XII. armádního sboru ge-
nerála pěchoty Hermanna Kövess von Kövesshaz a. A právě město Strop-
kov  jako hlavní centrum týlového zázemí východní fronty se opět dostalo 
do výrazné celoevropské pozornosti. 

Po porážce v  Haliči (Galicja) se rakousko-uherská armáda stáhla 
koncem září 1914 na čáru polských řek Dunajec  a Biała a do Nízkých 
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Beskyd  na linii Dukelský průsmyk  – Svidník  – Stropkov . Dne 26. září 
1914 držela frontovou linii ve Stropkově 2. armáda generála jezdectva 
a  pozdějšího polního maršála Eduarda svobodného pána von Böhm-
-Ermolli  (1856 – 1941). 

V  území současné Slovenské republiky a  Ukrajiny se linie východ-
ní fronty táhla dál na východ od území okresu Stropkov . Frontová linie 
směřovala k  východokarpatským průsmykům. Nejbližším ke Stropkovu 
byl Lupkovský průsmyk  (640 m  n. m.) v  Laborecké vrchovině  Nízkých 
Beskyd  (okres Medzilaborce , SR). Na území současné Ukrajiny vedla 
frontová linie k Užockému průsmyku (Ужоцький перевал), nacházející-
mu se v nadmořské výšce 853 m u obce Užok (Ужок)  v pramenné oblasti 
řeky Uh (Уж) na pomezí Zakarpatské a Lvovské oblasti Ukrajiny. V tomto 
průsmyku se koncem září 1914 podařilo rakousko-uherské armádě zadr-
žet carskou armádu. 

Dále frontová linie směřovala k Vereckému průsmyku  (839 m n. m.) 
nacházejícímu se na rozvodí řek Latorica  (Латориця) a Stryj  (Стрий), 
dále k  Toruňskému průsmyku (930 m  n. m.) na hranici Zakarpatské 
(Закарпатська область)  a Ivano-frankivské oblasti  (Івано-Франківська 
область)  a dále k pramenné oblasti vodního toku Rika (Ріка) , ústícímu 
v Chustu (Xуст)  do Tisy . Ve Východních Karpatech směřovala frontová 
linie až k  Jablonickému průsmyku (931 m  n. m.) na hranici Zakarpat-
ské  a Ivanofrankivské oblasti v pramenné oblasti řeky Tisy. Všechny tyto 
současné ukrajinské průsmyky se nacházely od roku 1918 do začátku 2. 
světové války na československo-polské státní hranici. V září 1914 se jimi 
ruská armáda dostala na jižní stranu Východních Karpat až k Mukačevu 
(Мукачеве) , Jasině (Ясіня)  a dnes rumunskému městu Marmarošská Si-
hoť (Mármaros Sziget). 

Politolog, kulturolog, historik, ale i bohemista a propagátor rusínské 
kultury Ivan Pop  (*1938) ve své monografi i Podkarpatská Rus uvádí: „Pří-
padná ztráta karpatských průsmyků by pro rakousko-uherskou armádu 
znamenala otevření bran pro vstup ruské armády do Dunajské kotliny 
(poznámka: Tím je myšlena Velká Dunajská kotlina , vstupující na úze-
mí Slovenské republiky tzv. Východoslovenskou nížinou). Proto byly boje 
v Karpatech svým rozsahem, důležitostí a houževnatostí pro Rakousko-
-Uhersko  a Rusko jedněmi z nejvýznamnějších období první světové vál-
ky. … Začátkem ledna 1915 se ruská armáda dostala hluboko do údolí řek 
Uh (Уж) , Latorica  (Латориця), Rika (Ріка)  a  Tisa  (Тиса). V  Užhorodě 
(Ужгород) , vzdáleném od fronty 15–20 km, zavládla panika. Stejná situa-
ce byla v Mukačevu  (Мукачеве) a Chustu  (Xуст). Útok ruské armády však 
postupně ztrácel na síle. Vázlo totiž zásobování, vojáci neměli dostatek 
střeliva a útvary utrpěly velké ztráty. Koncem ledna 1915 bylo ruské voj-
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sko po protiofenzívě vytlačeno z karpatských průsmyků, ale zdecimovaná 
rakousko-uherská armáda musela zastavovat další postup. Ruské vojsko 
defi nitivně opustilo svahy Karpat v květnu 1915, tentokrát pod soustředě-
ným tlakem sil rakousko-uherské a německé armády.“4 

Zohledněme ještě jednu historickou realitu, kterou je vysoký počet 
obětí této války. Válka na rakousko-ruské frontě nabyla koncem roku 2014 
statickou podobu zákopové války, jejíž linie vedla právě územím součas-
ných slovenských okresů Svidník – Stropkov  – Medzilaborce . Po dobu 
čtvrt roku se v tomto území úseky opevněné zákopy pravidelně střídaly 
s úseky, které byly střeženy vojenskými hlídkami.

Jestliže jen do konce roku 1914 padlo v rakousko-uherské armádě na 
všech bojištích první světové války 150 700 vojáků, pak ztráty na východ-
ní frontě činily 81,9 % (123 484 vojáků). V téže době z celkového počtu 
470 409 raněných vojáků na všech bojištích první světové války, pocházelo 
74,7 % (351 498 vojáků) z bojišť východní fronty. Rovněž i údaj o počtu za-
jatých a nezvěstných osob je pro toto území alarmující. Z celkového počtu 
344  404 zajatých, připadlo 77,9 % (268  436 vojáků) právě na východní 
frontu. Statistické údaje o ztrátách na lidských životech byly na úseku vý-
chodní fronty alarmující. Proto již 3. listopadu 1915 bylo především ze 
sanitárních důvodů vytvořeno Oddělení vojenských hrobů c. a k. Vojen-
ského velitelství v  Krakově  (Kraków). V  roce 1916 nastoupil vojenskou 
službu u tohoto rakousko-uherského vojenského oddělení slovenský ar-
chitekt Dušan Jurkovič  (1896–1946).  Pracoval především v pohraničním 
karpatském regionu Nowy Żmigród, kde zakládal vojenské hřbitovy ve 
volné přírodě. Za pietní místa v krajině většinou volil horská návrší a svahy 
horských hřebenů. Toto území se nachází severně od současné slovensko-
-polské hranice (historicky hranice uhersko-haličské), mezi horními toky 
řek Ropa a Wisłoka, kde působil jako hlavní projektant všech hřbitovních 
staveb. Projektoval vojenské hřbitovy č. 1, 2 a 3 (Ożenna), č. 4 a 5 (Grab), 
č. 6 (Krempna), č. 7 (Desznica), č. 8 (Nowy Żmigród), č. 9 (Łysa Góra), č. 
10 a 11 (Wola Cieklińska), č. 43 (Radocyna), č. 44 (Długie), č. 45 (Lipna), 
č. 46 (Konieczna-Beskidek), č. 47 (Konieczna), č. 48 (Regietów Wyżny), č. 
49 (Blechnarka), č. 50 (Wysowa), č. 51 (Regietów Niżny; Rotunda), č. 52 
(Zdynia), č. 53 (Czarne), č. 54 (Krzywa), č. 55 (Gładyszów), č. 56 (Sme-
rekowiec), č. 57 (Uśce Gorlickie), č. 58 (Przysłup; Magura Małastowska), 
č. 59 (Przysłup), č. 60 (Przełęcz Malastowska), č. 61 (Gładyszów; Wirch-
ne), a č. 62 (Banica). Později působil věhlasný slovenský architekt Dušan 
Jurkovič i na jiných místech tehdejší Galicie. Mnohá pohřebiště byla sou-
vislosti z iniciativy polských společenských organizací v souvislosti s vý-

4 VATEHA, ref. 3, s. 10. 
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ročím 100 let od uplynutí 1. světové války nákladně restaurována či jinak 
upravována. Ke zcela nově rekonstruovaným stavbám náleží např. hřbi-
tovní kaple na pohřebišti č. 123 (Łužná – Putski), která po požáru v roce 
1985 byla nově vystavěna a dne 18. 9. 2014 vysvěcena. 

„Tři desítky architektonických projektů vojenských hřbitovů v polské 
části přeshraničního regionu SR – Polsko dokumentují Jurkovičovo po-
znání genia loci (genia regionis) tohoto území, k čemuž dospěl zevrub-
ným studiem lidové architektury v masivu Vnějších Východních Karpat . 
Rozumí se tím poznání podobných a  opakujících se architektonických 
prvků v regionu SR – Polsko – Ukrajina. Prostřednictvím jeho tvorby je 
i současným generacím připomínána důležitost úvah o smyslu historic-
kých událostí.“5 

Vzhledem k dosavadní absenci společensky relevantního památníku 
1. světové války, který by byl ve slovensko-polsko-ukrajinském přeshranič-

ním regionu věnován bojům 
na „Východní frontě“ této 
války, nabízí se úvaha vybu-
dovat v  zámku města Strop-
kova stálou výstavní expozici 
„Stropkov a  1. svetová vojna 
vo Východných Karpatoch“. 
Genius loci území na styku 
Slovenské republiky, Polské 
republiky a  Ukrajiny dispo-
nuje totiž v  celoevropském 
měřítku mnoha jedinečnost-
mi, z nichž fenomén východ-
ní fronty 1. světové války byl 

doposud v evropském kontextu na okraji pozornosti. 
Výstavní expozice by byla členěna do následujících, ucelených, na sebe 

navazujících dílčích částí. Vstupní část by obsahovala výstavní materiály 
týkající se vojenských manévrů rakousko-uherské armády ve Stropkově 
v roce 1911, včetně artefaktů dokládajících pobyt následníka trůnu arci-
vévody Františka Ferdinanda d´Este (např. jeho pracovna včetně voskové 
fi guríny arcivévody) a prezentace městečka Stropkova vzhledem k pestré 
škále společenských, náboženských, národnostních, kulturních, adminis-
trativně-správních a politických poměrů před vznikem 1. světové války.

Druhá část by byla zaměřena na dokumentační materiály a artefakty 
týkající se bojů na východní frontě 1. světové války v regionu Východních 

5 POP, ref. 3, s. 99-101. 

„Kaštieľ“ v Stropkove. Foto: J. Vencálek
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Karpat se zaměřením na území so-
učasných okresů Stropkov, Svidník, 
Medzilaborce, Humenné a  Snina, 
ale i  na východokarpatské části 
bojů v  polské a  zakarpatské části 
Východních Karpat. Vliv válečných 
událostí v  letech 1914 – 1915 na 
život obyvatel a  proměnu krajiny. 
Vojenské cintoríny a  nekropolní 
památky na Východní frontě 1. svě-
tové války ve slovenské části výcho-
dokarpatského makroregionu. 

Třetí část by byla zaměřena 
na evropsky unikátní, kulturně 
chráněnou architekturu nekropolí 
„východní fronty“ 1. světové války, 
prostřednictvím tvorby slovenské-
ho architekta Dušana Jurkoviče. 

Návštěvník by tak měl možnost 
seznámit se s vlivy karpatské lido-
vé architektury na architektonické 
ztvárnění „vojnových cintorínov“ 
na polské straně Východních Kar-
pat, právě prostřednictvím díla 
slovenského architekta Dušana Jur-
koviče. Přestože jeho tvorba na Slovensku, v České republice i v Polsku 
má nezastupitelný evropský význam, nemá tento architekt ve Slovenské 
republice žádnou muzejní expozici. Prostřednictvím výstavní expozice 
„Stropkov a 1. svetová vojna vo Východných Karpatoch“ by tak mohla být 
posilována i přeshraniční spolupráce s cílem rozvíjet aktivity specializo-
vaného cestovního ruchu právě ve slovensko-polském přeshraničním re-
gionu, a to v celoevropské úrovni (např. rekonstrukce významných bitev, 
rozvoj forem drobného podnikání se zaměřením na zajišťování výstroje 
a výzbroje pro repliky aktivit evropských klubů vojenské historie, apod.). 

Čtvrtá část by byla znázorňovala situační maketu vojenského lazare-
tu včetně voskových fi gurín v životních velikostech s dobovým ošacením 
a zařízením, případně dalšími atributy stropkovského lazaretu. Tato část 
by byla obohacena o artefakty nově nalezené v pozůstalosti hraběnky Ilo-
ny Andrássy (1858 – 1952), která proslula svou dobrovolnickou činností 
ve stropkovském lazaretu. Starost o raněné a pohřbívání zemřelých náleží 
k výrazným aspektům genia loci 1. světové války (nejen) ve Východních 

Łużna – Pustki: kaple největšího zrekon-
struovaného vojenského hřbitova (č. 123) 
1. světové války v západní Haliči; projekt 
slovenského architekta Dušana Jurkoviče.

Foto: Mgr. Jarmila Vencálková
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Karpatech. „Následkom zlých ži-
votných podmienok po žatve už na 
začiatku septembra vypukla medzi 
obyvateľmi Stropkova, ale aj medzi 
zvyškami rakúsko-uhorského voj-
ska, ktoré tu zostalo v lazarete, opäť 
cholera. Okrem 312 vojakov, ktorí 
počas roku 1915 zomreli v  Strop-
kove na choleru a na následky zra-
není, zomrelo v  tomto roku 101 
Stropkovčanov.“6 

V  páté části výstavní expozice 
by byly soustředěny dokumenty 
a  artefakty týkající se bojů na vý-
chodní frontě 1. světové války.

Oblast umění (malby, naivní 
umění, grafi ka, beletristická litera-
tura, hudební formy, trojrozměrné 
umělecké artefakty,..). 

Oblast vědy (literární práce 
z  evropských univerzit, vědeckých 
ústavů, muzeí, klubů vojenské his-
torie, vojenských archivů,…)

Poslední (a současně i  první) část výstavní expozice by měla podobu 
multimediálního celostěnového panorama krajiny, v němž by se modelově 
znázorňovaly pohyby východní fronty 1. světové války v průběhu období 
august 1914 – máj 1915, včetně topografi cké orientace v území Východních 
Karpat procházejících slovensko-polsko-ukrajinským přeshraničním regio-
nem. Součástí této části výstavní expozice by byla audiovizuální projekce 
z vybraných časových úseků ve sledovaném časovém období 1914 – 1915. 

Celá expozice by byla plně automatizována pro provoz v devíti jazy-
kových mutacích (slovenština, polština, ukrajinština, maďarština, čeština, 
ruština, němčina, angličtina, francouzština).

Výstavní expozice „Stropkov a 1. svetová vojna vo Východných Karpa-
toch“ umístěná ve stropkovském „kaštieli“ by obsahovala seznamy a obra-
zovou audiovizuální dokumentaci všech vojenských pohřebišť a kulturních 
artefaktů dokumentujících boje na východní frontě 1. světové války ve slo-
vensko-polsko-ukrajinském přeshraničním regionu Východních Karpat 
pro období august 1914 – máj 1915. V těsné blízkosti Stropkova se na po-

6 VENCÁLEK, ref. 3, s. 49. 

Motiv z 1. světové války autora naivního 
umění Nikifora (Majster z Krynice) 
z 20. let XX. století; poľské múzeum 

Romanówka v Krynici-Zdrój.
Foto: Mgr. Jarmila Vencálková
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mezí Ondavské a Laborecké vrcho-
viny nachází obec Veľkrop s největší 
slovenskou nekropolí, připomínající 
boje na východní frontě 1. světové 
války, v níž bylo pohřbeno přes 8,6 
tis. obětí tohoto krvavého konfl iktu. 
Dne 28. 9. 2018 byl tento vojenský 
hřbitov vysvěcen. 

Dne 29. 9. 2018, u  příležitos-
ti 100. výročí ukončení 1. světové 
války se v městě Stropkově konaly 
slavnosti „Manévry 1911“ a na vo-
jenském hřbitově byl odhalen mo-
numentální pomník padlým, 320 
identifi kovaným vojákům z  bojů 
v okolí Stropkova.  

Celoevropsky působícím agenturám cestovního ruchu by tak byl vy-
slán signál pro všechny potenciální zájemce o seznámení se s vlivem mi-
litárních aspektů na historický vývoj (nejen) regionu Východních Karpat. 
Město Stropkov by se stalo nejvhodnějším místem a východištěm do vý-
chodokarpatského regionu při cestách za poznáním evropského kultur-
ního dědictví vázaného na památky po bojích na východní frontě 1. svě-

tové války. Doprovodným efektem 
tohoto procesu by bylo vytváření 
podmínek k  rozvoji drobného 
a středního podnikání ve vazbě na 
posilování aktivit cestovního ru-
chu. Blízkost Stropkova – muzejní-

Odhalování pomníku obětem 1. světové 
války ve Stropkově dne 29. 9. 2018.
Foto: J. Vencálek

Svěcení vojenského hřbitova Veľkrop dne 
28. 9. 2018 u příležitosti 100. let 

od ukončení 1. světové války.
Foto: J. Vencálek

Slavnosti „Manévry 1911“ ve Stropkově, 
konané dne 29. 9. 2018 u příležitosti 
100. let od ukončení 1. světové války.

Foto: J. Vencálek
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ho centra prezentujícího boje na východní frontě 1. světové války ve Vý-
chodních Karpatech a města Svidník – muzejního centra prezentujícího 
boje v Karpatsko-dukelské operaci 2. světové války, by mohla působit jako 
iniciační faktor rozvoje pozitivních synergických procesů. Ty by ve svých 
společenských důsledcích mohly výrazně přispět k zatraktivnění této kra-
jiny a obohacení komplexně chápaných přeshraničních aktivit mezi Slo-
venskou republikou, Polskem a Ukrajinou. 

Th e need for creative portrayal of the knowledge 
of the First Word War in the East-Carpathian region 
as an inovative form od development 
of Eastern Slovakia 

A  scientist at the Institute of Humanities in Vienna, Bulgarian political 
scientist Ivan Krastev, presented a view of the reality of the world as follows: 
„Th e world in which we live is more interconnected but less integrated ... 
market mechanisms and the Internet are powerful tools to realize individu-
ally, but at the same time they interfere with the social cohesion of Western 
societies. „(Krastev citation in Geiselberger, 2017, p. 95)

To address the issue of social cohesion, therefore, undoubtedly belong to the 
key tasks of today. One aspect of the genius of the cross-border region of the 
Slovak Republic, Poland,and Ukraine is the phenomenon of the eastern front 
of the First World War. And this potential cohesion on the brink of Central and 
Eastern Europe has been given little attention over the past 100 years.

Due to the unusually high care of the Polish state in the restoration of 
military cemeteries from the First World War on the territory of Poland, 
and due to the exceptional socially benefi cial activity of the Club of Military 
History of the Beskids, based in Humenne, the Military Historical Institute 
and the Military Historical Archive in Bratislava,it is important to set up an 
exhibition dedicated to fi ghting on the eastern front of the First World War.

Th erefore, a proposal was submitted to Stropkov Municipal Authorityto 
establish an exhibition of the First World War in the Eastern Carpathians. 
Th e proposal represents a signifi cant innovation impulse not only to increase 
the attractiveness of north-eastern Slovakia for the European tourist cliente-
le but also becomes a vital material serving to develop positive synergic ex-
ternal cohesive relations between the Slovak Republic, Poland,and Ukraine.

Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc.
Inštitút politologie, Filozofi cká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
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FENOMÉN SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

RÁD A DOKUMENTOVANIE 

POLITICKÝCH DEJÍN V MÚZEU

Viera Kačmaríková

Príspevok upriamuje pozornosť na formovanie a celkový metodický prístup 
politickej zbierky Slovenská republika rád v Krajskom múzeu v Prešove (v 
rokoch 1959 – 1989), ktorý bol pod silnou ideologickou dogmou. Na druhej 
strane práve ideológia si vyžiadala záujem, zber a uchovanie dnes jedineč-
ného materiálu. Druhá časť príspevku predstavuje samotný obsah zbierky 
Slovenská republika rád.

Úvod
Po rozpade Rakúsko-Uhorska vzniká niekoľko nových štátnych útvarov 
v Európe, medzi ktoré patrí aj Československá republika. Tento prechod 
však nebol na našom území plynulý a  bol výrazne podmienený turbu-
lentným vývojom okolitých štátov. Slovensko sa vymaňuje z bývalej mo-
narchie a začleňuje do nového štátu, no obzvlášť na východe krajiny bol 
tento proces komplikovaný. Podieľala sa na tom nerovnomernosť vývoja 
a hospodárskej zaostalosti s dopadom v spoločenskej, národnopolitickej, 
kultúrnej oblasti, a tak v celkovej izolovanosti.1 Vyčerpanosť z vojny, po-
vojnový chaos, vznik ČSR i nedostatok informovanosti, neustála maďar-

1 Podieľali sa na tom maďarské vládne kruhy, ktoré dlhodobo udržiavali – východ-
ných Slovákov v istej osobitosti – aj vďaka národne málo uvedomelej a málopočetnej 
inteligencii a oneskorenému národnooslobodzovaciemu hnutiu. S tým súvisí hlavne 
hnutie okolo Viktora Dvortsáka, ktorý sa snažil budovať jedinečnosť východných 
Slovákov ako tzv. Slovjakov a izolovať ich od národných záujmov. V predvojnových 
rokoch hnutie propagovalo svoju činnosť okolo novín Naša zastava a pokračova-
lo vo svojej dezintegračnej politike po vojne vytvorením Východoslovenskej rady, 
založenej v  Prešove začiatkom novembra 1918, či vyhlásením Slovenskej ľudovej 
republiky v Košiciach v decembri 1918. TAJTÁK, Ladislav. Národnodemokratická 
revolúcia na východnom Slovensku v roku 1918. Bratislava : Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1972, s. 68, 150.
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ská politická snaha o udržanie integrity Uhorska a iné okolnosti vyústi-
li do nespokojnosti, živelných vzbúr, rabovačiek a dotkli sa aj Prešova.2 
V tomto víre sa zmietal východ Slovenska, aj samotný Prešov, ktorý sa stal 
dejiskom piatich štátnopolitických zmien3 na ceste začleniť sa do nového 
štátu. Súčasťou dramatického a dlhého procesu bola aj jedna z turbulencií, 
ktorou je existencia Slovenskej republiky rád (SRR). Táto problematika 
do pádu komunistického režimu bola chápaná ideologicky a nepoukazo-
valo sa na ňu v medzinárodných intenciách, ako na jeden zo závažných 
faktorov, ktorý vstúpil do stredoeurópskeho politického diania a vplýval 
na konečné povojnové usporiadanie. Príspevok nemá v žiadnom prípa-
de objasňovať či historicky dôkladne očisťovať túto udalosť od ideových 
nánosov, pričom ku vzniku a  činnosti SRR bude príležitosť sa venovať 
budúci rok pri 100. výročí jej vyhlásenia. Článok možno rozdeliť na dve 
časti, jedna má priblížiť dokumentovanie zbierky SRR vo fonde Krajského 
múzea v Prešove a druhá predstaví samotný jej obsah. 

Ponímanie Slovenskej republiky rád v Krajskom múzeu v Prešove 
Počas celého obdobia dokumentovania zbierky SRR bol metodický prí-
stup múzea k téme interpretovaný v duchu komunistickej ideológie a všet-
ky postupy ako zbierkotvorná, dokumentačná a odborná činnosť jej boli 
podriadené. Nielen samotná zbierka, ktorá sa postupne formovala, ale aj 
ostatné výsledky a výstupy múzea, ktoré malo vlastivedný charakter, slú-
žili na propagandistické ciele režimu. Múzeum pod týmto vplyvom nieslo 
názov Múzeum Slovenskej republiky rád. Podobná situácia sa nachádzala 
vo viacerých múzeách na Slovensku, avšak otázka vyvstáva – ako doku-
mentovať, nahliadať na politické dejiny, aby ostali bez ideových nánosov, 
do akej miery a s akým odstupom je to vôbec v tom najobjektívnejšom du-
chu možné. Článok vychádza z dobových odborných štúdií a publikácií, 
výročných správ o činnosti slovenských múzeí, zo scenárov výstav či iných 
archívnych dokumentov múzea, ktoré najlepšie refl ektujú vtedajšie chápa-
nie a interpretovanie tejto problematiky a z toho vychádzajúce postupy. 

2 Tragická udalosť v podobe vzbury a následnej popravy vojakov z 31. októbra a 1. 
novembra 1918 vošla do dejín ako prešovská vzbura. HRONSKÝ, Marián. Boj o Slo-
vensko a Trianon 1918 – 1920. Bratislava : Národné literárna centrum, 1998, s. 57. 
ISBN 80-88878-14-4. 

3 ĎURIŠIN, Martin. Prešov a „Slovenska Radova republika“ (1919). In ŠVORC, Peter 
(ed.). Veľká doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia. Prešov : Filozofi cká 
fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 69. ISBN 978-80-555-0465-0. 
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Publikácie, výročia a oslavy Múzea Slovenskej republiky rád 
Čo sa týka spracovania témy, dostupná literatúra v  podobe odborných 
štúdií, monografi í, či iných tlačových výstupov pochádza z  obdobia, 
v ktorom bola podriadená dobovej ideológii. Na druhej strane len vďaka 
vtedajšiemu prístupu a úzkemu profi lovaniu múzea máme zachovaných 
mnoho dokumentov, aj prínosných faksimile, ktoré sú ako pomocný ma-
teriál neoceniteľné v dnešnom historickom výskume. 

Pri príležitosti 40. výročia vzniku SRR a prvých osláv na celoštátnej 
úrovni sa konala vedecká konferencia4 a v Krajskom múzeu bola sprístup-
nená výstava Robotnícke hnutie a 40. výročie Slovenskej republiky rád. 
V tom istom roku (1959) vydalo múzeum ročenku – prvé jedinečné číslo 
edície Nové obzory.5 Vychádzala raz ročne s úlohou oboznamovať s jed-
notlivými oblasťami Prešovského kraja. SRR sú venované štyri príspevky 6 
a všetky tendenčne vnímajú a obhajujú republiku rád. Jeden príspevok je 
od vtedajšieho pracovníka múzea Jozefa Sninčáka, ktorý sa venuje vzniku 
SRR v Prešove.

Pre múzeum znamenalo 50. výročie vyhlásenia SRR významnú udalosť. 
V júni 1969 bola sprístupnená verejnosti prvá špecializovaná expozícia Slo-
venskej republiky rád. Oslavy sa využili aj na otvorenie ďalších vlastivedných 
expozícii (expozície prírodných vied, archeológie, dejín feudalizmu a kapi-
talizmu do roku 1945, dejín umenia a národopisu).7 Odznelo 5 prednášok 
o SRR, publikovalo sa v časopisoch Bojovník a Vlastivedný časopis. Naj-
významnejším počinom roka bola publikácia – zborník Slovenská repub-
lika rád, ktorý zostavila Mária Chmelárová a vydalo Múzeum SRR v Pre-
šove v edícii Nové obzory.8 Neoceniteľným prínosom zborníka je prvýkrát 

4 8. – 9. júna 1959 na Mestskom dome osvety v  Prešove. Program konferencie. In 
Program vedeckej konferencie o Slovenskej republike rád pri príležitosti 40. výročia 
vzniku SRR v Prešove. Zbierkový fond Krajského múzea v Prešove, zbierka Sloven-
ská republika rád 422 (ďalej len zf. KM, zb. SRR).

5 Nové obzory 1. Vlastivedná ročenka Prešovského kraja. Bratislava : Vydavateľstvo 
Osveta, n. p., Bratislava, pobočný závod Martin, pre Krajské múzeum v  Prešove, 
1959.

6 SNINČÁK, Jozef. Utvorenie Slovenskej republiky rád v Prešove 16. júna 1919. s. 31 
– 46.; VICO, Teodor. Ohlas Maďarskej republiky rád v ukrajinských obciach Zakar-
patska. s. 47 – 51.; SINKULOVÁ, Ľudmila. Zdravotníctvo v Maďarskej a Slovenskej 
republike rád., s. 52 – 59.; Spomienky účasníkov na Slovenskú republiku rád. s. 60 
– 62; Dokumenty k Slovenskej republike rád. s. 60 – 70.

7 Výročné správy o činnosti slovenských múzeí za rok 1969. Muzeologický kabinet Slo-
venského národného múzea v Bratislave. 1970, s. 98. 

8 CHMELÁROVÁ, Mária (ed.). Slovenská republika rád. VÝBER DOKUMENTOV : 
Edícia Nové obzory. Prešov : Múzeum SRR v Prešove vo Východoslovenskom vyda-
vateľstve v Košiciach, 1969, 161 s.
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publikovaný a sprístupnený celý rad dokumentov, ktorý aj napriek dobovej 
interpretácii mohol poslúžiť k ďalšiemu historickému bádaniu. Výber doku-
mentov,9 ktoré pochádzali z veľkej časti z prešovského múzea, predstavujú 
plagáty, letáky, vyhlášky, brožúry, noviny, písomné materiály, ktoré vznikli 
činnosťou orgánov SRR v Prešove a fotografi e dokumentov, bojových akcií, 
zhromaždení a  iných tlačovín. Dobová recenzia publikáciu síce pozitívne 
hodnotila a vyzdvihla úlohu priblížiť SRR smerom k verejnosti, no na strane 
druhej poukázala na nesprávny postup editorskej činnosti v oblasti iden-
tifi kácie prameňov a širšieho historického bádania. Podľa recenzenta Jána 
Mlynárika vyvstala otázka, ktorá je aktuálna aj dnes – „A tak stojíme pred 
úlohou obsiahlej vedeckej edície dokumentov o SRR, ktorá by položila zák-
lad serióznemu a sústavnému, fundovanému bádaniu o významných uda-
lostiach našich novodobých dejín“.10 

Je potrebné zmieniť sa o odbornej štúdii z významnej dvojzväzkovej 
publikácie editora Imricha Sedláka Dejiny Prešova 2, na ktorej sa podie-
ľali viacerí odborní zamestnanci prešovského múzea a  časť je venovaná 
SRR ako výsledok vedeckého výskumu v dokumentoch nachádzajúcich sa 
v zbierkovom fonde.11 

Pri príležitosti 60. výročia SRR bola v  múzeu v  roku 1979 otvorená 
nová expozícia „Slovenská republika rád – plnenie jej revolučného odka-
zu“.12 Veľká plocha bola doplnená fotografi ami aj trojrozmerným materi-
álom s použitím formy kontrastu a symbolu, ktorým sa poukazovalo na 
priepastný rozdiel vládnucej triedy a pracujúceho ľudu.13 Zároveň sa ko-
nala počas dvoch dní v Prešove ideologická konferencia a sympózium. Ich 
súčasťou bola prehliadka novej špecializovanej expozície.14 Z celoštátnej 

9 112 strán textového a 49 strán fotografi ckého materiálu
10 MLYNÁRIK, Ján. Nový zborník dokumentov o SRR. In Nové obzory 12. Spoločen-

skovedný zborník východného Slovenska. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo 
pre Múzeum SRR v Prešove, 1970, s. 506 – 508. 

11 CHMELÁROVÁ, Mária – PAŽUR, Štefan. Politický vývin v prvom desaťročí trva-
nia ČSR. In SEDLÁK, Imrich (ed.). Dejiny Prešova 2. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo v Košiciach pre Múzeum SRR v Prešove, 1965, s. 146 – 168. 

12 Slovenská republika rád – Plnenie jej revolučného odkazu. Scenár expozície. Prešov : 
Múzeum SRR v Prešove, 1976, s. 8.

13 Bližšie v správe BEŇOVSKÝ, Boris. Slovenská republika rád – plnenie jej revolučné-
ho odkazu (Nová expozícia Múzea SRR v Prešove). In Nové obzory 21. Spoločensko-
vedný zborník východného Slovenska. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo pre 
Múzeum SRR v Prešove, 1979, s. 411 – 416. 

14 KOVÁČ, Andrej. Ideologická konferencia a sympózium venované 60. výročiu vy-
hlásenia Slovenskej republiky rád. In Nové obzory 23. Spoločenskovedný zborník 
východného Slovenska. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo v  Košiciach pre 
Múzeum SRR v Prešove, 1981, s. 317 – 320.
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BEŇOVSKÝ, Boris. Byť prvým 
plameňom. Pamätná publikácia 
venovaná 60. výročiu vyhlásenia 
Slovenskej republike rád. Košice : 
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konferencie vyšiel zborník Slovenská republika rád,15,v ktorom je publi-
kovaných 14 referátov popredných historikov a lektorov aj zo zahraničia. 
Medzi nimi je príspevok historika prešovského múzea Borisa Beňovské-
ho, ktorý sa venuje stavu zbierkových fondov v múzeách v Prešove a Ko-
šiciach.16 Pamätnú publikáciu Byť prvým plameňom17 k výročiu vydáva aj 
samotné múzeum, v ktorej sú cenné komentáre a spomienky pamätníkov 
prvej svetovej vojny a SRR. Má popularizačný charakter a je doplnená ob-
razovým materiálom dokumentačného, umeleckého charakteru a  revo-
lučnou poéziou. 

15 KANIS, Pavol (ed.). Slovenská republika rád. Materiály z  ideologickej konferencie 
k 60. výročiu SRR konanej v Prešove 17. – 18. mája 1979. Bratislava : Ústav marxiz-
mu-leninizmu ÚV KSS, 1980, 241 s. 

16 BEŇOVSKÝ, Boris. K otázke zbierkových fondov Slovenskej republiky rád vo Vý-
chodoslovenskom múzeu v Košiciach a v Múzeu Slovenskej republiky rád v Prešove. 
In KANIS, ref. 15, s. 213 – 222.

17 BEŇOVSKÝ, Boris. Byť prvým plameňom. Pamätná publikácia venovaná 60. výročiu 
vyhlásenia Slovenskej republike rád. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo Koši-
ce, 1979, 144 s. 

Vládna delegácia v Múzeu Slovenskej republiky rád v Prešove z roku 1969 pri 
príležitosti 50. výročia vyhlásenia Slovenskej republiky rád a otvorenia jej novej 

expozície, vľavo minister kultúry Miroslav Válek.
Krajské múzeum v Prešove
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Rovnako pri 65. výročí vyhlásenia SRR sa organizovala v  roku 1984 
v Prešove ideologická konferencia, kde vystúpil za múzeum Jozef Palašthy 
s referátom Charakter Slovenskej republiky rád a jej revolučný odkaz pre 
dnešok. Expozičné priestory múzea boli doplnené a novozískaný materiál 
a zaujímavosťou sa stal dokumentárny fi lm Proletárske leto, ktorý vyrobil 
Krátky fi lm Bratislava v spolupráci s Múzeom SRR. Ten približuje atmo-
sféru rokov 1917 – 1919 autentickými zábermi, ktoré sa zachovali vo fi l-
mových archívoch.18 V tomto roku vyšla aj publikácia Borisa Beňovského 
a Ladislava Deneša Z temnôt k slobode 19, ktorá mapuje pamiatky robot-
níckeho a komunistického hnutia v okrese Prešov a čiastočne sa dotýka 
aj SRR.

V rámci osláv 70. výročia vyhlásenia SRR bola v múzeu sprístupnená 
posledná výstava Slovenská republika rád – Dokumenty a materiály (máj 
– október 1989).20 Ku výstave boli pre verejnosť vydané obrazové kataló-
gy – SRR – výber dokumentov a fotodokumentov zo zbierkového fondu 
múzea.

Náplň a budovanie zbierky Slovenská republika rád
Obsahová náplň,  budovanie zbierok a  samotná činnosť v  múzeu so za-
meraním na revolučné robotnícke hnutie sa začali rozvíjať – vychádzajúc 
z komunistickej tradície od 50. rokov 20. storočia. Ide o dovtedy absolút-
ne nový prístup dokumentovania novších dejín (ktorých téma patrila ešte 
do politológie). Mnohé múzeá, ako aj múzeum v Prešove sa systematicky 
obohacovali o nové dokumenty, s cieľom odrážať atmosféru sociálneho, 
politického hnutia, nielen so zámerom zachytiť reálny obraz povojnového 
novovznikajúceho Československa, ale použiť túto náplň pre pozdvihnu-
tie socialistických myšlienok. V Prešove možno hovoriť o systematickom 
zbere dokumentov, o historickom výskume a záchrane materiálov od ešte 
žijúcich účastníkov až v súvislosti so 40. výročím vyhlásenia SRR. Dovte-
dy bol zber iba náhodný. V roku 1960 došlo k novému územnosprávne-
mu členeniu Slovenska a  sieti múzeí vo Východoslovenskom kraji, čím 
sa vytýčili ciele i úlohy dokumentovať robotnícke a komunistické hnutie 
a hľadať počiatky ich tradície v minulosti. To malo dopad aj na to, že sa 

18 KYSEĽOVÁ, Mária. Významné podujatia k 65. výročiu Slovenskej republiky rád. In 
Nové obzory 26. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. Košice : Výcho-
doslovenské vydavateľstvo pre Múzeum SRR v Prešove, 1984, s. 302.

19 BEŇOVSKÝ, Boris – DENEŠ, Ján. Z temnôt k slobode. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo v Košiciach pre Múzeum SRR v Prešove, 1984, 120 s.

20 KYSEĽOVÁ, Mária. Slovenská republika rád – dokumenty a materiály /Výstava ve-
novaná 70. výročiu vyhlásenia Slovenskej republiky rád/. (Scenár výstavy). Prešov, 
1989.
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Krajské múzeum od 1. januára 1961 premenovalo na Múzeum Slovenskej 
republiky rád.21 Zbierka SRR v Prešove sa formovala ako súčasť úseku vý-
skumu a dokumentácie dejín robotníckeho hnutia s hlavným zameraním 
na zberateľskú oblasť bývalého územia Šarišskej župy, ale aj celej pôsob-
nosti republiky rád.22 

Zbierkový fond Krajského múzea (zf. KM) v Prešove – zbierka Sloven-
ská republika rád (zb. SRR) 
V Krajskom múzeu sa nachádzajú významné dokumenty, ktoré sa týkajú 
celého územia Slovenska v súvislosti so SRR, aj keď snaha bola obohacovať 
fond najmä o tie, ktoré sa týkajú Prešova či východného Slovenska.

Zbierka Slovenskej republiky rád obsahuje 1087 zbierkových pred-
metov, z toho:

A: 62 zb. predmetov (z toho 3 kópie) sa týkajú priamo Prešova, B: 219 
zb. predmetov (z toho 47 kópií) ostatného územia, C: 685 zb. predmetov 
prezentujú osobnosti, ktoré sú späté so SRR, D: zvyšné zb. predmety súvi-
sia s obdobím budovania socializmu.

Je potrebné spomenúť a vyčleniť niektoré kľúčové dokumenty, na jed-
nej strane ide o nariadenia a príkazy, vyhlášky, zostrené opatrenia, ktoré sa 
snažili zabrániť šíreniu revolučnej vlny v Československu zo strany vlády 
(ešte pred vyhlásením SRR), u nás vydané Šarišským županom Pavlom 
Fábrym a  v rámci Slovenska ministrom Vavrom Šrobárom. Na druhej 
strane sú tu propagačné letáky, ktoré mali informovať, agitovať o novo-
vznikajúcich revolučných vládach, ich poslaní, úlohe v povojnovom svete 
a  apelovať k  ich pripojeniu. Po vzniku republiky rád v  Maďarsku23 ako 
aj na Slovensku mali ďalšie letáky a vyhlášky zabezpečovať aj s nadšením 

21 KUŠNÍR, Jozef (ed.). 70 rokov Krajského múzea v Prešove. Prešov : Krajské múzeum 
v Prešove, 2015, s. 30. ISBN 978-80-971844-2-1.

22 PAŽUR, Štefan. Vznik a činnosť Múzea Slovenskej republiky rád. In PAŽUR, Štefan 
(ed.). Dvadsať rokov Múzea slovenskej republiky rád v Prešove. Košice : Vydalo Mú-
zeum SRR v Prešove vo Východoslovenskom vydavateľstve – Edícia Nové obzory, 
1967, s. 25.

23 V  povojnovej situácii sa porazené Maďarsko odmietalo vzdať Slovenska a  presa-
dzovalo uchovanie integrity Veľkého Uhorska. Pod vplyvom revolučných udalostí 
v Rusku (1917) sa v Maďarsku 21. marca 1919 chopila moci maďarská boľševická 
vláda na čele s Bélom Kunom a vyhlásila Maďarskú republiku rád. Domáce víťazstvo 
bolo nedostačujúce, preto Maďarská republika rád s podporou boľševikov v Rus-
ku mala v pláne rozšíriť revolúciu do Nemecka, Rakúska, ČSR a Poľska. Bez me-
dzinárodnej podpory nemala nádej udržať sa v Európe, ktorú kontrolovala víťazná 
Dohoda. Rozhodla sa pre agresiu proti ČSR a ako zámienka poslúžilo prekročenie 
demarkačnej čiary čs. armády. Maďarská armáda začala ofenzívu na Slovensko kon-
com mája 1919. HRONSKÝ, ref. 2, s. 173. 
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presviedčať o cieli revolučnej republiky. Tretiu skupinu tvoria letáky – prí-
kazy, vyhlášky, či iný propagačný tlačový materiál, ktoré mali zabezpečo-
vať správny chod republiky rád a zároveň riešiť problémy, ktoré priamo 
vyvstávali zo samotnej jej existencie. 

Máme zachované dokumenty z obdobia pred vyhlásením SRR, kedy 
úrady prevzala do rúk československá moc a jej úlohou bolo chrániť kra-
jinu pred šíriacou sa revolučnou vlnou v Maďarsku . Ide najmä o Ohlas 
o stannom práve na celom území Slovenska z 25. marca 191924, ktorý vy-
dal Vavro Šrobár, minister – splnomocnenec vlády ČSR pre správu Slo-
venska s  úmyslom zabezpečovania poriadku a  bezpečnosti obyvateľov. 
Hneď na to nasledovala reakcia a nariadenie vydané v Prešove od Šariš-
ského župana Pavla Fábryho o  stannom práve z  28. apríla 1919, v  kto-
rom zakazuje akékoľvek zhromažďovanie v uliciach či v domoch a iné. Na 
ďalší deň župan vydal prísnejšie nariadenie – zostrenie štatária pre Šariš 
z 29. apríla 1919.25 V ňom nariaďuje odňať zbrane akéhokoľvek druhu pod 
hrozbou zastrelenia. V ten deň vydáva aj nariadenie, v ktorom označil 14 
popredných občanov mesta Prešova ako rukojemníkov pre prípad, ak by 
bol verejný poriadok akýmkoľvek spôsobom porušený.26 Máme uchované 
nariadenia Pavla Fábryho pre všetkých policajných kapitánov či prednos-
tov služobných úradov na stíhanie manželky komunistického vodcu Bélu 
Kunu, Ireny Kunovej a jej spoločníkov kvôli falošným pasom.27 

Letáky na celom území Slovenska informovali o existencii Maďarskej 
republiky rád a  vytvorení diktatúry. Informácie sa dostávali medzi ľudí 
zo šíriaceho sa Ohlasu – oznámenia Bélu Kunu – ľudového komisára pre 
zahraničné veci Maďarskej republiky rád,28 so žiadosťou o  spoluprácu 
a spojenectvo robotníckej triedy na Slovensku. Písali o programe diktatú-
ry s nosným heslom „PROLETARI SVETA SPOJTE SA!“ a vyzývali robot-
níkov na Slovensku, aby vytvorili rovnakú sovietsku republiku na svojom 
území29 (plagáty s názvami napr. Kto sú tvoji bratia, kto sú nepriatelia?30, 
S kým oproti stojíš, ten neni je nepriateľ, lež tvoj brat, lebo je chudobný, 

24 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00004.
25 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00001.
26 CHMELÁROVÁ, ref. 8, s. 21 – 22.
27 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00040.
28 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00059. Ohlas mal svojou údernosťou osloviť čo najširšiu 

verejnosť, preto bol preložený do francúzskej, anglickej, talianskej, nemeckej, ru-
munskej, českej a slovenskej reči a rozposlaný ako iskrový telegram (Tamže).

29 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00060, 00084.
30 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00092.
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ako ty!31, Braček oklamali Ťa32). Poukazovali na to, že maďarská Červená 
armáda (ČA) prišla oslobodiť od medzinárodného útlaku, od českoslo-
venskej, maďarskej buržoázie a nechce utláčať žiadne národnosti. Výzvy 
vo fonde múzea sú adresované aj maďarským, rumunským, českým voja-
kom bojujúcim na strane republiky rád,33 či dokonca aj pre proletárske 
ženy,34 ale svoje zastúpenie majú letáky, ktoré oslovujú príslušníkov česko-
slovenskej armády s apelom prejsť na opačnú bojovú stranu a podporiť re-
publiky rád (Nezavraždi maďarského revolucionára, ale uč sa od neho35). 

S prichádzajúcou vlnou maďarskej ČA na naše územie, ktorá postupne 
potláčala československú armádu, začali československí úradníci v  stra-
chu opúšťať svoje úrady. Košice padli do boľševických rúk 6. júna 1919, 
ešte pred vpádom do Prešova, pričom tri dni predtým prebehla evakuácia 
československých úradov, kasární, či vojenského skladiska.36 V deň vpádu 
do Košíc “...6. júna vzdialili sa župan Fábry so svojimi spolupracovníkmi 
na západné Slovensko“.37 Do Prešova vstúpili maďarské vojská ráno 8. júna 
1919, pričom posledné československé vojská odišli z mesta v noci zo 7. 
na 8. júna 1919.

V  zbierke SRR však prevažujú vyhlášky týkajúce sa celého územia 
ako oznamy o  platobných záležitostiach, o  kolkovaní rakúsko-uhorskej 
meny po vzniku ČSR,38 ale aj iných miest, Bardejova, Žipova (policajný 
protokol o  šírení boľševizmu),39 Banskej Štiavnice (zoznam účastníkov 
SRR),40 Košíc (zápisnica zo zasadnutia Revolučnej vlády v Košiciach 23. 
júna 1919,41 vyhlášky starostu mesta o cene potravín pre mesto,42 vyhláš-
ka o strate plachiet v epidemiologickej nemocnici,43 nariadenie direktó-

31 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00099.
32 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01142.
33 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00106, 00107.
34 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00113.
35 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00062.
36 TOMÁŠEK, Dušan. Nevyhlášená válka. Boje o Slovensko 1918 – 1920. Praha : Nakla-

datelství Epocha, 2005, s. 140 – 141. ISBN 80-86328-68-6.
37 KLEIN-TESNOSKALSKÝ, Belo. Ďalšie deje Prešova. In Pamätná kniha mesta Pre-

šova. Diel II. (1701 – 1919). S úvodnými štúdiami Patrika Derfi ňáka a Marcely Do-
menovej a poznámkami Patrika Derfi ňáka. Pôvodný rukopisný zväzok III. Prešov : 
ŠVK v Prešove, s. 79. ISBN 978-80-85734-97-3. 

38 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00026 – 00028.
39 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00008.
40 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00051.
41 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00039.
42 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00030.
43 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01112.
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Vyhláška župana Šarišskej župy dr. Pavla Fábryho z 29. apríla 1919 vydaná 
o zostrení stanného práva v čase prípravy útoku československej armády 

proti Maďarskej republike rád.
Krajské múzeum v Prešove
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ria o tom, že každý majetok do výmery 100 katastrálnych jutárov ostáva 
osobným vlastníctvom,44 nariadenie Revolučnej vlády o štatáriu a zákaze 
pitia alkoholu45 a pod.). Medzi jedinečnú patrí aj výzva k obyvateľom Kar-
patskej Rusi (už po odchode boľševickej armády) generálom Hennocque, 
veliteľom Východných československých vojsk, ktorý poveril správu kar-
patského územia v mene novej republiky dr. Bleichovi, z 18. augusta 1919. 
Sľubuje sa v nej možnosť rozvíjať vlastnú samostatnosť, národnosť, jazyk, 
zriadenie, náboženstvo i zvyky.46 

Letáky, vyhlášky, ktoré sa vzťahujú k  samotnej činnosti Slovenská 
republika rád v  Prešove sú zastúpené v  malom množstve: Robotníci, 
vojaci – výzva k utvoreniu revolučnej armády,47 rozkaz mobilizácie vy-
daný Revolučnou vládnou radou,48 Mestské vojenské veliteľstvo vydá-
va 20. júna 1919 nariadenie o spôsobe, podmienkach a dňoch odvodov 
do maďarskej ČA.49 Rôzne vyhlášky sa zaoberajú prispôsobeniu pobytu 
vojakov v Prešove, napr. vyzvanie o ubytovaní vojakov,50 vyzvanie oby-
vateľov o odovzdaní bielizne a šatstva pre vojakov,51 oznámenie o šetrení 
vodou,52 či o využití konských povozov,53 orientačná tabuľa mestského 
direktória v Prešove,54 o mnohostrannej škodlivosti alkoholu.55 Letáky 
boli v prevažnej miere v maďarčine, no na východnom Slovensku cielene 
písané vo východoslovenskom nárečí s prevládajúcimi prvkami šarištiny 
a zemplínštiny, niektoré nájdeme aj v zbierke SRR. Tento trend nadvia-
zal na predchádzajúce hnutie Viktora Dvortsáka, ktorého úlohou bolo 
pod zámienkou priblíženia sa k ľuďom v dialekte, sabotovať akékoľvek 
národné snahy Slovákov.56 

44 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00031.
45 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01092, 01196.
46 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01141.
47 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00084.
48 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00070.
49 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01147.
50 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01102.
51 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00032.
52 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00033.
53 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00081.
54 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00076.
55 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00016.
56 Hnutie burcovalo ľudí proti československej štátnosti, pričom jedinú záchranu vi-

delo v uchovaní Uhorska s heslom: „Spojme sa na obranu celistvosti maďarského 
územia!“ ŠVORC, Peter. Prešov v prevrate 1918 – 1919 a po ňom. In ŠVORC, Peter 
(ed.) Veľká doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia. Prešov : Filozofi cká 
fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 32. ISBN 978-80-555-0465-0.
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Fotografi e. Zbierka SRR má uchovaný fotografi cký materiál v podobe 
negatívov a  fotografi í (36 týkajúcich sa Prešova), ktorý dokumentuje prvý 
príchod maďarských vojakov na pancierovom vlaku do Prešova na želez-
ničnej stanici ráno 8. júna 1919 a vítanie delegátov maďarskej Revolučnej 
vlády,57 jedinečné zábery vítajúcich obyvateľov58 s pohľadom na mesto v po-
zadí,59 vojakov maďarskej armády oslavujúcich oslobodenie Prešova,60 vstup 
vojakov – pešiakov, jazdcov do mesta, ich postup a presuny pred jednotlivý-
mi budovami so sprevádzajúcim davom ľudí, ktorý ich viedol pred mestskú 
radnicu,61 pohreb maďarských vojakov 12. júna v Prešove pred Kostolom sv. 
Mikuláša,62 sprievod idúci na vyhlásenie63 a vyhlásenie SRR zo 16. júna 1919 
v Prešove na balkóne mestskej radnice,64 odchod delegácie vlády Maďarskej 
republiky rád a lúčenie z odchádzajúceho vlaku v deň po vyhlásení SRR,65 
pohľad na balkón budovy Čierneho orla a protestné zhromaždenie ľudu z 28. 
júna 1919 v súvislosti so stiahnutím vojsk maďarskej ČA z nášho územia,66 
odchod oddielov maďarskej ČA z 1. júla 191967 a posledný vlak odchádza-
júci z Prešova do Košíc 1. júla 1919.68 Z  fotografi í z  iných častí Slovenska 
stojí za zmienku: záber maďarských vojakov v boji pri Bardejove,69 jazdci na 

57 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00779.
58 O postoji Prešovčanov ku vojakom maďarskej ČA písala totalitná literatúra – pod 

ideou budovania socializmu –skreslené informácie. Popularita k maďarským boľ-
ševikom zo strany Prešovčanov bola u  väčšiny len na počiatku. Mnohí nevedeli 
v  povojnovom stave plnom strachu z  prevratov a  zmien, aký výsledok môžu ča-
kať natrvalo. Na fotografi ách vo fonde múzea vidieť davy Prešovčanov, ktorí čakajú 
a sprevádzajú armádu na mnohých miestach v meste. Z dobových prameňov sa do-
zvedáme: „Dostalo sa im skvelé privítanie. Maďarskí šovinisti Prešova videli v nich 
len Maďarov, sľubovali si od ich víťazstva nad Čechmi a zpäťuvedenie maďarské-
ho režimu. Boli však veľmi sklamaní, keď dostali rozkaz sňať maďarské zástavy zo 
striech a vyvesiť červené odznaky komunizmu.“ Belo Klein-Tesnoskalský. In Pamät-
ná kniha mesta Prešova. s. 79. Medzi ľuďmi bolo celkové nepochopenie a odpor voči 
novej štátnosti. Prevládal skreslený postoj k Čechom, ktorí boli vnímaní ako hlavní 
aktéri, ktorí chcú odtrhnúť Slovensko od Uhorska. ŠVORC, ref. 56, s. 25.

59 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00691.
60 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00692.
61 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00083, 00784.
62 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01150.
63 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00760.
64 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00082.
65 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00759.
66 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00063, 00083, 00690, 00740 – 00744.
67 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00077, 00761, 00764.
68 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00694.
69 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00697.
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koňoch,70 ľudoví komisári Maďarskej republiky rád na zhromaždení v Ko-
šiciach,71 či na balkóne košického mestského domu,72 alebo zhromaždenie 
obyvateľov Košíc počas trvania SRR,73 pohľad na poľnú kuchyňu v Kopča-
noch,74 vojaci maďarskej armády v iných mestách (40 ks.) – Levice, Bardejov, 
Rimavská Sobota, Banská Štiavnica, Šalgotarján, na tiszkom a rumunskom 
fronte (pri Csonráde), či fotografi e uhorských vojakov z roku 1918. 

Fotokópie. Aj napriek tomu, že sa v zbierke SRR nachádzajú fotokópie, 
tvoria dôležitý informačný materiál. Napríklad: jedinečné prvé číslo novín 
Naša Červená zastava zo 16. júna 1919, ktoré vyšlo v  Prešove,75 plagát, 

70 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00693.
71 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00689.
72 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00682.
73 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00684.
74 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00042.
75 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00011. Noviny mali skôr letákovú formu. Počas existencie 

SRR v Prešove vyšlo ešte jedno číslo. 

Príchod pechoty maďarskej Červenej armády do Prešova, ktorá vstúpila do mesta 
8. júna 1919, fotografi a pred palácom Klobušických.

Krajské múzeum v Prešove
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KU PROLETÁROM CALEHO ŠVETA! Propagačný leták, ktorý oznamoval 
uskutočnenie historickej udalosti a pozýval na manifestáciu v Prešove, 

na ktorej sa 16. júna 1919 vyhlásila Slovenská republika rád.
Krajské múzeum v Prešove
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rozkaz vyzývajúci obyvateľstvo Prešova vstúpiť do vojska maďarskej ČA,76 
prehovor vojenského veliteľa Prešova ku občanom mesta,77 leták – naria-
denie o zásobovaní potravinami,78 výzva k bývalým vojakom českosloven-
skej armády, aby odovzdali zbrane,79 či rozkaz o obehu peňazí80 a pod.

Noviny a iné tlačoviny. Noviny z obdobia SRR sa uchovali iba v malom 
počte. V Krajskom múzeu v zbierke SRR sa nachádzajú: Eperjesi Munkás,81 
Košické červené noviny,82 Armáda proletárů (Týždenník českých vojinů na 
Slovensku),83 Proletár hadsereg, Gömöri Munkás – slávnostné vydanie z Bu-
dapešti z 1. mája 1919,84 Vörös ujság (3 ks), Az Erdes Ujság, Népszava a szo-
cialista-komunista munkások Magyarország (8 ks). Z iných tlačovín stojí za 
zmienku spomenúť zápisnice a odpisy zápisníc Revolučnej vlády SRR. 

76 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00074.
77 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00075.
78 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00078 (v dialekte).
79 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00079 (v dialekte).
80 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00093 (v dialekte).
81 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00017 – 00020., R. I, č. 1, 5, 8 1919. 
82 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00022., R. I, č. 2. 1919.
83 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00065.
84 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00057.

Vyhlásenie Slovenskej republik rád z balkóna radnice 
v Prešove na ľudovom zhromaždení 16. júna 1919.

Krajské múzeum v Prešove
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Brožúry. Vo fonde majú svoje postavenie aj brožúry: A  komunista 
kialtvány,85 Roľníci a socializmus v dialekte, vydaná v Prešove,86 Co tre-
ba znac šedlakom zo Radovej Republiky,87 Čo je Sovjetová Republika?,88 
A proletárius dikturája89 a iné. 

85 MARX, Karl – ENGELS, Friedrich. A komunista kialtvány, Budapest 1919, 48 str., zf. 
KM v Prešove, zb. SRR 00003.

86 SURÁNYI, Lajos. Roľňici a socializmus. Proletare caleho šveta spojce še! Vydava Českolo-
venska medzinarodna socialisticka stranka. Prešov, 16 s. zf. KM v Prešove, zb. SRR 00029.

87 Co treba znac šedlakom zo Radovej Republiky, tlač neurčená, Prešov, 7 str. zf. KM 
v Prešove, zb. SRR 00061.

88 Čo je Sovjetová Republika? Vydal Ludový komisariát verejnej výučby, 1919, 15 s. zf. 
KM, v Prešove, zb. SRR – 91.

89 KALONÁN, Dienes. A proletárius dikturája, Budapest 1919. zf. KM v Prešove, zb. SRR 00069.

Šifrovaný telegram z obdobia vlády Slovenskej republiky rád, ktorý si posielali medzi 
sebou mestá obsadené maďarskou Červenou armádou.

Krajské múzeum v Prešove
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Mapy. Mapy majú v zbierke minimálne zastúpenie (4 ks.): O postupe 
a rozložení vojsk maďarskej ČA na Slovensku z roku 1919,90 mapa o ná-
rodnostnom rozvrstvení obyvateľstva na obsadenom území,91 mapa – bo-
jová čiara československej armády na Slovensku v bojoch proti Maďarom 
v dňoch 12. – 24. júna 1919.

Odchod vojsk maďarskej ČA
Po odchode boľševických vojsk zo Slovenska, československé vojsko už 
do 7. júla 1919 naspäť obsadilo celé územie a  ihneď vyšlo Nariadenie 
o vlastizradcoch od ministra Vavra Šrobára,92 v ktorom žiadal všetky svoje 
podriadené úrady o menoslov – spísanie všetkých, ktorí sa pričinili proti ČSR 
a akokoľvek pomáhali boľševickému teroru. Na základe toho sa župan Pavel 
Fábry hneď po svojom návrate snažil konsolidovať pomery a 7. júla 1919 vy-
dal Nariadenie o vymenovaní rukojemníkov, ktorí sa podieľali na boľševickom 
terore v meste, ktorý obsahuje 53 mien významných občanov mesta Prešov.93 
Na nevhodné správanie domácich obyvateľov v Prešove poukazuje správa žu-
pana, ktorá pojednáva o rabovaní súkromných bytov popredných úradníkov 

90 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00012, 00013.
91 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00608.
92 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01148.
93 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01137.

Mapa bojovej čiary a smer útokov československých vojsk na Slovensku v bojoch proti 
maďarskej Červenej armáde v dňoch 12. – 24. júna 1919.

Krajské múzeum v Prešove
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i  administratívnych úradov po príchode maďarskej armády.94 Keďže mesto 
utrpelo veľké škody, rozbehlo sa pátranie, ktoré vychádzalo z výpovedí nových 
svedectiev a z existujúcich zoznamov účastníkov (z obdobia úradov SRR), pri-
čom spomínané zoznamy v zbierke SRR v múzeu obsahujú menný register, 
profesiu a bydlisko.95 Jedinečným predmetom v zbierke SRR je originálna pre-
zenčná listina z porady účastníkov zúčastnených pri vyhlásení SRR v Prešove 
s ich vlastnoručnými podpismi.96 Máme dochované viaceré zoznamy účastní-
kov MRR a SRR z roku 1919.97 Interesantný je zoznam účastníkov SRR od Mi-
kuláša Beňu – člena direktória Revolučnej vlády (147 členov),98 vypracovaný 
pravdepodobne podľa korešpondencie, pre Ústav dejín Komunistickej strany 
Slovenska v roku 1959.99 Šarišský župan vyzval v niekoľkých nariadeniach po 
sebe, povinnosť prihlásiť sa všetkým, ktorí slúžili boľševickému režimu u mest-

94 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00058.
95 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00097.
96 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00461.
97 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00479.
98 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00460.
99 V spomínanom zozname je uvedený ku každému účastníkovi presný dátum naro-

denia, zamestnanie, bydlisko, postavenie v  republike rád s  poznámkou, kto je už 
nežijúci. In zf. KM v Prešove, zb. SRR 00480.

Rozlúčka s vojskami maďarskej Červenej armády na železničnej stanici 
v Prešove z  1. júla 1919.

Krajské múzeum v Prešove
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ského kapitána, pričom „v  prihláseniach má každý označiť či konal službu 
následkom teroru či z presvedčenia a či z iných pohnútok „ ( Nariadenie od 
župana župy Šarišskej z 15. júla 1919100). Medzi najdôležitejšie vyhlášky patrí 
známy Ohlas občanom župy Šarišskej od Pavla Fábryho101, ktorým pojednáva, 
že po odchode boľševikov opäť prebral svoju funkciu a informoval o novej hra-
nici schválenej Parížskou mierovou konferenciou (aj keď ešte nebola konečná). 
Ostatné vyhlášky sa týkali celkového chodu mesta, ktorými sa mala nastoliť 
konsolidácia pomerov (napr. zavedenie poriadku a nariadenie o cenách102). 

Mierová konferencia. V zbierke SRR sa nachádza jeden z výtlačkov 
správy z Parížskej mierovej konferencie, kde práve 12. júna 1919 boli sta-
novené Najvyššou radou Dohody československo-maďarské hranice.103 
Práve Dohoda dala Bélovi Kunovi ultimátum na stiahnutie vojsk z nášho 
územia. Vojaci začali odchádzať až 30. júna 1919.104 Z Prešova odchádzali 
vojaci maďarskej ČA 1. júla 1919 pokojne bez komplikácií, čo máme za-
chytené na fotografi ách. Nad celým územím Slovenska mala kontrolu čes-
koslovenská armáda už 7. júla 1919. Slovenská republika rád nemohla mať 
dlhé trvanie, vzhľadom na výsledok mierovej konferencie v  Paríži, kde 
boli určené južné hranice ČSR – defi nitívne obsiahnuté až v Trianonskej 
mierovej zmluve 4. júna 1920.105 V zbierke múzea je aj jeden z výtlačkov 
zmluvy podpísanej v Saint-Germain.106 

Osobnosti, spomienky účastníkov. Jedinečnými zbierkovými pred-
metmi sú samotné spomienky účastníkov na SRR, ako Môj život107 od 
Františka Citovského (účastníka maďarskej ČA v  Maďarskej republike 

100 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00101.
101 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01094.
102 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01148.
103 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01170 – Zpráva o rozhodnutí nejvyšší rady spojencu ze 

dne 12. června 1919 o úpravě hranic medzi Uherskem a  státem Československým. 
Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919. Příloha k tisku 1630. 
5., 9 s.

104 Béla Kun síce oznámil, že sa podriadi rozhodnutiu o ústupe, napriek tomu sa 
uskutočňovali boje na západe krajiny až do 24. júna 1919, kedy sa dohodlo 
definitívne prímerie. Napriek týmto existujúcim faktom o výsledkoch miero-
vej konferencie, bola v Prešove 16. júna vyhlásená Slovenská republika rád, čo 
možno chápať ako neuznanie a  nerešpektovanie česko-slovenskej suverenity. 
HRONSKÝ, ref. 2, s. 180. 

105 Tamže. s. 77.
106 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01171 – Smlouva medzi čelnými mocnostmi spojenými 

a  přidruženými a  Čechoslovenskem podepsaná v  Saint-Germain-en-Laye dne 10. 
září 1919. Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919. Příloha 
k tisku 1630. 3., 25. s.

107 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00976.
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rád, člena medzinárodnej brigády), spomienky na pamätníkov maďarskej 
ČA z Veľkých Kapušian (10 účastníkov),108 na priamych účastníkov SRR 
v Drienove, pri príležitosti 55. výročia vzniku SRR (5 účastníci),109 Gusta-
va Štolmanna z Komárna člena poriadkovej služby bojov v MRR a SRR 
na strednom Slovensku,110 životopis, spomienky, obžalúvací spis za čin-
nosť v SRR a fotografi e Gustava Fleischera, ľudového komisára direktória 
SRR111 ako aj jeho syna Viliama Fleischera,112 životopis a rozpomienky Voj-
techa Wittnera – člena prešovského direktória113 a iné. Z ostatných mien je 
vhodné spomenúť Izabelu Šándorovú (13 zb. predmetov)114 – účastníčku 
SRR, členku revolučnej robotníckej vlády, Jána Humeňanského zo Soliva-
ru (46 zb. predmetov)115 – účastníka SRR, zakladateľa odborovej organi-
zácie stolárov, ktorý komunikoval s Budapešťou. Dostal sa do kontaktov 
s Bélom Kunom a po vyhlásení maďarskej diktatúry, prepašoval 3 vagóny 
munície na naše územie a organizoval príchod maďarskej armády na Slo-
vensko. Významným informačným materiálom je podrobný spis Michala 
Timka – Z histórie bojov o SRR v oblasti Košíc a Prešova.116

Rozsiahla časť (542 zbierkových predmetov) je venovaná Prešovča-
novi Mikulášovi Beňovi117– členovi direktória, neskôr spoluzakladateľovi 
KSČ v Prešove v  roku 1921, nositeľovi mnohých funkcií strany, členovi 
KS v Mexiku, kde dobrovoľne odišiel kvôli neustálemu policajnému pre-
nasledovaniu v roku 1929 a odkiaľ sa vrátil do Prešova až v roku 1948. 
Pri príležitosti 40. výročia SRR ako aktívny účastník udalostí bol vyzna-
menaný mnohými oceneniami mestom Prešov.118 Materiál k Mikulášovi 
Beňovi je z  pozostalosti, ktorú venoval múzeu Okresný národný výbor 
v roku 1972 a nachádzame tu od krstného listu, fotografi í jeho a manžel-
ky až do posledných rokov jeho života, korešpondenciu Mikuláša Beňu 
v období, keď bol v exile s Petrom Szuszánom (27 listov), vojenskú knižku, 
cestovný pas, osobný preukaz, lodný lístok, list od československého veľ-
vyslanectva v New Yorku v súvislosti s jeho návratom z Mexika domov.119 

108 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00983.
109 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00984.
110 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00809, 00810.
111 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00462, 00806, 00807.
112 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00811.
113 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01153, 01166.
114 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01016 – 01029.
115 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01030 – 01077.
116 zf. KM v Prešove, zb. SRR 01178.
117 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00134 – 00677.
118 Životopis Mikuláša Beňu, zf. KM v Prešove, zb. SRR 00526.
119 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00523.
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Jeho osobnosť dopĺňajú uznania, dekréty, pamätné diplomy a plakety po 
návrate domov. Interesantná je jeho korešpondencia s Vasiľom Biľakom 
a fotografi a s ním,120 a iné.

Obdobie socializmu. Ostatné zbierkové predmety sa týkajú obdobia 
po komunistickom prevrate a  budovania socializmu – socialistické ča-
sopisy, mnohé dokumenty z osláv a výročí k založeniu SRR či KSČ, po-
hľadnice, stanovy KSČ, uznesenia, zápisnice zasadnutí, návrhy, programy, 
správy a pokyny ÚV KSS v Prešove, programy osláv a kultúrnych podu-
jatí v rámci osláv SRR v Prešove a rôzne noviny ako Pravda, Rudé právo 
a Východoslovenské noviny. Do zbierky SRR patria aj katalógy z výstav 
a návrhy prešovských umelcov (výtvarníkov, grafi kov, sochárov),121 kto-
rých akákoľvek výtvarná činnosť má súvislosť s politickou tvorbou komu-
nistického režimu, ako politické plagáty, výtvarné diela, grafi ky, pozvánky, 
katalógy a podobne.

Zbierku SRR dopĺňajú aj medaily, plakety, odznaky (12 zb. predme-
tov), rády práce (11 zb. predmetov), známky (136 zb. predmetov) Maďar-
skej kráľovskej pošty z obdobia Maďarskej republiky a známky k výročiu 
vyhlásenia MRR (30. 40. 50. 60. výročie – 12 zb. premetov).

Záver
Celkový prístup, metodická činnosť a výstupy Krajského múzea v Prešove 
boli počas formovania zbierky SRR podriadené dobovej ideológii. No idea 
šírenia robotníckeho hnutia na Slovensku po roku 1917, ktorá zasiahla 
múzejnícku prax, si vyžiadala záujem a zber tohto materiálu. Ten bol už 
v dôsledku prenasledovania účastníkov SRR po jej zániku výrazne niče-
ný, a práve múzeum sa snažilo zachrániť existujúce dokumenty a zachytiť 
spomienky ešte žijúcich účastníkov, čo by bolo po roku 1989 náročnejšie. 
Vďaka tomu má dnešná historiografi a možnosť s  patričným odstupom 
času, ktoré múzeum v období budovania zbierky nemalo, hľadať nové po-
hľady na politické a vojenské dejiny prvej polovice 20. storočia, v ktorom 
sa práve územie Československa a existencia SRR stali mimoriadne dô-
ležitým pre strategické udržanie bezpečnosti v rámci nového rozdelenia 
strednej Európy a medzinárodných politických vzťahov.

120 zf. KM v Prešove, zb. SRR 00527.
121 Eugen Krón a Štefan Hapák – autori známych plagátov, Jozef Bendík, Jaroslav Hlav-

sa, Mikuláš Jordán, Edita Spannerová, Ernest Rákoši, Július Török, Július Muška, 
Juraj Daňo, František Patočka. 
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Phenomenon Slovak Soviet Republic. 
How to document political history in a museum.

Th e contribution does not focus on the emergence and existence of the Slovak 
Soviet Republic (SSR), but it is divided into two parts.

Th e aim of the fi rst part is to point to the documentation and formation 
of the political collection of SSR in today’s Regional Museum in Prešov (for-
merly known as the Museum of the Slovak Soviet Republic). Th roughout the 
period, the methodical approach of the museum was unobjective and inter-
preted in the spirit of communist ideology. At the same time, all procedures, 
such as the collection, documentation,and expertise of the museum, were 
subject to the regime, and the results and outputs served as a propaganda of 
the regime. On the other hand, the ideology required interest and the collec-
tion and preservation of today’s unique material.

Th e second part of the contribution points to the very content of the SSR 
collection. It contains 1087 collection items, with - 62 exhibits that directly 
concern Prešov, - 219 exhibits of the other territory, - 685 exhibitsrepresen-
ting personalities related to SSR, mostly SSR participants, - the remainderof 
the exhibits are related to socialismbuilding.

Th anks to this, today’s historiography can, with the hindsight, seek new 
insights into the political and military history of the fi rst half of the 20thcen-
tury.Th is is where the existence of the SSR with the emergence of Czechoslo-
vakia, became important for the strategic maintenance of security in the new 
division of Central Europe.

PhDr. Viera Kačmaríková
Krajské múzeum v Prešove



199

NA CESTE K ROKU 19481

Patrik Derfi ňák

Rok 1948, presnejšie záver februára tohto roku predstavuje obdobie, keď do-
šlo v Československu k prevratu, zásadnej zmene mocenských štruktúr, po-
litického i spoločenského systému. Ten samozrejme výrazne ovplyvnil i kaž-
dodenný života našich rodičov a starých rodičov. Zásadná zmena, ktorá sa 
uskutočnila v priebehu relatívne krátkej doby, však nebola náhodná. Mala 
svoj postupný vývoj, ktorý sa do veľkej miery líšil v závislosti na regionál-
nej úrovni. V tomto prípade pretonesústredíme pozornosť na vývoj v Čes-
koslovensku, ani na stratégie jednotlivých politických strán z  hľadiska ich 
pražských či bratislavských centrál či dokonca prípadné zahraničnopolitické 
vplyvy. V nasledujúcom texte chceme venovať pozornosť niektorým vybra-
ným aspektom vývoja situácie počas povojnových rokov v Prešove. 

Január 1945 priniesol pre Prešovčanov i veľkú časť východného Sloven-
ska v prvom rade faktický koniec druhej svetovej vojny. Počiatočná ra-
dosť z ukončenia niekoľko rokov trvajúceho vojnového konfl iktu, ktorý 
v konečnom dôsledku zásadne zmenil tvár i tohto mesta, však čoskoro 
ustúpila každodenným starostiam. Vojna totiž stále pokračovala. Na-
priek tomu, že už nikto neveril vo víťazstvo Nemecka a jeho spojencov, 
stále si vyberala tisíce ľudských obetí. I v Prešove sa bolo potrebné vy-
rovnať s  prítomnosťou vojakov, keď tých nemeckých nahradili soviet-
ske jednotky. Do armády naďalej vstupovali desiatky miestnych mužov. 
Najmä československý armádny zbor nutne potreboval doplniť značné 
straty, ktoré utrpel v predošlých bojoch pri prechode karpatských prie-
smykov. Už aj na prvom zasadnutí mestského národného výboru sa pre-
to prečítal osobitný prípis velenia tejto československej jednotky adre-
sovaný miestnym úradom. Ním povolávali predovšetkým spoľahlivých 
dôstojníkov z povolania alebo v zálohe. Povolávacie lístky dodala armá-

1 Príspevok vznikol ako súčasť projektu APVV – 15 – 0036 Východné Slovensko v 19. 
a 20. storočí vo vzťahu centra a periférie. 
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da, pričom noví vojaci a dôstojníci sa mali hlásiť na dočasnom veliteľstve 
v Humennom. 

Už spomínané prvé pracovné zasadnutie užšieho vedenia Mestského 
národného výboru konané dňa 29. januára 1945, muselo rýchlo riešiť 
aspoň tie najvážnejšie problémy, ktoré trápili obyvateľov Prešova. V pr-
vom rade referent pre zásobovanie J. Petrovič informoval o situácii v tejto 
oblasti. Citlivou a  celkovo nedostatkovou položkou bola predovšetkým 
múka. Tú, ktorú sa podarilo získať, okamžite rozdelili pekárom. Tí z nej 
piekli chlieb pre obyvateľstvo i armádu. Dôležitou úlohou však bolo za-
bezpečenie dostatku obilia, aby sa dali v  nasledujúcich týždňoch a  me-
siacoch udržať aspoň základné prídely. Z potrebného množstva približne 
troch vagónov obilia sa totiž podarilo do konca januára získať iba jeden. 
Toto obilie sa hneď odviezlo do mestského mlyna.2 Pritom i samotný pre-
voz obilia sa ukazoval ako vážny problém. O všetky dopravné prostriedky 
mali záujem ustupujúce nemecké jednotky, rovnako ako prichádzajúca 
Červená armáda. Zabezpečenie funkčnej dopravy aspoň v  tom mini-
málnom rozsahu pritom bolo životne dôležité aj pre civilné obyvateľstvo. 
Kvôli tomu sa zriadilo osobitné dopravné oddelenie podliehajúce priamo 
Mestskému národnému výboru. O ťažkostiach nielen so získavaním do-
pravných prostriedkov ale tiež pohonných hmôt, svedčí napríklad záznam 
o tom, že keď sa objavila informácia o štyroch sudoch naft y v Malom Ša-
riši, okamžite ich skonfi škovali v prospech štátu.3 Zlepšeniu situácie oby-
vateľstva výrazne pomohla skutočnosť, že do konca januára sa podarilo 
obnoviť aj dodávky vody do väčšiny prešovských domácností a nemoc-
níc. V budovách patriacich mestu sa vodovod a kanalizácia tiež postupne 
opravovali, rekonštrukčné práce však spomaľoval nedostatok stavebného 
materiálu. Vzhľadom na aktuálne ročné obdobie sa ako osobitne citeľný 
problém prejavovalo najmä chýbajúce okenné sklo. Množstvo rozbitých 
okien nemali čím opraviť, preto ich museli aspoň prechodne zadebniť. 
Rovnaké ťažkosti spôsoboval nedostatok strešnej krytiny.4

2 Tzv. Dolný mestský mlyn, nachádzal sa v Prešove vedľa dnešného mestského trho-
viska, na začiatku Kúpeľnej ulice. Išlo o jeden z dvojice ešte pôvodne stredovekých 
mestských mlynov, v priebehu 19.. a prvej polovice 20. storočia ho pravidelne pre-
najímali miestnym záujemcom. 

3 ŠA Prešov, pobočka Prešov. Fond Miestny národný výbor Prešov. Zápisnice rady 
MsNV. Zápisnice užš. MNV. 1945 I. Inv. č. 4. kr. 340.

4 V Prešove sa síce nahádzalo niekoľko tehelní, ktoré svojou produkciou mohli vý-
raznejšie pomôcť aspoň pri riešení nedostatku strešnej krytiny, výroba v  nich sa 
rozbiehala iba pomaly. Bližšie napríklad DERFIŇÁK, Patrik. Prešovská tehelňa 
a priemysel rozširujúca úč. spoločnosť v Prešove (1918-1936). In Annales historici 
Presovienses, 12, 2012, č. 1, s. 213-227. 
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Riešenie praktických otázok už na úvodnom stretnutí miestnych or-
gánov prerušili dvaja známi politici, delegáti Slovenskej národnej rady. Tí 
prišli ofi ciálne „politicky“ podporiť prvé zasadnutie užšieho Mestského 
národného výboru. Poslanec Ján Ursíny hovoril o budúcom živote v novej 
Československej republike a rozviedol zásady, na ktorých vznikala Sloven-
ská národná rada. Uviedol tiež, že tento orgán sa síce práve sťahuje do 
Košíc, no bude „všetkým nápomocná“. Ďalší z poslancov Ladislav Novo-
meský zasa hovoril o potrebe spolupracovať aj s ľuďmi, ktorí nie sú členmi 
žiadnej strany. Všetky zmeny, ktoré sa v spoločnosti zavádzali boli podľa 
jeho slov iba dočasné, veď mesto i jeho okolie sa stále nachádzali vo vo-
jenskom operačnom pásme. Po prejavoch, za ktoré sa obom politikom 
poďakoval predseda Mestského národného výboru Pšenička, museli hneď 
odísť a tak výbor mohol pokračovať v práci.5

So súhlasom miestneho veliteľstva Červenej armády bolo totiž potreb-
né zriadiť napríklad bezpečnostné oddelenie priamo v Prešove, ktorého 
členovia by namiesto bývalej mestskej polície či žandárov aspoň dočasne 
dozerali na poriadok a zachovávanie zákonov. Význam tohto oddelenia bol 
o to väčší, že v prvých týždňoch po oslobodení všade dochádzalo k zme-
nám a zvýšenému pohybu obyvateľstva. Do mesta prichádzalo množstvo 
neznámych ľudí, predovšetkým evakuantov z oslobodených území. Tých 
bolo potrebné nakŕmiť, prechodene ubytovať, preveriť ich totožnosť, vy-
baviť dokladmi či potvrdeniami a  následne nasmerovať na ďalšiu cestu 
domov. Stará štátna správa už neexistovala, veľká časť mestských úradní-
kov musela odísť spolu s mestskou pokladnicou a najdôležitejšou doku-
mentáciou pred postupujúcim frontom. Úlohou členov bezpečnostného 
oddelenia sa stala tiež ochrana pred prípadnými krádežami a nepokojmi. 

Evakuanti a  ľudia utekajúci pred vojnou vôbec spôsobovali v  tomto 
období mestu značné ťažkosti. Stovky prichádzajúcich nebolo kde ubyto-
vať, ani čím nakŕmiť. Preto im aspoň prechodne poskytovali ubytovanie 
v  hasičských kasárňach. Zabezpečovaním jedla pre týchto ľudí poverili 
miestny Červený kríž. Túto starostlivosť im však mesto mohlo poskyto-
vať iba krátkodobo, maximálne počas troch dní. Chýbali totiž potraviny 
a vhodné priestory. Vedenie mesta sa na svojom prvom zasadaní zaobe-
ralo tiež množstvom ďalších záležitostí. Tak ako pri každej zmene reži-
mu, i v tomto prípade sa napríklad rozhodovalo o premenovaní viacerých 
miestnych ulíc (napríklad dnešnú Hlavnú, v  tom čase Hlinkovu ulicu 

5 ŠA Prešov, pobočka Prešov. Fond Miestny národný výbor Prešov. Zápisnice rady 
MsNV. Zápisnice užš. MNV. 1945 I. Inv. č. 4. kr. 340. Ako sa však vzápätí ukázalo, 
napriek ofi ciálnej prezentácii potreby zapojiť do obnovy mesta a  jeho okolia ľudí 
nielen na základe straníckej príslušnosti, v  praxi sa jednotlivé oblasti i  samotné 
miesta rozdeľovali práve na základe tejto skutočnosti. 
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premenovali na ulicu Maršála Stalina, Hitlerovu ulicu na ulicu dr. Greša 
a  pod.). Dohodli sa tiež na zriadení kancelárií pre postupne budovanú 
správu či prijatí nových pracovníkov, ktorí mali pomôcť pri zabezpečova-
ní rýchlejšej obnovy mesta.

Nadšenie nasledujúce po oslobodení Prešova síce v prejavoch politi-
kov i na stránkach dobovej tlače počas prvých mesiacov roku 1945 naďalej 
pretrvávalo. Realita každodenného života však nútila tunajších obyvateľov 
zamýšľať sa aj nad podstatne prozaickejšími záležitosťami. Prvoradou sa 
stala predovšetkým otázka ako nakŕmiť ľudí. Mestský národný výbor sa 
prostredníctvom svojich zástupcov usiloval o to, aby boli dostupné aspoň 
základné potraviny. Súčasne však dozeral tiež na to, aby sa ceny potravín 
nestali predmetom špekulácií. Preto k 1. februáru 1945 mali zostať nezme-
nené ceny múky a predbežne sa nemali zvyšovať ani ceny chleba a pečiva. 
Ako nevyhnutné sa však ukázalo zvýšenie cien mäsa, navyše vo februári 
sa jeho prídely znížili na polovicu. Na jedného obyvateľa tak ofi ciálne pri-
padalo 20 dkg mäsa týždenne. Aby sa zmiernil jeho stály nedostatok, od-
súhlasili otvorenie výseku konského mäsa, ktoré sa malo predávať v cene 
cca 20 Kčs za kilogram. 

Ceny mlieka v mliekarňach mala kontrolovať osobitná komisia. Keď-
že roľníci nemali záujem dodávať mlieko za nízke výkupné ceny a ľahko 
ho mohli predať rôznym solventným záujemcom za vyššie ceny, úra-
dy musel v  tomto smere prijať viaceré opatrenia. V  prvom rade, aby 
bolo rýchlo k dispozícii vybraným skupinám obyvateľov Prešova aspoň 
minimálne množstvo mlieka, od 7. februára 1945 musel každý roľník 
v Prešove i okolitých dedinách dodávať do mestskej mliekarne od každej 
kravy minimálne jeden liter mlieka denne. Kto by určený objem neodo-
vzdal, toho mali hneď potrestať. Snahou predstaviteľov mesta bolo, aby 
„... počínajúc 5. februárom dostalo pol litra mlieka denne každé dieťa do 
6 rokov, starci nad 60 rokov, nemocní a tehotné ženy. Ak bude mlieka 
málo, nezníži sa veková hranica u detí, ale iba dávka mlieka, ako to bude 
potreba vyžadovať“.6

Zabezpečenie samotných surovín a potravín však bol iba jeden z prob-
lémov. Ďalším sa stala ich distribúcia. Nedostatok potravín spôsoboval 
medzi obyvateľstvom nepokoje. Ako sa uvádza v  jednom z  dobových 
záznamov: „... pred pekárňami býva veľký nával ľudí čakajúcich i niekoľ-
ko hodín za chlebom. Navrhnuté preto bolo, aby pekári dodávali chlieb 
priamo do všetkých obchodov. Obchodníci nech urobia najprv zoznam 
svojich zákazníkov, ktorí namiesto chlebovej múky budú kupovať chlieb. 

6 Prešov, pobočka Prešov. Fond Miestny národný výbor Prešov. Zápisnice rady MsNV. 
Zápisnice užš. MNV. 1945 I. Inv. č. 4. kr. 340.
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Potom patričné množstvo múky nech dodajú pekárovi, ktorý im za to 
dodá potrebný počet chlebov. Chlieb si potom konzumenti prevezmú 
u obchodníkov.“7

Vážny problém pre mesto predstavoval tiež príkaz zo sovietskej strany 
postarať sa o občanov, ktorých z rôznych dôvodov zaistila NKVD. Vedenie 
Mestského výboru preto nakoniec rozhodlo, že stravovanie týchto väzňov 
si zoberú na starosť zamestnanci zásobovacieho oddelenia. To následne 
poverilo dr. Majchera, aby nakúpil do spoločnej väzenskej kuchyne nevy-
hnutné potraviny. Poskytli mu na tento účel zálohu vo výške 20 000 Kčs. 
Keď sa táto suma vyčerpala, po predložení vyúčtovania mu pridelili ďalšiu 
dotáciu v rovnakej výške. O celkovo zložitej situácii v oblasti zásobova-
nia svedčí tiež rozhodnutie zakročiť proti príslušníkom Červenej armády, 
ktorí v Drienove pálili alkohol zo zemiakov. Zakázať frontovým vojakom 
páliť a konzumovať alkohol bolo samozrejme nezmyselné. Osobitne v prí-
pade príslušníkov Červenej armády sa navyše odporúčal veľmi opatrný 
postup. Predseda Mestského národného výboru Pšenička preto nakoniec 
žiadal iba o to, by namiesto zemiakov používali pri výrobe alkoholu cuk-
rovú repu. 

Okrem toho sa prakticky každodenne objavovali nové a  nové prob-
lémy, ktoré sa museli riešiť. Osobitná skupina mestských zamestnancov 
sa mala napríklad pokúsiť získať okenné sklo a strešnú krytinu potrebnú 
na opravy či obnovu striech obytných i verejných budov. Aj malé množ-
stvo, toho v tom čase veľmi úzkoprofi lového tovaru, ktoré sa im podarilo 
získať v Bardejove, Sabinove, Levoči alebo Košiciach malo doslova cenu 
zlata. Komplikovaný problém predstavovalo tiež zabezpečenie lekárskej 
starostlivosti či obnova škôl. Nemocničné priestory v Prešove sa síce opra-
vovali prednostne, v prvom rade však slúžili pre potreby armády. Rovnako 
chýbali kvalifi kovaní lekári, lieky, dezinfekčné prostriedky a zdravotnícky 
materiál. Aj opätovné otvorenie škôl narážalo na viaceré ťažkosti. Budovy 
boli poškodené, učiteľov prechodne zamestnala verejná správa ako schop-
ných a pritom nenáročných pracovníkov. Chýbali vhodné učebnice i po-
môcky. Situácia sa upravovala iba postupne, keď sa ako jedna z prvých 
otvorila škola pri tzv. malej železničnej stanici. Osobitný problém pred-
stavovali napríklad otázky či ponechať oddelené chlapčenské a dievčenské 
triedy, resp. zachovanie cirkevných škôl.8

7 Prešov, pobočka Prešov. Fond Miestny národný výbor Prešov. Zápisnice rady MsNV. 
Zápisnice užš. MNV. 1945 I. Inv. č. 4. kr. 340. Cieľom tohto opatrenia bolo zabrániť 
najmä kšeft ovaniu s múkou, ktoré prebiehalo v pomerne veľkom merítku. 

8 ŠA Prešov, pobočka Prešov. Fond Miestny národný výbor Prešov. Zápisnice rady 
MsNV. Zápisnice užš. MNV. 1945 I. Inv. č. 4. kr. 340. Už v tomto prípade sa na za-
sadnutiach pravidelne stretávali a konfrontovali rôzne názory. 
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Napriek tomu, že sa na zasadnutiach užšieho vedenia Mestského ná-
rodného výboru v prvom rade riešili otázky zlepšenia situácie obyvateľ-
stva v Prešove i  jeho okolí, stále zreteľnejšie sa pri tom črtalo vzájomné 
súperenie dvoch politických prúdov. Jeden reprezentovali členovia Ko-
munistickej strany, druhý zasa členovia Demokratickej strany. Vzájom-
né pozície si dôsledne kontrolovali. Medzi členov a sympatizantov týchto 
dvoch strán sa postupne rozdeľovali aj jednotlivé funkcie či oblasti vplyvu. 
I napriek tomu, sa však miestnym komunistom na začiatku februára 1945 
podarilo dosiahnuť dva spočiatku pomerne nenápadné úspechy. Získali 
kontrolu nad vznikajúcou miestnou políciou a  ako prví založili a  zača-
li vydávať vlastné noviny pod názvom Hlas ľudu. Oba tieto faktory plne 
využili v politickom zápase počas nasledujúcich rokov, ktorý sa nakoniec 
skončil ich víťazstvo vo februári roku 1948. 

Približne mesiac po oslobodení, konkrétne 10. februára 1945 sa usku-
točnilo dôležité zasadnutie, ktoré aspoň dočasne ustálilo štruktúru užšie-
ho vedenia Národného výboru v Prešove. Na jeho čele stál ako predseda 
Ernest Pšenička, pričom štruktúru tohto riadiaceho orgánu tvorili jednot-
livé oddelenia. V rámci zásobovacieho oddelenia pracovali Ján Petrovič 
a Viliam Tulipán. Technické oddelenie viedli Ing. Boris Horáček a Karol 
Berdis. Zdravotné oddelenie mal na starosti dr. Ivan Hečko, hospodár-
ske Vojtech Horváth a Pavol Pláňovský. Osobné oddelenie viedol Ján Ke-
selička a Ján Sleziak, fi nančné Ján Sinaj, Viliam Tarcala a Štefan Hudák. 
Propagačné oddelenie Andrej Kras a o školské záležitosti sa starali Štefan 
Gmitro spolu s  Pavlom Fleischerom. Na čele polície stál Jozef Pavelka, 
funkciu tajomníka zastával Štefan Jasso a zapisovateľom na poradách už-
šieho Národného výboru bol Samo Mazúr. Príležitostne na zasadania po-
zývali ako poradcov aj viaceré ďalšie osoby, ktoré mohli pomôcť pri riešení 
aktuálnych problémov.9

Ešte začiatkom roku 1945 museli títo predstavitelia mesta vyriešiť aj 
mnohé ďalšie, na prvý pohľad možno menej zreteľné, no pre stabilizáciu 
života v Prešove i jeho okolí dôležité úlohy. Napríklad bola opätovne na-
stolená otázka, aký bude ďalší osud arizovaných podnikov a obchodov. Ich 
úloha v každodennom hospodárskom živote mesta bola mimoriadne dô-
ležitá. Pritom opätovná zmena režimu ukončila činnosť arizátorov, no stá-
le zostávala otvorená otázka ich vlastníkov, resp. ich udržania v prevádzke. 
I preto sa právny poradca mesta, dr. Kraus rozhodol vycestovať do Košíc, 
aby priamo u predstaviteľov Slovenskej národnej rady získal v tomto sme-

9 ŠA Prešov, pobočka Prešov. Fond Miestny národný výbor Prešov. Zápisnice rady 
MsNV. Zápisnice užš. MNV. 1945 I. Inv. č. 4. kr. 340. „Prezenčná listina členov už-
šieho Národného výboru zo zasadnutia 10. februára 1945. 
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re podrobnejšie informácie. Oznámil však, že SNR ešte nemala v tom čase 
určený jednotný postup v tejto otázke. I preto sa nielen prenajímanie, resp. 
určovanie správcovstva nad takýmito podnikmi, ale tiež prideľovanie rôz-
nych uvoľnených obytných priestorov sympatizantom či členom jednotli-
vých strán, stávalo predmetom vzájomných sporov na rôznych úrovniach 
miestnej správy. 

Vývoj v Prešove počas prvých povojnových rokov neprebiehal podľa 
pôvodne prezentovaných plánov a očakávaní. Na jednej strane napríklad 
pretrvávali ťažkosti v oblasti zásobovania, obnovy materiálnych škôd spô-
sobených počas vojnových rokov i  rozvoja znárodnených podnikov. Na 
druhej strane sa predovšetkým u mladých ľudí prejavovalo nadšenie, ra-
dosť z ukončenia vojny a v mnohých prípadoch tiež očakávanie zmeny 
k  lepšiemu. Ako situáciu vnímali mnohí koncom roku 1945 zaujímavo 
charakterizovala prešovská rodáčka Agneša Kalinová takto: „... Bola som 
veľmi zvedavá, ako sa to bude na Slovensku i v celom Československu vy-
víjať. Bolo to vzrušujúce, pretože bolo jasné, že život sa tu už nevráti do 
starých koľají. ... Je pravda, že i socializmus a jeho perspektívy u nás som 
si predstavovala naivne, myslela som si, že u nás ten systém bude fungovať 
tak, že si vyberie to najatraktívnejšie zo sovietskych skúseností, ale zá-
roveň naviaže i na to najlepšie, demokratické tradície prvej republiky.“10 
Tento, v  tom čase populárny pohľad na možný budúci vývoj krajiny, sa 
však už v priebehu rokov 1946-1947 ukázal ako nereálny. Stále ostrejšie 
vzájomné súperenie medzi predstaviteľmi Demokratickej strany a Komu-
nistickej strany Slovenska sa prejavovalo nielen na jednaniach a rozhod-
nutiach miestnych či okresných úradov, ale stále v otvorenejšej podobe 
tiež na stránkach miestnej tlače.11

O tom, že v rokoch 1945-1947 nebola ani napriek enormnej snahe 
situácia v Prešove ešte zďaleka naklonená predstaviteľom komunistickej 
strany, svedčia okrem iného výsledky volieb do Národného zhromaž-
denia. V nich sa 26. mája 1946 v celom Prešovskom okrese zúčastnilo 
37 605 voličov. Veľký úspech zaznamenali predstavitelia Demokratickej 
strany získali 29 184 hlasov. Komunistická strana Slovenska dostala 7037. 
V rámci celého okresu tak bola situácia komunistov veľmi nepriaznivá. 
V samotnom Prešove bol pomer odovzdaných platných hlasov pre nich 
podstatne priaznivejší. Tu získali 2656 hlasov, kým Demokratická strana 

10 Mých sedm životů. Agneša Kalinová v rozhovoru s Janou Juráňovou. Praha : Prostor, 
2016. s. 116.

11 Kým komunisti sa v Prešove opierali o týždenník Hlas ľudu, predstavitelia Demo-
kratickej strany sa usilovali vplývať na verejnú mienku prostredníctvom periodika 
Ozvena. Obe začali vychádzať v roku 1945, Ozvena však ukončila svoju existenciu 
v závere februára 1948. 
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7721. Ďalšie dve strany, konkrétne Strana práce ostala 316 a Strana slo-
body 134 hlasov. Na základe volebných výsledkov sa na čelo Okresného 
národného výboru dostal Jozef Stanovský z Demokratickej strany.12 Aj 
na čelo Miestneho národného výbor sa dostal člen tejto strany Pavol 
Plaňovský. 

Napriek výraznému úspechu Demokratickej strany vo voľbách, ani na 
celoštátnej, ani na miestnej úrovni sa napätie v politickej oblasti nepoda-
rilo znížiť. Na stránkach miestnej tlače sa pritom ešte koncom roku 1947 
objavujú aj viaceré príklady úspešnej spolupráce. Napríklad podpredseda 
ONV M. Poliak (KSČ) v závere roku 1947 verejne vyzdvihol úspešnú spo-
luprácu politických strán a vyjadril presvedčenie, že „aj roku 1948 bude 
spolupráca všetkých pri snaženiach ONV vzorná“.13

„Ak len letmo nazrieme na udalosti sbehnuvšie sa cez tento rok, zistí-
me, že to bol rok všestranne - doma i za hranicami – pohnutý, bohatý na 
udalosti politické i hospodárske. Možno ho nazvať úspešným a pre nás 
uspokojujúcim? Ťažko. Avšak tiež ťažko povedať či veci budúce nebudú 
horšie udalostí prežitých a či v dobrom nebudeme spomínať na rok po-
minutý.“14 Tak o uplynulom roku 1947 napísal anonymný autor úvodníka 
v prvom čísle novín Ozvena vydanom roku 1948. Trochu naivná viera, že 
už nič horšie ako nepriaznivé počasie a neúroda v roku 1947 už Sloven-
sko ani samotný Prešov nepostihne. Veď v roku 1947 sa skončili naprí-
klad problematické a obávané „Ľudové súdy“. Celkovo ako neúspešný bol 
hodnotený prvý rok dvojročnice, napriek intenzívnej propagácii a číslam 
svedčiacim o zlepšujúcej sa situácii v stavebníctve, výrobe i obchode. Naj-
mä stav v zásobovaní obyvateľstva obuvou, textilom a potravinami sa ne-
zlepšoval. V mnohých prípadoch sa aj v samotnom Prešove skôr dokonca 
zhoršoval. Šmelinárov a čierny obchod nedokázali úplne zlikvidovať ani 
tvrdé a verejne prezentované tresty. Ako uviedla dobová tlač „Len dosta-
tok tovaru v budúcom roku zlomí tomu väz.“15

12 Dejiny Prešova II. Zostavil Imrich Sedlák. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 
1965. s. 249. 

13 Zo zasadnutia rady a  pléna ONV v  Prešove. In Ozvena. Časopis Demokratickej 
strany. 4, 1948, č. 1, s. 5. Hodnotenie zo strany predstaviteľa komunistickej strany 
o  to zaujímavejšie, že súčasne bola schválená pomerne vysoká podpora (140 000 
Kčs) rôznym spolkom a korporáciám. Napríklad pre kláštor sv. Františka v Prešove 
50  000 Kčs, Evanjelický a. v. cirkevný zbor v  Prešove 5000 Kčs, Gréckokatolícky 
bohoslovecký seminár v Prešove 5000 Kčs a pod. 

14 S akými nádejami do nového roku ? In Ozvena. Časopis Demokratickej strany. 4, 
1948, č. 1, s. 1. 

15 Prehliadky domácností môžu sa vykonať len tam, kde sa vyskytne odôvodnené po-
dozrenie zo zatajovania zásob. In Ozvena. Časopis Demokratickej strany. 4, 1948, č. 
2, s. 1. 
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Napätie v  spoločnosti však v  prvých týždňoch roku 1948 nezadrža-
teľne stúpalo. Na zmeny, ktoré predpokladali obe strany, sa komunisti 
i zástupcovia Demokratickej strany intenzívne pripravovali. Predstavitelia 
Demokratickej strany sa usilovali predovšetkým čo najlepšie pripraviť na 
voľby, ktoré sa mali uskutočniť v roku 1948. Rozvinuli agitáciu medzi vi-
dieckym obyvateľstvom a niektorými skupinami zamestnancov, napríklad 
učiteľmi.16 Súčasťou prípravných krokov sa stalo tiež ofi ciálne vyhlásenie 
zbierky na volebný fond. Z neho sa mali fi nancovať všetky výdavky spoje-
né s kampaňou i propagáciou strany. Veď ako uviedli jej zástupcovia: „... 
Blížia sa voľby, ktoré rozhodnú o ďalšom vývoji nášho štátneho a verej-
ného života. Každému z nás musí záležať na tom, aby sme kráčali vpred, 
smerom k stabilizovaniu a normalizácii verejných vecí v duchu slobody, 
práva, spravodlivosti a demokracie.“17

V rovnakom období zintenzívnili svoju aktivitu aj predstavitelia Ko-
munistickej strany. Dôrazne popierali nielen problémy v zásobovaní, ale 
i zásahy proti stále pracujúcim živnostníkom a drobným podnikateľom. 
Rovnako sa usilovali o  zvýšenie svojho vplyvu medzi zamestnancami, 
pričom osobitný záujem podobne ako ich hlavný konkurenti mali najmä 
o učiteľov. Týždenník, ktorý vydávali predstavitelia Komunistickej strany 
v Prešove, prinášal v tomto smere početné príspevky, ktorých prvoradým 
zámerom bolo propagovať dosiahnuté úspechy, ale tiež z ich pohľadu po-
zitívne zmeny v spoločnosti.18 V tomto smere sa pokúšali oslovovať nielen 
živnostníkov a  drobných podnikateľov, ale prostredníctvom niektorých 
predstaviteľov cirkvi tiež široké masy veriacich.19

Do podpory a  propagácie myšlienok prezentovaných predstaviteľmi 
komunistov sa zapojilo aj množstvo mladých intelektuálov. Ich vtedajší 
pohľad na vývoj spoločnosti opäť zreteľne vyjadrujú neskôr zaznamenané 
spomienky. Už spomínaná Agneša Kalinová napríklad v  tejto súvislosti 
uviedla: „... Do roku 1948 sme sa Laco i ja takmer bez výhrad angažovali 
pre komunistickú stranu. ... z celej tej komunisticko-socialistickej vábnič-

16 Pred dôležitými vnútropolitickými rozhodnutiami. In Ozvena. Časopis Demokratic-
kej strany. 4, 1948, č. 7, s. 1. 

17 Sbierka na volebný fond DS. In Ozvena. Časopis Demokratickej strany. 4, 1948, č. 7, 
s. 1. 

18 Bližšie napríklad Nebudú žiadne domové prehliadky. In Hlas ľudu. 4, 1948, č. 2, s. 1. 
V druhej polovici februára však aj toto periodiku vo svojej rétorike pritvrdilo, keď 
zvýrazňovali potrebu „Očisty“, keď zmena mala nastať nielen na čele mesta, ale i na 
miestach sudcov, právnikov a úradníkov. 

19 Z viacerých textov, ktoré adresovali verejnosti v prvých týždňoch roku 1948 možno 
napríklad uviesť „Živnost ník v ľudovej demokracii má svoje miesto.“ In Hlas ľudu. 
4, 1948, č. 8, s. 1., resp.“Bašty DS sa rúcajú“. In Hlas ľudu. 4, 1948, č. 7, s. 3 a pod. 
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ky ma najviac priťahovala vehementne hlásaná myšlienka internacionaliz-
mu. Chápala som ju, ako sa malo rýchlo ukázať mylne, že už sa nemusím 
obávať diskriminácie, že si na Slovensku môžem s plným sebavedomím 
hľadať svoje miesto na slnku.“20 Žiaľ podobne ako mnoho iných mladých 
ľavicovo orientovaných intelektuálov, i ona sama v priebehu päťdesiatych 
a šesťdesiatych rokov zásadne zmenila svoje názory i postoje a následne 
pod tlakom režimu musela opustiť Československo. 

V samotnom Prešove i napriek tomu, že tu po voľbách roku 1946 do-
minovala Demokratická strana, došlo k prebratiu moci komunistami po-
merne hladko. Vďaka postupnému ovládnutiu armády a polície či ozbro-
jeným milíciám, celý proces očisty od reakčných živlov, ktorý už predtým 
propagoval napríklad generálny tajomník KSČ Rudolf Slánsky v  rámci 
armády, prebehol rýchlo. Mimoriadne vydania novín Hlas ľudu už infor-
movali o celom procese, víťazstve nad reakciou a potrebnej konsolidácii 
spoločnosti už ako jediné. Začali tak proces, ktorý trval nasledujúcich šty-
ridsať rokov. 

On the way to 1948

Th e study approaches some of the events that led to the Communist coup in 
Prešov and its surroundings in 1948. On the basis of archival sources and 
periodicals, it indicates some of the problems faced by local political parties. 
Aft er the overthrow of the next forty years, the government of Communist 
totalitarianism began.

Doc. PaedDr. Patrik Derfi ňák, PhD.
Inštitút histórie, Filozofi cká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

20 Mých sedm životů. Agneša Kalinová v rozhovoru s Janou Juráňovou. Praha : Prostor, 
2016. s. 135. Agneša Kalinová, podobne ako jej manžela dr. Ladislav Kalina, patri-
li k mladým židovským intelektuálom, ktorí síce prežili druhú svetovú vojnu, no 
stratili počas nej väčšinu svojich príbuzných. Títo prešovskí rodáci neskôr úspešne 
pôsobili v Bratislave, v oblasti fi lmu, rozhlasovej tvorby a literárneho života. 
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 SVIEČKOVÁ MANIFESTÁCIA 

V PERSPEKTÍVE VÝCHODNÉHO 

SLOVENSKA

František Neupauer

V roku „osmičkových výročí“ znovuobjavujeme viacero zlomových medz-
níkov v  našich dejinách, ktoré sa bytostne dotkli štátneho usporiadania 
Československa.1 Rovnako dôležité ako právo na sebaurčenie je aj politický 
systém, v ktorom sa tieto práva konštituujú a realizujú. Preto, okrem nosnej 
línie zaznamenávajúcej styčné dejinné udalosti, je potrebné spoznávať oso-
by, osobnosti, udalosti, ktoré dláždili cestu k  demokratizačným procesom 
v krajine. Jednou z týchto udalostí je aj Sviečková manifestácia. Pohľad na 
danú udalosť z  dejinnej perspektívy –  osobitne z  perspektívy východného 
Slovenska – tvoria jadro predloženého príspevku. 

Zohľadniť regionálny pohľad pri skúmaní udalosti akou bola Sviečková 
manifestácia v Bratislave sa zdá byť na prvý pohľad nepatričné. Z doku-
mentov, ktoré máme k dispozícii o stodvadsiatichšiestich zatknutých oso-
bách vyplýva, že len sedem (!) z nich pochádzalo z východného Sloven-
ska.2 Nemáme zmapované mená konkrétnych účastníkov manifestácie ani 
príslušníkov bezpečnostných zložiek zasahujúcich voči manifestujúcim. 
V  regionálnych archívoch nie sú žiadne, prípadne len kusé informácie 
o činnosti cirkevných tajomníkov pred a po manifestácii, či iné dôležité 
dokumenty viažuce sa k zápasu o slobodu a demokraciu v rokoch 1988 
a 1989. Činnosť nosnej sily tohto odporu, ktorou bezpochyby bol kresťan-
ský disent, sa mapuje len postupne.

1 Roky 1918, 1938, 1968 hovoria o  štátno-politických zmenách (vznik Česko-
slovenska, autonómia Slovenska, federalizácia).

2 Vojenský archív (ďalej VA) Trnava, spis Generálnej prokuratúry (ďalej spis GP), 
Správy ZNB hl. mesta Bratislavy o manifestácii na Hviezdoslavovom námestí, urče-
ná pre ministra vnútra z 26. marca 1988.
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Deň Sviečkovej manifestácie (25. marec 1988) sa málo objavuje pri 
spomienkach na „osmičkové roky“. Dôvody môžu byť rôzne. Na jednej 
strane „mladosť“ danej udalosti, no rovnako aj slabá vedomosť o význame 
tejto udalosti pre naše i medzinárodné dejiny. Preto v úvode štúdie uve-
dieme skôr politologické ako historické hodnotenie udalosti z perspektívy 
niekoľkých zahraničných osobností zo zahraničia a tiež zákon o vyhlásení 
25. marca za pamätný deň Slovenskej republiky. 

Následne sa danej udalosti a jej hodnoteniu venujeme aj z perspektívy 
východného Slovenska. Ukazuje sa, že úloha občanov pochádzajúcich ale-
bo neskôr žijúcich na východnom Slovensku bola v  niektorých veciach 
kľúčová. Negatívnu úlohu zohrali predstavitelia strany, príslušníci bezpeč-
nostných zložiek a sčasti aj košický kapitulárny vikár Ondrejka. Pozitívnu 
rolu, okrem samotných účastníkov manifestácie a kléru košickej diecézy, 
mal predovšetkým Rudolf Fiby, ktorému v  metropole východného Slo-
venska odhalili pamätnú tabuľu, na ktorej je napísané „spoluorganizátor 
Sviečkovej manifestácie“. 

1. Sviečková manifestácia
Manifestácia z marca 1988 je považovaná za vrchol snáh predovšetkým 
kresťanského, no rovnako aj občianskeho disentu na Slovensku. Predsta-
vuje dôležitý medzník v dejinách Slovenska či Československa. Tiež je po-
važovaná za jeden z  najdôležitejších zlomových bodov, ktorým vrcholil 
zápas s  komunistickým režimom v  Európe a  ktorý otvoril cestu k  roku 
revolúcii 1989. Takéto vnímanie nájdeme v rovine politickej i historickej, 
medzinárodnej i slovenskej. 

V slovenskej perspektíve o tom svedčí vyhlásenie dňa 25. marca 1988 
za pamätný deň Slovenskej republiky, ktorý si pripomíname ako Deň zá-
pasu za ľudské práva. V Zbierke zákonov Slovenskej republiky z 29. apríla 
1993 sa píše: 

„Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 
§ 1 

25. marec, výročie násilne potlačeného zhromaždenia občanov za ľud-
ské, náboženské a občianske práva, ktoré sa konalo v roku 1988 v Brati-
slave na Hviezdoslavovom námestí, je pamätný deň zápasu občanov za 
ľudské práva.

§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.“3

3 Zákon podpísali najvyšší ústavní činitelia: prezident Michal Kováč, predseda parla-
mentu Ivan Gašparovič a predseda vlády Vladimír Mečiar. Dostupné na internete: 
<https://www.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/1993/88/vyhlasene_znenie.html>



211

Spomienka na 25. marec je v  našich dejinách ofi ciálne na rovnakej 
úrovni (pamätný deň SR) ako deň vzniku Česko-Slovenska z roku 1918.4 
Zároveň na vyššej úrovni ako spomienka na rok 1968, aj keď boli a  sú 
snahy, aby sa medzi pamätné dni zaradil 21. august 1968.

Súčasný nemecký prezident Frank Walter Steinmeier ešte ako nemec-
ký minister zahraničných vecí zdôraznil: „Chcem to povedať nahlas a jas-
ne: Zjednotenie Nemecka by nebolo možné bez slovenských ľudí a  ľudí 
východnej a  strednej Európy! V  marci 1988 ľudia v  Bratislave zapálili 
sviečky a svetlo týchto sviečok sa rozšírilo do celej východnej Európy!“5 
Steinmeier v deň nemeckého štátneho sviatku zjednotenia Nemecka (3. 
október) naznačil ideový zrod protestov v Lipsku, Drážďanoch a následný 
pád Berlínskeho múru práve v udalostiach v Bratislave v marci 1988. „V tej 
historickej dobe pokojná revolúcia závisela od odvahy slovenských ľudí! 
(…) Ľudia sa nepoddali strachu. Držali spolu. Vtedy možno po prvý raz 
v histórii prevládol v Európe duch solidarity a prekonal tú mocnú Železnú 
oponu.“ 6 

V  podobnom duchu sa vyjadrila rakúskej reportérka – účastníčka 
Sviečkovej manifestácie. Barbara Coudenhove-Kalergi, zatknutá počas 
Sviečkovej manifestácie, vo svojich spomienkach pripomína, že Bratislava 
bola pred Prahou: „My v Rakúsku nikdy nezabudneme, že vy na Sloven-
sku ste to začali!“ Zároveň poukázala na odvahu účastníkov manifestácie: 
„Zatkli nás a jednu noc držali, vzali nám, čo sme natočili, ale vedeli sme, 
že nás na druhý deň pustia. Pre Slovákov, ktorých zatkli, to bolo oveľa 
zložitejšie, oni nevedeli, čo bude.“7

Podnet a organizovanie manifestácie
Dodnes nevyjasnená vražda štyridsaťsedemročného kňaza Štefana Po-
láka na fare v  Borovciach v  noci zo 7. na 8. októbra 1987 bola jedným 
z podnetov na zorganizovanie Sviečkovej manifestácie. Autor publikácie 
Čas svitania Ján Šimulčík o tom píše: „Polák mal ruky zviazané tenkým 
drôtom a pripútané k horúcemu radiátoru, tvár mal zohavenú, ústa plné 

4 To sa nezmenilo ani v roku 100. výročia vzniku Československa. Dňa 12. septembra 
2018 NR SR schválila jednodňovú spomienku na rok vzniku Československa na 
úrovni štátneho sviatku, avšak v deň podpísania Deklarácie slovenského národa (30. 
októbra).

5 Archív autora (ďalej AA), príhovor ministra zahraničných vecí na nemeckom veľvy-
slanectve v Bratislave dňa 3. októbra 2016.

6 AA, príhovor ministra zahraničných vecí na nemeckom veľvyslanectve v Bratislave 
dňa 3. októbra 2016.

7 COUDENHOVE - KALERGI, Barbara. Zuhause ist überall. Wien : Erinnerungen, 
Zsolnay, 2013.
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papiera a prelepené páskou na koberce, oči zviazané a celé telo doráňané. 
Ofi ciálna tlač písala o  lúpežnej vražde, hoci páchatelia nič neodcudzili. 
Medzi ľuďmi prevládal názor, že za vraždou stála Štátna bezpečnosť.“ Na 
Slovensku sa v tom čase (december 1987) uvažovalo o verejnom občian-
skom prejave odporu voči režimu. Richard Greisiger vyslovil myšlienku, 
„že treba urobiť manifestáciu alebo demonštráciu, a takto požadovať svoje 
práva.“ Do popredia sa však dostal Podnet katolíkov k riešeniu situácie 
veriacich občanov v Československu z 29. novembra 1987, známy aj ako 
Výzva moravských katolíkov, ktorý rozpútal podpisovú akciu za nábožen-
ské slobody. 8 Do konca apríla 1988 sa ich v Československu vyzbieralo 
pol milióna.9

V  čase zbieranie podpisov sa neuvažovalo o  manifestácii, no v  tom 
čase prišiel zo zahraničia zásadný impulz na demonštráciu od výkonného 
podpredsedu Svetového kongresu Slovákov, hokejistu, Mariána Šťastného. 
List dodnes neznámeho pisateľa na neho priamo apeloval, aby podnikol 
kroky na pomoc prenasledovaným. „Aby to nedopadlo tak ako v Poľsku, 
kde bol zabitý kňaz Popieluszko,“ spomína na obsah listu Marián Šťastný. 

Šťastný sa danej témy chopil a v liste z 30. decembra 1987 napísal: „V 
snahe dosiahnuť väčšiu pozornosť pre naše slovenské záujmy vo svete, 
dovolím si Vás ako zástupcov slovenských organizácií požiadať o vyjad-
renie Vášho názoru (tiež o  pomoc) k  spoločnej pokojnej demonštrácii 
v slobodnom svete. Demonštrácia by sa mala konať 25. marca 1988 pred 
budovami štátnych zastupiteľstiev. Jej priebeh Vám presnejšie oznámim 
po Vašom vyjadrení. Predseda Združenia Slovákov vo Švajčiarsku doktor 
Pavol Arnold s myšlienkou už dnes súhlasí. Cieľom tohto prejavu nesú-
hlasu budú brutálne vraždy predstaviteľov Cirkvi na Slovensku, upieranie 
náboženských práv v praxi, ako aj ostatných ľudských práv.“10 Pod listom 
je podpísaný Marián Šťastný, výkonný podpredseda Svetového kongresu 
Slovákov (SKS). Podnet na zorganizovanie manifestácie môžeme spájať 
ďalej spájať so Štefanom Romanom11 ako hybnou silou, donorom a pred-

8 ŠIMULČÍK, Ján. Čas svitania. Sviečková manifestácia 25. 3. 1988. Prešov : Vydava-
teľstvo M. Vaška, 2003, s. 85. 

9 ŠIMULČÍK, Ján. Čas odvahy. Najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu – 
500 000 občanov ČSSR. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2017.

10 ŠIMULČÍK, ref. 8. 
11 Štefan Boleslav Roman (17. apríl 1921, Veľký Ruskov - 23. marec 1988, Toronto, 

Kanada) bol slovenský veľkopodnikateľ a priemyselník žijúci v Kanade. Začiatkom 
päťdesiatych rokov založil spoločnosť Denison Mines Limited, ktorá sa časom stala 
vlastníkom najväčších uránových baní na svete. V roku 1970 bol hlavným zaklada-
teľom Svetového kongresu Slovákov, ktorého predsedom zostal až do svojej smrti. 

 KIRSCHBAUM, J. M.: Uránový cár a rodoľub. K nedožitým 79. narodeninám Štefa-
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sedom SKS z  Kanady, ktorý pochádzal z  východného Slovenska (okres 
Trebišov) a celý život sa hlásil k svojim národným i náboženským (gréc-
kokat.) koreňom.

Šťastného podnet prišiel na Slovensko tajne. Prepašovala ho svokra 
Mariána Šťastného. „Keď odchádzala domov (do Bratislavy – poznámka 
autora), požiadal som ju, aby prepašovala a odovzdala Jánovi Čarnogur-
skému list. Rozpárala futro na klobúku a list zašila. Dal som jej veľkú čo-
koládu, v ktorej potom na Slovensku list odovzdala.“12

Paradoxne, slobodné zahraničie nakoniec od pôvodne plánovaných 
demonštrácií z  rôznych dôvodov ustúpilo. Demonštrácie na Slovensku 
a v zahraničí z 25. marca 1988 sa teda nakoniec nekonali v duchu požia-
daviek SKS, ale v duchu domácich požiadaviek. Dôvodom boli nevybave-
né povolenia demonštrovať. Zároveň, „v predvečer” manifestácie dňa 23. 
marca 1988 náhle zomrel zakladateľ SKS Štefan Roman. 

Organizátor Sviečkovej manifestácie – RNDr. Rudol Fiby SF
Za hlavných organizátorov manifestácie sú považovaní František Mikloško 
a  Ján Čarnogurský. František Mikloško sa podpísal pod list adresovaný 
dňa 10. marca 1988 Obvodnému národnému výboru v Bratislave o zorga-
nizovaní „verejného zhromaždenie“. Čarnogurský spoločne s Mikloškom 
koncipovali znenie daného listu v Univerzitnej knižnici v Bratislave. V lis-
te sa píše: „Program verejného zhromaždenia bude tichá manifestácia 
občanov za menovanie katolíckych biskupov pre uprázdnené diecézy na 
Slovensku podľa rozhodnutia Svätého Otca, za úplnú náboženskú slobodu 
v Československu a za úplné dodržiavanie občianskych práv v Českoslo-
vensku. Predpokladá sa, že účastníci zhromaždenia vyjadria svoj súhlas 
s programom zhromaždenia držaním horiacich sviečok.“13

Mikloško i Čarnogurský zhodne deklarujú, že to neboli oni, ale sieť 
kresťanského disentu, ktorých jadro tvorili piliere tzv. podzemnej cirkvi: 
tajný biskup Ján Korec, lekár Silvester Krčméry a  matematik Vladimír 
Jukl, ktorých autorita, či organizačné nasadenie stáli za úspechom ma-
nifestácie. Čarnogurský doslova hovorí o  Kolakovičovom spoločenstve 
Rodina. Mikloško spomína Spoločenstvo Fatima, ktoré zakladali členovia 
Kolakovičovej rodiny Krčméry a Jukl spoločne s Rudolfom Fibym v roku 
1974.

na B. Romana. In: Kultúra. roč. 3, 2000, č. 13, s. 12.
12 JAŠEK, Peter – NEUPAUER, František et al. Sviečková manifestácia I. Štúdie, spo-

mienky a svedectvá. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2015.
13 ŠIMULČÍK, ref. 8, s. 93.
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V tejto perspektíve by sme mohli hovoriť o pôsobení a činnosti Ko-
lakovičovej Rodiny na východnom Slovensku14. No rovnako aj o  ďalšej 
činnosti občanov východného Slovenska pri pašovaní náboženskej lite-
ratúry,15 podpisovej akcii za náboženskú slobodu16, činnosti kňazov i lai-
kov v zápase s komunistickým režimom,17 no rovnako aj o organizátoroch 
a účastníkoch pútí (zvlášť najväčšej náboženskej púte na Slovensku - na 
Mariánsku horu v Levoči)18. 

V  čase manifestácie bol predstaveným Spoločenstva Fatima Rudolf 
Fiby19, ktorý neskôr v Košiciach pôsobil a je aj v metropole východného 
Slovenska pochovaný. V decembri 1987 sa stal tento matematik a v tom 
čase aj tajný kňaz, neformálnym šéfredaktorom samizdatového časopi-
su Náboženstvo a  súčasnosť. František Mikloško komentuje jeho úlohu 
a  úlohu Spoločenstva Fatima na Sviečkovej manifestácii slovami: „Bez 

14 V archive ÚPN sa nachádza spisová dokumentácia ŠtB o vypočúvaní i súdnych pro-
cesoch s členmi Kolakovičovej rodiny na východnom Slovensku. 

15 Pozri: SZCZEPANOWICZ, Marian. Kuriéri božieho slova – skúsenosť a dar. Bratisla-
va : P+M, 2017.

16 Pozri: ŠIMULČÍK, ref. 9. 
17 Pozri publikácie Rudolfa Dobiáča (Triedni nepriatelia I. – IV.), Veroniky Lagovej 

(Smrť za mrežami, Život za mrežami) a i. 
18 Pozri: DLUGOŠ, František. Dejiny mariánskej hory v  Levoči. Levoča : Polypress, 

2000.
19 Rudolf Fiby (4. apríl 1946, Nitra - 9. október 2014, Košice). Študoval na stredných 

priemyselných školách v Nitre a v Banskej Bystrici. V roku 1969 promoval s vyzna-
menaním na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor matematika a následne si doplnil 
pedagogické vzdelanie na Filozofi ckej fakulte. Titul RNDr. Získal v odbore Algebra 
a teória čísiel. Je zaujímavé, že aj po roku 1989 sa venoval odbornej činnosti. V roku 
1991 absolvoval letný kurz Th e Understanding of our Time na University of Notre 
Dame v Indiane, USA. Ako asistent pôsobil na Katedre geometrie Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave (vedenie cvičení, výskumná a  publi-
kačná činnosť v oblasti algebry, geometrie a topológie). Po normalizačných previer-
kach bol v decembri 1974 prepustený zo zamestnania. Od roku 1975 do roku 1992 
bol odborným pracovníkom v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave a v rokoch 1994-2012 pracoval vo fi rme Apex a.s. v Košiciach. Na 
Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Koši-
ciach prednášal externe predmet Sociálna etika.

 V období komunistického režimu bol tento vedec- matematik tajne vysvätený za 
kňaza v Poľsku v roku 1978. Do podzemných kresťanských aktivít sa zapájal od roku 
1971. Čulé boli jeho kontakty a apoštolát v Sovietskom zväze. Po roku 1989 sa po-
dieľal na obnove činnosti organizácií venujúcim sa kresťanským robotníkom a aj 
v čase slobody okrem kňazskej služby pracoval aj ako zamestnanec/robotník v koši-
ckej fi rme. Podieľal sa aj na tvorbe štatútu Komisie pre rodiny pri KBS. Od decembra 
2012 po náhlej mozgovej príhode bol hospitalizovaný na Geriatrii sv. Lukáša v Koši-
ciach.
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jeho aktívneho podielu by sa manifestácia určite nebola uskutočnila.“ Bol 
to práve on, ktorý svojim postojom zaujal jasné stanovisko, aby sa pred-
stavitelia podzemnej cirkvi zapojili do manifestácie za občianske a nábo-
ženské slobody. 

Médiá 
Médiá v  Československu sa spočiatku o  manifestácii vôbec nezmienili. 
Okrem ústneho podania sa informácia šírila aj cez ilegálne letáky a pros-
tredníctvom zahraničného rozhlasového vysielania Rádia Vatikán, Hlasu 
Ameriky a Rádia Slobodná Európa. Fungovali síce takzvané rušičky, ktoré 
sa snažili znemožniť prijímanie vysielania týchto rozhlasových staníc, no 
úplne sa im to nedarilo. „Keď som sa v západnom rozhlase dozvedel, že 
má byť manifestácia za menovanie biskupov, tak som bol odhodlaný, že sa 
jej zúčastním,“ opakuje sa vo vyjadreniach viacerých účastníkov. 

„O  demonštrácii /“verejnom zhromaždení“/ informovala rozhlasová 
stanica VATIKÁN20 dňa 10. 3. 1988 a rozhlasová stanica HLAS AMERI-
KY dňa 13. 3. 1988,”21 píše sa v správe o bezpečnostných opatreniach pred 

20 Išlo o Vatikánsky rozhlas.
21 VA Trnava, spis GP, č. OPv 34/90, Spis Vojenskej prokuratúry vyšetrujúcej zásah 

proti manifestácii.

Pamätná tabuľa venovaná R. Fibymu. Moyzesova 24, Košice.
Archív P. Hrica
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manifestáciou. Správa zo 17. marca 1988 uvádza: „Doteraz získané po-
znatky nasvedčujú tomu, že vzhľadom na zverejnenie informácie o konaní 
demonštrácie v  rozhlasových staniciach VATIKÁN a HLAS AMERIKY, 
nie je vylúčená i účasť obyvateľstva z ostatných krajov ČSSR. Informácia 
o demonštrácii je rozšírená v štruktúrach Laického apoštolátu a preniká 
i  medzi mládež. Zistené boli prípady anonymného telefonického ozna-
movania konania demonštrácie. Zvýšený záujem o demonštráciu prejavili 
zahraniční žurnalisti. [...]” 22

V domácich médiách si niekoľko dní pred manifestáciou mohli obča-
nia prečítať. „Cieľom tohto podujatia je vytvárať dojem prenasledovania 
katolíkov, narušiť vzťahy štátu a cirkví, jednotu pracujúcich. Chcú využiť 
prestavbu a ďalšiu demokratizáciu, oklamať veriacich a zneužiť ich nábo-
ženské cítenie proti hodnotám socializmu a  rýchlejšiemu napredovaniu 
našej spoločnosti“ (článok s názvom Chcú sa skryť v novinách Hlas ľudu, 
23. marec 1988). „Iniciatívy, riadené západnými oznamovacími prostried-
kami, nemajú a ani nemôžu mať cirkevnú či kresťanskú opodstatnenosť. 
Zbor ordinárov Slovenska jednotne odsúdil iniciatívy rôznych živlov, kto-
ré s čestnými veriacimi nemajú nič spoločného. Považuje to za zasahova-
nie do vnútorného života Cirkvi“ (článok Cirkev sa dištancuje v bratislav-
skom Večerníku z 23. marca 1988). V rozhlase i v televízii zaznievali slová 
prorežimového kňaza Štefana Záreckého: „Kto sa to pokúša odvádzať po-
zornosť od trpiaceho Krista a láka ich na manifestáciu?“

Zahraničný Vatikánsky rozhlas napr. 23. marca informoval o solidarite 
rakúskych katolíkov. „Na druhom brehu Dunaja, v Rakúsku sa v ten istý 
deň a v tú istú hodinu (podľa agentúry Kathpress) bude konať podobná 
manifestácia solidarity rakúskych občanov, ktorí takýmto spôsobom chcú 
ukázať nielen Bratislavčanom, ale celému svetu, že im leží na srdci ob-
čianska a náboženská sloboda na celom svete, ale najmä u ich susedov.“23 
Duchovnú podporu vyjadrili i veriaci v Prahe.

Silu západných médií si uvedomovali aj čelní predstavitelia KSS. Ta-
jomník východoslovenského ÚVKSS informoval svojich členov v Poprade 
o prieskume počúvanosti západných staníc. „Zo Západu každý deň k nám 
vysielajú aspoň 10 – 15 relácií na rozličných staniciach. Napr. Slobodná 
Európa najmenej denne tri relácie má na náboženskú tému. Hlas Ameriky 
má najmenej 1 – 2 relácie na náboženskú tému. Dnes (17. 6. 1988, pozn. 
autora) mi s.  tajomník Babjak ukazoval prieskum ako počúvajú západ-

22 VA Trnava, spis GP, č. OPv 34/90, informácia o vykonaných opatreniach k zabráne-
niu pripravovanej protestnej demonštrácii v Bratislave na Hviezdoslavovom námes-
tí dňa 25. 3. 1988.

23 Archív slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu, Rím, 1988, Marec, s. 83/4 a 83/5.
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ný rozhlas komunisti. Priznalo sa nám 47 % komunistov, že počúva Hlas 
Ameriky a západné rozhlasové stanice.“24

Opatrenia pred manifestáciou 
Aj keď sa samotná manifestácia konala v  Bratislave, niektoré opatrenia 
sa explicitne dotýkali východného Slovenska. V dokumente zo 17. mar-
ca 1988 námestník ministra vnútra SSR pre VB informuje náčelníkov KS 
ZNB, a to menovite aj z východoslovenského kraja vo veci „operatívneho 
sledovania zvýšeného záujmu o cestovanie osôb do Bratislavy”. V správe 
sa píše: „V súvislosti s pripravovaným protispoločenským vystúpením ne-
legálnej cirkvi na deň 25. 3. 1988 v Bratislave, zabezpečte v dňoch 23. 3. 
až 26. 3. 1988 operatívne sledovanie zvýšeného záujmu o cestovanie osôb 
do Bratislavy pravidelnými spojmi ČSD.  Získané poznatky hláste denne, do 
09.00 hod. cestou operačných stredísk na MV SSR.”25 

Dňa 17. marca 1988 sa o 9 hod. uskutočnilo v Bratislave rokovanie ope-
račného štábu pripravujúceho zásah proti manifestácii. Rokovanie otvoril 
náčelník Správy ZNB hlavného mesta a Západoslovenského kraja JUDr. 
Štefan Mikula. Hneď v prvej časti správy nájdeme informáciu o zasadnutí 
zboru ordinárov dňa 16. marca 1988, ktoré sa aj napriek dvom vyslovene 
náboženským požiadavkám manifestujúcich, malo od akcie dištancovať. 
V správe sa píše o dôležitej, či priam hlavnej úlohe košického ordinára: 
„Ordinár Košickej diecézy Onderko26 bol poverený spracovať ofi ciálne sta-
novisko, ktoré bude zverejnené v Katolíckych novinách. Boli dané pokyny 
dekanom na okresoch, aby zvolali duchovných za účelom dištancovania 
sa od demonštrácie.” 27 

Skutočnosť bola iná. Ordinári takýmto postojom naďalej strácali me-
dzi kňazmi i veriacimi kredit dôveryhodnosti. Košický klérus sa dokonca 
samostatne organizoval a písal listy za náboženské slobody. 

Aj ďalšie informácie hovoria o konkrétnych opatreniach dotýkajúcich 
sa priamo obyvateľstva východného Slovenska: „Nie je vylúčená možnosť 
účasti osôb z iných krajov. Preventívne opatrenia je potrebné vykonávať 

24 Štátny archív v Prešove – pracovisko Poprad (ďalej ŠA PO – Poprad), fond: OV KSS, 
zápisnice z plenárnych zasadnutí OV KSS v Poprade. 1988. inv. č. 40, šk. 33. Zápis-
nica zo zasadnutia pléna OV KSS v Poprade zo 17. júna 1988.

25 VA Trnava, spis GP, č. OPv 34/90, Spis Vojenskej prokuratúry vyšetrujúcej zásah 
proti manifestácii. Pokyn na sledovanie zvýšeného záujmu o cestovanie do Bratisla-
vy v súvislosti s pripravovanou manifestáciou. 17. marec 1988

26 V materiáloch z vojenského archívu je meno vyčiernené. Meno sme doplnili z úda-
jov zverejnených na internetovej stránke www.svieckovamanifestacia.sk

27 VA Trnava, spis GP, č. OPv 34/90, Spis Vojenskej prokuratúry vyšetrujúcej zásah 
proti manifestácii. 
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tak, aby sme sami demonštráciu nepropagovali,” informoval s. Kĺbik. 
„Bolo zabezpečené cestou Správy dopravy na MV ČSR a  MV SSR, aby 
neboli povolené žiadne mimoriadne autobusové spoje do Bratislavy,” in-
formoval s. Šašinka. Ďalšie opatrenia sa týkali konkrétnych skupín obyva-
teľstva. Vojakom sa mali v čase konania zhromaždenia obmedziť vychádz-
ky. Mal byť vo zvýšenej miere kontrolovaný hraničný prechod a presun 
rehoľníkov, či diplomatov. Študenti mali byť poslaní domov: „Bude vy-
konaný aktív s rektormi vysokých škôl a riaditeľmi s cieľom predísť účasti 
študentov na demonštrácii. Dňa 25. 3. 1988 na stredných školách nebude 
prebiehať vyučovanie, bude asanačný deň,” informoval s. Daňový a pod. 

Zápisnica zo zasadnutia z 24. marca 1988 hovorí o ďalších opatreniach. 
Súdruh Zaťko „informoval o vyhlásení celoslovenskej dopravno-bezpeč-
nostnej akcii v dňoch 24. a 25. 3. 1988, ktorá bude zameraná na kontrolu 
rýchlosti a technického stavu motorových vozidiel.” Na KS ZNB v Koši-
ciach a v Banskej Bystrici prišla požiadavka „zabezpečiť, aby boli z výcho-
dzích staníc velené operatívne hliadky do rýchlikov smerujúcich do Brati-
slavy, s úlohou sledovať cestujúcich, ktorých správanie bude nasvedčovať, 
že cestujú na demonštráciu do Bratislavy.“28 

Riaditeľstvá nemocníc dostali pred manifestáciou z vyšších miest prí-
kaz zabezpečiť opatrenia na hospitalizáciu aj prípadne ťažko ranených 
a pripraviť aj väčšie množstvo krvných konzerv na rýchle použitie. Ope-
račný štáb SSR vydal pokyn, aby sa organizátorom zamedzil prístup do 
Bratislavy a 25. marca ráno začali v celej krajine zadržiavať najznámejších 
aktivistov podzemnej cirkvi a Charty 77. Mestský cirkevný tajomník do-
konca zabezpečil, aby mladí kapláni, „ktorí inklinujú k nelegálnym štruk-
túram, mali v inkriminovanej dobe pobožnosti a spovedanie tak, aby sa 
nemohli zúčastniť demonštrácie.“

Vládne orgány najskôr mlčali, potom začali celú akciu spochybňovať 
a ľudí zastrašovať. Organizátori manifestácie boli zatknutí. Nahovárali ich, 
aby aj niekoľko hodín pred manifestáciou vystúpili v rozhlase a informo-
vali verejnosť o zrušení manifestácie. Stačilo slovko.

Občanov východného Slovenska sa mohli dotknúť predovšetkým 
opatrenia voči vysokoškolákom. Aj keď nemáme štatistické údaje, pred-
pokladáme, že minimálne 30 – 40 % študentov ubytovaných na interná-
toch v Bratislave mohlo pochádzať z východného Slovenska. Ich účasť na 
manifestácii teda bola preventívne znemožnená.

28 VA Trnava, spis GP, č. OPv 34/90, Spis Vojenskej prokuratúry vyšetrujúcej zásah 
proti manifestácii. Pokyn náčelníka ZNB v Bratislave na sledovanie bezpečnostnej 
akcie. 
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Účastníci manifestácie z východného Slovenska 
Informácie o manifestácii, zatknutí pracovníka BBC či štábu rakúskej tele-
vízie obleteli celý svet. Udalosti 25. marca 1988 boli hlavnou správou v ce-
lom svete. „Brutálny zásah československej polície proti pokojným, iba 
sviečkami vyzbrojeným účastníkom manifestácie rozbil mnohé ilúzie,“ 
písal nemecký denník Die Welt. „Nikde na svete v kultúrnych a vyspelých 
krajinách sa veriaci nemusia báť boja a čakať na výsluch so zdvihnutými 
rukami a  s tvárou k  stene aj niekoľko hodín, ako to bolo teraz v Brati-
slave,“ uverejnil holandský Courant. Na pôde Európskeho parlamentu sa 
prvýkrát spomína Bratislava. Dňa 14. apríla 1988 europoslanci podpísali 
rezolúciu, v ktorej píšu o pobúrení z „nehoráznej brutality“ a „zdesení, že 
v srdci Európy (…) vláda cynicky a neľudsky obišla vážne sľuby zahrnuté 
v Záverečnom akte Helsinskej konferencie.“29

Počas likvidácie demonštrácie bolo príslušníkmi VB zadrža ných 
a predvedených na MS VB celkom 126 osôb. „Z celkového počtu predve-
dených osôb bolo 77 osôb z Bratislavy, 25 osôb z okresov Zs. kraja, 3 osoby 
z Prahy, po 2 osoby z okresov Martin, Dolný Kubín, Pov. Bystrica, Košice 
a Poprad, po 1 osobe z okresov Žiar nad Hronom, Banská Bystrica a Spiš-
ská Nová Ves, po 1 osobe z Br na a Liberca, 6 osôb z Rakúska. Celkom bolo 
predvedených 12 cudzích štátnych príslušníkov, o  čom bola predložená 
osobitná správa. Sociálna štruktúra predvedených osôb bola nasledovná : 
Predvedených bolo 69 robotníkov, 31 osôb pracujúcej inteligencie, 7 dô-
chodcov, 5 študentov V3, 3 stredoškoláci, 5 učňov, 2 vojaci z povolania 
a 4 osoby bez pracovného pomeru.“ V dokumente sa nachádza príloha 
s konkrétnymi menami zatknutých.30 
43./ Anna Matejová, Košice, dôchodkyňa, podľa jej udania prišla na 

miesto manifestácie náhodou,
55./ Miroslav Bartko, Ľubica, stolár Ústredie umeleckých remesiel, pre-

vádzka Kežmarok, prechádzal náhodne okolo miesta manifestácie,
70./ Michal Gaborčík, Vojňany, zamestnaný JRD Spišská Belá, zdržo-

val sa v blízkosti miesta manifestácie, a to za účelom nákupov a bol 
predvedený príslušníkmi ZNB,

72./ MUDr. Jozef Gunčaga, Košice, lekár RTG OÚNZ Rožňava, menova-
ný bol predvedený z miesta manifestácie, k veci nechcel vypovedať, 
pri osobnej prehliadke boli uňho nájdené poznámky a písomnosti 
ako aj rôzne mená, týkajúce sa cirkevných záležitostí, 

29 NEUPAUER, František: Odvaha so sviečkou v ruke. Bratislava : Vydavateľstvo don 
Bosco, 2018.

30 V texte neuvádzame dátum narodenia a presnú adresu. Uvedené poradové číslo sme 
zachovali rovnaké, aké bolo na archívnom dokumente. 
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73./ František Zamkovský, Vojňany, zamestnaný ako zámočník – klampiar, 
Čsl. tabakový priemysel Spišská Belá, svojou prítomnosťou chcel dať 
súhlas s konaním manifestácie z dôvodu, z ktorého si kúpil aj sviečky,

97./ Martin Pavličko, Spišská Belá, zamestnaný ako maliar a natierač, Čsl. 
tabakový priemysel, Spišská Belá, dobrovoľne pricestoval na mani-
festáciu so známymi, 

106./ Andrej Hoľko, Veľká Domaša, trv. byt. Bratislava, Listová ul. č. 23, 
závozník v  PS Košice, zúčastnil sa manifestácie zo zvedavosti ako 
dopadne, iný zadržiavaný účastník manifestácie jemu neznámy pri 
predvádzaní hodil do jeho rúk fotoaparát, z  ktorého dôvodu bol 
predvedený.31

Medzi zatknutými z východného Slovenska sa tak ocitol aj člen Spolo-
čenstva Fatima, tajný kňaz Jozef Gunčaga, ktorý v súčasnosti pôsobí ako 
misionár v Rusku.32 

Svoje spomienky na zatknutie prerozprával František Zamkovský štu-
dentom ZŠ v Kežmarku.33

Okrem týchto osôb poznáme ďalšie svedectvá obyvateľov východného 
Slovenska ako napr. svedectvo Alžbety Gallikovej rod. Halčinovej z Len-
daku34, Žofi e Halčinovej z Lendaku a Stanislavy Čech-Špirekovej z Barde-
jova zverejnené v dokumentárnom fi lme o Sviečkovej manifestácii s ná-
zvom Nikdy nezhasne (réžia Peter Vlkovič).

Odozva na Sviečkovú manifestáciu na východnom Slovensku
Regionálny pohľad na udalosti z marca 1988 by mohli priblížiť zápisnice 
zo zasadnutí Východoslovenského krajského výboru KSS ako aj okres-
ných výborov KSS.35 

Vedúci tajomník OV KSS v Poprade, Jozef Dubec sa dotkol témy aktivít 
cirkvi až na júnovom zasadnutí OV KSS. Poukázal na prijatie dokumentu, 
„...ktorý smeruje k istej eliminácii aktivizácie cirkvi, v našom okrese cirkvi 
katolíckej. S tými opatreniami sme bojovali postupne cez stranícke orgá-

31 Slovenský národný archív (SNA), fond SNR - Komisia na prešetrenie zásahu dňa 25. 
03. 1988, šk. 63, inv. č. 27.

32 V rámci stanoveného rozsahu štúdie nie je možné rozpracovať podrobnejšie životný 
osud zaistených.

33 Archív Nenápadní hrdinovia (ďalej A NH), študentská práca A. M. Duľovej, A. Kuč-
kovskej, V. Dvorožňákovej, D. Šmidovej pod dohľadom učiteľky J. Gallikovej zo ZŠ 
Dr. Daniela Fischera v Kežmarku.

34 Bolo publikované v publikácii: ŠIMULČÍK, ref. 9. 
35 V rámci prípravy tejto štúdie sa nám nepodarilo spracovať pohľad viacerých ONV 

na východnom Slovensku.
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ny, organizácie až do skupín, cez NV, komunistov, poslancov, teda išli sme 
do všetkých organizácii NF. Robíme si také nádeje, že nám to zaberie a že 
to veľké strašidlo Levoča nebude pre nás až také hrozné.“36

Ako vidíme, predstaviteľov komunistickej strany v  podtatranskom 
regióne najviac trápila otázka levočskej púte. No nielen to. Po ideolo-
gickej stránke považovali za dôležité mať pod kontrolou oblasť školstva. 
„Tu čakajú veľmi konkrétne úlohy i pracovníkov školstva, kultúry, najmä 
učiteľov, ktorí vždy v minulosti viedli naše dediny a teraz žiaľ mnohí sa 
z tejto vážnej úlohy ako si rady by odmocniť,“ 37 povedal Dubec.38 Aktuál-
nou témou sa stala otázka svetonázoru, ideológie. Marec 1988 znamenal 
uvoľnenie v oblasti tvrdého nátlaku voči veriacim. Bolo dovolené hlásiť sa 
na vyučovanie náboženstva priamo na farách, čo v praxi znamenalo elimi-
náciu presviedčania rodičov na náboženstvo dieťa neprihlásiť a následne 
väčší počet prihlásených detí. 

Došlo ku konfrontácii medzi pohľadom: „Je treba teda mať ruku na 
tom, čo národ si myslí, o čom hovorí, nebáť sa otvorenosti, nebáť sa pove-
dať, že takéto zdieľa ten alebo ten a že nemá pravdu.“39 a dovtedy zaužíva-
nou formou nátlaku a zastrašovania.

Pohľad a  reakcie na Sviečkovú manifestáciu zaznamenali aj Krajské 
správy ŠtB východoslovenského kraja. Zo správy sa dozvedáme: „Väčšina 
duchovných sa zhoduje v názore, že súčasná vnútorná náboženská situácia 
je vyhrotená a štátna správa nemá iné východisko iba ustúpiť tlaku veria-
cich i Vatikánu najmä v otázkach voľby biskupov a náboženskej slobody. 
Určitá časť duchovných jednoznačne schvaľuje bratislavskú demonštráciu 
a vyjadruje sa, že Bratislavou to nekončí a predpovedá organizovanie ďal-
ších demonštrácií, až do vyriešenia otázky obsadenie biskupských stolcov 
v rámci Slovenska.“40 Ďalej sa v správe uvádza šírenie pamfl etu o rozpúta-
ní svetovej vojny a konci sveta. 

Záver
Sviečková manifestácia predstavuje dôležitú udalosť v  zápase o  slobodu 
a demokraciu na Slovensku i v krajinách pod kuratelou ZSSR. 

36 ŠA PO – Poprad, fond: OV KSS, zápisnice z plenárnych zasadnutí OV KSS v Poprade. 
1988. inv. č. 40, šk. 33. Zápisnica zo zasadnutia pléna OV KSS v Poprade zo 17. júna 1988.

37 Tamže
38 V dňoch 23.a 24. júna prebiehala porada vedúcich tajomníkov a 29. júna sa začala 

19. Všezväzová konferencia sovietskych tajomníkov. Akým spôsobom refl ektovali 
jej účastníci udalosti z 25. marca 1988 nevieme.

39 ŠA PO – Poprad, fond: OV KSS, zápisnice z plenárnych zasadnutí OV KSS v Poprade. 
1988. inv. č. 40, šk. 33. Zápisnica zo zasadnutia pléna OV KSS v Poprade zo 17. júna 1988...

40 Archiv bezpečnostních složek (ABS), Praha, f. X. správa ZNB, inv. j. 1194.
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Z východného Slovenska pochádzal Štefan Roman, ktorý založil Sveto-
vý kongres Slovákov (SKS). Na pôde SKS vznikla iniciatíva demonštrovať 
za náboženské a občianske slobody. V Košiciach sa nachádza pamätná ta-
buľa spoluorganizátorovi manifestácie Rudolfovi Fibymu zo Spoločenstva 
Fatima, ktorý po roku 1989 žil v  Košiciach a  je tu aj pochovaný. Tieto 
skutočnosti hovoria o dôležitosti východného Slovenska pri organizovaní 
manifestácie. Napriek pozitívnej úlohe kňazov košickej diecézy i  laikov, 
negatívnu propagačnú úlohu pred manifestáciou zohral košický kapitu-
lárny vikár Ondrejka.

Medzi zatknutými vieme jasne určiť sedem osôb pochádzajúcich z vý-
chodného Slovenska (z cca 150 zatknutých) avšak doteraz nepoznáme prí-
behy od 6 000 do 10 000 účastníkov manifestácie. 

Pred historikmi ostáva otvorené podrobnejšie spracovanie príbehov 
účastníkov manifestácie, no rovnako aj činnosti krajských a  okresných 
štruktúr pred, počas a po manifestácii. 

Candle demonstration in the perspective 
of Eastern Slovakia
Candle demonstration represents an important event in the struggle for fre-
edom and democracy in Slovakia and in the countries under the control of 
the USSR.

Štefan Roman, who founded the World Congress of Slovaks (WCS)came 
from Eastern Slovakia. From theWCS, an initiative was launched to demon-
strate for religious and civil liberties. In Košice, there is a memorial plaque to 
the co-organizer of the manifestation Rudolf Fiby of the Community Fatima, 
who lived in Košice aft er 1989 and is also buried there. Th ese facts speak of 
the importance of Eastern Slovakia in organizing the manifestation. In spite 
of the positive role of priests in the Diocese of Košice and laymen, the nega-
tive propaganda role before the manifestation was played by the Košice´s 
vicar Ondrejka.

Among the arrested, we can clearly identify seven people from Eastern 
Slovakia (out of about 150 arrested), but we do not yet know the stories of 
6,000 to 10,000 participants in the demonstration.

Th ere is a task before historians, to compile the stories of the participants 
of the demonstration, as well as the activities of the regional and district 
structures before, during and aft er the demonstration.

Mgr. František Neupauer, PhD.
Ústav pamäti národa
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OBNOVENIE VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

GRÉCKOKATOLÍCKEHO 

KŇAZSKÉHO DORASTU V PREŠOVE 

PO ROKU 1989

Peter Borza

Gréckokatolícky kňazský seminár a Vysoká bohoslovecká škola boli dôleži-
tou výchovnou a vzdelávacou inštitúciou v Prešove. V roku 1950 bola ich 
činnosť zastavená a napriek pokusom k obnove nedošlo ani v  roku 1968. 
Napokon sa Gréckokatolícka cirkev mohla venovať výchove a vzdelávaniu 
kňazského dorastu až po páde totalitného režimu v  roku 1989. Príspevok 
sa zaoberá problematikou zrušeného kňazského seminára a Vysokej boho-
sloveckej školy. Približuje neúspešný pokus o obnovu tejto inštitúcie v roku 
1968 a samotný proces obnovy po roku 1989 ako aj prvú dekádu činnosti na 
poli vzdelávania a formácie kňazského dorastu. 

Počiatky výchovy a  vzdelávania gréckokatolíckeho kňazského dorastu 
v Prešove siahajú do 19. storočia. Prešovský biskup Mikuláš Tóth v roku 
1880 zriadil v sídle Prešovskej eparchie Teologickú akadémiu s kňazským 
seminárom. Vzdelávanie a výchova klerikov prebiehali až do osudného 
roku 1950, keď došlo k pokusu o likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi v Čes-
koslovensku. Činnosť inštitúcie sa ukončila ešte pár dní pred konaním tzv. 
Prešovského soboru.1 Nasledujúcich osemnásť rokov sa kňazi z ilegálneho 
vedenia gréckokatolíckej cirkvi spolu s  veriacimi snažili od vládnuceho 
režimu dosiahnuť jej legalizáciu. Príhodné podmienky nastali v roku 1968 
a jej činnosť bola povolená vládnym uznesením č. 205/1968 Zb. Súčasne 

1 HIŠEM, Cyril. Likvidácia kňazských seminárov na Slovensku v roku 1950. In Cir-
kev v okovách totalitného režimu. Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu 
v roku 1950. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 395.
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vláda dňa 13. júna 1968 schválila nariadenie č. 70/1968 Zb. o hospodár-
skom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom.2 Sľubne začínajúcu ob-
novu však zastavil príchod vojsk Varšavskej zmluvy a ich následná okupá-

2 Zbierka zákonov č. 70/1968.

Fotografi a gréckokatolíckeho biskupa Mikuláša Tótha (1876 - 1882).
Krajské múzeum v Prešove
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cia Československa. Symbolom nedokončenej obnovy sa stala prešovská 
katedrála, ktorú mohli užívať gréckokatolíci, ale biskupskú rezidenciu na-
ďalej užívali pravoslávni. Obe budovy pritom boli aj naďalej vo vlastníctve 
pravoslávnej cirkvi. V roku 1969 Svätá stolica poverila kňaza Jána Hirku 
vedením Prešovského biskupstva, pričom biskup Vasiľ Hopko pôsobil ako 
svätiaci biskup.3

Obnovenie gréckokatolíckej cirkvi v  roku 1968 viedlo aj k  snahám 
smerujúcim k  obnoveniu gréckokatolíckeho teologického vzdelávania 
v Prešove, ale vzhľadom na pretrvávajúci totalitný režim k tomu nedošlo. 
V rámci procesu obnovy vznikol prípravný výbor (študentská rada), kto-
rý v mene gréckokatolíckeho biskupstva zorganizoval 14. septembra 1968 
stretnutie všetkých gréckokatolíckych bohoslovcov v Košiciach. Pozvaní 
boli všetci bohoslovci z roku 1950, absolventi bohosloveckých fakúlt a tí 
čo ešte neboli vysvätení. Stretnutia sa zúčastnilo päťdesiattri bohoslovcov 
a  šesť kňazov. Vďaka prebehujúcim rokovaniam so štátnymi úradmi sa 
podarilo dosiahnuť umiestnenie desiatich bohoslovcov na rímskokatolíc-
ku Cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu (ďalej RKCMBF) v Bratislave 
a troch do Litoměříc. Ostatní sa ako externisti RKCMBF schádzali v Ko-
šiciach. Štátne orgány však nemali záujem na obnovení vzdelávania kňaz-
ského dorastu gréckokatolíckej cirkvi a najprv v decembri 1969 zastavili 
vzdelávanie externistov v Košiciach a o mesiac neskôr 15. januára 1970 
ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky externé štúdium 
defi nitívne zakázalo. Kandidátom na kňazstvo pre gréckokatolícku cirkev 
bolo umožnené štúdium na RKCMBF v Bratislave a Litoměřiciach, avšak 
predstavitelia komunistickej moci obmedzovalo počet prijatých kandi-
dátov, čo viedlo k akútnemu nedostatku gréckokatolíckych duchovných 
v Prešovskej eparchii. Preto sa viacerí rozhodli ísť cestou tajného štúdia 
teológie a tajnej kňazskej vysviacky. Táto forma tajného štúdia kňazov je 
najdôkladnejšie zmapovaná v prípade redemptoristu Jána Ivana Mastilia-
ka, ktorý v Prešove na Sázavského ulici vo svojom prenajatom byte rea-
lizoval „podkrovnú univerzitu“, kde do roku 1989 tajne študovalo okolo 
štyridsať gréckokatolíckych a rímskokatolíckych bohoslovcov.4

Dlhé štyridsaťročné obdobie komunistického útlaku v novembri 1989 
vystriedalo obdobie neskrývaných nádejí. Situácia gréckokatolíckej cirkvi 
po páde komunizmu bola značne zložitá. Trpela nedostatkom duchovných 

3 BARNOVSKÝ, Michal. Gréckokatolícka cirkev po druhej svetovej vojne [onli-
ne]. Dostupné na internete: www.mtatk.hu/interreg/kotet2/13_sz_barnovsky.pdf 
(29.07.2018).

4 BORZA, Peter – MANDZÁK, Daniel Atanáz. Sonda do života Gréckokatolíckej 
cirkvi v Československu v období normalizácie. In DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.). 
Velehrad vás volá! Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 225 – 227.
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a väčšina jej majetku bola zdevastovaná a stále vo vlastníctve pravoslávnej 
cirkvi alebo štátu.Prešovský biskup spolu s kúriou sídlil v provizórnych 
priestoroch farského úradu v Prešove, keďže biskupská rezidencia bola aj 
začiatkom roku 1990 v rukách pravoslávnej cirkvi a k jej vráteniu došlo 
až po viacnásobných rokovania zástupcov oboch cirkvi, štátu a mesta dňa 
10. apríla 19905, avšak v dezolátnom stave. Treba pripomenúť, že pravo-
slávna cirkev získala v  roku 1950 plne funkčnú a  zariadenú rezidenciu. 
Vrátila však zdevastovanú budovu, kde bola vytrhaná aj elektroinštalácia 
a zničená sanitárna technika. V podobnom stave gréckokatolícka cirkev 
prevzala v auguste budovu Pravoslávnej bohosloveckej fakulty na Sládko-
vičovej ulici č. 23 v Prešove, ktorá do roku 1950 slúžila ako gréckokatolíc-
ky sirotinec.6

Vrátenie biskupskej rezidencie a priľahlých budov patrilo medzi hlav-
né požiadavky verejne deklarované ešte v decembri 1989. Na prvom mies-
te však bolo vyhlásenie neplatnosti pseudosoboru z roku 1950 a zrušenie 
výnosu Štátneho úradu pre veci cirkevne v Prahe č. 20285/51-II-1 z 13. 
februára 1952 o prevode majetku gréckokatolíckej cirkvi na pravoslávnu 
cirkev, rehabilitovať biskupa P. P. Gojdiča a všetkých odsúdených, zriadiť 
gréckokatolícku bohosloveckú fakultu a  seminár, vrátiť rehoľné chrámy 
v  Michalovciach a  Stropkove, povoliť činnosť reholiam a  zaviesť slobo-
du tlače ako aj ďalšie požiadavky smerujúce k vytvoreniu podmienok pre 
štandardné pôsobenie gréckokatolíckej cirkvi v spoločnosti. K ich splne-
niu viedla dlhá a tŕnistá cesta.7

Začiatkom roka 1990 sa na východnom Slovensku stupňovalo napätie 
medzi gréckokatolíkmi a pravoslávnymi spôsobené nedostatočným rieše-
ním krívd minulosti. V prvom rade išlo o majetkovoprávne vysporiadanie 
medzi oboma cirkvami. Veriaci sa dožadovali vrátenia cirkevného ma-
jetku, ktorý spravovala pravoslávna cirkev a iniciatívne preberali chrámy 
a farské budovy.8 Napätie ešte viac vzrastalo s blížiacim sa 40 výročím ko-
nania tzv. Prešovského soboru, na ktorého legitímnosť sa pravoslávna cir-

5 Predstavitelia cirkvi za spoločným stolom. In VÝCHOD. Denník národných výborov 
východného Slovenska, 1990, roč. 1 (38), č. 71, s. 2. Tiež Vzťahy medzi cirkvami. In 
Pravda, 1990, roč. 71, č. 79, s. 2.

6 HIRKA, Ján. Pod ochranou Márie. Pastier v službe Cirkvi. Prešov : Gréckokatolícka 
teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 219.

7 HIRKA, Ján. Požiadavky gréckokatolíckej cirkvi. In Slovo – Mesačník gréckokatolíc-
kej cirkvi, 1990, roč. 22., č. 3, s. 3-4.

8 HIRKA, Ján. Stav riešenia majtkoprávneho vysporiadania medzi Gréckokatolíckou 
a Pravoslávnou cirkvou. In Slovo – Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi, 1993, roč. 
25, č. 8, s. 14.
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kev stále odvolávala.9 Odraz sporu sa prejavil aj na stránkach dennej tlače, 
a  to celorepublikového ako aj regionálneho charakteru. Denník Smena 
dňa 20. marca 1990 informoval pod titulom Napätie medzi veriacimi10 
o zabránení činnosti pravoslávnym kňazom zo strany gréckokatolíckych 
veriacich v  Litmanovej a  Kečkovciach. Denník Východ dňa 28. marca 
1990 priniesol obsiahlejšiu správu o dianí na východnom Slovensku pod 
titulom G réckokatolíci a pravoslávni, pričom v úvode vykreslil spoločen-
sko-náboženskú situáciu slovami: Na východnom Slovensku čoraz čas-
tejšie pociťujeme napätú atmosféru, ktorá vládne medzi gréckokatolíkmi 
a pravoslávnymi. Predvolebný boj politických strán je dokonca v tieni ná-
boženského sporu, ktorého nervozita narastá pred blížiacim sa výročím: 
koncom apríla uplynie štyridsať rokov od tzv. prešovského soboru.11

Vláda Slovenskej republiky (SR) a hierarchia oboch cirkvi hľadala spo-
ločné riešenie zložitého stavu na stretnutí v Prešove dňa 23. marca 1990. 
Jednania sa v  priestoroch hotela Dukla za štátne úrady zúčastnili pod-
predseda Slovenskej národnej rady (SNR) Jozef Sirotňák, prvý podpred-
seda vlády SR Alexander Varga, námestník ministra kultúry SR Ladislav 
Snopko, riaditeľ odboru pre cirkevné veci vlády SR Dušan Pálka, poslanec 
SNR a  člen koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu v  Bratislave 
František Mikloško, predseda Východoslovenského krajského národného 
výboru (VS KNV) Martin Hvozdík, predseda Okresného národného vý-
boru (ONV) v Prešove Viliam Sopko a ďalšie osobnosti. Delegáciu gréc-
kokatolíckej cirkvi viedol prešovský biskup Ján Hirka a pravoslávnu cirkev 
zastupoval prešovský arcibiskup Nikolaj Kocvár. Rokovania sa týkali naj-
mä vrátenia biskupskej rezidencie a budovy bývalého gréckokatolíckeho 
sirotinca, kde mala byť zriadená gréckokatolícka bohoslovecká fakulta 
a seminár. Veľmi intenzívne boli aj jednania o jednotlivých obciach, ktoré 
neprinieslo konkrétne výsledky. V  záujme pokojného riešenia sporu sa 
obaja cirkevní predstavitelia dohodli na vzájomnej tolerancii a účastníci 
jednania ich požiadali o vypracovanie pastierskych listov, aby v tomto du-
chu postupovali aj veriaci.12 Pastierske listy boli kňazmi prečítané v nedeľu 
25. marca 1990.13

9 BELEJKANIČ, Imrich. Sme za porozumenie a  lásku. In Odkaz sv. Cyrila a Meto-
da, 1990, roč. 36, č. 3, s. 84. Tiež OBŠASNIKOVÁ, Daniela. Nech prehovorí láska 
a pravda. In Prešovské noviny, 1990, roč. 33, č. 5, s. 2.

10 Napätie medzi veriacimi. In Smena, 1990, roč. 43, č. 57, s. 1.
11 Gréckokatolíci a pravoslávni. In VÝCHOD. Denník národných výborov východného 

Slovenska, 1990, roč. 1 (38), č. 74, s. 3.
12 Predstavitelia cirkvi za spoločným stolom. In VÝCHOD. Denník národných výborov 

východného Slovenska, 1990, roč. 1 (38), č. 71, s. 2.
13 Gréckokatolíci a pravoslávni. In VÝCHOD. Denník národných výborov východného 
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Vláda SR podnikla ústretový krok, keď počas svojho zasadnutia v stre-
du 25. apríla 1990 prijala vyhlásenie k 40. výročiu tzv. Prešovského so-
boru, v ktorom odsúdila násilnú pravoslavizáciu gréckokatolíckej cirkvi 
slovami: Vláda Slovenskej republiky odsudzuje všetky akty, ktoré sa v pro-
cese násilnej pravoslavizácie v 50. rokoch voči gréckokatolíckej cirkvi vy-
konali a považuje ich za protiústavné a nezákonné.14

Príhodné spoločensko-politické podmienky vytvorili priestor na ob-
novenie gréckokatolíckeho teologického vzdelávania v  Prešove. Vroku 
1990 bola zriadená Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta v Prešove ako 
súčasť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Novozriadená fakul-
ta začínala so skromným materiálno-technickým vybavením, neveľkým 
počtom vyučujúcich a študentov. Nové začiatky fakulty sa viažu k budo-
ve dnešného gréckokatolíckeho kňazského seminára na Sládkovičovej 
ulici č. 23. Nadviazala na činnosť komunistami zrušeného kňazského 
seminára a Vysokej školy bohosloveckej v Prešove.Svoju činnosť začala 
3. novembra 1990 a  jadrom študentov boli gréckokatolícki bohoslovci 
z RKCMBF v Bratislave. K zriadeniu fakulty prispela ústretovosť vede-
nia UPJŠ a kňazi pôsobiaci v podzemnej cirkvi Ján Krajňák, Jozef Tóth 
a doc. Th Dr. Vladimír Poláček, ktorý sa stal prvým dekanom Grécko-
katolíckej bohosloveckej fakulty. Budovanie fakulty prebiehalo v zmysle 
československých zákonov a  v  intenciách konštitúcie Sapientia Chris-
tiana, ktorá umožnila štúdium teológie laikom. Gréckokatolícka boho-
slovecká fakulta sa stala v školskom roku 1991/1992 prvou teologickou 
fakultou na území Československa, ktorá sprístupnila štúdium teológie 
laikom. Daná možnosť sa stretla s pozoruhodným záujmom a počet štu-
dentov z 50 v prvom školskom roku narástol na 150. Prešovský biskup 
Mons. Ján Hirka ako veľký kancelár fakulty poskytol v priestoroch bis-
kupskej rezidencie priestory adaptované na prednáškové auly a  učeb-
ne.15 Počas akademického roka vďaka rozsiahlej fi nančnej pomoci od 
kresťanov v  zahraničí (najmä nemeckých nadácií Kirche in Not a  Re-
novabis, ako aj  Pro Domo Dei zo Švajčiarska) bol obnovený komplex 
budov biskupskej rezidencie, kde v  jednej z časti bola umiestnená bo-
hoslovecká fakulta.16 Integrálnou súčasťou fakulty bol kňazský seminár, 
ktorý zabezpečoval duchovnú formáciu kandidátov kňazstva. Prvým 

Slovenska, 1990, roč. 1 (38), č. 74, s. 3.
14 Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. In Slovenský denník, 1990, roč. 1, č. 10, s. 1-2.
15 LIPTÁK, Richard. Osemdesiat rokov štúdia katolíckej teológie v Prešove. In CORA-

NIČ, Jaroslav - ŠTURAK, Peter (eds.) Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva 
na Slovensku II. Prešov : GTF PU, 2008, s. 112.

16 Študijný program na školský rok 1993/1994. Prešov : GBF UPJŠ, 1993, s. 3-4.
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rektorom seminára sa stal kňaz Vasiľ Kormanik a od svojho menovania 
mal spolu s kolegami vicerektorom PaedDr. Emilom Turiakom a špiri-
tuálom Petrom Rusnákom len sto dní aby vytvoril vhodné podmien-
ky na otvorenie seminára, keďže budova bývalého gréckokatolíckeho 
sirotinca bola pre potreby fakulty a seminára vrátená gréckokatolíkom 
v auguste 1990. Prvými obyvateľmi seminára sa stali gréckokatolícki bo-
hoslovci z RKCMBF a novoprijatí bohoslovci. V seminári sa nachádzalo 
45 bohoslovcov a katolícka cirkev v Československu mala celkovo 860 
bohoslovcov. Napriek nedostatku duchovných predstavení seminára 
v Prešove prijímali nových adeptov na základe prísnych kritérií. Rektor 
sa k téme vyjadril v cirkevnom časopise Slovo: Nedostatok kňazov nás 
nemôže v tomto smere ovplyvňovať. Nemožno znižovať úroveň. Zasadá 
je, že radšej bude menej kňazov, než by mali byť medzi nimi takí, ktorí 
nechcú pracovať, alebo nie sú spôsobili pracovať. Každý študent, kto-
rý prichádza do seminára, musí zvládnuť požiadavky, ktoré sú na neho 
kladené. Kvalitnou výchovou a osobným prístupom sa snažili dosiahnuť 
aby absolventi neboli len vykonávateľmi úradu, ale v prvom rade otcami 
veriacich, ktorí by sa zaujímali o svojich farníkov, poznali ich starosti, 
problémy a vo farnosti vytvárali pekné vzťahy.17 Jednou z najvýraznej-
ších aktivít reprezentujúcich gréckokatolícku cirkev, fakultu a seminár, 
bolo v roku 1993 založenie speváckeho bohosloveckého zboru pod ná-
zvom Zbor svätého Romana Sládkopevca. Zbor pravidelne doprevádzal 
liturgické slávnosti v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove a zúčastňoval 
sa festivalov na Slovensku a  v  zahraničí.18 Výchova a  vzdelávanie pre-
biehali v provizórnych podmienkach ale budova seminára a aj budova 
fakulty prešla do roku 1996 rekonštrukciou, ktorá bola ukončená v roku 
1996. Tak sa podarilo zabezpečiťaj vhodné materiálne podmienky pre 
výchovu budúcich kňazov.

Vedenie fakulty od jej začiatku v roku 1990 tvorili traja pedagógovia. 
Na čele fakulty bol dekan doc. Th Dr. Vladimír Poláček, prodekanom pre 
vedu, výskum a edičnú činnosť bol Mons. Mgr. Ján Krajňak a Mons. Mgr. 
Jozef Tóth pôsobil ako prodekan pre študijné záležitosti a zahraničné styky. 
Tajomníkom fakulty bol kňaz o. Jozef Blaščák. Fakultu tvorilo sedem kate-
dier a to: fi lozofi cká, biblická, historická, dogmaticko-morálna, praktickej 
teológie, právnická a  pedagogická. V  prvých rokoch pôsobenia fakulty 
bola zvlášť nepriaznivá situácia personálneho zabezpečenia pedagogické-

17 PEŠEKOVÁ, Mária. Seminár za sto dní. In Slovo – Mesačník gréckokatolíckej cirkvi, 
1991, roč. 23, č. 7, s. 5-7.

18 DANCÁK, Pavol – DANCÁK, František. Decénium byzantského liturgického zboro-
vého spevu na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 
Prešov : GBF PU 2003, s. 3 – 20.
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ho zboru. V školskom roku 1994/1995 rozšírila fakulta odbor všeobecná 
katolícka teológia o učiteľstvo náboženstva a etiky. V študijnom progra-
me Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty na školský rok 1995/1996 sa 
uvádza, že základné päťročné štúdium na fakulte tvorí jednotný a ucele-
ný odbor Všeobecná katolícka teológia – učiteľstvo náboženstva a etiky. 
Dôvodom k rozšíreniu odboru Všeobecná katolícka teológia došlo kvôli 
spoločenskej objednávke spojenej s nedostatkom kvalifi kovaných učiteľov 
v odboroch náboženskej výchovy a etiky, ktorá vyvstala po páde komunis-
tického režimu. Cieľom bolo pripraviť kvalifi kovaných odborníkov v da-
nej oblasti ako aj prostredníctvom vnútorných kvalít absolventov prispieť 
k morálnemu rozvoju našej krajiny. V danom školskom roku mala fakulta 
130 bohoslovcov a 420 laikov. V nasledujúcom školskom roku 1996/1997 
kulminoval počet bohoslovcov v počte 148 a došlo k poklesu laických štu-
dentov na 350. Zároveň to bol posledný školský rok v štruktúrach Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika, keďže zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach došlo k založeniu novej Pre-
šovskej univerzity v Prešove, ktorej súčasťou sa stala aj Gréckokatolícka 
bohoslovecká fakulta v Prešove.19

Inkorporácia fakulty do novozriadenej Prešovskej univerzity sa usku-
točnila počas pôsobenia dekana doc. Th Dr. Františka Janhubu. Na vedení 
fakulty sa okrem dekana podieľal prodekan Michal Onderko, ako prvý zá-
stupca dekana a prodekan pre rozvoj a edičnú činnosť. Prodekan pre vedu, 
výskum a zahraničné styky Th Lic. Juraj Bujňák a prodekan pre štúdijno-
-pedagogickú činnosť PaedDr. Emil Turiak. Tajomníkom fakulty bol Mgr. 
Mikuláš Pružinský. Gréckokatolícky kňazský seminár viedol Mgr. Michal 
Kučera. Fakulta poskytovala štúdium v odbore Všeobecná katolícka teoló-
gia – učiteľstvo náboženstva a etiky. Štúdium zabezpečovala prostredníc-
tvom siedmich katedier.20

Katedra kresťanskej fi lozofi e garantovala štúdium fi lozofi ckých 
disciplín ako profi lových predmetov pre kandidátov na kňazské svätenie 
ako aj laických teológov. Neskôr tiež garantovala štúdium etickej výchovy 
a zodpovedala za prax v etickej výchove. 

Katedra biblických vied a jazykov sa zameriavala na Dejiny spásy Sta-
rého zákona, vývoj biblickej teológie, exegézu vybraných textov zo Sta-
rého zákona, podľa hermeneutických pravidiel v kontexte knihy a autora 
s kritickým použitím prístupnej literatúry. Katedra zabezpečovala aj fi lo-

19 Študijný program na školský rok 1995 – 1996. Prešov : GBF UPJŠ 1995, s. 3 – 23. Tiež 
Študijný program Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty UPJŠ 1996 – 1997. Prešov : 
GBF UPJŠ, 1996, s. 3 – 28.

20 Študijný program 1997 – 1998. Prešov : GBF PU 1997, s. 13 – 36.



231

logické štúdium biblických textov prostredníctvom hebrejského, gréckeho 
a latinského jazyka.

Katedra dogmatickej a morálnej teológie alebo tiež systematickej teo-
lógie sprostredkúvala pramene poznania existencie Boha, vznik nábožen-
stva, dejiny a  rozdelenie ekleziológie, založenie a  učiteľský úrad Cirkvi. 
Sledovala základné tajomstvá kresťanskej viery, antropológie, kristológie, 
eschatológie ako aj význam katolíckej morálnej etiky a viery.

Katedra cirkevných dejín podávala obraz priebehu života Cirkvi a jej 
pôsobenia od jej založenia až po dnešné dni. Umožňovala študentom po-
znávať kontinuálny priebeh života a činnosti ustanovizne, v ktorej okrem 
ľudského činiteľa je aj božský faktor. 

Katedra kanonického práva realizovala výučbu cirkevného práva, hlav-
ne jeho interpretáciu a aplikáciu v súčasnej hierarchickej štruktúre Cirkvi. 
Zameriavala sa na teóriu, teológiu a históriu cirkevného práva. Zaoberala 
sa medziobradovými problémami, majetkovým a trestným právom ako aj 
manželskou cirkevnoprávnou kazuistikou.

Katedra liturgiky a praktickej resp. pastorálnej teológie sa zameriavala 
okrem teórie najmä na prax liturgického slávenia v jednotlivých partiku-
lárnych cirkvách. Teologické a antropologické základy liturgického sláve-
nia v byzantskom obrade a ich súčasná aplikácia v bohoslužobnom živote.

Katedra pedagogiky a  katechetiky zodpovedala za pedagogicko-psy-
chologickú a katechetickú prípravu. Súčasťou pedagogicko-psychologic-
kej prípravy bola prax v školách.

Na katedrách pôsobilo 34 pedagógov, ktorí vyučovali v školskom roku 
1997/1998 vyše 500 študentov.21

V  školskom roku 1998/1999 fakultu navštevovalo 139 bohoslovcov 
a  236 laických študentov a  v  nasledujúcom školskom roku 1999/2000 
mala fakulta 119 bohoslovcov a 147 laických študentov. Zároveň v tomto 
školskom roku sa zmenila koncepcia vyučovania z päťročného obdobia na 
šesťročné v odbore Všeobecná katolícka teológia – učiteľstvo náboženstva 
a etiky.

V priebehu poslednej dekády 20. storočia sa tak skonsolidovala oblasť 
výchovy a vzdelávania kňazského dorastu pre gréckokatolícku cirkev. Pre-
šovská eparchia disponovala kňazským seminárom a teologickou fakultou 
s primeraným materiálnym zabezpečením a kvalifi kovanými pedagógmi. 
Prioritou bolo vzdelávanie a formovanie kňazského dorastu, ale väčšinu 
študentov tvorili laici, ktorí po absolvovaní štúdia mohli pracovať ako ka-
techéti na rôznych stupňoch škôl. Teologická fakulta spolu s  kňazským 

21 Študijný program 1997 – 1998. Prešov : GBF PU 1997, s. 13 – 36. Tiež Študijný 
program 2000 – 2001. Prešov : GBF PU 2000, s. 21 – 35.
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seminárom vytvorila vytúžený priestor pre intelektuálnu formáciu gréc-
kokatolíkov s pozitívnym dopadom na celú spoločnosť.

Renewal of Teaching and Education 
of the Greco-Catholic Priesthood 
in Prešov aft er 1989
Th e forceful orthodoxizationof Greek Catholics in Czechoslovakia aft er the 
so-called Prešov Soborin 1950 meant the demise of important Greek-Catho-
lic institutions or their transfer under the Orthodox Church. One of them 
was also the Th eological School in Prešov, which included a priestly semi-
nary. Attempts to restore the education and upbringing of priesthood pupils 
in Prešov aft er the legalization of the Greek Catholic Church in 1968 were 
unsuccessful in spite of the hopeful beginning. Th e bishop of Prešov, JánHir-
ka, along with the selected priests shortly aft er the fall of the totalitarian 
regimeattempted to recreate the Faculty of Th eology. In the autumn of 1990, 
a Greek-Catholic Th eological Faculty and a priestly seminary were set up in 
Prešov as part of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Th e last decade 
of the 20th century was characterized by the general consolidation of the 
Greek-Catholic Church. During this period the material base of the Faculty 
of Th eology and the priestly seminary as well as the qualifi cation level of the 
teaching staff  was signifi cantly improved. Th at is why the Greek-Catholic 
Church had a properly equipped institution for the education and raising of 
the future priests. At the same time, this created a space for the intellectual 
formation of the Greek-Catholics.

Doc. Th Dr. Peter Borza, PhD.
Katedra histórie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Pozvánka na vedeckú konferenciu Východné Slovensko v rokoch štátoprávnych 
a politických zmien (1918 – 1968 – 1993), ktorá sa v priestoroch 

Krajského múzea v Prešove konala v dňoch 26. – 27. septembra 2018

Riaditeľka Krajského múzea v Prešove PhDr. Mária Kotorová, PhD. otvára konferenciu 
Východné Slovensko v rokoch štátoprávnych a politických zmien (1918 – 1968 – 1993)
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Účastníci konferencie v priebehu prvého dňa jej trvania

Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. z Inštitútu histórie FF PU v Prešove 
počas prezentácie svojho príspevku
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PhDr. František Gutek, riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove 
počas prezentácie svojho príspevku

Mgr. Nikoleta Lattová, PhD. z Krajského múzea v Prešove 
– Kaštieľa Stropkov počas prezentácie svojho príspevku



236

Vľavo PhDr. Richard Pavlovič, PhD. riaditeľ Štátneho archívu Košice, 
ktorý viedol konferenciu v prvý deň dopoludnia, vpravo JUDr. Mgr. Jozef Kušnír 

z Krajského múzea v Prešove 

Diskusia účastníkov konferencie počas prvého bloku príspevkov, 
v ktorej vystúpil aj prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
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Mgr. Jozef Ridilla zo Šarišskej galérie v Prešove (v súčasnosti už zamestnanec 
Krajského múzea v Prešove) počas prezentácie svojho príspevku

Ing. Samuel Bruss z Krajského múzea v Prešove – Kaštieľa 
a Archeoparku Hanušovce n. T. počas prezentácie svojho príspevku
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Súčasťou programu prvého dňa konferencie bolo slávnostné otvorenie výstavy 
V osudových rokoch 1918 & 1968 
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Na výstave V osudových rokoch 1918 & 1968 bola prezentovaná aj súprava 
historického nábytku v štýle art deco, vyrobená v Košiciach v roku 1928 

i olejomaľby prešovského umelca nemeckého pôvodu Maxa Kurtha

Úvodný príspevok druhého dňa konferencie prezentoval 
prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. z Inštitútu politológie FF PU v Prešove
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PhDr. Viera Kačmaríková z Krajského múzea v Prešove 
počas prezentácie svojho príspevku

Mgr. František Neupauer, PhD. z Ústavu pamäti národa 
počas prezentácie svojho príspevku
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Vybrané fotografi e a dokumenty z výstavy V osudových rokoch 

1918 & 1968 zo zbierkového fondu Krajského múzea v Prešove

Výzva na vstup do národnej stráže v maďarskom i slovenskom jazyku z 9. novembra 1918

Plagát z 31. októbra 1918, informujúci 
Prešovčanov o vytvorení Prešovskej 

národnej rady, zastupujúcej osobnosti 
usilujúce o integritu Uhorska po vyhlásení 

Československej republiky

Dňa 1. novembra 1918 bolo v súvislosti 
s rabovaním vojakov vyhlásené 

delostreleckým kapitánom vrchným 
veliteľom Jánom Sajóm štatárium.



242

Očakávanie príchodu župana Pavla Fábryho do Prešova. Slávobrána postavená pred 
budovou gréckokatolíckeho biskupstva. Fotoateliér K. Divald, Prešov, 11. január 1919

Koč s predstaviteľmi československej štátnej moci, prechádzajúci Hlavnou ulicou 
Prešova. Fotoateliér K. Divald, Prešov, 11. január 1919
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Župana Pavla Fábryho vítalo početné zhromaždenie obyvateľov Prešova a blízkeho 
okolia. Fotoateliér K. Divald, Prešov, 11. január 1919

Vládny splnomocnenec Vavro Šrobár so županom Pavlom Fábrym na balkóne Čierneho 
orla, počas uvedenia nového šarišského župana do funkcie. Fotoateliér K. Divald, 

Prešov, 11. január 1919
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Nariadenia na upevnenie československej štátnej moci na území 
Šarišskej župy zo začiatku roku 1919

Dobové plagáty vzťahujúce sa na krátku existenciu Slovenskej republiky rád, 
vyhlásenú 16. júna 1919 v Prešove
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Okupačné vojská krajín Varšavskej zmluvy vstúpili do Prešova 
21. augusta 1968 o 4.30 hod. ráno
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Fotografi e zo zbierkového fondu múzea zachytávajú udalosti augustových dní roku 
1968 v Prešove, odohrávajúcich sa krátko po vpáde okupačných vojsk 

krajín Varšavskej zmluvy 
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Miestom najvážnejších konfrontácií obyvateľov Prešova s intervenčnými vojskami 
bola križovatka ulíc Hlavná, Sabinovská a Levočská 


