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PREDHOVOR

V roku 2015 uskutočnil Spišský dejepisný spolok v rámci svojej čin-
nosti dve významné konferencie. Jedna sa venovala zložitej problematike 
vytvárania hraníc medzi Poľskom a Československom po prvej svetovej 
vojne, v dôsledku čoho sa časť obcí na severe Spiša a Oravy stala súčasťou 
Poľska. Odohrala sa v príjemnom prostredí Červeného Kláštora, konk-
rétne v Kúpeľoch Smerdžonka a napriek tomu, že o tejto téme jestvuje 
už pomerne bohatá literatúra, priniesla mnoho nových zaujímavých 
poznatkov. Druhá konferencia sa uskutočnila vo Vysokých Tatrách v Tat-                                                                                                                             
ranskej Lomnici. Tematicky bola zameraná na dejiny športu na Spiši, 
ktoré doteraz ostali mimo pozornosti našich historikov. Prednášateľmi 
boli kapacity v tejto oblasti z vysokých škôl celého Slovenska. Je preto 
prirodzené, že aj tohoročný zborník publikuje väčšinu prednášok, ktoré 
odzneli na uvedených konferenciách. Okrem toho sa jedna štúdia venuje 
aj doteraz obchádzanej téme. osudom nemeckého obyvateľstva v okrese 
Kežmarok po druhej svetovej vojne a druhá, likvidácii politicky ne-
spoľahlivých študentov z našich stredných a vysokých škôl v povojnových 
rokoch. Hoci má celoslovenský charakter, v mnohom sa dotýka aj Spiša. 
Zaujímavá je aj štúdia o vývoji cien a miezd na Spiši koncom 18. storočia. 
Novinkou je zvláštna rubrika, týkajúca sa problémov diplomatických 
prameňov na Spiši. Tejto problematike sa u nás venuje len veľmi málo 
bádateľov, medzi nimi vyniká svojou dôkladnosťou Spišiak Peter Labanc. 
Je škoda, že rubriky recenzie a anotácie ostali také chudobné. Predsa 
ročne vychádza mnoho štúdií a kníh o dejinách Spiša, ktoré by sa mali 
pertraktovať v prvom rade v našom periodiku. Zborník ukončujú obvyklé 
dokumenty z života Spišského dejepisného spolku v roku 2015. Veríme, 
že zborník čitateľov zaujme a že bude prínosom aj pre historiografi u                     
na Slovensku.  

          
                                                                              Zostavovateľ
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ŠTÚDIE

VPÁD POĽSKEJ ARMÁDY NA ÚZEMIE
ČESKO-SLOVENSKA V ROKOCH 1918 - 1919 
A SNAHY O PRIPOJENIE SPIŠA K POĽSKU

Eduard Laincz

Počiatky hraničných sporov na severe Spiša siahajú až do polovice 19. sto-                                                                                                  
ročia. Už v tej dobe sa otázka goralov a nárokov Poliakov na územie Spiša 
objavuje v rôznych románoch a cestopisoch poľských turistov a etnografov. 
Pre podobnosť goralského nárečia s poľským jazykom boli tunajší obyva-
telia, napriek ich slovenskému národnému cíteniu, automatický považovaní 
za neuvedomelých Poliakov. Tento romantický a teoretický charakter dostal 
však politický ráz pred prvou svetovou vojnou a najmä po jej skončení. 
Pričinilo sa o to viacero propoľských aktivistov, ktorí boli paradoxne často                                   
maďarského alebo slovenského pôvodu. V rámci tzv. buditeľskej akcie pô-
sobili aktívne najmä profesor Adorján Divéky z Trstenej, lekárnik Eugén 
Stercula z Jablonky, pomocník notára Alexander Matonoga, kňazi Ferdinand 
Machay, Martin Jabloński, Anton Sikora a Jozef Buroń. Na poľskej strane 
to boli najmä František Wojciechowski, Ján Bednarski, Jozef Wiśmierski                        
a Félix Gwiždž. Tieto ich aktivity sú podrobne opísane na stránkach Gazety 
Podhalańskej, ktorá začala vychádzať v roku 1913 a pri jej počiatkoch bol 
práve Ján Bednarski. Toto periodikum písalo najmä o Poliakoch v Uhorsku. 
Táto ich bohatá aktivita však mala skôr úspech na Orave, územie severného 
Spiša bolo ovplyvnené len minimálne.1  

Ešte pred skončením vojny a defi nitívnym rozpadom Rakúsko-Uhorska bol 
vyhlásený 28. 10. 1918 Česko-Slovenský štát v Prahe. Následne o dva dni 
neskôr bola prijatá Martinská deklarácia a prvoradou úlohou novovzniknutej 
Slovenskej národnej rady bolo pripojenie územia Slovenska k novovytvore-

Vpád poľskej armády na územie Česko-Slovenska v rokoch 1918 – 1919 
a snahy o pripojenie Spiša k Poľsku

1  MAJERÍKOVÁ, Milica: Poľský záujem o Spiš v období Veľkej vojny. In: Z minulosti Spiša 
XXII, 2014, s. 219 - 229.; BIELOVODSKY, Andrej: Severne hranice Slovenska. Bratislava 
1947, s. 24 - 27.; CHALUPECKY, Ivan: K otázke goralských nárečí na Spiši. In: Studia historica 
Tyrnaviensia IV, 2004, s. 161 - 172.
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nému Česko-Slovenskému štátu. Začleňovanie severných okresov však bolo 
pomalé a oneskorené najmä pre zlú geografi ckú polohu a pre veľkú vzdialenosť 
od väčších miest a centier (stredísk informačných zdrojov). Spišská župa sa 
dostala po konci vojny aj do víru národnostných bojov. Proti vzniku Česko-
-Slovenskému štátu vystúpili spišskí Nemci, ktorí vyhlásili 9. decembra 1918 
vznik samostatnej Spišskej republiky. Proti vyhláseniu spišských Nemcov sa 
rozhodne postavili obyvatelia slovenskej národnosti. Preto 11. decembra zá-                                                                                               
stupcovia spišských Nemcov v Liptovskom Mikuláši po rokovaniach s Lip-
tovským výborom Národnej rady od svojej požiadavky upustili.2  

Medzi malou časťou rusínsko-ukrajinského obyvateľstva okresu sa naopak 
rozšírilo hnutie za pripojenie k Ukrajine. Výsledkom týchto snáh bolo prijatie 
rezolúcie 8. novembra 1918 na zhromaždení v Starej Ľubovni. Tu vyhlásili, že 
nechcú zotrvať v spoločnom zväzku s Maďarmi, ale chcú sa pripojiť k Ukrajine.                             
Na tomto zhromaždení sa stretli zástupcovia rusínsko-ukrajinského ľudu zo Ša-             
rišskej, Zemplínskej a Spišskej župy. Ustanovená bola aj Ruská národná 
rada (RNR), ktorej činnosť sa o niekoľko dní, t. j. 19. novembra presunula                                                                                           
do Prešova, kde sa konalo ďalšie zhromaždenie. Tu prijali aj ďalšiu rezolú-
ciu, v ktorej sa priklonili k požiadavke samourčovacieho práva pre Rusínov.                      
S rezolúciou sa obrátili na SNR v Martine, čo znamenalo neskoršiu orientáciu 
na Česko-Slovensko.3 

Napriek tomu, že slovenské obyvateľstvo nemalo dostatok informácii 
o vývoji v ďalších častiach Slovenska, aktívne sa snažilo začleniť územie 
Spiša do Česko-Slovenska. V rámci procesu začleňovania vznikli aj miest-
ne slovenské národné rady. Medzitým prišlo aj na území severného Spiša 
k revolučným prejavom. Šíriteľmi týchto myšlienok boli vojaci, ktorí sa 
vracali z ruského zajatia a z ruského frontu. Revolučné vystúpenie ľudu 
bolo namierené proti predstaviteľom predchádzajúceho režimu (notárom, 
krčmárom), ktorí prezentovali roky politického a národnostného útlaku slo-
venských obyvateľov. Nepokoje boli sprevádzané rabovačkami obchodov, 
krčiem a úradov. K takýmto prepadom došlo aj v Starej Ľubovni,4 Jarabine, 
Ružbachoch, Nedeci, Matiašovciach alebo vo Frankovej.5 V týchto revoluč-

2  TAJTÁK, Ladislav: Spiš a vznik Československa. In: ŠVORC, Peter (ed.): Spiš v kontinuite času. 
Prešov – Bratislava – Viedeň  1995, s. 147 - 153.

3  MURCKO, Michal: Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1918 - 1938. Stará Ľubovňa 2012, s. 9 - 12. 
4  Archív farského úradu Stará Ľubovňa (AFÚ Stará Ľubovňa), Pamätná kniha obce Stará Ľubov-
ňa, s. 79 - 82.; Štátny archív Levoča (ďalej ŠA Levoča), Žandárska stanica Stará Ľubovňa (ďalej 
ŽS Stará Ľubovňa), inv. č. 2, Pamätník 1919 - 1947, s. 22.; KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Začle-
ňovanie Slovenska do Československej republiky (1918 - 1920). In: ZEMKO, Milan – BYST-
RICKÝ, Valerián (eds.): Slovensko v Československu 1918 - 1939. Bratislava 2004, s. 64 - 65.

5  TAJTÁK, Ladislav: Revolučné prejavy ľudu na východnom Slovensku v roku 1918 za pripojenie 
k ČSR. In: Nové Obzory 10, 1968, s. 82.
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Vpád poľskej armády na územie Česko-Slovenska v rokoch 1918 – 1919 
a snahy o pripojenie Spiša k Poľsku

ných časoch prišiel za starostom Starej Ľubovne Janom Kačurom maďarský 
hlavný slúžny Valér Hofthy a požiadal o založenie maďarskej národnej rady. 
Rada sa zvolila a poverila plnou mocou verejného notára Viliama Ácsa.                                                                                   
Po týchto udalostiach bola založená Národná stráž, ktorá bola zložená                                                 
z miestnych navrátilcov z vojny. Pre stráž sa obci podarilo získať 100 zbraní 
od vojenského veliteľstva v Košiciach. Trovy na jej činnosť hradila obec. 
Mala okolo 20 členov a jej veliteľom sa stal profesor Vujš.6 V Spišskej Starej 
Vsi sa konalo verejné zhromaždenie, kde proti založeniu maďarskej národnej 
rady a občianskej stráže vystúpil miestny rímskokatolícky kňaz Ladislav 
Herbst spolu s farárom z Veľkej Lesnej Františkom Kleinom a miestnym 
staviteľom Petrom Martinčekom. Tento ich protest mal odozvu aj medzi 
miestnym obyvateľstvom. Dokazuje to list, ktorý uverejnili 12. decembra 
1918 v Národných novinách a kde sa obyvateľstvo vyslovilo takto: ..My 
ako Slováci nemôžeme súhlasiť s takou národnou radou. My sme Slováci                                         
a nechcem mať nič spoločné s Maďarmi. My sa nechceme pripojiť ani                                                               
k Poliakom. My sme verní česko-slovenskému štátu.7  

 Koncom novembra a začiatkom decembra 1918 naďalej prebiehalo obsad-
zovanie územia Slovenska jednotkami česko-slovenského vojska. V prvej etape 
vojsko obsadilo územie severozápadného a stredného Slovenska a postupne 
cez Liptov smerom na Poprad postupovalo na územie Spiša.8 Obyvateľov 
Spiša v týchto časoch, keď sa nevedelo či sa podarí Slovensku vymaniť z ma-                                                                                                       
ďarskej nadvlády, trápila ešte jedna obava. Na územie Spiša si nárokovala 
aj susedná Poľská republika, ktorá túto svoju požiadavku dokladala faktom, 
že v minulosti veľká časť Spiša bola zálohovaná Poľsku.9 Táto hrozba bola 
na pohraničí aktuálnejšia ako aktivity miestnych Nemcov, Maďarov, Židov 
alebo Rusínov. Svoje nároky Poľsko deklarovalo nielen rôznymi traktátmi 
alebo požiadavkami na diplomatickej úrovni, ale neskoršie aj použitím vo-
jenskej sily. Zaujímavosťou je, že ešte 3. novembra 1918 poslala Powiatowa 
organizacya Narodowa v Nowom Targu telegram SNR v Martine, v ktorom 

6  AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, s. 79 - 82.; ŠA Levoča,  ŽS Stará 
Ľubovňa,  inv. č. 2, Pamätník 1919 - 1947, s. 22.; KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Začleňovanie 
Slovenska do Československej republiky..., s. 64 - 65.

7  Archív Mestského úradu Spišská Stará Ves (ďalej AMÚ Spišská Stará Ves), Kronika mesta 
Spišská Stará Ves do roku 1945, s. 86; TAJTÁK, Ladislav: Revolučné prejavy ľudu..., s. 95; 
ŠVORC, Peter: Pohranične mesto Spišská Stará Ves po vzniku Československa vo svetle (Česko)
Slovensko-poľských vzťahov. In: MOLITORIS, Ľudomír (ed.): Państwo, prawo, społeczeństwo 
w dziejach Europy środkowej. Katowice-Krakow, 2009, s. 705.

8 Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, Veliteľstvo bojových skupín 1918 - 1919, kr. 2, 
BS-Hrbenský; HRONSKÝ, Marián: Trianon. Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpeč-
nosti (1918 - 1920). Bratislava 2011, s. 68 - 81. 

9  MAJERIKOVÁ, Milica: Vojna o Spiš. Krakov 2007, s. 29 - 31.
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vyjadrila nádej v nadchádzajúce priaznivé vzťahy medzi oboma príbuznými 
národmi a nastúp pokojného rozhraničenia území obývaných Poliakmi a do-
teraz patriacich do Uhorska.10 Avšak v Jablonke už o dva dni neskôr založil 
Ferdinand Machay spoločne s miestnym gazdom Jánom Piekarczykom Poľskú 
národnú radu, ktorá vydala rezolúciu o pripojení Spiša a Oravy k Poľsku.11 
Národná rada v Jablonke a okresná národná organizácia v Novom Targu aj 
ofi ciálne požiadali poľskú vládu o vyslanie vojenských jednotiek.12 Následne 
sa v Haliči začalo s mobilizáciou vojakov pre obsadenie Spiša a Oravy.13 
Tieto vojská, prejdúc z Haliče cez Suchú Horu, obsadili okolie Jablonky a v 
druhom smere vnikli aj na územie severného Spiša. Najprv do Mníška nad 
Popradom vpadli poľskí legionári14 a potom sa 8. novembra 1918 objavili v 
pohraničnej obci Lechnica. Tu obsadili miestnu pílu15 v Jordánci.16  

V polovici novembra došlo k ďalšiemu prevratu aj v Starej Ľubovni. 
Postaral sa oň Július Bojarský, ktorý so svojimi prívržencami zbavil V. Ácsa 
velenia miestnej národnej rady a zvolil sa za nového predsedu. Bojarský, 
keďže si postupne získal niektorých obyvateľov Starej Ľubovne, vyzval pred-
staviteľov mesta a aj farára Csumittu na opustenie obce. Chcel tak nastoliť 
nový poriadok v meste. Toto Bojarského chovanie bolo v rozpore s listami 
uverejnenými v Gazete Podhalańskej v období rokov 1916 - 1918, kde sa 
spomínalo práve pozitívne naladenie k poľským záležitostiam kňaza Jána 
Csumittu.17 Napriek tomu, že notár V. Ács bol pozbavený velenia, aj naďa-
lej udržiaval predchádzajúcu národnú radu. V Starej Ľubovni tak pracovali 
vedľa seba dve národné rady. Jedná pôvodná, ktorá bola za dovtedajší režim, 
a ďalšia, ktorá sa orientovala na Poľskú republiku. Bojarský tak vytvoril 
Spišskú národnú radu, ktorá mala iba troch členov a požadovala pripojenie 
Spiša k Poľsku. Predsedom bol Julián Bojarský, úlohu zástupcu a sekretára 
vykonávali bratia Jozef a Žigmund Kučkovskí. Pracovali pod patronátom 
Komitetu dla Spisza – Orawy v Novom Sączi, ktorého vedenie mal na sta-

10  Gazeta Podhalańska, nr. 45, roč. VI, 10. 11. 1918, s. 3.
11  Gazeta Podhalańska, nr. 45, roč. VI, 10. 11. 1918, s. 3.
12  ROSZKOWSKI, M. Jerzy: Polskie zabiegi o przyłączenie Spiszu i pierwsze lata przynależności 

północnej części tej ziemi do Rzeczypospolitej (1918 – 1925). In: GŁADKIEWICZ, Ryszard                  
– HOMZA, Martin (eds.): Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča – Wrocław 
2003, s. 820.

13  ŠA Levoča,  Spišská župa (ďalej SŽ), č. 16220/1918.
14  ŠA Levoča,  SŽ, č. 15620/1918.
15  V niektorých štúdiách a v poľskej dobovej tlači je uvedené obsadenie skladu vojenského mate-

riálu, ktorý patril posádke z Nového Targu.
16  ŠA Levoča,  SŽ, č. 15713/1918; Gazeta Podhalańska, nr. 45, roč. VI., 10. 11. 1918, s. 10.
17  Gazeta Podhalańska, nr. 24, roč. IV, 11. 6. 1916, s. 6; Gazeta Podhalańska, nr. 4, roč. VI, 27. 1. 

1918, s. 3; Gazeta Podhalańska, nr. 3, roč. VI., 20. 1. 1918, s. 4 - 5.
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rosti profesor Kopytką. Táto ich orientácia na poľské centrum vychádzala 
aj z toho, že na Spiši jednoducho neboli ľudia alebo organizácie, ktoré by 
bojovali za pripojenie Spiša k Poľsku. Ešte v roku 1915 bol uverejnený v Ga-                                                                                                         
zete Podhalańskej list zo Starej Ľubovne, ktorého autorom bol pravdepodob-
ne jeden z bratov Kučkovských. Na margo propoľskej orientácie v Starej 
Ľubovni poznamenáva toto:...Poliakov vychovaných v poľskom duchu nie je 
v Ľubovni veľa. Je jeden mäsiar, kováč a my dvaja bratia.18  

Následne 11. decembra 1918 vyrazil 3. Batalion 1. pluku Strzelcov Pod- 
halańskich z Nového Sączu pod velením kapitána Emanuela Jakubiczkę 
vlakom do Piwnicznej a neskôr pochodom na severný Spiš. V nasledujúcich 
dňoch obsadil postupne Starú Ľubovňu, Novú Ľubovňu, Hniezdne, Podolínec, 
Ľubicu a Kežmarok. Do Starej Ľubovne prišlo 300 členné poľské vojsko                        
a vyhlásilo jej pripojenie k Poľsku. Bojarský podpísal s Poliakmi aj doho-
dovú zmluvu a sľúbil zriadiť miestnosť pre vojakov. Po tomto akte predseda 
obecnej stráže Vujš radšej odišiel do Maďarska. Pôvodný národný výbor                     
a ani obecná stráž nevedela čo si má v tejto situácii počať. Všeobecne oby-
vatelia Starej Ľubovne sa však nechceli dostať pod Poľsko. Poliaci sľúbili, 
že sa Bojarský stane starostom a Urbánsky bude predsedom národnej rady.19

V tom čase plukovník František Schöbl, vrchný veliteľ I. práporu Gardy 
Slovenskej Slobody, poveril skupinu pplk. Arnošta Hrbenského obsadením 
východného Slovenska a zastavením postupu poľského vojska. Táto skupi-
na bola v sile 4 peších práporov, delostrelectva, jazdectva a pancierového 
vlaku. Už 15. decembra bol obsadený Poprad jednou zákopníckou rotou, 
ktorá pôsobila ako predvoj skupiny pplk. A. Hrbenského. Na druhý deň sa 
podarilo obsadiť Spišskú Novú Ves, Levoču a jeden prápor dokonca preni-
kol do Kežmarku, kde mal zastaviť postupujúce poľské vojsko. Veliteľstvo 
čsl. vojska na Slovensku vydalo 16. decembra rozkaz, aby pplk. A. Hrben-
ský obsadil Podolínec, vyslal jednotku do Starej Ľubovne a vyzval poľské 
vojsko na opustenie slovenského územia. Ak by neuposlúchli výzvu, mal 
použiť aj vojenské nasadenie.20 Tento postup mali uľahčiť pancierový vlak 
a dve batérie delostrelectva, ktoré zaujali severné postavenie od Popradu. 
Po menších potýčkach medzi oboma vojskami ustúpili Poliaci do Podolínca. 
Pplk. Hrbenský, aby predišiel ďalším zrážkam vojsk, vyjednal 17. decembra 
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18  MACHAY, Ferdynand: Moja droga do Polski. Kraków 1992,  s. 120 - 121.; Gazeta Podha-
lańska, nr. 39, roč. III, 3. 10. 1915, s. 8.

19  AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, s. 79 - 82.; ROSZKOWSKI, M. Jerzy: 
Polskie zabiegi o przyłączenie Spiszu..., s. 823.

20  HRONSKÝ, Marián: Trianon. Vznik hraníc Slovenska..., s. 72.; VHA Bratislava, Veliteľstvo 
bojových skupín 1918 - 1919, kr. 2, BS- Hrbenský, Op. č. 179a, s. 2 - 4.
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s poľským vojskom dvanásťhodinové prímerie s tým, že mesto Kežmarok   
a Ľubica ostanú neutrálnym územím. Následne vyzval poľské vojsko k do- 
brovoľnému odchodu zo Spiša. Poľské vojsko sa stiahlo pod velením por. 
Bulowského do Nového Sącza a 18. decembra tak mohol I. prápor Gardy 
Slovenskej Slobody bez boja obsadiť Kežmarok, Spišskú Belú a jedna rota 
pod vedením Hyneka Kulíka prenikla až do Podolínca a Hniezdneho.21                                                                                          
Do Starej Ľubovne prišiel veliteľ I. práporu Hynek Kulík z Hniezdneho                        
a začalo sa vyšetrovanie, následkom ktorého bol zrušený Národný výbor 
pod vedením J. Bojarského. Starosta Ján Kačúr bol v svojej funkcii znovu 
potvrdený, za predsedu československého národného výboru bol zvolený             
Dr. Tovoruký a za veliteľa národnej gardy lekárnik Ignátovič. Ku garde bolo 
pridelených 10 vojakov pod vedením jedného nadporučíka.22 Tento mierový 
stav však netrval dlho, keďže už 20. decembra poľské vojsko v sile 120 vo-                                                                                                      
jakov a 4 diel najprv obsadilo severný Spiš a taktiež Spišskú Starú Ves, Javo-                                                                                                       
rinu a Jurgov.23 Tieto poľské vojenské oddiely sa ubytovali v ľudových školách 
v Spišskej Starej Vsi a v Richvalde.24 Na druhý deň poľské vojsko preniklo 
aj do Jarabiny, Kamienky a Podolínca. O tomto vpáde poľského vojska kro-
nikár v obci Jarabina zaznamenal: Pred Vianocami roku 1918 prišli Poliaci. 
Sami sme nevedeli či patríme Poľsku alebo novoutvorenej Československej 
republike. V obci bolo umiestnené delostrelecké vojsko a pešie vojsko v poč-
te 400 ľudí. Bezočivosť poľského vojska bola neopísateľná.25 Celá operácia 
prebiehala na priamu žiadosť poľského Ministerstva zahraničných vecí.26                                                                                         
Pri následnom vojenskom strete boli Poliaci pri Podolínci odrazení. Došlo 
aj k menšej vojenskej potýčke pri Magure, pri ktorom zo strany Gardy Slo-
venskej slobody boli dvaja ranení a štyria poľskí vojaci zajatí. Čsl. vojsko 
sa následne trvalejšie umiestnilo v budove ľudovej školy v Starej Ľubovni     

21  HRONSKÝ, Marián: Trianon. Vznik hraníc Slovenska..., s. 72.; MURCKO, Michal: Okres       
Stará Ľubovňa v rokoch 1918-1938..., s. 16.; KAWCZAK, Stanislaw: Z ekspedycji polskiej                      
na Spisz i Orawe. In Gazeta Podhalańska, roč. XVII, nr. 34, 24. 8. 1930, s. 3 - 4.

22  AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, s. 79 - 82.; ČAPLOVIČ, Miloslav: 
Prvý pluk Slovenskej Slobody (november 1918 – marec 1919). In: Historicky časopis 43, č. 4, 
1995, s. 660 - 661.

23 CHALUPECKÝ, Ivan: Vývoj severnej hranice na Spiši. In: Ružomberský historický zborník I., 
2007, s. 16.; KAWCZAK, Stanislaw: Z ekspedycji polskiej na Spisz i Orawe. In: Gazeta Podha-
lańska, roč. XVII, nr. 34, 24. 8. 1930, s. 5.

24 ŠAL Stará Ľubovňa, Kronika obce Veľká Lesná; AMÚ Spišská Stará Ves, Kronika mesta Spiš-
ská Stará Ves do roku 1945, s. 93.

25 ŠAL Stará Ľubovňa, Kronika obce Jarabina.
26 ANDRÁŠ, Matej: Severný Spiš v politických, vojenských a diplomatických aktivitách medzi 

rokmi 1918 - 1947. In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča – Wrocław 
2003, s. 855.



13

a ostalo tu aj ďalšie týždne.27 Postupne sa vojsko muselo presunúť do Spiš-
skej Starej Vsi, kde sa postupujúci prápor stretol s poľským podporným 
práporom z Nového Targu pod velením poručíka Mordarskeho.28 K stretu                                                 
a následnej streľbe prišlo aj pri Matiašovciach a Spišských Hanušovciach, 
kde bol mŕtvy jeden čs. vojak, 2 ranení poľskí vojaci a jeden zajatý Poliak.29 
V noci z 23. na 24. decembra 1918 prišlo k poslednému stretu oboch vojsk 
pri Vyšných Hágoch. Výsledkom bola prestrelka, ktorá si však nevyžiadala 
ľudské obete. Poľské oddiely sprevádzal známy propoľský aktivista a civilný 
komisár Dr. Bednarski. Aby sa predišlo ďalším takýmto konfl iktom a raneným 
vojakom, zástupcovia oboch táborov uzavreli 24. decembra 1918 v Poprade 
prímerie a dohodli sa na prechodnej demarkačnej čiare. Za poľskú stranu 
dohodu podpísali major generál Vladimír Tyszkiewicz, Dr. Jan Bednarski, Dr. 
Kazimierz Rouppert a za čsl. stranu podplukovník Hrbenský a setník Vla-                                                                                                             
dimír Vysušil. Tá stanovila hranicu na čiare Javorina-Rychwald-Kamienka-
-Jarabina-Malý Lipník-Andrejovka. Táto demarkačná čiara zostala platná až 
do 13. januára 1919.30 

Po príchode čs. vojska sa sídlom veliteľstva 1. práporu 1. československého 
pluku od 24. do 29. decembra 1918 stal najprv Podolínec a potom Hniezdne. 
Tomuto práporu na čele s veliteľom Hynekom Kulíkom sa podarilo zaviesť 
poriadok a upokojiť miestne obyvateľstvo na základe prísnych bezpečnostných 
opatrení a bezprostredným stykom s obyvateľstvom.31  

Dňa 31. decembra sa konala v Chyžnom ďalšia československo-poľská 
vojenská porada, kde kapitán Kubát predložil poľskej strane rozkaz od plu-
kovníka Vixa obsadiť územie Slovenska na líniu historickej uhorsko-haličskej 
hranice.32 Poľské jednotky sa napokon 14. januára33 1919 na rozkaz varšavskej 
vlády trvale stiahli zo Spiša.34 O odchode poľského vojska sa zachovali aj 
dva zápisy v obecných kronikách. V kronike obce Jarabina bolo o tejto uda-
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27  HRONSKÝ, Marián: Trianon. Vznik hraníc Slovenska..., s. 72.; MURCKO, Michal: Okres 
Stará Ľubovňa v rokoch 1918 - 1938.., s. 16; AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará 
Ľubovňa, s. 79 - 82.

28 ŠVORC, Peter: Pohranične mesto Spišská Stará Ves..., s. 705.; KAWCZAK, Stanislaw:                             
Z ekspedycji polskiej na Spisz i Orawe. In: Gazeta Podhalańska, roč. XVII, nr. 34, 24. 8. 1930, 
s. 6.

29  MAJERIKOVÁ, Milica: Vojna o Spiš..., s. 30; CHALUPECKÝ, Ivan: Dokumenty k severným 
hraniciam Slovenska z rokov 1918 - 1920 v archíve Ministerstva zahraničia v Paríži. In: Z mi-
nulosti Spiša XVIII, 2010, s. 180.

30 HRONSKÝ, Marián: Trianon. Vznik hraníc Slovenska..., s. 72.; MURCKO, Michal: Okres Stará 
Ľubovňa v rokoch 1918 - 1938.., s. 16; AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, 
s. 79 - 82.; VHA Bratislava, Veliteľstvo bojových skupín 1918 - 1919, kr. 2, BS- Hrbenský,                 
Op. č. 179a, s. 9 - 10.

31  MURCKO, Michal: Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1918 - 1938, s. 16; PAVLÍK, Eduard: 
Hniezdne II. časť (1918 - 1948), rukopis, s. 29 - 30.
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losti zaznamenané: Po dobu troch týždňov obsadenia obce Jarabina (vojaci) 
vyjedli, čo sa len vyjesť dalo. Odľahčilo nám, keď 14 januára 1919 poľské 
vojská z Jarabiny odišli navždy.35 Podobne v kronike zamagurskej obce 
Richvald (Veľká Lesná) je záznam, že dňa 20. decembra 1918 naši vojaci 
odišli a prišli Poliaci...v škole sa usalašilo vyše 60 chlapov. Na školskom 
dvore bola kuchyňa. Takto bola školská sieň do 14. januára 1919 miestom 
vojska poľského. V škole boli ani v maštalni.36

Po odchode poľského vojska sa objavilo v Spišskej Starej Vsi čs. vojsko 
– 29. strelecký prápor pod velením poručíka Dvorského. Pri vstupe do mesta 
vojsko slávnostne privítalo miestne obyvateľstvo a uvítacie reči predniesli 
František Ogibovič-Rozaľa a Kvirín Ovšonka. Domáci obyvatelia z vďaky 
premenovali svoje námestie na Námestie 29 strelcov. Neskoršie dojmy z pô-                                                                                                     
sobenia vojska na Zamagurí boli nakoniec veľmi zmiešané. Vojaci v nemocnici 
i v kúpeľoch Smerdžonka v Červenom Kláštore úmyselne spôsobili škody 
a ich správanie bolo často negatívne.37 Na druhej strane sa zachovali listy 
Františka Urvaja, farára v Nižných Lapšiach a richtára Spišskej Starej Vsi 
Jána Pjonteka, v ktorých sú vyzdvihované zásluhy čs. vojska a ich pobyt 
na severnom Spiši začiatkom roku 1919 označovaný za veľmi priateľský                          
a bezproblémový.38 Čo sa týka Starej Ľubovne a okolia, defi nitívne bola 
obsadená čsl. vojskom (peším plukom č. 2) až vo februári 1919, pričom mu 
pri príchode do obce pomáhala zorientovať sa miestna národná stráž. Čsl. 
četníctvo v obci obsadilo stanicu až 19. februára 1919. Obyvateľstvo čaka-
lo ako dopadne medzinárodná situácia a preto sa k čsl. vojsku a četníctvu 
chovalo zo začiatku nedôverčivo.39  

Ešte predtým (17. decembra 1918) sa novým spišským županom stal 
Ján Ruman. Po presune jeho sídla do Levoče (január 1919) dal vyhotoviť 
trojjazyčnú vyhlášku, v ktorej oznámil prevzatie správy nad Spišskou župou 
Česko-Slovenskou republikou. Rozpustil zastupiteľské orgány obcí a úradnou 
rečou sa stala slovenčina. Úradníci, notári a štátni zamestnanci, ktorí zostali 
na svojich doterajších miestach, museli zložiť začiatkom roku 1919 sľub 

32  MAJERIKOVÁ, Milica: Vojna o Spiš..., s. 31.
33  Niektoré jednotky ostali v obciach až do 19. januára 1919. Pozri: ROSZKOWSKI, M. Jerzy: 

Polskie zabiegi o przyłączenie Spiszu..., s. 824.
34 VHA Bratislava,  Veliteľstvo bojových skupín 1918 - 1919, kr. 2, BS- Hrbenský.
35  ŠAL Stará Ľubovňa, kronika obce Jarabina.
36  ŠAL Stará Ľubovňa, kronika obce Veľká Lesná.
37  AMÚ Spišská Stará Ves, Kronika mesta Spišská Stará Ves do roku 1945, s. 93.
38 Archív Ministerstva zahraničních věci Prahe, II. sekce 1918 - 1939 III. řada, šk. 420,                                       
č. 22374/1920.

39  ŠAL,  ŽS Stará Ľubovňa, inv. č. 2, Pamätník 1919 - 1947, s. 22. 
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vernosti Česko-Slovenskej republike.40 Zaujímavosťou bolo, že 7 úradníkov 
súdu v Spišskej Starej Vsi ešte 10. januára 1919 zložilo sľub vernosti aj 
Poľsku, keď sa v meste objavili špeciálni komisári Poľskej likvidačnej ko-
misie z Noweho Targu. Úradníci a učitelia, ktorí odmietli zložiť sľub, museli 
opustiť svoje miesta a boli nahradení českými úradníkmi.41 

21. marca 1919 bola vyhlásená Maďarská republika rád. Jej armáda sa 
pokúsila o obnovenie integrity bývalého Uhorska. Jej vojská sa dostali až 
ku Lipanom. Boje nezasiahli priamo územie severného Spiša, ale následky 
týchto udalostí pocítili aj miestni obyvatelia. Napríklad v Starej Ľubovni 
sa objavili pocestní, ktorí utekali z Prešova a rozprávali strašné historky                         
o mučení slovenských obyvateľov. Kvôli bezpečnosti sa objavila v meste 
jedna rezervná posádka na Mýte. Plány na postavenie budovy pre stálu 
posádku v meste stroskotali pre zlé vlakové spojenie a posádka sa usadila 
v susednom Podolínci.42 

Poliaci vyslali svoje vojská na územie severného Spiša aj druhýkrát. 
Počas vpádu Maďarov na Slovensko v máji a júli 1919 bolo československé 
vojsko z Mníška nad Popradom odvolané brániť južné hranice republiky. 
Túto situáciu využilo poľské vojsko, ktoré sa následne objavilo v Mníšku 
nad Popradom. Hlavný veliteľ plk. Andrzej Galica rozmiestnil na hranici 
vojsko Strzelców Podhalańskich: 3. Batalión 1. PSP v Czorstynie, 3. Batalión 
2. PSP v Białce a Kompanię Wysokogórsku v Zakopanom. Tieto jednotky 
mali po vyslovení príkazu obsadiť okresy Kežmarok, Spišská Stará Ves                                                                                                                                              
a Stará Ľubovňa. Napokon hranice prekročili len prieskumné hliadky týchto 
jednotiek pod velením pplk. Stanisława Wróblewskiego. Poľské jednotky tak 
postupne od 11. do 13. júla 1919 obsadili Spišskú Belú, Kežmarok, Tatranské 
Matliare, Spišskú Starú Ves, Podolínec a Starú Ľubovňu. Prenikli až po čiaru 
Tatranská Lomnica – Slovenská Ves – Lipník. Po vytlačení maďarskej armády 
z územia Slovenska sa čsl. jednotky presúvali naspäť na Spiš, čo znamenalo 
aj ústup poľských jednotiek za historické haličsko-uhorské hranice.43 

Politická situácia v okrese a celkovo na severnom Spiši bola naďalej 
nepokojná, keďže stále nebola doriešená otázka osudu sporného pohranič-
ného územia severného Spiša. Na mierovej konferencii v Paríži v marci 
1919 predložili zástupcovia Poľska memorandum, kde prezentovalo svoje 

40  MURCKO, Michal: Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1918 - 1938..., s. 18; SULÁČEK, Jozef:                 
Na prahu novej republiky. In: CHALUPECKÝ, Ivan (ed.): Dejiny Popradu. Košice 1998, s. 203.

41  ROSZKOWSKI, M. Jerzy: „Zapomniane Kresy“..., s. 360.
42  AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, s. 83 - 89.
43 ROSZKOWSKI, M. Jerzy: „Zapomniane Kresy..., s. 246 - 248; CHALUPECKÝ, Ivan: Vývoj 

severnej hranice na Spiši..., s. 18. JAKUBEC, Pavol: Spiš na Parížskej mierovej konferencií 
(1919 - 1920). In: Z minulosti Spiša XVIII, 2010, s. 60 - 62.
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požiadavky na územie severného Spiša. Delegácia sa skladala z F. Machaya, 
K. Roupperta, Vojtecha Halčina a Petra Borového. Poľsko požadovalo okrem 
územia Těšínska a Oravy aj niektoré časti Spiša. Išlo takmer o polovicu 
Spišskej župy, t. j. okresy Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Kežmarok, celá 
Popradská dolina, Spišská Sobota a polovička Levočského okresu.44 Preto 
2. mája 1919 Vavro Šrobár, minister s plnou mocou pre správu Slovenska, 
poveril spišského župana Dr. Jána Rumana, aby precestoval územie Spiša, 
o ktoré mali Poliaci záujem. Cieľom tejto cesty malo byť zistenie skutočnej 
nálady obyvateľstva a prípadné získanie vyhlásenia od obyvateľov jednot-
livých obcí, v ktorom by obyvateľstvo potvrdilo svoju vôľu žiť aj naďalej 
v Česko-Slovensku. Spišský župan poveril na túto cestu župného úradníka 
Vojtecha Beňuša. Ten precestoval inkognito celý severný Spiš v dňoch                                          
od 7. mája do 20. mája 1919. Všetky obce sa jednoznačne prihlásili k ČSR 
a odmietli pripojenie k Poľsku. Výnimku tvorila len obec Nová Belá, ktorá 
pre blízkosť Nového Targu preferovala pripojenie k Poľsku. Rusínske obce 
žiadali autonómiu v rámci ČSR. Jednou z navštívených lokalít bola aj Stará 
Ľubovňa. Napriek tomu, že mesto bolo 360 rokov v zálohu poľského kráľa 
a sídlila v ňom poľská správa, podal Beňuš vo svojej správa o meste tieto 
skutočnosti: ...medzi pospolitým ľudom niet žiadnej stopy poľskej sympatie, 
medzi inteligenciou, ktorá je ešte vždy zaľúbená do starého maďarského re-
žimu, ešte menej.... Na adresu Rusínov, ktorý žili v tomto meste sa vyjadril, 
že chcú ostať v ČSR, ale žiadajú autonómiu.45 

Preto sa konali v dňoch 21. - 29. júla 1919 rokovania o spoločnej hranici                 
v Krakove. Poľskú delegáciu viedol Stanislaw Grabski a česko-slovenskú (resp. 
českú, pretože Slováci v nej nemali zástupcov) Bedřich Štěpanek. Ukázalo sa 
však, že česko-slovenská delegácia mala poverenie rokovať len o Těšínskej 
otázke, čiže o otázke území na Spiši nemohla vynášať rozhodnutia. Preto sa 
obe strany rokovania dohodli, že túto spornú otázku preložia Mierovej kon-
ferencii.46 Takže po neúspešných rokovaniach v Krakove, mala určiť hranice 
Najvyššia rada mierovej konferencie. Tá rozhodla 27. septembra 1919, že                  
na spornom území 24. júla 1920 prebehne plebiscit. Poliaci požadovali, aby 
sa plebiscit uskutočnil aj v staroľubovnianskom okrese. Túto požiadavku však 
Najvyššia rada zamietla a plebiscit sa mal na Spiši uskutočniť len v okrese 

44  VALENTA, Jaroslav. Poľská politika a Slovensko v roce 1919. In: Historický časopis, roč. 13, 
1965, č. 3, s. 403 - 422; HRONSKÝ, Marián: Rokovania česko-slovenských a poľských zástup-
cov v júli 1919 v Krakove. In: SEGEŠ, Vladislav – ŠEĎOVÁ, Božena (eds.): Miles semper 
honestus. Bratislava 2007, s. 137 - 148.

45  ŠA Levoča, SŽ, č. 326/1919.
46  Bližšie k okolnostiam, priebehu a výsledkom týchto rokovaní, pozri: HRONSKÝ, Marián:                 

Rokovania česko-slovenských a poľských zástupcov v júli 1919..., s. 137 - 148. 
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Vpád poľskej armády na územie Česko-Slovenska v rokoch 1918 – 1919 
a snahy o pripojenie Spiša k Poľsku

Spišská Stará Ves. Plebiscit sa napokon neuskutočnil ani tam, pretože 10. 
júla 1920 sa v belgickom mestečku Spa minister zahraničných vecí Česko-
-Slovenska Edvard Beneš a minister zahraničných vecí Poľska Władisław 
Grabski dohodli o odvolaní plebiscitu a poverili konferenciu veľvyslancov 
riešením otázky hraníc. Situácia sa napokon vyriešila rozhodnutím Najvyššej 
rady mierovej konferencie z 28. júla 1920, ktorým bolo trinásť obcí severného 
Spiša pričlenených k Poľsku.47  

   

47  Išlo konkrétne o obce: Čierna Hora, Durštín, Fridman s osadou Falštín, Jurgov, Kacvín, Krem-
pachy, Lapšanka, Nedeca, Nižné Lapše, Nová Bela, Repiská, Tribš, Vyšné Lapše.
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DER EINFALL DER POLNISCHEN ARMEE AUF DAS GEBIET 
DER ČSR IN DEN JAHREN 1918 - 1919

UND DIE ANSTRENGUNGEN UM DIE EINGLEIDERUNG 
DER ZIPS (SPIŠ) AN POLEN

Eduard Laincz
 
Die Lage im Norden der Zips war nach der Gründung der Tschechoslowakischen 

Republik sehr unübersichtlich. Die Eingliederung der neuentstandenen Bezirke in die 
junge Republik erwies sich als zierlich, was vor allem auf die ungünstige geografi sche 
Lage zurückzuführen war. Die Entfernung zu größeren Zentren und Städten erwies sich 
als entscheidend. Ende November und Anfangs Dezember 1918 verlief die Besetzung 
des slowakischen Gebietes durch die Einheiten der tschechoslowakischen Armee. Die 
Zipser Gespanschaft verfi el inzwischen sowohl in einen lokalen Nationalitäten- wie auch 
in einen überregionalen Konfl ikt. Das Gebiet der Zips wurde nämlich auch von der 
Seite Polens beansprucht. Diese Gefahr wurde als mehr aktuell als die verschiedenen 
Aktivitäten einheimischer Deutschen, Ungarn, Juden oder Ruthenen eingestuft. Polen 
deklarierte seine Forderungen mittels verschiedener Traktate und Anspruchsformulie- 
rungen auf der diplomatischen Ebene, später jedoch auch durch Gewaltanwendung. 
Dieser Aufsatz setzt sich zum Ziel die Aktivitäten der pro-polnischen Aktivisten dieser 
Zeit aufzuzeichnen. Darüber hinaus sollen die Vorgehensweise der polnischen Armee 
auf den Gebieten der Bezirke Altendorf (Spišská Stará Ves) und Altlublau (Stará 
Ľubovňa) geschildert werden. Die beschriebenen militärischen Vorstöße ereigneten 
sich vom November 1918 bis Juli 1919 und beeinfl ussten das Leben der Einwohner 
der nördlichen Zips in großen Masse. Im Weiteren werden auch die Zusammenstöße 
der polnischen Armee mit den in der nördlichen Zips präsenten tschechoslowakischen 
Truppen dargestellt. Trotz des späteren Rückzugs der polnischen Soldaten aus dem 
Norden der Zips blieb die politische Situation weiterhin unstabil, da das Schicksal 
des umstrittenen Grenzgebietes weiterhin ungewiss gewesen war

     Übersetzung: Dr. phil. Filip Fetko
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Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918 – 1925
v kontexte Česko-slovensko-poľských vzťahov

SLOVENSKO-POĽSKÉ VZŤAHY 
V ROKOCH 1918 - 1925 V KONTEXTE 

ČESKO-SLOVENSKO-POĽSKÝCH VZŤAHOV1 

Pavol Matula2 

Slovensko-poľské vzťahy boli po prvej svetovej vojne determinované roz-
dielnymi východiskovými pozíciami oboch národov. Zatiaľ čo Poliaci mali 
vlastný štát, Slováci v Československej republike, aj keď boli súčasťou ofi ciá-
lne deklarovaného štátotvorného československého národa, hrali takpovediac 
„druhé husle“. Navyše Poliaci svojim počtom, silným národným povedomím 
a historickými tradíciami sa radili medzi dokonštituované národy. Slováci sa                   
v podstate začali len prebúdzať z dlhotrvajúcej a ťaživej maďarizácie a mali 
tak úplne iné problémy „na programe dňa“ ako ich severný sused. Zjednoduše-
ne by sa dalo povedať, že zatiaľ čo Poliaci sa obnovením vlastného štátu stali 
subjektom medzinárodnej politiky, Slováci zostávali stále v pozícii jej objektu. 

V období tesne pred a po získaní samostatnosti boli ciele zahraničnej po-
litiky československej a poľskej reprezentácie značne blízke. Počas vojny ich 
spájala myšlienka porážky ústredných mocností, vzniku vlastných štátov a vy-
tvorenia nových politických pomerov v strednej a východnej Európy. Spoloč-
ný cieľ ich viedol k spolupráci a dočasne zatlačil do úzadia rozdielne politické 
predstavy o situácii po skončení vojny.

Pokiaľ išlo o Slovensko, poľská strana spočiatku nemala nič proti jeho pri-
pojeniu k ČSR, neskôr sa však jej postoj zmenil aj napriek tomu, že podpí-                                 
sala Saintgermainskú a Trianonskú mierovú zmluvu. Podobná situácia bola 
aj v otázke hraníc. Pred I. svetovou vojnou poľská politická reprezentácia                                                                                                      
nevyslovila územné nároky voči Slovensku (resp. Uhorsku), zmenilo sa to až 
neskôr pod vplyvom krakovského centra.

Vznik dvoch západoslovanských štátov Poľska a ČSR v roku 1918 bol 
hneď na začiatku poznamenaný hraničným konfl iktom v oblasti priemyselné-
ho Tešínska, Spiša a Oravy. Nespokojnosť Poľska s vyriešením sporu v roku 
1920 rozhodnutím veľvyslaneckej konferencie v Spa, ktoré bolo v oblasti 
Tešínska priaznivejšie pre ČSR, viedlo k vzájomnej averzii Varšavy a Prahy 
trvajúcej takmer dve desaťročia. Pokiaľ išlo o Spiš a Oravu, napriek tomu, 

1 Štúdia vznikla s podporou The Polish History Museum Scholarship Fund.
2  Doc. Pavol Matula, PhD. je pracovníkom Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity                  

Komenského v Bratislave.
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že Poľsko získalo veľkú časť z územia, ktoré mu nikdy nepatrilo, ani tu ne-
prejavovalo nadšenie a najmä kruhy okolo krakovského centra vyjadrovali                                                                                                                                     
s riešením krajnú nespokojnosť. Jeden z jeho najvýznamnejších predstavi-
teľov, profesor Władysław Semkowicz, svoje pocity z toho, že Poľsku nepri-
padla celá Popradská kotlina, ako si predstavoval, neskôr opísal vo svojich 
spomienkach: Tak som neplakal od smrti otca.3  

Aj keď otázka hraníc patrila v medzivojnovom období ku kardinálnym,       
napätú atmosféru medzi oboma stranami vytvárali aj ďalšie problémy. Oba štá-
ty ašpirovali na vedúce pozície koalícií stredoeurópskych štátov, o sformova-
nie ktorých sa usilovali. Cieľom bolo vytvoriť mechanizmy chrániace ich pred 
nepriateľmi ohrozujúcimi ich štátnu nezávislosť. Poľsko ako stredná mocnosť, 
vklinená zo západu a východu medzi dve veľmoci, sa od začiatku usilovalo 
kompenzovať túto nevýhodu združením malých štátov okolo seba od Baltu 
po Čierne more, zaujať medzi nimi vedúce postavenie a tak posilniť svoju 
pozíciu. Úspešnejšia vo vytváraní bezpečnostného systému však bola v tomto 
ohľade Praha, ktorá výraznou mierou prispela ku vzniku Malej Dohody, tvo-
renej Československom, Rumunskom a Juhosláviou. Spolok mal za cieľ za-
brániť revizionistickým aktivitám Maďarska voči jej členom.4 Poľský diktátor 
Józef Piłsudski nemal záujem o spoluprácu so štátmi Malej Dohody. Išlo mu 
najmä o upevnenie väzieb s Rumunskom, vrátane eliminácie československé-
ho rivala. Kooperácia medzi Varšavou a Bukurešťou mala zaručiť bezpečnosť 
Poľska pred potenciálnou hrozbou z východu – Sovietskeho zväzu, s ktorým 
oba štáty susedili.5 Piłsudski sa na adresu Malej Dohody a Československa vy-
jadril: Chcem teda, aby nám tá spolupráca [s Rumunskom – pozn. P.M] dala 
potrebnú výhodu, chcem, aby sa o nás Rumunsko oprelo silnejšie. Hovoria, 
že to rozbije Malú Dohodu. Je mi to jedno. Československo je umelým výtvo-
rom zakončeným kúskom zeme, ktorú by som nazval Niemandland – Krajinou                                                     
nikoho. Nemá zmysel zaoberať sa tým štátom alebo opierať o neho náš vlastný 
program činnosti.6

Poľsko však vytýkalo Československu nielen to, že s ním súperí o mocen-
skú prevahu v regióne, ale rozvíja aj vzťahy so štátmi, ktoré sú mu nepriaznivo 
naklonené. Išlo predovšetkým o sovietske Rusko, ale tiež o rozdielny postoj 

3 BARTLOVÁ, Alena: Slovensko-poľské vzťahy v medzivojnovom období. In: KÁZMEROVÁ, 
Ľubica – ORLOF, Ewa (eds.): Slovensko-poľské vzťahy 1918 - 1945 očami diplomatov. Brati- 
slava 2008, s. 49.

4 DĄBROWSKI, Dariusz: Rozbitie alebo rozpad? Poľská politika voči Československu a otázka 
maďarských aktivít s cieľom revízie hraníc na Podkarpatskej Rusi. In: BYSTRICKÝ, Valerián 
a kol.: Rozbitie alebo rozpad?: historické refl exie zániku Česko-Slovenska. Bratislava 2010,                         
s. 254.

5  DĄBROWSKI, Dariusz: c.d., s. 255.
6  CZUBIŃSKI, Antoni: Józef Piłsudski i jego legenda. Warszawa 1988, s. 89. 
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k ukrajinskému problému. Varšava sa obávala, že Praha sa posúvaním hra-                                                                                                                                             
níc čo najviac na východ snaží vytvoriť „česko-ruský koridor“. Pre poľskú 
stranu bola tiež neprijateľná československá podpora ukrajinskej emigrácie. 
Pre Prahu zas bola neakceptovateľná poľská podpora maďarského revizio-    
nizmu. 

 Postoj Poľska k Slovensku bol v medzivojnovom období určovaný uve-
denými zahraničnopolitickými cieľmi. Poľská strana nevnímala Slovensko 
ako rovnocenného partnera, ale ako prostriedok na destabilizáciu svojho rivala                                                                  
v stredoeurópskom priestore, teda Československa. Slovensko bolo kľúčovým 
v realizácii poľského plánu na prekazenie vytvorenia zmieneného „česko-rus-
kého koridoru“ a zároveň dúfalo, že cez neho a Podkarpatskú Rus sa mu podarí 
vytvoriť spoločnú poľsko-maďarskú hranicu, čím by sa Varšave otvorila cesta 
na mocenský prienik na juh. Z poľskej strany to bol istým spôsobom hazard, 
keďže takáto politika podrývala základy versailleského systému, o ktorý sa 
opierala aj existencia obnoveného poľského štátu. S Maďarskom však malo 
Poľsko spoločné záujmy v stredoeurópskom priestore: antiruský a antiboľše-
vický postoj a odpor voči Československu. Varšava sa teda na podporu maďar-
ských revizionistických plánov otvorene vyjadrovala, že Trianon poškodil nie 
len Maďarsko, ale aj Poľsko.

Prvé kroky na realizáciu plánu na odtrhnutie Slovenska začali už v roku 
1919. Poľsko-maďarská spolupráca v tejto oblasti sa rozvíjala na úrovni 
poľských vládnych orgánov aj vojenských kruhov na čele s Piłsudskim. Varša-
va, podobne ako Budapešť, verila, že osud Slovenska ešte nie je spečatený. 
Jeho budúcnosť videla v troch možných variantoch: 1. pripojenie k Maďar-
sku, 2. samostatné Slovensko pod protektorátom Poľska, 3. poľsko-slovenská 
federácia. Reálne sa však počítalo predovšetkým s prvou alternatívou, teda 
maďarskou.

Z tejto perspektívy môžeme pozerať aj na poľskú pomoc Andrejovi Hlin-
kovi na jeseň 1919 pri jeho ceste na parížsku mierovú konferenciu. Pre Varša-
vu bolo vítané všetko, čo by mohlo oslabiť československý štát. Keď Piłsudski 
zistil, že ho Hlinka neprišiel požiadať o vzatie Slovenska pod ochranu a chce 
od neho len pasy, bol veľmi sklamaný. Zároveň však slovenskej delegácii po-
radil, že ak v Paríži nepochodia so svojimi požiadavkami ohľadom autonómie 
Slovenska, aby sa v takom prípade obrátili na Maďarsko a ak im ju bude ochot-
ná poskytnúť Budapešť, nech sa k nemu vrátia. Hlinka, ktorý Poliakom veľmi 
nedôveroval, po audiencii poznamenal, že „ak máme zahynúť, tak radšej nech 
zahynieme v českom bruchu.“7

7  ORLOF, Ewa: Stosunek Polski do Slowacji (1918 - 1920). In: Odrodzona Polska wśród sa-                       
siadów 1918 - 1921. Warszawa, 1999, s. 140.
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Treba však podotknúť, že Piłsudského akcia na podporu Hlinku sa nestret-
la s pochopením u všetkých predstaviteľov poľského štátu. Poľský premiér                            
a minister zahraničných vecí Ignacy Paderewski, keď sa o nej dozvedel, bol 
pohoršený a odsúdil ju ako krok, ktorý nie je v súlade s ofi ciálnou líniou poľ- 
skej zahraničnej politiky.8 

Ďalší vývoj však ukázal, že Varšava sa vydala po ceste odlišnej od Pade-
rewského koncepcií. Poľsko sa dalo plne do služieb maďarského revizionizmu 
a s tým súvisiacej slovenskej iredenty. Po neúspešnej Hlinkovej ceste do Paríža 
sa členovia jeho delegácie rozhodli zostať v Poľsku a otvorene pracovať na 
odtrhnutí Slovenska od ČSR. Išlo o slovenských renegátov Jehličku, Dvorčáka 
a Ungera. V Poľsku zostal aj Štefan Mnoheľ, ktorý v Krakove začal vydávať 
časopis Slovák, podporujúci koncepciu samostatného Slovenska pod protekto-
rátom Poľska. Jehlička, Dvorčák a Unger naopak presadzovali opätovné pri-
pojenie Slovenska k Maďarsku. Poľské ministerstvo zahraničia ako aj časť 
vojenských kruhov činnosť slovenských separatistov podporovali vzhľadom 
na ich protičeské postoje ako aj presvedčenie, že všetko, čo pomáha Budapešti 
je v záujme Varšavy.9  

Poľsko a Maďarsko vypracovalo niekoľko variánt ako by malo k odtrhnu- 
tiu Slovenska dôjsť. Najviac sa však sústredili na alternatívu organizovaného 
povstania na Slovensku, ktoré mala pripraviť slovenská iredenta. Podporiť ho 
mali maďarsko-slovenské légie koncentrované na poľskom území, no školené 
maďarskými dôstojníkmi. V krátkom čase sa však ukázalo, že plán je nere-
álny, keďže okrem iného nemá podporu obyvateľstva na Slovensku. Navyše 
poľské vojenské velenie nebolo ochotné ísť do príliš riskantných operácií, teda 
takých, ktoré sú otvorene namierené proti mierovým zmluvám.

Naštrbenie navonok dobrých slovensko – poľských vzťahov hranič-
ným sporom o Spiš a Oravu sa Poliaci snažili pripísať na vrub zlým česko – 
poľským vzťahom. Vina za z poľského pohľadu neúspech v spišsko-oravskej 
otázke bola teda pripisovaná nie Slovákom, ale Čechom. Celkovo však možno 
konštatovať, že záujem Poľska o Slovensko a Slovákov mal skôr pragmatický 
charakter. Ak by sa česko – poľský konfl ikt natoľko nevyostril, sústredenie sa 
Varšavy na Slovensko by asi bolo menej intenzívne.10 

  8  ORLOF, Ewa: Stosunek Polski do Slowacji (1918 - 1920), s. 140.
  9  ORLOF, Ewa: Stosunek Polski do Slowacji (1918 - 1920), s. 141.
10 ORLOF, Ewa: Uwarunkowania polityczne polsko-słowackich kontaktów w dwudziestoleciu 

międzywojennym (ze szczególnym uwzględnieniem pracy konsulatów polskich w Słowacji).                    
In: MIECZKOWSKA, Halina – HVIŠČ, Jozef (eds.): Polsko-Słowackie stosunki po roku 1918. 
Wrocław 2002, s. 147.
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O dobré slovensko-poľské vzťahy sa v prvej polovici 20. rokov najvehe-
mentnejšie zasadzovali predovšetkým dve slovenské osobnosti. V prvom rade 
mladý Karol Sidor, ktorý bol už v tom čase aktívny v SĽS (od 1925 HSĽS). 
Napísal viacero pozitívnych článkov o severnom susedovi a v roku 1926 pod-
nikol poznávaciu cestu po Poľsku, o ktorej vydal o rok neskôr knihu.11 Kontak-
ty, ktoré počas cesty získal, rozvíjal i v nasledujúcich rokoch. Aj vďaka nemu 
sa v roku 1927 uskutočnil zájazd 50 slovenských študentov do Krakova. Dru-
hou významnou osobnosťou bol predstaviteľ slovenských agrárnikov Milan 
Hodža. Jeho názor na priority československej zahraničnej politiky bol značne 
odlišný od predstáv presadzovaných Benešom. Hodža nevidel v spojenectve 
s dohodovými mocnosťami jediné a najdôležitejšie riešenie pre bezpečnosť 
ČSR ako vtedajší československý minister zahraničných vecí. Československo 
sa malo správať suverénnejšie a viac sa orientovať na spoluprácu s okolitými 
krajinami vrátane Poľska. Hodža rozvíjal spoluprácu s poľskou stranou predo-
všetkým prostredníctvom kontaktov s poľskými agrárnikmi na čele s Wince-
tym Witosom.12 

Po vyriešení československo-poľského hraničného problému sa Francúz-
sko, snažiace sa upevniť si svoje pozície v strednej a východnej Európe, po- 
kúšalo o urovnanie napätých vzťahov medzi Poľskom a Československom. 
Varšava nemala ešte koncom roka 1920 ochotu k akýmkoľvek krokom spolu-
práce s ČSR. Príčiny boli jasné: pocit krivdy spáchanej na Poliakoch veľmo-
cenským rozriešením otázky Těšínska v prospech Československa, neochota 
ČSR angažovať sa voči Nemecku a sovietskemu Rusku. Praha sa zasa nechce-
la viazať so štátom, ktorý nemá ustálené hranice ani na západe ani na východe 
a napätie zväčšovali aj poľské sympatie k Maďarsku. Snahy Edvarda Beneša  
o vytvorenie bloku, ktorý by bránil Maďarsku v jeho úsilí o revíziu hraníc sa-
mozrejme nemohli nájsť pochopenie v Poľsku. Základom bloku boli dohody 
medzi Československom, Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov a Ru-
munskom. Toto zoskupenie, neskôr nazvané Malá dohoda, nemalo veľkú pod-
poru ani u Francúzska pre jeho obmedzené záujmy. Paríž by si skôr prial vy-
tvorenie bloku štátov zameraného voči Nemecku a sovietskemu Rusku. Okrem 
tohto dôvodu nepriazne tu bola aj obava Francúzska z izolácie Maďarska, 
ktoré by bolo nútené spolupracovať s Nemeckom.13 Zmeniť charakter Malej 
dohody sa teda Francúzi pokúšali pričlenením Poľska k nej, o ktorého antine-
meckej a antisovietskej orientácii nebolo pochýb. Poľsko samotné by však   

11  SIDOR, Karol: Cestou po Poľsku. Trnava 1927, 249 s. 
12  BARTLOVÁ, Alena: Slovensko-poľské vzťahy v medzivojnovom období, s. 50.
13  ESSEN, Andrzej: Polska a Mała Ententa 1920 – 1934. Warszawa – Kraków 1992, s. 31.
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nebolo schopné zmeniť orientáciu bloku. Bolo tu však ešte Rumunsko, ktoré     
s ním udržovalo priateľské vzťahy práve kvôli spoločným záujmom na Vý- 
chode. Rumunský minister zahraničných vecí, Take Ionescu, nie úplne naklo-
nený Benešovej predstave o Malej dohode, presadzoval koncepciu širšieho 
bloku, do ktorého by patrilo i Poľsko. Ani Varšava a ani Praha si však neželali 
vstup Poľska do Malej dohody. Plán vytvorenia bloku, v ktorom by bolo aj 
Poľsko, aj Československo, sa neuskutočnil kvôli uvedeným nezhodám me- 
dzi oboma štátmi.14 Poľsko malo záujem o spoluprácu len s Rumunskom.15                  
O vytvorení bloku malo iné predstavy. V prvom rade mal vyhovovať jeho                   
záujmom voči východnému susedovi. Najvhodnejšími spojencami sa teda                   
javili Rumunsko a Maďarsko.16 Varšave sa ale nepodarilo zmierniť antagoniz-
mus medzi zmienenými štátmi a preto bol tento plán už od začiatku odsúdený 
na neúspech. Koncom roka 1920 sa však predsa len na československej strane 
objavujú náznaky možnej spolupráce, a to v súvislosti s pravdepodobným 
ukončením poľsko-sovietskej vojny.17 Z poľskej strany sa k otázke zlepšenia 
vzťahov vyjadril začiatkom roka 1921 premiér Wincenty Witos. Politická                 
spolupráca by bola možná, tvrdil, ak by Československo prvé urobilo voči 
Poľsku nejaký priateľský krok, ktorý by vyvolal v poľskej tlači pozitívny do-
jem. Takýmto aktom by malo byť vyhlásenie československej vlády, ktorým 
by sa postavila v otázke Horného Sliezska na poľskú stranu, či výzva k Če-
chom žijúcim na území, kde mal prebiehať plebiscit o ďalšom osude tohto    
teritória (či bude patriť Nemecku, alebo Poľsku). Ďalšou možnosťou bola pod-
pora poľských nárokov na východnú Halič.18 Reakciou na to bolo Benešovo 
expozé v parlamente z 27. januára, v ktorom prehlásil, že „prajeme si, aby čo 
je slovanské, slovanským zostalo.“19 Vo Varšave bol prejav považovaný za prí-
liš umiernený a netajili sa svojím sklamaním.20 Pričlenenie Horného Sliez-       
ska  k Poľsku by bolo pre ČSR výhodne z toho dôvodu, že Varšava by skôr    
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zabudla na spor o Těšínsko. V tomto období však Praha okrem nejasných kro-
kov pôsobiacich ako akcie smerujúce k zblíženiu pracovala aj opačným sme-
rom, a to proti Varšave. Snažila sa uvoľniť francúzske spojenectvo s Poľskom.21 
Dôvodom bolo asi súperenie Prahy a Varšavy o vedúce postavenie v strednej 
Európe. Uzavretie poľsko-francúzskej vojenskej dohody znamenalo výrazné 
posilnenie pozícií Varšavy v tomto regióne. Vzájomné československo-poľské 
vzťahy skalilo začiatkom roka sčítanie ľudu v ČSR.22 Počet poľského obyva-
teľstva sa v republike znížil. Dôvodom mohli byť migračné pohyby ako aj 
preniknutie ideológie teritoriálnej národnosti – tzv. “šlonzáctva“ medzi obyva-
teľstvo, ktoré bolo pri sčítaní v roku 1910 označované ako „deutschfreundliche 
Polen“ a pri prvom sčítaní v ČSR bolo rozdelené na pronemecký, pročeskoslo-
venský a propoľský smer v snahe českých teoretikov a politikov predísť prí-
padnému prekloneniu národnostne málo vyspelých obyvateľov k Nemcom, 
alebo Poliakom.23 V marci sa odohrala ďalšia významná udalosť, ktorá by sa 
dala označiť ako skúška miery zblíženia oboch štátov. Karol Habsburgský sa 
pokúsil vrátiť na trón v Maďarsku. Jedným z argumentov cisára u Horthyho 
bola aj podpora Francúzska. Vo Francúzsku sa ozývali hlasy za obnovenie   
monarchie.24 Dokonca i Briand sa vyslovil, že by nič nenamietal proti návratu 
Karola na maďarský trón. Pre Paríž by mohol byť lepšou zárukou profran-  
cúzskej politiky ako Horthy, orientujúci sa skôr na Taliansko.25 To, že nečistú 
hru voči stredoeurópskym spojencom hrala aj Veľká Británia, dokazuje účasť 
britského dôstojníka plukovníka Strutta na tomto pokuse o reštauráciu.26                  
Štáty Malej dohody sa odhodlane postavili proti Karolovmu návratu. Para-               
doxom je, že maďarské udalosti nahrávali Prahe, a to vzhľadom na Rumun- 
sko, ktoré s Československom uzavrelo zmluvu upevňujúcu Malú dohodu ako 
aj mocnostiam, ktoré si museli uvedomiť opodstatnenosť bloku. Obdobne ako 
malodohodové štáty sa k udalostiam postavili aj veľmoci, ktoré navonok           
nemienili cisárovo dobrodružstvo podporovať. Zaujímavý je však postoj 
Poľska. Aj keď sa Varšava postavila proti reštaurácii,27 viaceré pramene nazna-
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čujú, že jej bola v konečnom dôsledku ľahostajná.  Budapešti však, s ohľadom 
na tradičné priateľstvo, radila, aby sa postavila proti Karolovým nárokom.29                
V marci 1921 uzatvorilo Poľsko vojensko-politickú dohodu s Rumunskom. 
Ďalším významným krokom Varšavy bolo podpísanie rižskeho mieru, čím sa 
skončila vojna so sovietskym Ruskom. Spolu s poľsko-francúzskou dohodou 
tieto zmluvy upevnili medzinárodné postavenie Poľska. Uvedené možno po-
važovať za hlavné príčiny zmeny postoja ČSR k svojmu severnému suse- 
dovi.30 V tom istom mesiaci však výsledok plebiscitu v Hornom Sliezsku ako 
aj podpora britského a talianskeho zástupcu v plebiscitnej komisii nemeckých 
nárokov poukazovali na nutnosť zlepšenia vzťahov s ČSR, ktorá by mohla                    
v tejto veci Poľsku pomôcť. V máji 1921 ale vypuklo na plebiscitnom území 
povstanie poľského obyvateľstva. To situáciu Varšavy ešte viac zhoršilo.                   
Verejnosť v Československu, ktorá bola v hornosliezskom spore dovtedy skôr        
na strane Poľska, zaujala výrazne protipovstalecký postoj. Príčina tejto                         
nepriazne by sa dala vysvetliť strachom z politiky fait accompli. Keby, totiž 
povstanie bolo korunované úspechom, mohlo by to povzbudiť Poliakov                           
v Těšínsku k podobnej akcii.31 Pred vypuknutím povstania sa nemecká poli-
tika snažila podporiť svoju kampaň za pričlenenie celého plebiscitného územia 
rozširovaním nepravdivej správy, že Československo nesúhlasí s pririeknutím 
sporného územia Poľsku, ale je za jeho neutralizáciu.32 Samozrejme, že táto 
provokačná akcia vzťahy medzi Varšavou a Prahou nezlepšila. V následnos-               
ti na to reakcia ČSR na zmienené povstanie mohla naozaj vytvárať dojem                         
nepriaznivého stanoviska Prahy voči poľským nárokom. Výrazné oteplenie 
medzi Československom a Poľskom nastalo až v prvej polovici júna 1921 a to 
dôležitými zmenami na oboch stranách. Beneš zaujal prezieravé stanovisko                  
k otázke Horného Sliezska v prospech Poľska. Vo Varšave zasa vystriedal                
Eustachy Sapiehu vo funkcii ministra zahraničných vecí Konstanty Skirmunt, 
stúpenec zblíženia oboch štátov. Beneš sa snažil v Londýne presvedčiť britskú 
vládu o nutnosti riešiť hornosliezsky problém priaznivo pre Varšavu. V tom do 
akej miery bol jeho zákrok úspešný sa historici rozchádzajú. Poľská historio-
grafi a tvrdí, že sa Benešovi nepodarilo dosiahnuť to, čo očakával.33 Česká však 
uvádza, že československý zákrok bol úspešný a podarilo sa ním zlepšiť vy- 
hliadky Poľska na zdarné riešenie zmienenej otázky ako aj britsko-poľské 
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vzťahy.34 Jesenná intervencia československého ministra zahraničia v Ženeve 
v uvedenej otázke na zasadaní Spoločnosti Národov bola už nepochybne, aj 
podľa poľskej historiografi e, úspechom.35 Zmenu, ktorá sa udiala vo Varšave 
nástupom Skirmunta za šéfa poľskej zahraničnej politiky, sprevádzalo vyme-
novanie Erazma Piltza za vyslanca v Prahe, ktorý sa v júli konečne ujal svojho 
úradu. Činnosť tejto dvojice pročeskoslovensky orientovaných politikov zna-
menala naozajstný prelom v dovtedajších československo-poľských vzťahoch. 
Už pri nástupe do funkcie sa Skirmunt v telegrame Benešovi vyjadril, že bude 
pracovať na obnove „priateľských a bratských stykov.“36 Skirmuntov program 
zahraničnej politiky ofi ciálne sformulovaný v obežníku, rozposlanom 2. au-
gusta 1921 všetkým poľským diplomatickým zastupiteľstvám, bol založený  
na dvoch princípoch: rešpektovanie povojnových zmlúv a udržiavanie širo- 
kého systému spojenectiev so štátmi, ktoré majú spoločné záujmy, predovšet-
kým s Francúzskom a Rumunskom.37 Rokovania medzi poľskou a českoslo-
venskou stranou sa začali v júli 1921, po príchode Piltza do Prahy a trvali                                 
do októbra 1921. Skirmuntove inštrukcie boli, že najprv sa má uzavrieť poli-
tická dohoda a až potom obchodná, zatiaľ čo Beneš presadzoval opačnú po-
stupnosť. Poľsko malo predstavu, že politická dohoda má obsahovať uznanie 
jeho suverénnosti vo východnej Haliči, uznanie rižskej zmluvy, zabezpečenie 
československej blahovoľnej neutrálnosti v prípade vojny s Ruskom alebo Ne-
meckom, zahrnujúcej garancie tranzitu vojenského materiálu (to isté garanto-
valo Poľsko v prípade vojny ČSR s Nemeckom).38 Beneš požadoval, aby poli-
tická zmluva obsahovala vyhlásenie poľskej vlády, že nepodporí pokusy 
Habsburgovcov na získanie trónu v Rakúsku alebo Maďarsku ako aj ustano-
venie, že prípadný spor budú oba štáty riešiť arbitrážou.39 Československý   
minister zahraničných vecí sa snažil, aby sa zblížením s Poľskom Praha neza-
plietla do prípadného budúceho poľsko-sovietskeho konfl iktu, a preto sa zdrá-
hal uznať rižsky mier.40 Namiesto toho bol ochotný podporiť u britskej vlády 



Z minulosti Spiša, XXIII, 2015

28

poľské nároky na východnú Halič.41 Čo sa týka obchodnej zmluvy, ČSR mala 
záujem o tranzit cez Poľsko na ruský trh. 

Zmluva bola podpísaná 20. októbra 1921 a upravovala otázky dodávok 
uhlia a koksu pre Poľsko a nafty pre Československo, ako aj možnosti zmiene-
ného tranzitu. Následne na to bola 6. novembra podpísaná politická dohoda, 
ktorá obsahovala tri časti: hlavnú zmluvu, dodatok a tajný protokol. Prvá časť 
zahŕňala územné garancie, ubezpečenie o blahovoľnej neutralite, českoslo-
venské vyhlásenie o nezáujme v otázke východnej Haliče, záväzok, že ČSR 
rozpustí ukrajinské organizácie pracujúce na jej území proti Poľsku. Varšava 
uznala reciprocitu v poslednom bode (rozpustenie slovensko-maďarských ire-
dentistických organizácií v Poľsku). Oba štáty si uznali navzájom českoslo-
vensko-rumunskú, československo-juhoslovanskú, poľsko-francúzsku a poľ-                                                                                                                                             
sko-rumunskú dohodu. Ďalej sa dohodli na arbitráži, a na tom, že nikto 
neuzavrie dohodu, ktorá by bola v rozpore s touto. Platnosť zmluvy mala                 
byť päť rokov. Dodatok obsahoval ustanovenie, že vzťahy na bývalom plebis-
citnom území (Těšínsko, Orava, Spiš) budú upravené prostredníctvom špeci-
álnej zmiešanej delegácie disponujúcej širokými právomocami. Okrem toho, 
dodatok zahrnoval ustanovenie o záväzku vyriešiť spor o Javorinu do 6 me-
siacov. Tajný protokol obsahoval 4 body: 
1)  prísľub Československa pomôcť Poľsku v otázke východnej Haliče, 
2)  prísľub Československa, že neurobí nič, čo by mohlo ohroziť zmluvu                      

z Rigy, 
3)  záväzok Poľska o neuznaní pokusov Habsburgovcov na získanie trónu                     

v Maďarsku alebo Rakúsku, 
4)  výhrada, že bod o blahovoľnej neutralite sa nevzťahuje na prípadný kon-
fl ikt ČSR s Maďarskom.  
V čase, keď zmluva ešte nebola podpísaná, prebehol nový pokus o reš- 

tauráciu. Tentoraz vyzerala situácia v Maďarsku pre Karola lepšie, nie však 
vo svete. Ten by po prípadnom úspechu cisára neuznal. Neschopný Karol 
ale „bitku“ o moc prehral a víťazstvo náležite využil Horthy, ktorý dokázal                       
celému svetu, že vie udržať krajinu proti ľavici i monarchistom. Rýchlou                      
cisárovou porážkou vzal vietor z plachiet malodohodovým štátom priprave-
ným k vojenskému zásahu, ktorý by sa iste neobišiel bez hraničných korek-                                    
túr v neprospech Maďarska.43 Poľsko sa zachovalo pri druhom, októbrovom 
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pokuse o reštauráciu, úplne odlišne ako pri prvom. V duchu pripravovanej 
zmluvy s Československom podporilo Malú dohodu. Zmluva podpísaná 6. no-                                                                                                                                  
vembra nebola nikdy uvedená do praxe. Hlavnou príčinou neratifi kovania                
dohody bola poľská požiadavka, aby ČSR preukázalo dobrú vôľu a pristúpilo 
na drobné hraničné úpravy v oblasti tatranskej Javoriny v prospech Poľska. 
Neporozumenie v tomto, viac-menej nepodstatnom bode, priviedlo navnivoč 
prácu oboch zahraničných ministrov a skutočné zblíženie oboch štátov bolo 
možné až o štyri roky neskôr.

Po ukončení hraničných sporov v roku 1924, kedy sa uzavrela aj otázka 
Javoriny, ktorá zostala naďalej súčasťou ČSR, nastalo medzi Prahou a Varša-
vou určité obdobie upokojenia. Na oboch stranách bola snaha o normalizá-
ciu vzájomných vzťahov. Varšava podriadila novej situácii aj svoj dovtedajší 
vzťah k slovenskej otázke. Protičeské aktivity, vrátane slovenskej iredenty, 
boli utlmené. Poľská strana za to žiadala od Prahy, aby ukončila podporu                                                                       
antipoľskej ukrajinskej agitácie ako aj ústretovejší postoj voči poľskej men-
šine v Československu.44 

Skončením javorinského sporu sa pred oboma zainteresovanými stranami 
síce otvorila cesta k normalizácii československo-poľských vzťahov, avšak 
vyvstala otázka, či sa pridržiavať starých zmlúv, alebo vytvoriť nové. Dospelo 
sa k názoru, že je nutné uzavrieť nové, vzhľadom na zmenené podmienky. 
Poľská strana sa domnievala, že podpísanie dohôd je v záujme ČSR, okrem 
iného aj pre zabezpečenie si do budúcnosti pokoja na Těšínsku v prípade ohro-
zenia Československa. Proti porozumeniu vystupovali v ČSR len kramářovci. 
V Poľsku to bola hlavne skupina okolo Piłsudského a vedúce kádre Polskej 
Partie Socjalistycznej, ktoré sa nechceli zmieriť so stratou karvinskej panvy, 
kde mali veľkú podporu.45 Naopak dobré vzťahy panovali medzi agrárnikmi                 
a z ich iniciatívy sa začalo uvažovať o prípravách zmlúv konkrétnejšie. V júli 
1924 nastala zmena vo vedení poľského ministerstva zahraničných vecí. Mau-
rycyho Zamoyskieho vystriedal Aleksander Skrzyński. Jeho politický program 
bol zameraný na upevnenie zväzkov so spriatelenými krajinami ako aj s tými, 
ktoré mohli byť rovnako ako Poľsko ohrozené Nemeckom. Skrzyński chcel 
zabezpečiť svoju krajinu pomocou upevnenia mierového systému na pôde 
Spoločnosti národov (SN).46 To sa malo uskutočniť prijatím protokolu o po-

44  MAJERIKOVÁ, Milica: Vojna o Spiš: Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontex-
te česko-slovensko-polských vzťahov. Krakov 2007, s. 57.

45  SZKLARSKA-LOHMANNOWA, Alina: Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne                     
w latach 1918 - 1925, s. 143 - 144.

46  SZKLARSKA-LOHMANNOWA, Alina: Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne                      
w latach 1918 - 1925, s. 147 - 148.



Z minulosti Spiša, XXIII, 2015

30
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48  ESSEN, Andrzej: Polska a Mała Ententa 1920 – 1934, s. 151.
49 GAJANOVÁ, Alena: ČSR a středoevropská politika velmocí 1918 - 1938, s. 186.
50 BŘACH, Radko: Locarno a čs. diplomacie. s. 670.
51 SZKLARSKA-LOHMANNOWA, Alina: Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne                     
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kojnom riešení medzinárodných sporov, tzv. ženevského protokolu, ktorý bol 
predložený z iniciatívy Francúzska na zasadnutí SN v septembri 1924. I keď 
Veľká Británia za prostriedok zabezpečenia mieru považovala hlavne odzbro-
jenie a nie systém vojenských záruk, predbežne s ním súhlasila.47 O jednotnom 
postupe v SN rokovali koncom augusta 1924 v Ľubľane štáty Malej dohody. 
Hoci sa Poľsko tohto stretnutia nezúčastnilo, v priebehu diskusií o zmiene-
nom protokole v Ženeve došlo medzi poľskou a československou delegáciou  
k značnému zblíženiu.48 Obe strany totiž vedeli, že jej prijatím by boli zabrzde-
né akékoľvek revizionistické snahy. Protokol bol schválený 2. októbra 1924. 
Koncom toho istého mesiaca však padla vo Veľkej Británii ľavicová Mac-
Donaldová vláda a nová nesúhlasila so všeobecným systémom garancií. Pod 
zámienkou nesúhlasu domínií sa britský kabinet rozhodol odložiť prerokova-
nie bezpečnostného problému.49 Londýn nebol ochotný podriadiť sa povinnej                                                
arbitráži a pripustiť tak zásah tretích štátov do vlastných sporov. Pre britskú 
vládu predstavoval ženevský protokol nebezpečenstvo, že bude nútená vstúpiť 
do konfl iktu mimo oblasť svojich vlastných záujmov. V Londýne sa totiž roz-
behla diskusia o tom, kde vlastne leží strategická línia bezpečnosti Anglicka. 
Či je to kanál La Manche, alebo Rýn. Dospelo sa k záveru, že Rýn. Z toho 
automaticky vyplýva potreba zabezpečiť Francúzsko a Belgicko potiaľ, pokiaľ 
by agresia Nemecka mohla ohroziť vlastné záujmy Veľkej Británie. Východ-
ná hranica Nemecka Londýn nezaujímala.50 K ratifi kácii ženevského proto-
kolu teda nedošlo. Okrem zmienenej spolupráce na podpore protokolu Beneš                          
a Skrzyński rozprávali v Ženeve o nakopených problémoch medzi oboma                  
štátmi. Dohodli sa na spôsobe rokovania a na tom, že likvidačná zmluva sa 
pripraví v Prahe a jej podpísanie sa uskutoční v Poľsku, kde mal Beneš prísť 
na jar.51  Prvým konkrétnym krokom k znormalizovaniu vzťahov bolo obsade-
nie vyslaneckých miest v Prahe a Varšave. Počas javorinského konfl iktu vy- 
bavoval záležitosti medzi štátmi len chargé d'affaires. Svoj úrad vo Varšave 
prevzal československý vyslanec Robert Flieder 9. septembra 1924 a v Prahe                         
poľsky, Zygmunt Lasocki, 22. decembra 1924. V polovici októbra 1924 boli  
už obe strany pripravené k rokovaniu. Porady sa začali 8.  novembra  1924                                                                                                                               
vo Varšave a boli rozčlenené na niekoľko pracovných schôdzok, konaných   
striedavo v Prahe a Varšave. Jednalo sa o komplexe jedenástich zmlúv, riešia-
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cich najnaliehavejšie otázky normálnych medzištátnych stykov. Najvýznam-
nejšie boli jednania o obchodnej, likvidačnej a arbitrážnej zmluve.52 Obchodné 
rokovania prebiehali v situácii, keď sa schyľovalo k hospodárskemu konfl ik-
tu medzi Poľskom a Nemeckom. V januári 1925 končila lehota Versaillskej 
zmluvy, podľa ktorej bolo Nemecko povinné jednostranne udeliť dohodovým 
štátom a ich spojencom v obchodnom styku doložku najvyšších výhod. Medzi 
Nemeckom a Poľskom bolo dohodnuté provizórium, platné do konca apríla 
1925. Poľskí ekonómovia očakávali s rastúcim nepokojom blízku obchodnú 
colnú vojnu. V júni 1925 sa zasa malo skončiť trojročné obdobie, počas kto-
rého výrobky a suroviny z poľskej časti Horného Sliezska boli oslobodené 
pri dovoze do Nemecka od cla. Toto ustanovenie bolo mimoriadne výhodne 
pre export poľského uhlia do Nemecka. Poľskej strane šlo teda pri českoslo-
vensko-poľských obchodných rokovaniach hlavne o zaistenie čo najväčších 
kontingentov uhlia do ČSR a zníženie taríf pri prevoze uhlia cez Českosloven-
sko. Pôvodná poľská požiadavka bola 6 miliónov ton ročne. Československá                                                                                                              
strana však mohla nanajvýš súhlasiť s 720 000 tonami, čo Poliaci nakoniec 
vzali do úvahy. Ďalším okruhom otázok boli problémy tranzitu. Zmluva mala 
zaistiť prechod pre ČSR na východ a pre Poľsko na západ a juh.  Varšava                        
navrhla, aby sa rokovalo nielen o tranzite hospodárskeho charakteru, ale aj vo-                                                                                                                                   
jenského. Praha však nepokladala za vhodné vkladať takúto klauzulu do ob-
chodnej zmluvy a navrhovala riešiť túto vec osobitne.53 Medzitým sa situácia 
oboch štátov na medzinárodnom poli veľmi zhoršila. Berlín totiž predložil              
návrh zmluvy, ktorá by garantovala nemecko-francúzsku a nemecko-belgickú 
hranicu. Nemecká vláda návrh odovzdala v Londýne 20. januára a v Paríži         
9. februára 1925. Nemecké memorandum zahrňovalo tieto základné body:                  

1) záruka územného status quo na Rýne, 
2) Berlín je ochotný uzavrieť s mocnosťami širokú arbitrážnu zmluvu, 
3) arbitrážnu zmluvu je Nemecko ochotné uzavrieť aj s ostatnými štátmi. 

Tento návrh teda jasne rozlišoval otázku západných a východných hraníc.54  

Ponukou záruky neporušenia svojich západných hraníc chcelo Nemecko uspo-
kojiť Paríž a narušiť francúzsko-poľské spojenectvo, čím by Berlín získal  
voľné ruky na akcie proti Poľsku.55 Bezprostredným cieľom nemeckého revi-
zionizmu bola likvidácia „gdanského koridoru“ a nové delenie Horného Sliez-
ska. V Poľsku vyvolal návrh obrovské pobúrenie. Prvá reakcia bola zmariť 

52 BŘACH, Radko: Benešova návštěva ve Varšavě 19 . - 23. dubna 1925. In: Slovanský přehled, 
(1991), č. 2, s. 110.

53  BŘACH, Radko: Benešova návštěva ve Varšavě 19. - 23. dubna 1925. s. 110 - 111.
54  BŘACH, Radko: Locarno a čs. diplomacie,. s. 671 - 672.
55  ESSEN, Andrzej: Polska a Mała Ententa 1920 – 1934, s. 156.
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rokovania ešte v zárodku. Prostriedkom k tomu bola manifestácia odhodlania 
poľskej verejnosti čeliť revizionistickým tendenciám a zdôrazňovanie fran-
cúzsko-poľského spojenectva. K tomu patrilo aj vojenské zastrašovanie ako 
manévre poľskej armády, na ktoré sa Poliaci pokúšali získať aj účasť vysokých 
francúzskych dôstojníkov. V danom momente sa poľská reakcia mohla zdať 
neprimeraná, keďže Nemecko nemalo k agresii vojenské prostriedky. Nereálne 
vyznievala i obava, že Berlín chcel revíziu dosiahnuť arbitrážou. Nemecký 
kancelár, Gustav Stresemann, navrhol arbitráž Poľsku len preto, aby nejakou 
prázdnou formulou uľahčil Parížu prijatie bezpečnostného riešenia obmedze-
ného na Rýn.56 Československá reakcia bola značne odlišná. V krajine prevlá-                                                                                                                                          
dal pocit bezpečia a pokoja. Za takejto situácie mohol Beneš zvažovať svoje 
kroky oveľa pružnejšie ako jeho kolega. Československý minister zahranič-
ných vecí veril, že skryté nebezpečie možno postupne zmeniť v aktívny zisk. 
Umiernený postoj Prahy bol priaznivo privítaný v svetovej tlači a bol porovná-
vaný s hysterickou reakciou Varšavy.57 Hlavnou príčinou umiernenej českoslo-                                                                                                                                        
venskej reakcie bolo presvedčenie, že krajina sa nachádza mimo smeru ne-
meckého revizionizmu.58 ČSR totiž nemalo územné spory s Nemeckom. Beneš           
2. marca 1925 odovzdal francúzskej vláde svoje memorandum, v ktorom ozna-
muje, že ČSR by uvítalo uzavretie arbitrážnej zmluvy medzi Francúzskom                                    
a Nemeckom. Vzhľadom k spojenectvu medzi Francúzskom a Českosloven-
skom by bola podobná zmluva uzavretá medzi Nemeckom a ČSR. Zmluvy, 
ktoré by mohli byť navzájom spojené, by vychádzali z neporušiteľnosti paríž-
skych mierových zmlúv a nemali by byť zámienkou na pochovanie anglo-
-francúzskeho garančného paktu. Ten by sa priamo alebo nepriamo vzťahoval        
na spojenecké štáty Francúzska v strednej Európe. Podobné memorandum 
bolo odovzdané v Londýne a Paríži 14. - 16. marca 1925. Ako sa neskôr uká-
zalo, snaha zachovať duch ženevského protokolu bola márna.59 Odpoveď Veľ-
kej Británie na memorandum bola priaznivá.60 Britský premiér Chamberlain                                                                                                                              
12. marca 1925 odmietol defi nitívne v Rade Spoločnosti národov ženevský 
protokol.61 Francúzsko sa ocitlo vo veľmi obťažnom postavení. Nemohlo si 
dovoliť odmietnuť kategoricky nemecko-britský návrh, lebo otázka vzťahov 
s Veľkou Britániou bola priveľmi dôležitá. Okrem toho Francúzsko nebolo 
v najlepšej hospodárskej situácii, čo Briti spoločne s Američanmi očividne 

56 BŘACH, Radko: Benešova návštěva ve Varšavě 19. - 23. dubna 1925, s. 113.
57 BŘACH, Radko: Benešova návštěva ve Varšavě 19. - 23. dubna 1925, s. 114.
58 ESSEN, Andrzej: Polska a Mała Ententa1920 – 1934, s. 157.
59 GAJANOVÁ, Alena: ČSR a středoevropská politika velmocí 1918 - 1938, s. 187 - 188.
60 BŘACH, Radko: Locarno a čs. diplomaci., s. 672 - 673.
61  GAJANOVÁ, Alena: ČSR a středoevropská politika velmocí 1918 - 1938, s. 188.



33

Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918 – 1925
v kontexte Česko-slovensko-poľských vzťahov

využívali k nátlaku.62 Viacerí historici sa prikláňajú k názoru, že v súvislos-
ti s predložením nemeckého memoranda sa urýchlili československo-poľské 
rokovania.63 Beneš 15. januára 1925 oznámil Lasockému, že i keď pokladá 
klauzulu o tranzite za politickú, súhlasí s tým, aby bola zahrnutá do obchod-
nej zmluvy. Po upresnení formulácií došlo vo februári 1925 v tejto otázke                              
k dohode. Koncom februára sa v Prahe začalo rokovanie expertov o úprave 
fi nančných a právnych otázok. Do polovice marca 1925 bola dosiahnutá do-
hoda o štátnom občianstve, o amnestii za trestné činy súvisiace s politickou 
agitáciou na rozdelenom území. Potom boli porady prerušené a nedoriešené 
zostali majetkové, fi nančné a menšinové otázky. Zmienené okruhy problémov 
boli uzavreté tesne pred Benešovou návštevou vo Varšave. Okrem obchodnej                           
a likvidačnej zmluvy navrhol v polovici januára 1925 Beneš uzavrieť i zmlu-
vu o všeobecnej arbitráži. Oproti likvidačnej zmluve, ktorá ukončovala spory 
minulosti mala byť arbitrážna zmluva záväzkom do budúcnosti, že sa obe stra-
ny dohodnú nenásilnou cestou. Nezhody pri rokovaní o tejto otázke vyvolal 
poľský návrh textu, vylučujúci z arbitráže teritoriálne spory. Československá 
strana sa prikláňala k myšlienke všeobecnej arbitráže. Táto otázka bola nako-
niec odložená na priamu dohodu.64 V polovici apríla boli už zmluvy pripravené 
na podpis. Dátum Benešovho príchodu do Varšavy bol stanovený na 19. apríla 
1925. Dňa 23. apríla podpísali obaja ministri zahraničných vecí pripravené do-
hody. Vo Varšave bola doriešená konečná podoba arbitrážnej zmluvy, a to tak, 
že Beneš súhlasil s poľským návrhom, aby z arbitráže boli vylúčené teritoriálne 
spory. Neústupnosť Poľska v tejto veci vyplývala s predpokladu, že českoslo-
vensko-poľská zmluva by sa mohla stať vzorom poľsko-nemeckej. Skrzyński 
tým chcel vylúčiť možnosť revízie hraníc arbitrážou. Benešovej návšteve sa                                                                                                                                   
v zahraničí venovalo viac pozornosti, ako by si bola zaslúžila. Súviselo to opäť 
s atmosférou, ktorú vyvolalo nemecké memorandum. Samotní Poliaci jej pri-
pisovali oveľa väčší význam. Československý minister zahraničných vecí bol 
vo Varšave vrelo privítaný. Poľská tlač, hlavne pravicová, naznačovala budú-
ce spojenectvo. Varšavská vláda tieto ilúzie živila a snažila sa vmanévrovať 
Beneša do postavenia, ktorému sa vyhýbal. On sa však držal zásady, ktorú 
si vytýčil ešte pred odchodom do Varšavy: „Nezáväzná politická spolupráca 
všade tam, kde sa naše záujmy nekrížia.”65 Kritickejšie sa k spolupráci stavala                                                           

62  VALENTA, Jaroslav: Československo a Polsko v letech 1918 - 1945, s. 201.
63 GASIOROWSKI, Zygmunt J.: Polish-Czechoslovak Relations, 1922-1926. In: Slavonic                     
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64 BŘACH, Radko: Benešova návštěva ve Varšavě 19. - 23. dubna 1925, s. 110 - 111.
65 BŘACH, Radko: Benešova návštěva ve Varšavě 19. - 23. dubna 1925, s. 114 - 115.
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poľská ľavicová tlač poukazujúc na to, že Československu vyhovuje smer 
nemeckých revizionistických útokov, pretože sa tým odvracia pozornosť od 
iného riešenia nemeckých problémov. Ide o možné pripojenia Rakúska k Ne-
mecku, ktorým by sa ČSR dostala do nepríjemnej situácie.66 Reakcia ostatných 
štátov na varšavskú návštevu bola rôzna. Rumunsko a Francúzsko ju vrelo 
privítali. Bukurešť dúfala, že dôjde k výraznému zblíženiu Poľska a Malej 
dohody, čím by sa mohlo otupiť poľské maďarofi lstvo a české rusofi lstvo.67  

Paríž zasa chcel takýmto lacným spôsobom uspokojiť Varšavu a nahradiť tak 
rozpadajúce sa francúzsko-poľské spojenectvo.68 Moskva neprivítala priazni-
vo poľsko-československé zblíženie kvôli dohode o tranzite, ktorú považovala 
za nezlučiteľnú s neutralitou voči ZSSR. Berlín zareagoval najostrejšie. Zme-
nil dovtedajšie stanovisko voči ČSR. Spoluprácu Prahy s Varšavou považoval 
za znamenie nepriateľstva voči Nemecku. Okrem toho sa na verejnosť dostali 
nepravdivé správy o obsahu československo-poľskej dohody.69 ČSR sa vraj           
za poľskú pomoc v otázke nezávislosti Rakúska zaviazala k vojenskej pomoci 
voči Nemecku. Informáciu rozširovali maďarské diplomatické kruhy s cieľom 
sťažiť Československu jeho medzinárodné postavenie.70 Britské reakcie boli 
dosť neurčité. Americký vyslanec v Londýne sa zasa vyjadril v tom zmysle, 
že Nemecká expanzia nie je zameraná voči ČSR. V súvislosti s varšavským 
jednaním však pohrozil, že čo nie je môže byť.71 Názory na to, či Benešova 
návšteva bola reakciou na medzinárodnú situáciu vyvolanú nemeckým me-
morandom alebo nie, sa rôznia.72 

Varšavské rokovania a to, čo im predchádzalo, sa odohrávalo na úrovni                
politickej, avšak medzištátne kontakty sa rozvíjali aj na vojenskej úrovni. 
Československí vojaci sa už začiatkom roku 1924 vyslovovali za spojenectvo                                                                                                                   
s Poľskom. Postoj poľských vojenských kruhov bol zdržanlivejší súdiac, že                
v prípade ozbrojeného konfl iktu by spojenecké Československo sústredilo 
svoje hlavné sily proti Maďarsku a hlavné bremeno vojny s Nemeckom by 
zostalo na Poľsku. Poľská zdržanlivosť bola však hlavne spôsobená obava-
mi z nepriaznivého postoja československých politických činiteľov. Napriek 
presvedčeniu, že poľsko-československú vojenskú konvenciu má predchádzať 

66 GASIOROWSKI, Zygmunt J.: Polish-Czechoslovak Relations, 1922 - 1926, s. 497.
67  BŘACH, Radko: Benešova návštěva ve Varšavě 19. - 23. dubna 1925, s. 118 - 119.
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politická dohoda, bola spolupráca považovaná za možnú, zvlášť v oblasti vý-
meny informácii o Nemecku. Po krátkom prerušení kontaktov nastalo koncom 
roka 1924 spolu s politickou klímou, naklonenou k spolupráci, oživenie aj                                                                                                                                               
na vojenskej úrovni. Začali sa objavovať tendencie k uzavretiu dohody,                          
k čomu bol naklonený aj československý minister národnej obrany František 
Udržal. Poľská strana v tomto období dokonca odmietla poskytnúť pomoc   
slovenským iredentistom. Po Benešovej návšteve vo Varšave však k vojenskej 
dohode nedošlo. Československý minister zahraničných vecí sa snažil obme- 
dziť zblíženie natoľko, aby neprekročilo medze dobrého susedského spolužitia 
a voľnej spolupráce na medzinárodnej pôde.73 Dňa 12. mája 1925 schválila 
francúzska vláda návrh odpovede na nemecké memorandum. Odpoveď Paríža 
bola umiernená. Nemeckú nótu hodnotila ako „prejav mierumilovných snáh“. 
Zároveň však Francúzsko za hlavnú myšlienku označilo, „aby sa všetkým                  
zainteresovaným štátom v rámci Versaillskej zmluvy dostalo doplňujúcich                                                                                                       
záruk“, teda zásadu, ktorá bola v priamom protiklade k snahám nemeckej                  
vlády. Francúzska odpoveď bola plná protikladov vyplývajúcich z pokusu                         
o oslabenie berlínskych požiadaviek a zabezpečenie rovnakých garancií pre 
svojich stredoeurópskych spojencov.74 

Britská vláda nebola spokojná s odpoveďou a žiadala Paríž o vysvetlenie 
francúzskych návrhov. Bod, v ktorom Francúzi nepriamo zdôrazňovali ne-
porušiteľnosť mierových zmlúv v otázke východných hraníc a samostatnos-
ti Rakúska, označila britská vláda za „úplne temný“. Francúzska vláda však        
neopravila svoje požiadavky a v memorande z 25. mája 1925 opäť zopakovala 
svoje stanovisko. Londýn však dôrazne odmietol záruky pre východných su-
sedov Nemecka. Paríž teda vzal na vedomie prejav nezáujmu Veľkej Británie 
o východných spojencov a rešpektoval ho. Pre seba si však Francúzsko vy-
hradilo právo garantovať východné arbitrážne zmluvy. Paríž bojoval o to, aby 
západným paktom navrhnutým Nemeckom nebola znemožnená francúzska                                        
intervencia v prospech jeho spojencov. Londýn s tým súhlasil. Nový francúzsky 
návrh rešpektujúci britské požiadavky bol odovzdaný nemeckej vláde 16. júna 
1925.75 Odpoveď Berlína bola doručená Parížu 20. júla 1925. Toto v poradí už 
druhé nemecké memorandum bolo oveľa útočnejšie a hlásilo otvorene revíziu 
mierových zmlúv. Nóta popudila dokonca aj Veľkú Britániu, pretože francúz-
ske námietky voči nemeckým požiadavkám zdržovali rokovania.76 Do rozho-

73 BALCERAK, Wiesław: K československo-polským vztahům v letech 1921 - 1927. In: Slovanský 
přehled, roč. 54, (1968), č. 6, s. 450 - 451.

74  BŘACH, Radko: Locarno a čs. diplomacie, s. 675.
75  BŘACH, Radko: Locarno a čs. diplomacie, s. 675 - 676.
76  GAJANOVÁ, Alena: ČSR a středoevropská politika velmocí 1918 - 1938, s. 194.
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77  GAJANOVÁ, Alena: ČSR a středoevropská politika velmocí 1918 - 1938, s. 195.
78  BŘACH, Radko: Locarno a čs. diplomacie, s. 681.
79  GAJANOVÁ, Alena: ČSR a středoevropská politika velmocí 1918 - 1938, s. 196.
80  BŘACH, Radko: Benešova návštěva ve Varšavě 19.-23. dubna 1925, s. 117.
81  ESSEN, Andrzej: Polska a Mała Ententa1920 – 1934, s. 170.
82  GAJANOVÁ, Alena: ČSR a středoevropská politika velmocí 1918 - 1938, s. 196.
83 BŘACH, Radko: Locarno a čs. diplomacie, s. 681 - 682.
84 BŘACH, Radko: Locarno a čs. diplomacie, s. 682 - 683.

vorov o zmluve s Nemeckom sa nepriamo zapájali aj USA. Ich zásah spočíval 
v ekonomickom nátlaku. Američania totiž odmietali ďalšie pôžičky pokiaľ sa 
Paríž s Berlínom nedohodnú. Toho si bol vedomý aj Streseman, snažiac sa 
presvedčiť Francúzov o nutnosti ústupkov z ich strany. Americká vláda okrem 
zamietnutia pôžičiek žiadala od Európy splácanie vojnových dlhov. Požiadav-
ky presahovali možnosti všetkých európskych štátov. K splácaniu dlhov sa po-
stupne zaviazali Poľsko, Taliansko, Belgicko a Francúzsko.77 Československo 
bolo k splácaniu tiež donútené. Z pôvodne navrhovaných 80 miliónov dolárov 
priznalo nakoniec, pod tlakom americkej neústupčivosti, 115 miliónov. Po-
dobne postupovala aj Veľká Británia. Poľsku ponúkol Londýn väčšiu pôžičku                                                                                                                                         
v prípade, že sa dohodne s Nemeckom.78 Československo nemalo žiadne 
prostriedky na to, aby zabránilo nechcenému vývoju na Západe. Vznikol 
však návrh na uzavretie východného garančného paktu.79 Ešte v marci 1925                                           
Beneš hovoril o východnom bezpečnostnom pakte, ktorý by zahrnoval Poľsko, 
štáty Malej dohody, Rakúsko a Maďarsko. Benešova návšteva vo Varšave sa 
potom dávala do súvislosti so zmieneným návrhom. Československý minister 
zahraničných vecí však tieto správy dementoval.80 Nový návrh východného 
paktu presadzovalo od mája 1925 Francúzsko.81 Mal zahrnovať Taliansko, 
Československo, Poľsko, Rakúsko a Nemecko. Plán na vytvorenie paktu bol 
schválený 7. septembra 1925 v Ženeve na schôdzke malodohodových mi-                                                                               
nistrov.82 Paríž sa pokúšal získať pre túto myšlienku Rím počítajúc s tým, že 
Taliansko bude mať záujem o záruky na hraniciach s Rakúskom (vzhľadom      
k sporu o menšiny tirolských Nemcov, do ktorého zasahovalo Nemecko). Ru-
čiteľom malo byť Francúzsko. Rím však nesúhlasil so zárukami pre poľské                                                                            
a československé hranice. Vtedy Veľká Británia navrhla, aby sa Taliansko stalo 
druhým ručiteľom rýnskeho paktu. Účasťou Talianska sa posilnila ešte viac 
britské pozícia.83 Tým samozrejme zanikli nádeje Poľska a Československa 
na priaznivé riešenie ich momentálneho postavenia. Praha bola neustále ubez-
pečovaná, že nemecké plány sú namierené iným smerom, a preto, snažiac sa 
nesplynúť s Poľskom v jeden spoločný terč revizionistických útokov Berlína, 
20. septembra 1925 vyhlásila, že je ochotná začať priame rokovania s Nemec-
kom o arbitrážnej zmluve.84 Hodnotenie tohto kroku je v historiografi i nejed-
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notné. Niektorí historici ho odsudzujú, poukazujúc na to, že Praha dopredu 
neoboznámila so svojimi úmyslami Varšavu a tak nechala spojenecké Poľsko 
„na holičkách“.85 Iní sa snažia obraňovať tento akt odôvodnením, že ČSR si 
nemohlo dovoliť vstúpiť na poľskú loď kvôli zlým skúsenostiam s varšavskou 
dobrodružno-výbojnou politikou ako aj kvôli prílišnému prepojeniu nemec-
kej a československej ekonomiky. Na obranu Benešovej politiky uvádzajú, že 
Praha na prvú, júnovú ponuku Berlína neodpovedala. Až po opätovnej výzve, 
adresovanej súčasne aj Poľsku. Zároveň zavrhuje názor, že nekonzultovanie 
kroku s Varšavou bolo porušením nejakého československého záväzku, resp. 
solidarity s Poľskom.86 Locarnská konferencia začala 5. a skončila 16. októb-
ra 1925. Zúčastnili sa jej Veľká Británia, Francúzsko, Belgicko, Nemecko                                                                     
a Taliansko. Prvým výsledkom konferencie bolo uzavretie tzv. rýnskeho pak-
tu. Poľsko a Československo boli do Locarna prizvané 8. októbra. Jednali                                                                                  
s nemeckými zástupcami o arbitrážnej zmluve. Rokovania prebiehali oddelene 
od hlavných porád so západnými mocnosťami. O uzavretí dohody boli veľmo-
ci informované v závere konferencie, dva dni pred jej koncom. Texty zmlúv 
boli totožné s arbitrážnymi dohodami medzi Francúzskom, Belgickom a Ne-
meckom. Zásadný rozdiel bol však v tom, že nemecko-francúzska a nemecko-                                                                                                                      
-belgická dohoda bola doplnkom bezpečnostného paktu, zatiaľ čo arbitrážne 
dohody Nemecka s ČSR a Poľskom boli samostatným aktom a neopierali sa 
o žiadne záruky.87 Výsledky konferencie teda ukázali, že Benešové snaženie 
o samostatnú dohodu s Nemeckom nemalo vplyv na zlepšenie pozície ČSR. 
Ďalej sa potvrdilo upadanie moci Francúzska a nepoužiteľnosť spojeneckých 
zmlúv poľsko-francúzskej a československo-francúzskej. Bola to porážka 
dovtedajšej orientácie Prahy a Varšavy na Paríž. Vzťah oboch západoslovan-
ských štátov k uzavretým dohodám počas Benešovej návštevy vo Varšave jas-
ne ukázala otázka ich ratifi kácie. Poľsko schválilo dohody ešte v júni a júli 
1925. Československo ich ratifi kovalo v decembri 1925 a počas roku 1926.                   
V októbri 1926 si obe krajiny vymenili dokumenty o ratifi kácii.88

V súvislosti s priaznivejším vývojom československo-poľských vzťahov 
sa objavili dokonca úvahy o možnom vytvorení poľsko-československej co-
lnej a obchodnej únie. Diskusie na túto tému sa na konci roku 1925 objavili 
v poľských politických kruhoch v súvislosti s konferenciou v Locarne. Počas 
októbrového zasadnutia poľského Sejmu bola niekoľkokrát zdôraznená po-
treba utuženia priateľských vzťahov oboch západoslavanských štátov, ktoré 

85 BŘACH, Radko: Locarno a čs. diplomacie, s. 683.
86 VALENTA, Jaroslav: Československo a Polsko v letech 1918 - 1945, s. 510 - 511.
87 BŘACH, Radko: Locarno a čs. diplomacie, s. 683, 686.
88 VALENTA, Jaroslav: Československo a Polsko v letech 1918 - 1945, s. 514 - 517.
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boli v prvých povojnových rokoch naštrbené hraničnými spormi o Tešínsko, 
Spiš a Oravu. V decembri sa potom koncepcia politickej a colnej únie sta-
la predmetom žurnalistickej diskusie. Iniciátormi tejto kampane boli poľské 
agrárne kruhy.  

Priaznivejšie obdobie vo vzťahoch medzi Varšavou a Československom 
však netrvalo dlho. Májový prevrat Piłsudského v roku 1926 zmenil politickú 
situáciu v Poľsku, vrátane zahraničnopolitických priorít. Do popredia sa dostal 
opäť protičeských kurz a Slovensko ako jeden z jeho nástrojov.
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SLOVAK-POLISH RELATIONS IN YEARS 1918 - 1925
IN THE CONTEXT OF CZECH-SLOVAK-POLISH RELATIONS

Pavol Matula

Slovak-Polish relations after World War II was determined by different starting 
positions of both nations. While the Poles had their own state, the Slovaks in Cze-
choslovakia, even though they were offi cially declared part of the Czechoslovak sta-
te-building nation, had a secondary position. The Poles by restoring own state became 
the subject of international policy, Slovaks remained constantly in the position of the                                                                                                                                             
object. In the period just before and after gaining independence, the objectives of Cze-
choslovak and Polish foreign representation were close. The idea of defeating the Cen-
tral Powers connected them. The emergence of Poland and Czechoslovakia in 1918, 
however, were marked by border confl icts in Teschen, Orava and Spiš. Poland's di-
ssatisfaction with the resolution of Allies in 1920 in conference at the Spa, which was                      
in Teschen favorable for Czechoslovakia, lead to mutual aversion between Warsaw and 
Prague, lasting almost two decades. Tense atmosphere between the two sides created 
also other problems. Both states aspired to leadership positions in coalition of Central 
European states. The aim was to create mechanisms protecting them from enemies 
threatening their national independence. More successful in creating a security system 
was Prague, which signifi cantly contributed to the formation of the Little Entente, who-
se aim was to prevent revisionist activities of Hungary. Poland accused Czechoslovakia 
not only that competes with them for power superiority in the region, but also develo-
ping relations with Soviet Russia. Warsaw also did not like the attitude of Prague to the 
Ukrainian issue. Czechoslovakia, in turn, did not like the Polish support for Hungarian 
revisionism. The position of Poland to Slovakia in the interwar period was determined 
by those foreign policy objectives. The Polish side did not perceive Slovakia as an equ-
al partner, but as a means for destabilization its rival in Central Europe. Slovakia was 
also crucial in the implementation of the Polish plan to create a joint Polish-Hungarian 
border. The fi rst steps to implement the plan on secession of Slovakia started already 
in 1919. Poland-Hungary cooperation in this area developed at the Polish government 
authorities and military circles headed by Piłsudski. From this perspective, we can look 
to the Polish aid to Andrej Hlinka in fall 1919 on his way to the Paris Peace Conference. 
The improving relations between Prague and Warsaw occurred in the fi rst half of 1920s. 
In 1921 they signed a trade and political agreement. But it was not ratifi ed because                      
of a dispute about the Javorina. After the conclusion of the whole case normalization                                                                                                                        
of relations occurred. The threats to the security of border with Germany after conferen-
ce in Locarno has led to even greater convergence of both countries. In 1925, Warsaw 
and Prague signed and ratifi ed the agreement between Czecholovakia and Poland. Fa-
vorable period in relations between Warsaw and Prague did not last too long. The May 
coup of Piłsudski in 1926 changed political situation in Poland, including foreign policy 
riorities. To foreground has got back again the anti-Czech course and Slovakia became 
as one of its tools.

       Preklad: autor
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ZAČLEŇOVANIE SEVERNÉHO SPIŠA 
A HORNEJ ORAVY DO POĽSKA 

V ROKOCH 1920 – 1925

Milica Majeriková-Molitoris

Česko-slovensko-poľský spor o pohraničné územia Tešínska, Spiša a Ora-
vy, ktorý sa vyextrahoval po skončení prvej svetovej vojny a ktorý sa mal 
pôvodne riešiť plebiscitom, bol nakoniec rozhodnutý bez ohľadu na mien-
ku miestneho obyvateľstva, a to verdiktom Veľvyslaneckej rady z 28. júla 
1920. Na jeho základe došlo k rozdeleniu sporných teritórií medzi oba štáty. 
Toto rozhodnutie viac-menej naplnilo ašpirácie Československa (ďalej ČSR)                                                                                                                                           
na Tešínsku, na Slovensku však vyvolalo značné rozčarovanie, keďže sloven-
ská časť republiky prišla o 27 spišských a oravských obcí s takmer 25 000 
obyvateľmi.1  

Spomínaný verdikt a odvolanie plebiscitu vyvolalo odmietavú reakciu tak-
tiež v dotknutých oblastiach severného Spiša a hornej Oravy. Už 29. júla 1920 
uskutočnili obyvatelia spišských obcí, ktoré pripadli Poľsku, plebiscit, a to ve-
rejným podpisovaním rezolúcií za ČSR. Podľa hlásenia vládneho komisára pre 
plebiscit na Spiši: Dostali sme bez akéhokoľvek nátlaku 86% všetkých volič-
ských hlasov, dokonca aj v J. [Nižných – pozn. autorky] Lapšiach 56%. Keď to 
tak dopadlo pri verejnom hlasovaní, môžete si predstaviť koľko neistých a ko-                                                                                                                                              
lísavých by bolo hlasovalo pre nás v tajnom.2 Za zotrvanie v ČSR sa pritom 
podpísali takmer všetci obyvatelia obcí Nedeca, Lapšanka, Fridman, Tribš                    
a Čierna Hora.3 Z každej obce boli následne vybraní 2 až 3 predstavitelia, cel-
kovo 30 členná deputácia, ktorá bola splnomocnená predložiť podpísané hár-
ky prezidentovi republiky T. G. Masarykovi a československému parlamentu 
v Prahe.4 Prezident však túto deputáciu neprijal, a tak počas svojho pobytu                                                                                                               

1  Zo Spiša boli k Poľsku pripojené obce: Čierna Hora, Durštín, Fridman, Falštín, Jurgov, Kacvín, 
Krempachy, Lapšanka, Nedeca, Nižné Lapše, Nová Belá, Repiská, Tribš a Vyšné Lapše. Z Oravy 
pripadli Poľsku obce: Bukovina-Podsklie, Harkabúz, Chyžné, Jablonka, časť obce Nižná Lipni-
ca, Nižná Zubrica, Orávka, Pekelník, Podvlk, Srnie, Vyšná Lipnica, Vyšná Zubrica, Suchá Hora                     
a Hladovka.

2 Slovenský národný archív (ďalej SNA) Bratislava, Ústredná kancelária pre plebiscit (ďalej ÚKP) 
Ružomberok, Vládny komisár pre plebiscit na Spiši, Hugesogram z plebiscitného územia, ktoré 
pripadlo Poľsku zo 30. júla 1920, sign. 819/1920.

3 Spišiaci tiež nechcú patriť k Poľsku. In: Naša Orava, roč. 3, 1920, č. 31, s. 2.
4  SNA Bratislava, ÚKP Ružomberok, Vládny komisár pre plebiscit na Spiši, Hugesogram z plebis-

citného územia, ktoré pripadlo Poľsku zo 30. júla 1920, sign. 819/1920.
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v Prahe prezentovala stanovisko spišských obyvateľov americkému veľvy-
slancovi, ministrovi vnútra Antonínovi Švehlovi a ministrovi zahraničných 
vecí Edvardovi Benešovi. Medzi členmi deputácie a ministrom, ktorý ich prijal 
v zrejmých rozpakoch, sám im nosil stoličky, došlo k ostrým slovným výme-
nám, lebo mu vytkli, že ich predal, keď podpísal bez ich vedomia. Deputácia sa                                                                                                                         
z Prahy vrátila 5. augusta 19205 bez pozitívneho výsledku, pričom minister za-
hraničných vecí prezentoval už skôr avizované stanovisko, že mu je síce  velmi 
líto obcí, které ztratíme, ale z ohledu vyšší politiky a výhledu do budoucna 
(zabránení války z Polskem a pod.) nedalo se nic jiného dělat.6 

Spomínaný verdikt nenaplnil ani predstavy poľskej strany a polohlasom               
sa hovorilo o tom, že Poliaci v podstate nedosiahli nič z toho, o čom im išlo:                                                                                                   
na Tešínsku železničnú trať a bane, na Orave okolie Polhory a Oravice                                                                                     
a na Spiši okolie Smerdžonky a Javorinu.7 V mene poľskej vlády podal 31. 
júla 1920 Ignác Ján Paderewski protest, v ktorom o. i. prezentoval názor, že: 
v spišských a oravských okresoch 24 043 Poliakov pripadne Poľskej repub-
like, a vyše 45 000 našich rodákov ostane v Československu.8 Nespokojnosť 
poľskej strany sa nakoniec prejavila aj v tom, že napriek podpísaniu arbitráže 
medzi Československou a Poľskou republikou z 10. júla 1920, kde obe strany 
prisľúbili lojálne rešpektovať rozhodnutie o nových hraniciach, nedošlo k jej 
následnej ratifi kácii. Nebola ratifi kovaná ani dvojstranná zmluva z novembra 
1920 upravujúca postavenie menšín žijúcich po oboch stranách, ani politická 
zmluva z novembra 1921, ktorá upravovala lokálne pomery na bývalom ple-
biscitnom území.9 

Napriek tomu od 7. augusta 1920 Medzinárodná subkomisia pre Spiš                      
a Oravu prestala vykonávať administráciu na plebiscitnom území a odovzda-
la právomoci do rúk vymenovaných komisárov.10 Na bývalom plebiscitnom                                                                                                                               
území pridelenom Československu funkciu komisára vykonával nadporučík 

  5 Tamže, Hugesogram z plebiscitného územia, ktoré pripadlo Poľsku zo 6. augusta 1920, sign. 
852/1920.

 6  Tamže, Hugesogram dňa 29. júla 1920, sign. 772/1920.
 7 Tamže, Hugesogram Dr. Slávika s Dr. Pudlačem dňa 31. júla 1920, sign. 851/1920.
 8  ORLOF, E.: Polska diałalność polityczna dyplomatyczna i kulturna w Słowacji w latach 1919                          

- 1937. Rzeszów 1984, s. 51. Tu treba podotknúť, že podľa sčítania obyvateľstva z roku 1921 sa                        
na území Slovenska k poľskej národnosti prihlásilo 6059 obyvateľov, z toho však 2536 ako česko-
slovenskí štátni príslušníci a 3523 cudzincov. TRAJDOS, T. M.: Memoriał Karola Ripy z 1933 roku 
o sytuacji Polaków na Słowacji. In: Mazowieckie Studia Humanistyczne, nr. 1 - 2, 2000, s. 160.

 9  Podrobnejší obsah jednaní a jeho výsledkov pozri: SZKLARSKA-LOHMANOVA, A.: Polsko- 
czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918 – 1925, s. 71 - 88.

10 Archiwum Państwowe v Krakove, pobočka Nowy Sącz – Spytkowice (ďalej AP Kr. Nowy Sącz 
– Spytkowice), Polska Komisja Likvidajcyjna (ďalej PKL), Organizacja administracji polskiej                       
na Spiszu i Orawie – 1921, sign. 31-297-2.
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Leopold Řehulka, ktorý bol v septembri vystriedaný Jánom Vančom.11 Na čes-
koslovenskej strane boli zároveň zriadené tri likvidačné komisie, a to: vojen-
ská, ktorá mala stanoviť provizórne hranice, materiálna, ktorá bola zodpoved-
ná za odovzdanie štátneho majetku ako policajné stanice, telefóny či pošty,                                 
a administratívna, ktorá mala prevziať a odovzdať administratívu plebiscit-                                                                                                       
ných orgánov.12 Z poľskej strany boli na prevzatie majetku delegovaní Stefan 
Tański a Roman Trzeciak. Ofi ciálna slávnosť prevzatia sa uskutočnila najskôr 
na území Oravy v Jablonke 8. augusta 1920. Na nej k zhromaždeným pre-
hovoril Walery Goetel. Oznámil ofi ciálne prevzatie územia poľskou vládou                             
a odovzdal správu novotarskému lekárovi Janovi Bednarskému, ktorého usta-
novil za vedúceho administrácie na Spiši a Orave generálny delegát vlády pre 
územie Haliča Kazimierz Gałecki.13 Na Spiši sa ofi ciálna slávnosť prevzatia 
konala o sedem dní neskôr v Nižných Lapšoch. Tu ako rečníci vystúpili opä-
tovne J. Bednarski, W. Goetel a poslanec Jozef Rajski. Vo svojich príhovoroch 
nezabudli pripomenúť, že všetky prejavy náklonnosti k Československu budú 
prísne trestané.14 

Konferencia vo veci ustálenia poľskej správy na pripojenom území, kto-
rej sa zúčastnili aj predstavitelia poľskej vlády, snemu, súdnictva a školstva, 
sa uskutočnila 27. augusta 1920 v Novom Targu. Z pripojených spišských                               
a oravských obcí bol zriadený Spišsko-oravský okres (poľ. Starostwo spisko-
-orawskie) a o deň neskôr bol formálne menovaný jeho starostom Jan Bed-
narski. Jedným problémov novej administratívnej jednotky bola neexistencia 
mesta, v ktorom by mohla mať svoje centrum. Preto bolo umiestnené mimo 
okresu – v Novom Targu.15 15. októbra 1920 vydal Generálny delegát poľskej 
vlády pre územie Haliča Kazimierz Gałecki Dočasnú inštrukciu pre územie 
Spiša a Oravy pripojené k Poľskej republike (ďalej Inštrukcia), ktorú vypra-
coval Tadeusz Hilarowicz. Bol ňou ofi ciálne potvrdený politický Spišsko-                                                                                                                                  
-oravský okres, do ktorého boli začlenené všetky pripojené obce. Je zaujímavé, 
že jeho vytvorenie nebolo dané ani zákonom, ani nariadením poľskej vlády, ale 

11 Archív mestského úradu v Spišskej Starej Vsi, Kronika mesta Spišská Stará Ves do roku 1945.
12 MELNÍKOVÁ, M. – VRABCOVÁ, E.: Utváranie severných hraníc Slovenska v 20. storočí. In: Slo-

venská archivistika, roč. 31, 1996, č. 2, s. 21.
13 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Dr. Tadeusz Hilarowicz: Organizacja administracji polskiej 

na Spiszu i Orawie, Lwów 1921, s. 12 - 14, sign. 31-297-2.
14 ROSZKOWSKI, J. M.: Polskie zabiegi o przyłączenie Spiszu i pierwsze lata przynależności pół-

nocnej części tej ziemi do Rzeczypospolitej (1918 – 1925). In: Terra Scepusiensis. Stav bádania                                
o dejinách Spiša. Levoča, Wrocław 2003, s. 827 - 828.

15 Archiwum Muzea Tatrzańskiego (ďalej AMT) Zakopane, Sprawozdanie sytuacyjne powiatu                    
spisko-orawskiego w Nowym Targu za czas do 30. 11. 1920; Protokół z konferencji odbytej dnia                     
27. sierpnia 1920 w Nowym Targu; AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Organizacja adminis-
tracji polskiej na Spiszu i Orawie – 1921, sign. 31-297-2.
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inštrukciou jej delegáta, čo bolo zvyčajne praxou pri okupovaných územiach. 
Starosta Bednarski podliehal Generálnemu delegátovi vlády pre Malopoľsko. 
Do kompetencií starostu patrilo: dozor nad celistvosťou hraníc, starostlivosť 
o verejný poriadok, riadenie a bezpečnosť v okrese za pomoci polície, eviden-
cia obyvateľstva, otázky spolkov a združení, dozor nad obecnými samosprá-
vami, zdravotné záležitosti, záležitosti verejnej bezpečnosti, dozor nad tlačou 
a výstavami, záležitosti spojené so zbraňami, náboženské záležitosti, záleži-
tosti ohľadom sociálnej starostlivosti, ochrany práce, zásobovania, verejného 
zdravotníctva, priemyslu a obchodu, roľníctva, veterinárstva, poľovníctva, 
rybolovu, samosprávnych ciest, turistického ruchu, oblasti umenia a kultú-
ry, administratívne záležitosti, ktoré nemali na starosti miestne samosprávy                                                        
a spolupráca s orgánmi nepodliehajúcimi starostovi. Pri okrese boli vytvorené 
dve expozitúry: na Spiši v Nižných Lapšiach a na Orave v Jablonke, čo bolo 
v poľskom práve taktiež nezvyklým javom. Expozítor podliehal priamo sta-
rostovi a na každej listine ním vydanej musel byť dodatok Za starostu spiš-
sko-oravského vedúci expozitúry. Kompetencie a úlohy expozítora spočívali                                                                                                                                       
v prijímaní a odosielaní všetkých písomných dokladov štátnym úradom, prijí-
maní a odosielaní ústnych sťažností, poskytovaní informácií v mene starostu, 
vypočúvaní strán v administratívnom konaní na základe kompetencií zvere-
ných starostom ako prvej inštancie, kontrolovaní hospodárskych záležitostí 
gminy, kontrolovaní gminných tajomníkov, otváraní a evidencii stráží národnej 
kultúry, spravovaní polície nad cudzincami, spolupráci pri vykonávaní sanitár-
nych a veterinárnych predpisov, rozdeľovaní potravných článkov a predmetov 
dennej spotreby medzi jednotlivé gminy a vykonávaní iných činností zada-
ných starostom.16 Expozítorom v Nižných Lapšiach na Spiši bol menovaný 
bývalý maďarský úradník Ernest Steinauer17 a v Jablonke na Orave Eugeni-
usz Machay.18 Úradným jazykom spišsko-oravského okresu bol poľský jazyk, 
ale v prípade problémov sa mohli obce dorozumievať na prechodné obdobie 
slovenským jazykom, čo sa týkalo nielen písomného styku, ale aj ich rokova-
ní. Ponechaná bola uhorská štátna správa a tak každá obec tvorila samostatnú 
jednotku tzv. gminu. Na Spiši to boli gminy: Čierna Hora, Durštín, Fridman, 

16 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Dr. Tadeusz Hilarowicz: Organizacja administracji pol-
skiej..., s. 25 - 35, sign. 31-297-2.

17  Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), Spišská župa (ďalej SŽ), Župan Župy Spišskej (ďalej 
ŽŽS), Situácia v poľskej časti okresu – správa županovi zo 6. septembra 1920, sign. 1964/1920 
prez.

18 E. Machay túto funkciu dostal za odmenu za svoj propoľský postoj počas plebiscitného obdobia 
a vykonával ju aj napriek tomu, že: nepoznal ani poľské ani uhorské zákonodarstvo, ani riadenie 
kancelárie a nevyznal sa ani vo vybavovaní záležitostí. AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych 
stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.
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Jurgov, Kacvín, Krempachy, Nižné Lapše, Vyšné Lapše, Lapšanka, Nová Belá, 
Nedeca s Falštínom, Repiská, Tribš a na Orave: Bukovina-Podsklie, Harkabúz, 
Hladovka, Chyžné, Jablonka, Vyšná Lipnica,19 Nižná Lipnica,20 Orávka, Pe-
kelník, Podvlk, Srnie,21 Suchá Hora, Dolná Zubrica, Horná Zubrica. Na čele 
gminy bol richtár (poľ. wójt) a jeho zástupca podrichtár (poľ. podwójt). Taktiež 
naďalej zostali pôsobiť v obciach prísažní. Namiesto notárov boli z dôvodu 
ich neobľúbenosti zriadené funkcie obvodných gminných tajomníkov, a to:                                                                                                                                              
v Nižných Lapšiach pre Nedecu s Falštínom, Kacvín, Lapšanku, Nižné a Vyšné 
Lapše, vo Fridmane pre Fridman, Krempachy, Novú Belú a Durštín, v Jurgove 
pre Tribš, Čiernu Horu, Jurgov a Repiská, v Jablonke pre Chyžné, Jablonku 
a Pekelník, vo Veľkej Lipnici pre obe Lipnice, v Hornej Zubrici pre obe Zu-
brice, v Podvlku pre Podvlk, Orávku, Srnie, Harkabúz a Bukovinu-Podsklie, 
v Hladovke pre Hladovku a Suchú Horu. Tieto oblasti v podstate kopírovali 
uhorské notariáty. Tajomníci mali rovnaké funkcie (vedenie obecnej agendy, 
výber daní, vyhotovovanie kontraktov a testamentov) ako notári v Uhorsku 
s výnimkou vedenia matrík, ktoré boli prenechané kňazom. Vo všeobecnosti 
ostali v okrese platiť všetky predpisy uhorského práva, ktoré neboli v rozpore 
s Inštrukciou alebo poľským zákonodarstvom.22 

Faktické zavádzanie poľskej správy na Spiši a Orave sa však dialo v zna-
čne napätej atmosfére. Podľa hlásenia veliteľstva Vojvodskej štátnej polície                                 
v Krakove sa poľské orgány v každej obci stretávali s nepriateľským posto- 
jom obyvateľstva, a to až do tej miery, že ich muselo obsadiť vojsko. Spiš-
sko-oravskému okresu bol na tento účel pridelený k dispozícii 3. Batalión                          
4. Pluku podhalanských strelcov s čatou guľometníkov o sile 300 osôb.23                                                                                                                                          
To však v niektorých obciach vyvolalo ešte väčšie animozity a česko-sloven-
ské spravodajské služby hlásili, že poľské vojsko a úrady stretávajú sa všade 
s tak zarputilým odporom, že sú už bezradní.24 Tento odpor mal buď formu 
pasívnej rezistencie, keď napríklad obyvatelia Jurgova odmietli akúkoľvek                           
i najmenšiu pomoc, čo i len v podobe poskytnutia slamy pre kone vojakov,25 

19  Premenovaná na Malú Lipnicu (poľ. Lipnica Mała).
20  Premenovaná na Veľkú Lipnicu (poľ. Lipnica Wielka).
21  Premenované na Podsrnie (poľ. Podsarnie).
22  AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Dr. Tadeusz Hilarowicz: Organizacja administracji pol-

skiej..., s. 35 - 43, sign. 31-297-2.
23 Archiwum Państwowe w Krakowie (ďalej AP Krakov), Komenda Wojewódzka Policji Państwowej 

w Krakowie (KWPP Krakov), Sprawozdanie z ruchu politycznego i ekonomiczno społecznego                                                                                                   
za miesiąc czerwiec 1921 r., sign. 133.

24  ŠA Levoča, SŽ, ŽŽS, sign. 1964/1920 prez.
25  SNA Bratislava, ÚKP Ružomberok, Vládny komisár pre plebiscit na Spiši, Hugesogram z plebis-

citného územia, ktoré pripadlo Poľsku zo 6. augusta 1920, sign. 852/1920.
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alebo formu otvorenej vzbury ako napríklad v Nedeci, kde boli Poliaci nútení 
vyhlásiť stanné právo, či v Tribši, kde po vypuknutí vzbury bola poľská posád-
ka nútená ujsť.26 Negatívny postoj obyvateľstva potvrdzuje aj poľská správa 
z novembra 1920: Nálada obyvateľov na územiach Spiša a Oravy v čase ich 
pripojenia, a zvlášť na Spiši, nebola pre Poľsko priaznivá, a čo je zvláštne, že 
práve obyvateľstvo pohraničných obcí – ako Nedeca, Fridman, Čierna Hora, 
Krempachy, sa stavalo ku Poľsku a Poliakom otvorene nepriateľsky (...) Veľká 
nespokojnosť s pripojením k Poľsku sa prejavovala u obyvateľov obcí Jurgov, 
Repiská, Čierna Hora, Tribš, a to z dôvodu odčlenenia ich od Javoriny (...)                                                   
Vo všeobecnosti na Spiši panovala celková, možno povedať, nespokojnosť                                                                                                      
s jeho pripojením k Poľsku. Obyvatelia v prevažnej miere chceli zostať pri 
Slovákoch, na čom pracovali Česi, alebo sčasti pri Maďaroch. Vyjadrenie tej-
to nespokojnosti dali najavo richtári na zhromaždení v Nižných Lapšoch, kde 
bolo potrebné použiť hrozby, aby zlomiť ich odpor a presvedčiť ich k podpísa-
niu prísahy (...).27 O vzbure spišských richtárov, ktorí odmietli zložiť sľub ver-
nosti Poľskej republike, podali správu aj československé spravodajské služby, 
ktoré okrem iného uviedli, že fridmanský richtár otvorene odmietol podpísať    
a richtár z Novej Belej sa na zhromaždenie v Nižných Lapšoch ani vôbec ne-
dostavil a musel byť predvedený četníkmi.28

Na Orave bola, podľa poľskej správy, situácia o niečo priaznivejšia, keď-
že počas existencie Uhorska im tu Maďari v poľskej národnobuditeľskej čin-
nosti neprekážali.29 V skutočnosti však aj tu sa stretli s veľkými problémami.                      
V auguste 1920 miestny kňaz z obce Bukovina-Podsklie Viktor Kubaček vy-
povedal o tom, že bezpečnostné pomery v obci sú tie najhoršie (...) večer nikto 
sa nesmie ukázať vonká, lebo je od Poliakov, ktorí chodia v húfoch s kyjami 
a palicami zbitý (...) Žofi a Votoček bola zbitá asi pred 10 dňami (...) v piatok 
20. 8. Ján Kolodej viezol domov večer z poľa zbožie, napadla ho poľská banda 
a zbila ho na smrť. Museli ho domov odviezť, má ťažké zranenia od valašky                                                                                                                            
na hlave a na celom tele je tak zbitý, že sa nemôže pohnúť. Vyhrážajú sa všet-
kým, ktorí boli s deputáciami v Jablonke u subkomisie, že ich pozabíjajú (...).30 

Tieto slová potvrdila aj miestna obyvateľka Mária Kolodejová, ktorá prišla 
prosiť o ochranu a zakročenie plebiscitnú komisiu v Tvrdošíne: (...) každý ve-
čer sa opijú a chodia s palicami po dedine a hľadajú Slovákov, ktorí držali 

26  ŠA Levoča, SŽ, ŽŽS, sign. 1964/1920 prez.
27  AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.
28  ŠA Levoča, SŽ, ŽŽS, sign. 1964/1920 prez.
29  AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.
30  SNA Bratislava, ÚKP Ružomberok, Vládny komisár pre plebiscit na Orave, Protokol spísaný               

dňa 25. augusta 1920 v Tvrdošíne, šk. 9.
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so Slovenskom, aby sa na nich pomstili (...). Jej brata zbili natoľko, že zostal 
ležať v bezvedomí a ešte dnes zápasí medzi životom a smrťou (...) presekli 
mu lebku (...).31 Takáto šikana pritom nebola na Orave ojedinelá. Ján Kubacka                                                                                                                                          
z Dolnej Lipnice vypovedal: Včera hľadali v mojom byte zbrane, ač žiadnu 
som nemal a nenosím, všetko poprehadzúvali. Hrozili mi, že ma budú inter-
novať! Musel som zutekať poneváč nie som bezpečný (...) Dôvod prenasle-
dovania: moje slovenské presvedčenie.32 Taktiež Mária Ledvora z Pekelníka 
vypovedala o beztrestnom napádaní proslovensky orientovaných obyvate- 
ľov, okrem nej samej aj rodín richtára Číza, Maršálka, Oškvarka, Veselov-
ských, Švientka, či Harkabúzika.33 V Hladovke dokonca došlo v auguste 1920                                                                                                                                             
k ozbrojenému povstaniu, počas ktorého bol zabitý poľský vojak, z čoho                  
najskôr poľská strana obvinila československé vojsko a nakoniec civilné 
osoby. Z pomsty vojaci napadli dedinu a bili miestne obyvateľstvo. Nakoniec 
zatkli syna richtára Jána Greštiaka i ďalších troch Slovákov. Zbili pritom via-
cero ďalších obyvateľov, medzi nimi i štrnásťročného chlapca.34 K ozbroje-
nému konfl iktu došlo taktiež na Spiši, keď sa v roku 1922 obyvatelia, najmä 
v obciach Jurgov, Čierna Hora, Repiská, Tribš a Kacvín, rozhodli pre bojkot 
volieb do poľského snemu, čo poľská strana pripisovala nedoriešenej javo-
rinskej otázke, vysokému kurzu českej koruny a agitácii zo strany Čechov.35  
Najviac sa situácia vyhrotila v Jurgove, kde poľskí vojaci začali strieľať                                                                                                                                         
do davu Jurgovčanov, ktorí žiadali prepustenie miestneho obyvateľa, zatknuté-
ho v súvislosti s prípravami volieb. Počas tohto incidentu poľskí vojaci zastre-
lili Jána Pavľáka a ranili Máriu Plučinskú. Následne bolo zatknutých tridsať 
Jurgovčanov, pričom približne ďalších desať ich ušlo do ČSR.36 Bojkot volieb 
do poľského snemu prebiehal aj v oravských obciach, kde bola účasť menšia 
ako 20% oprávnených voličov a v niektorých obciach dokonca len 5%, čo 
znamenalo, že volili len poľskí žandári, fi nanci, učitelia, kňazi a niekoľko ľudí                                                                                                                                 
od nich závislých.37 V niektorých obciach sa dokonca okrem volebnej komisie 

31  SNA Bratislava, ÚKP Ružomberok, Vládny komisár pre plebiscit na Orave, Odpis protokolu                
spísaného dňa 30. augusta 1920 v Tvrdošíne, šk. 9.

32 SNA Bratislava, ÚKP Ružomberok, Vládny komisár pre plebiscit na Orave, Odpis protokolu,              
šk. 9.

33  SNA Bratislava, ÚKP Ružomberok, Vládny komisár pre plebiscit na Orave, Odpis zápisnice                 
spísanej dňa 24. augusta 1920 v kancelárii plebiscitnej komisie v Tvrdošíne, šk. 9.

34  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 17, s. 3 - 4.
35  AP Krakov, KWPP Krakov, Sprawozdanie miesięczne z ruchu zawodowego w związku z akcją 

strajkową, z działalności partyj i organizacyj politycznych nielegalnych oraz życia obcych naro-
dowości za miesiąc wrzesień 1922 r., sign. 133.

36  ROSZKOWSKI, J. M.: Polskie zabiegi o przyłączenie Spiszu..., s. 836.
37  Štátny archív v Bytči, pobočka Dolný Kubín (ďalej ŠAB Dolný Kubín), Okresný úrad (ďalej OÚ) 

Trstená, sign. 40/1924 prez.
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volieb nezúčastnil nikto.38 Celkovo sa nakoniec spomínaných volieb 5. no-
vembra 1922 zo všetkých spišských a oravských obcí pripojených k Poľsku 
zúčastnilo 4271 voličov.39 

K sporom medzi obyvateľstvom k Poľsku pripojených spišských a orav-
ských obcí a poľskou správou dochádzalo aj v otázke vyučovacieho jazyka 
na školách. Podľa § 38 Inštrukcie školské záležitosti spravoval spišsko-orav-
ský starosta s pomocou okresného školského inšpektora, ktorého menovala 
Celoštátna školská rada (poľ. Rada Szkolna Krajowa) v Ľvove. Pre otázky 
školstva bola v Novom Targu zriadená spišsko-oravská Okresná školská 
rada (poľ. Powiatowa Rada Szkolna), pričom školským inšpektorom sa stal 
učiteľ gymnázia v Nižných Lapšoch Wendelin Haber,40 ktorý 2. septembra 
1920 prevzal pod svoju správu všetky školy na pripojených územiach Spiša 
i Oravy. Vyučovať na týchto školách sa začalo, s výnimkou štyroch, v polo-
vici októbra.41 Novým vyučovacím jazykom sa mal stať poľský jazyk, a to                                                
i napriek tomu, že počas plebiscitu poľská strana sľubovala zachovanie slo-                 
venských národnostných, kultúrnych i politických práv,42 vrátene slovenského 
školstva43 a navyše Poľsko podpísalo s víťaznými mocnosťami 28. júna 1919 
vo Versailles tzv. „malú versailleskú zmluvu“, kde sa okrem iného zaviazalo, 
že: Poľskí občania tvoriaci etnické, jazykové alebo náboženské menšiny budú 

38 MÓŠ, F.: Roky 1918 - 1939 na severnom Spiši. Bratislava 1944, s. 11.
39  Voľby v pripojených spišských a oravských obciach dopadli takto: Polskie Stronnictwo Lu-

dowe – Piast – 2109 hlasov; Narodowe Zjednocenie Ludowe i Stronnictwo Katolicko-Ludowe 
w Małopolsce „Polskie Centrum“ – 1430 hlasov , Chrześcijański Związek Jedności Narodowej 
– 549 hlasov , židovské strany – 82 hlasov, „Putkowcy“ – 59 hlasov, „socialisti“ – 38 hlasov, „ko-
munisti“ – 4 hlasy. Wybory na Spiszu i Orawie. In: Gazeta Podhalańska, roč. 10, 1922, č. 46, s. 2.

40  AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Dr. Tadeusz Hilarowicz: Organizacja administracji                     
polskiej..., s. 45, sign. 31-297-2; KOWALCZYK, J.: Oświata na Spiszu w dwudziestoleciu mie- 
dzywojennym. In: Spisz i Orawa w 75. rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem. 
Kraków 1995, s. 102.

41  HABER, W.: Walka o szkołę polską na Spiszu i Orawie. In: Gazeta Podhalańska, roč. 17, 1930,                  
č. 33, s. 7.

42  Buďte presvedčení a istí, že Poľska prijima Vás s nevyslovnou radosťou, že Vás mile prituli do svojho 
lona, bude sa o Vás bedlive starať, ponechá Vám všetky práva, zabezpečí Vašu starodávnu kultúru, 
ponechá Vám jazyk tak vo škole, ako i úradoch, dá Vám úplnú slobodu tak v náboženskom, ako                  
v politickom presvedčení. ŠA Levoča, SŽ, ŽŽS, sign. 505-506/1920 adm.

43  (...) gdy miasto odgłosuje za Polskom, gimnazyum zostanie nadal słowackie. Nauka bedzie sło-
wacka. Polska obiecuje tu wybudować całe 8-miu klasowe gimnazyum. Profesorzy bedom samy 
Słowacy. W Krakowie zaś na uniwersytecie ma być osobny wydział słowacki, aby studenci słowaccy 
skonczywszy gimnazyum v Trzcianie, po maturze na dalsze studya mogli wyjechać do Krakowa, 
kształconc sie na doktorów, profesorów lub prawników (adwokatów). Z tych ludzi z pewnościom 
wielu pójdzie na Słowaczyzne, aby tam zajonć posady profesorów lub doktorów, wypychajonc jed-
nocześnie Czechów. W ten sposób za kilkanaście lat wychowamy poważnom i potenżnom inte-
ligencye słowackom, z pomocom której zdołamy wyswobodzić wkrótce całom Słowaczyzne (...)“                                                               
In: Nowiny Spisko-Orawskie, 1919, č. 5, s. 1.
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mať nárok na rovnaké zaobchádzanie a rovnaké právne i faktické záruky ako 
iní poľskí občania. Menovite budú mať rovnaké právo zakladať, prevádzko-
vať a kontrolovať vlastným nákladom dobročinné, náboženské a spoločenské 
inštitúcie, školy a iné výchovné zariadenia a taktiež právo v nich slobodne 
používať svoj jazyk a slobodne v nich vykonávať rituály svojho náboženstva                                             
(...) V mestách i oblastiach, ktoré sú v značnej časti obývané obyvateľmi ho-
voriacimi iným ako poľským jazykom, udelí poľská vláda v oblasti verejného 
vzdelávania vhodné úľavy, aby zabezpečila deťom týchto poľských občanov 
v primárnych školách vyučovanie v ich vlastnom jazyku. Toto nariadenie ne-
prekáža poľskej vláde v tom, aby zaviedla do takýchto škôl aj povinný poľský 
jazyk. V mestách i oblastiach, ktoré sú v značnej časti obývané poľskými ob-
čanmi, ktorí patria k etnickým, jazykovým alebo náboženským menšinám, bude 
pre tieto menšiny zabezpečený spravodlivý podiel na využívaní a rozdeľovaní 
súm, ktoré sú určené zo štátneho rozpočtu, miestneho rozpočtu alebo iných 
verejných zdrojov na výchovné, náboženské alebo dobročinné ciele.44 Tieto 
ustanovenia evidentne neboli rešpektované, keďže vo viacerých obciach oby-
vatelia prejavili záujem, aby sa ich deti mohli učiť po slovensky.45 Tak tomu 
bolo napríklad v Čiernej Hore, kde miestna školská rada na svojom zasadnutí 
19. septembra 1920 prijala uznesenie neprijať poľského učiteľa, čo odôvodnila 
tým, že co sa tika ucitele pre detky to už mame pre svoje skoly jednecho. V po-
dobnom duchu bola štylizovaná aj žiadosť obce Jurgov z 20. septembra 1920                                                                                                                                             
a taktiež žiadosť z Tribša, kde všetci jednohlasne určili, že ponevač deti a je-         
jich rodičia nechcu zaprovadiť poľsku vyučovaciu reč vo svojej cirkevnej 
škole, ponevač dalej ta pani učitelka ne zna vobec po slovensku, prinuteni su 
prosiť a žiadať pana inspektora, aby tu pani učitelku račil odvolať z Tribša.46 

Podobne sa situácia javila aj na Orave. Zo správy Okresného úradu v Trstenej, 
kde chodili deputácie z oravských obcí so žiadosťami o pripojenie k ČSR, sa 
dozvedáme, že: Je pravda, že obyvateľstvo všetkých týchto obcí používa iného 
nárečia ako na slovenskej Orave tzv. „goralského“, ktorý vykazuje nesporne 
poľské rečové vplyvy, ale vzdor tomu nepovažuje sa ľud sám na žiaden pád                  
za Poliakov, ale za Slovákov, žiada si slovenskú kázeň v kostole a slovenské 
vyučovanie v škole. Poneváč ale vo všetkých obciach slovenskí učitelia nezna- 
júci poľsky boli odstránení a poľskými nahradení, takže sa vo všetkých školách 
po poľsky vyučuje, pociťuje to obyvateľstvo ako krivdu.47 Najvypuklejšie sa 
problém prejavil v Hladovke, kde obyvatelia taktiež žiadali vyučovanie v slo-

44  Traktat między głównemi mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Polską podpisany 
w Wersalu 28 czerwca 1919. In: Dzienik Ustaw z 1920 r., poz. 728, Nr 110, artykuł 9.

45  AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.
46  HABER, W.: Walka o szkołę polską..., s. 9.
47  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, sign. 40/1924 prez.
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venskom jazyku. Situáciu prišiel do obce riešiť školský inšpektor Wendelin 
Haber, ktorý na stretnutie s plnou sálou Hladovčanov spomínal takto: Celá 
schôdza mala charakter búrlivého zhromaždenia, rozhnevané tváre, len veľmi 
ťažko som dokázal zvládnuť situáciu. Keď som videl zaťatosť a vzdor, neslý-
chanú nenávisť ku všetkému, čo je poľské u ľudí, ktorí predsa sú Poliakmi                      
a rozprávajú po poľsky, stratil som nádej na dosiahnutie kompromisného       
riešenia, vyhlásil som uzatvorenie školy a opustil som miestnosť. Dnes už  
ťažko zhodnotiť, či školský inšpektor považoval za kompromisné riešenie to, 
že obyvateľom proti ich vôli nanúti poľský jazyk, výsledok však bol taký,                                                                                                                                      
že 8. januára 1921 bola škola v Hladovke miesto toho, aby bol ponechaný 
slovenský vyučovací jazyk, jednoducho zavretá.48 

Do všetkých škôl boli nakoniec, aj napriek odporu miestnych, dosadzovaní 
poľskí učitelia.49 Na doterajších slovenských učiteľov, vrátane autochtónov, 
bol vyvíjaný nátlak, aby školy opustili. Z listu učiteľa Vendelína Miku pôsobia-
ceho v škole v Dolnej Lipnici 27 rokov, v ktorom žiadal o pridelenie na niek-
torú školu na západnom Slovensku, sa dozvedáme, že keď Dolná Lipnica bola 
pririeknutá Poľsku, stojím bez učiteľskej stanice, bez hmotných prostriedkov, 
vystavený pomste poľských agitátorov.50 Keď však väčšina slovenských uči-
teľov odišla do ČSR,51 nastal problém s obsadením uprázdnených učiteľských 
miest. Už 5. septembra 1920 bol v Gazete Podhalanskej uverejnený inzerát pre 
záujemcov o vyučovanie v týchto regiónoch.52 Vláda tiež zriadila špeciálne 
kurzy pre učiteľov, ktorí mali zavádzať do spišských a oravských škôl poľský 
jazyk.53 Pre veľkú biedu, ktorá vládla na pripojených územiach, však niektorí 
učitelia na svoje miesta ani nenastúpili54 a viacerí, i napriek tomu, že nastú- 
pili, keď prestali od októbra 1920 prichádzať na Spiš a Oravu prídely, ktoré 
tu počas plebiscitu prúdili v hojnom množstve, začali svoje miesta opúšťať.55  

48  HABER, W.: Walka o szkołę polską..., s. 10; MOLITORIS, Ľ.: Orava prvykrát v Poľsku. In: Tajné 
dejiny hornej Oravy, Krakov 2012, s. 37.

49  HABER, W.: Walka o szkołę polską..., s. 10.
50  ŠAB Dolný Kubín, Školský inšpektorát (ďalej ŠKI) Trstená, Dolná Lipnica – žiadosť učiteľa                       

o služobné preloženie, 1920, šk. 7.
51  Bližšie pozri: MAJERIKOVÁ, M.: Školstvo v bývalom okrese Spišská Stará Ves v medzivojnovom 

období. In: I. Chalupecký (ed.) Z minulosti Spiša, roč. 12, 2004, s. 75-77; ŠAB Dolný Kubín,                  
ŠKI Trstená, Dolná Lipnica – žiadosť učiteľa o služobné preloženie, 1920, šk. 7.

52  JANOWIAK, E.: Zarys rozwoju oświaty na terenie polskiej Orawy w okresie międziwojennym.               
In: Spisz i Orawa..., s. 74.

53  AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Dr. Tadeusz Hilarowicz: Organizacja administracji                    
polskiej..., s. 17, sign. 31-297-2; AMT Zakopane, Protokół z konferencji odbytej dnia 27. 8. 1920 
w Nowym Targu.

54 AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.
55 AMT Zakopane, Sprawozdanie sytuacyjne powiatu spisko-orawskiego w Nowym Targu za czas 

do 30. 11. 1920.



51

Začleňovanie severného Spiša a hornej Oravy do Poľska v rokoch 1920 – 1925

Viacerí rezignovali tiež z obavy pred miestnym obyvateľstvom.56 Paradoxom 
bolo, že vyučovali aj bývalí „legionári“, ktorí sa počas plebiscitu dopúšťali 
rôznych násilníckych akcií.57 Začiatkom roku 1921 bolo v spišsko-oravskom 
okrese zamestnaných 41 z potrebných 48 učiteľov, z toho 6 bez maturity.58        
V rámci polonizácie školstva boli dokonca aj vzdelávacie inštitúcie v jednot-
livých spišských a oravských obciach pomenúvané podľa poľských dejateľov, 
ktorí s nimi a ani ich obyvateľmi nikdy nemali nič spoločné. Tak napríklad                                                                                                                                        
v Dolnej Zubrici niesla škola meno po Boleslavovi Chrabrom,59 v Hornej Zu-
brici po Juliuszovi Słowackom,60 Kazimírovi Veľkom61 a Marii Konopnickej,62                                                                                                              

v Podvlku po Vladislavovi Jagelovskom,63 v Pekelníku po Stanislavovi Kost-
kovi,64 v Chyžnom po Tadeuszovi Kościuskovi,65 vo Veľkej Lipnici po Mi-
kulášovi Koperníkovi,66 Janovi Sobieskom,67 S. Goszczovi68 a Stanislavovi 
Konarskom,69 v Malej Lipnici po Henrykovi Sienkiewiczovi,70 v Čiernej Hore 

56 KOWALCZYK, J.: Oświata na Spiszu w dwudziestoleciu miedzywojennym. In: Spisz i Orawa...,               
s. 103.

57  JANOWIAK, E.: Zarys rozwoju oświaty, s. 74, 77; ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, sign. 477/1924 
prez.

58  HABER, W.: Walka o szkołę polską..., s. 8.
59  AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, Okregowa Rada Szkolna w Nowym Targu (ďalej ORS Nowy 

Targ), Pismo do Rady Szkolnej Powiatowej z 6. 3. 1926, sign. 31-612-23.
60 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Wykaz godzin nauki religii z 1. 3. 1926, sign. 

31-612-23.
61 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Wykaz stanu frekwencji z 1. 3. 1926, sign.                

31-612-23.
62 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Wykaz duszpasterzy z 1. 3. 1926, sign. 31-612-

23.
63 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Wykaz godzin nadliczbowych z 28. 2. 1926, 

sign. 31-612-23.
64 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Wykaz godzin nadliczbowych z 1. 3. 1926, 

sign. 31-612-23.
65 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Wykaz godzin nadliczbowych z 28. 2. 1926, 

sign. 31-612-23.
66 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Pismo do Rady Szkolnej Powiatowej z 28. 2. 

1926, sign. 31-612-23.
67 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Wykaz stanu frekwencji z 3. 3. 1926, sign.                       

31-612-23.
68 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Wykaz duszpasterzy z 1. 3. 1926, sign. 31-612-

23.
69 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Pismo do Rady Szkolnej Powiatowej z 5. 5. 

1926, sign. 31-612-23.
70 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Wykaz godzin religii z 28. 2. 1926, sign.                     

31-612-23.
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po Kráľovnej Hedvige,71 v Jablonke po Jozefovi Piłsudskom,72 Bartoszowi 
Głowackom,73 či Adamovi Mickiewiczovi.74 

O záchranu slovenského školstva sa po pripojení k Poľsku pokúsil naj- 
agilnejší slovenský kňaz, rodák z Tribša, František Móš, ktorý sa vzhľadom 
na skutočnosť, že školy v takmer všetkých k Poľsku pripojených spišských                          
a oravských obciach boli pôvodne cirkevné75 a farnosti až do roku 1925 osta-
li súčasťou Spišskej diecézy, obrátil sa s prosbou o pomoc na správcu spiš-                    
skej diecéznej kancelárie Jána Vojtaššáka.76 Keďže však po pripojení k Poľsku 
boli spišské a oravské školy zverené pod správu spišsko-oravského starostu                   
a okresného školského inšpektora v Novom Targu,77 nemala táto iniciatíva vy-
hliadky na úspech. A tak aj odpoveď Jána Vojtaššáka bola v duchu odporúča-
nia vyjednávania so škôldozorcom v Novom Targu.78 Žiadosti o ponechanie 
slovenského školstva, ako sme uviedli vyššie, však neboli novotarskými or-
gánmi akceptované, čo nezmenila ani dohoda zo zasadnutia československej                                                                                                                               
a poľskej delegácie 16. júna 1922 v Opave, ktorá sa týkala záležitostí Tešínska, 
Spiša a Oravy, kde bolo o. i. prijaté uznesenie, že: Obyvatelia Českosloven-
ska poľskej národnosti ako aj obyvatelia Poľska československej národnos-
ti majú rovnako ako iní obyvatelia štátu právo na zakladanie, kontrolovanie                                            
a spravovanie vlastnými prostriedkami všetkých typov škôl a iných vzdeláva-
cích inštitúcií, aké môžu byť v súlade s právnymi normami daného štátu za-
kladané, ako súkromné školy a inštitúcie. Na základe týchto istých podmienok 
majú tiež právo zakladať, kontrolovať a spravovať vlastnými prostriedkami 
rôzne humanitárne inštitúcie a používať v nich svoj jazyk. Predpisy týkajú-
ce sa zakladania a udržiavania súkromných škôl budú aplikované liberálne                                                                                            

71 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, Okręgowa Rada Szkolna w Nowym Targu (ORS Nowy Targ), 
sign. 31-612-57.

72 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Pismo do Rady Szkolnej Powiatowej z 28. 2. 
1926, sign. 31-612-23.

73 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Pismo do Rady Szkolnej Powiatowej z 14. 5. 
1926, sign. 31-612-23.

74 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Sprawozdanie o organizacji szkół za rządów 
węgierskich, sign. 31-612-52.

75 V spišských obciach, ktoré boli pripojené k Poľsku, boli pred ich pripojením všetky školy rím-
skokatolícke. Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad (ďalej ŠAL Poprad), Školský inšpektorát 
(ŠKI) Kežmarok, Menoslov elemantárnych škôl a učiteľov – okres Spišská Stará Ves, 1919, šk 16. 
V oravských obciach, ktoré boli pripojené k Poľsku, bolo pred ich pripojením 5 štátnych, 8 obec-
ných a 17 rímskokatolíckych škôl. ŠAB Dolný Kubín, ŠKI Trstená, Dotazníky o škole, učiteľoch   
a žiakoch z roku 1919, šk. 7 - 21.

76 MÓŠ, F.: Roky 1918-1939 na severnom Spiši, s. 8.
77 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Dr. Tadeusz Hilarowicz: Organizacja administracji                    

polskiej..., s. 45, sign. 31-297-2.
78 MÓŠ, F.: Roky 1918 - 1939 na severnom Spiši, s. 8.
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vo vzťahu ku československým školám v Poľskej republike a poľským školám                      
v Československej republike (...) pri schvaľovaní podmienok a zakladaní tých-
to škôl sa bude postupovať s najväčšou žičlivosťou (...) žiadosť vo veci zalo-
ženia školy môže byť predložená jedným obyvateľom danej gminy na základe 
súhlasu a splnomocnenia rodičov detí, ktorých sa to týka (...) Pri poskytovaní 
služieb s cieľom uspokojovania kultúrnych potrieb obyvateľstva, napríklad pri 
zakladaní gminných knižníc, budú rovnomerne zohľadnené potreby tak poľské-
ho ako aj československého obyvateľstva.79 Slovenčina jednako zo škôl úplne 
nevymizla a bola používaná počas hodín náboženstva slovenskými kňazmi, 
ktorí ostali naďalej pôsobiť na k Poľsku pripojených územiach, avšak ešte stá-
le v Spišskej diecéze. V roku 1921 to bolo celkovo na 15 školách.80 Ani to 
však poľská strana nebola ochotná tolerovať a spišsko-oravský starosta Jan 
Bednarski žiadal, aby boli ustanovení osobitní katechéti, ktorí by vyučovali 
výlučne po poľsky.81

Podobne bola tŕňom v oku aj slovenčina, ktorá sa udržiavala v spišských 
a oravských kostoloch. Už na augustovom zasadnutí v Novom Targu v roku 
1920 Ferdinand Machay požadoval, aby sa poľská vláda postarala o to, aby 
boli na uvoľnené miesta kňazov dosadzovaní takí, ktorí sa hlásia k Poľsku.82  
Keďže však, ako sme už vyššie spomínali, oravské a spišské farnosti i po pri-
pojení k Poľsku naďalej spadali pod jurisdikciu spišského biskupa, nemala 
spočiatku poľská strana na ich obsadzovanie vplyv. Preto sa už od roku 1920 
snažila o ich pripojenie do niektorej poľskej diecézy. V tejto súvislosti poverilo 
poľské Ministerstvo zahraničných vecí vyslanca vo Vatikáne, aby vystúpil pri 
Svätej stolici s požiadavkou o pripojenie ku krakovskej diecéze. Zároveň sa 
usilovala lobovať u apoštolského nuncia vo Varšave, aby boli uvoľňované far-
nosti obsadzované výlučne po konzultácii s poľskou stranou.83 Pod vplyvom 
týchto aktivít Vatikán na základe rozhodnutia z 30. augusta 1921 ustanovil kra-
kovského biskupa Adama S. Sapiehu za apoštolského administrátora tých častí 
Oravy a Spiša, ktoré boli pričlenené k Poľsku. Do krakovskej diecézy však 
boli spomínané územia defi nitívne včlenené až v roku 1925, a to na základe 
konkordátu podpísaného medzi Apoštolskou stolicou a Poľskou republikou a 

79 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, ORS Nowy Targ, Uchwała druga Delegacji Polsko-Czechosło-
wackiej, powzięta w Opawie dnia 16. 6. 1922, sign. 31-612-52.

80 HABER, W.: Walka o szkołę polską..., s. 8.
81 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Dr. Tadeusz Hilarowicz: Organizacja administracji                      

polskiej..., s. 19, sign. 31-297-2.
82 AMT Zakopane, Protokół z konferencji odbytej dnia 27. 8. 1920 w Nowym Targu; AP Kr. Nowy 

Sącz – Spytkowice, PKL, Dr. Tadeusz Hilarowicz: Organizacja administracji polskiej..., s. 18, sign. 
31-297-2.

83 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Dr. Tadeusz Hilarowicz: Organizacja administracji pol-
skiej..., s. 44, sign. 31-297-2.
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následne vydanej buly Vixdum Poloniae unitas, ktorou pápež Pius XI. zreorga-
nizoval cirkevné usporiadanie Poľska.84 Už v čase svojej administrácie postu-
poval krakovský biskup Sapieha v duchu Machayovej žiadosti a po odchode 
kňaza do Československa, prípadne po jeho smrti, boli na uvoľnené miesta 
dosadzovaní poľskí kňazi.85 Na druhej strane v prípade kňazov, ktorí neovláda-
li poľštinu a nechceli odísť do ČSR, kardinál dočasne dovolil kostolné obrady 
v slovenčine. Ak sa veriaci vehementne dožadovali slovenčiny v kostoloch            
i pri poľských kňazoch, dekrétoval kuriálnej kancelárii odpísať, aby sa z času 
na čas spievali slovenské piesne.86 Omnoho väčší nátlak bol na kňazov vy-
víjaný zo strany štátnych úradov, ktoré od nich žiadali, aby boli pobožnosti                                                                                                                                       
a piesne odbavované výlučne v poľskom jazyku.87 Poľská štátna správa záro-
veň zasielala do pripojených obcí poľské modlitebné knihy a vyzývala kňazov, 
aby ich farníci neodoberali slovenskú náboženskú literatúru.88 Veľa obyva-
teľov odtrhnutých oravských i spišských dedín totiž zostalo naďalej členmi 
slovenského Spolku svätého Vojtecha, ktorý sa tak postupne stával jediným 
spojivom s bývalou domovinou a slovenským slovom. Prostredníctvom tohto 
spolku obyvatelia severného Spiša a hornej Oravy každoročne dostávali slo-
venské kalendáre, ktoré si po prečítaní ďalej navzájom požičiavali. Spolok 
svätého Vojtecha mal pritom svoje pobočky vo väčšine spišských a oravských 
obcí pripojených k Poľsku, konkrétne v: Bukovine Podsklí – 39 členov, Hor-
nej Zubrici – 81 členov, Jablonke – 119 členov, Veľkej Lipnici – 156 členov, 
Orávke – 36 členov, Pekelníku – 11 členov, Podvlku a Podsrní – 157 členov, 
Jurgove a Repiskách – 85 členov, Kacvíne – 22 členov, Krempachoch, Durští-
ne, Fridmane a Novej Belej – 72 členov, Nižných Lapšoch – 10 členov, Tribši 
a Čiernej Hore – 39 členov. Zaujímavosťou je, že v Chyžnom i Pekelníku 
boli napriek výzve novotarského starostu jednateľmi miestne rímskokatolíc-
ke farské úrady a vo Veľkej Lipnici dokonca kňaz Karol Machay.89 Aj sporá 
slovenská literatúra náboženského charakteru bola tŕňom v oku štátnej správy                                     
a v roku 1926 sa uskutočnila akcia podporená poľskou políciou, ktorá v jed-
notlivých obciach rekvirovala nielen kalendáre Spolku svätého Vojtecha, ale 

84 CIAGWA, J.: Kościół krakowski a prawa językowe mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 1920  
– 2005. In: Cuius regio, eius religio? II. Lublin : KUL, 2008, s. 268 - 269; ROSZKOWSKI, J. M.: 
„Zapomniane Kresy“ Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 - 1925. 
Nowy Targ – Zakopane 2011, s. 336 - 337.

85 CIĄGWA, J.: Otec biskup Ján Vojtaššák a Slováci v Poľsku. In: Život, roč. 54, 2012, č. 4 (646), s. 28.
86 CIĄGWA, J.: Otec biskup Ján Vojtaššák..., s. 29.
87 MÓŠ, F.: Roky 1918 - 1939 na severnom Spiši, s. 18.
88 MÓŠ, F.: Roky 1918 - 1939 na severnom Spiši..., s. 12 - 13.
89 POSTÉNY, J.: Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava 1929, s. 424 - 428.
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taktiež staršiu slovenskú literatúru, ktorá u slovenských roľníkov prežila aj 
obdobie najtvrdšej maďarizácie.90 

Vytvoreniu pozitívneho obrazu Poľska v očiach miestnych obyvateľov               
nenapomáhala ani štátna polícia, ktorá vkročila na pripojené územia ako prvá 
a podľa hlásenia z novembra 1920 si žila nad pomery, robila dlhy, bezdôvod-
ne rekvirovala, pašovala a správala sa k obyvateľstvu násilnícky. Brutálnym 
správaním sa zapísala najmä stanica bezpečnosti v Podvlku na Orave, ktorá 
nútila ľudí, aby im plnili aj ich súkromné želania, napríklad, aby im priviedli 
dievčatá. Policajti si brali potraviny na dlh alebo za pitie a jedlo jednoducho 
nezaplatili. Veliteľ stanice v Podvlku si dokonca predvolal starostu, zviazal ho 
a niekoľko hodín ho týral za to, že si dovolil sťažovať sa na postupy polície.91 
Po viacerých sťažnostiach bol nakoniec vymenený celý policajný zbor na Ora-
ve, ľudia však polícii už nedôverovali.92 O napätej situácii svedčí aj fakt, že 
štátna polícia mala od začiatku na pričlenenom území pomerne vysoký počet                                                                                                                                         
– až 9 expozitúr so 75 ľuďmi podliehajúcimi veliteľstvu v Novom Targu.                            
Aj samotný delegát poľskej vlády Gałecki priznal, že je to veľa, ale bez od-
porúčania Bednarského ich počet znižovať odmietol,93 a naopak, v priebehu 
nasledujúcich dvoch rokov sa ich počet ešte zvýšil. Na Spiši Okresné žandár-
ske veliteľstvo sídlilo vo Vyšných Lapšoch, pričom policajné stanice boli aj              
v Jurgove, Kacvíne, Nedeci, Fridmane, Novej Belej, Krempachoch a Nižných 
Lapšoch. Na Orave sídlilo okresné žandárske veliteľstvo v Jablonke a pobočky 
malo v Suchej Hore, Podvlku, Hladovke, Chyžnom a časti Dolnej Lipnice-
-Kyčorách. Do jednotlivých pobočiek bolo pridelených od troch do ôsmych 
mužov.94 To, že sa voči miestnemu obyvateľstvu správajú netaktne a dopúšťajú 
sa prechmatov poľská strana odôvodňovala nedostatkom vyškolených ľudí.95 

Okrem obyvateľov sa poľskí policajti dostávali do sporov tiež s českoslo-
venskými četníkmi. K prvému vážnejšiemu incidentu došlo už v začiatkom 
augusta 1920, keď boli četníci dovážaní s francúzskou asistenciou do Veľkej 
Frankovej cez Nedecu a Kacvín, lebo iná cesta v tom čase nebola. V Kacvine                         

90 CIAGWA, J.: Kościół krakowski..., s. 274 - 275; MÓŠ, F.: Roky 1918 - 1939 na severnom Spiši,                               
s. 12 - 13.

91 AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.
92 AMT Zakopane, Sprawozdanie sytuacyjne powiatu spisko-orawskiego w Nowym Targu za czas 

do 30. 11. 1920.
93 AMT Zakopane, Protokół z konferencji odbytej dnia 27. sierpnia 1920 w Nowym Targu; AP 

Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Dr. Tadeusz Hilarowicz: Organizacja administracji polskiej..., 
sign. 31-297-2.

94 Státní ústřední archiv v Prahe (ďalej SÚA Praha), PMR, Zpravodajská služba, Polsko 1922, s. 16, 
sign. 6991/22.

95 AMT Zakopane, Sprawozdanie sytuacyjne powiatu spisko-orawskiego w Nowym Targu za czas 
do 30. 11. 1920.
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ich však poľskí policajti odmietli prepustiť a patovú situáciu sa podarilo        
vyriešiť až radikálne, keď Francúzi dali povel četníctvu, aby nabilo pušky                                                                                                                                         
a pripravilo sa na streľbu. Až pod týmto tlakom bol prechod četníkom umož-
nený. Prepustiť niekoho z obce alebo do obce bez legitimácie od poľského re-
zidenta a policajného veliteľa odmietali aj policajti v Nedeci. Československá 
strana tak pohrozila, že zavrie cestu v Kalenberku a nepustí poľského rezidenta 
do Poľska. Ten potom sám nariadil, že na prechod stačí priepustka od richtára. 
V Nedeci taktiež poľskí vojaci zatkli miestnych obyvateľov, ktorých vypo-
čúvali, či nemajú zbrane a až po dlhšej dobe ich prepustili. Dotyční následne 
ušli do ČSR.96 V noci zo 7. na 8. júna 1921 bolo na bývalom plebiscitnom 
území zatknutých niekoľko prívržencov československého štátu a odvedených 
do Nového Targu.97 Prechmatov sa dopúšťali aj predstavitelia poľskej pohra-              
ničnej stráže, keď napríklad protiprávne rekvirovali ľuďom potraviny a drevo, 
za ktoré nezaplatili alebo len nízku cenu nezodpovedajúcu miestnym pome-
rom. Výnimkou neboli ani krádeže potravín a hydiny.98 

Proti prenasledovaniu Slovákov v Poľsku sa postavilo viacero predstavi-
teľov Slovenskej národnej a roľníckej strany,99 medzi nimi napríklad Milan 
Hodža, Vavro Šrobár, Ľudovít Medvecký, Ján Boto, Ján Janček, Kornel Sto-
dola, či Ján Vanovič, ktorí zo svojho zasadnutia z 13. augusta 1920 v Brati-
slave poslali československému Ministerstvu zahraničných vecí (ďalej MZV) 
telegram, kde sa okrem iného písalo: Dochodia sem deputácie, ktoré žalujú, 
že Československej republike verné obyvateľstvo územia Oravy a Spiša, ktoré 
pripadlo Poľsku, vystavené je stálemu prenasledovaniu so strany poľských te-
roristov. V smysle rezolúcie, prijatej dňa 4. augusta v stálom výbore Národ-
ného Shromaždenia, žiadame Vás, aby ste sa bezodkladne zasadili u poľskej 
vlády o to, aby otázne obyvateľstvo dostatočne bolo ochránené.100 Ďalšiu žia-
dosť československému MZV poslal v septembri 1920 Minister ČSR s plnou 
mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár v tom zmysle, aby vhodným di-
plomatickým zakročením zabránilo prenasledovaniu československy zmýšľa-
júcich obyvateľov obcí, ktoré pripadli Poľsku.101 Napriek týmto žiadostiam 
však československá vláda pre záchranu národnej identity tohto obyvateľstva 

 96  SNA Bratislava, ÚKP Ružomberok, Vládny komisár pre plebiscit na Spiši, Hugesogram z ple-
biscitného územia, ktoré pripadlo Poľsku zo 6. augusta 1920, sign. 852/1920, šk. 4.

 97 ŠA Levoča, SŽ, ŽŽS, Polsko – přísne důvěrné, s. 19, sign. 4/1922.
 98 AMT Zakopane, Sprawozdanie sytuacyjne powiatu spisko-orawskiego w Nowym Targu za czas 

do 30. 11. 1920.
 99  Išlo o krátkodobé spojenie Slovenskej národnej strany s agrárnikmi, ktoré trvalo od 10. januára 

1920.
100 Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 17, s. 4.
101 ŠA Levoča, ŠŽ, 1964/1920 prez.
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neurobila nič. Výstižne o tom vypovedá sťažnosť československého dôverní-
ka na bývalom plebiscitnom území: Obyvateľstvo, ktoré proti svojej vôli bolo        
k Poľsku pridelené, je tak brutálne od nás odstrkované, že keď to človek vidí, 
musí skoro plakať. Pre pána boha, veď v každej prednáške počas plebiscitu na-
hováral som ten ľud, aby sa nebál, ale hrde hlásil k Československej republike, 
že aj keď k Poľsku pripadol, bude oň našou vládou postarané. A robil som to 
na pokyn pánov u vlády.102 

Na druhej strane niekoľko incidentov mala na svedomí tiež československá 
strana, a to i napriek tomu, že vojakom bol vydaný prísny rozkaz, aby sa cho-
vali úplne neutrálne a zdvorilo, aby nijako nezasahovali proti polonofi lom ale-
bo poľským agitátorom.103 Už v auguste 1920 však zatkli vo Frankovej dvoch 
poľských študentov, ktorých mali následne zbiť a obrať o peniaze.104 O necelé 
dva roky, 30. júla 1922, zas zadržala československá pohraničná stráž študenta 
z Krakova, ktorý prebýval v Lapšanke a počas zbierania húb sa dostal za hra-
nicu. Po prehliadke ho síce pustili, ale zobrali mu hotovosť.105 Bezpečnostnú 
situáciu navyše komplikovalo rozmáhajúce sa pašeráctvo. Pašoval sa najmä 
lieh106 a kone. Na pašovanie koní využívali pašeráci predovšetkým salaše, 
pretože v prípade prenasledovania československými orgánmi mohli zahnať 
kone medzi pasúci sa dobytok, tým znemožniť fi nancom strieľať a zároveň 
vyvolať zmätok, v ktorom sa im zvyčajne podarilo ujsť.107 Problém bol tak-
tiež v tom, že nebol ustálený kurz československej koruny a poľskej marky108                                          
a túto situáciu sa snažili využiť rôzni špekulanti. Len v banke v Trstenej pri-
tom presahovali vklady obyvateľov odtrhnutých oravských obcí 2 milióny čes-
koslovenských korún,109 pričom ich ľudia odmietali v danej situácii zameniť               
za neistú poľskú marku.110

Rozhodnutie o novej hranici spôsobovalo dotknutému obyvateľstvu aj ďal-
šie hospodárske problémy. Obyvatelia obcí Osturňa, Veľká Franková a Malá 
Franková boli napríklad týmto rozhodnutím odrezaní od cestnej komunikácie, 
ktorá viedla do okresného mesta Spišskej Starej Vsi cez Kacvín a Nedecu.                                           

102 ŠA Levoča, SŽ, sign. 2266/1920.
103 SNA Bratislava, ÚKP Ružomberok, Vládny komisár pre plebiscit na Spiši, Hugesogram z ple-

biscitného územia, ktoré pripadlo Poľsku zo 6. augusta 1920, sign. 851/1920.
104 Tamže, Hugesogram z plebiscitného územia, ktoré pripadlo Poľsku zo 6. augusta 1920, sign. 

852/1920.
105 Czesi rabują. In: Gazeta Podhalańska, roč. 10, 1922, č. 33, s. 6.
106 ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, sign. 572/1924 prez..
107 ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, sign. 774/1924 prez..
108 AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.
109 ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, sign. 40/1924 prez.
110  AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.
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V podobnej situácii sa ocitli Nižné Šromovce, ktoré mali cestu do Poľska cez 
Vyšné a Nižné Šváby.111 Preto bolo na zasadnutí československo-poľskej ko-
misie pre Spiš a Oravu v dňoch 22. a 23. apríla 1921 v Spišskej Starej Vsi 
prijaté rozhodnutie, aby bolo obyvateľom týchto obcí umožnené v rámci ma-
lého pohraničného styku užívať spomínané cesty.112 Adekvátne spojenie chý-
balo aj medzi Spišom, Oravou a Podhalím. Preto poľská strana začala s vý-
stavbou ciest z Jurgova cez Białku Tatrzańsku do Nového Targu a z Nedece                                                                                                 
do Grońkowa. V roku 1922 bol postavený tiež most na rieke Bialka, ktorý 
spojil Jurgov a Čiernu Horu s Bukovinou.113 Nová hranica spôsobovala veľké 
problémy aj obyvateľom Repísk, Čiernej Hory a Jurgova, ktorí boli do zna-
čnej miery ekonomicky závislí na javorinských majetkoch kniežaťa Hohen-
loheho v Československu, pričom mnohým Jurgovčanom ostali lesy a polia                                                                         
na československej strane.114 Túto skutočnosť poľská strana využívala ako 
jeden z argumentov na pripojenie Javoriny k Poľsku. V roku 1921 však tie-
to obce predložili žiadosť, aby boli pripojené k ČSR, pretože inak sú života 
nieschopné a jich obyvateľstvo do najvekšej biedy a zúfalstva uvržené.115 Ne-
gatívne nastavenie obyvateľov Jurgova potvrdzuje aj poľská policajná správa                                                                                           
z októbra 1922 116 a o ich zlej situácii vypovedá tiež list fi nančnému riaditeľ- 
stvu v Levoči z 10. mája 1923: Z ohľadu nášho veľkého utisnutia, prosíme Slav-
ne fi nančne Riaditeľstvo, nam povoliť ta (do Slovenskej Vsi – pozn. mm-m)                                                                                                                                            
isť našu zem posiať, taki aj s dobitkom rožnym ta isť pasť, a oďtiaľto doviesť, 
mlieko, syr a krmu, na propustki (legitimace) ktore od našeho okresného ria-
diteľstva dostávame z Noveho Targu.117 Na hornej Orave zas rozdelila hranič-
ná čiara medzi Československo a Poľsko obec Dolnú Lipnicu a obyvatelia 
časti obce, ktorá pripadla Poľsku, mali problém dostať sa k svojmu majetku 
v miestnych častiach Prívarovka a Skočiky, ktoré ostali v Československu,                                                    
a naopak.118 Rozdelením Oravy bolo k Poľsku pripojených 56,36 km vicinál-
nych ciest,119 avšak preťatím viacerých komunikačných ťahov zrazu tieto cesty 
viedli odnikiaľ nikam.120 Stávali sa aj prípady, že dom ležal na jednej časti                                                                                                                                          

111 Dnešné obce Majere a Červený Kláštor.
112 ŠA Levoča, SŽ, ŽÚ, sign. 31/1922 prez.
113 ROSZKOWSKI, J. M.: Polskie zabiegi o przyłączenie Spiszu..., s. 839.
114 ŠA-L, SŽ, ŽŽS, sign. 737/1921 prez.
115 ŠA-L, SŽ, ŽŽS, sign. 737/1921 prez.
116 AP Krakov, KWPP Krakov, Sprawozdanie miesięczne z ruchu zawodowego w związku z akcją 

strajkową, z działalności partyj i organizacyj politycznych nielegalnych oraz życia obcych naro-
dowości za miesiąc październik 1922 r., sign. 133.

117 ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, sign. 743/1924 prez.
118 AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.
119 ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, sign. 208/1925 prez.
120 ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, sign. 40/1924 prez.
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a pôda na druhej časti hranice.121 Okrem toho boli obyvatelia obcí pripadnu-
tých Poľsku členmi spolkov, potravných družstiev, či urbárov na území Čes-
koslovenska. Na druhej strane napríklad aj trstenskí urbarialisti mali za hra-
nicou 3 katastrálne jutra lúk a chotára.122 Nová hraničná čiara rozdelila tiež 
Hladovku, kde časť chotára so štyrmi domami ostala v Československu a zvy-
šok pripadol Poľsku. V tejto obci i priľahlej Suchej Hore vládla s pripojením 
k Poľsku veľká nespokojnosť, ktorú obyvateľstvo prejavovalo písaním me-                                                                                                                                              
moránd za pripojenie k Československu,123 ochotou sa vo väčšine vysťaho-
vať do Československa124 a postaviť sa proti poľskej nadvláde aj so zbraňou 
v ruke.125 

Tieto hraničné problémy mala v konečnom dôsledku vyriešiť delimitač-
ná komisia, oprávnená predkladať konferencii veľvyslancov návrhy na zme-
ny, ktoré sa jej budú zdať v záujme jednotlivcov alebo vzhľadom na zvláštne 
miestne okolnosti oprávnené.126 Na jej príchod sa pripravovala jednak poľská 
strana, ktorá rozširovala letáky vyzývajúce obyvateľstvo pohraničných oblas-
tí, aby žiadalo pripojenie k Poľsku,127 ale aj obyvatelia k Poľsku pripojených 
obcí, ktorí tajne zbierali podpisy za opätovné pričlenenie k ČSR.128 Tieto re-
zolúcie následne predkladali predstaviteľom delimitačnej komisie počas ich 
pôsobenia v jednotlivých hraničných úsekoch. K jednému z takýchto stretnutí 
došlo 23. mája 1921 v Jurgove, kde za výkrikov na slávu československej vlá-
de predložili obyvatelia okolitých obcí delimitačnej komisii svoju požiadavku                                                 
za opätovné pripojenie k ČSR.129 Poľský zástupca v delimitačnej komisii sa 
však snažil využiť neprítomnosť československého delegáta i skutočnosť, že 
Slováci predniesli svoju žiadosť o návrat do ČSR v slovenčine a prezento-
val komisii toto zhromaždenie ako žiadosť obyvateľstva o pripojenie Javoriny                                                                                                                                        
k Poľsku. Možno by sme sa o týchto zaujímavých praktikách nikdy nedozve-
deli, keby jedna zo zhromaždených – Elena Tomaškovičová – nerozumela                             

121 AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, PKL, Dr. Tadeusz Hilarowicz: Organizacja administracji                   
polskiej..., sign. 31-297-2.

122 ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, sign. 208/1925 prez.
123 ŠA Bytča, Oravská župa (ďalej OŽ), sign. 1198/1920; Archiwum Muzea Tatrzańskiego Zakopa-

ne, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26.11.1920.
124 ŠA Bytča, OŽ, sign. 1000/1920; Pomery na Poliakom odstúpenej čiastke Oravy. In.: Naša Orava, 

roč. 3, 1920, č. 34, s. 2.
125 Vodcom tohto protipoľského povstania bol Ján Brunšák – Palivoda z Hladovky, ktorý po povsta-

ní ušiel do Československa. ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, sign. 126/1923 prez.
126 KLIMKO, J.: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc..., s. 117.
127 ŠA Levoča, SŽ, ŽŽS, sign. 505-506/1920 adm.
128 AP Krakov, KWPP Krakov, Sprawozdanie z ruchu politycznego i ekonomiczno społecznego                  

za miesiąc czerwiec 1921 r., sign. 133.
129 AP Krakov, KWPP Krakov, Sprawozdanie z ruchu politycznego i ekonomiczno społecznego                    

za miesiąc czerwiec 1921 r., sign. 133.
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130 MÓŠ, F.: Roky 1918 - 1939 na severnom Spiši, s. 9 - 10; Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko. 
Pittsburgh 1922, s. 18.

131 Uväznení boli: Jakub Findura, Vojtech Lukáš, Valent Kaľata, Alžbeta Kaľatová, Ján Slovik, Ján 
Petrašek, Jozef Tomaškovič, Jozef Griguš, dvaja bratia Prelichovci a Markovičovci. MÓŠ, F.: Roky 
1918 - 1939 na severnom Spiši, s. 10; Slovo ľudu hornej Oravy a Spiša rodákom v ČSR a svetovej 
verejnosti. Zost: Komitát utečencov zo Spiša a Oravy, Bratislava 1947, s. 21 - 22.

132 ŠA Bytča, OŽ, sign. 1198/1920, šk. 
133 SÚA Praha, PMR, Zpravodajská služba, Polsko 1922, s. 19, sign. 6991/22.
134 AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.
135 Protest proti rozdeleniu Oravy. In: Naša Orava, roč. 3, 1920, č. 31, s. 2.
136 ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, sign. 327/1923 prez.
137 BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bratislava 1946, s. 68.
138 ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, sign. 126/1923 prez.
139 AP Krakov, KWPP Krakov, Sprawozdanie miesięczne z ruchu narodowego i społeczno-poli-

po nemecky a následne neobjasnila delimitačnej komisii skutočnú príčinu toh-
to zhromaždenia.130 Za spisovanie petícii za pripojenie k ČSR na Spiši bolo 
uväznených minimálne 12 Slovákov, pričom ďalší ušli pred prenasledova-
ním do Javoriny.131 K predkladaniu žiadostí delimitačnej komisii o pripoje-
nie k ČSR dochádzalo aj na Orave. V novembri 1920 poslali rezolúciu proti 
pripojeniu k Poľsku obyvatelia Hladovky: Mi ňižej podpisani občaňia obce 
Hladovka verný sinovja Českoslov. rep. sa osvetčujeme verejňe proti fšetkim 
poľskim prehmatom. Mi znima ňigdy ňe suhlasime aňi pod poľskim jarmom biť 
ňekceme aňi ňebudeme. Keď buďe treba to ešťe ai ku zväzu národov deputáciu 
pošľeme (...) Jednim slovom protestujeme proti ňim a pri najblišej priležitosťi 
keď komisia pride hraňicu ustaľovať medzi Vitanovou a Hladovkou sa fšetci 
postavime a tám verejne buďeme protestovať.132 Vodcovia tejto akcie boli oka-
mžite zatknutí a odvedení do Krakova.133 Podobne obyvatelia Bukoviny-Pod-
sklie vyslali k delimitačnej komisii početnú deputáciu s požiadavkou, aby bola 
obec pričlenená k Československu.134 Protesty spisovali aj obyvatelia Orávky, 
Harkabúza, Hornej Zubrice, či Podvlku.135 Na druhej strane, napriek enormnej 
snahe poľských aktivistov, nie sú známe žiadne aktivity obyvateľov obcí, ktoré 
ostali v ČSR, aby sa prezentovali požiadavkami o pripojenie k Poľsku.

Pod vplyvom týchto udalostí bola poľská strana nakoniec ochotná riešiť si-
tuáciu na Orave odstúpením Hladovky a Suchej Hory Československu, výme-
nou za miestne časti Dolnej Lipnice Prívarovku a Skočiky, ktoré mali byť pri-
pojené k Poľsku. Delimitačná komisia tento návrh predniesla Veľvyslaneckej 
rade,136 a tá ho následne 25. mája 1921 odsúhlasila.137 Realizáciu rozhodnutia 
však brzdilo nedoriešenie delimitácie na spišskom úseku, kde sa vyextraho-
val už spomínaný spor o tatranskú obec Javorinu, ktorý sa riešil ešte ďalšie 
tri roky.138 V septembri 1922 navrhla poľská diplomacia odstúpenie Kacvína                               
a Nedece za pripojenie Javoriny k Poľsku.139 Delimitačná komisia 25. septem- 
bra odporučila túto výmenu uskutočniť, pričom Poľsku mali pripadnúť 3/5 
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Javoriny. Obe strany však vzniesli proti tomuto rozhodnutiu protest. Česko-
slovensko nechcelo stratiť Javorinu a obvinilo delimitačnú komisiu z toho, že 
prekračuje svoje právomoci. Poliaci zasa argumentovali tým, že ak oni dávajú 
celé obce Kacvín a Nedeca, chcú celú Javorinu.140 Keď sa rozšírila správa, že 
Poľsko je ochotné urobiť za Javorinu územné ústupky, žiadala opätovne aj väč-
šina oravských obcí o pripojenie k Československu.141 Situácia sa ešte vyostri-
la v marci 1923, keď československé úrady požiadali správu obce o podklady 
potrebné na výpočet daní s tým, že záležitosť Javoriny už bola vyriešená roz-
hodnutím z 28. júla 1920.142 Konferencia veľvyslancov nakoniec v júni 1923 
posunula spor Spoločnosti národov, s odporučením odovzdať ho medziná-
rodnému súdu v Haagu. Na základe jeho rozsudku Rada Spoločnosti národov 
rozhodla, že delimitačná komisia prekročila svoje právomoci a určila jej, aby 
vypracovala nové rozhraničenie na Spiši. 11. februára 1924 predložila komisia 
nový návrh, ktorý ponechával celú obec Javorina v Československu a Poľsku 
bol pridelený zvyšok katastra obce Jurgov, pričom tu boli tiež ponechané obce 
Kacvín a Nedeca. 12. marca 1924 schválila tento návrh Rada Spoločnosti            
národov. Zároveň však odporučila obom štátom, aby uzavreli dohody, ktoré by 
uľahčili komunikáciu a turistický ruch v oblasti Tatier.143 Výsledkom bolo uza-
tvorenie niekoľkých dohôd. 6. mája 1924 bol v Krakove podpísaný zástupcami 
oboch štátov tzv. krakovský protokol, ktorý bol následne publikovaný v čes-
koslovenskej zbierke zákonov a nariadení ako vyhláška pod číslom 274/1925.                                                                                                                                    
Na jeho základe bolo umožnené obyvateľom obývajúcim 15 km úsek po obi- 
dvoch stranách hranice slobodne prekračovať hranicu za účelom zárobku.                                                                                                                                  
Až do 30 km mohli bez cla prevážať roľnícke nástroje, drevo, ovce a doby-
tok. Protokol sa týkal aj ochrany prírody a turistom na základe tzv. tatran-
ských legitimácii umožňoval návštevu celých Tatier.144 Na krakovský protokol                              

tycznego na terenie Okręgu Krakowskiego za miesiąc kwiecień 1923 r., sign. 133; BORÁK, M. 
– ŽÁČEK, R.: „Ukradené“ věsnice. Musí Češi platiť za 8 slovenských obcí? Český Těšín 1993, s. 15; 
SZKLARSKA-LOHMANOVA, A.: Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918 
– 1925. Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, s. 76.

140 Sprawa Jaworzyny dobiega do końca. In: Gazeta Podhalańska, roč. 10, 1922, č. 45, s. 4; BORÁK, 
M. – ŽÁČEK, R.: „Ukradené“ vesnice..., s. 15.

141 Prosby o pripojenie k ČSR predložili obyvatelia všetkých oravských obcí s výnimkou oboch Lip-
níc a Jablonky, čo Okresný úrad v Trstenej odôvodňoval tým, že predstavenstvo v spomenutých 
troch obciach je poliakofi lské, a preto nemohli obce takéto žiadosti podať. ŠAB Dolný Kubín, 
OÚ Trstená, sign. 40/1924 prez.

142 Sprawa Jaworzyny dobiega do końca. In: Gazeta Podhalańska, roč. 10, 1922, č. 45, s. 4; BORÁK, 
M. – ŽÁČEK, R.: „Ukradené“ vesnice..., s. 15.

143 SZKLARSKA-LOHMANOVA, A.: Polsko-czechosłowackie stosunki..., s. 112 - 118.
144 ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, sign. 44/1937 prez.; ORLOF, E. – ROSZKOWSKI, J. M.: Regulacje 

granicy państwowej na Spiszu w okresie międzyvojennym (1920 – 1938). In: Terra Scepusiensis..., 
s. 900.
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145 ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, sign. 104/1939 prez. a 1059/26.
146 SZKLARSKA-LOHMANOVA, A.: Polsko-czechosłowackie stosunki..., s. 157.
147 CIĄGWA, J.: Slovenská národnostná menšina v Poľsku (Dejiny a súčasnosť). In: Almanach Slováci 

v Poľsku III. Zborník materiálov z odborného seminára 14. júna 1994, Krakov, Bratislava 1995, 
s. 11 - 12.

148 ANDRÁŠ, M.: Severný Spiš v politických, vojenských a diplomatických aktivitách medzi rokmi 
1918 – 1947. In: Terra Scepusiensis..., s. 860.

149 CIEKER, J.: Polámané mosty (K otázke československo-poľskej spolupráce). Bratislava 1938, s. 18.
150 ROSZKOWSKI, J. M.: Polskie zabiegi o przyłączenie Spiszu..., s. 841 - 842.

nadväzovalo niekoľko ďalších zmlúv: tešínsky protokol z 28. júla 1924, zmlu-
va o malom pohraničnom styku (č. 238/1925 Zb. z. a n.) a zmluva o turistike           
(č. 80/1926 Zb. z. a n.).145

V priebehu roku 1925 podpísali Československá a Poľská republika ďalšie 
tri dôležité dohody: arbitrážno-konciliantnú, obchodnú a likvidačnú. Arbitráž-
na mala zabrániť vzniku sporov v budúcnosti, ktoré sa mali riešiť na platforme 
vzájomných dohôd, prípadne arbitráže. Obchodná obsahovala dôležité tran-
zitné klauzuly, colno-tarifné otázky a upravovala podmienky vysťahovalectva    
za prácou. Likvidačná riešila otázky týkajúce sa rozdelenia Spiša, Oravy a 
Těšínska.146 Ukladala tiež zmluvným stranám záväzky ohľadom ochrany men-
šín. Na ich základe malo byť umožnené československej menšine v Poľsku 
obývajúcej bývalé plebiscitné územie Těšínska, Oravy a Spiša, ako aj ostatné 
časti Poľska, používanie československého jazyka v administratíve, okresnom 
súdnictve a tiež zriaďovanie československých škô,147 pričom pri určení národ-
nosti malo byť smerodajné vyhlásenie zainteresovanej osoby.148 Žiadne z tých-
to práv však Slováci v medzivojnovom Poľsku nemali. Poľská strana ratifi ko-
vala zmluvy už v priebehu júna a júla 1925, československá strana postupne až                                         
do roku 1926. Výmena ratifi kačných listín sa uskutočnila v dňoch 13. – 14. 
apríla 1926 v Prahe.149 Defi nitívne ustálenie hranice malo za následok taktiež 
eliminovanie zvláštneho postavenia spišsko-oravského okresu, ktorý bol 27. 
mája 1925 na základe nariadenia Ministerskej Rady (Rada Ministrów) zruše-
ný a k Poľsku pričlenené územia Spiša a Oravy boli začlenené okresu Nový 
Targ,150  čím bola ukončená prvá fáza ich integrácie do Poľska.
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DIE EINGLIEDERUNG DER NÖRDLICHEN ZIPS (SEVERNÝ SPIŠ)
UND OBERARWA (HORNÁ ORAVA) ZWICHEN DEN JAHREN 1920 

UND 1925 AN POLEN
Milica Majeriková-Molitoris

 
Die vorliegende Studie behandelt die schrittweise Eingliederung der Gemeinden der 

nördlichen Zips und der Region Oberarwa an Polen. Sie wurden dem polnischen Staat 
zum ersten Mal in der Geschichte angeschlossen. Diesem Akt ging eine Entscheidung 
des sog. Abgesandten Rates vom 28. Juli 1920 bevor. Die Integration der erwähnten 
Gemeinden verlief durch die Gründung des sog. Zipser-Arwaer Bezirkes (pl. Powiat 
spisko-orawski). Derselbe hatte sein Verwaltungszentrum im Nowy Targ (dt. Neu-
markt), also außerhalb des neu angeschlossenen Gebietes. Die Studie stellt das Entste-
hen und die Funktionsweise des Zipser-Arwaer Bezirkes vor, sowie die Eingliederung 
der Gemeinden der nördlichen Zips und oberen Arwa in den Bereichen Administration, 
staatliche Verwaltung, regionale Verwaltung, Polizei und im Bereich des Schul- und 
Kirchenwesens. Darüber hinaus beschäftigt sich die Studie mit den aufgetretenen wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten die die beschriebenen Gemeinden zu bewältigen hatten. 
Die wirtschaftlichen Probleme wurden durch die Aufteilung dieser seit Jahrhunderten 
geformten und einheitlichen Region verursacht. Erschwert wurde das Leben der Bevöl-
kerung auch durch nationale Konfl ikte. Denn eins der Hauptinstrumente zur Integration                                                                                                                      
der dort lebenden slowakischen Bevölkerung waren die Aberkennung deren Minderhei-
tenrechten, sowie die Anstrengungen zu deren Polonisieren. Im Weiteren werden in der 
Studie die tschechoslowakisch-polnische Verhandlungen zu den aufgetretenen Ausei-
nandersetzungen und Konfl ikte beschrieben. Auch das bis 1924 verhandelte Thema des 
Grenzverlaufs und die damit zusammenhängende Fragen werden in der Studie erörtert. 
Im letzten Teil des Aufsatzes wird die Aufl ösung des Zipser-Arwaer Bezirkes im Jahr 
1925 dargestellt. Da endete auch die erste Phase der Integration der Zipser und Arwaer 
Gemeinden. Danach folgte deren Anschluss an den Bezirk Neumarkt.

     Übersetzung: Dr. phil. Filip Fetko
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PLEBISCITNÉ OBDOBIE NA HORNEJ ORAVE 
A SEVERNOM SPIŠI

Martin Garek

Po Prvej svetovej vojne v súvislosti so vznikom tzv. nástupníckych štátov 
vznikla aj potreba určiť presné hranice medzi týmito subjektami. Tieto spo-
ry a požiadavky jednotlivých krajín sa mali predkladať Mierovej konferencii                                                                                                                
do Paríža, ktorá začala svoju činnosť v januári 1919. Jednu z takto proble-
matických hraníc v strednej Európe predstavovala aj hranica medzi Česko-
-Slovenskom a Poľskom. Sprvoti Poliaci propagovali svoje nároky len voči 
Tešínsku, ale postupne sa ukazoval problém aj so slovensko-poľskou hranicou 
na Orave, Kysuciach a Spiši. Tento konfl ikt bol teda tiež súčasťou zložitých 
rokovaní v Paríži. 

Poľská strana naďalej vyvíjala aktivitu a v poslednej dekáde marca pred-
ložila generálnemu sekretariátu mierovej konferencie memorandum týkajúce 
sa rozhraničenia medzi štátmi Poľska a Česko-Slovenska na Tešínsku, Ora-
ve a Spiši. Memorandum bolo dielom Commission politique pour le Duché                            
de Cieszyn ľOrawa et Spisz pod vedením Gustawa Szuru. Argumentovala           
sa v ňom potreba česko-slovensko-poľskej dohody, aby mohli obidva štáty 
vytvoriť spoločne bariéru voči Nemecku. Signatári zastávali rozhraničenie                       
na čisto etnografi ckom základe, čím sa podľa nich mali vyriešiť spory na Te-
šínsku, potom v okolí Čadce a nakoniec aj na Spiši a na Orave.1  

Predstavitelia Dohodových mocností sa na svojich zasadaniach jednomy-
seľne priklonili k myšlienke nevykonávať žiadne hraničné zmeny na Orave. 
Na Spiši chceli modifi kovať hranicu v prospech Poľska, priznávajúc mu určitý 
počet obcí obývaných väčšinou poľskou národnosťou.2 Ani jedna sporná strana 
nebola ochotná ustúpiť zo svojich požiadaviek, a preto nebolo možné dôjsť k 
dohode prostredníctvom ustanovení Mierovej konferencie. Počas rokovaní v 
Paríži padla prvýkrát myšlienka na vykonanie plebiscitu na vyriešenie sporu. 
Túto myšlienku predniesol Ignacy Paderewski v rozhovore s francúzskym pre-
miérom Georgesom Clemenceau dňa 7. mája 1919.3 Slovák o tejto požiadav-
ke Varšavy informoval už 19. mája 1919, teda ešte pred ofi ciálnym návrhom 

1  KAMIŃSKI, Marek K.: Konfl ikt polsko-czeski 1918 - 1921. Warszawa 2004, s. 96; HRONSKÝ, 
Marián: Trianon. Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 - 1920). Bratislava 
2011, s. 318.

2 KAMIŃSKI, M. K.: Konfl ikt polsko-czeski ..., s. 112.
3 KAMIŃSKI, M. K.: Konfl ikt polsko-czeski ..., s. 115.
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Paderewského. Podľa autora Poliaci predniesli svoje nároky na Sliezsko, Spiš, 
Oravu a na Čadcu. Dostali odpoveď, že otázka bude riešená dľa pomerov oby-
vateľstva v samom Sliezsku ale rozhodne plebiscit (samourčenie obyvateľstva). 
Poliaci čakajú na isto, že sa im tak stane.4 Zo správy vyplýva, že Najvyššia 
rada nerefl ektovala požiadavky Poľska na vykonanie plebiscitu aj na Orave, 
Spiši a Kysuciach. Poľské nároky na tieto územia neboli zatiaľ ofi ciálne pred-
ložené. Cesta k navrhovanému plebiscitu bola ale ešte dlhá a komplikovaná. 
Napriek rokovaniam Najvyššej rady v otázke sporu medzi Česko-Slovenskom  
a Poľskom nedošlo k riešeniu, a preto Najvyššia rada odporučila, aby sa zain-
teresované vlády dohodli vo vzájomných, bilaterálnych rokovaniach.

Politicky svoje nároky na čiastky Spiša a Oravy Poliaci prvý raz začali 
ofi ciálne uplatňovať počas česko-slovensko-poľských vyjednávaní v Krakove                                                                                                                                          
v júli 1919. Z Oravy žiadali celý okres jablonkovský a námestovský, zo Spiša 
celé okresy starovesský, kežmarský, ľubovnianský, polovicu levočského                       
a popradského, s mestami Kežmarok, Spišská Belá, Ľubica, okrem toho tiež 
z Trenčianskej župy čadčiansky okres a polovicu kysuckonovomestského. 
Poľská strana už 3. júla 1919 zaslala do Prahy listinu desiatich zástupcov de-
legácie. Vedúcim delegácie bol Stanisław Grabski. Praha odpovedala 15. júla 
ustanovením delegácie na čele s Bedřichom Štěpánkom. Rokovania sa odohrá-
vali v Krakove, kam dorazila česko-slovenská delegácia 20. júla. V delegácii 
nemali Slováci žiadne zastúpenie a preto sa tieto rokovania niekedy označujú 
ako česko-poľské.5 Mierová konferencia žiadala rýchle ukončenie rokovaní          
a stanovila ako posledný termín 25. júl 1919. Kým poľská strana mala mandát 
na rokovanie ohľadne všetkých sporných území, zástupcovia Česko-Slovenska 
mali zmocnenie len na rokovanie ohľadne Tešínska. Poľskí delegáti sa dohodli, 
že za zásadu rokovaní treba uznať jedine plebiscit.6 Česko-slovenská delegácia 
sa bránila tejto možnosti a nepristúpila na to. Z dôvodu, že poľská strana tvr-
došijne trvala na tomto riešení, skončili rokovania 29. júla 1919 neúspechom.7  

Neskôr poľská delegácia v Paríži upustila od nárokov na trenčianske okre-                                                                                                                                 
sy a žiadala prideliť k Poľsku oba oravské okresy a celý okres starovesský                         
na Spiši. 

Slovák prirodzene taktiež informoval o týchto rokovaniach, pričom ich 
nazýval česko-poľské vyjednávania. Správu o neúspešnom priebehu rokovaní 

4 Slovák, 1919, roč. 1, č. 14, s. 4.
5 KAMIŃSKI, M. K.: Konfl ikt polsko-czeski ..., s. 168; HRONSKÝ, Marián: Rokovania česko-

-slovenských a poľských zástupcov v júli 1919 v Krakove. In: V. Segeš – B. Šeďová (eds.): Miles 
Semper Honestus. Bratislava 2007, s. 144.

6  KAMIŃSKI, M. K.: Konfl ikt polsko-czeski ..., s. 160 - 168.
7  KAMIŃSKI, M. K.: Konfl ikt polsko-czeski ..., s. 168 - 179. HRONSKÝ, M.: Rokovania...,                        

s. 144 - 147.
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priniesol až 9. augusta 1919. Konštatoval, že Poliaci odmršťujú nároky Če-
chov na Tešín a požadujú, aby hlasovaním ľudu bolo rozhodnuté v tejto otázke. 
Čo sa našich slovenských zemí týka, my Slováci sme rozhodne proti tomu, aby 
naše Slovensko bolo na čiastky trhané.8 O týždeň nato už Slovák informoval, 
že v Krakove rozniesly sa chýry, že poľská diplomacia sa dohodla s českými 
politikmi v otázke Tešínska a Opavy. Spiš a Orava až po Váh pripadnú vraj 
Poľsku. Nevieme čo je v tom pravdy. Ale my menom celého Slovenska zdvi-
hujeme protest oproti deleniu nášho tela. Spolu chceme byť všetcia a nikdy 
nepripustíme, aby sa niekto dohodol za našu kožu. Slovensko musí byť celé 
už či sa pripojí k Česku a Morave alebo Poľsku.9 Stanoviskom Slovenskej 
ľudovej strany (SĽS) teda bolo jednoznačné zotrvanie Slovenska vcelku, či už 
pri Prahe, alebo pri Varšave. Jediná možnosť, ktorú SĽS odmietala, bol návrat 
pod maďarskú vládu, napriek snahám maďarských politikov o takýto spôsob 
riešenia. 

Rozhodnutie o hraniciach medzi Poľskom a Česko-Slovenskom sa opäť vrá-                                                
tilo na stôl Mierovej konferencii v Paríži. Beneš nakoniec 10. septembra 1919 
vo svojom vystúpení pred komisiou Mierovej konferencie súhlasil s uskutoč-
nením plebiscitu. Poľská strana predložila 12. septembra 1919 nótu, v ktorej 
žiadala vykonanie plebiscitu na územiach politických okresov: Čadca v tren-
čianskom komitáte; Námestovo a Trstená v oravskom komitáte; Spišská Stará 
Ves, Stará Ľubovňa a Kežmarok v spišskom komitáte. Okrem týchto okresov 
žiadali, aby sa plebiscit vykonal aj v šarišskom komitáte, a to v obciach Malý 
Lipník, Matysová, Sulín, Starina, Údol, Hajtovka, Plaveč, Hromoš, Bajerovce, 
Šambron, Legnava, Orlov, Ruská Voľa nad Popradom, Čirč, Ľubotín, Šariš-
ské Jastrabie, Vislanka, Kyjov.10 Mierová konferencia rozhodla 27. septembra 
1919 o vykonaní plebiscitu na sporných územiach Tešínska, na Orave v okre-
soch Trstená a Námestovo, na Spiši v okrese Spišská Stará Ves a v obciach tej 
časti okresu Kežmarok, ktorá leží na severozápad od rozvodia medzi povodím 
Dunajca a Popradu, vrátane obcí, ktorými to povodie prechodí (čiže Javorina 
M.G.).11 Plebiscitné volebné miesta mali byť zriadené v Spišskej Starej Vsi, 
Kacvine, Krempachoch, Lapšiach, Osturni, Hanušovciach, vo Fridmane, Lip-
níku, Jurgove, Javorine, Podvlku, Jablonke, Hornej Zubrici, Dolnej Lipnici,                                                                                                                                 
v Trstenej, Chyžnom, Vitanovej, Oraviciach, Rabči, Veselom, Novoti, Záka-

  8  Slovák, 1919, roč. 1, č. 30, s. 3.
  9  Slovák, 1919, roč. 1, č. 31, s. 3.
10  Archiwum Akt Nowych (ďalej AAN) Varšava, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową                    

w Paryżu (ďalej DPP), škat. 19. 
11  AAN Varšava, DPP, škat. 19, Aneks 5; TIŠLIAROVÁ, Ingrid – TIŠLIAR, Pavol: K problemati-

ke plebiscitu na severnej Orave a na Spiši v 20. rokoch 20. storočia. In: M. Majeríková-Molito-
ris (ed.): Almanach Slováci v Poľsku XIV. Krakov 2014, s. 40.
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mennom, Erdútke, Lomnej, Lokci, Námestove a v Bobrove.12 Termín plebisci-
tu nebol hneď pevne stanovený, čo vyvolávalo nepokoje a napätie na plebiscit-
ných územiach. Na Tešínsku, ale aj pre Oravu a Spiš, tlač viackrát informoval 
o termíne plebiscitu, ktorý sa ale neustále posúval, čo nakoniec viedlo k nepo-
kojom.13 Plebiscitná komisia z toho dôvodu musela žiadať o vojenské posily, 
aby udržala poriadok na Tešínsku. Dokonca sa v tlači objavila aj informácia,          
že na niektorých domoch boly vztýčené rudé prápory a robotníctvo demoštro-
valo proti úradníkom.14 Úrady sa teda obávali predovšetkým možnosti šírenia 
socialistických, resp. boľševických myšlienok. Deň plebiscitu bol určený na-
koniec na 24. júl 1920.15  

Poliaci sa ani naďalej nevzdávali nádeje na vyriešenie hraničného sporu 
mimo nariadený plebiscit, prostredníctvom diplomacie. Zaujímavou je sprá-
va z Tešína z 20. septembra 1919 pre ministra zahraničných vecí vo Varša-
ve. Uvádza sa v nej, že situácia na sporných územiach a stav agitácie hovorí                        
v neprospech Poľska a navrhuje sa účinnejšie zapojenie úradov do agitácie, 
vytvorenie ciest a železníc a zásobovanie týchto a okolitých okresov. Najza- 
ujímavejšou časťou správy je pre nás tá, týkajúca sa Slovenska: Konečně víme, 
že v komisi plebiscitové na Oravě a Spiši jistá idea a jistá naděje, že vůbec 
k plebiscitu nedojde, poněvač Slováci prý brzy povstanou proti Čechům, což 
bude heslem pro válku Maďarů. Polsko musí tenkrát dopomoci Maďarům                       
i v rámci státu uherského dosáhnout pro Slovensko autonomii zač Maďari pro-
hlási desinteresment na Spiš, Oravu a Čadce...16  Nádeje Poľska sa však v tejto 
dobe nesplnili a naďalej pokračovali prípravy na plebiscit.

Poliaci videli v získaní území Oravy a Spiša, ako nás informuje správa ur-
čená Ministerstvu zahraničních věcí v Prahe, viacero hľadísk. Správa čerpala 
z článku Význam Spiša a Oravy pre Poľsko, uverejnenom v Kurjeri Polskom 
dňa 7. decembra 1919. Prvé stanovisko bolo strategické, keď autor vnímal 
pozíciu Podhalia a Nového Targu ako nevýhodnú z dôvodu, že ide o klinovité 
územie, na troch stranách susediace s cudzím štátom, který jak víme chová 
se vůči nám nejen nepříznivě, ale přímo nenávistně. Toto kritické postavenie 

12  VRABCOVÁ, Eva: Ústredná komisia pre plebiscit na Spiši a Orave v Ružomberku. Inventár. 
Bratislava s. 3.

13  Hlasovanie v Spiši a Orave. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 116, s. 1.
14  Kritická situácia na Tešínsku. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 48, s. 1.
15  KAZMEROVÁ, Ľubica: Slovensko-poľské vzťahy a podmienky ich vývinu v rokoch 1918                         

- 1924. In: J. Hvišč (ed.): Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov. Bratislava 2003, s. 150 
– 151; MAJERÍKOVÁ, Milica: Vojna o Spiš. In: Almanach Slováci v Poľsku XI. Krakov 2007, 
s. 34.

16  Slovenský národný archív (ďalej SNA) Bratislava, fond Ústredná kancelária pre plebiscit                             
na Spiši a Orave v Ružomberku (ďalej ÚKP), inv. č. 17, č. 5/1920.
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by sa zmenilo pripojením Spiša a Oravy k Poľsku, keď by v tomto prípade 
Podhalie tvorilo s novými okresmi súvislý celok. Nasledovným stanoviskom 
bolo národohospodárske, pričom Podhalie pokladá autor za hospodársky ne-
samostatné, ktoré je odkázané na dovoz z cudzích okresov, predovšetkým                                                                
zo samotnej Oravy a Spiša. Oravu a Spiš pokladá napriek hornatému charakte-
ru za poľnohospodársky lepšie situované a kým na Podhalí daří se sotva oves, 
nebo v nejlepším případě nějaký velice špatný druh žita, vidíme na příklad           
v Oravě překrásné druhy a dokonce i pšenici. Sklízeň bývá zpravidla tak hojná, 
že směle lze obilí odtud vyvážeti do sousedních území. Ještě lépe situována jest 
v tom ohledu Spiš. Tam zejména v údolí Popradu daří se vše, s čím setkáváme 
se v okresích pokladaných za rolnické, takže místní půda může konkurovati                                     
s nejúrodnějšími částmi Polska. Autor vyzdvihuje aj lesné bohatstvo Oravy               
a Spiša, ktoré je možno použiť na vývoz a zásobovanie iných okresov. Upo-
zorňuje aj na rozvíjajúci sa priemysel, predovšetkým textilný a drevársky, 
ktorý začína zasahovať aj do Podhalia. Posledným stanoviskom, na ktoré 
autor článku poukazuje, je zdravotnícke hľadisko. Predkladá predovšetkým 
možnosť liečby tuberkulózy, pričom južné svahy Tatier pokladá za vhodnejšie                             
na túto liečbu, vzhľadom na poveternostné podmienky.17 Všetky tieto aspekty, 
plus ešte národnostný, pokladá autor za životne dôležité pre Poľsko a apeluje                                                                                                             
na vládne orgány, aby vyvíjali väčšiu aktivitu v prospech priaznivého výsled-
ku plebiscitu na Orave a Spiši. Poukazuje na aktivitu československých orgá-
nov a domnieva sa, že v súčasnej dobe (december 1919), by plebiscit dopadol                           
v neprospech poľskej strany. 

Národnostná situácia na sporných územiach nebola úplne jasná. Poliaci sa 
odvolávali na sčítanie ľudu z roku 1910, ktorého výsledky boli pre slovenskú 
národnosť značne nepriaznivé. Na Spiši sa malo v tom roku nachádzať v 23 
obciach 1 657 inonárodných obyvateľov, kým na Orave až 15 839.18 Nespoľa-
hlivosť týchto výsledkov na hornej Orave dokazuje československé sčítanie        
z roku 1919, podľa ktorého v celej Orave žilo 69 480 Slovákov, kým Poliakov 
len 2 500.19 Pravdepodobné je, že goralské obyvateľstvo týchto území nemalo 
v roku 1918 a v prvom polroku 1919 úplne jasnú predstavu, do ktorého štá-
tu chce patriť. Podliehalo propagande vedenej z obidvoch strán, aj keď treba 
povedať, že z poľskej strany sa prejavovala väčšia starostlivosť o dané obce                    
a obyvateľstvo.  

17 Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky Praha (ďalej AMZV Praha), Zastupitel-
ské úřady v Polsku 1918 - 55 (ďalej ZÚP), č.j. 2486/508.

18 BIELOVODSKÝ, Andrej: Severné hranice Slovenska. Bratislava 1946, s. 89 - 92.
19  Štátny archív Levoča (ďalej ŠA Levoča), Spišská župa 1860 - 1922 (ďalej SŽ), č. 7934/1919.
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20  Slovák, 1919, roč. 1, č. 34, s. 2.
21  Slovák, 1920, roč. 2, č. 4, s. 4.
22  Slovák, 1919, roč. 1, č. 38, s. 2.
23  Nebezpečné zjavy za hranicou. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 50, s. 1.

V tomto období kolovalo Slovenskom množstvo klamlivých správ o bu- 
dúcnosti Tešínska, Oravy a Spiša. V Slovákovi sa už 6. septembra 1919 obja-
vila správa, že otázka Tešínska sa nevyvíja v prospech ČSR a že Veľká Britá-
nia je naklonená možnosti odovzdať Tešín Poľsku za to, že pomáha Anglicku                                                                                                                        
v boji proti ruským boľševikom.20 Táto možnosť bola len hypotézou, a na dru-                                                                                                                                             
hej strane, v tomto období bojovali proti boľševikom aj československé légie                                                                                                                               
v Rusku, takže by prípadne aj Praha bola mohla podobným spôsobom argu-
mentovať. Napriek tomu, takáto možnosť sa v Slovákovi objavila aj v neskor-
šej dobe. Začiatkom januára 1920 noviny informovali, že zástupcovia Doho-
dových mocností rokujú v Prahe a vo Varšave o urovnaní, ktoré by uspokojilo 
oba štáty. Tešinsko má byť bez plebiscitu pripojené ku našej republiky. Poliaci 
za to zrieknutie majú byť odškodnení z Ruska. Dostali by Volynsko, Bielu Rus 
a časť územia litevského. Okrem toho dostalo by Poľsko i východnú Halič.21  
Poľsko-ruská vojna teda zohrávala v predstavách redakcie Slováka významné 
miesto, o čom svedčí aj množstvo článkov v ktorých sledovali postup poľ- 
ských vojsk, respektíve diplomatické konania poľskej vlády. Možnosť výmeny                                                                                                                               
Tešínska za zisky na východe ale reálne v plánoch Dohody nehrala úlohu.

Naproti tomu 3. októbra 1919 prišiel Slovák so správou, že šíria sa hlasy 
o neutralizácii Tešínska, čo malo znamenať, že toto územie nepripadne ani 
Poľsku ani ČSR. Z Tešínska sa malo vytvoriť autonómne územie pod dozo-
rom Spoločnosti národov, pričom uhoľné bane na Tešínsku už mali mať kú-
pené Spojené štáty americké.22 Prirodzene, táto správa bola nepravdivá a USA         
nemali žiadny záujem angažovať sa v strednej Európe vzhľadom na svoju      
politiku izolacionizmu, ku ktorej sa po prvej svetovej vojne vrátili. Nakoniec 
v marci 1920 priniesol Slovák správu, že na Tešínsku Poliaci opakovane vy-
volávajú nepokoje pod zámerom využiť následne situáciu tam urobiť poriadok 
a vojensky obsadiť toto územie. Tieto ich snahy mali podporovať aj Maďari              
a Taliansko. Poliaci sú dohodnutí s Maďarmi, o tom neni pochybnosti. Ich oči 
stále gánia na Slovensko a karpatskú Rus.23 

Proti prípadnému pripojeniu Oravy, Spiša a Tešínska k Poľsku sa samozrej-
me konalo množstvo delegácií, protestov a demonštrácii. O jednej informoval 
aj Slovák, keď písal, že 28. septembra 1919 sa v Trstenej konalo veľké shromaž-
denie slovenskej ľudovej strany v Orave za integritu Oravy, Spiša a Tešínska. 
Na tomto zhromaždení vystúpili viacerí rečníci, medzi inými Dr. Ján Kovalík, 
predseda SĽS na Orave, kat. farár v Liesku Andrej Bážik a František Skyčák. 
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24  Veľké shromaždenie slovenskej ľudovej strany v Orave za integritu Oravy, Spiša a Tešínska.               
In: Slovák, 1919, roč. 1, č. 39, s. 1.

25 Slovák, 1920, roč. 2, č. 59, s. 4.
26 Slovenské plebiscitné zhromaždenie. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 111, s. 3. Podobné plebiscitné 

zhromaždenia v prospech ČSR, ktorých sa zúčastnili Matiašovský a Martančík, sa konali aj 
v Haligovciach, Vyšných Lapšoch a Lipníku, resp. v Richvalde. Slovák, roč. 2, č. 105, s. 3, 
28.5.1920. Slovák, 1920, roč. 2, č. 95, s. 3.

27  Slovák, 1920, roč. 2, č. 123, s. 3.

Kovalík informoval o útokoch zo strany Národných novín, ktoré toto zhro-
maždenie už vopred označili, že sa malo rokovať o odtrhnutí Spiša a Oravy                                                
od Česko-Slovenskej republiky. Prirodzene tento útok Kovalík odmietol, vyslo-
vil sa aby celá Orava a Spiš ku Slovensku a Tešínsko k našej republike patrily, 
a poukazoval na hospodárske, spoločenské a politické dôvody a zväzky, ktoré 
Oravu pútajú k Slovensku. V podobnom duchu mali hovoriť aj ostatní rečníci. 
Záverom zhromaždenia bola prijatá – ako nás informuje Slovák – rezolúcia                                                                                                                             
v nasledujúcom znení: Veľké shromaždenie slovenskej ľudovej strany v Orave, 
vydržiavané v Trstenej 28. septembra s najväčším oduševnením žiada integritu 
Česko-Slovenskej republiky, a preto rozhodne protestuje proti odtrhnutiu Oravy 
Spiša a Tešínska; vyslovuje svoju loyálnú oddanosť pánu prezidentovi Republi-
ky; vyhlasuje, že ako doposaváď neohrožene hájila strana integritu Česko-Slo-
venskej Republiky, tak aj vtedy bude túto integritu neohrožene hájiť, keď Slo-
vensko bude mať svoju žiadanú a sľúbenú samosprávu (autonómiu) obzvlášte 
v rečovom, zákonodárnom, administratívnom, súdobníckom, hospodárskom, 
cirkevnom, školskom ohľade; žiada spravovanie celého štátu na kresťanských 
zásadách, vychovávanie mládeže v náboženskom duchu a upotrebenie jestvu-
júcich, roduverných slovenských síl vo všetkých odboroch štátneho života                          
na Slovensku.“ 24 Podobne vyjadrili svoju vôľu aj Spišiaci, keď vyslali dele-
gáciu 150 spišských Magurčanov do Prahy k prezidentovi republiky T. G. Ma-                                                                                                                                      
sarykovi pri príležitosti jeho 70.-tych narodenín, aby ukázali svoju vernosť                             
a prítulnosť k československej republike.25 Na plebiscitnom zhromaždení                    
v spišských Matiašovciach a v Reľove rečnili aj americkí Slováci Jozef                                                                                                                                      
Matiašovský a Ján Martančík, rodáci zo Spiša. I na tých oboch miestach dôraz-
ne vyjadril ľud svoju žiadosť, že aj naďalej chce prislúchať ku Slovensku.26               
O demonštráciu pre Poľsko sa snažili aj poľskí predstavitelia. Dňa 13. júna 
1920 prišiel na plebiscitné územie do Spišskej Starej Vsi poľský generál Lati-
nik spolu s Machayom a inými poľskými agitátormi. Ľud ich mal ale odmiet-
nuť so slovami, kde boli vtedy Poliaci, keď Maďari slovenský národ utláčali, 
Hlinku areštovali. Prečo sa Poliaci vtedy o nás nestarali? 27

Slovák taktiež informoval o listoch Slovákov z Ameriky, ktorí sa jedno-
značne vyjadrovali v prospech Slovenska a teda ČSR. Dokonca sa objavila aj 
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28  Slovák, 1920, roč. 2, č. 7, s. 3.
29  Slovák, 1920, roč. 2, č. 9, s. 4.
30  TIŠLIAROVÁ, I. – TIŠLIAR, P.: K problematike plebiscitu..., s. 45.
31 Slovák, 1920, roč. 2, č. 9, s. 3.
32 Slovák, 1920, roč. 2, č. 20, s. 3.
33 Slovák, 1920, roč. 2, č. 38, s. 3.

správa rodáka z Richvaldu Jána Bombara, že My sme tu už hlasovali 10. de-                                                                                                                                           
cembra, lebo Slovenská Liga postarala sa u mierovej konferencii v Parí-
ži, aby aj nám bolo dovolené hlasovať. My sme už vykonali svoju povinnosť                             
za národ náš slovenský. Vykonajte aj vy, že chcete ostať aj naďalej Slovákmi 
a nie Poliakmi.28 Podobne písal aj ďalší richvaldský rodák Michal Mačuga už 
30. novembra 1919. Ten písal v zastúpení viacerých Slovákov v USA. V liste 
uznával, že reč naša je miešaná následkom stykov s bratmi Poliakmi, ale nie 
je polskou rečou. Aj on spomínal hlasovanie medzi americkými Magurčan-         
mi a Oravcami, ktoré bude zaslané do Paríža na mierovú konferenciu. Podľa 
neho sa títo Slováci v USA vyjadrili, že za žiadnych podmienok neprajeme 
si, aby obce nášho severného Spiša a severnej Oravy prislúchaly k Poľsku... 
Že na žiaden pád nechceme ani nikdy nebudeme prislúchať ku šľachtickému 
Poľsku.29 Popieral teda etnografi cké stanovisko, na základe ktorého Poliaci 
opierali svoje nároky na slovenské územia, a prezentoval ich len ako dôsledok 
stáročných kontaktov. Aj zahraniční Slováci teda prejavovali zvýšený záujem 
o osudy svojich rodných dedín na Slovensku. 

Sporné územie sa až do doby plebiscitu dostalo pod správu Medzinárodnej 
plebiscitnej komisie, ktorá sídlila v Tešíne. Skladala sa zo zástupcov spoje-
ných i združených mocností a pôsobili pri nej aj zástupcovia obidvoch spor-
ných štátov. Česko-Slovenskú vládu zastupoval Rudolf Matouš.30 Táto komi-
sia mala prísť na územie Tešína koncom januára 1920, pričom Tešínsko malo 
byť obsadené dohodovým vojskom.31 Komisia prišla teda do Tešína, ktorý 
sa stal jej hlavným sídlom. Následne sa mala vytvoriť subkomisia pre Oravu                                      
a Spiš, ktorá v týchto dňoch ... odíde do Spiša a Oravy, ako o tom informo-
val Slovák 12. februára 1920.32 Táto subkomisia podliehala priamo pod Tešín                       
a nemohla teda rozhodovať bez vedomia medzinárodnej plebiscitnej komi-                                                                                                                                          
sie. Už 8. februára prišla táto subkomisia, spolu so zástupcom poľskej vlády 
Dr. Józefom Diehlom a zástupcom československej vlády Mariánom Blahom 
do Spišskej Starej Vsi. Na Spiši sa zdržala dva dni, pričom navštívila viacero 
dedín a následne odcestovala na územie hornej Oravy. Subkomisia oznámi-
la obyvateľstvu, že do dvoch týždňov prevezme správu plebiscitných území                                                                                          
a československé vojsko bude vystriedané talianskym.33 Následne ale 12. mar-                                                                                                                                             
ca Slovák informoval, že československé vojsko na Orave a Spiši dostalo                      
pokyn vyprázdniť do štyroch dní plebiscitné územie, keď príde telegram                                        
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s rozkazom na evakuáciu, a že ich miesta zaujmú nakoniec francúzske jed-
notky.34 Francúzska jednotka v počte 50 mužov prišla na plebiscitné územie                     
do Jablonky až 27. marca 1920 a československé oddiely sa stiahli následne  
až 29. marca 1920. Naďalej však zotrvávali niektoré československé jednotky 
na plebiscitnom území v civilnom prestrojení.35 

Medzinárodná plebiscitná komisia vydala až 6. mája 1920 svoje rozhod-
nutie, ktorým udelila štyrom svojim členom plnú moc na vykonávanie správy 
a organizovanie plebiscitu na Orave a Spiši. Táto medzinárodná subkomisia 
sídlila v Jablonke na Orave. Tvorili ju bývalý britský koloniálny úradník John 
Maurice Pearson, dôstojník gen. štábu francúzskej armády kpt. de La Forest-
Divonne, bývalý úradník talianskeho konzulátu v Budapešti gróf C. Tornielli    
a tajomník japonského vyslanectva v Paríži Kurihara.36  

Hlasovacie právo pri plebiscite mali len tie osoby, ktoré boli staršie ako 
20 rokov a mali pred 1. augustom 1914 domovské právo v tých obciach,                                      
v ktorých sa malo hlasovať.37 Z hlasovania mali byť vylúčené všetky osoby 
s nestálym bydliskom a právne nespôsobilé. Do 30. apríla 1920 mali byť vy-
hotovené zoznamy voličov.38 Na základe tohto práva, nemal žiadny Poliak, 
ktorý sa prisťahoval na plebiscitné územie a oženil sa tam, domovské prá-
vo samotným pobytom a platením daní, ale naopak, jeho manželka stratila 
domovské právo a stala sa poľskou príslušníčkou.39 Dokonca aj z Ameriky 
došlo približne 1500 hlasovacích lístkov od amerických Slovákov pochádzajú-
cich z oravského plebiscitného územia, na ktorých vyjadrovali svoje prianie, 
aby toto územie ostalo pri Československu. Ich hlasovacie lístky boli platné,                                                                                                    

34 Slovák, 1920, roč. 2, č. 45, s. 4.
35 TIŠLIAROVÁ, I. – TIŠLIAR, P.: K problematike plebiscitu..., s. 46.
36  Charakteristika týchto úradníkov o ich postoji k plebiscitu hovorí: Pearson - ... namáha sa byť 

nestranný a vecný. De La Forest Divonne – ... rodinu má v Krakove. Pravdepodobne podľa                      
z Tešína obdržených direktiv v prvom rade mu záleží na tom, aby poľské záujmy boli chránené 
následkom terajšej fran. zahr. politiky, ktorá sa dúfa, že polský štát poskytne dostatočnej ga-
rancii k tomu, aby nem. štát paralyzovalo z východu... Grof Tornielli - ... Je úplne pod poľským 
vplyvom, čo sa z poľsko-maďarsko italsk. sympatii ľahko dá vysvetliť. Š. Kurihara - ... je úplne 
za RČS. S poľskou politikou vôbec nesympatizuje... Pri pojednávaní hľadí byť vecným a ná-
sledkom toho vždy podporuje českoslov. záujmy. SNA Bratislava, Minister ČSR s plnou mocou 
pre správu Slovenska 1918 - 1927 (ďalej MPS), č.140/306. DULOVIČ, Erik: Agrárny politik, 
Orava a Spiš 1919 - 1922. In: MICHÁLEK, Slavomír a kol. (ed.): Juraj Slávik Neresnický                                                         
– od politiky cez diplomaciu po exil. Bratislava 2006, s. 122.

37 TIŠLIAROVÁ, I. – TIŠLIAR, P.: K problematike plebiscitu..., s. 41.
38 Plebiscit na Tešínsku, v Orave a Spiši. In Slovák, 1920, roč. 2, č. 76, s. 3.
39 SNA Bratislava, ÚKP, č. 19/1919. V tomto fonde nachádzame informáciu, že voliť mohli všetci, 

ktorí mali na plebiscitných územiach domovské právo pred 1. septembrom 1914, rozdiel tvorí 
teda jeden mesiac.
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40  TIŠLIAROVÁ, I. – TIŠLIAR, P.: K problematike plebiscitu..., s. 42.
41 HOUDEK, Fedor: Vznik hraníc Slovenska. Bratislava 1931, s. 314.
42  SNA Bratislava, MPS, č. 5501. 
43 SNA Bratislava, ÚKP, č. 1/pleb/1919.
44 DULOVIČ, E.: Agrárny politik..., s. 121.
45 ORLOF, Ewa: Polska działalność polityczna, dyplomatyczna i kulturalna w Słowacji w latach 

1919 - 1937. Rzeszów 1984, s. 46.
46 AMZV Praha, ZÚP, škat. 60, č. 681.P.
47 Slovák, 1920, roč. 2, č. 17, s. 2-3.

keďže pred určeným dátumom (1. august 1914) nemali ešte americké občian-
stvo a boli príslušní podľa domovského práva na plebiscitné územie.40 

Poliaci sa ani naďalej nevzdávali nádeje na vyriešenie hraničného sporu 
mimo nariadený plebiscit, prostredníctvom diplomacie. V tejto dobe sa objavil 
návrh, aby sa o hraniciach rozhodlo arbitrážou a oba zainteresované štáty mali 
o arbitráž požiadať belgického kráľa. Československo tento návrh odmietlo.41  

Na plebiscitnom území priamo pôsobili orgány zriadené pre túto príleži-
tosť: V Ružomberku bola zriadená Ústredná kancelária pre plebiscit na Orave 
a Spiši na čele s poslancom Národného zhromaždenia Janom Burjanom. Síd-
lom Plebiscitnej komisie pre Oravu bola Trstená – neskôr Tvrdošín – na čele              
s poslancom Jánom Jančekom mladším, a sídlom Plebiscitnej komisie pre Spiš 
bola Spišská Belá na čele s Msgr. Mariánom Blahom.42 Pri prezídiu Ministra 
ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska bol pre rýchlejšie vybavovanie ple-
biscitných záležitostí menovaný spojovací úradník medzi ministrom, plebiscit-
nými komisiami a ministerstvom vnútra ČSR. Stal sa ním dekrétom z 22. sep-
tembra 1919 úradník Anton Pudláč.43 Pri medzinárodnej subkomisii sídliacej 
v Tešíne bol za delegáta čs. vlády menovaný Msgr.  Blaha. Z dôvodu veľkého 
vyťaženia a na požiadanie samotného Blahu a plebiscitných pracovníkov Jan-
čeka a Burjana bol za zástupcu čs. delegáta menovaný poslanec Juraj Slávik.44

Na poľskej strane pôsobili v rámci plebiscitu Komitet Obrony Spisza                              
i Orawy na čele s Dr. Janom Bednarskim a v Novom Targu vytvorený Głowny 
Komitet Plebiscytowy, na čele s Walerym Goetlom.45 Zároveň pôsobila priamo 
vo Varšave zvláštní plebiscitní komise pro Horní Slezsko. Machay sa snažil, 
aby bola vo Varšave vytvorená podobná plebiscitná komisia aj pre Spiš a Ora-
vu, aby sa medzi varšavským obyvateľstvom rozšírilo vedomie o slovenskej 
otázke.46 

Všetky vytvorené úrady pre správu plebiscitného územia sa snažili zapô-
sobiť na obyvateľstvo týchto území rozličnými prostriedkami. Rozvinula sa 
značná propaganda, ktorá mala napomôcť priaznivému výsledku plebiscitu pre 
Československo. Poliaci sa odvolávali aj na náboženské cítenie obyvateľstva, 
ktoré bolo hlboko veriace a argumentovali českým husitstvom a ateizmom.47  
Vzhľadom na excesy, ku ktorým dochádzalo zo strany českého vojska, mali 
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48 Ako pripravuje Ján Janček ml. plebiscit v Orave. In Slovák, 1920, roč. 2, č. 17, s. 2 - 3.
49  Jančeka ako plebiscitného komisára kritizoval aj Karol Štiasny, redaktor bývalých „Oravských 

novín“, ktorý sa po ukončení hraničného sporu vrátil domov do USA. Vyhlasoval, že Jan-
ček sa venoval prevažne svojej poslaneckej kariére, respektíve rodinnému podniku – továrni                   
na zápalky v Ružomberku,, a svojim postojom proti Hlinkovi a katolíkom popudzoval tamojší 
ľud. Doslova napísal, že Jančeka ani najmenej nehryzie svedomie nad tým hrozným tragikumom, 
že 15 slovenských obcí Oravy dané bolo Poľskej rzeczipospolitej. Jano Janček ml. na plebiscit-
nom území. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 244, s. 2.

50 List z Oravy. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 42, s. 3.
51 Oravci a Spišiaci neverte Poliakom! In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 122, s. 3. V tomto článku upo-

zorňoval pisateľ aj na zlú hospodársku situáciu v Poľsku, židovský problém, poľský šovinizmus 
a pod. Pokračovanie článku vyšlo aj v nasledujúcom čísle. Slovák, 1920, roč. 2, č. 123, s. 1 - 2.

aj tieto argumenty svoju hodnotu a ovplyvňovali myslenie obyvateľstva. Ako 
poukazuje Slovák, náboženskú mienku oravského obyvateľstva poburoval aj 
samotný plebiscitný komisár Janček, ktorý v snahe vylepšiť svoje postave-
nie v agrárno-roľníckej strane za ňu horlivo agitoval, pričom sa neštíti... urá-          
žať náboženský cit tunajšieho ľudu, podkopávať u ľudu úctu ku svätej spovedi 
a ku chrámovej kazateľnici, nad čím sa ľud hlboko pohoršuje a znepokojuje.48 
Janček však aj naďalej ostal plebiscitným komisárom pre Oravu až do skonče-
nia svojho úradu.49  

Československá strana sa starala aj o lepšiu administráciu plebiscitných 
území, ale toto jej úsilie sa nie vždy stretávalo s pochopením. Bolo to spôsobe-
né tým, že vláda sa snažila posielať na toto územie katolíckych úradníkov. Ako 
ale vyplynulo, úradníkom, ktorí boli evanjelikmi a pôsobili na tomto území, 
prikazovala, aby sa zúčastňovali katolíckych obradov, procesií a pod. Takýto 
nátlak na úradníkov sa nie všetkým páčil a odkazovali preto prostredníctvom 
Slováka vláde, že my si vieme uctiť aj evanjelika, kto je poriadny, poctivý Slo-
vák. Ale vy čachrujete s vierou, chcete takýmto podvodom ukázať že aj katolík 
môže byť zeleným agrárnikom.50 Slovák sa snažil otupiť hrany poľskej kato-
líckej propagandy, keď na adresu poľského katolicizmu napísal nasledujúce 
stanovisko: Ani to náboženstvo neni tu už také, ako to vám poľskí agitátori 
predkladajú... Ten príkladne zbožný národ keď už začne s prúdom času, môže 
sa hlboko spustiť. Za kňazov, za rehoľníkov, za mníšky tu už zhola nikto nejde, 
a pred pár rokmi bol nátisk, mnohých odpúdzali a vyberali v silách. Kláštorné 
noviciáty sú úplne prázdne a celá teológia má 1 – 2 klerikov, už aj pátrov chy-
buje.51 Toto stanovisko ale uverejnil Slovák v dobe, keď už rozhodnutie nebolo 
v rukách obyvateľstva.

V dôsledku propagandy a agitácie, ktorá prebiehala na sporných úze-            
miach, vzrástlo napätie medzi Československom a Poľskom. Obyvatelia Ora-
vy a Spiša taktiež neostali pasívni. Z tohto obdobia sa zachovalo množstvo 
petícií a žiadostí, s ktorými sa obracali na plebiscitných komisárov. Obyvatelia 
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52 KLIMKO, Jozef: Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej republiky (1918-1938).    
Bratislava 1986, s. 59.

53 Štátny archív Bytča (ďalej ŠA Bytča), Oravská župa II. (ďalej OŽ II.), inv. č. 1718, č. 1025.
54 SNA Bratislava, ÚKP, č. 200/1919.
55  SNA Bratislava, ÚKP, č. 478/1920.

organizovali aj delegácie k prezidentovi Masarykovi a ministrovi zahranič-
ných vecí Benešovi. Títo sľúbili obyvateľom sporného územia pomoc a utvr- 
dzovali ich, že vec sa vyrieši v ich prospech.52 

V pôsobnosti vytvorených plebiscitných úradov stáli predovšetkým hos-
podárske vplyvy na obyvateľstvo. Plebiscitní komisári boli oprávnení podnik-
núť v záujme plebiscitu všetko, čo uznali za vhodné. Ich opatrenia platili až                         
do skončenia plebiscitu. Vzhľadom na ukončenie štvorročného konfl iktu, stra-
ty mužského obyvateľstva a daňové zaťaženie, prípadne nepriaznivú situáciu 
československej ekonomiky, ktorá prevzala časť vojnového dlhu rozpadnutého 
Rakúsko-Uhorska, bola hospodárska situácia na Slovensku v zúfalom stave. 
Chýbali mnohé suroviny a potraviny, predovšetkým soľ, obilie, múka, zemia-
ky a petrolej. Mnohé tovary a potraviny boli len na prídel. Vďaka plebiscitu sa 
na Spiši a Orave vytváral mýtus blahobytu v Československu, s poukazovaním 
na hospodárske ťažkosti Poľska. Nariadením Ministerstva ČSR s plnou mocou 
pre správu Slovenska sa mala zásobovaniu Oravskej a Spišskej župy venovať 
zvláštna pozornosť. Ministerstvo požadovalo od svojich podriadených úradov, 
aby žiadostiam oravského a spišského župana bezpodmienečne vyhoveli, hoci 
aj na úkor stanovených zásad zásobovania.53 

Na danú hospodársku situáciu reagovali komisári rozličnými opatreniami. 
V snahe zlepšiť zásobovanie území Oravy a Spiša, nariadili úpravu ciest a ko-
munikácií, ktoré boli následkom neštrkovania počas vojny v dezolátnom stave. 
Do týchto prác, však nebolo zapojené miestne obyvateľstvo, pretože mimo-                                                                                                                                           
riadne pomery v Orave nedovoľujú, aby obyvateľstvo bolo nútené k pomoci                                                                                                                                           
na riadnu úpravu ciest. Na opravu ciest sa využívali vojenské vozidlá.54 Poľská 
strana si uvedomovala nevýhodnú cestnú a železničnú sieť na týchto územiach 
a snažila sa ju riešiť. Správa z Tešína o ceste po Orave a Spiši ministrovi za-
hraničných veci vo Varšave upozorňovala na túto skutočnosť a žiadala, aby sa 
čo najskôr začali stavať cesty a železnice, ktoré by zabezpečovali spojenie ple-
biscitných území práve s Poľskom, čo by sa stalo významným agitačným pro-
striedkom. Najvýznamnejší problém videla v tom, že obyvateľstvo plebiscit-
ných území bolo orientované na slovenské trhy a len zriedka sa zúčastňovalo 
trhov v Novom Targu. Taktiež spojenie Zakopaného s Novým Targom a ďalej 
smerom na Živiec a Tešín bolo nevyhovujúce, keďže samotná Medzinárodná 
plebiscitná komisia mala často dochádzať do Nového Targu a Zakopaného.55 
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Minister s plnou mocou pre správu Slovenska sa staralo aj o riešenie vo-
jenskej otázky, keďže na územiach Oravskej a Spišskej župy boli umiestne-
né vojenské posádky, ktoré mali dodržiavať poriadok, chrániť územie pred 
prípadným poľským útokom a napomáhať pri rekonštrukcii hospodárstva.                
Minister nariadil županým úradom v Dolnom Kubíne a v Levoči, aby s ohľa-
dom na blížiaci sa plebiscit v župe a v záujme priaznivého výsledku, boli upo-
vedomené všetky vyživovacie komisie pri slúžnovských úradoch, aby pri roz-
hodovaní o nových nárokoch na vojenský vyživovací príspevok postupovali 
čo najbenevolentnejšie, samozrejme dodržiavajúc zásadné zákonné predpisy.56 
O ohľade na obyvateľstvo dostatočne vypovedajú aj prípady, kedy sa muži 
z plebiscitných území povolaní do vojenskej služby uchýlili do Poľska a pri 
ich návrate im bola jednak udelená amnestia a jednak zotrvali v domovských 
obciach, aby sa mohli starať o svoje hospodárstva a súčasne pozitívne ovplyv-
ňovať mienku miestnej populácie v prospech Československa.57 Súčasne bolo 
aj vojsko, ubytované na plebiscitnom území, prípadne na územiach hraničia-
cich s týmito územiami, inštruované, aby sa správalo pokojne, bez excesov 
a aby obyvateľstvo nemuselo zásobovať toto vojsko z vlastných zdrojov.58  
Plebiscitný komisár na Orave dokonca nariadil veliteľstvu vojenskej posádky 
v Tvrdošíne, aby vyprázdnilo faru, v záujme dobrej veci a priateľskej shody 
českého a slovenského živlu.59 Z vojenských zásob boli zároveň zadarmo roz-
dávané chudobnejšiemu obyvateľstvu plebiscitných okresov staršie vojenské 
blúzy.60 Vojakom bol v záujme dobrého výsledku plebiscitu vyplácaný naďalej 
demobilizačný paušál, aj napriek tomu, že toto vyplácanie bolo už na ostatnom 
území štátu pozastavené.61 Plebiscitní komisári žiadali, aby sa počas žatvy ne-
povolávali muži z plebiscitných území do vojska a ostávali doma vypomáhať 
s prácami. Podobne aj už odvelení vojaci boli prepúšťaní na 2 - 3 týždne, aby 
sa mohli zúčastniť žatvy.62 Samotní vojaci boli využívaní aj prostredníctvom 
komisárov na agitáciu v prospech Československa, pričom jednak pôsobili 
vlastnou aktivitou a jednak mali na starosti monitoring osôb ovplyvňujúcich 
myslenie obyvateľstva, predovšetkým kňazov.63 Na plebiscitnom území Spiša 
takto agitovalo a pôsobilo 22 legionárov. Spišský župan navrhol Ministerstvu 
s plnou mocou pre správu Slovenska, aby aspoň časť z týchto vojakov bola                          

56  SNA Bratislava, MPS, inv. č. 462, č. 7291, č. 38/305.
57  SNA Bratislava, ÚKP, č. 213, 258 a 263/1919; MPS, inv. č. 474, č. 416, č. 340, č. 508, č. 509.
58 SNA Bratislava, ÚKP, č. 485/1920.
59 SNA Bratislava, ÚKP, č. 124/1919.
60 SNA Bratislava, ÚKP, č. 134/1919. 
61 SNA Bratislava, ÚKP, č. 514/1920.
62 SNA Bratislava, MPS, inv. č. 473, 146, 156 a 302.
63 SNA Bratislava, MPS, č. 102/1919; škat. 311, inv. č. 473, č. 134.
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po obsadení tejto oblasti dohodovým vojskom preoblečená do civilných šiat                                                                                                                                             
a ponechaná na území aj počas samotného plebiscitu pod zámienkou, že sa 
starajú o zásobovanie a kontrolujú stravovanie.64 Podobne aj československí 
dôstojníci pochádzajúci z plebiscitných území boli na žiadosť komisárov pre-
púšťaní na dovolenku za účelom agitácie a propagandy v prospech Českoslo-
venska.65 

Obce ležiace na spornom území zasielali plebiscitným orgánom správy,               
v ktorých sa sťažovali na nedostatok potravín. Tieto ponosy mali prednost-
né právo na vybavovanie vzhľadom na plebiscit a boli zásobované, aj keď                                                  
nie v plnom množstve, žiadaným tovarom, potravinami. Zakaždým sa orgány 
snažili poslať aspoň časť žiadaných zásob.66 Československá strana sa snažila 
o zásobovanie a zvláštne výhody aj pre priľahlé okresy, aby v obyvateľstve 
plebiscitných okresov nevznikol dojem, že situácia v zbytku štátu sa radikálne 
odlišuje od hospodárskeho zásobovania a pomerov na ich územiach. Obyva-
teľstvo bolo teda prioritne zásobované nedostatkovými surovinami a tovar-
mi, čo niektorí podnikaví občania využívali na vykonávanie pokútneho ob-
chodu jednak s poľskými kupcami a jednak so slovenskými obyvateľmi, ktorí 
prichádzali na tieto územia.67  

Aj poľská strana sa snažila o zásobovanie pohraničných okresov plebiscit-
ných území, aby sa vyhli skutočnosti, žeby sa na Oravu a Spiš po evakuácii 
československého vojska hrnulo poľské pohraničné obyvateľstvo za potravi-
nami a tým podalo dôkaz fatálních poměrů aprovisačních v Polsku. Poľskí 
plebiscitní úradníci upozorňovali príslušné orgány na skutočnosť, že okresy 
novotargský, žyvěcký jsou nejvíce vyhladovělé z celého Malopolska.68 Vo svo-
jich letákoch poľská strana sľubovala, že ak Spiš pripadne k nim, bezodkladne 
vystavime železničnú trať, ktorá spojí Spiš s Poľskou, aby sme sa mohli s Vami 
podeliť vo všetkom čo máme.69 

Plebiscitní komisári žiadali od Ministra s plnou mocou pre správu Slo-
venska predovšetkým zásobovanie obilím, liehom pre hospodárske potreby, 
umelými hnojivami a taktiež tabakom. Tabak a cigarety sa stávali žiadaným 
tovarom, keďže podľa správ županov mnohí goralskí obyvatelia boli náruži-
vými fajčiarmi a opatrenia nariaďujúce zhabanie pašovaného tabaku sa stre-
távali s odporom.70 Tabakom zásobovali plebiscitné územia aj Poliaci, ktorí 
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zdarma dávajú fajčivo... K tomuto účelu majú celú armádu žiakov a žiačok                                      
z vyšších poľských škôl.71 Podobne Poliaci využívali na agitáciu aj trhy kona- 
júce sa v blízkosti československých hraníc, na ktoré prichádzalo väčšie množ-
stvo slovenských obyvateľov z pohraničných obcí. Poliaci počas konania trhov 
poskytovali slovenským mužom alkohol, tabak, cigarety a cigary, pričom im 
rozdávali aj letáky v ktorých sľubovali, že ich oslobodia spod českého jarma.72 
Otázku dostatočného zásobovania plebiscitných území tabakom si uvedomo-
valo aj Ministerstvo fi nancií v Prahe, ktoré nariaďovalo Ministerstvu s plnou 
mocou pre správu Slovenska, aby zejména budiž Oravské a Spišské stolici 
přiděleno mimořádně větší množství kuřiva.73 Podobne reagovalo aj Minister-
stvo zásobovania, na ktoré sa obracal Ján Janček ml. s apelom, aby objednaný 
a zaplatený tabak pre Oravu bol ihneď odoslaný s najbližším osobným vla-
kom županovi Pivkovi, inač neberiem zodpovednosť za výsledok74 (plebiscitu 
M.G.). 

Hospodárska situácia v Československu po prvej svetovej vojne bola odká-
zaná aj na plnenie určitých povinných dávok, týkajúcich sa kontingentov, ktoré 
mali jednotlivé župné úrady vyberať na svojom území a poskytovať Zásobo-
vaciemu ústavu. Podobne sa dialo aj na Orave a Spiši. Plebiscitní komisári                                                                                                                                         
a župani žiadali o zákaz rekvirovania dobytka a koní na predmetných úze-
miach hornej Oravy a severného Spiša75 z dôvodu, že tento nútený predaj 
vyvolával v tamojšom prevažne roľníckom obyvateľstve sklamanie a hnev.76  
Roľníci protestovali predovšetkým proti skutočnosti, že štát určuje maximálne 
ceny len maloroľníkom, kdežto fabrikanti, obchodníci a remeselníci slobod-
ne prevádzajú úžeru a vytýkajú i to, že sa od nich dobytok i pre civilné oby-
vateľstvo a menovite pre Židov kupuje.77 Z tohto dôvodu ani župani Spišskej                                      
a Oravskej župy nedodávali predpísané kontingenty hovädzieho dobytka.78  Zá-
sobovací úrad vzhľadom na záujem priaznivého výsledku plebiscitu nenalie-
hal na striktné plnenie predpísaného rekvirovania dobytka, a tak obyvateľstvo 
mohlo svoj prebytočný dobytok predávať na trhoch za vyššie ceny ako by 
boli dostali od štátu. Oravská župa mala povinnosť poskytnúť mesačne 600 
kusov rožného dobytku. Župan Pivko však bol toho názoru, že podľa noriem                                                               
platných v Čechách by jeho župa nemala mesačne dodávať ani 200 kusov                                                                                              
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dobytka.79 Župan Oravy dokonca navrhoval Zásobovaciemu ústavu, aby sa                
rekvirácia dobytka zamenila v každom prípade za voľný nákup na celom úze-
mí Slovenska z dôvodu, aby sa roľnícky ľud celkovo neodcudzil republike.80 

Na Orave a Spiši sa snažili plebiscitní úradníci zabezpečiť aj rovnomerné 
vyplácanie platov, či už českých alebo slovenských úradníkov, aby sa oby-
vateľstvo a samotní slovenskí úradníci neznepokojovali rozdielmi v platoch. 
Išlo najmä o skutočnosť, že českí úradníci mali popri platoch vysoké diéty, 
ktoré slovenské úradníctvo nedostávalo. Z tohto dôvodu sa navrhovalo, aby 
sa zjednotili platy úradníkov, pričom sa samozrejme mali zvýšiť, žeby boli 
postačujúce pre živobytie.81 Župani upozorňovali na skutočnosť, že platy slo-
venského úradníctva sa nezvýšili a tak dochádzalo k tomu, že úradníci, ktorí                                                                                                          
sa počas trvania Rakúsko-Uhorska prejavovali ako Slováci, začali sa odvra-
cať od myšlienky Československej republiky a s nevôľou videli osobitné                                                                            
zaobchádzanie s českými úradníkmi. Pritom plebiscitní komisári mali právo 
na dobu plebiscitu odvolávať úradníkov, ktorých považovali za nevhodných                            
a nahradzovať ich národne uvedomelými.82 Plebiscitné kancelárie sa starali 
aj o včasné zásobovanie četníctva slúžiaceho na Orave a Spiši.83 Opatrenia sa 
netýkali len úradníkov a četníctva, ale aj učiteľov slovenských škôl. Na ich 
podporu požadovali komisári zvláštne diéty a pravidelné, včasné vyplácanie 
platov.84 V prípade potreby poskytovali peniaze pre učiteľov samotní vládni 
komisári pre plebiscit z im pridelených fi nancií. Túto náhlu výpomoc neposky-
tovali len učiteľom na sporných územiach, ale v rámci celej Oravskej či Spiš-
skej župy.85 Zároveň sa v záujme plebiscitu prioritne obsadzovali neobsadené 
miesta učiteľov na plebiscitnom území, pričom sa zdôrazňovala požiadavka, 
aby boli učitelia katolíckeho náboženstva, vzhľadom na vierovyznanie obyva-
teľstva.86 Podobne boli školám z plebiscitného územia hradené školské knihy 
a školské potreby, keďže obyvateľstvo bolo chudobné a nemohlo si dovoliť 
kupovať svojim školopovinným deťom vlastné knihy a školské pomôcky.87  
Samozrejme aj fi nančné požiadavky štátnych škôl na plebiscitnom území boli 
vybavované prednostne, pričom plebiscitní komisári sa obracali priamo na mi-
nistra školstva v Prahe Habermanna.88 Žiaci a žiačky z plebiscitných území, 
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ktorí navštevovali meštiansku školu v Trstenej, mali nárok na zľavu cestov- 
ného, keďže bývali v obciach značne vzdialených od školy a väčšinou po-
chádzali z chudobnejších rodín.89 

Prednostné zásobovanie plebiscitných území sa nedarilo dodržiavať, keďže 
v Československu sa nenachádzal dostatočný počet železničných vozňov, čo 
sa stávalo príčinou meškajúceho zásobovania.90 Toto sa stávalo častým dôvo-
dom ponosovania plebiscitných komisárov a županov Oravy a Spiša, ktorí 
vysielali svojich úradníkov, aby čo najrýchlejšie riešili nepriaznivé situácie 
priamo v skladoch.91  

Ťažkosti spôsobovalo aj kolkovanie starých peňazí, keď ľudia sa obávali 
prijímať tieto peniaze s poukázaním na to, že nevedia ako sa situácia vyrieši. 
Obyvateľstvo sa obávalo falošných kolkov a preto viazol obchod a aj vybera-
nie daní štátom. Zároveň poľská strana využívala kolkovanie peňazí na rozši-
rovanie falošných kolkov a pokútny obchod s nedostatkovými tovarmi. Ako 
nás informuje správa župana mesta Košíc a župy Abovsko-turňanskej z ob-                                                                                 
dobia 22. novembra až 29. novembra 1919, vyskytovali sa na slovenskom úze-
mí falzifi káty 5 000 korunových bankoviek, ktoré sa zhotovovali v Krakove.92 
Župan v svojej neskoršej týždennej správe oznamoval, že pri Spišskej Belej 
zatkli orgány tunajšieho kapitanátu široko rozvetvenú spoločnosť zaoberajúcu 
sa pašovaným obchodom. Dovážali sa falošné kolky v ohromnom množstve                                                                                 
z Poľska, vyvážal sa cukor /ktorého je na Spiši pred plebiscitom veľké množ-
stvo/, tabák, obuv atď.93 Falošné kolky rozširovali aj samotní predstavitelia 
samospráv. V Novej Belej vydával starosta Ján Gnida za vykonané práce ne-
okolkované peniaze, ktoré privážal z Poľska. Tieto potom obyvatelia Novej 
Belej mohli utratiť len v Poľsku, čo vzbudzovalo nedôveru voči českosloven-
skému štátu a hodnote jeho peňazí.94 Kolkovanie peňazí na plebiscitných úze-
miach bolo skomplikované aj následkom falošných správ z Poľska, na základe 
ktorých obyvatelia žijúci na sporných územiach odovzdávali svoje peniaze                                                                          
do peňažných ústavov v Poľsku, najmä do Nového Targu, kde je zo Spiša                                                                        
a z Oravy peňazí skoro za 2 a ½ milionu korún. Na žiadosti o vyplatenie tých-
to obnosov reagovali poľské peňažné ústavy podľa Memoranda obyvateľstva 
Hornej Oravy zaslaného Medzinárodnej plebiscitnej komisii, subkomisii pre 
Oravu a Spiš, odpoveďou, že len vtedy peniaze dostanú, keď Orava pripadne 
Poľsku. Z tohto dôvodu a zo strachu aby im peniaze neprepadli, títo obyva-  
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telia mienili hlasovať pre Poľsko, čo je nie iste prejav slobodnej vôle. Podobná 
situácia podľa Memoranda panovala aj v otázke kolkovania cenných papie-
rov, keď na hornej Orave ostalo veľa akcií a štátnych pôžičiek neokolkova-
ných, ktoré naša vláda neuzná, a polská vláda tiež prv nevyplatí, vraj až keď 
bude Orava pripojená ku Polsku.95 Teda aj takýmto spôsobom prostredníc-
tvom nevyjasnených povojnových pomerov sa snažili poľské úrady pôsobiť                                 
na výsledok plebiscitu. Pisatelia Memoranda žiadali Medzinárodnú plebis-                                                                                                     
citnú komisiu, aby buď nariadila poľským bankám vyplatenie peňazí ulože-
ných z Oravy, alebo dovolila sa nezúčastniť, resp. zakázala ľuďom vlastniacim 
vklady v týchto bankách hlasovanie v plebiscite. Podobne v prípade cenných 
papierov žiadali komisiu, aby československý minister fi nancií zabezpečil pri-
jímanie aj neokolkovaných cenných papierov z územia hornej Oravy.96 Toto 
memorandum bolo podpísané 108 obyvateľmi Jablonky, Pekelníka, Podvlka, 
Hornej a Dolnej Zubrice a Hornej a Dolnej Lipnice. 

O hospodárskych pomeroch na plebiscitných územiach vypovedá list                
uverejnený v Slovákovi, kde sa anonym vyjadruje: Nám je tu teraz dobre.                 
Nedbali by sme, keby to hlasovanie trvalo na večné časy. Bolo by rumu, cigár, 
petroleja, soli, vozili by sme sa v automobiloch. Nech Boh živí našich pánov, 
ktorí tak sa starajú o nás ubiedených.97 Obyvatelia teda refl ektovali skutočnú 
situáciu v štáte, a uvedomovali si, že prednostne sú zásobovaní len na dobu 
trvania plebiscitu. 

Poľská strana účinne využívala aj tzv. „Spišskú légiu“, ktorá pozostávala 
z prevažne poľských prívržencov pohraničného územia Spiša. Títo sa organi-
zovali do polovojenského zoskupenia pod názvom Spišská légia a vytvárali 
nátlak na slovenských agitátorov a českých úradníkov pôsobiacich na ple-   
biscitnom území. Nezastavili sa ani pred ozbrojenými prepadmi a násilím. 
Situácii nepomohlo ani odvolanie československého vojska 29. marca 1920                                                                                                      
a príchod francúzskeho vojska v počte 80 mužov.98 Dňa 20. júna 1920 v Spiš- 
skej Starej Vsi došlo k prepadnutiu českých štátnych úradníkov poľskými ban-
ditmi /Spišská légia/, při kterém prepadení byli dvaja na místě zastřelení, traja 
těžce ranění, jeden odvlečen a jeden se útěkem zachránil.99 Pravdepodobne                                                                                              
o tomto útoku poľských „agitátorov“ informoval aj Slovák v článku Zúfalý 
hlas Spiša a Oravy. Zároveň informoval aj o útoku na richtára Jurgova Stron-
zeka, ktorému hodili do domu bombu, následkom čoho bol smrteľne ranený 
a jeho dcéra ľahko. Taktiež zaútočili aj na dom občana Bonka, kde jedného 
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mladíka usmrtili, jedno dieťa ranili a jedna žena utrpela nervový otras. Po-
sádku dohodového vojska malo na tomto území tvoriť len päť Francúzov                                                                                      
s dôstojníkom, a tak celý okres staroveský je ponechaný na pospas krvelačným 
agitátorov poľských.100 Medzinárodná plebiscitná komisia na toto stupňujúce 
sa násilie mala reagovať pokynom, že v každej obci postaviť sa má nočná stráž 
z 8 chlapov, ktorí dostanú aj zbraň a muníciu aj trúbu na značenie alarmu. 
Cez deň sú zbrane u rychtára. Tá stráž má nosiť na ľavom rukáve bielu stužku 
s literami: S. O.(Spiš a Orava) a bude kontrolovaná četníkmi a francúzskymi 
vojakmi.101 Úlohou bánd bolo počas plebiscitu odstraňovať predných našich 
pracovníkov a agitátorov v plebiscitnom území.102 Podľa získaných údajov sa 
v Poľsku vytvárali aj jednotky pozostávajúce z maďarskej a slovenskej ná-
rodnosti: ...v Novom Sandci sa tvorí formácia zo zajatcov z boľševickej fronty 
národnosti maďarskej slovenskej, sa potvrdzuje a jej sila je asi 800 mužov, 
vzrastá však denne.103 Na koncentráciu poľských jednotiek upozorňoval aj 
Slovák, keď napísal, Je zistené, že na pohraničí Poliaci sústredili viacej ba-
talionov vojska s úmysľom, aby vtrhli na plebiscitné územie Spiša a Oravy.                                        
V Novom Targu a iných pohraničných miestach sú formované maďarské légie 
zo zajatých prišlých z Ruska.104 

Proti poľským násilnostiam na území Tešínska protestoval aj minister Be-
neš u generálneho sekretariátu Spoločnosti národov, ktorému podľa Slováka 
adresoval 31. mája 1920 list. V tomto liste sa ponosoval na násilnosti páchané 
v Tešínsku nezodpovednými živly poľskej národnosti. Upozorňoval sekreta-
riát, že poľská strana sa snaží znemožniť uskutočnenie plebiscitu viacerými 
prostriedkami: nesostavujú voličských listín, páchajú násilnosti, ktoré ovšem 
vyvolávajú odvety so strany Čechov... Dohodové vojsko pritom nedokázalo 
zabezpečiť potrebný poriadok a k uspokojeniu nenapomáhali podľa Slováka 
ani vyjadrenia poľských predstaviteľov, keď napr. minister Stanislaw Patek 
sa vyjadril, že vláda poľská nebude môcť uznať výsledok plebiscitu, neučiní-li 
vláda československá prietrž násilnostiam na Spiši. Podobne sa vyjadrovali aj 
krakovské a varšavské noviny, ktoré mali denne hroziť ČSR vojnou a vyhlaso-
vať, že Poľsko dobyje mečom Tešínsko, nedostane-li ho plebiscitom. Na všetky 
obvinenia reagoval Beneš žiadosťou na Spoločnosť národov, aby vyslala na to-
to tešínske územie vyšetrovaciu komisiu, ktorá by vyšetrila násilnosti páchané 
na obyvateľstvu.105 Podobná komisia ale nebola na toto územie vyslaná. 
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Napriek veľkému tlaku a silnej agitácii poľskej strany sa situácia na ple-
biscitnom území Oravy a Spiša ukazovala priaznivá skôr pre ČSR. Zložitej-
šia situácia panovala v otázke Tešínska. Hrozilo reálne nebezpečenstvo, že by 
etnické, a teda aj plebiscitné hranice mohli vyzerať inak, než to vyhovovalo 
hospodárskym záujmom ČSR. Z tohto dôvodu bol aj Masaryk od počiatku                                                                                                                                     
za ústupky Poliakom na Slovensku. Dňa 12. marca 1919 písal Benešovi do Pa-                                                                                                                                              
ríža: polské požadavky v Orave, Spiši: horalú je málo a tak jim múžeme vy-
hovět, nezkazí to strategickou hranici.106 Neustále nepokoje na plebiscitných 
územiach, postup sovietskej Červenej armády proti Poľsku a nátlak Francúz-
ska napokon viedli k obojstrannému kompromisu. Už 29. mája prišli správy 
z Paríža, že plebiscit na Tešínsku má byť odvolaný.107 Následne 5. júna in-
formovali poľské denníky, ako o tom písal Slovák, že dohoda zamýšľa zrušiť 
plebiscit na Tešínsku. O osude Tešínska rozhodne rada vyslancov.108 Aj z toho 
dôvodu odcestoval 10. júna z Viedne do Paríža poľský minister zahraničných 
vecí Patek.109 

15. júna 1920 sa Beneš vybral na cestu z Paríža do Prahy, aby tam in-
formoval kompetentné úrady o rokovaniach s Dohodou ohľadne zahraničnej 
politiky ČSR, a teda aj o otázke plebiscitu na Tešínsku.110 27. júna informovala 
tlač, že ministerstvo zahraničných vecí obdŕžalo depešu z Paríža s otázkou, či 
československá vláda príjme alebo odmietne arbitráž Najvyššej rady. V tomto 
období ešte stále Slovák veril vo vykonanie plebiscitu.111 

V Spa sa 10. júla 1920 Beneš s poľským ministrom zahraničia Grabskim 
dohodol, že sa podriadia arbitráži Najvyššej rady. Súhlasili s odvolaním plebis-
citu a zaviazali sa rešpektovať rozhodnutia veľmocí. Najvyššia rada poverila 
rozhodnutím a rozdelením sporného územia Konferenciu veľvyslancov. Veľ-
vyslanci riešili hranice uznesením z 28. júla 1920.112 Rozhodnutie prijali ešte 

106 ŠOLLE, Zdeněk: Vzájemná neofi ciální korespondence T.G. Masaryka s Eduardem Benešem                    
z doby pařížských mírových jednání (Říjen 1918 - prosinec 1919). Čast 2. Dopisy. Praha 1994, 
s. 192. Beneš označil karvínske bane a košicko-bohumínsku dráhu na rokovaniach v Paríži                             
a v Spa za nepostrádateľné pre ČSR a zahrnul ich do hospodárskeho minima českosloven-                
ského štátu. KLIMKO, J.: Politické a právne dejiny..., s. 57 - 58.

107 Slovák, 1920, roč. 2, č. 108, s. 2.
108 Zrušenie plebiscitu na Tešínsku. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 114, s. 1. Podobne písal Slovák                  

aj 12. 6. 1920, pričom riešením rozdelenia Tešínska mala byť poverená medzinárodná komisia 
na čele s belgickým kráľom Albertom. Plebiscit nebude. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 117, s. 1.

109 Poľský minister zahraničia na ceste do Paríža. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 118, s. 1.
110 Otázka Tešínska. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 122, s. 2.
111 Dohoda a tešínsky problém. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 133, s. 1.
112 KAMIŃSKI, Marek K. - ZACHARIAS, Michał J.: Politika zagranicza II Rzeczypospolitej 

1918 -1939. Warszawa 1987, s. 51. Najpodrobnejšie zo slovenskej strany k zrušeniu plebis-
citu a prijatiu arbitrážneho rozhodnutia HRONSKÝ, Marián: Otázka Oravy a Spiša – od idey 
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toho istého dňa zástupcovia Československa a Poľska Beneš a Paderewski. 
Aj keď Poliaci utrpeli týmto rozhodnutím porážku – ČSR získalo Tešínsko, 
Poliaci sotva polovicu požadovaného územia, Slovensko stratilo 12 orav-                                
ských a 13 spišských obcí. Na Orave to boli: Srnie, Podvlk, Harkabúz, Vyšná               
a Nižná Zubrica, Oravka, Bukovina-Podsklie, Pekelník, Jablonka, Chyžné, 
Vyšná Lipnica, Hladovka, Suchá Hora a časť Nižnej Lipnice. Územie pripoje-
né z Oravy k Poľsku malo asi 60 000 kat. jut. a 16 000 obyvateľov. Na Spiši to 
boli obce: Nová Belá, Fridman (s osadou Falštín), Krempachy, Tribš, Durštín, 
Čierna Hora, Jurgov, Repisko, Vyšné a Nižné Lapše, Nedeca, Kacvín, Lapšan-
ka. Územie pripojené zo Spiša malo asi 32 000 kat. jut. a 9 000 obyvateľov.113 
Slovák informoval o rozhodnutí Konferencie veľvyslancov 30. júla 1920.114 

Toto rozhodnutie sa stretlo s výrazným odporom na Orave a Spiši, keď ľud 
chápal odstúpenie od plebiscitu ako zapredanie slovenských obcí za tešínske 
uhlie. Moural, ktorý pracoval v prospech plebiscitnej komisie na Orave, už                                                                                                                                     
27. júla 1920 oznamoval Pudláčovi: Na Orave je veľké pobúrenie, ktoré vyvo-
lali správy o odstúpení od plebiscitu a vybilo sa v nadávkach proti Čechom, 
Prahe a ministrovi Benešovi, ktorého vinia, že predal Oravu za Tešínsko.115 
Toto tvrdenie ľudu môžeme uznať za pravdivé, keďže samotný člen subko- 
misie Kurihara sa vyjadril v rozhovore so Slávikom, že řešení bez plebiscitu 
vyšlo částečně od Polska, částečně od Francie. Polsko jak jest známo, prota-
hovalo plebiscit ... z toho důvodu, že to na Těšínsku a zde u nás špatně stojí 
pro Poláky... Kdyby byl Čechoslovákem, říkal pán Kurihara, žádal bych aby 
plebiscit byl provedení a aby arbitráži došlo jenom s uvážením výsledku ple-
biscitu...116 Slovák z takého výsledku rozdelenia sporných území obviňoval 
Prahu a všetky politické strany, vyjmúc ľudovú, lebo opustili historické právo  
s vyjednávali s Poliakmi.117 Taliansky delegát oznamoval správu o nevykonaní 
plebiscitu Poliakom na severnom Spiši už 26. júla 1920. 

Na ochranu vystúpili aj Slováci v Amerike, organizovaní v Slovenskej lige. 
Títo spísali petíciu pod názvom Pro Memoria vo veci Oravy a Spiša v Pitts-
burghu 31. októbra 1920. Kritizovali v nej rozhodnutie Mierovej konferencie 

plebiscitu k arbitrážnemu rozhodnutiu Konferencie veľvyslancov. In: Ľ. Kazmerová – E. Orlof 
(eds.): Slovensko-poľské vzťahy 1918 - 1945 očami diplomatov. Bratislava 2008, s. 27 – 37. 
Slovo ľudu hornej Oravy a Spiša rodákom v Československu a svetovej verejnosti. Bratislava 
1947,                 s. 11.

113 HRONSKÝ, Marián: Boj o Slovensko a Trianon 1918 - 1920. Bratislava 1998, s. 211.
114 Úradné rozhodnutie o Tešínsku, Orave a Spiši. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 157, s. 1.
115 MELNÍKOVÁ, Marta – VRABCOVÁ, Eva: Utváranie hraníc Slovenska v 20. storočí. In: Slo-

venská archivistika, 1996, roč 31, č. 2, s. 20. 
116 SNA Bratislava, MPS, škat. 313, č. 198/313, správa Dr. Slávika z dňa 12. júla 1920.
117 Kto zavinil rozdelenie Tešínska. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 166, s. 3.
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a tiež československú vládu, ktorá podľa nich obetovala tieto slovenské obce 
za materiálne výhody.118  

Samotné hranice mala vytýčiť československo-poľská delimitačná ko-
misia v spolupráci s medzinárodnou komisiou. Členovia tejto komisie boli:                
za Francúzsko ppl. Ufl er, predseda; za Veľkú Británie ppl. Carey; za Taliansko 
ppl. Pellicelli; za Japonsko Tchuchyia; za Československo Roubík; za Poľsko 
Walery Goetel a Slovensko v nej zastupoval Juraj Slávik.119 Určenie hranice   
na Orave prebehlo hladko. Jediným problémom bola Nižná Lipnica. Z tejto 
obce pripadlo k Československu asi jedna tretina jej chotára. Samotní oby-
vatelia Nižnej Lipnice boli proti prideleniu k Poľsku.120 Delimitačná komisia 
navrhla, aby celá obec pripadla Poľsku výmenou za Hladovku a Suchú Horu. 
S týmto návrhom súhlasili napriek protestom obyvateľov Nižnej Lipnice aj 
vládni predstavitelia, a minister ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska 
Martin Mičura oznámil 21. apríla 1921 zástupcovi ČSR pri delimitačnej ko-
misii Roubíkovi, že ...pristupujem k návrhu, aby celý kataster obce Dolnej 
Lipnici bol zamenený za kataster obce Hladovky a Suchej Hory.121 Na Spiši 
Poliaci žiadali ešte celý chotár Javoriny, zvyšnú časť chotára Jurgova a zá-
padnú časť chotára Ždiaru. Československo tieto požiadavky odmietlo a tento 
spor ukončila až rezolúcia Rady Spoločnosti národov z 12. marca 1924, ktorá 
ponechala Javorinu Československu. Touto rezolúciou sa vyriešila aj otázka 
Nižnej Lipnice.122   

O diplomatickom rozhodnutí riešenia hraníc a o vedomosti zavrhnutia ple-
biscitu vypovedá aj vytvorenie troch československo-poľských likvidačných 
komisií pre odovzdanie čs. štátneho majetku na území spadajúcom pod Poľsko 
už 28. júla 1920 medzinárodnou subkomisiou. Vojenská komisia mala stanoviť 
provizórne hranice, materiálna mala previesť, resp. odovzdať štátny majetok                 
a tretia komisia mala prevziať, resp. odovzdať administratívu plebiscitných 
orgánov. Ich činnosť sa mala začať do štyroch dní od rozhodnutia subkomi-
sie.123 Samotná subkomisia Dohodových mocností skončila svoju činnosť                                   

118 KLIMKO, J.: Politické a právne dejiny..., s. 61. Aj v článku Americkí Slováci za Spiš a Oravu. 
In: Slovák, roč. 2, č. 278, s. 7 z 24. 12. 1920.

119 HOUDEK, F.: Vznik hraníc..., s. 314. Slovák taktiež písal o ustanovení komisie, ale Poľsko 
mal reprezentovať predseda vojenského súdu Bohenský a Slovensko Dr. Dvorský. Podobne 
aj niektoré mená zástupcov Dohody boli skomolené. Hranice ustáliaca komisia pre Východné 
Sliezsko, Spiš a Oravu. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 219, s. 2-3.

120 SNA Bratislava, MPS, č. 35071/20.
121 SNA Bratislava, MPS, inv. č. 328, č. 152/37
122  ŽUDEL, Juraj: Utváranie hraníc Slovenska. In: Slovenská archivistika, XXX, č. 2, 1995,                      

s. 230 - 231.
123 DULOVIČ, E.: Agrárny politik..., s. 125.
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na československom území 7. augusta 1920, keď zložila podľa hlásenia                                                                                                                     
oravského župana, správu tej čiastky plebiscitného územia v Orave a Spiši, 
ktoré je naše republike pririeknuté, späť do mojich rúk.124  Plebiscitná komisia 
pre Spiš v Spišskej Belej skončila svoju činnosť k 30. augustu 1920 a plebis-                     
citná komisia pre Oravu v Tvrdošíne bola rozpustená 14. septembra a úplne 
zlikvidovaná 10. októbra 1920. Ústredná kancelária pre plebiscit na Spiši                                                                                                                                       
a Orave so sídlom v Ružomberku mala byť podľa rozhodnutia ministerskej 
rady zlikvidovaná 15. septembra 1920, avšak práce spojené s likvidáciou sa 
predĺžili až do 17. januára 1921, kedy bola kancelária defi nitívne zlikvido- 
vaná.125 

Určitá časť obyvateľstva odstúpených obcí Oravy a Spiša prejavila záujem 
o presídlenie na Slovensko. Podľa zmluvy uzatvorenej medzi Českosloven-
skom a Poľskom, sa mohli osoby rozhodnuté pre Československo vysťahovať 
do štyroch rokov od odstúpenia osád a v tejto lehote mohli vyviezť i svoj hnu-
teľný majetok. Nehnuteľný majetok mali právo užívať v Poľsku aj po tomto 
termíne.126 Hnuteľný majetok mohli previezť tieto osoby bez akýchkoľvek 
poplatkov a cla.127 Táto kolonizácia prebiehala v rokoch 1920 - 1921. V Bra-
tislave bol vytvorený pod predsedníctvom Juraja Slávika ústredný výbor pre 
záležitosti kolonizácie Oravcov a Spišiakov, ktorý mal sprostredkovávať roko-
vania so všetkými ústrednými úradmi a inými ústavmi vystupujúcimi v tejto 
kolonizácii. V Oravskej a Spišskej župe boli vytvorené župné výbory, ktoré 
mali obstarávať kontakt s jednotlivými vysťahovalcami, podávať potrebné 
návrhy na základe ich potrieb a žiadostí, zabezpečovať postup vysťahovania                                                                                                          
a spolupracovať s ústredným výborom v Bratislave.128 Pre potreby koloni-
zácie Oravcov a Spišiakov bolo získaných 522 jutár pozemkov pri Štiavnici                                                           
vo Svätom Antole a 1000 jutár pozemkov koburgovských majerov Dobrá, 
Gernyő a Leánymező pri Rimavskej Seči v Gemeri.129 Z obcí, ktoré pripadli 
Poľsku sa postupne z Oravy vysťahovali nasledovné počty rodín a obyvateľov: 
Bukovina-Podsklie 11 rodín (50 osôb), Srnie 2 rodiny (5 osôb), Horná Lipnica 
14 rodín (51 osôb), Dolná Lipnica 38 rodín (152 osôb), Harkabúz 17 rodín                                                         
(99 osôb), Jablonka 12 rodín (72 osôb), Chyžné 11 rodín (47 osôb), Oravka 
7 rodín (31 osôb), Podvlk 4 rodiny (17 osôb).130 Prácou v orgánoch zabezpe-

124 SNA Bratislava, MPS, č. 713/1920.
125 VRABCOVÁ, E.: Ústredná komisia pre plebiscit..., s. 6.
126  ŠA Bytča, OŽ II., inv. č. 1720.
127  SNA Bratislava, MPS, inv. č. 771, č. 155067/V.-21.
128 ŠA Bytča, Služnovský úrad Námestovo, č. 1000/1920 pres.
129 ŠA Bytča, OŽ II., č. 173/1920 pres. 
130 SNA Bratislava, f. MPS, škat. 613, inv. č. 771, č. 939/613, č. 940/613, č. 941/613, č. 942/613, 
č. 953/613, č. 959/613, č. 961/613. 
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čujúcich presídlenie, či už v ústrednom výbore v Bratislave, alebo v župných 
výboroch boli poverení predovšetkým úradníci angažujúci sa počas príprav                                  
na plebiscit na daných územiach. 

Otázky česlkoslovensko-poľských hraníc sa defi nitívne doriešili podpí-
saním Krakovského protokolu 6. mája 1924, v ktorom obidve strany prijali 
rozhodnutia Rady Spoločnosti národov. Rozhodnutie sa pridržiavalo hraničnej 
čiary určenej Konferenciou veľvyslancov roku 1920 s nepatrnými úpravami                
v oblasti Jurgova, Nižnej Lipnice. Hladovky a Suchej Hory.

DIE ZEIT DES PLEBISZITS IN OBERARWA (HORNÁ ORAVA) 
UND DER NÖRDLICHE ZIPS (SEVERNÝ SPIŠ)

Martin Garek

Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik im Jahr 1918 verlief nicht 
reibungslos. Schwierigkeiten entlarvten sich vor allem bei der Bestimmung des Gren-
zverlaufs zu Polen. Diese Grenze sollte durch die Pariser Friedenskonferenz bestimmt 
werden, doch auf die große Überraschung Prags stellte auch Polen Ansprüche auf Tei-
le des slowakischen Gebietes. Das besondere Interesse galt zunächst den Komitaten 
Arwa (Orava) und Zips (Spiš). Später verschmolz die ganze Angelegenheit mit den 
Verhandlungen um Teschener Schlesien (Tešínsko), wodurch letztendlich ein negati-
ver Ausgang begünstigt wurde. Da sich die politische Führung Prags und Warschaus 
nicht an einer bilateralen Lösung einigen konnten, beschlossen die Vertreter der Pariser 
Friedenskonferenz über die Durchführung einer Volksabstimmung in den umstrittenen 
Gebieten von Teschener Schlesien, Arwa und der Zips. Die darauffolgende Zeit war 
durch starke Propaganda der beteiligten Staaten geprägt. Die polnische Seite betonnte 
stets den religiösen Aspekt des Streits und verwies immer wieder auf den tschechischen 
Antikatholizismus, scheute aber auch nicht vor Gewaltanwendung gegenüber der pro-
-tschechoslowakisch gesinnten Teilen der Bevölkerung mittels der sog. Zipser Legion 
(Spišská legia). Die tschechoslowakische Seite appellierte wiederum auf das historis-
che Bewusstsein der Bevölkerung, versuchte aber auch von wirtschaftlichen Vorteilen 
zu überzeugen, in dem diese Gebiete bevorzugt mit Lebensmittel und Waren versorgt 
wurden. Es schien als würde das Resultat in Arwa und der Zips zu Gunsten von Prag 
ausfallen. Bedenken überwogen weiterhin bei der Frage um Teschener Schlesien. Bevor 
das Plebiszit überhaupt stattfi nden konnte, hatten sich jedoch der polnische Außenmi-
nister Grabski und sein tschechoslowakisches Gegenüber Beneš im Juni 1920 geeinigt. 
Sie beschlossen, dass über den Streitfall eine Abgesandten-Konferenz entscheiden soll. 
Dort wurde die Abgabe von 25 slowakischen Gemeinden an Polen bestimmt. 

   Übersetzung: Dr. phil. Filip Fetko
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SLOVENSKO-POĽSKÉ VZŤAHY V ROKOCH 1919 - 1925
NA  STRÁNKACH  DENNÍKOV  SLOVÁK 

A  SLOVENSKÝ  VÝCHOD

Adrián Drobňák

Československá republika mala už krátko po svojom vzniku viaceré konfl ik-
ty so svojimi susedmi. Popri dominantnom konfl ikte Slovenska s Maďarskom 
ohľadom hraníc a postavenia maďarskej menšiny na Slovensku a opačne, sa 
v celom medzivojnovom období problematicky vyvíjali aj slovensko-poľské 
vzťahy. Tie vnímala aj slovenská tlač, ktorá reagovala na jednotlivé udalosti, 
ako aj názory slovenských, či poľských politikov. 

Jedným z problémov, ktorý vyvstal medzi ČSR a Poľskom bol problém 
súvisiaci s hranicami. Spornými sa ukázali byť oblasti tešínskeho Sliezska                    
a na Slovensku časti Oravy, Spiša a Kysúc. Už koncom 19. a začiatkom 20. sto-                                                                                                                                             
ročia poľská veda prišla s tzv. etnografi ckou teóriou, podľa ktorej goralské 
obyvateľstvo severných stolíc Uhorska bolo na základe jazyka vyhlásené                                     
za neuvedomelých Poliakov. Štáty Dohody sa spočiatku usilovali, aby sa ČSR 
a Poľsko dohodli prostredníctvom dvojstranných rokovaní, tie sa však skončili 
neúspechom. Najvyššia rada mierovej konferencie v Paríži rozhodla o tom, 
aby sa na spornom území uskutočnil plebiscit. Napätie na oboch stranách však 
ešte vzrástlo. Zástupcovia veľmocí v Paríži 10. júna 1920 napokon upustili                                                                                                                                         
od plebiscitu, na čo pristúpili aj obe sporné strany, ktoré sa zaviazali rešpek-
tovať všetky opatrenia, ktoré vynesie Najvyššia rada. Na základe jej splno-
mocnenia rozhodla 28. júla 1920 Veľvyslanecká rada v belgickom mestečku 
Spa. ČSR v oblasti Tešínska pripadla dôležitá priemyselná oblasť so všetký-
mi uhoľnými baňami a neprerušená trať Bohumín – Jablunkov. Zároveň bolo                    
k Poľsku pripojených 13 spišských a 12 oravských obcí. Napriek arbitrážnemu 
rozhodnutiu spor o konečné vymedzenie slovensko-poľskej hranice pokra-   
čoval.1  

Aj napriek tomu, že v 20. rokoch 20. storočia začalo na Slovensku rozhla-
sové vysielanie, tlač patrila naďalej medzi najdôležitejšie informačné médium 
celého medzivojnového obdobia. Každá politická strana, cirkev, organizácia, 
spolok či hnutie sa usilovali vydávať vlastné periodikum. Práve na stránkach 
novín a časopisov sa tak zrkadlili všetky problémy vtedajšieho politického, 

1  ANDRÁŠ, Matej: Severné hranice Slovenska. Slovenskí Gorali. Bratislava 2009, s. 13. 
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hospodárskeho, kultúrneho, konfesionálneho, národnostného, či spoločen-
ského života. Na periférii záujmu redakcií nezostala ani zahraničná politika 
a vnútropolitické dianie v iných krajinách, predovšetkým v tých, ktoré boli                                                                                                                                             
v nejakej súvislosti vo vzťahu voči ČSR. Nie všetky periodiká však boli 
úspešné. Niektoré zanikli v priebehu jedného roka, tie úspešnejšie dokázali 
vychádzať celé medzivojnové obdobie. Práve medzi takéto patrili aj denníky 
Slovák a Slovenský východ.

Slovák

Vznikol krátko po obnovení Slovenskej ľudovej strany.2 Prvé číslo vyšlo 
16. januára 1919 v Ružomberku. Po odchode Štefana Mnoheľa – ktorý redak-
ciu viedol – s Hlinkom do Paríža, bol vedením redakcie poverený ružomberský 
gymnaziálny profesor Ignác Grebáč-Orlov. Spočiatku vychádzal ako týžden-
ník a od roku 1920 ako denník. V roku 1922 sa redakcia denníka presťahovala 
do Bratislavy.3 Po presťahovaní sa šéfredaktorom stal Vojtech Tuka. Z Ružom-
berka prišli Karol Sidor a Vojtech Straka. Karol Sidor sa pričinil, aby redakcia 
disponovala značnou sieťou vidieckych dopisovateľov a informátorov z cen-
trálnych úradov a v roku 1931 sa stal zodpovedným redaktorom. Aj pod jeho 
vedením denník pokračoval v protivládnej rétorike.4 Od druhej polovice 20. 
rokov denník vychádzal v inovovanej podobe a obsahoval úvodník, domáce                 
i zahraničné spravodajstvo a pravidelné rubriky. Slovák vychádzal v Bratislave 
denne, okrem pondelka na 4 – 8 stranách, v nedeľu na 10 – 12 stranách. Náklad 
sa pohyboval okolo 6 – 8 tisíc výtlačkov.5

Hraničnému sporu sa denník Slovák venoval už od februára 1919. Boli 
to hlavne informačné príspevky o aktuálnej situácii v tejto otázke. Pozornosť 
bola zameraná nielen na Oravu a Spiš, ale aj na Tešínsko. Najrozsiahlejším                   
a azda aj najzaujímavejším článkom z tohto roku bol ten s názvom Veľké shro-
maždenie slovenskej ľudovej strany v Orave za integritu Oravy, Spiša a Tešín-
ska. Vyšiel pri príležitosti zhromaždenia strany v Trstenej 28. septembra 1919. 
Autor prináša sumár z prejavov, ktoré odzneli na tomto zhromaždení. Medzi                   
inými vystúpil aj Ján Kovalík, predseda Slovenskej ľudovej strany na Orave. 
Okrem iného sa vo svojom prejave jednoznačne zasadil za Integritu republiky 
a za to, aby Orava, Spiš a Tešínsko patrili k republike. Zároveň podal aj dôvody 

2  Od roku 1925 Hlinkova slovenská ľudová strana - HSĽS
3  KIPSOVÁ, Mária et al.: Bibliografi a slovenských a inorečových časopisov z rokov 1919 - 1938. 

Martin: 1968, s. 67 - 68.
4 KIPSOVÁ, ref. 3, s. 67 - 68.
5  DUHAJOVÁ, Zuzana – ŠEFČÁK, Ľuboš: Dejiny slovenského novinárstva 1918 - 1948. Brati-

slava 1993, s. 35.
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pre toto stanovisko. Venoval sa predovšetkým Orave a poukazoval na hospo-
dárske, spoločenské, obchodné, politické a historické dôvody, ktoré spájajú 
Oravu so Slovenskom. Pri Tešínsku, ako hlavný argument udával zásoby uhlia, 
ktoré sú nevyhnutné pre ČSR. V podobnom duchu bola aj rezolúcia, ktorú 
prítomné zhromaždenie prijalo a ktorej text bol uverejnený na konci článku.6 

Z toho dôvodu, že periodicita vydávania denníka Slovák sa v roku 1920 
zvýšila a že hraničný spor sa v tomto roku stával čoraz aktuálnejším, zvýšil 
sa počet článkov o tejto otázke. Na jednej strane to boli krátke príspevky, skôr 
charakteru úradného oznámenia o zabezpečení, organizácii a spôsobe preve-
denia ohláseného plebiscitu na sporných územiach, ale aj informácie o tom, 
ktoré časti územia spadajú pod plebiscit. Na druhej strane tu boli manifestač-
né články z rôznych ľudových zhromaždení o „slovenskosti“ sporných území                     
na Orave a Spiši a o vôli obyvateľstva zostať v republike. No uverejňované 
boli aj sťažnosti na praktiky poľských agitátorov, či na poľský teror a správy           
o konfl iktoch na tomto území.7 

Z formálnej a obsahovej stránky je pozoruhodný úvodník s názvom Od-
kaz Hornej Oravy na verných synov Slovenska. Autor v ňom personifi ku-
je hornú Oravu a stavia ju do pozície akejsi matky, ktorá prosí za svoje deti                                                                                                                              
a za seba, aby neboli pričlenení k Poľsku. Úvodník je písaný vzletným až 
básnickým jazykom. Od opisu prírodných krás hornej Oravy autor prechádza                       
k dokazovaniu „slovenskosti“ tohto územia. Odôvodňuje, že na jej území žijú 
a žili verní Slováci, ktorí zohrali v procese formovania moderného sloven-
ského národa významnú úlohu. Nezabúda pripomenúť, že práve odtiaľto po-
chádza Anton Bernolák a iní významní slovenskí dejatelia. Po pasáži v ktorej 
opisuje priaznivý vzťah k poľskému národu, však jednoznačne konštatuje:                                                     
Ale zemou poľskou som nebola nikdy. Ale zemou poľskou som ani dnes nie. 
Zemou poľskou nechcem byť ani v budúcnosti.8 Je zaujímavý fakt, že i napriek 

6 Veľké shromaždenie slovenskej ľudovej strany v Orave za integritu Oravy, Spiša a Tešínska.                 
In: Slovák, 1919, roč. 1, č. 39, s. 1.

7  V článku z 5. júna 1920 s názvom Slovenské plebiscitné zhromaždenia okrem informácie o ľudo-
vých zhromaždeniach v dedinách Reľov a Matiašovce, autor uvádza, že poľskí agitátori začínajú 
rozdávať v dedinách bielu múku a sľubovať výlety do Varšavy. Nezabudol však pripomenúť, že 
aj keď mnohí ľudia múku potrebujú, od nich ju prijať nechcú. 

  11. júna v článku Hlasovanie v Spiši a v Orave sa objavila žiadosť o čo najrýchlejšie vykonanie 
plebiscitu, pretože obyvateľstvo trpí útokmi poľských teroristov. Je tu uvedený aj konkrétny 
incident a to prestrelka medzi Poliakmi a četníkmi 6. júna v Podvlku. 

  8. júla zasa v Slováku informovali o streľbe poľských banditov na plebiscitnú pohraničnú stráž 
pod Nedeckým zámkom.

  V článku Výkrik z Hladovky a Suchej Hory z roku 1920 informujú o stažnostiach obyvateľov 
týchto obcí, ktoré boli pričlenené nakoniec k ČSR, že od rozhodnutia trpia pod útokmi poľského 
vojska a urgujú, aby tieto obce čo najskôr obsadilo československé vojsko. 

8  Odkaz hornej Oravy na verných synov Slovenska. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 113, s. 1.
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celej situácii okolo sporných území, označuje poľský národ za bratský, aj keď 
si neodpustil označiť poľské nároky za hrabivosť.9  

Dňa 18. júna 1920 vyšiel článok s názvom Oravci a Spišiaci neverte Po-
liakom. Autorom bol spravodajca študujúci v Poľsku. Dá sa predpokladať, že 
text bol určený predovšetkým obyvateľom na spornom území a mal za cieľ 
eliminovať prípadné úspechy poľskej agitácie pri plebiscite. Spravodajca 
je mimoriadne kritický a snaží sa poukázať na to, že nie všetko v Poľsku je 
také, aké to ľuďom opisujú poľskí agitátori. Celkom pochopiteľne sa hneď 
v úvode zameral na náboženskú otázku, v ktorej zachádza pomerne ďaleko, 
keď trend náboženského vývoja v Poľsku prirovnal k českému prostrediu: V 
starej piete nastúpila časová dekadencia, smerujú Poliaci tou istou cestou, 
na ktorej sú Česi, rozdiel je len v čase.10 Ďalej, aby dokázal svoje tvrdenie, 
vykresľuje neutešenú náboženskú situáciu v Poľsku, ktorá je dôsledkom opí-
saného vývoja. Nezabúda ani na kritiku hospodárskej situácie.11 Na druhý deň 
vyšlo pokračovanie sa v podobnom duchu. Autor šikovne využíva antisemi-
tizmus keď tvrdí, že Poliaci sú úplne hospodársky závislí od Židov. Ďalej sa 
uchyľuje ku kritike spoločenskej situácie a pomerov. Dotýka sa negramot-
nosti, alkoholizmu, kriminality a Poliakov označuje za šovinistov. Na konci 
článku poukazuje na zámery poľskej politiky, keď konštatuje: Ohľadom Slo-                                                                                                                    
venska ich politika asi takto smeruje. Cítia sa nepriateľmi (Rusi, Ukrajinci, 
Nemci a Československom) obkľúčení. Poliaci sa toho prsteňa boja a chcú ho 
za každú cenu pretrhnúť tam, kde je on najslabší.12 A to je práve na Slovensku.                                                                 
Najprijateľnejšie by pre nich vraj bolo, keby sa Slovensko dostalo pod ma-
ďarskú nadvládu. Priznáva, že nie všetci v Poľsku s takouto politikou súhla-
sia, ale tí sú v menšine. Na záver prichádza rozhodná výzva: Neverte im, lebo                       
nesmýšľajú s vami úprimne.13 

Podobne kritický článok s výzvou k Slovákom, aby sa nedali Poliakmi 
oklamať, je aj ten s názvom Oravci a Spišiaci, nedajte sa svádzať Poliakom. 
V úvode je uvedené, že Poliakov vedú k nárokom na časti Oravy a Spiša pre-
dovšetkým strategické, hospodárske, zdravotné a turistické (Tatry) dôvody. 
Poukazuje aj na prírodné bohatstvo krajiny, keď tvrdí, že v tejto oblasti sú 
zásoby soli, petroleja a uhlia. Autor pokračuje výčitkou, že zatiaľ čo Poliaci 
vynakladajú na agitáciu nemalé prostriedky, Slováci oproti tomu nevynaložili 
nič. Tiež poukazuje na to, že údajne niektorí Slováci podľahli už poľskej agi-
tácii. Zároveň varuje pred možnou zlou situáciou obyvateľov tých obcí, ktoré 

 9  Tamže. 
10 Oravci a Spišiaci neverte Poliakom. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 122, s. 3.
11 Tamže.
12 Oravci a Spišiaci neverte Poliakom. In:: Slovák, 1920, roč. 2, č. 123, s. 1 - 2.
13 Tamže. 
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by boli pričlenené k Poľsku. Treba dodať, že v mnohom sa nemýlil vzhľadom 
na skutočný vývoj v týchto obciach po rozhodnutí z júla 1920,14 keď píše:                    
Nedajme sa klamať! Čo Poliaci sľubujú, že dajú Slovákom školy, že im po-
nechajú reč kostolnú.. Teda v kostole a v škole i v slovenských obciach pôjde 
všetko po poľsky a len ako predmet budú učiť slovenčinu. Slováci v tom pásme 
zahynú národne a kultúrne.15 

Slovák podrobne informoval aj o konečnej fáze rozhodovania o sporných 
územiach. Na jednej strane to boli články informatívneho charakteru, ktoré 
prinášali informácie o priebehu rokovaní a záverečnom rozhodnutí z 28. júla 
1920.16 Na druhej strane to boli príspevky, ktoré analyzovali príčiny a dôsledky 
tohto rozhodnutia. 

Z tejto kategórie bol aj úvodník s názvom Krivda na Slovensku spáchaná, 
ktorého autorom je Ignác Grebáč-Orlov, vtedajší šéfredaktor. Hneď v úvode 
označuje rozdelenie na Tešínsku ako neuspokojivé, vyvolávajúce pocit skla-
mania a krivdy a o Orave a Spiši sa vyjadruje, ako o krajoch, ktoré teraz vy- 
krojené budú z nášho tela.17 Vzápätí dodáva, že táto krivda je ranou, ktorá 
sa nikdy nezahojí. Aj napriek vedomosti o autonomistickom a proticentralis-
tickom zameraní denníka, je prekvapujúce zistenie, že tento úvodník nie je 
namierený vyložene proti Poľsku. Kritika je skôr zameraná na českosloven-
ské diplomatické zastúpenie. Celý úvodník končí emotívnym odkazom: Drahí 
bratia Oravci a Spišiaci! Keď sa so slzami v očiach lúčime od vás, naše roz-
trpčené srdce neprivoláva vám s Bohom, ale: do videnia!18 

Hneď na druhý deň Grebáč-Orlov uverejnil ďalší úvodník, v ktorom analy-
zoval medzinárodnopolitické aspekty konečného rozhodnutia a ktorý je dôka-
zom, že vnímal túto otázku v širšom kontexte. V ňom uviedol, že rýchle vy-
riešenie konfl iktu bolo v záujme dohodových štátov, ktoré plánovali, aby ČSR      

14 K Poľsku pričlenení Slováci nemali priaznivé podmienky pre národný vývin. Napriek tomu, že 
Poľsko bolo donútené podpísať tzv. malú versaillskú dohodu z 28. júna 1919, ktorá ho zavä-
zovala k ochrane národnostných a iných menšín. Na severnom Spiši a Orave neboli zriadené 
slovenské školy. Podobne tomu bolo aj v oblasti administratívy a bohoslužieb, z ktorých bol 
slovenský jazyk defi nitívne vytlačený po začlenení spišského a oravského dekanátu do krakov-
skej cirkevnej metropoly v roku 1925 a po zavedení cirkevnej jurisdikcie krakovského biskupa 
na tomto území. Sčítania obyvateľstva v roku 1921 a 1931 takmer vôbec neuvádzajú Slovákov 
žijúcich na území Poľska. Na začiatku 20. rokov boli prípady väznenia za slovenské povedo-
mie. Bližšie pozri: CIAGWA, Jozef: K dejinám Slovákov v Poľsku a k ich kultúrnemu vývinu.                       
In: MOLITORIS, Ludomir (ed.): Almanach Slováci v Poľsku. Krakow 1993, s. 5 - 16. 

15 Oravci a Spišiaci nedajte sa svádzať Poliakom. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 126, s. 1 - 2.
16 Záverečné jednanie o Tešínsko, Oravu a Spiš. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 148, s. 2.; Úradné 

rozhodnutie o Tešínsku, Orave a Spiši. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 157, s. 1; Koľko obcí nám 
odobrali Poliaci z Oravy a Spiša? In: Slovák, roč. 2, č. 159, s. 1.

17 Krivda na Slovensku spáchaná. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 160, s. 1.
18 Tamže.
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a Poľsko sa stali členmi tzv. Východnej dohody, ktorá by bola na východe 
akousi protiváhou oproti Nemecku, prípadne Maďarsku alebo Rusku. Preto 
bolo v ich záujme, aby sa konfl ikt, čo najrýchlejšie vyriešil.19  

Grebáč-Orlov sa Poľsku venoval aj neskôr a to aj v širších geopolitických 
súvislostiach a na medzištátnej úrovni. Ako napríklad v úvodníku s názvom 
Životná otázka našej republiky zo 14. mája 1921, kde analyzoval konkuren-
cieschopnosť poľského priemyslu s československým, ale aj nemeckým. Ešte               
obsiahlejšie sa téme venoval v úvodníku z 21. júna 1921 s názvom Poľsko                    
a naša republika, kde konštatuje, že hraničným sporom vznikli medzi oboma 
štátmi vo vzájomných vzťahoch značné problémy, ale to nesmie byť prekáž-
kou k ich prekonaniu, pričom argumentuje najmä hospodárskymi výhodami, 
ktoré by z toho plynuli. Poľsko je najbližším trhom pre výrobky česko-sloven-
ské, ku tomu cez Poľsko vedú staré vyšľapané cesty do Ukrajiny a do Rus-
ka. Toto všetko káže, aby Česko-slovensko hľadelo svoj pomer k Poľsku čím                           
najpriateľskejšie upraviť. Nezabúda apelovať aj na slovanskú vzájomnosť.                                     
Nepriateľstvá na veky trvať nemôžu. A konečne treba si nám uvedomiť, že sme 
si bratia z jedného slovanského kmeňa. Je tedy i v záujme všeslovanskej poli-
tiky, aby medzi československom a Poľskom nastal pomer priateľský.

Po rozhodnutí v hraničnej otázke prinášal Slovák v nasledujúcom období                                      
správy o praktických problémoch daných regiónov, najmä Spiša, ktoré pre 
nich z tohto rozhodnutia vyplývali a tiež protesty a prejavy Slovákov z území 
pridelených Poľsku, ako aj viac citovo orientované články, v ktorých autori 
opisovali dojmy z rozhodnutia o hraniciach.20 Ostatne o zlej situácii na Spiši 
sa môžeme dozvedieť z článku s názvom Memorandum Spišských Magurča-
nov k vláde. Pozornosť je adresovaná negatívnemu dopadu na hospodársku 
situáciu v regióne. Poukazuje sa aj na negatívne dôsledky pre Spišskú Starú 
Ves, centrum regiónu, ktorá bola hospodársky naviazaná na odtrhnuté obce. 
V dôsledku toho autor varuje pred možnými politickými následkami. Známo, 
je že Poliaci už od dávnych rokov politicky obracajú náš ľud. Ľud náš doteraz 
tomuto poľskému vplyvu nepodľahol, lebo nepodelený hospodársky bol silný... 
Ale v terajšom svojom položení, keď je už hospodársky znivočený, poľskému 
hospodárskemu a politickému vplyvu odolať nebude vstave.21  

19  Prečo sme stratili Oravu a Spiš. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 161, s. 1.
20  Sriadenie zahraničného obchodu Spiša s Poľskom. In: Slovák, 1921, roč. 3, č. 38, s. 4.; K Poľsku 

pridelení Spišiaci žiadajú sa nazpäť k Slovensku. In: Slovák, Pred rozhodnutím. In: Slovák, roč. 
3., č. 126, s. 1.; Memorandum Spišských magurčanov k vláde. In: Slovák, 1921, roč. 3, č. 151, 
s. 1 - 2; Dojmy z poľskej Oravy. In: Slovák, roč. 3, č. 175, s. 2; Čo je vytvorené z dopravy medzi 
Poľskom a Česko-Slovenskom. In: Slovák, 1922, roč. 4, č. 2, s. 3; Ponosy od hranice polskej                 
v Spiši. In: Slovák, 1922, roč. 4, č. 99, s. 1.

21 Memorandum Spišských Magurčanov k vláde. In: Slovák, 1921, roč. 3, č. 151, s. 1 - 2.
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Na začiatku 20. rokov 20. storočia sa začali československo-poľské vzťa-
hy čiastočne zlepšovať. V roku 1921 došlo medzi oboma štátmi k uzatvore-
niu hospodárskej dohody a politickej zmluvy.22 V súvislosti s tým boli takmer              
pravidelne publikované články, ktoré sa venovali vzájomným vzťahom a to                 
na medzištátnej úrovni i na úrovni slovensko-poľských vzťahov.23 Všetky mali 
spoločnú jednu myšlienku, a to snahu o prekonanie problémov, ktoré priniesol 
hraničný spor. Príspevky venujúce sa potrebe zlepšenia vzťahov boli uverejňo-
vané hlavne počas roka 1921, od roku 1922 až do ukončenia sporu bola preva-
žujúcou témou Javorina.24 Charakteristický je úvodník s názvom Slavianská 
Únia, ktorý je posledným zo série troch článkov s rovnakým názvom. Autor tu 
predostiera a rozvíja myšlienku únie slovanských národov, ako to už z názvu 
vyplýva. Tento posledný je pre účely našej práce zaujímavý z toho pohľadu, 
že autor navrhuje, aby centrom tejto únie bolo Poľsko a odôvodňuje to tým, 
že na túto úlohu ho predurčuje výhodná geografi cká poloha, vysoká kultúrna                        
a dejinná minulosť a vzdelaná a vyškolená šľachta.25 

Ďalším z takýchto článkov je aj rozsiahly úvodník s názvom Skirmunt. Pri-
náša citáciu z prejavu poľského ministra zahraničných vecí Konstanty Skir-
munta, ktorý na margo československo-poľských vzťahov vyslovil túto nádej: 
Dal by Boh, aby sme sa už konečne porozumeli.26 Vývoj však priniesol trochu 
odlišnú realitu. Do popredia sa dostával spor o Javorinu, ktorý sa stal aj ko-
nečným dôvodom neratifi kovania spomínaných zmlúv, a ktorý sa až do jeho 
vyriešenia stal dominantnou témou na stránkach denníka v rámci slovensko-
-poľských vzťahov. Medzi oboma štátmi totiž prepukol spor o spišskú obec 
Javorina. Československá strana odmietla poľskú požiadavku na pričlenenie 
Javoriny, časti katastru obce Jurgov a časti katastru obce Ždiar na Spiši bez 
náhrady k Poľsku. Poľsko potom ponúklo výmenou za Javorinu obce Kacvín 
a Nedecu, ale ČSR nepristúpilo ani na tento návrh a stálo na stanovisku, podľa 

22 BORÁK, Mečislav – ŽÁČEK, Rudolf: Ukradené vesnice. Ostrava 1993, s. 14. 
23 Česko-slovensko-poľské priateľstvo. In: Slovák, 1921, roč. 3, č. 15, s. 3.; Poľsko a naša repub-

lika. In: Slovák, 1921, roč. 3, č. 138, s. 1.; Slováci a Poliaci. In: Slovák, 1923, roč. 5, č. 102,          
s. 2; Poliaci a Slováci. In: Slovák, 1923, roč. 5, č. 116, s. 1.; Styky poľské s nami. In: Slovák, 
1924, roč. 6, č. 173, s. 2; Poliaci za dohodu s nami. In: Slovák, 1924, roč. 6, č. 231, s. 1.

24  Javorina. In: Slovák, 1922, roč. 4, č. 2. s. 3.; V otázke Javoriny. In: Slovák, 1922, roč. 4, č. 225, 
s. 1.; Otázka Javoriny. In: Slovák, 1922, roč. 4, č. 249, s. 4.; Nech je jasno v otázke Javoriny.              
In: Slovák, 1922, roč. 4, č. 264, s. 1 - 2; Poľský minister Narutowicz o Javorine. In: Slovák, 
1922, roč. 4, č. 278, s. 2.; Otázka Javoriny znovu príde na pretras? In: Slovák, 1923, roč. 5,                   
č. 8, s. 1.; Diplomatický zápas poľsko-český o našu Javorinu vyvrcholuje. In: Slovák, 1923, roč. 
5, č. 95, s. 1.; Javorina je naša. In: Slovák, 1923, roč. 5, č. 268, s. 3.; Otázka Javoriny obnovená. 
In: Slovák, 1924, roč. 6, č. 59, s. 1.; Spor o Javorinu je už vyriešený. In: Slovák, 1924, roč. 6,             
č. 62, s. 1.  

25 Slavianska Únia. In: Slovák, 1921, roč. 3, č. 45, s. 1.
26  Skirmunt. In: Slovák, 1921, roč. 3, č. 253, s. 1 - 2.
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ktorého záležitosť Javoriny už vyriešilo rozhodnutie arbitráže v Spa.27 Kon-
ferencia veľvyslancov rozhodnutie v spore preniesla na Spoločnosť národov 
s odporúčaním odovzdať spor medzinárodnému súdu v Haagu. Podľa tohto 
súdu bolo rozhodnutie arbitráže v Spa defi nitívne. Na tomto podklade Rada 
spoločnosti národov vydala 12. marca 1924 rezolúciu, ktorá potvrdila platnosť 
rozhodnutia z 28. júla 1920. Týmto konečným rozhodnutím sa otázka hraníc 
Poľska a ČSR defi nitívne vyriešila a dňa 6. mája 1924 bola uzatvorená medzi 
oboma štátmi dohoda, ktorá upravovala pomery po tomto rozhodnutí, známa 
pod menom Krakovský protokol.28 

Otázkou Javoriny sa v denníku Slovák zaoberali prevažne v roku 1922. 
Veľkú pozornosť tejto téme venoval najmä Andrej Hlinka. Jeho úvodníky sú 
často emotívne, no negatívne reaguje hlavne na československú diplomaciu, 
ministra Edvarda Beneša a vládu a nie na Poliakov a ich nároky. Už 19. ja-
nuára uverejnil článok s príznačným názvom Javorina, ktorý je predovšetkým 
obranou a obhajobou Hlinkovho názoru, že chcel vymeniť obce, ktoré v roku 
1920 pripadli Poľsku a za ne dať Poliakom časť Javoriny. Hlinka píše: Celá 
ľudová strana žiada nazpäť naše obce, a čo by sme za to dali aj nepotrebný 
a bezvýznamný kúsok Javoriny. Horu, hole, jeleňov a Hohenloheho majetku 
som si žiadal zakúpiť za kultúru, dediny, duše, obce slovenské.29 Reagoval                               
na určité obavy, ktoré sa v slovenskom prostredí objavili a síce, že Česi Ja-
vorinu vymenia za časť mesta Tešín, s čím zásadne nesúhlasil. Neobišiel ani 
Poliakov. V súvislosti s nimi použil však zmierlivý tón, i keď si neodpustil 
rozhodné varovanie: Nečíhajte po slovenskej zemi.30  

Najrozsiahlejšie sa tomu venoval v troch úvodníkoch, ktoré boli uverejnené 
11. – 13. apríla 1922 pod názvom Dáme niečo z Javoriny Poľsku alebo nie?                                                                                                             
V prvom z nich išlo v podstate o rozšírenie myšlienok predchádzajúceho člán-
ku. Deklaroval náklonnosť a snahu o dobré vzťahy s Poliakmi a odvolával 
sa na ich slovanské cítenie. Požadoval vrátenie častí Oravy a Spiša a pri tej-
to príležitosti opäť uverejnil rezolúciu Združenia katolíkov v Chicagu, ktorá 
nastolila túto požiadavku.31 K samotnej Javorine sa dostal na konci druhého 
a hlavne v treťom úvodníku. Z textu je zrejmá snaha o zmierlivé riešenie.                                                                           
V závere druhého úvodníka naráža na predstaviteľov ofi ciálnej politiky prehlá-
sením, že Javorina je slovenská a preto, by sa mali k tejto otázke vyjadro-
vať predovšetkým Slováci. Dodáva, že by bol ochotný k dohode s Poliakmi,                                                                                              

27  BORÁK, ref. 22, s. 15.
28  KLIMKO, Jozef: Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej republiky (1918 - 1938). 

Bratislava 1986, s. 98.
29  Javorina. In: Slovák, 1922, roč. 4, č. 15, s. 1-2.
30  Tamže.
31 Dáme niečo z JavorIn:y Poľsku alebo nie? I. In: Slovák, 1922, roč. 4, č. 83, s. 1 - 2.
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za predpokladu, že aj oni budú prístupní kompromisnému riešeniu: Dajú-li 
nám Poliaci nazad našich bratov z Oravy a Spiša, sme náchylní sa s nimi roz-
právať k vôli pokoju a dobrej shode. Túžia-li Poliaci po klimatických Tatrách 
alebo turistických krajoch a ničom inom, môžeme sa s nimi vážne rozprávať. 
Ide-li im o prestíž národný alebo krajinský, porozumieme im. Ale nech že nám 
aj oni porozumejú.32 V treťom úvodníku naráža na to, že sa z Javoriny robí aj 
strategická záležitosť. Vzápätí však argumentuje, že sa vo svete čoraz viac 
hovorí o odzbrojovaní a teda nie je na mieste hovoriť o nejakých strategických 
bodoch.

V podobnom duchu písal aj Vojtech Tuka v úvodníku Náš Burgenland, 
ktorý bol namierený proti pražskej vláde. Tú obvinil z toho, že má v pláne 
ponúknuť Javorinu Poľsku ako prostriedok na dosiahnutie zlepšenia vzťahov. 
Využil tento spor, aby argumentoval pre slovenskú autonómiu. Vyjadril pre-
svedčenie, že Poliaci prevzali Oravu a Spiš od Prahy len ako zábezpeku a ak 
...Slováci riadenie svojho osudu do rúk vlastných chytia...33  ihneď ich vrátia. 

V máji 1923 bol poskytnutý priestor poľskému autorovi Stanislavovi Kor-
skemu v článku Poliaci a Slováci,34 v ktorom ubezpečoval, že Slováci majú                          
v Poľsku veľa priateľov a veľké porozumenie. V otázke Javoriny ale prezen-
tuje poľský uhol pohľadu a žiada Slovákov, aby uznali, že existuje aj poľská 
časť Spiša a Oravy.35  

Samozrejme, že redaktori Slováka ani v nasledujúcich rokoch neopome-
nuli otázku Slovákov z poľskej časti Spiša a Oravy a problémy daných regió-
nov, i keď ostrý tón sa postupne zmierňoval. V týchto príspevkoch opisujú 
situáciu na územiach ktoré pripadli Poľsku, ale nie sú ani tak namierené proti 
Poľsku samotnému, ale najmä kritizujú vládu, že sa málo zaujíma o slovenskú 
menšinu u severného suseda.36  

V polovici dvadsiatych rokov sa začali vytvárať reálne šance pre zblíženie 
medzi Prahou a Varšavou. Roku 1925 boli medzi ČSR a Poľskom podpísané 

32 Dáme niečo z JavorIn:y Poľsku alebo nie? II. In: Slovák, 1922, roč. 4, č. 84, s. 1.
33 Náš Burgenland. In: Slovák, 1922, roč. 4, č. 86, s. 1 - 2.
34 Za uverejnenie tohto článku bol Karol Sidor odsúdený na dva týždne do väzenia, pretože okrem 

iného Korski tvrdil, že v poľskej verejnosti existujú výrazné české antipatie, ktoré pramenia                    
z minulosti. Sidor sa k tejto téme vrátil sériou článkov v roku 1925 a to Poliaci a Slováci pred 
súdom zo 17. apríla a článkami s názvom Listy do Poľska I.-III., ktoré boli uverejnené v dňoch 
22. – 24. apríla 1925.

35 Poliaci a Slováci. In: Slovák, 1923, roč. 5, č. 116, s. 1. 
36 Sriadenie zahraničného obchodu Spiša s Poľskom. In: Slovák, 1921, roč. 3, č. 38, s. 4.;                               

K Poľsku pridelení Spišiaci žiadajú sa nazpäť k Slovensku. In: Slovák, 1921, roč. 3, č. 146, s. 3.; 
Pred rozhodnutím. In: Slovák, 1921, roč. 3, č. 126, s. 1.; Memorandum Spišských magurčanov                                 
k vláde. In: Slovák, 1921, roč. 3, č. 151, s. 1 – 2.; Dojmy z poľskej Oravy. In: Slovák, 1921, 
roč. 3, č. 175, s. 2.; Čo je vytvorené z dopravy medzi Poľskom a Česko-Slovenskom. In: Slovák, 
1922, roč. 4, č. 2, s. 3.; Ponosy od hranice polskej v Spiši. In: Slovák, 1922, roč. 4, č. 99, s. 1.; 
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tri dohody: obchodná, likvidačná a arbitrážna.37 Na podpísanie týchto zmlúv 
reagoval na stránkach denníka aj polonofi l a prekladateľ Mikuláš Stano, ktorý 
vyslovil nádej, že táto udalosť odstráni z cesty slovensko-poľského porozu-
menia všetky prekážky a budú nasledovať iné kroky, ktoré povedú k lepšiemu 
poznaniu severného suseda.38

Slovenský východ

Bol to typ časopisu, ktorý začala vydávať československá armáda pri ob-                                                                                                                               
sadzovaní Slovenska. Iniciátorom založenia bol Edmund Borek, rodák z Mo-                   
ravy. Prvé číslo Slovenského východu vyšlo v Košiciach 9. januára 1919                                         
s podtitulom Nestranný orgán Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Redigovali                                                        
a rozširovali ho najmä vojaci. Edmund Borek sa stal prvým šéfredaktorom.39 
Koncom roku 1920 prešiel Slovenský východ z rezortu MNO do Tlačového 
odboru prezídia ministerskej rady a na Slovenský východ získala hlavný vplyv 
agrárna strana. Koncom roku 1920 bol menovaný za šéfredaktora Hugo Filla. 
Po ňom sa stal šéfredaktorom Otakar Leboch. V roku 1937 sa zmenil názov                                                     
na Novosti. Denník vychádzal v Košiciach denne, ráno, okrem pondelka.40 

Poľsko ako téma príspevkov rôzneho charakteru a venujúcich sa rôznym 
oblastiam, sa v Slovenskom východe objavovalo pomerne pravidelne. Boli to 
napr. krátke správy o aktuálnej vnútropolitickej situácii a dôležitých udalos-
tiach vo vývine Poľska, ako napr. rusko-poľská vojna a i., ktoré boli väčšinou 
prevzaté od Československej tlačovej kancelárie. Objavovali sa aj úvodníky 
väčšieho rozsahu, kde autori, okrem toho, že prinášali aktuálne správy, tak                   
aj komentovali danú situáciu. Pozornosť bola venovaná vnútropolitickému              
dianiu v Poľsku,41 hospodárskej situácii,42 ale aj zahraničnej politike.43  

Treba sa nám starať o Slovákov v Poľsku. In: Slovák, 1927, roč. 9, č. 14, s. 4.; Aj v Orave boly 
poľské slávnosti. In: Slovák, 1930, roč. 12, č. 189, s. 2.; Ako sa staráte o našu menšinu v Poľsku.                       
In: Slovák, 1931, roč. 13, č. 273, s. 2; Sú na poľskom Spiši ešte Slováci? In: Slovák, 1932, roč. 
14, č. 73, s. 4.; Slováci doma a v zahraničí. In: Slovák, 1934, roč. 16, č. 49, s. 2.; Slovenské spevy 
v poľskom kostole. In: Slovák, 1934, roč. 16, č. 176, s. 4. 

37 Obsahovali usporiadanie vzájomných stykov v oblasti právnej, fi nančnej, ekonomickej, ako aj 
ochrane práv národnostných menšín.

38 Poľsko-slovenské vzťahy. In: Slovák, 1925, roč. 7, č. 122, s. 13.
39 DŽUJKO, Ján: Slovenský východ (1919) a formovanie slovenského národného povedomia na 

východnom Slovensku. In: 3. študentská vedecká konferencia. Zborník príspevkov. Prešov 2008, 
s. 198 - 210. Dostupné na Internete: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Slancova2/pdf_doc/dzujko.
pdf

40  KIPSOVÁ, ref. 3, s. 448.
41 O odchode maršala Pilsudského z politického života. In: Slovenský východ, 1923, roč. 5,                       
č. 155, s. 3 - 4.; Prečo poľskí sociálni demokrati zahajujú boj proti vláde. In: Slovenský východ, 
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Hraničnému sporu sa v Slovenskom východe venovali od začiatku roku 
1919. Pod dojmom ozbrojených zrážok československých a poľských jed-
notiek bol uverejnený článok Poliaci a Slováci. Autor okrem iného opisu-
je útrapy, ktoré poľský národ musel zažívať počas vojny a vytvára paralelu                                          
v spoločnom utrpení Slovákov a Poliakov pred vojnou a počas nej. Týmto si 
však len vytvára prechod ku vzťahu so Slovákmi, pretože ďalej uvádza, že 
Slováci so srdečnosťou prijímali vo svojich chudobných domovoch Poliakov, 
ktorí utekali pred hrôzami vojny. Týmto sa dostáva k podstate svojho článku 
keď dodáva: My Slováci.. ani sme len netušili, že na svojom vernom a lásky-  
plnom srdci chováme jedovatého hada.44 Príspevok však má silný protižidov-
ský charakter, lebo zo všetkého viní Židov a nie poľský ľud, ktorý je vraj úplne 
v židovskej moci. Pisateľ totiž tvrdí, že po vytvorení ČSR, najviac proti nové-
mu stavu boli Židia, ktorí mali v Uhorsku privilegované postavenie. Títo Židia 
sa teraz vraj spojili so Židmi v Haliči, aby zničili slovenskú slobodu. Poľský 
ľud, ktorý je v ich hospodárskej a teda aj v politickej moci, sa len dal nahuc-
kať 45 proti Slovákom. Na záver zaznieva jasné prehlásenie, že Slováci si budú 
brániť svoju slobodu: s božou pomocou a pomocou našich českých bratov už 
ukážeme „bratom“ Poliakom, kde je cesta zo Slovenska.46  

V tom istom čísle na tretej strane v krátkej správe informuje Slovenský 
východ o bezočivom správaní Poliakov voči Slovákom. Konkrétne vraj poľ- 
skí legionári v Suchej Hore potupili československú zástavu a obyvateľstvo 
volá o pomoc proti poľským pijanom, ktorí za fľašu vodky, sú ochotní predať 
celé kráľovstvo poľské.47 Opäť je tu zrejmé protižidovské zameranie, pretože 
nasleduje tvrdenie, že obyvateľstvo žiada o pomoc pred vládou poľskou,48 lebo 
by sa dostalo do židovských rúk, keďže v Poľsku vládnu Židia.

1927, roč. 9, č. 169, s. 5.; Vnútropolitická situácia v poľskej socialistickej strane. In: Slovenský 
východ, 1928, roč. 10, č. 201, s. 5.; Poľsko pred voľbou prezidenta republiky. In: Slovenský 
východ, 1933, roč. 15, č. 67, s. 2.

42 Poľská hospodárska situácia. In: Slovenský východ, 1923, roč. 5, č. 175, s. 1.; Podmienky hos-
podárskeho ozdravenia v Poľsku. In: Slovenský východ, 1926, roč. 8, č. 169, s. 5.; Poľská 
obchodná bilancia v júni. In: Slovenský východ, 1927, roč. 9, č. 163, s. 5.

43 Pred vstupom Polska do Malej Dohody. In: Slovenský východ, 1923, roč. 5, č. 155, s. 2; Smer-
nice nového poľského zahraničného ministra. In: Slovenský východ, 1924, roč. 6, č. 174, s. 1; 
Hitlerovské štvanice proti Poľsku v Gdansku. In: Slovenský východ, 1932, roč. 14, č. 151, s. 1; 
Poľský zahraničný minister o pakte štyroch. In: Slovenský východ, 1933, roč. 15, č. 133, s. 3; 
Poliaci a Francia. In: Slovenský východ, 1936, roč. 18, č. 190, s. 1. 

44 Poliaci a Slováci. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 2, s. 1.
45 Tamže.
46 Tamže.
47 Spor so Slovákmi. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 2, s. 3.
48 Tamže. 
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Dňa 17. januára 1919 v článku so širšou tematikou slovanstva s názvom 
Dnešné slavianstvo, prináša Slovenský východ príspevok Moravsko-slezského 
denníka, ktorý sa venuje aj Poliakom. Autor v ňom vyjadruje radosť nad sta-
vom slovanských národov a konštatuje, že práve teraz sú ideálne podmienky 
na vytvorenie slovanského spolkového štátu od mora k moru.49 Jedinú prekáž-
ku vidí v Poliakoch, ktorí už počas vojny bojovali po boku Nemcov, teraz majú 
spory s Ukrajincami, Čechmi, s ktorými sa sporia o Tešínsko a niektoré časti 
slovenského územia (uvádza tu aj sporné územia na Slovensku, ale píše, že sa 
Poliaci o ne sporia len s Čechmi. Toto tvrdenie zostáva v Slovenskom východe 
bez reakcie). Pokračuje výzvou k neústupnosti voči poľským požiadavkám: 
...povolíme im dnes prst, chcejú zajtra celú ruku.50 

Od vyhlásenia plebiscitu na sporných územiach až do rozhodnutia v júli 
1920, sa okrem informácií o aktuálnom dianí v hraničnom spore, objavovali 
správy o deputáciách obyvateľov dotknutých území k prezidentovi alebo vláde 
s prosbou o pomoc, ďalej články obsahujúce rezolúcie a prejavy z ľudových 
zhromaždení, župných výborov a pod., proti poľským požiadavkám v otázke 
Tešínska, Spiša a Oravy a Kysúc. Tiež boli uverejňované správy o konfl iktoch 
na hraniciach a sťažnosti na poľské praktiky pri plebiscite.51  

V prípade Tešínska všetky tieto prejavy zdôrazňovali hospodársku a do-
pravnú nevyhnutnosť pre republiku. Za všetky môžeme spomenúť napríklad 
protest Slovenského klubu v Košiciach v mene všetkých obyvateľov Košíc           
a východného Slovenska proti rozdeleniu Tešínska a prideleniu časti želez-
nice Košice – Bohumín Poľsku. Týmto činom, ktorý značí našu hospodársku 
smrť, odrezaní sme od materskej našej Českej zeme a od uhoľných baní, ktoré 
pre náš priemysel na Východnom Slovensku, menovite aj v Košiciach nevy- 
hnuteľne potrebujeme.52 

49 Dnešné slavianstvo. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 8, s. 1.
50 Tamže. 
51 Slovenský protest proti podeleniu Tešínska. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 50, s. 1.; 

Proti poľským požiadavkám. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 59, s. 2.; Spiš a Orava sa 
hlásia. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 120, s. 2.; Spiš, naša krásna Spiš. In: Slovenský 
východ, 1919, roč. 1, č. 138, s. 2.; Košice a Tešínsko. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 159, 
s. 1.; Trenčín pre Tešínsko. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č.170, s. 1; Košice pre Tešínsko.                   
In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 165, s. 1.; Nad Tatrou sa blýska. In: Slovenský východ, 
1919, roč. 1, č. 169, s. 1.; Prejav zvolenského ľudu pre Tešínsko. In: Slovenský východ, 1919, 
roč. 1, č. 169, s. 1 - 2.; Liptovský sv. Mikuláš za Tešínsko. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1,                    
č. 182, s. 1.; Prečo Poliaci siahajú na Tešínsko, Oravu a Spiš. In: Slovenský východ, 1919, 
roč. 1, č. 184, s. 3.; Za Tešínsko. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 190, s. 1.; Von z vreca.                                                                                  
In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 194, s. 1.; Prejav Spišiakov za integritu republiky.                                                                                                                                       
In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 216, s. 2.; Deputácia oravských horalov k präzidentovi 
republiky. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 216, s. 3.

52 Slovenský protest proti podeleniu Tešínska. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 50, s. 1.
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V otázke sporných území na Slovensku sa objavujú citovo zamerané                  
príspevky. V jednom z nich pisateľ na začiatku opisuje prírodné krásy Spiša, 
no vzápätí sa pýta o čo vlastne Poliaci opierajú svoje nároky na Spiš, keď 
tam nie je ani jedna dedina poľská a prírodné hranice ich prirodzene odkazujú                  
na sever od Tatier. Zároveň poznamenáva, že ich sen o obnovenom Poľsku 
sa už splnil a pýta sa, prečo chcú územia na ktoré podľa neho nemajú nárok. 
Na konci rozhodne prehlasuje: Tatry aj Magura sú naše a našimi aj ostanú.53  

Ešte ďalej zachádza autor úvodníka Nad Tatrou sa blýska, ktorý o Poliakoch 
tvrdí, že boli odvekí zradcovia slovanskej myšlienky a poukazuje na to, že už 
pred vojnou spolupracovali s Budapešťou a Viedňou, počas vojny bojovali 
po boku Nemcov a keď videli, že Nemecko prehrá vojnu s nevinnou tvárou 
šli do Paríža a gratulovali Dohode.54 Bol vybudovaný poľský štát s veľkou 
rozlohou, ale to im nestačí a žiadajú Tešínsko, aby mohli obchodovať s uhlím, 
ktoré by tým získali, pričom majú uhlia dosť. Ďalej píše, že nielen Tešínsko, 
ale požadujú aj Oravu, Spiš a Čadcu. Vyzýva Poliakov, aby aj oni uznali,                                                                                                                                          
že na týchto územiach nikdy Poliaci nežili a tieto územia im nepatria. Celý 
úvodník končí slovami: Poľsko iba v jednej veci je konzekventné, v zrade                  
Slovanstva.55 

Bolo uverejnených viacero článkov, v ktorých sa dopisovatelia zamýšľa-
li nad dôvodmi, ktoré viedli Poľsko k nárokom na spomínané územia. Ako 
hlavné uvádzali národnostné, strategické a hospodárske dôvody. V súvislosti 
s hospodárskymi dôvodmi to nebol len poľský záujem o tešínske uhlie, ale aj 
vysoký poľský štátny dlh, v dôsledku ktorého si Poľsko hľadá nových daňo-
vých poplatníkov.56 

Vo februári 1920 uverejnil varšavský denník Gazeta Warszawska úvodník  
s výzvou na poľskú vládu, aby sa ujala utlačovaných Slovákov a oslobodila ich 
od Čechov. Vraj len 10% obyvateľstva na Slovensku sympatizuje s Čechmi. 
Navyše, keby bolo k Poľsku pripojené Slovensko, získalo by tak produkty, 
ktorých má málo, čím by sa povzniesol kurz poľskej meny a pozdvihol prie- 
mysel. V Slovenskom východe tieto zámery označujú za podozrivé a celý ten-
to úvodník za diletantskú výzvu k otvorenému lupičstvu,57 ktorá je príznačná 
pre poľskú tlač. Zároveň vyzývajú československú vládu, aby sa tomu ener-
gicky postavila.58  

53 Niekoľko poznámok z našej Spiše. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 138, s. 2.
54 Nad Tatrou sa blýska. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 169, s. 1.
55 Tamže. 
56 Prečo Poliaci siahajú na Tešínsko, Oravu a Spiš. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 184,                   

s. 3.
57 Poľsko a Slovensko. In: Slovenský východ, 1920, roč. 2, č. 37, s. 2.
58 Tamže. 
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Ďalší z príspevkov poukazoval na praktiky poľských agitátorov, ktorí vraj 
rozdávali múku. V tomto sa zhoduje s tvrdeniami na stránkach Slováka a do-
konca píše o dovážaní prostitútok. No napriek tomu prehlasuje, že Spišiaci                    
a Oravci stoja pevne na pozíciách integrity republiky. Ďalej píše, že čím viac 
odolávajú, tým násilnejšia je poľská agitácia, ktorá už prerástla k vraždám                                                                                                                            
a násilnostiam.59 Vyzýva Slovákov, aby prejavovali podporu, sympatie a sú-  
cit obyvateľom na plebiscitnom území. Rovnako poukazuje na nepomer v po-
zornosti, ktorá sa venuje agitácii a podpore ľudu zo strany úradov v Poľsku             
a v ČSR. K príspevku je pripojený aj list obyvateľa Spišskej Starej Vsi, stre-
diska poľskej agitačnej komisie, ktorý tento stav potvrdzuje.60  

V jednom z ďalších z článkov z názvom Plebiscit a Poliaci zase Sloven-
ský východ prináša ukážku z vydania poľského časopisu Kuryr Codzienny, 
ktorý uverejnil dve mapy: jednu kde je ČSR s Podkarpatskou Rusou a Slo-
venskom a druhú bez Slovenska a Podkarpatskej Rusi s dovetkom, že Poľsko 
nikdy neuzná prvú mapu a bude sa snažiť o tú druhú s tým, že k Poľsku musia 
byť pričlenené Spiš a Orava a južné okresy na Slovensku musia byť pripojené                                                              
k Maďarsku. Slovenský východ hrá aj s protimaďarskými náladami a dodá-
va. Tu teda vidíme opak poľských sympatií pre Slovensko: chcú Slovákov zas                                                                                   
uvrhnúť do maďarského otroctva. Nie darmo sympatizujú toľko Poliaci s Ma-
ďarmi, majú mnoho spoločných vlastností.

Javorinskej otázke venovali redaktori Slovenského východu pozornosť                    
od začiatku roku 1922 až do jej vyriešenia.61 Opäť to boli krátke správy o vý-
voji sporu, rezolúcie za ponechanie Javoriny v ČSR, ale aj analýzy väčšieho 
rozsahu.

59 V Slovenskom východe viackrát priniesli správy takého druhu: Poľská agitácia v Orave                          
a Spiši. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 142, s. 2.; Ako zaobchodia Poliaci so Slovákmi.                                                                    
In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 215, s. 1.; Plebiscit a Poliaci. In: Slovenský východ, 
1920, roč. 2, č. 58, s. 2.; Pred poľským terorizmom. In: Slovenský východ, 1920, roč. 2, č. 63, 
s.3.; Protest proti poľskému teroru. In: Slovenský východ, 1920, roč. 2, č. 124, s. 1 - 2.; Vy-
trvajte bratia v Spiši a Orave. In: Slovenský východ, 1920, roč. 2, č. 127, s. 1.; Nové poľské                                                                                                             
ukrutnosti. In: Slovenský východ, 1920, roč. 2, č. 146, s. 1.

60 Vytrvajte bratia v Spiši a v Orave. In: Slovenský východ, 1920, roč. 2, č. 127, s. 1.
61 Slovenské spolurozhodovanie o Javorine. In: Slovenský východ, 1922, roč. 4, č. 17, s. 1 - 2.;           

O našu Javorinu. In: Slovenský východ, 1922, roč. 4, č. 43, s. 2.; Javorina. In: Slovenský 
východ, 1922, roč. 4, č. 66, s. 3.; Poľské úsilie o oddialení Javorinskej otázky. In: Slovenský 
východ, 1923, roč. 5, č. 180, s. 1.; Javorinská otázka pred Sväz národov. In: Slovenský východ, 
1923, roč. 5, č. 183, s. 1.; Otázka Javoriny. In: Slovenský východ, 1923, roč. 5, č. 201, s. 1.; 
Poliaci a Javorina. In: Slovenský východ, 1923, roč. 5, č. 211, s. 1.; Otázka Javoriny bude 
rozhodnutá v Haagu. In: Slovenský východ, 1923, roč. 5, č. 221, s. 1.; Javorina naša. In: Slo-
venský východ, 1923, roč. 5, č. 280, s. 2.; Defi nitívne ustálenie hraníc Javoriny. In: Slovenský                             
východ, 1924, roč. 6, č. 38, s. 1.; Javorina je naša. In: Slovenský východ, 1924, roč. 6, č. 61,      
s. 1.; Javorina a Poľsko. In: Slovenský východ, 1924, roč. 6, č. 62, s. 1.; Konec Javorinskej 
otázky v poľskej tlači. In: Slovenský východ, 1924, roč. 6, č. 70, s. 3.
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62 Slovenské spolurozhodovanie o Javorine. In: Slovenský východ, 1922, roč. 4, č. 17, s. 1 - 2.
63 Otázka Javoriny a slovenská verejná mienka. In: Slovenský východ, 1922, roč. 4, č. 25, s. 1.
64 Tamže. 
65 Hájme si Javorinu. In: Slovenský východ, 1923, roč. 5, č. 165, s. 1.
66 Javorina a Poľsko. In: Slovenský východ, 1924, roč. 6, č. 62, s. 1.

Dňa 21. januára 1922 bol uverejnený článok, ktorý informoval o postoji 
poľských politických strán v tejto otázke. Podľa neho sa Národno-demokratic-
ká strana vyjadrila, že Javorina je len kúsok pôdy, ktorá nemôže byť prekážkou 
tam, kde ide o vysoké politické záujmy. Poľská ľudová strana okrem iného 
zase priznanie Javoriny Poľsku považuje za predpoklad k podpisu politickej 
dohody medzi ČSR a Poľskom. V tom istom príspevku je tiež uverejnené                 
Benešove vyjadrenie, ktorý považoval za potrebné, aby všetci slovenskí čini-
telia mohli spolurozhodovať v tejto otázke.62 

Jedným z najrozsiahlejších a azda aj najviac emotívne zameraným článkom 
je Otázka Javoriny a slovenská verejná mienka. Hneď v úvode sa prispievateľ 
rozhorčuje, že sa o tejto, podľa neho nespornej otázke, vôbec rokuje. Odovzda-
nie Javoriny považuje za nemožné a to hlavne zo strategických a turistických 
príčin. Zároveň vyjadruje isté sklamanie, že verejnosť v ČSR je pri tejto otázke 
akási apatická, zatiaľ čo Poliaci kričia, protestujú, jednotlivé poľské miesta 
vysielajú deputácie a protestné memorandá vláde.63 a túto aktivitu prejavu-
jú aj smerom k zahraničiu. Vyjadril obavu, že pod vplyvom tohto prístupu 
budú hranice Javoriny upravené v prospech Poľska. Ďalej poukazuje na márne      
odvolávania sa na slovensko-poľské zblíženie a solidaritu. Vzápätí dodáva, že 
naša akási lojalita nesmie znamenať, že budeme trpieť poľské nároky. Pouka-
zuje na stratu Oravy a Spiša a rozhodne dodáva: ..teraz však musíme energicky 
okríknuť nenásytných poľských štváčov a rozhodne dať im na vedomie, že už 
dosť bolo! 64

Objavovali sa aj príspevky argumentujúce hlavne strategickou dôležitosťou 
Javoriny, ako napr. v úvodníku z 22. júla 1923 Hájme si Javorinu, kde den-
ník prináša názory kapitána generálneho štábu Františka Coufala, ktorý hovorí          
o tom, že keby sme odstúpili Javorinu, mohla by prísť taká situácia, že bude 
bombardovaná jediná spojovacia časť z východného Slovenska, čo bolo ne-
možné z vtedajšieho poľského územia pri Zakopanom.65 

Celkovo je možné konštatovať, že redaktori novín vnímali otázku Javori-
ny ako umelo vyvolané nepriateľstvo voči ČSR zo strany istých varšavských 
kruhov, ktoré chceli obetovať časť zo Slovenska, spojiť sa s Maďarskom                        
a naplniť svoje imperialistické ciele.66 Poukazovali na to, že Poliaci Javorinu 
vlastne nepotrebujú a vnímajú ju len ako tovar a majú o ňu záujem, len aby 
mali príčinu k stálym sporom s ČSR. Požiadavky z turistických dôvodov, boli 
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vnímané ako umienenosť  67 s tým, že Javorina im môže byť prístupná aj bez 
zmeny hraníc. Tiež vyjadrovali sklamanie nad poľským postupom, že namies-
to využitia príležitosti k zlepšovaniu vzťahov sa snažia prehlbovať priepasť 
medzi národmi.68  

 Prakticky pravidelne boli uverejňované články, venujúce sa českosloven-
sko-poľským vzťahom, napr. pri príležitosti podpísania zmlúv v roku 1921.          
A to aj napriek hraničným sporom.69 No po ich vyriešení, najmä od roku 1925, 
sa vo väčšej miere začali objavovať rozsiahle úvodníky analyzujúce vzájom-
né vzťahy na medzištátnej úrovni. Hľadali sa dôvody poľsko-českej antipatie, 
objavovali sa hlasy volajúce po zblížení a spolupráci, zdôrazňujúce slovanskú 
vzájomnosť, ale aj odkázanosť jeden na druhého v súvislosti s medzinárodnou 
politikou. Predovšetkým sa poukazovalo na to, že nás spája hrozba Nemecka 
a že spolupráca je v záujme zabezpečenia európskeho mieru. Sme toho istého 
kmeňa a máme tých istých priateľov, a čo je závažnejšie, tých istých protivní-
kov. Sú teda príčiny, aby boly usilovne vyhľadávané príležitosti k vzájomnému 
poznávaniu sa a k uzavieraniu priateľstva.70 Boli uverejňované hypotetické 
úvahy o tom, že keby si ČSR a Poľsko vyriešili vzájomné nezhody a spojili 
sa, mohli by sa rovnať západným veľmociam.71 Boli prezentované názory aj 
poľských novín o potrebe zlepšenia vzťahov. Napr. Kurjer Warszawski tvrdil, 
že ČSR a Poľsko sú odkázané na spoluprácu.72 V súvislosti s hospodárskou 
spoluprácou sa poukazovalo najmä na význam poľských baltských prístavov 
pre československé hospodárstvo.73  

Redaktori denníka nezabúdali v rámci tejto spolupráce ani na Slovensko. 
Už v roku 1925 po podpísaní obchodnej zmluvy s Poľskom sa poukazovalo 
na to, že je to výhodné aj pre Slovensko, pretože to otvára cestu slovenskému 

67 Poliaci a Javorina. In: Slovenský východ, 1923, roč. 5, č. 211, s. 1.
68 Javorina a Poliaci. In: Slovenský východ, 1923, roč. 5, č. 285, s. 1. 
69 Naše sblíženie s Poľskom. In: Slovenský východ, 1921, č. 183, s. 2.; Poliaci a naša republika. 

In: Slovenský východ, 1923, roč. 5, č. 278, s. 3.; Československo-poľská vzájomnosť. In: Slo-
venský východ, 1924, roč. 6, č. 38, s. 1.; Za sblíženie s Poľskom. In: Slovenský východ, 1924, 
roč. 6, č. 107, s. 3.; Sblíženie s Poľskom na obzore. In: Slovenský východ, 1924, roč. 6, č. 200, 
s. 1.; Predpoklad sblíženia s Poľskom. In: Slovenský východ, 1924, roč. 6, č. 209, s. 1.

70 Košice a Krakov podaly si bratsky pravice. In: Slovenský východ, 1932, roč. 14, č. 235, s. 1.
71 Vzkriesenie slavianskej politiky. In: Slovenský východ, 1925, roč. 7, č. 84, s. 1.
72 Spoločný podklad politiky poľskej a československej. In: Slovenský východ, 1928, roč. 10,                      
č. 197, s. 1.

73 Československo-poľské sblíženie. In: Slovenský východ, 1925, roč. 7, č. 92, s. 1.; Slovanská 
vzájomnosť a jej prekážky. In: Slovenský východ, 1925, roč. 7, č. 173, s. 1.; O poľsko-česko-
slovenskú uniu. In: Slovenský východ, 1926, roč. 8, č. 30, s. 2.; Spolupráca Československa                                  
s Poľskom. In: Slovenský východ, 1928, roč. 10, č. 39, s. 1.; Sblíženie poľsko-československé. 
In: Slovenský východ, 1929, roč. 11, č. 108, s. 6.; Československo a Gdynia. In: Slovenský 
východ, 1930, roč. 12, č. 235, s. 3.
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obchodu a priemyslu do Poľska a tým dáva možnosť pre hospodársky rast.
74Tiež sa poukazovalo na blízkosť Košíc napr. ku Ľvovu, kde by mohli košickí 
podnikatelia umiestňovať svoje produkty, čo by predstavovalo vzájomný hos-
podársky prospech. 

Bol prezentovaný aj slovenský pohľad na vzájomné vzťahy na medzištát-
nej úrovni, ako napr. v apríli 1925. V úvodníku Československo-poľské sblí-
ženie sa konštatuje, že sú to vraj v prvom rade Slováci, ktorí sa tešia pokusom                             
o zblíženie. I napriek hraničnému sporu a tomu, že vnímajú poľsko-maďarské 
bratríčkovanie,75 bola to práve slovenská verejnosť a tlač, ktorá verila v mož-
nosť dohody. Je potrebné, aby sme sa s Poliakmi vzájomne viac spoznali, aby 
sme tak odstránili všetky nezhody. A toto zbližovanie sa musí začať v prvom 
rade na poli kultúrnom, vďaka ktorému poznáme dušu národa.76 

Na záver možno konštatovať, že v prípade hraničného sporu boli príspevky 
v obidvoch denníkoch v podobnom duchu a objavovali sa v rovnakej miere. 
Autori v nich vyjadrovali nesúhlas s poľskými požiadavkami. V otázke Tešín-
ska v obidvoch periodikách prevládali hospodárske dôvody a jeho dôležitosť 
pre republiku. Čo sa týka Spiša a Oravy a Kysúc, objavovali sa už emotív- 
nejšie úvodníky plné sklamania a hnevu, v ktorých boli použité aj expre-                                                                                                                                           
sívnejšie výrazy o Poliakoch samotných, ako napr. šovinisti,77 či odvekí zrad-
covia slovanskej myšlienky78 alebo o poľských požiadavkách, ktoré označovali 
za hrabivosť.79  V denníku Slovák výraznú úlohu hralo aj dokazovanie nároku 
na sporné územia na etnickom základe. Jedným z najvýraznejších manifestov 
slovenskosti, v tomto prípade hornej Oravy, je úvodník s názvom Odkaz Hor-
nej Oravy na verných synov Slovenska.80 Napriek ostrejšie zameraným člán-
kom a použitým výrazom v Slováku, nedá sa hovoriť o nejakej programovej 
neznášanlivosti, skôr to bolo dané okolnosťami, ktoré vyvstali okolo hranič-
ného sporu. 

Vo všeobecnosti zaujímali k Poliakom v denníku Slovák zmierlivý po-
stoj a zo zlého postupu a rozhodnutí obviňovali najmä československú                                                
vládu a ministra zahraničia Edvarda Beneša. Naopak v Slovenskom výcho-
de jeho kroky, ako aj postup vlády obhajovali a napr. pri Javorine vyzdviho-                  
vali Benešove zásluhy na tom, že bola ponechaná ČSR. Napriek podobne                    

74  Obchodná smluva s Poľskom. In: Slovenský východ, 1925, roč. 7, č. 99, s. 1.
75 Československo-poľské sblíženie. In: Slovenský východ, 1925, roč. 7, č. 92, s. 1.
76 Tamže. 
77 Oravci a Spišiaci neverte Poliakom. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 122, s. 3.
78 Nad Tatrou sa blýska. In: Slovenský východ, 1919, roč. 1, č. 169, s. 1.
79 Javorina. In: Slovák, 1922, roč. 4, č. 15, s. 1 - 2.
80 Odkaz Hornej Oravy na verných synov Slovenska. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 113, s. 1.
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zameraným príspevkom plných sklamania z poľského postupu pri hranič-                 
nom spore, v obidvoch novinách po jeho skončení vyjadrovali redaktori nádej                                                                                 
na prekonanie problémov a zlepšenie vzájomných vzťahov. 

DIE SLOWAKISCH-POLNISCHEN BEZIEHUNGEN 
IN DEN JAHREN 1919 – 1925 AUF DEN SEITEN DER TAGESZEIZUNGEN 

SLOVÁK UND SLOVENSKÝ VÝCHOD
Adrián Drobňák

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit dem slowakisch-polnischen Verhältnis in der 
Zwischenkriegszeit und dessen Bild in der zeitgenössischen Presse, insbesondere auf 
den Seiten der Tagesblätter Slovák (dt. Der Slowake) (1919 – 1945) und Slovenský 
východ (dt. Slowakischer Osten) (1919 – 1938). Das Hauptaugenmerk liegt auf der 
Zeit zwischen den Jahren 1919 und 1925, als das gegenseitige Verhältnis durch die 
Frage der Grenzgestaltung entlang von Kischütz (Kysuce), Arwa (Orava) und dern Zips 
(Spiš) maßgeblich beeinfl usst wurde. Die Wahl der Tagesblätter wurde nicht willkürlich 
getroffen. Wichtig war das in die Auswahl sowohl Oppositions- wie auch Koalition-
spresse hineingenommen wurde. Als Vertreter der Oppositionspresse wurde Slovák, 
das Presseorgan der oppositionellen Hlinkova slovenská ľudová strana (dt. Hlinkas 
Volkspartei), gewählt, die Koalition wurde wiederum durch Slovenský východ vertre-
ten, das Tagesblatt der Koalitionspartei Agrárna strana (dt. Agrarpartei). Die Grundlage 
dieses Aufsatzes bildet eine Analyse von ausgewählten Beiträgen in den beschriebenen 
Zeitungen. Hiervon ausgehend wird der Frage nachgegangen, welche Tageszeitung die 
oben beschriebene Kontroverse mehr in den Vordergrund setzte. Darüber hinaus soll 
nachgezeichnet werden, welchen Standpunkt die Redaktionen der jeweiligen Zeitun-
gen vertreten hatten und wie die verschiedenen Ereignisse dargestellt wurden. Nicht 
zuletzt soll beantwortet werden wie oder ob überhaupt in den jeweiligen Standpunkten, 
und letztendlich auch im Bild über Polen, eine Entwicklung zu beobachten sei. Zu 
der Menge an untersuchten Beiträgen zählen verschiedene Einleitungen, Kommentare, 
Essays sowie kurze Nachrichten. Bewertet wurden nicht nur die Beiträge von Redak-
teuren und Mitarbeitern der jeweiligen Zeitung, sondern auch Gastbeiträge, wie zum 
Beispiel Leserbriefe. 

      
Übersetzung: Dr. phil. Filip Fetko
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PRÍPAD NEDECKÉHO RICHTÁRA
VALENTÍNA STRONČEKA

Ľudomír Molitoris

Prípad nedeckého richtára Valentína Strončeka nebol doteraz predmetom 
hlbšieho vedeckého záujmu a tento slovenský národný činiteľ z Nedece z ob-
dobia plebiscitu je postavou takmer úplne zabudnutou. Zomrel 1. júla 1920, 
pred 95 rokmi, v nemocnici v Spišskej Sobote, kam bol odvezený okresným 
lekárom zo Spišskej Starej Vsi Alexandrom Kűchelom, po atentáte spáchanom         
na ňom v noci z 27. na 28. júna 1920 tzv. Spišsko-oravskou légiou, ktorú Poľsko 
využívalo v rámci svojrázne chápaných príprav na plebiscit. Valentín Stronček 
je aj naďalej neznámym slovenským hrdinom, ktorý doplatil na roduvernosť                                            

a bol jednou z niekoľkých slovenských a českých obetí sporu o územia                                                                                                            
severného Spiša, ktorý vypukol po ukončení prvej svetovej vojny medzi zno-
vuzrodeným Poľskom a novovzniknutým Česko-Slovenskom.

Spor, ktorý vypukol medzi Poľskom a Česko-Slovenskom v roku 1918                 
bol čímsi, čo nikto neočakával. Hranica na území Zamaguria a na Spiši vô-  
bec nebola totiž spochybňovaná po celé stáročia, od osídlenia týchto území 
realizovaného rodom pánov z Lomnice, známych v neskoršom období ako                                                                                                                                              
rod Berzeviczyovcov. Poľský záujem o oblasti severného Spiša, ktorý nad-
viazal na staršie správy poľských cestovateľov o údajnom poľskom osídlení 
severných území Spiša, Oravy a Kysúc, našiel početných stúpencov v zo-                                                                                                                                            
skupení poľskej inteligencie združenej okolo v Novom Targu vydávaného 
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týždenníka Gazeta Podhalańska.1 Patrili k ním o. i. Władysław Orkan, Felix 
Gwiżdż,2 Tomasz Buła,3 Jan Bednarski, Dioniz Bek, Ignacy T. Dziedzic, Ju-
liusz Zborowski,4 advokát Józef Diehl a kňaz Ferdinand Machay z Jablonky. 
Táto skupina regionálnych činiteľov našla silnú podporu v krakovských ve-
deckých kruhoch a u kultúrnych činiteľov, akými boli profesori Jagelovskej 
univerzity v Krakove – Władysław Semkowicz, Walery Goethel, Ludomir                                         
Sawicki, Stanisław Kutrzeba a taktiež Stanisław Eliasz Radzikowski, či Roman 
Zawiliński. Pridali sa k ním aj známi poľskí spisovatelia, najmä Stefan Żerom-
ski a Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Toto úsilie, vychádzajúce z nepodložených 
axióm, spôsobilo, že už mesiac od kapitulácie Nemecka, 11. decembra 1918, 
poľské jednotky vnikli na Spiš a obsadili obce v doline Dunajca, Bielej vody    
a Popradu. Na krátky čas obsadili aj spišské mestá – Starú Ľubovňu, Hniezdne, 
Podolínec a Kežmarok, ale už 15. decembra 1918, pod vplyvom postupu čes-
koslovenských vojenských jednotiek, ustúpili a opustili celý Spiš. 20. decemb-
ra 1918 opätovne vpadli na Spiš a obsadili niektoré zamagurské obce: Spišskú 
Starú Ves, Richvald (v súčasnosti Veľká Lesná), o dva dni neskôr Matiašovce 
a Spišské Hanušovce, kde došlo k prestrelke s oddielom Gardy Slovenskej 
slobody5 a keď sa od Kežmarku pohli česko-slovenské vojská, svoj postup 
pozastavili. Keďže 23. decembra 1918 došlo ku prestrelke v blízkosti Vyšných 
Hágov, kde sa česko-slovenské vojsko stretlo s poľským, rokovania medzi 
česko-slovenskou a poľskou stranou o dočasnom zastavení vojenských krokov                                                                                                                                           
sa uskutočnili 24. decembra 1918 v Poprade, kde bolo dohodnuté prímerie. 
Ďalšie rokovania medzi česko-slovenskými a poľskými predstaviteľmi sa 
uskutočnili v Chyžnom 31. decembra 1918, na ktorých česko-slovenská stra-
na žiadala, aby poľská strana okamžite a v prvom rade vyprázdnila Jablonku          
a okolie, čo tá rozhodne odmietla. Zmenu situácie spôsobil až rozkaz fran-
cúzskeho plukovníka Fernanda Vixa, predsedu koaličnej komisie, na základe 
ktorého sa poľské vojenské sily museli stiahnuť a 13. januára 1919 opustili 
slovenské územie.6 Stiahnutie poľských jednotiek zo sporných území bolo vy-
striedané veľmi aktívnou politickou prácou poľskej strany, a to tak na území 

1  Gazeta Podhalańska z 1. 1. 1913, č. 1, s. 2.
2 Prvý redaktor tohto týždenníka v rokoch 1913 - 1914 a v rokoch 1919 - 1920 člen Poľského 

plebiscitného komitétu pre Spiš a Oravu. PARYSCY, Z. i W.: Wielka Encyklopedia Tatrzańska. 
Poronin 1995, s. 388.

3 Redaktor tohto týždenníka v rokoch 1914 - 1916. PARYSCY, Z. i W.: Wielka Encyklopedia...,             
s. 300.

4 Redaktor Gazety Podhalańskej v rokoch 1918 - 1920. PARYSCY, Z. i W.: Wielka Encyklopedia …, 
s. 1400.

5 MAJERIKOVÁ, M.: Vojna o Spiš. Krakov 2007, s. 30.
6 MACHAY, F.: Moja droga do Polski. 3. wydanie, Kraków 1992, s. 128 - 130.
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Poľska, v zahraničí, ako aj na Orave a Spiši. Z iniciatívy poľského spisovateľa 
Kazimierza Przerwu-Tetmajera vznikol v Krakove 17. februára 1919 Naro-
dowy Komitet Obrony Spisza – Orawy i Czadcy, do ktorého patrila pomerne 
veľká časť poľskej národne uvedomelej inteligencie, najmä politikov. Komi-
tét, ktorý začal aktívnu prácu ohľadom pripojenia týchto území k Poľsku,7 
zorganizoval dokonca na návrh poľského premiéra a ministra zahraničných 
vecí Ignaceho Jana Paderewského8 aj tzv. delegáciu obyvateľov Spiša a Oravy, 
ktorá odcestovala na mierovú konferenciu do Paríža žiadať o pripojenie tých-
to území k Poľsku. Viedli ju Kazimierz Rouppert a Ferdinand Machay a jej 
členmi boli dvaja gazdovia Peter Borowy z Rabčíc na Orave a Vojtech Halčin                                                                                                                  
z Lendaku na Spiši, ktorí však neboli nikým splnomocnení a na túto misiu 
odišli potajomky.9 

Slovenská strana, v porovnaní s touto veľmi aktívnou činnosťou popredných 
poľských osobností poľského národného života v bývalej Haliči a dobré orga-
nizovaných poľských ustanovizní, nemohla silnejšie zasiahnuť. Česko-Slo-
vensko považovalo hranicu na území Spiša a Oravy za nemennú, keďže  do ro-                                                                                                                                     
ku 1918 žiadna časť týchto území k Poľsku nepatrila.10 Prioritou však bolo 
udržanie Tešínska a najmä Košicko-bohumínskej železničnej magistrály, ktorá 
prechádzala karvinskou panvou, kým sporné územia Oravy, Spiša a ďalších 
slovenských oblastí boli v jej záujmoch až na ďalšom mieste. Keďže na zá-
klade mierových zmlúv si právo určiť hranice nových štátov vyhradili veľmo-
ci, Najvyššia rada Mierovej konferencie nariadila 27. septembra 1919, aby sa 
predmetný územný spor riešil formou plebiscitu,11 ktorý bol na Spiši naria- 
dený vo všetkých obciach politického okresu Spišská Stará Ves a v časti okresu 
Kežmarok. V plebiscite sa mala zistiť vôľa obyvateľstva, v ktorom štáte chce 
žiť, formou ľudového hlasovania.12 

Prípravy na plebiscit mali rôznu podobu, vniesli na územie severného 
Spiša, na ktorom od stáročí pokojne spolunažívali viaceré národnosti, neis-

7 MACHAY, F.: Moja droga ..., s. 141; Pozri taktiež: BIAŁY, Z.: Polski Spisz. In: Prace Etnografi czne, 
Krakov 1987, Zeszyt 22, s. 35.

8 Premiér Poľska od 16. januára 1919 do 5. decembra 1919. SZEWCZYK-ROLAND, J.: Dariusz 
wydarzeń historycznych 1914 - 1945, Białystok 1996, s. 158 - 191.

  9 MACHAY, F.: Moja droga ..., s. 155 - 156.
10 Viacerí poľskí autori tuná často chybne odvolávajú na záloh spišských miest. Záloh (po poľsky 

zastaw – vec, predmet, hnuteľnosť, ktorá garantovala vrátenie dlhu) mal však úplne iný charakter, 
bol istého druhu stredovekou zábezpekou, ktorá ručila výplatu úrokov a garantovala fi nančné 
istoty spojené s požičanou sumou. Navyše sa netýkal obcí, ktoré boli predmetom sporu. Širšie 
pozri: CIĄGWA, E. – CIĄGWA, J.: Záloh spišských miest. In: Almanach Slováci v Poľsku I, Krakov 
1993, s. 24 - 38.

11 Slovenský národný archív Bratislava (ďalej SNA Bratislava), f. Ústredná kancelária pre plebiscit 
1919 - 1920 (1921), sign. A.6.2., ič.12, šk. 2.

12 SNA Bratislava, Ústredná kancelária pre plebiscit 1919 - 1920 (1921), šk. 1.
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totu, obavy a konfl ikty, ktoré v niektorých prípadoch mali dokonca aj dra-
matický epilóg. Obyvatelia plebiscitného územia sa svojimi pročeskosloven-
skými                                      a proslovenskými stanoviskami všemožne 
snažili nahradiť absenciu skutočného záujmu česko-slovenskej strany. Robili 
sa podpisové akcie, posielali sa delegácie, ktoré navštevovali vládnych pred-
staviteľov a žiadali ich o intervenciu za zotrvanie v Česko-Slovenskej repub-
like a urýchlenie plebiscitu (napr. delegácie občanov hornej Oravy, či početná 
delegácia spišských Slovákov                               u Tomáša G. Masaryka).13 
Nespokojnosť obyvateľstva s vývojom riešenia hraničného sporu sa ešte prehĺ-
bila odkladom plebiscitu na júl 1920. Hromadili sa sabotáže a ozbrojené úto-
ky extrémistov, ktorí boli organizované poľskou polovojenskou jednotkou, 
tzv. Spišsko-oravskou légiou. Jedna z takýchto akcií sa uskutočnila 20. júna 
1920. Išlo prepad československých úradníkov zo Spišskej Starej Vsi, ktorí 
boli poľskou ozbrojenou skupinou zajatí počas výletu do Červeného Kláštora 
– Smerdžonky, pred Spišskou Starou Vsou, pri tzv. Jordanci. Boli to: súdny 
radca Jaroslav Rozum, súdny vrchný ofi ciál Václav Bayer, súdny kancelista 
Anton Mika, úradníci Okresného úradu z tohto mestečka, Jozef Hejlek, Fran-
tišek Hanuš a Anton Navrátil. Spolu s nimi na výlete bol taktiež prednosta 
pošty v Spišskej Starej Vsi Jozef Novotný s manželkou Adelou. Výletníkov, 
ktorých najskôr okradli a dobrali im doklady, vrátili späť a viedli ich cestou 
okolo prielomu Dunajca do Lesnice, lebo údajne dostali rozkaz predviesť ich 
pred richtára v Lesnici, kde mala byť overená ich totožnosť. Cestou prepustili 
Adelu Novotnú a jej manželovi Jozefovi sa podarilo utiecť. Na ostatných spus-
tili pred polnocou o 23.30 hodine paľbu.14 Na mieste zahynul Jozef Hejlek,                                                                                                                                
a František Hanuš zomrel pri preprave do Spišskej Starej Vsi. Ostatní boli ťaž-
šie alebo ľahšie ranení a zachránila ich tma, hustá hmla a váhavosť niektorých 
strelcov. Táto udalosť, ktorá sa uskutočnila pred 95 rokmi, dňa 20. júna 1920, 
je v odbornej literatúre známa najmä vďaka článkom Ivana Chalupeckého,15                                                      
v poľskej literatúre však nie je spomínaná. Smutné je taktiež to, že tieto obe-
te nemajú dodnes žiaden pamätník a ten, ktorý pravdepodobne bol na mieste 
činu vybudovaný v dobe prvej Československej republiky, bol pravdepodob-
ne odstránený v čase, keď cesta okolo prielomu Dunajca v Pieninách bola                                                                                                        

13 Delegáciu viedol Matej Andráš, Lukáš Šilon a Pavol Heldák, Členmi delegácie boli zástupcovia 
každej obce, ktorá sa nachádzala na plebiscitnom území, o. i. Valent Griglák z Vyšných Lapš                        
a Gecašek z Kacvína. KOLLÁROVÁ, Z. (zost.): Dejiny Ždiaru a Tatranskej Javoriny, Ždiar 2000, 
s. 62; Pozri taktiež: KUDZBEL, L.: Spoločenské a sociálne pomery v Jurgove. In.: Štátna meštianska 
škola Jurgov 1941- 1945 – 1995. Spišská Nová Ves 1995, s. 103.

14 Štátny archív Levoča (ďalej ŠA Levoča), Krajský súd v Levoči (ďalej KS Levoča), B 1084/920.
15 CHALUPECKÝ, I.: Krvavá hranica na Dunajci. In: Historická revue, roč. 4, 1993, č. 4, s. 15 - 16;. 

CHALUPECKÝ, I.: Krvavá hranica na Dunajci. Život, Krakov 1993, č. 4, s. 7 - 8; CHALUPECKÝ, 
I.: Krvavá hranica na Dunajci. In: Almanach Slováci v Poľsku XV. Krakov 2014, s. 45 - 55.
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v 1938 pričlenená k Poľsku, v rámci pomníchovských poľských požiadaviek. 
V pamäti miestneho obyvateľstva sa však udalosť zachovala, a to v podobe lo-
kálneho pomenovania miestnej lokality, ktorú nazývajú Pomníky. O existencii 
pomníka svedčí memoratívny charakter miesta, tri stupienky lemované dvoma 
múrikmi.16  

Úplne neznáme sú tri ďalšie prepady na Spiši, ktoré sa v súvislosti s plebis-
citnými prípravami udiali. Boli spáchané takmer identickým spôsobom a ich 
autormi boli členovia tzv. Spišsko-oravské légie. Prvým je atentát na starostu 
obce Nedeca Valentína Strončeka,17 druhým pokus spáchania atentátu na ne-
deckého notára Františka Lackoviča18 a tretím atentát na strážmajstra četníckej 
stanice v Jurgove, ktorý vykonával v tom čase mandát medzinárodných síl, 
Františka Kabáta (15. mája 1920).19 

V poľskej literatúre nie je možné nájsť žiaden odkaz na slovenské obe-
te teroru vyvolaného snahou rozšíriť v rokoch 1918 až 1920 územie Poľska                                                                                                                                          
na úkor československých teritórií Spiša a na tragické dôsledky pôsobenia  
spomínanej poľskej polovojenskej jednotky v poľsko-slovenskom pohraničí. 
V poľskej spisbe sú Spišsko-oravské légie ukazované výhradne v kontexte ich 
domnelých hrdinských činov a zásluh pre znovuzrodenie II. Poľskej republi-
ky,20 čo, žiaľ, nie je obrazom úplným.21 Taktiež výhradne takýmto spôsobom 
sa prezentuje prípad smrti stredoškolského učiteľa Józefa Wiśmierského, ta-
jomníka Poľského národného výboru v Spišskej Starej Vsi, pracovníka Kan-
celárie Sejmu Poľskej republiky, delegovaného do organizácie agitačnej práce 
na Spiši, ktorý 21. júna 1920, utekajúc spolu s Józefom Karpińskim zo Spiš-
skej Starej Vsi smerom na Nedecu pred obyvateľmi Nedece a okolitých obcí, 
pobúrenými udalosťami z predchádzajúceho dňa, skočil do Dunajca v snahe 
preplávať na poľskú stranu tejto rieky. Keďže Dunajec bol v tom čase veľmi 
rozvodnený a J. Wiśmierski nevedel plávať, nepodarilo sa mu to a utopil sa.                                                                                                                                              
Józefovi Karpińskému, ktorý taktiež skočil do Dunajca a taktiež nevedel 
plávať, Spišiaci pomohli dostať sa z rozvodneného Dunajca von a prebrodiť 

16 Je smutné, že správa Pieninského národného parku pri príležitosti 70. výročia tejto tragédie nepo-
volila tento pamätník obnoviť a ňou navrhnuté umiestnenie pamätnej tabule bolo dehonestujúce.

17 ŠA Levoča, KS Levoča, Tk 416/1940.
18 Štátny archív Bytča (ďalej ŠA Bytča), Župa Podtatranská (ďalej ŽP) 1919 Plebiscit (list notára 

Nedece županovi); ŠA Levoča, KS Levoča, Tk 416/1940.
19 ŠA Levoča, KS Levoča, B 1364/1920.
20 RYDEL, L.: Wendelin Dziubek – dowódca Legii Orawskie 1918 - 20. In: Orawa, Kraków 1990,                    

č. 6 - 8, s. 13 - 16; RYDEL, L.: Wendelin Dziubek – dowódca Legii Orawskie 1918 - 20. In: Spisz                   
i Orawa, W 75. Rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem. Kraków 1995, s. 231                   
- 240 (Predmetná publikácia už v samom titule má chybu, hovorí o návrate do Poľska častí Spiša 
a Oravy, ktoré Poľsku nikdy nepatrili. Chýba tu elementárna logika.).

21 Pozri: MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, M. – MOLITORIS, Ľ. – SMONDEK, M.: Tajné dejiny Hor-
nej Oravy. Kraków 2012, s. 33 - 35.
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rieku vyššie.22 Vyšetrovanie, ktoré nariadila Medzinárodná tribunálna sedria 
v Trstenej, potvrdilo fakt, že J. Wiśmierski nebol zavraždený, ale sa utopil. 
V Štátnom archíve v Levoči sa nachádza celý 220-stranový spis tohto vyše-
trovania. Z nachádzajúcej sa tam zápisnice súdnej pitvy, ktorú v prítomnosti 
zahraničných členov vyšetrovacej komisie a Ferdinanda Waldmana, vyko-
nal okresný lekár z Nového Targu Stanisław Janikiewicz vyplýva, že príči-
nou smrti bolo utopenie sa. Poľskí autori však tento fakt neberú na vedomie 
a nepravdivé informácie o zavraždení sa sústavne opakujú. Julian Kowalczyk 
napríklad tvrdí, že lekárska obhliadka zistila „(...) morderstwo przez pobicie,                                                                                                                                         
a następnie utopienie (...)“,23 čo je nelogické, lebo zavraždeného sa už nedá 
utopiť.24 Nápis na pamätníku J. Wiśmierského na cintoríne pri kostole sv. Kvi-                        
rína v Nižných Lapšoch zas hovorí, že menovaný „(...) zginął dnia 21. 6. 1920 
zamordowany przy pracy plebiscytowej w obronie polskiej ziemi spiskiej (...)25 
a už na informačnej tabuli vo vstupnej časti kostola je nápis nasledovný:                                                                                                                                      
Na cmentarzu przykościelnym, otoczonym murem z bramkami, zachowało się 
parę starych nagrobków. Od strony północnej jest grób Jana (sic.) Wiśmi-
erskiego, profesora gimnazjalnego lwowskiego, działacza na rzecz powrotu 
Spisza do Polski po pierwszej wojnie światowej, zamordowanego w Niedzicy 
w dniu 21 czerwca 1920 roku przez bojówkę słowacką.26 Necháme to bez ďal-
šieho komentára, lebo na základe skôr uvedených údajov si každý čitateľ vie 
vytvoriť svoj názor.

22 CHALUPECKÝ, I.: Krvavá hranica na Dunajci. In: Almanach Slováci v Poľsku XV. Krakov 2014, 
s. 54.

23 ...vražda v dôsledku pobitia a následne utopenie... (preklad L. M.). 
24 KOWALCZYK, J.: Akcja Plebiscytowa na Spiszu i Orawie. Nowy Targ 1995, s. 22. Tak isto to 

uvádza Wendelin Haber, bývalý vojt Nižných Lápš. HABER, W.: Rodzinna fotografi a. Wspo-
mnienie o profesorze Józefi e Wiśmierskim, Śpisko Sygnorka 1, Łapsze Niżne 1990, s. 10; HABER, 
W.: Wendelin Haber i Józef Wiśmierski. In: Spisz i Orawa..., s. 184 Vec smrti J. Wiśmierského 
opätovne ožila v decembri 1995 v súvislosti s návštevou prezidenta Poľskej republiky Lecha 
Wałęsu v Nižných Lapšoch a najmä faktu, že poľský prezident, po vyše 75 rokoch, položil kvety                                                             
na hrob Slovákmi zavraždeného poľského hrdinu. Vyvolalo to protesty Slovenského veľvyslan-
ca vo Varšave Dr. Mariána Servátku. Prezident L. Wałęsa po prehratých voľbách, na rozlúčko-
vom stretnutí s diplomatickým zborom 20. decembra 1995, slovenskému veľvyslancovi oznámil,                                                                                                                            
že „...musíme to v budúcnosti napraviť...“ Archív Spolku Slovákov v Poľsku. Krakov, List Veľvy- 
slanectva Slovenskej republiky vo Varšave z 21. decembra 1995, Č. p. 2661/94. 

25 …zahynul dňa 21. 6. 1920 zavraždený počas plebiscitnej prace spojenej s obranou poľskej spišskej 
zeme… (preklad L. M.).

26 ...Na cintoríne pri kostole, obkolesenom múrom s bránami, uchovalo sa niekoľko starých náhrob-
kov. Od severnej strany je hrob Jana (sic!) Wiśmierského, profesora ľvovského gymnázia, činiteľa 
pre vec návratu Spiša do Poľska po prvej svetovej vojne, zavraždeného v Nedeci dňa 21. júna 1920 
slovenskou údernou skupinou... (preklad L. M.). Informatívna tabula Kościół p. w. Św. Kwiryna                                 
w Łapszach Niżnych vo vstupnej časti do kostola. 
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Obete na slovenskej strane, ktorých bolo rozhodne viac, poľská spisba                 
nespomína vôbec a do súčasnej doby tieto obete nemajú žiaden pomník, a to 
tak v Poľsku ako aj na Slovensku, ktorý by ich pamiatku pripomínal.

Atentát na Valentína Strončeka, starostu obce Nedeca a pokus o atentát                   
na nedeckého notára Františka Lackoviča27 bol spáchaný v noci z 27. na 28. jú-                  
na 1920, okolo 3 hodiny nad ránom.28 V dôsledku predmetného atentátu bol 
starosta Stronček ťažko ranený do hlavy, lebo páchatelia hodili do jeho domu 
tri granáty, ktoré spôsobili, že bočná a zadná stena prednej izby domu, v ktorom 
starosta spal, boli rozhodené a následne do tejto izby spadla strecha a povala 
domu, ktoré zasypali starostu a spôsobili mu smrteľné rany do hlavy. V tej istej 
izbe spal taktiež 15-ročný syn starostu Ján, ktorého výbuch vyhodil von z izby 
a utrpel zlomeninu pravej ruky v zápästí. Ťažko ranená bola taktiež dcéra sta-
rostu Strončeka Anna, ktorá spala spolu z matkou Katarínou a bratom Jozefom 
v zadnej izbe, ktorú zranili do tváre výbuchom vyhodené dvere. Utrpel taktiež 
aj jej brat, ktorý ohluchol na šesť mesiacov. Manželke Kataríne sa nič nesta-
lo. Prvú pomoc Valentínovi Strončekovi a jeho dcére Anne poskytol okresný 
lekár v Spišskej Starej Vsi Alexander Kűchel, ktorý ich následne odviezol                                                                                                                                         
do nemocnice v Spišskej Sobote, kde 1. júla 1920 starosta zraneniam podľahol. 
V dôsledku atentátu rodina V. Strončeka prišla o dom a celková hospodárska 

27 ŠA Levoča, KS Levoča, Tk 416/1940.
28 Tamže.
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škoda akú utrpela dosiahla 45 000 korún, čo na tu dobu bolo pomerne veľa.29 

Tej istej noci zahynula v Nedeci ďalšia osoba, bol ňou Ján Demský, 15-roč-
ný sluha vdovy Juliany Bonkovej, ktorý pochádzal z Poľska a bol pravdepo-
dobne poľskej národnosti. Aj do domu J. Bonkovej páchatelia hodili granáty,                                                                        
v dôsledku čoho výbuch zbúral veľkú gazdovskú pec, ktorá sluhu zasypala                                                                       
a ktorý následkom podľahol. Majiteľke domu sa nič nestalo, miestnosť do kto-
rej bola trhavina hodená bola úplne zdemolovaná, ale dom nebol vážnejšie 
poškodený. Páchatelia tento útok vykonali za účelom vraždy proslovensky 
orientovaného nedeckého notára Františka Lackoviča, avšak si pomýlili domy. 
Notár býval v inom dome. Škoda, akú majiteľke domu Juliane Bonkovej pá-
chatelia spôsobili bola odhadnutá na 4 000 korún.30 

Vyšetrovanie v týchto vrážd začala Žandárska stopovacia stanica v Levo-
či. Vyšetrovací spis tohto prípadu sa nám doteraz nepodarilo objaviť, pravde-
podobne bol postúpený Krajskému súdu v Levoči.31 Pravdepodobne taktiež         
prípad nebol ukončený vzhľadom na to, že páchatelia obidvoch vrážd unik-
li do Poľska. Vyšetrovanie bolo opätovne obnovené až 4. augusta 1940, keď 

29 ŠA Levoča, KS Levoča, Tk 416/1940.
30 Tamže.
31 Tamže.
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bol v Nedeci zatknutý Zoltán Paulinger Pécsi, maďarský dôstojník a účastník                                                                                                                                         
plebiscitných akcií32 a člen Spišsko-oravskej légie, ktorý bol podozrivý z to-                                                                                                                                         
ho, že sa spolu s dvoma inými osobami atentátu zúčastnil.33 Vypočúvaný Zol-
tán Paulinger Pécsi poprel svoju účasť na atentáte a z atentátu obvinil iného 
poľského štátneho občana Rezsö - Rudolfa Košťáka (v Poľsku známy pod 
menom Rudolf Koszczak), nadporučíka poľskej armády v zálohe, ktorý bol 
zadržaný 13. augusta 1940 v Levoči34 a ktorý počas vypočúvania priznal, že 
Valentín Stronček bol zavraždený ako pomsta za smrť stredoškolského učiteľa 
Józefa Wiśmierskieho.35 Upodozrievané boli aj ďalšie osoby – bývalí členo-
via Spišsko-oravskej légie – Jozef Lizoň a istý Pawlikowski, neskorší poľský      
lekár,36 ktorí sa sami vzájomne obviňovali. Vyšetrovanie po dvadsiatych ro-
koch, počas ktorého boli vypočutí 16 svedkovia, vykázalo a potvrdilo, že zod-
povednosť za obidva atentáty nesie Spišsko-oravská légia.37 Potvrdila to najmä 
výpoveď svedka Jána Goldýna z Nižných Lápš, ktorý prostredníctvom Jozefa 
Kuchtu z Nedece varoval 20. júna 1920 starostu V. Strončeka, že je v ohrození, 
čo uviedol nasledovne: „(...) Bol som konfi dentom bývalej plebiscitnej komi-
sie, ktorá sa vtedy zdržovala v Spišskej Starej Vsi. Vedel som, že poľskí tero-
risti chcú na celú obec Nedeca a najmä na starostu obce Strončeka a notára 
podniknúť nejaké násilie a to vypálením obce, poťažne zabitím starostu obce, 
pretože boli nepriateľskí smyšľajúci proti Poľsku a boli proti tomu, aby Nedeca 
pripadla do Poľska. V ten deň, keď potom v noci bol vyhodený do vzduchu dom 
starostu obce Strončeka a druhý dom Uliany Bonkovej dozvedel som sa, že                                                                                                                                         
v tú noc skutočne poľskí teroristi niečo v Nedeci prevedú upozornil som                      
prostredníctvom Jána Kuchtu starostu obce na hroziace nebezpečie (...).“ 38 
Napriek tomu, že varovaný starosta Valentín Stronček vystavil na prístupo-
vých cestách do obce obecné stráže, nespal takmer celú noc a sám vyplašil 
výstrelom z revolvera útočníkov39 a to isté urobila obecná stráž, útok prišiel    
až ráno, keď sa už brieždilo a keď starosta rozpustil stráže a sám si ľahol.40 

Z vyšetrovacieho spisu vyplýva, že všetky do prípadu zapletené osoby boli 
poľskou stranou dobré fi nančne odmenené, niektorí dostali štátne vyzname-

32 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Dział Rękopisów, Spuścizna prof. Wł. Semkowicza, 9579 III., 
s. 39.

33 Správa o zatknutí. ŠA Levoča, KS Levoča, Tk 416/1940.
34 Tamže.
35 Tamže. 
36 Tamže.
37 Tamže.
38 Tamže.
39 Tamže.
40 Tamže.
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nania a navyše, všetci po úteku do Poľska našli zamestnanie v poľskej štát-
nej správe. Zoltán Pécsi bol o dva mesiace od atentátu vymenovaný za notára                                                       
v Nedeci, neskôr bol učiteľom – správcom školy v Kacvíne,41 neskôr v Nede-
ci42 a ešte neskôr v Szafl arach, a to aj napriek tomu, že po poľsky nevedel,43 
čo aj medzi miestnymi poľskými činiteľmi vyvolávalo rozpory. Po obsadení 
Poľska Nemeckom 1. septembra 1939 zutekal z Poľska na Slovensko a za-
mestnal sa v Zbrojovke v Považskej Bystrici, ako administratívny pracovník.44 
Na Slovensko zutekal v lete 1939 taktiež Rudolf Košťák, ktorý bol do spomí-
naného úteku poštovým úradníkom na Poľskej pošte v Zakopanom45 a zamest-
nal sa ako komisár obilnej spoločnosti v Michalovciach.46 Obaja zadržaní, Zol-
tán Paulinger Pécsi a Rezsö - Rudolf Košťák, napriek tomu, že boli usvedčení 
zo spáchania trestov dvojitej úkladnej vraždy však neboli justíciou Slovenskej 
republiky potrestaní, čo je dostatočne paradoxné. Boli prepustení na slobodu 
vzhľadom na premeškanie trestnosti činu, z ktorého boli obvinení, čo Štátne 
zastupiteľstvo v Levoči oznámilo Krajskému súdu v Levoči prípismi zo dňa                                                                                                              
2. septembra 1940, v ktorom mu oznámilo odstúpenie od žaloby u oboch po-
dozrivých – Zoltána Pécsiho47 a Rudolfa Košťáka.48 

Táto nezmyselná eskalácia teroru na Zamagurí bola prerušená vyhlásením 
ministra zahraničia ČSR Eduarda Beneša a predsedu poľskej vlády Włady-
sława Grabského, ktorí pod rastúcim tlakom Dohody prijali 10. júla 1920                          
v belgickom mestečku Spa dohodu, že budú súhlasiť s defi nitívnou úpravou 
územného sporu podľa navrhnutého rozhodnutia veľmocí. Súhlasili taktiež      
s odvolaním plebiscitu a zaviazali sa, že budú rešpektovať všetky rozhodnu-
tia, ktoré budú potrebné pre vyriešenie sporu. Tento postup bol odôvodňova-
ný ofenzívou Červenej armády, ktorá medzičasom vážne začala ohrozovať 
Varšavu. Rozhodnutie konferencie veľvyslancov bolo prijaté dňa 28. júla 1920 

41 Správa o zatknutí. ŠA Levoča, KS Levoča, Tk 416/1940.
42 Z. Pécsi bol učiteľom v Nedeci do konca školského roku 1926/27. Archiwum Nowy Targ Spyt-

kowice, 31-612 Okręgowa Rada Szkolna w Nowym Targu (ďalej ORS NT), 1970-1939, Protokół 
Zarządu X. Rejonu Pedagogicznego, Jurgów, dnia 26. 2. 1927.

43 List Ernesta Steinauera prof. Władysławovi Semkowiczovi z 5. 1. 1927 „…inspektor szkolny                                                                                     
p. Haber przyjąwszy przed pięciu laty Pecsiego do służby wiedział dobrze o tem, Pecsi dobrze                                                                                                             
po polsku nie umie. Krok ten był z jego strony wówczas b. lekkomyślny, bo dzisiaj Pesciego, a względ-
nie rodziny jego z tego powodu wtrącićw nędzę, jest czynem nieuczciwym! Jestem przekonany, że 
jeżeli JW. Pan Profesor poprze sprawę Pecsiego, zostanie on przyjęty do Straży Celnej ...”, Biblioteka 
Jagiellońska w Krakowie, Dział Rękopisów, Spuścizna prof. Wł. Semkowicza, 9579 III., s. 39.

44 ŠA Levoča, KS Levoča, Tk 416/1940.
45 ŠA Levoča, KS Levoča, Tk 416/1940, 14 f, s. 7.
46 Tamže.
47  Prípisom vo veci č. Tk V 425/40/14. ŠA Levoča, KS-L, Tk 416/1940.
48 Prípisom vo veci č. ŠA Levoča), ŠA Levoča, KS-L, Tk 416/1940, 14f.
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v belgickom mestečku Spa a v mene ČSR ho ešte toho istého dňa podpísal 
minister Eduard Beneš. Ignacy Jan Paderewski,49 konajúci v mame Poľskej 
republiky – v tej dobe zástupca Poľska v Lige národov – nariadenie v mene 
Poľska podpísal 31. júla 1920. Na základe tohto rozhodnutia bolo k Poľsku 
pripojených 13 spišských50 a 14 oravských obcí.51 

Pre historickú pamäť slovenského národa a najmä pre miestnu regionálnu 
históriu je preto veľmi dôležitou vecou si pripomenúť mená osôb, ktoré zahy-
nuli pri formovaní sa hraníc I. Československej republiky, ktoré v súčasnosti 
už takmer nikto na Slovensku nepozná. Takou postavou bol rozhodne Valentín 
Stronček, národne orientovaný starosta z Nedece, 15 ročný sluha Ján Dem-
ský, ale aj František Kabát, vykonávajúci v tom čase mandát medzinárodných 
síl na Policajnej stanici v Jurgove, ktorý bol taktiež zavraždený výbušninou 
vhodenou do miestnosti, v ktorej bol ubytovaný. Pokiaľ uctievaná smrť J. Wiś-
mierského, ktorý organizoval teror na Zamagurí, bola viac menej výsledkom 
nešťastnej náhody, zapríčinenej vášňou davu prebudenou predchádzajúcou 
vraždou česko-slovenských úradníkov v Smerdžonke, všetky slovenské obete 
boli výsledkom vopred naplánovaných vrážd,52 ktoré mali prinútiť roduverné 
obyvateľstvo Zamaguria, aby zo strachu hlasovalo za príslušnosťou k štátu, ku 
ktorému nechcelo patriť. 

49 SKLARSKA-LOHMANNOWA, A.: Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 
1918 - 1925. Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, s. 68.

50 Jurgov, Repiska, Čierna Hora, Tribš, Lapšanka, Vyšné Lapše, Nížné Lapše, Nedeca, Kacvín, Frid-
man s osadou Falštín, Krempachy, Nová Belá a Durštín.

51 Chyžné, Jablonka, Pekelník, časť Dolnej Lipnice, Horná Lipnica, Horná Zubrica, Dolná Zubrica, 
Podvlk, Orávka, Sŕnie, Harkabúz, Bukovina - Podsklie, Suchá Hora a Hladovka (dve posledné 
obce boli v 1924 vrátené Československu výmenou za časť Dolnej Lipnice na základe dohôd 
špeciálnej Komisie Konferencie veľvyslancov pre stanovenie hranice, čo bolo potvrdené rozhod-
nutím zo dňa 11. februára 1924).

52 Krvavá hranica na Dunajci. In: Almanach Slováci v Poľsku XV. Krakov 2014, s. 58.
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DIE ANGELEGENHEIT DES BÜRGERMEISTERS VON NEDEC 
VALENTÍN STRONČEK

Ľubomír Molitoris 

Der Autor berichtet über die Ermordung des Bürgermeisters von Nedec Valentín 
Stronček, des 15-Jährigen Dienstboten Ján Demský und des Polizisten František Kabát 
durch die sg. Zips-arwaer Legion Ende Juni 1920 im Zusammenhang mit den Streitig-
keiten um die Grenze zwischen Polen und der Tschechoslowakei.

  



119

Činnosť nemeckej telovýchovnej organizácie Deutscher Turnverband na Spiši 
v zrkadle historického obdobia 1918 – 1938

ČINNOSŤ NEMECKEJ TELOVÝCHOVNEJ ORGANIZÁCIE 
DEUTSCHER TURNVERBAND NA SPIŠI 

V ZRKADLE HISTORICKÉHO OBDOBIA 1918 – 1938

Miroslav Bobrík

Spoločenské a politické podmienky pre vznik a činnosť DTV na Slovensku

Po vyhlásení samostatného česko-slovenského štátu sa začalo na tros-
kách časti bývalej monarchie obdobie, počas ktorého prebiehal zložitý pro-
ces medzinárodnoprávneho uznania nového štátu mierovými zmluvami. Toto 
obdobie sa skončilo prakticky podpísaním Trianonskej zmluvy v júni 1920. 
Nové orgány moci prevzali faktickú moc v štáte, boli vytýčené presné hranice 
a dočasné revolučné orgány boli nahradené volenými orgánmi. Toto obdobie 
bolo zložité i pre nemeckú menšinu na Slovensku. K nemeckej národnosti 
sa hlásilo 143 tisíc obyvateľov Slovenska, čo tvorilo 4,7% všetkého obyva-
teľstva. Jednotlivé jazykové ostrovy Nemcov na Slovensku navzájom neko-
munikovali, neexistovala tu žiadna jednotná organizácia a neexistoval tu ani 
pojem "slovenskí Nemci". Aj pre rišskonemecké organizácie bola táto menšina                                                          
na okraji pozornosti. Slovenskí Nemci sa ocitli po roku 1918 v jednom štáte                                                                                                     
s Nemcami z českého pohraničia, ktorí boli v popredí záujmu ríšskych Nemcov 
a menšina na Slovensku sa spomína skôr ako rarita. Všetky správy o sloven-
ských Nemcoch sa zhodujú v názore, že menšina sa nachádza v letargii a bez 
pomoci zvonku je odsúdená na zánik. Všeobecne sa tiež konštatovala spätosť 
s uhorským štátom, za ktorého existencie došlo k hromadnému odnárodneniu 
nemeckého obyvateľstva na Slovensku. Preto bol vzťah slovenských Nemcov 
k novému štátnemu útvaru odmietavý a orientácia na Maďarsko prevládala 
aj v tých lokalitách, kde bolo ešte živé nemecké národné povedomie. Vzhľa-
dom na tieto skutočnosti bolo len prirodzeným dôsledkom, že v prevratových                       
dňoch na jeseň 1918 uverejnil hlavný orgán spišských Nemcov Karpathenpost 
24. októbra 1918 článok pod názvom Prebuďte sa!, v ktorom spišskí Nemci 
vyjadrili svoj negatívny postoj k československému štátu: Sme Nemci a zosta-
neme Nemci a chceme zostať vo svojej vlasti - v Uhorsku...Hovoríme nemecky 
a cítime maďarsky a tak to má zostať.1 

1 Karpathen Post, 24. 10. 1918.
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2  NITSCH Andor (1883–1976) narodil sa vo Veľkej Lomnici na Spiši. Organizátor spišských roľ-
níkov a spoluzakladateľ Spišskej nemeckej strany, poslanec v Národnom zhromaždení. Odmie-
tal spojenie Nemcov na Slovensku na národnom princípe. Po roku 1945 zostal žiť na Slovensku, 
kde v r. 1976 aj zomrel.

Politické pomery na Spiši sa odlišovali od pomerov v Bratislave najmä 
tým, že spišskí Nemci boli jednoznačnejšie promaďarsky orientovaní. Upev-
nenie československej štátnej moci, predovšetkým po podpísaní Trianonskej 
mierovej zmluvy, priviedli nakoniec aj spišskonemeckých politikov k záveru, 
že bude lepšie vyrovnať sa s realitou a pragmaticky pracovať v podmienkach 
novej štátnej moci. S blížiacimi sa parlamentnými voľbami roku 1920 vznika-
jú pokusy o založenie politických strán. Ako prvý sa aktivoval Andor Nitsch, 
ktorý už roku 1912 založil na Spiši roľnícky zväz. V nových podmienkach 
československého štátu obnovil začiatkom roka 1920 túto myšlienku založe-
ním politickej strany Zväzu roľníkov (Bund der Landwirte). Perspektívnejšie 
sa však ukázalo založenie Spišskonemeckej strany (Zipser Deutsche Partei                         
- ďalej ZdP) 20. marca 1920. V prvých voľbách síce ešte neuspela, ale neskôr 
sa stala hegemónom spišskonemeckej politiky na čele s A. Nitschom.2 

Celá tretina nemeckého obyvateľstva na Slovensku boli robotníci, pričom 
hlavne na dolnom Spiši bol tento podiel ešte vyšší. V prvom povojnovom ob-
dobí často ešte splývali sociálne a národné požiadavky. Ale už po revolučných 
udalostiach v susednom Maďarsku, ale aj v Nemecku a Rakúsku, začína sa ne-
mecké robotníctvo diferencovať. Väčšina nemeckého sociálnodemokratického 
členstva sa priklonila k ľavici. Príčinou tohto javu bola hlavne skutočnosť, 
že akcentovanie národných požiadaviek pravicou bolo väčšine nemeckých                  
robotníkov na Slovensku cudzie. Pod vplyvom sudetských Nemcov a ich proti 
československej orientácie odmietla pravica nemeckej sociálnej demokracie        
na Slovensku spoluprácu s československou sociálnou demokraciou a v pro-
cese diferenciácie stratila väčšinu členstva, ktoré prešlo k ľavici a s ňou po-                                                                                                                                              
tom do KSČ. Vo voľbách roku 1920 sa spojila s maďarskou sociálnou de-
mokraciou do jednej strany, avšak po voľbách sa aj táto koalícia rozpadla. 
Nemeckí sociálni demokrati na Slovensku sa nakoniec stali iba príveskom 
Nemeckej sociálnodemokratickej robotníckej strany v Čechách (Deutsche                     
sozialdemokratische Arbeiterpartei). 

Nemci začali akceptovať Čs. republiku až po podpísaní mierovej zmlu-
vy s Rakúskom v Saint-Germain-en-Layen 10. októbra 1919, ktorá ich s ko-
nečnou platnosťou začlenila do ČSR. Sudetskí Nemci sa už v prvých dňoch                                                
po vzniku Česko-Slovenskej republiky ostro postavili proti jej existencii, ma-
sovo sa zúčastňovali demonštrácií, pri ktorých došlo aj k stratám na životoch. 
Česko-slovenskú štátnu moc v pohraničí museli v decembri 1918 a v januári 
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1919 brániť česko-slovenské vojenské jednotky za pomoci branných jednotiek 
Sokola. Nemci totiž vyhlásili toto územie ako provinciu Deutschböhmen a Su-
detenland, ktorá bola 12. novembra 1918 vyhlásená nemecko-rakúskymi člen-
mi Ríšskej rady za Republiku Nemecko-Rakúsko. Podobné snahy prebiehali         
v tomto pohnutom období aj na Slovensku, keď spišskí Nemci chceli vytvoriť 
tzv. Republiku Scepusia. Protičeskoslovenské, resp. protičeské výpady spiš-
ských Nemcov pretrvávali až do tridsiatych rokov 20. storočia. Prouhorská 
orientácia slovenských Nemcov spočiatku neumožňovala čulejšie kontakty 
so sudetskými Nemcami, avšak zvýšenou aktivitou sudetonemeckých orga-
nizácií sa postupne tieto bariéry odstránili. Po podpísaní Trianonského mieru 
4. júna 1920 sa síce promaďarská orientácia, hlavne na Spiši nezmenila, ale 
bezpochyby boli vytvorené objektívne podmienky pre formovanie nemeckého 
národného povedomia Nemcov na Slovensku. V dôsledku dlhoročného odná-
rodňovania sa tu otváral veľký priestor pre pôsobenie Nemcov z Čiech ako aj 
ríšskonemeckých organizácií. Do roku 1920 mali tieto kontakty len sporadický 
charakter, skôr zoznamovací. 

Aj sudetonemeckí turneri Nemecko-rakúskeho turnerského kraja sa zmieri-
li aspoň formálne a relatívne neskoro so svojim postavením v novom štátnom 
útvare. Na masových demonštráciách organizovaných nemeckými sociálnymi 
demokratmi za sudetonemecké právo na sebaurčenie 4. marca 1919 sa zúčast-
nili vo veľkom počte aj nemeckí turneri, z ktorých niektorí sa stali obeťami 
medzi 54 mŕtvymi. Nemci v Čechách v roku 1919 ešte stále verili, že sa bude 
môcť realizovať Wilsonova idea práva národov na sebaurčenie. S konečnou 
platnosťou bola táto nádej Nemcov pochovaná podpísaním mierovej zmluvy 
v St. Germain v septembri 1919. Dňa 23. novembra 1919 sa konalo založe-
nie Deutscher Turnverband v ČSR (DTV) a až v priebehu roka 1920 došlo                            
k obnoveniu telocvičnej práce. Po etapách a s nevôľou bolo prijaté odlúčenie 
sudetonemeckých turnerov od telocvičného kraja Deutschösterreich. Schvá-
lenie stanov Zväzu DTV v ČSR narážalo od počiatku na obštrukcie v styku                           
s pražskými úradmi. Potom, čo štátne orgány ofi ciálne vydali zákaz členstva   
v zahraničných zväzoch, vystúpili zástupcovia českých a moravsko-sliezskych 
telocvičných žúp 17. augusta 1919 z telocvičného kraja Deutsch-Österreich. 
Prvý návrh stanov zväzu DTV v ČSR bol Ministerstvom vnútra zamietnutý                                                                                                                                       
z dôvodu nie presného určenia práv a povinností členov, druhý návrh bol za-
mietnutý z dôvodu stanovenia spolkových farieb (čierna – červená – zlatá, 
pozn. autora: ofi ciálne farby na štátnej vlajke Nemecka). Až tretí návrh stanov 
bol výnosom z 13. decembra 1919 úradmi schválený. Avšak už 23. novembra 
1919 sa konalo v Ústí nad Labem zakladajúce telocvičné zasadnutie Nemec-
kého telocvičného zväzu v ČSR, na ktorom bol jednomyseľne prijatý návrh 
stanov. 
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Na zakladajúcom zasadnutí Zväzu DTV 19. 11. 1919 v Ústí n. Labem bolo 
na návrh zástupcu Chebskej župy prijaté ešte tvrdšie uznesenie vo veci árijské-
ho paragrafu v stanovách DTV, kde sa píše: Podmienkou je, že sú (telocvič-
né spolky) výlučne príslušníkmi nemeckého kmeňa, tým majú árijský pôvod.3               

Toto bol dôsledok pocitu sklamania z prehratej I. svetovej vojny a národnost-
nej dezorientácie pre Nemcov v národnostne cudzom štátnom útvare – ČSR 
a súčasne i nacionalistickej orientácie časti členskej základne DTV. Uvedené 
udalosti mali bezprostredný vplyv aj na oneskorený príchod zástupcov Zväzu 
DTV v ČSR na Slovensko, ktorý bol pôvodne plánovaný už v roku 1920. V tej-
to fáze malo ísť zo strany sudetonemeckých záujmových organizácií o získa-                                                                                                                                           
nie priazne národnostne neprebudených a dezorientovaných slovenských Nem-                                                                                                                                            
cov pre nemeckú otázku. 

Snahy o politické zjednotenie karpatských Nemcov, ako aj o zastrešenie 
činnosti ich početných záujmových organizácií, začínajú nadobúdať konkrétnu 
podobu až v druhej polovici 20. rokov. Roku 1927 vzniká vo Švedlári Kar-
pathendeutsche Volksgemeinschaft, ktorá v skutočnosti len pripravila pôdu  
pre založenie Karpathendeutsche Partei.4 

Stručný vývoj Nemcov na Slovensku od uhorskej orientácie k orientácii 
nemeckej uvádzame hlavne z toho dôvodu, že uvedený spoločensko-politický 
vývoj mal svoj bezprostredný vplyv aj na vývoj telovýchovného hnutia nemec-
kej menšiny na Slovensku, resp. na Spiši. Po roku 1918 badať prvé príznaky 
snáh volajúce po organizovanosti Nemcov aj na Spiši. Vznikajú rôzne kultúrne 
spolky, ktoré vlastne nie sú ničím iným ako výrazom snáh o inštitucionalizo-
vanie tohto hnutia.

Po neúspechu nemeckých politických strán na Slovensku v boji o získanie 
hlasov do parlamentných volieb roku 1920 prichádzajú aj na Spiš zástupcovia 
sudetonemeckých národne-vzdelávacích inštitúcií s úlohou prebudiť u karpat-
ských Nemcov pomocou ľudových piesní, tancov a hier lásku k nemeckému 
národu a vypestovať pocit spolupatričnosti. Výsledkom tejto misie na Spiši 
bolo založenie okresného výboru Deutscher Kulturverbandu (Nemecký kul-
túrny zväz - ďalej DKV) v októbri 1922. Táto kultúrno-vzdelávacia inštitúcia 
mala pre pozdvihnutie národného povedomia spišských Nemcov ďalekosiahly 
význam a jej práca bola spišskými Nemcami prijatá veľmi pozitívne.

Od Deutscher Kulturverbandu sa postupne oddeľujú niektoré zložky a vy-                                                                                                                                         
tvárajú samostatné organizácie, ktorých korene siahajú opäť k sudetským 
Nemcom v Čechách. 

3  Pozri bližšie: BURIAN Michal: Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace a čes-
koslovenský stát v letech 1918 až 1938. Praha 2012. 

4  LIPTÁK, Ľ.: Fašizácia nemeckej menšiny na Slovensku. In: Nemecká otázka a Československo, 
Bratislava 1962, s. 58 (Karpathendeutsche Partei vznikla v júli 1928 vo Vondrišeli - pozn. autora).
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Z telocvičných krúžkov DKV sa vytvárajú samostatné telocvičné spolky 
Deutscher Turnverein (ďalej DTV). 

Národnostne – emancipačné snahy nemeckej telovýchovnej organizácie 
DTV na Spiši v rokoch 1918 - 1928

Charakteristickou črtou Nemcov na Slovensku v tomto období bola skutoč-
nosť, že aktivita v procese národnostného prebúdzania a sebauvedomovania 
nevychádzala z ich vlastných národnostne existenčných potrieb a záujmov. 
Práve naopak, tento prejav potreby je im postupne naočkovaný sudetskými 
Nemcami a podporovaný ríšsko-nemeckými organizáciami.5 Nemecký výbor 
národného vzdelávania so sídlom v Litoměřiciach vyslal v lete 1920 na Slo-
vensko 16 dvoj- až trojčlenných skupín študentov nemeckých vysokých škôl     
z Prahy a Brna, tzv. Wandervogel,6 ktorí za výdatnej pomoci miestnych spol-
kov Deutscher Kulturverbandu boli zadelení do nemeckých miest a obcí v čase 
žatevných prác. Povesťami, ľudovými hrami, tancami a piesňami, divadelný-
mi hrami, ale i prednáškami o minulosti nemeckého národa sa snažili prebudiť 
u slovenských Nemcov pocit nemeckej spolupatričnosti.7 Táto kultúrna misia 
mala pripraviť pôdu pre príchod zástupcov Zväzu DTV z Čiech, ktorí mali                    
na Spiši zasiať semeno v duchu otca nemeckej telovýchovy F. L. Jahna.8 Pô-
sobenie poslov Wandervogel, väčšinou študentov nemeckých vysokých škôl, 
však nemalo často iba kultúrne-osvetovú misiu, ale veľmi často sa v ich čin-
nosti vyskytoval aj prvok veľkonemeckého národa.9 Pôvodne bola návšteva 
poslov DTV na Spiš plánovaná na jeseň 1921 a mala nadviazať na úspešnú 
misiu Zväzu DTV z mája 1921 v Bratislave. Mobilizácia československých 
vojsk na jeseň 1921 však tento zámer prekazila, resp. oddialila ho o jeden rok.

Je potrebné pripomenúť, že v tomto období malo sokolské hnutie vytvore-
ných na Slovensku už 6 telocvičných žúp, sociálna demokracia podporovala 

5 Pozri bližšie KOVÁČ, D.: Nemecko a nemecká menšina na Slovensku (1871 – 1945. Bratislava 
1991. 

6 K problematike Wandervogel pozri bližšie: BURIAN Michal: Sudetoněmecké nacionalistické 
tělovýchovné organizace...

7 Karpathen Post, 19. 8. 1922, s. 4.
8 JAHN FRIEDRICH LUDWIG (1778 - 1852), nazývaný aj otec nemeckého telocviku. Spojil 

cvičenie s bojom nemeckého národa o národnú nezávislosť. V diele Deutsches Volkstum (1810) 
popísal plán výchovy národa k národnému sebavedomiu, jednote a brannej schopnosti. 18. júna 
1811 otvoril prvé verejné masové cvičenie na Hasenheide v Berline. Počet cvičiacich turnerov 
(prevažne žiakov) sa pohyboval okolo 300. 

9 ĎURKOVSKÁ, M.: Nemecká menšina na Spiši – jej spolky a kutúrno-spoločenská činnosť                      
v 20. a 30. rokoch 20. storočia. In: Človek a spoločnosť. Štúdie a články, č. 4/2011. Internetový 
časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied.
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zakladanie robotníckych telocvičných jednôt a Slovenská ľudová strana sa                                                                                                                      
od jesene 1919 stala horlivým propagátorom orolského hnutia na Slovensku. 
Bolo len samozrejmé, že prvými miestami šírenia jahnovskej telovýchovy sa 
stali etnické skupiny Nemcov v Bratislave a na Spiši. Roku 1921, v čase, keď 
Česká obec sokolská uskutočnila propagačný zájazd na Slovensko,10 nadvä-
zuje kontakty s Nemcami v Bratislave a na Spiši aj vedenie telocvičnej župy 
DTV Južná Morava. Dôvodov, prečo sa vedenie Zväzu DTV (sídliace v Ústí 
nad Labem) aktivizuje vo vzťahu k slovenským Nemcom až v roku 1921 bolo 
niekoľko, avšak podľa môjho názoru dva z nich boli dominujúce. Na Sloven-
sku mala nemecká menšina iné politické problémy, ktoré pramenili z odlišné-
ho historického, hospodárskeho, kultúrneho a politického vývoja ako u sudet-
ských Nemcov. Druhým dôvodom bolo, že Zväz DTV mal po prevratových 
dňoch roku 1918 dosť starostí s vytvorením organizačnej štruktúry DTV v Če-                                                                                                                                              
chách a s rozbehnutím telocvično-organizátorskej a národne osvetovej čin-
nosti, ktorá bola založená na princípoch jahnovského telocvičného systému.

Dňa 10. 8. 1922 prišli na Spiš zástupcovia telocvičnej župy DTV Južná Mo-
rava na čele so starostom župy prof. J. Freisingom a cvičiteľom F. Levíškom. 
Podobne ako v Bratislave, aj v Kežmarku sa spojili s vedúcimi funkcionármi 
miestnej organizácie Deutscher Kulturverband. Pomocou nich, ako aj vedú-
cich funkcionárov ZdP a učiteľov nemeckých škôl, viedol prof. Freising                                                                                                                                         
11. a 12. 8. 1922 prvé cvičebné hodiny, ktoré boli venované ukážkam telocvič-
nej práce DTV.11 Podobné kontakty nadviazalo vedenie župy aj v dedinách 
a obciach v okolí Kežmarku a Popradu, kde sa snažili podchytiť záujem                                      
o nemeckú telovýchovu najmä u mládeži. Mládež bola stredobodom záujmu 
všetkých telovýchovných organizácií, ktoré pôsobili na území ČSR v tom-
to období. U Nemcov na Slovensku vystupoval do popredia aj ďalší dôvod, 
ktorý odôvodňoval ich sústredený záujem o mládež. Národnostné povedomie 
nemeckej menšiny bolo do roku 1918 veľmi slabé a ak existovalo, tak na-
vonok sa žiadnym mimoriadnym spôsobom neprezentovalo. Bol to nakoniec                                                          
i logický dôsledok predošlého maďarizačného procesu, ktorému sa v Uhorsku 
nevyhli ani Nemci.

Telovýchovno-propagačná a osvetová práca poslov Zväzu DTV na Spi-
ši vyvrcholila 19. 9. 1922 založením telocvičného spolku DTV Kežmarok.12                    
Na ustanovujúcej schôdzi boli členovia spolku oboznámení so stanovami 
Zväzu DTV v ČSR. Predsedom spolku sa stal samostatne hospodáriaci roľník 
Johann Zwick, telocvičným náčelníkom stolár Josef Thern, jeho zástupcom 

10 PERÚTKA, J.: Dejiny telesnej výchovy a športu na Slovensku. Bratislava 1980, s. 49. Pozri 
bližšie aj: WAIC, M. a kol.: Sokol v české společnosti 1862 – 1938. Praha 1996. 

11 Karpathen Post, 19. 8. 1922, s.8.
12 Tamže, 26. 8. 1922, s. 8.
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úradník Hermann Weigel, výchovným náčelníkom prof. Dr. Andor Nitsch a za-
pisovateľom profesor miestneho nemeckého gymnázia Alfréd Grosz. Po strán-
ke organizačnej bol spolok začlenený do telocvičnej župy DTV Bohumín, čím 
sa malo zabezpečiť úzke prepojenie na zväzové orgány po stránke metodickej 
a organizačnej.

Už 10. októbra 1922 boli pozvaní členovia spolku DTV Kežmarok do te-
locvične evanjelického lýcea, aby sa oboznámili s obsahom telocvičnej práce 
DTV podľa jahnovského vzoru. Na záver prisahali všetci prítomní vernosť 
heslu DTV - frisch, fromm, frei, fröhlich (znak 4 F - svieži, nábožný, slo-
bodný, veselý).13 Ešte počas svojho pobytu na Spiši uverejnil prof. Freising                                   
v týždenníku spišských Nemcov Karpathen Post článok pod názvom Nemecká 
telovýchova na Spiši, v ktorom zdôraznil, že hlavný význam jahnovského tur-
nerského systému vidí predovšetkým v zjednocovaní Nemcov a upevňovaní 
ich národného povedomia. Zdôraznil, že je najvyšší čas, aby si Nemci na Spiši 
založili svoje telocvičné spolky a riadili sa heslom: Žiadna nemecká obec bez 
nemeckého telocvičného spolku! 14 

Vznik nemeckých telocvičných spolkov DTV Bratislava a DTV Kežma-
rok malo pre ďalší vývoj tohto hnutia na Slovensku zásadný význam. Boli to 
práve tieto spolky, ktoré v ďalšom období svojou telovýchovno-propagačnou                                                                                                                         
a osvetovou prácou podnietili zakladanie nových spolkov DTV vo svojich                                             
jazykových ostrovoch. Podľa mojich zistení bolo v rokoch 1918 - 1938 za-
ložených na Spiši 18 spolkov DTV (Kežmarok, Ľubica, Forbasy, Gelnica, 
Švedlár, Mníšek nad Hnilcom, Spišská Belá, Rakúsy, Matejovce, Huncovce, 
Poprad-Eiche, Veľký Slavkov, Ruskinovce, Tvarožná, Podolinec, Vondrišel 
(Nálepkovo), Smolník, Medzev).15 

Problémy s cvičiteľskými kádrami sa snažil riešiť Zväz DTV organizo-
vaním cvičiteľských kurzov. Na Spiši sa uskutočnil 12. 8. 1923 kurz cvičite-                                                                         
ľov v telocvični kežmarského evanjelického lýcea pod vedením starostu župy 
DTV Južná Morava prof. Freisinga a cvičiteľa župy Levíška. Na kurze sa 
zúčastnilo 91 vybraných cvičiteľov spolkov DTV na Spiši.16 Na záver cviči-
teľského kurzu bola zvolená okresná telocvičná rada DTV pre oblasť Spiša: 
predsedom telocvičnej rady sa stal Michael Stenzel, okresným telocvičným 
náčelníkom pre Horný Spiš - Josef Thern, pre Dolný Spiš - Emmerich Fuchs, 
ľudovým náčelníkom (vzdelávateľom) okresu - prof. A. Nitsch. Tak vznikol 
prvý telocvičný okres DTV na Slovensku, ktorého úlohou bolo organizačne                                                                                                                            
13 ŠA Levoča, pobočka Poprad, ONÚ Kežmarok, č.4110/1925 - pri založení mal DTV Kežmarok 

63 členov.
14 Karpathen Post, 23. 9. 1922, s. 4.
15 BOBRÍK, M: Nemecká menšina na Slovensku a jej telovýchovné a športové aktivity v rokoch 

1918 – 1945. Bratislava 2006. 
16 Deutsche Nachrichten, 18. 8. 1923, s. 4.
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a metodicky riadiť činnosť telocvičných spolkov DTV na Spiši. V oblasti                                                                                                                       
vzdelávateľskej práce, ktorá bola pevnou súčasťou telocvičnej činnosti spol-
kov, spolupracoval okres DTV Spiš s Okresným kultúrnym zväzom DKV II. 
(Spiš).

Obsahovú náplň telocvičnej práce tvorili cvičenia poradové, cvičenia                      
na náradí (hrazda, kôň, bradlá, kruhy), ľudové hry (Schlagball, Faustball),                                                                                                              
atletické cvičenia (skok do výšky, do diaľky z miesta, s rozbehom, rýchlost-
né a vytrvalostné behy, vrh guľou a pod.) a ľudové cvičenia (hod ušiakom, 
vrh kameňom, preťahovanie lana). V DTV sa venovala veľká pozornosť ná-
cviku cvičení pre hromadné vystúpenia, čo malo svoj veľký význam nielen 
pri popularizácii jahnovského telocvičného systému, ale predovšetkým pre 
národnostno-emancipačný proces národnostne prebúdzajúcich sa Nemcov                                                                  
na Slovensku. K pravidelným podujatiam, ktoré sa od roku 1921 stali kaž-
doročne vyvrcholením národnostných slávností Nemcov na Slovensku, patrili 
slávnosti Slnovratu. Netreba zabúdať, že základným stimulom činnosti DTV 
bola národnostná otázka, ktorá bola v oblasti kultúrnej a telocvičnej práce 
prezentovaná ich vlastnými, špecifi ckými formami. Prostredníctvom šírenia 
ľudových tradícií, tancami a piesňami sa v národnostne ešte značne neprebu-
denej menšine formoval pocit spolupatričnosti k nemeckému národnému celku 
a novo tvoriacej sa menšine na Slovensku. Boli to práve nemecké záujmové 
organizácie, ktoré mali z aspektu národnostného formovania na obyvateľstvo 
väčší vplyv ako nemecké politické strany v tomto období.

Národnostne-nacionalistická etapa vo vývoji DTV na Spiši v rokoch 1928                  
- 1938 

Vznik Karpatonemeckej strany roku 1928 znamená medzník i vo vývoji 
hnutia DTV na Spiši. Záslužná práca v národnostno-emancipačnom procese 
desiatok obetavých Nemcov na Spiši začína byť v 30. rokoch postupne na-
hrádzaná činnosťou prívržencov KdP, ktorí sa snažia ovládnuť i záujmové or-
ganizácie typu DTV. Je potrebné však zdôrazniť, že hlavne na Hornom Spiši 
prebiehal tento proces so značným odporom miestneho obyvateľstva, pričom 
politickým hegemónom Spiša bola ZdP, ktorá sa svojou politickou orientáciou 
značne odlišovala od politiky KdP.

Politická aktivita KdP začiatkom 30. rokov si kládla za cieľ užšie a koordi-
novanejšie prepojenie práce nemeckých záujmových organizácií na Slovensku 
s politickou KdP. V dňoch 9. - 11. 4. 1933 sa konalo v Kežmarku zasadnutie 
zástupcov okresného výboru Deutscher Kulturverband na Spiši, telocvičného 
okresu DTV Spiš, Spolku nemeckých vysokoškolákov a spolku DTV Kež-
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marok.17 Organizátorom tohto zasadnutia bol z podnetu KdP okresný výbor 
DKV s cieľom zjednotiť nemecké mládežnícke hnutie na Spiši v jeho cieľoch 
a úlohách. Význam práce DTV v nemeckom mládežníckom hnutí bol zvýraz-
nený skutočnosťou, že jeden celý deň tohto rokovania bol venovaný ukážkam 
výchovnej a telocvičnej práce v činnosti DTV. Medzi prítomnými bol aj Franz 
Karmasin, ktorý apeloval na spoluzodpovednosť každého Nemca za budúcnosť 
nemeckej menšiny a súčasne vyzval nemeckú mládež k aktívnej činnosti aspoň 
v jednej z nemeckých záujmových organizácií. Do obsahovej náplne spolkov 
sa dostávajú pre mládež vysoko atraktívne 2 – až 3 dňové víkendové pobyty                                                                                                                                   
v táboroch. Denný režim v tábore mal charakter polovojenskej prípravy. Čle-
novia spolkov DTV nacvičovali zoraďovanie do čiat, rozvinutie do rojnice, 
vzteč a útok družstva. Po skončení cvičenia podávali cvičenci hlásenie veli-
teľovi.18 Pravdou je, že už začiatkom 30-tych rokov sa uvedené tábory organi-
zovali pravidelne vo všetkých ročných obdobiach a ich počet narastal. Práve 
tieto mládežnícke tábory sa začiatkom 30-tych rokov stali vhodným miestom 
pre prenikanie nacistickej ideológie do činnosti spolkov DTV. Nedialo sa to 
však otvorenou formou, ale najskôr cez symboly, pozdravy a piesne. Sám zvä-
zový znak DTV, ktorý mali spolky DTV umiestnený na spolkovej zástave, 
rovnošate i na cvičebných úboroch a zobrazoval štyri F (frisch, fromm,frei, 
fröhlich) bol na nerozoznanie od hákového kríža.19 Od roku 1932 zaviedol 
Zväz DTV do činnosti spolkov aj používanie turnerských bubnov, ktoré dodá-
vali telovýchovným vystúpeniam turnerov silný emotívny náboj.

Zvýšenú aktivitu nemeckých nacionálne orientovaných politických síl mô-
žeme sledovať na celom území ČSR, pričom nebola javom izolovaným, ani 
neočakávaným, ak ju sledujeme v kontexte s politickým vývojom v Nemec-
ku. V januári 1933 sa v dôsledku víťazstva vo voľbách v Nemecku dostáva                                                                                                                                         
k moci A. Hitler a jeho NSDAP. Pre telovýchovné hnutie DTV v ČSR mali 
však zásadný význam nemecké telovýchovné slávnosti Deutsche Turner-                                                                                                                                 
schaft, ktoré sa konali v lete 1933 v Stuttgarte. Na týchto slávnostiach, na kto-                                                                                                                                             
rých sa zúčastnil za Zväz DTV v ČSR K. Henlein, došlo k ofi ciálnemu 
prihláseniu sa veľkonemecky orientovaného Deutsche Turnerschaft k nacio-
nálno-socialistickej línii a k politike NSDAP. Tieto skutočnosti sa zakrátko 
premietli v zmene stanov i do činnosti Zväzu DTV v ČSR. Na 3. Zväzových 
telocvičných slávnostiach, ktoré sa konali 13. - 16. 7. 1933 v Žatci a na ktorých 

17 Karpathen Post, 22. 4. 1933, s.1 - článok bol uverejnený pod názvom: Spojenie nemeckej mlá- 
dežníckej práce na Spiši.

18 Slovenský národný archív (SNA), FPR, Mat.1/1 - 12/1184 č1. 61 471/30.
19 Tamže, Mat. 1/2 - povolenie nosenia spolkového odznaku DTV Bratislava zo dňa 1. 7. 1930,  
č. 1. 92 118/8 – 1931.
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sa zúčastnili aj 14 turneri z DTV Kežmarok, vyhlásil K. Henlein, že Zväz DTV 
sa stáva výchovným zväzom všetkých sudetských Nemcov.20 

Zjednocovací proces slovenských Nemcov bol priamo závislý na zjedno-
covacom procese sudetských Nemcov. 1. októbra 1933 zakladajú prívržen-
ci nacionálno-socialistickej ideológie novú stranu sudetských Nemcov pod 
názvom Sudetendeutsche Heimatfront (ďalej SHF) na čele s K. Henleinom. 
Jeho hnutie začalo dôraznejšiu ofenzívu smerom k slovenským Nemcom. 
Jednou z príčin urýchlenia zjednocovacieho procesu Nemcov na Slovensku 
boli aj výsledky obecných volieb na Slovensku v októbri 1934, v ktorých KdP                                         
na Spiši v súboji s Nitschovou ZdP zjavne neuspela.

Po sľubnom oživení činnosti v spolkoch DTV na Spiši začiatkom 30. ro-
kov dochádza v dôsledku prenikania politiky KdP do práce DTV k dočasnej 
stagnácii. Tento jav bol spôsobený predovšetkým skutočnosťou, že vo vede-
ní mnohých spolkov DTV na Spiši boli ľudia, ktorí sa v čase národnostno- 
-emancipačného zápasu zapojili do práce na budovaní nemeckého národného 
povedomia, avšak prenikanie myšlienok národného socializmu rázne odmie- 
tali. Nemalý dopad na stagnáciu členskej základne na Spiši mala aj vysoká 
nezamestnanosť a odchod za prácou do zahraničia, resp. do sudetonemeckých 
oblastí. Tento zápas o smerovanie DTV na Spiši výrazne akcentoval v období 
1935 – 1938 (viď obr. 1 a 2).

Keď v roku 1935 boli vydané rasistické Norimberské zákony a následne sa 
konštituovala Sudetonemecká strana (ďalej SdP), reagoval Zväz DTV v ČSR 
na tieto udalosti zmenou svojich stanov, ktoré už refl ektovali uvedené udalosti 
a boli záväzné pre všetkých členov DTV. Zväz DTV stanovil novú politicko-
výchovnú líniu práce v tejto vyše 100 000 člennej organizácii.21 Podľa stanov 
bol každý člen povinný riadiť sa vo svojom živote stanovami DTV a politikou 
SdP, resp. KdP. Podľa týchto stanov sa mohol stať členom Zväzu DTV iba 
Nemec árijského pôvodu. Táto požiadavka nebola v činnosti DTV ničím no-
vým. Prvý krát sa objavila ešte v časoch Rakúsko-Uhorska a bola namierená 
proti vysokému podielu Židov na členskej základni v niektorých okresoch te-
locvičného kraja Deutsch-Österreich. V podmienkach národnostného boja pre 
Nemcov v cudzom mnohonárodnostnom štáte profi toval DTV z existenčnej 
potreby Nemcov na vybudovaní stavovských organizácií, ktoré by ochraňovali 
a hájili ich národnostné záujmy. V Čechách, na Morave a Sliezsku sa Nemci 
opierali o dobre vybudovanú organizačnú a ideologickú platformu, ktorú DTV 
kontinuálne prevzal z telocvičného kraja Deutsch-Österreich a to po stránke 
materiálno technickej ako aj personálnej na zväzovej a župnej úrovni. Súčasne 
prevzalo vedenie DTV v oblasti výchovnej práce z čias nemecko-rakúskeho 

20  Tamže, 29. 7. 1933, s. 3.
21 SNA, FPR, Mat.1/č.238 023/8-1935.
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pôsobenia aj národné duševné bohatstvo schönerianskeho razenia. V polovi-
ci 80-tych rokov 19. stor. našli svoje uplatnenie všenemecké a antisemitické                                                                                  
myšlienky Georga Rittera von Schönerer v malomeštiackom, nemecko na-
cionálnom telovýchovnom hnutí Deutsch-Österreich. V dôsledku toho bol                                                                     
v apríli 1887 zavedený v stanovách spolku I. Wiener Turnverein tzv. árijský 
paragraf. Aj napriek odporu vedenia Deutsche Turnerschaft prebehla arizá-        
cia spolkov Viedenskej a Dolno Rakúskej župy. V roku 1899 bolo arizova-                                                                                                     
ných už 11 z celkové počtu 17 žúp.22 Deutsch-böhmische telocvičné župy (až                                                                   
na Chebskú a Hornochebskú župu) váhali s prijatím tohto paragrafu. To čo sa 
nepodarilo turnerským nacionalistom koncom 19. storočia, našlo úrodnú pôdu 
v DTV v ČSR v polovici 30. rokov 20. storočia. 

Parlamentné voľby roku 1935 a nepopierateľný úspech SdP v nich sa od-
zrkadlil v narastajúcej národnostnej eufórii aj u Nemcov na Slovensku. Je 
pravdou, že Henleinova a Karmasinova rétorika si, hlavne na Hornom Spi-
ši, nenašla očakávaný počet prívržencov, avšak i tak počet ich prívržencov, 
najmä u mládeže, nebezpečne narastal. Predvolebná rétorika SdP a KdP sa 
pritom niesla stále ešte v znamení aktivistického postoja voči štátu a jeho po-
litike, pričom zdôrazňovali, že im ide o zjednotenie Nemcov a pozitívnu prácu                                                                   
v rámci Československa. Takto takticky formulovaný program mal šancu stať 
sa príťažlivým pre mladú generáciu najmä na Spiši a pre Nemcov v oblastiach, 
ktoré trpeli chronickou nezamestnanosťou.

Obr. 1. 

22 Pozri bližšie BURIAN Michal: Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace...  Kar-
pathen Post, 10. 10. 1936, s. 6.



Z minulosti Spiša, XXIII, 2015

130

Turnerskému hnutiu, ako významnej zložke politickej ofenzívy, začali ve-
novať zvýšenú pozornosť aj ústredné orgány KdP. Veď počty cvičiacich turne-
rov na početných verejných vystúpeniach, ako aj masová účasť divákov boli 
vítanou propagáciou politiky KdP. Žiada sa tu však zdôrazniť niekoľko faktov. 
Proces zakladania a šírenia hnutia DTV na Spiši sa odohrával v 20. rokoch 
na platforme národnostne-emancipačného zápasu Nemcov v novovytvorenej 
republike a jeho ťažiskom sa stal Horný Spiš s centrom v Kežmarku. Tento pri-
rodzený zápas o národnú identitu priniesol Nemcom mnohé výhody, ktoré boli 
s podmienkami ich života v Uhorsku v mnohých smeroch neporovnateľné.                 
Vývoj hnutia DTV na Spiši v 30. rokoch sa nesie však už v znamení zápasu                                                                                                                                          
o nacionálne-socialistickú orientáciu tohto hnutia, pričom ťažisko sa presúva 
na Dolný Spiš s centrom v Gelnici. Uvedený fakt je istým spôsobom paradox-
nou symbolikou boja dvoch generácii spišských Nemcov o národnú existenciu.

Obr. 2

Prameň:  SNA, FPR, KÚ, MPS; ŠA Martin, Levoča, pobočka Poprad, Prievidza, Stará Ľubovňa, 
Žiar nad Hronom; Noviny a časopisy: Grenzbote, Pressburger Zeitung, Karpathen Post, 
Deutsche Stimmen.

Dňa 15. - 18. 8. 1936 usporiadal miestny spolok DKV v Gelnici letnú sláv-
nosť v Smolníku, ktorá bola spojená s pracovným zasadnutím všetkých okres-
ných spolkov DKV a DTV na Spiši. 15. 8. 1936 sa stretli telocviční náčelníci 
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spolkov DTV zo Spiša vo Švedlári,23 kde sa dohodli, že okresné telocvičné 
slávnosti sa uskutočnia 6. 9. 1936 vo Švedlári.23 Zjavným cieľom uvedených 
telovýchovno-propagačných podujatí bolo aktivizovanie a zjednocovanie 
Nemcov na Spiši pre politiku henleinovského hnutia. Jej odnož na Slovensku, 
KdP, sa upriamila v tomto období na boj proti vplyvu promaďarsky orientova-
ných menšinových strán, ktoré hlavne na hornom Spiši mali ešte pomerne pev-
né pozície.24 Henleinova cesta na Spiš v novembri 1936 vyvolala vlnu odporu 
zo strany promaďarsky orientovaných spišských Nemcov. Jedným z dôvodov 
tohto postoja spišských Nemcov bol nielen ešte stále silný spišský partikulari-
zmus, ale i v tejto dobe ešte stále silné pozície ZdP, hlavne u staršej generácie.

Činnosť spolkov i okresov DTV na Slovensku dostala po roku 1935 zjavne 
novú kvalitatívnu dimenziu, čo sa odrazilo nielen na kvalite telocvičnej prá-
ce, ale svoju odozvu to nachádzalo i v náraste počtu novozaložených spolkov                                                                                                                           
a členskej základne. Postupne sa vytvárali kádrové i organizačné podmienky 
pre vznik samostatnej telocvičnej župy DTV na Slovensku. Telocvičná práca 
spolkov DTV bola zameraná v roku 1937 na prípravu okresných telocvičných 
slávností vo všetkých troch jazykových ostrovoch. Ako prvý organizoval uve-
dené slávnosti telocvičný okres DTV Bratislava v dňoch 5. - 6. júna 1937 v Pe-
zinku.25 Na túto akciu nadväzovali telocvičné slávnosti okresu DTV Spiš, ktoré 
sa konali 19. - 20. júna 1937 v Kežmarku.26 Uvedené slávnosti boli pripravené 
veľmi starostlivo, pretože ich význam v tomto období prerástol už dávno telo-
výchovný rámec a boli skôr politicko-propagačnou akciou. Starosta Kežmarku 
Johann Strobl, ktorý bol súčasne aj predsedom spolku DTV Kežmarok, privítal 
hostí zo župy DTV Bohumín, telocvičného okresu DTV Bratislava, zástupcov 
Deutscher Kulturverband a politických strán ZdP a KdP. Kežmarok, ako mies-
to konania nebol vybraný náhodne, práve naopak. Funkcionári KdP si boli                                                                                                                              
vedomí, že keď sa im podarí dobyť baštu Spiša, podarí sa im podlomiť i pozí-
cie ZdP nielen v tomto meste, ale i v širokom okolí Spiša.

Okresné telocvičné slávnosti DTV vo všetkých jazykových ostrovoch                                     
na Slovensku mali potvrdiť, že dozrel čas pre vytvorenie samostatnej telo-
cvičnej župy DTV na Slovensku. Dôvod vytvorenia samostatnej župy bol pod-
mienený zjavne politickými zámermi. Veď po stránke kvality telovýchovné-
ho procesu i stupňa organizovanosti DTV na Slovensku bolo evidentné i keď 
objektívne zaostávanie za spolkami v historických zemiach. Pomerne vysoká 
organizovanosť nemeckej mládeže v DTV, ako i účinný dopad práce DTV                     

23 Karpathen Post, 10. 10. 1936, s. 6.
24 KRAMER, J.: Cesta slovenských Nemcov od uhorskej orientácie k orientácii veľkonemeckej.  

In: Nové obzory 5, 1963.
25 SNA, FPR, Mat.19/15, č.6996/44 - správa o činnosti okresu DTV Bratislava.
26 Karpathen Post, 26. 6. 1937, s. 6.
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na široké vrstvy nemeckého obyvateľstva urobili z tejto organizácie dôležitý 
článok politickej stratégie henleinovskej politiky na Slovensku.

Vzhľadom na skutočnosť, že politický vplyv a zámery KdP nenašli, ani    
po návšteve Henleina na Spiši, jednoznačnú podporu, bolo potrebné aj v DTV 
uskutočniť také opatrenia, hlavne kádrové, ktoré by umožnili ďalší bezpro-
blémový a bezodporový postup pri realizácii zámerov SdP na Slovensku. Dňa                  
5. septembra 1937 sa zišli zástupcovia spolkov DTV na Slovensku na spoloč-
nom zasadnutí v Piargoch, aby tu dohodli organizačné záležitosti vzniku Kar-
patskej telocvičnej župy XVII. Zväzu DTV a ďalšie smery jej činnosti.27 Celé 
toto zasadnutie a z neho rezultujúce závery mali zvláštnu politickú príchuť.              
F. Karmasin, ktorý sa na tomto, zjavne vopred pripravenom zasadnutí zúčast-
nil, nechal sa totalitným spôsobom zvoliť do funkcie starostu novovzniknu-
tej župy. Vzhľadom na zámery SdP a KdP s telocvičným hnutím DTV, ale                                                                                                                                              
i z dôvodu politickej nespoľahlivosti niektorých funkcionárov spolkov DTV   
na Spiši, rozhodol sa Karmasin neriskovať výsledky volieb. Týždeň po voľ- 
bách prišiel Karmasin do Kežmarku, aby rozptýlil pochybnosti hornospiš-
ských turnerov o regulárnosti volieb, avšak bez zjavného úspechu. Spolok 
DTV Kežmarok, ktorého vedenie zjavne odmietalo politiku KdP, sa obrátil   
na Zväz DTV so žiadosťou o zrušenie platnosti výsledku volieb. Zväz na uve-
denú žiadosť odpovedal, že vzhľadom na vyššie záujmy turnerského hnutia 
musí byť voľba Karmasina uznaná.28 Na protest proti výsledkom volieb sa 
celé vedenie spolku DTV Kežmarok vzdalo činnosti. Prívrženci Karmasina                                                                          
a politiky KdP tak dosiahli cieľ, ktorý sledovali, t.j. zbaviť sa vo vedení spol-
kov posledných zvyškov opozície z radov prívržencov ZdP. Pritom zámery 
Karmasina boli vopred dohodnuté s Henleinom a vedením Zväzu DTV. Za- 
čiatkom januára dostali vedúci funkcionári župných a okresných zväzov DTV 
prísne dôverný obežník, podpísaný náčelníkom zväzu W. Brandnerom, v kto-
rom ich žiada, aby pri výročných schôdzach boli do funkcií predsedov žúp, 
okresov i spolkov zvolení ľudia plne oddaní politike SdP a K. Henleinovi.29 

Vytvorením Karpatskej telocvičnej župy XVII. Zväzu DTV sa síce vytvoril 
väčší priestor pre telocvičnú aktivitu i optimálne prepojenie na ústredné orgá-
ny. Po stránke ideového a politického pôsobenia na členstvo, a to bol hlavný 
cieľ tohto zámeru, sa priama väzba na politiku SdP a KdP ešte viac prehĺbila. 
Karpatská župa sa organizačne členila na štyri telocvičné okresy: 

- Bratislava (11 spolkov DTV)
- Nemecké Pravno (4 spolky DTV)

27 Tamže, 9. 10. 1937, s. 4.
28 Tamže.
29 SNA, KÚ prez. č.7086/38.
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- Kremnica (7 spolkov DTV)
- Spiš (18 spolkov DTV).
Na základe rozhodnutia Zväzu DTV na zasadnutí 4. - 5. 12. 1937 v Pod-

mokloch došlo k reorganizácii turnerského mládežníckeho hnutia. Od januára 
1938 boli cvičenci DTV vo veku 10 - 18 rokov a cvičenky vo veku 10 - 21 ro-
kov zaradení do novovzniknutej organizácie Jungturnerschaft (Turnerská mlá-
dež), ktorá zostala súčasťou DTV. Vodcom tejto mládežníckej organizácie sa 
stal zväzový náčelník mládeže Willi Brandner.30 Uvedené organizačné zmeny 
v DTV boli realizované po vzore NSRL (Nationalsozialistischer Reichsbund 
für Leibesübungen – Nacionálne-socialistický ríšsky zväz telesných cvičení) 
a prispôsobené podmienkam a možnostiam, v ktorých spolky DTV svoju čin-
nosť mohli realizovať. Keď sa rozhodol Zväz DTV na zasadnutí 14. 11. - 5. 
12. 1937 v Podmokloch reorganizovať turnerské mládežnícke hnutie, opieral 
sa predovšetkým o Zákon o brannej výchove z 1. júla 1937, ktorý bol prijatý 
v parlamente za búrlivej diskusie ako reakcia na nebezpečne sa vzmáhajúci                                                                                                                                 
a Československo bezprostredne ohrozujúci nacizmus v Nemecku. Tento zá-
kon však vhodne zapadal i do Henleinovej koncepcie prípravy na rozbitie re-
publiky. Zámery týchto opatrení sa čiastočne prejavili už na jar 1938. V spol-
koch DTV na Slovensku bola tomuto zámeru podriadená celá obsahová náplň 
činnosti. Už od začiatku roka 1938 začali v SdP i KdP, po vzore SA, organizo-
vať polovojenské ozbrojené zložky – Dobrovoľnú ochrannú službu Freiwillige 
Schutzstaffel – FS. Tieto ozbrojené zložky, okrem diverznej činnosti, mali byť 
hlavnou oporou chystaného henleinovského, protičeskoslovenského vystú-
penia. Členovia spolkov boli rozdelení do dvoch skupín, tzv. Sturmgruppe A          
(útočný oddiel) - tu boli zaradení členovia, ktorí už absolvovali základnú vo-
jenskú službu, a tzv. Sturmgruppe B (útočný oddiel) - členovia tejto skupiny sa 
okrem telesnej prípravy zaoberali aj vojenským výcvikom, ktorý bol spojený 
so streleckou prípravou.31  

Vo viacerých nemeckých mestách a obciach na Slovensku sa sfanatizo-
vaná nemecká mládež zo spolkov DTV prezentuje už otvorene svojou pri-
pravenosťou pre naplnenie Henleinových zámerov. Táto činnosť sa deje                                            
za priamej účasti i pomoci niektorých učiteľov nemeckých škôl a v školských 
priestoroch.32 V máji a júni 1938 sa konali v niektorých obciach na Slovensku 
komunálne voľby, ktoré využila KdP na mohutnú agitáciu svojho národnoso-
cialistického programu.33

30 Tamže, KÚ prez. č.3374/1938.
31 Tamže, FPR, Mat. 19/14 č1. 1338/38.
32 Tamže, FPR, Mat.19/14, č.9047 a č. 2800.
33 KOVÁČ, D.: c. d., s. 523.
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Na jeseň 1938, po vzniku Deutsche Partei, sa v závislosti na politických         
i územných zmenách realizovala i nová koncepcia organizácie nemeckej telo-
výchovy na Slovensku. Zrušením Karpatskej telocvičnej župy XVII. bol vytvo-
rený priestor pre zjednotenie všetkých telocvičných, turistických a športových 
organizácií a spolkov Nemcov na Slovensku pod priamym dohľadom Deuts-
che Partei, na čele ktorej stál F. Karmasin. Založenie Nemeckého telocvičného          
a športového zväzu (Deutscher Turn - und Sportverband) sa uskutočnilo 17. no-                                                                                                                                           
vembra 1938 v Bratislave,34 avšak proces prechodu jednotlivých organizácií                   
a spolkov do DTSV neprebiehal tak hladko, ako si to Karmasin predstavoval. 
Hlavným cieľom týchto zmien bola príprava henleinovcov a karmasinovcov 
na uchopenie moci v republike za pomoci Hitlera. Založenie Nemeckého te-
locvičného a športového zväzu (Deutscher Turn- und Sportverband – ďalej 
DTSV) sa uskutočnilo 17. novembra 1938 v Bratislave, i keď jeho stanovy boli 
schválené až 14. 2. 1939.35 Za predsedu Zväzu DTSV bol dosadený funkcionár 
DP Walter Donath, veliteľ polovojenských jednotiek Freiwillige Schutzstaffel 
(FS), pričom aj ďalšie funkcie v tomto zväze boli obsadené funkcionármi tejto 
strany (Gustav Pragant tajomník, Alfred Rubatschek – výchovný náčelník a 
ďalší). Išlo o preverených funkcionárov z Bratislavy, aby sa Karmasin vyhol 
prípadným problémom, ako to bolo v prípade založenia Karpatskej župy XII. 
v roku 1937.

Takto sa končí jedna etapa vývoja hnutia DTV na Spiši, ktoré zohralo v 
období národnostno-emancipačného snaženia pozitívnu úlohu v procese 
prebúdzania a formovania národného povedomia spišských Nemcov a končí 
sa roku 1938 aktívnou účasťou krajne nacionalisticky orientovanej časti jeho 
členstva pri rozbíjaní republiky. Nemecká národnostná menšina na Slovensku 
sa stala nástrojom politiky, ktoré boli nielen nepriateľské, ale i neprijateľné 
základným životným záujmom národa a ľudu, s ktorým po stáročia žila, praco-
vala a do roku 1938 i zdieľala rovnaký osud. Historickou pravdou však zostáva 
skutočnosť, že nie všetci Nemci na Slovensku sa aktívne a bez odporu podria-
dili politike vedenej v duchu bezbrehého nacionalizmu a šovinizmu.

34 SNA, FPR, Mat.19/14, č.144 69/8/1938.
35 SNA , FPR, Mat. 19/14 č1. 144 60/8/1938.
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Činnosť nemeckej telovýchovnej organizácie Deutscher turnverband na Spiši 
v zrkadle historického obdobia 1918 – 1938

Zoznam spolkov DTV založených na Spiši v rokoch 1918 – 1938
 1. Kežmarok 1922  19. 8. 1936 č. 149531/8-1936 MPS
 2. Ľubica 1923   -
 3. Forbasy 1923   -
 4. Gelnica 1923   -
 5. Švedlár 1923   -
 6. Mníšek n. Hnilcom 1923   -    
 7. Spišská Belá 1923  26. 9. 1935 č. 85654/8/37 KÚ Bratislava
 8. Rakúsy 1938  21. 10. 1938 č. 286619/8/38 KÚ Bratislava
 9. Matejovce 1935  9. 7. 1935 č. 284124/8/35 KÚ Bratislava
 10. Huncovce 1933  11.7.1934 č. 210603/8/1933 KÚ Bratislava
 11. Poprad - Eiche 1938  5. 5. 1938 č. 143473/8-1938 KÚ Bratislava
 12. Veľký Slavkov 1938  25. 7. 1938 č. 225326/38 KÚ Bratislava
 13. Ruskinovce 1923   -
14. Tvarožná 1923   -
15. Podolínec 1923   -
16. Vondrišel 1923   -
17. Smolník 1936   -
18. Medzev 1936   -

Zostavené na základe bádateľských zistení autora.

Prameň: SNA , fondy FPR, KÚ, MPS; ŠA Prievidza, Martin, Levoča, pobočka Poprad, Stará Ľu-
bovňa, Žiar n. Hronom. Noviny a časopisy: Grenzbote, Pressburger, Zeitung, Karpathen 
Post, Deutsche Stimmen.
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DIE TÄTIGKEIT DER DEUTSCHEN TURNORGANISATION DEUTSCHER 
TURNVERBAND IN DER ZIPS IM SPIEGEL DES HISTORISCHEN 

ZEITRAUMES 1918 – 1938
Miroslav Bobrík 

Die Studie behandelt das Thema der Deutschen in der Tschechoslowakei und ihre 
Bemühungen um die Etablierung ihrer größten nationalen Turnorganisation Deutscher 
Turnverband. Gleich nach der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik suchten 
die Sudetendeutschen Kontakte an die Karpatendeutschen in der Slowakei. Die ersten 
Kontakte haben die Turner des DTV mit den Deutschen in der Sprachinsel Bratislava 
und Umgebung (im Mai 1921) und mit den Zipser Deutschen in Kesmark (im August 
1922) angeknüpft. Die erste Tätigkeitsphase des DTV in diesen Sprachinseln können 
wir als National – Emanzipationsphase benennen. Das Hauptziel im Zeitraum 1918 
– 1928 war die Erweckung des Deutschtums bei den Slowakeideutschen, was auch 
gelungen ist. Die zweite Entwicklungsphase können wir als Übergang von nationaler 
zu nationalistischer Etappe bezeichnen, wobei die Tätigkeit der DTV Vereine durch 
die Politik der Sudetendeutsche Partei und ihres Ablegers in der Slowakei Karpaten-
deutsche Partei beeinfl usst wurde. Es handelt sich um ein Segment von vielfältigen 
Aktivitäten der Zipser Deutschen. Als historische Wahrheit bleibt jedoch die Tatsache, 
dass nicht alle Deutschen in der Slowakei sich aktiv und ohne Widerstand der Politik 
des grenzenlosen Nationalismus und Chauvinismus unterworfen haben. 

         
Übersetzung: Autor
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Spišskí Nemci z okresu Kežmarok v rokoch 1945 – 1948

1 Mnohí Nemci sa nenachádzali na území Spiša, pretože evakuovali do vtedajšieho Protektorátu  
a na územie Rakúska od septembra 1944. 

2  Zo spomienok Gesa Faixa na návrat domov. PŐSS, Ondrej – TAKÁČ, Ladislav: Kolektívna 
vina. Prešov 2003, s. 36.

3 LABUDA, Vladimír – ŠMALÍK, Michal (ed.): Dejiny Veľkej Lomnice. Huncovce 2008, s. 167.
4 Zo spomienok M. Sch. z Veľkého Slávkova. Žena si spomínala, že po príchode do internačného 

tábora sa konala telesná prehliadka, počas ktorej prišla o zvyšok vecí. Kabát si nechala vonku 
pred miestnosťou, kde sa uskutočňovala prehliadka, keď sa poň vrátila, zistila, že jej ho niekto 
ukradol. PŐSS – TAKÁČ, ref. 2, s. 176.

5 PŐSS – TAKÁČ, ref. 2, s. 36 – 37.

SPIŠSKÍ NEMCI Z OKRESU KEŽMAROK
V ROKOCH 1945 – 1948 

Veronika Dziaková

Po kapitulácii Nemecka 8. mája 1945 a skončení 2. svetovej vojny v Eu-
rópe, sa spišskí Nemci chceli vrátiť do svojich domovov na územie severový-
chodného Slovenska. Ich návrat urýchľoval nedostatok potravín, ktoré sa im                              
v posledných dňoch vojny minuli.1 Odvšadiaľ tiahli domov na úpätie Tatier 
kolóny karpatských Nemcov plných nádeje. Každý chcel čo najskôr prísť do-
mov, aby mohol ešte včas obrobiť polia. Jar už dávno vtiahla do krajov.2

Ďalším dôvodom bolo zrušenie evakuačných priestorov v sudetskej oblasti 
a v oblasti Rakúska.3 Mnohí smerovali po tej istej trase, po akej sa uskutočňo-
vala evakuácia. Cesta bola komplikovaná pre násilie a rabovanie. Pani z Veľ-                                                                                                                                
kého Slávkova si spomínala, že keď jej rodina prišla do Žiliny, ich batožinu 
prevzali vojaci, ktorí hľadali najmä šperky a cennosti.4 Nie všetkým evakuo-
vanými spišským Nemcom sa podarilo dopraviť domov. Práve na trase Žilina 
– Ružomberok boli mnohí zaistení a internovaní v zbernom tábore v Žiline, 
kde sa začali podieľať na obnove regiónu po skončení vojny.5 Na druhej st-
rane tu boli aj takí, ktorým sa už nepodarilo dostať domov vôbec, a to pre 
hnev vojakov alebo partizánov, ktorí z vojny obviňovali všetkých Nemcov                                                               
v dôsledku uplatňovania princípu kolektívnej viny, ktorý zachádzal do extré-
mov. Ako príklad uvádzam situáciu v moravskom Přerove, kde v noci z 18.                                                                                                                                              
na 19. júna 1945 bolo zavraždených 247 Nemcov, ktorých značná časť sme-
rovala na Spiš, do Kežmarku, Mlynice a Dobšinej. Pri Přerove je železničná 
križovatka, na ktorej sa Nemci stretli s československými vojakmi vracajúcimi 
sa z Prahy. Zo spomienok tých Nemcov, ktorí sa vo vlaku práve vtedy ne-
nachádzali a podarilo sa im ukryť, vyplýva, že do vlaku náhle vtrhli vojaci. 
Všetkým Nemcom nariadili, aby vystúpili z vlaku aj s celou svojou batoži-                     
nou, ktorú im vojaci následne vyrabovali. Potom ich odvliekli k Švédskemu 



Z minulosti Spiša, XXIII, 2015

138

  6 FIĽO, Rastislav – HARMATHA, Tibor – ŠILBERSKÝ, Aleš: Tragédia na Švédskych valoch               
pri Přerove. Košice 2007, s. 5 – 6. 

  7 Podľa nariadenia č. 4/1945 Predsedníctva SNR mal byť majetok, ktorý sa skonfi škoval Nemcom, 
prednostne prerozdelený podľa § 5 vojakom, ktorí sa vyznamenali v národne oslobodzujúcom 
boji a partizánom. GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan – ŠUTAJ, Štefan: 
Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945 – 1953 v dokumentoch. Prešov 2005, s. 151.

  8 Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad (ďalej ŠA LE, pob. Poprad), Okresný národný výbor                 
v Poprade (ďalej ONV) 1945 – 1948, č. j. 961/1945 prezidiálne (ďalej prez.). 

  9 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 214/1945 prez. 
10 Ondrej Devečka bol nielen na čele NV v Kežmarku, ale od 8. februára 1945 bol aj na čele ONV 

v Kežmarku. SULAČEK, Jozef: Kežmarskí Nemci koncom druhej svetovej vojny. In: Z minu-
losti Spiša, 1994, ročník 2, č. 1, s. 44. 

11 ŠA LE, pob. Poprad, MNV v Kežmarku, č. j. 72/1945.

valu, ktorý sa nachádzal južne od mesta. Tu si mali Nemci vykopať svoj hrob. 
Po vykopaní hrobov bolo Nemcom odobraté ich oblečenie, smeli si ponechať 
len spodnú bielizeň. Rovnako im vzali všetky cennosti a osobné doklady, ktoré 
spálili. Následne boli postrieľaní.6  

Napriek týmto udalostiam sa niektorým Nemcom podarilo dostať domov, 
ale ich domy a majetky boli obsadené slovenským obyvateľstvom, a to predo-
všetkým antifašistami a partizánmi.7 Pričom ďalším problémom sa stal nedo-
statok potravy v regióne pre prichádzajúcich Nemcov. Do ČSR sa Nemci smeli 
vrátiť do 25. októbra 1945. Vtedy Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre 
veci vnútorné (ďalej SNR) zakázalo ich návrat do republiky a hromadné trans-
porty už nesmeli byť pustené na územie Slovenska.8 

Národný výbor v Starom Smokovci informoval o prichádzajúcich Nemcoch 
ONV v Poprade. (...)na ceste sa blížia kolóny takýchto ľudí smerom na svoje 
bývalé domovské obce. Tento nepochopiteľný zjav znepokojuje roduverné oby-
vateľstvo a najmä Slovákov v týchto bývalých nemeckých obciach usídlených 
(...).9 Z tejto správy vyplývalo, že najväčšie problémy, ktoré sa týkali návratu 
spišských Nemcov nesúviseli ani tak s ich národnosťou, ale skôr s majetko-
vými pomermi, ktoré sa v regióne počas obdobia evakuácie výrazne zmenili. 
V okrese Kežmarok došlo k zaisteniu nemeckého majetku ešte pred vydaním 
ofi ciálneho zákona, ktorý by takýto postup povolil. Po ukončení evakuácie 
Nemcov prišla do okresu vo večerných hodinách 27. januára 1945 Červená 
armáda (ČA). O deň nato bol v Kežmarku vytvorený Národný výbor (ďalej 
NV) na čele s Ondrejom Devečkom.10 Tento NV poveril jedného zo svojich 
členov 31. januára 1945, aby zozbieral všetok hnuteľný majetok Nemcov, ktorí 
evakuovali. Tento príkaz dostal iba pár dní potom, ako poslední Nemci eva-
kuovali zo Spiša. Člen NV mal za úlohu vyhľadať aj majetok, ktorý Nemci 
ukryli u svojich priateľov alebo príbuzných v susedných obciach. Ak by niekto 
odmietol majetok Nemcov odovzdať, mal byť trestne stíhaný.11 Pretože jeden 
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12 SULAČEK, ref. 10, s. 45. 
13 Rozhovor s Karolom Borovským, audiozáznam z 22. septembra 2014 uskutočnený v dome           

Karola Borovského v Podolínci.
14 Šlo o nariadenie Predsedníctva SNR č. 4/1945 Zb. n. SNR o konfi škácii a urýchlenom roz-

parcelovaní poľnohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov a zradcov slovenského národa. 
GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – OLEJNÍK – ŠUTAJ, ref. 7, s. 149.

15 GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – OLEJNÍK – ŠUTAJ, ref. 7, s. 151.
16 GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – OLEJNÍK – ŠUTAJ, ref. 7, s. 153.
  Pozri: GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – OLEJNÍK – ŠUTAJ, ref. 7, s. 159 – 162. 
17 MOSNÝ, Peter – OLEJNÍK, Milan – ŠUTAJ, Štefan: Prezidentské dekréty Edvarda Beneša                     

v povojnovom Slovensku. Bratislava 2002, s. 43. 

člen NV nedokázal splniť úlohu konfi škácie nemeckého majetku, z iniciatívy 
Ondreja Devečku vznikla 5. februára 1945 Komisia pre zaisťovanie hnuteľ-
ností. Jej úloha spočívala v evidovaní majetku a následnom prideľovaní bytov 
a hospodárskych zariadení. Urýchlený vznik komisie bol nutný pre svojvoľné 
rozkrádanie nemeckého majetku po evakuácii posledných Nemcov, teda na 
konci januára.12 Podľa spomienok Karola Borovského, ktorý sa vtedy nachá- 
dzal v Maldure (dnešné Podhorany pri Kežmarku), ľudia rabovali hneď po od-
chode Nemcov. Už tam boli ľudia, už rabovali, čo bolo doma, to brali všetko.13  

Nariadenie, ktoré by povoľovalo existenciu komisie a jej činnosť, na za-
čiatku februára neexistovalo. Predsedníctvo SNR takéto nariadenie schválilo 
až 27. februára 1945, pričom v tomto období bol nemecký majetok približne 
mesiac rozkrádaný a prideľovaný na základe subjektívneho rozhodnutia ko-
misie.14 Takéto komisie mohli byť založené až podľa § 8 tohto nariadenia. Šlo                                                                                                                                        
o miestne roľnícke komisie pozostávajúce z desiatich členov, ktoré mali založiť 
okresnú roľnícku komisiu, a tá by pozostávala rovnako z desiatich členov.15                
To ako mala okresná roľnícka komisia postupovať pri konfi škácii majetku, 
bolo stanovené 24. vyhláškou Povereníctva SNR pre pôdohospodárstvo a po-
zemkovú reformu z 10. marca 1945.16 Toto nariadenie povoľovalo v koneč-
nom dôsledku iba činnosť komisie, ktorá mala mať na starosti prerozdeľo-
vanie pôdohospodárskeho majetku po Nemcoch, napriek tomu boli od konca 
januára konfi škované aj obytné priestory. Tie sa mohli ofi ciálne konfi škovať 
až na základe nariadenia SNR č. 50/1945 Zb. n. SNR o národnej správe z 5. 
júna 1945.17 Teda nariadenie bolo schválené až štyri mesiace potom, ako boli 
nemecké obytné priestory v okrese Kežmarok konfi škované a prerozdeľované. 

Vyvstávala otázka, ako sa zachovať voči vracajúcim sa Nemcom? Kde mali 
bývať, keď ich domy boli osídlené? Tento problém riešilo ONV v Kežmarku 
na zasadnutí pléna 21. apríla 1945. Vtedy sa viacerí členovia začali pýtať, či 
majú povoliť Nemcom vstup do ich sídlisk. Táto otázka vyvolávala znepoko-
jenie, pretože Slováci sa obávali, že hnuteľný a nehnuteľný majetok bude opä-
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18 SULAČEK, ref. 10, s. 46.
19 SULAČEK, ref. 10, s. 46.
20 Na porade ONV v Kežmarku z 23. júna 1945 bolo schválené vytvorenie siedmich táborov                         

a jedného strediska pre deti a staršie osoby, ktoré sa nachádzalo v Huncovciach. Tábory boli                      
v Kežmarku (tábor bol určený pre Nemcov z Kežmarku, Ľubice, Strážok), vo Veľkej Lomnici 
(pre Veľkú Lomnicu, Starú Lesnú, Huncovce, Žakovce, Tatranskú Lomnicu), v Spišskej Be-
lej (pre Spišskú Belú, Krížovú Ves, Ždiar, Javorinu, Slovenskú Ves, Lendak, Výbornú, Krig),                             
v Bušovciach (pre Bušovce, Maldur, Toporec), v Rakúsoch (pre Rakúsy, Foľvarky, Tatranskú 
Kotlinu, Malý Slavkov) vo Vrbove (pre Vrbov, Tvarožnú, Farkašovce, Ruskinovce) a posledný 
tábor sa nachádzal v Holumnici (ten bol určený pre Nemcov z Holumnice, Majerky, Hodermar-
ku a z Jurského). Podľa: ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 205/1945 
prez. 

21 Pred rozhodnutím Veliteľstva NB pre východné Slovensko žiadalo Povereníctvo SNR pre veci 
vnútorné vytvorenie koncentračných táborov pre Nemcov, ktorí sa snažili vrátiť do svojich                 
domovov. Túto žiadosť Povereníctvo adresovalo Okresným národným výborom 9. júna 1945. 
ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 415/1945 prez. 

22 ŠA LE, pob. Stará Ľubovňa, ONV v Starej Ľubovni 1945 – 1960, č. j. 163/1945. 

tovne prinavrátený Nemcom, nakoľko jeho konfi škácia ešte nebola zákonom 
povolená. Predseda ONV na túto otázku odpovedal negatívne. Nie, lebo Nemci 
podľa Hitlera patria všetci do Nemecka, nie sú teda našimi občanmi, i keď sa 
tuná ešte zdržujú a nakoľko ušli, celkom právom miestne národné výbory ich 
domy pridelili našim Slovákom.18

Tábory a strediská

Keďže prichádzajúcich Nemcov bolo v okrese Kežmarok stále viac, ONV 
sa problém s ubytovaním rozhodol riešiť opätovne ešte pred nariadením SNR 
alebo rozhodnutím inej oprávnenej inštancie. Podľa pokynov z 23. mája 1945 
mali byť ženy a deti umiestnené do prázdnych domov a muži mali byť sústre-
dení v pracovnom tábore v Kežmarku, ktorý bol zriadený v polovici mesia-
ca apríl. Na začiatku jeho existencie doňho bolo umiestnených približne 250 
mužov.19 23. júna 1945 sa konala porada ONV v Kežmarku, na ktorej bolo 
schválené vytváranie ďalších táborov v okrese.20 Ofi ciálne rozhodnutie o inter-
novaní do pracovných a sústreďovacích táborov sa uskutočnilo 19. júna 1945, 
a to takmer mesiac po tom, ako boli muži z kežmarského okresu sústreďovaní                                                   
v pracovnom tábore. Šlo o rozhodnutie Veliteľstva Národnej bezpečnosti (ďa-
lej NB) pre východné Slovensko.21 Po prevedení tohto rozkazu nesmú viacej 
existovať nemecké alebo polonemecké dediny, ale len nemecké pracovné tábo-
ry alebo strediská.22 

Podľa rozhodnutia Veliteľstva NB boli Nemci sústredení v táboroch bez 
možnosti čokoľvek si vziať zo svojich domovov, čo značne podlamovalo ich 
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23 List z 30. júla 1945. Osobný archív rodiny Novajovskej v Podolínci.
 Zaujímavosťou bolo, že list napísala pani Novajovská v slovenskom jazyku a nie po nemecky, 

napriek tomu, že sa rodina spoločne zhovárala počas vojny v nemčine. Voľba slovenského ja-
zyka odzrkadľovala pocit strachu a ohrozenia.

24 ŠA LE, pob. Stará Ľubovňa, ONV v Starej Ľubovni 1945 – 1960, č. j. 163/1945. Takmer                                 
po mesiaci od rozhodnutia Veliteľstva NB pre východné Slovensko nastali zmeny, ktoré stano-
vilo Povereníctvo SNR pre veci vnútorné 12. júla 1945. Rozhodnutie nosiť označenie veľkého 
čierneho písmena N na bielom plátne spolu s oholením hlavy sa považovalo za nedôstojné. Malo 
ísť o tzv. nacistické praktiky, ktoré sa v demokratickom režime nemali opakovať. Na základe 
toho bolo oholenie hlavy povolené iba z hygienických dôvodov pre vši a zhotovené označenia, 
ktoré Nemci nosili takmer mesiac mali byť zničené. Podľa: GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, 
Soňa – OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. 
Bratislava 2004, s. 63.

25 GABZDILOVÁ, Soňa. Situácia nemeckej menšiny na Slovensku pri návrate z evakuácie na jar 
a v lete 1945. In: Historický časopis, 2001, ročník 49, č. 3, s. 474.

psychiku, nehovoriac o tom, že sa do svojich domovov vôbec nesmeli vrátiť. 
Pre pochopenie tohto psychického rozpoloženia poslúži na ilustráciu úryvok 
z listu, ktorý písala pani Elsa Novajovská svojej dcére do Čiech. (...) musím 
stále plakať, lebo do domu nás nepustia a sme stále zavretí. Píšeš, že tam máš 
smútok, žiaľ a hlad. Ja tiež sa nemám lepšie. Ja mám tiež smútok, žiaľ a hlad, 
lebo nie sme doma.23 

Podľa rozhodnutia NB pre východné Slovensko z 19. júna 1945 mali 
byť do pracovných táborov sústredení ľudia bez ohľadu na pohlavie vo veku                   
od 14 do 60 rokov, ostatní mali byť sústredení v strediskách. Internovaní mali 
mať na starosti opravu vojnou poškodených objektov a mali vypomáhať aj pri 
poľnohospodárskych prácach. V pokynoch sa stanovovalo, že Nemci mali byť 
ostrihaní dohola. Z toho vyplývalo, že podmienky v táboroch nespĺňali hygie-
nické štandardy, keď sa museli robiť takéto opatrenia. Zároveň to prispievalo  
k poníženiu, k čomu sa pridalo aj zreteľné označenie Nemcov. Išlo o biely 
kruh, na ktorom bolo z čierneho plátna našité veľké tlačené písmeno N. Nemci 
mali zakázané cestovať dopravnými prostriedkami, navštevovať verejné, kul-
túrne budovy a parky, a napokon mali aj zákaz vychádzok po 20 hodine.24  

Povereníctvo SNR pre veci vnútorné doplnilo spomínané nariadenie 12. jú-                                                                                                                                          
la 1945 a na základe toho nemali byť internované rodiny, v ktorých bol jeden 
z rodičov Slovák. Avšak potom musela rodina dokazovať, že v domácom pro-
stredí komunikovala v slovenskom jazyku. Ak by sa v rodinnom styku hovo- 
rilo po nemecky, rodina mala byť internovaná.25 

Prvotné podmienky v táboroch boli na hranici ľudskosti. Najmä preto, že                                                                                                                                 
v prvých mesiacoch po vojne nebola štátna správa pripravená na dohľad nad 
tábormi, a preto tu fungovala svojvôľa vojakov alebo partizánov, ktorí pomá-
hali pri správe táborov. Alexi Moser si na podmienky v tábore v Novákoch 
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26 Moser Alexi pochádzal zo Spiša, ale pri návrate z evakuačného priestoru v sudetskej oblasti bol 
internovaný v pracovnom tábore mimo tohto regiónu, konkrétne v Žiline, a potom v Novákoch. 
PŐSS – TAKÁČ, ref. 2, s. 119 –120.

27 ŠA LE, pob. Stará Ľubovňa, ONV v Starej Ľubovni 1945 – 1960, č. j. 163/1945. 
28 Správa informuje o situácii v internačnom tábore v Matejovciach. PŐSS – TAKÁČ, ref. 2,                     

s. 120.
29 Hlavné veliteľstvo NB malo na starosti tábory až od 11. júna 1945. Pred tým neexistoval or-

gán, ktorý by spravoval jednotlivé tábory, a preto boli prvotné podmienky na hranici ľudskosti. 
Hlavné veliteľstvo sa snažilo situáciu zlepšiť. Správu táborov malo veliteľstvo na starosti                                                                          
do 19. októbra 1945, potom jednotlivé kompetencie prevzal V. odbor Povereníctva vnútra.                                                                       
GABZDILOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan. Proces internácie nemeckého obyvateľstva na Slo-
vensku v rokoch 1945 – 1946. In: Historický časopis, 2002, ročník 50, č. 3, s. 424 – 425.

30 Presné množstvo stravy bolo určené až 13. novembra 1945. Deti do šesť rokov mali mať v prie- 
behu jedného mesiaca stravu, ktorá by pozostávala z 3000 g múky, 500 g tuku, 300 g pochu- 
tiny, 2000 g strukovín, 1000 g cukru, 10 000 g zemiakov a 7 litrov mlieka. Dospelí mali mať 
mesačnú stravu pozostávajúcu z 4775 g múky, 290 g tuku, 300 g pochutiny, 2600 g strukovín, 
1000 g cukru a 10 000 g zemiakov. GABZDILOVÁ – OLEJNÍK, ref. 29, s. 433.

spomínal nasledovne: Bolo strašné prizerať sa, ako ľudia padali mŕtvi, vy-
chudnutí na kosť a zoslabnutí.26 Príčinou nedostatočného stravovania, ktoré 
podľa spomienok viedlo k podvýžive a smrti, bolo rozhodnutie Veliteľstva NB 
pre východné Slovensko opätovne z 19. júna 1945. Pretože podľa tohto roz-
hodnutia sa zaistenci mali postarať nielen o stav svojho ubytovania, ale pre-
dovšetkým o svoje stravovanie. Nakoľko šlo o evakuantov, ktorí boli odrezaní 
od svojich domovov, do ktorých sa podľa rozhodnutia nesmeli vrátiť, nemali 
dostatok prostriedkov na zabezpečenie stravovania. Tento problém Veliteľstvo 
NB riešilo tak, že sa mali potraviny platiť z toho, čo dostanú zaistenci za svoju 
prácu.27 

Situácia sa mala napokon zlepšiť v dôsledku kontroly táborov, ktorá sa 
uskutočnila prostredníctvom Červeného kríža. Na ilustráciu, aké boli prvotné 
podmienky v táboroch, poslúžila správa z 23. novembra 1945. (...) Medzi iný-
mi je tu internovaných 898 Nemcov. Pre 46 detí do troch rokov a 20 kojencov 
nebolo k dispozícii žiadne mlieko. Oblečenie pozostávalo z handier. Prádlo sa 
muselo prať núdzovo. Napriek tomu, že sa internovaní snažili, aby zostali čistí, 
bol tábor úplne zavšivavený.28

Naliehavé problémy v táboroch, na ktoré si spomínali pamätníci, začalo 
riešiť Hlavné veliteľstvo NB v Bratislave 17. augusta 1945.29 Veliteľstvo podľa 
správ z jednotlivých táborov dospelo k záveru, že stravovanie bolo v táboroch 
rozdielne, preto prikázalo urobiť isté zmeny. Určilo, že strava internovaných 
mala byť jednoduchá a upravená podľa ročného obdobia a miestnych pomerov. 
Pre nedostatok fi nančných zdrojov mala byť najlacnejšia, no na druhej strane 
výživná.30 Kritérium výživnosti nebolo presne stanovené. V otázke stravova-
nia detí a chorých ľudí sa malo prihliadať na ich vek a zdravotné problémy,                    



143

Spišskí Nemci z okresu Kežmarok v rokoch 1945 – 1948

31 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 3136/1945 prez. 
32 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 3136/1945 prez. 
33 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 3136/1945 prez. 
34 ŠA LE, pob. Poprad, ONV Kežmarok 1945 – 1948, č. j. 3136/1945 prez. 

a podľa toho im prideliť stravu. Potraviny mali pre tábor zabezpečiť MNV 
alebo ONV, ak by sa o to nedokázali postarať, malo tak urobiť Povereníctvo 
SNR pre výživu a zásobovanie cez Hlavné veliteľstvo NB.31  

Hlavné veliteľstvo riešilo aj otázku ubytovania. To malo byť hromadné, 
ale zakazovalo sa, aby internovaní spávali na zemi. Každý mal mať posteľ 
alebo provizórne lôžko vyrobené z dosiek, namiesto matraca slamník alebo 
slamu, pričom tábor mu mal zabezpečiť prikrývku. Každá miestnosť tábora 
mala mať nejaké vyhrievacie zariadenie, s čím sa mali tábory poponáhľať pre 
prichádzajúcu zimu. Hlavné veliteľstvo NB prikazovalo táborom, aby sa po-
starali o osvetlenie v miestnostiach, pitnú vodu a kúpeľňu na umývanie. Aby 
sa v táboroch nešírili choroby, vedenie táborov sa malo postarať o pravidelné 
upratovanie táborov, ktoré mali vykonať internovaní. Všetko sa malo platiť                  
z ich zárobkov, a keby to nebolo dostatočné, mali sa žiadať fi nančné prostried-
ky od Hlavného veliteľstva NB.32 

Tábory na Spiši mali najväčšie problémy práve s nedostatkom potravín. 
Tábor v Kežmarku v Tökölyho hrade hlásil pre ONV v Kežmarku 7. septembra 
1945 nedostatok masti, soli a podrážok. Na hrade nebolo osvetlenie a chýbali 
aj vyhrievacie zariadenia na jeseň, kedy bolo pod Tatrami chladné počasie.               
Tábor v Huncovciach mal podobné problémy, a okrem toho nemal žiadne 
mlieko pre deti a v tábore neboli ani postele, preto žiadal pridelenie dosiek. 
Aj ostatné tábory v okrese Kežmarok žiadali najmä masť, soľ a múku, ktoré 
im chýbali ako základné suroviny na prípravu jedál. Okrem toho potrebovali 
všetky tábory mydlo, prášok na pranie a nevyhnutne aj dezinfekčný prípravok, 
pretože v táboroch boli vši, čo sa najviac dotklo tábora v Huncovciach.33 

26. septembra 1945 riešil ONV v Kežmarku problémy týkajúce sa stra-      
vovania Nemcov. Okres uvádzal, že mal 2 500 Nemcov v zaisťovacích tábo-
roch, ktorí sa v otázke stravovania úplne spoliehali na ONV. ONV však malo                  
z miestnych zdrojov iba zemiaky, jačmennú, žitnú múku a mlieko, všetko 
ostatné pre zaistených zabezpečovalo Povereníctvo pre výživu a stravovanie 
(najmä masť, mydlo, strukoviny a cukor). Pretože sa blížila zima a ONV nema-
lo dostatok potravín a fi nancií, žiadalo, aby boli zaistení Nemci dislokovaní aj                                                                                                                                              
v iných okresoch, čomu sa nevyhovelo, pretože aj ostatné okresy mali problé-
my s fi nanciami na stravu.34 8. októbra 1945 sa sťažovalo Hlavné veliteľstvo 
NB, že ONV v Kežmarku uvádzalo stále iný počet internovaných Nemcov. 
Preto žiadalo, aby bol uvádzaný skutočný počet Nemcov, veliteľstvo pritom 
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35 Tak to bolo v prípade tábora v Bušovciach. Tu sa menil počet zaistencov každý deň. ŠA LE,               
pob. Poprad, Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Bušovciach 1945 – 1950 (ďalej 
Obv. Ú MNV), č. j. 3507/1948 administratívne (ďalej adm.). 

36 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 3136/1945 prez. 
37 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 431/196/1945 prez. 
38 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 1049/1945 prez. 
39 Na obnove regiónu sa nepodieľali len Nemci, ktorí evakuovali a po návrate boli zaistení. Boli 

to aj Nemci, ktorí región počas evakuácie neopustili. ONV v Kežmarku vydal 19. marca 1945 
príkaz, podľa ktorého mal byť v Kežmarku zriadený trestanecký pracovný oddiel. V ňom mali 
pracovať všetci Nemci na oprave cestných a železničných komunikácií a ďalších objektov, ktoré 
boli poškodené vojnou. Pri Nemcoch sa vtedy nebrala do úvahy možnosť, že patrili k antifašis-
tom. ŠA LE, pob. Poprad, Miestny národný výbor v Kežmarku (ďalej MNV), č. j. 4112/1945.

40 Rozhovor s Karolom Borovským, audiozáznam z 22. septembra 2014 uskutočnený v dome          
Karola Borovského v Podolínci.

41 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 205/1945 prez. Vyplácané mzdy boli 
určené na spravovanie tábora a zabezpečenie stravy zaistencov. 17. decembra 1945 rozhodlo 
Povereníctvo SNR pre veci vnútorné, že si zaistenci mohli ponechať časť mzdy. Slobodní a bez-
detní zaistenci si mohli ponechať tretinu denného zárobku. Tí, ktorí mali deti, si smeli ponechať 
dve tretiny z denného zárobku. GABZDILOVÁ – OLEJNÍK, ref. 29, s. 434.

nebralo do úvahy, že do okresu mohli prichádzať stále ďalší Nemci z eva-
kuácie.35 OÚ v Kežmarku chcel zároveň presné normy, podľa ktorých mali 
táborom prideľovať potraviny. Tie však ešte stále neboli stanovené povereníc-
tvom, preto mala strava pre každého Nemca dosiahnuť najviac 10 korún a 80 
halierov.36 

V táboroch sa vytvárali rôznorodé problémy aj pre komplikovanú spolu-
prácu s úradmi na Spiši. Pracovný tábor v Matejovciach nemal ani 17. októbra 
1945 pre Nemcov slamníky, a preto spali na zemi. MNV z okresu Poprad, 
ktoré mali zabezpečiť slamu, s táborom neboli ochotné spolupracovať. Z toho 
dôvodu sa tábor obrátil so žiadosťou na ONV v Poprade. ONV mal zabez-
pečiť, aby MNV dodali táboru slamníky, prípadne slamu.37 Pretože v tábore 
boli veľmi zlé podmienky pre zimné ročné obdobie pod Tatrami, Povereníctvo 
SNR pre veci vnútorné rozhodlo, že časť detí a matiek bude premiestnených                        
do táborov v Dunajskej Strede a v Grinave (dnes je súčasťou Pezinku).38

Napriek tomu, že strava a ubytovanie internovaných Nemcov boli nedo-
statočné, Nemci museli každý deň pracovať na znovuobnovení regiónu Spiš.39  

Podľa spomienok pána Borovského bola ich práca fyzicky náročná a nebez-
pečná. Na železničnej trase z Podolínca po Toporec sa nachádzali železnič-
né vagóny, v ktorých boli bomby. Tie Nemci vynášali do potoka a tam ich 
zneškodňovali.40 Nemcov si na prácu mohol vyžiadať ktokoľvek, kto požiadal                                           
o povolenie od MNV, ktoré potvrdilo, že potreboval robotníka. Nemci boli 
zamestnávaní najmä v rámci poľnohospodárskych prác.41 Keď odchádzali                                                      
na práce k súkromným zamestnávateľom, stávalo sa, že pracovali na statkoch 
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42 Helena Matzová bola takto pridelená na prácu v automechanickej dielni, ktorú pred tým vlastnila 
so svojím manželom. ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 431/198/1945 
prez. 

43 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 1400/1945 prez. 
44 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 53/1946 prez. 
45 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 431/171/1945 prez. 
46 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 13130/1946 prez. 
47 Ďalšie osudy Michala Neupauera v archívnych prameňoch neboli známe, ale pretože sa v ma-

teriáloch nenachádzalo potvrdenie o prepustení z tábora, je pravdepodobné, že bol odsunutý.         
ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 13130/1946 prez. 

alebo v obchodoch, ktoré pred tým vlastnili.42 Jedinou výhodou takto pracu- 
júcich Nemcov bola možnosť voľného pohybu, vďaka ktorému získali príleži-
tosť utiecť zo zaisťovacieho tábora, a preto napokon nemuseli byť vysídlení.43 

Odvolania z táborov
 
Mnohí Nemci predpokladali, že napriek internácii nebudú odsunutí do Ne-

mecka a budú môcť ostať na území Slovenska, preto posielali odvolania, ktoré 
adresovali ONV. Množstvo odvolaní sa na ONV hromadilo. Bolo ťažké určiť, 
ktorým žiadostiam sa malo vyhovieť a ktorým nie. Najmä ak sa postupovalo 
na základe toho, že mal byť internovaný (a neskôr odsunutý) každý Nemec, 
ktorý používal v rodinnom styku nemecký jazyk.44 Pretože po 2. svetovej voj-
ne bolo označenie nacistu synonymom pre Nemca, úrady mali z toho dôvodu 
problém určiť, kto mal ostať v táboroch, a kto nie. Jeden z úradníkov si pri 
riešení odvolania poznačil: Je možné žiadateľa považovať za Nemca, ktorý 
svojím chovaním a vystupovaním v žiadnom smere nepracoval s nacizmom                          
a bol zaistený len ako príslušník národnosti nemeckej podľa svojich rodičov? 45 

 Práve pri týchto odvolaniach sa ukázalo, že do táborov sa dostali aj an-
tifašisti, ktorí boli počas vojny šikanovaní. To potvrdilo odvolanie Michala                    
Neupauera. Počas vojny sa otvorene postavil proti nacizmu a Hitlerovi, čo 
malo dôsledky. (...) Vedúci činitelia stále štvali proti mne, vytĺkli mi okná, ba 
raz mi aj do okna strelili.46 Napriek tomu, že bol počas vojny zastrašovaný, bol 
po jej skončení internovaný do tábora. V liste sa odvolával nato, že bol inter-
novaný a mal byť odsunutý len preto, že o jeho dom mal záujem istý Poliak, 
ktorý sa ho z toho dôvodu snažil zdiskreditovať a označoval ho za nacistu.47  

Ďalším príkladom antifašistu v tábore bol Pavel Wavrek. V tábore sa na-
chádzal od 20. augusta 1945 až do kladného schválenia žiadosti, čo sa usku-
točnilo takmer po roku od jeho internácie, 25. júla 1946. Počas vojny pomo-
hol niekoľkým židovským rodinám. Tie odviezol na maďarské hranice. Tiež 
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48 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 13104/1946 prez. 
49 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 558/1947 adm. 
50 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 431/1945 prez. 
51 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 262/1945 prez. 
52 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 558/1947 prez. 
53 V práci som používala pojmy odsun a vysídlenie, ktoré považujem za neutrálne označenie núte-

ného odchodu Nemcov z ČSR. V práci som nepoužila pojem vyhnanie, ktorý dodnes používajú 
pamätníci, pretože ide o subjektívne označenie ich vlastnej skúsenosti.

ukrýval jedného Žida, ktorému zabezpečil legitimáciu, v ktorej sa nachádzalo, 
že bol kresťan. Na základe týchto skutočností bol prepustený.48 Z tábora bola                                                                                                                                       
z podobných dôvodov prepustená aj Irma Alžbeta Kaulová. Počas vojny za-
chránila okolo 50 až 60 partizánov tým, že ich ukryla vo svojej vile vo Vyso-
kých Tatrách, keď boli prenasledovaní jednotkami SS.49 

Medzi odvolaniami z táborov sa mnohokrát nachádzali priložené aj pe-
niaze. Najčastejšie šlo o desať korún slovenských. Malo ísť o akýsi úplatok 
pre úradníka, ktorý mal na starosti žiadosti. Pretože sa peniaze nachádzali                                      
v spisoch, neboli prijaté a osoby, ktoré sa takto snažili podplatiť úrady, neboli 
z táborov prepustené.50 

Jedným z problémov pri vybavovaní týchto žiadostí bolo to, že domy                        
a majetok žiadateľov bol už prerozdelený. ONV v Kežmarku posudzovalo               
žiadosti z obce Holumnica, kde úradník riešil práve spomínaný problém. 
Veľmi opatrne treba postupovať u tých, ktorí už boli zaistení, lebo do týchto                                                                                                                               
domov už boli dosadení Slováci, ktorých nie je možné z domov vyhnať.51 

Úradníci pri vybavovaní jednotlivých žiadostí považovali za dôležité kri-
térium to, či bola osoba nemeckej národnosti evakuovaná alebo nie. Nepri- 
hliadalo sa pri tom nato, či bola evakuácia otázkou dobrovoľnosti. Evakuáciu 
považovali za potvrdenie nacistického zmýšľania. (...) osoba ako taká bola 
vychovávaná v duchu nemeckom. Znakom toho je, že pred blížiacou sa armá-
dou ČA so svojimi rodičmi evakuovala do Nemecka.52 Pri posudzovaní žiados-
tí bolo okrem evakuácie rovnako dôležité aj to, či bol Nemec členom strany                                                                                                                               
Deutsche Partei (ďalej DP), a opätovne sa neprihliadalo nato, že členstvo      
nebolo otázkou dobrovoľnosti, ale povinnosti. 

Odsun spišských Nemcov 

Internácia nemeckej národnostnej menšiny mala uľahčiť jej odsun z repub-
liky.53 To, že budú Nemci z obnovenej ČSR odsunutí, potvrdil Košický vládny 
program z 5. apríla 1945. V ňom sa písalo, že ČSR bude republikou Čechov               
a Slovákov bez neslovanských menšín. Dosiahnuť to bolo možné iba na zákla-
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54 GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – OLEJNÍK, ref. 24, s. 57.
55 GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – OLEJNÍK, ref. 24, s. 93.
56 GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – OLEJNÍK, ref. 24, s. 75. Dekrét č. 33 znamenal stratu česko-

slovenského štátneho občianstva dňom, keď príslušníci nemeckej národnostnej menšiny prijali 
nemecké štátne občianstvo. To urobili počas vojny najmä sudetskí Nemci, ktorí tak mali dve 
štátne občianstva. Avšak dekrét sa vzťahoval aj na Nemcov, ktorí nikdy neprijali nemecké štátne 
občianstvo. Tí stratili československé štátne občianstvo dňom nadobudnutia účinnosti dekrétu, 
a to od 10. augusta 1945. BEŇA, Jozef: Slovensko a Benešove dekréty. Bratislava 2002, s. 41               
– 42. 

57 Vláda ČSR konštatovala 4. januára 1946, že všetko potrebné pre organizovaný odsun bolo pri-
pravené, pričom predpokladala, že organizovaný odsun bude ukončený na konci augusta 1946. 
Organizovaný odsun riadil Úrad pre odsun Nemcov, na čele ktorého stál Antonín Kučera. Tento 
úrad spolupracoval s Povereníctvom vnútra, pretože to malo na starosti tábory, v ktorých boli in-
ternovaní Nemci na území Slovenska. Zo spomínaného povereníctva spolupracoval s Kučerom 
ako zmocnenec pre odsun zo Slovenska Ivan Skarba. KOVÁČ, Dušan: Organizovaný odsun 
Nemcov zo Slovenska roku 1946. In: Historický časopis, 2001, ročník 49, č. 2, s. 237 – 239.

58 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 53/1946 prez. 
59 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 122/1946 prez. 

de odsunu Nemcov z republiky. Z toho vyplývalo, že program vlády akcepto-
val myšlienku kolektívnej viny príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny.54  

Vláda a ani prezident nemohli odsunúť Nemcov iba na základe vlastné-
ho presvedčenia. Potrebovali súhlas Veľkej trojky, teda Veľkej Británie, USA                     
a ZSSR. Veľmoci súhlasili s odsunom na konferencii, ktorá sa uskutočnila                        
v Postupime od 17. júla do 2. augusta 1945.55 Kvôli pripravovanému odsu-
nu prezident Edvard Beneš vydal dekrét č. 33/1945 Zb., a to 2. augusta 1945. 
Podľa tohto dekrétu stratili Nemci a Maďari československé štátne občianstvo. 
Pretože Nemci neboli štátnymi občanmi republiky, bolo ich možné vysídliť.56 

Od začiatku roka 1946 sa začalo s prípravami na organizovaný odsun 
Nemcov z ČSR, a teda aj zo Spiša.57 Od februára roku 1946 určilo Prezídium 
Osídľovacieho úradu pre Slovensko, že sa mal vytvoriť komplexný zoznam 
všetkých internovaných Nemcov a ich rodín. Pre spišské okresy Poprad, Kež-
marok, Spišská Stará Ves, Spišská Nová Ves a Gelnica mal dohliadať na vy-
tváranie zoznamov prednosta oblastnej úradovne Osídľovacieho úradu Karol 
Danielis. Zoznamy, ktoré mali byť potrebné pre odsun Nemcov, mali byť vy-
hotovené do 28. februára 1946. V zozname mali byť zapísaní Nemci, ktorí 
používali nemecký jazyk v rodinnom styku a Nemci, ktorí boli trvalými alebo 
prechodnými členmi nemeckých nacistických organizácií v rokoch 1938 až 
1945. V zozname mali byť uvedené aj osoby, ktoré sa hlásili k nemeckej ná-
rodnosti po 1. marci 1938, a pritom v rodinnom styku nekomunikovali nemec-
kým jazykom.58 Zoznamy Nemcov sa vytvárali na základe údajov zo sčítania 
ľudu z rokov 1938 a 1940. Dôležitým prostriedkom pre vyhotovenie zozna-
mov mala byť evidencia členov DP z oblastného vedenia v Kežmarku.59 Tu ale                                                                                                                                     
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60 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 9766/1946 prez. 
61 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 369/1946 prez. 
62 Na území Slovenska sa nachádzali štyri odsunové tábory. 12. apríla 1946 rozhodlo Povereníctvo 

vnútra, že tábor Petržalka – Kopčany bude odsunovým táborom pre územie západného Sloven-
ska. 15. apríla 1946 sa stali Nováky odsunovým táborom pre stredné Slovensko. 18. apríla sa 
stal tábor v Poprade odsunovým táborom pre územie severovýchodného Slovenska. Za posled-
ný odsunový tábor určilo Povereníctvo vnútra tábor v Krompachoch 7. mája 1946 pre Nemcov 
z juhovýchodného Slovenska. 31. mája 1946 rozhodlo Povereníctvo vnútra o zmene lokality 
odsunového tábora pre juhovýchodnú oblasť. Sídlom odsunového tábora sa stali Košice. GAB-
ZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – OLEJNÍK, ref. 24, s. 110.

63 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948č. j. 352/1946 prez. 
64 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 735/1946 prez. 
65 ŠA LE, pob. Poprad, MNV v Poprade 1945 – 1949, č. j. 4951/1946 adm. 
66 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 501/1946 prez. 

nastal problém, pretože časť záznamov sa stratila. Problém riešilo MNV                     
v Kežmarku. MNV dospelo k záveru, že časť dokumentov bola buď zničená, 
alebo si ich so sebou vzali evakuanti, z čoho vyplývalo, že sa dokumenty na-
chádzali na neznámom mieste.60 Vytváranie zoznamov mali na starosti sčítací 
komisári. Povereníctvo vnútra vyžadovalo pri ich práci objektívnosť. Činitelia 
majú postupovať nestranne, bez ohľadu na osobné vzťahy, tak ako to žiada 
záujem národa a republiky.61  

Organizovaný odsun zo Spiša sa mal uskutočniť od 30. mája 1946 z jedi-
ného odsunového tábora, ktorý sa nachádzal v Poprade a nazýval sa Kasáreň 
pod Gerlachom.62 Do odsunové tábora smerovali Nemci, ktorí boli internovaní 
v sústreďovacích a pracovných táboroch. Keďže vedeli, že budú z ČSR odsu-
nutí, začali z táborov utekať. Hromadné úteky sa dotkli najmä táborov v Kež-
marku a Gelnici.63 Každý, kto ukrýval Nemcov mal byť potrestaný fi nančnou 
pokutou v sume od 10 do 5 000 Kčs. Prípadne mali byť títo ľudia potrestaní 
väzením v časovom rozpätí od 12 hodín do 14 dní.64 

Do odsunového tábora mali byť umiestnení aj Nemci, ktorí pracovali u sú-                                                                                                                                        
kromného zamestnávateľa. Šlo o takých zamestnávateľov, ktorí si vyžiadali 
Nemcov z táborov, a potom vyplácali časť mzdy táboru a časť Nemcovi. Po-
vereníctvo vnútra nariadilo, že Nemci sú 26. apríla 1946 odvolaní z práce. 
Zamestnávateľ mal povinnosť do dvanástej hodiny toho istého dňa zabezpečiť 
presun nemeckých pracovníkov do odsunového tábora. Ak by tak neurobil, Po-
vereníctvo vnútra nariadilo jeho potrestanie.65 Odsunutí mali byť nielen Nemci 
v táboroch, ale aj tí, ktorí neboli internovaní a doposiaľ žili vo svojich domoch 
alebo bytoch. Aby sa pripravili na odsun, MNV na Spiši dali vybubnovať in-
formácie o odsune. To umožnilo niektorým Nemcom odísť zo svojich bydlísk 
a skryť sa na neznámom mieste. Pracovníci MNV, ktorí mali na starosti zabez-
pečiť nákladné autá a vozy na presun Nemcov do odsunového tábora, preto 
neraz našli iba prázdne byty a domy. 66 
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67 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 558/1947 prez. 
68 ŠA LE, pob. Poprad, MNV v Poprade 1945 – 1949, č. j. 47/1946 prez. 
69 Túto komisiu tvoril zástupca ONV v Poprade Ľudovít Kriško. Členom komisie bol aj predsta- 

viteľ MNV a NB tej obce, z ktorej boli kontrolovaní Nemci. Ďalším členom bol zástupca Daňo-
vého úradu v Poprade. ŠA LE, pob. Poprad, MNV v Poprade 1945 – 1949, č. j. 47/1946 prez. 

70 ŠA LE, pob. Poprad, MNV v Poprade 1945 – 1949, č. j. 47/1946 prez. 
71 Počas prehliadky boli Nemci odvšivení a odsvrabení, ak sa zistila vážnejšia choroba, bola pre 

nich vytvorená provizórna karanténa. ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 
439/1946 prez. 

72 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 702/1946 prez. 
73 GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – OLEJNÍK, ref. 24, s. 113. Trenice medzi československou 

stranou a sovietskym armádnym generálom V. D. Sokolovským, ktorý mal na starosti prijíma-
nie odsunutých Nemcov do sovietskej okupačnej zóny, sa tvorili od decembra 1945. Soviet-
sky generál nechcel prijímať ďalších Nemcov do svojej okupačnej zóny, pretože tá bola podľa 
neho preplnená odsunutými Nemcami. Do tejto zóny malo smerovať 750 000 Nemcov z ČSR, 
ale podľa generála sa v sovietskej zóne nachádzalo na začiatku decembra 775 000 Nemcov,                              
a tým boli stanovené normy prekročené. Do decembra boli do sovietskej zóny odsunutí sudetskí 
Nemci. GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – OLEJNÍK, ref. 24, s. 100.

Nemci, ktorí z bytov a domov odchádzali do odsunového tábora, mali dve 
hodiny na zbalenie svojej batožiny.67 Následne mali povinnosť uzamknúť svoj 
dom alebo byt. Poškodenie alebo skrývanie ich majetku malo byť prísne stíha-
né. Keďže sa počítalo aj s možnosťou, že nebudú chcieť dobrovoľne opustiť 
svoje domovy, mali pri presune do odsunového tábora asistovať pracovníci 
NB, ktorí mali Nemcov k odchodu prinútiť.68 Všetci Nemci zo Spiša mali                                                       
byť v odsunovom tábore Kasáreň pod Gerlachom v priebehu mája 1946.                                                                                                               
Od 12. mája sa začali konať prehliadky Nemcov, ktorí mali byť odsunutí                                                            
z ČSR na nádvorí ONV v Poprade. Prehliadky mala na starosti komisia, kto-
rej prvoradou úlohou bolo zabezpečiť, aby si Nemci so sebou nemohli vziať 
cennosti. Komisia zabezpečovala váženie nemeckej batožiny, ktorá smela mať 
70 kg. Tiež kontrolovala, či má Nemec pri sebe najviac 1000 mariek, ktoré 
mu boli povolené, pričom všetky ostatné peniaze mu komisia vzala. Nemci si 
smeli ponechať z cenností iba snubné prstene.69 Nemci odovzdávali komisii 
ostatné cennosti v balíkoch, na ktorých sa nachádzal zoznam ich obsahu. Po-
čas kontroly odovzdávali Nemci úradníkovi z MNV aj kľúče od svojho bytu 
alebo domu.70 Následne absolvovali aj zdravotnú prehliadku, ktorú mal na sta-
rosti zdravotný personál, ten zabezpečilo Ministerstvo zdravotníctva ČSR.71 
Odsunutí mali byť aj kňazi nemeckej národnosti. Tým bola udelená výnimka 
v hmotnosti ich batožiny, mohli si vziať 100 kg. Väčšia hmotnosť batožiny 
im bola povolená, lebo si so sebou brali predmety nutné pre kňazské úkony.72 

Napriek tomu, že sa mal odsun z Popradu uskutočniť do konca mája 1946, 
nebolo to napokon možné, pretože nebola signovaná zmluva so zástupcami 
sovietskej armády, ktorí mali transport Nemcov prijať v sovietskej okupačnej 
zóne.73 Odsun Nemcov z Popradu sa uskutočnil až od 20. júla do 16. septembra 
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1946. Z Popradu bolo v tomto časovom rozpätí vypravených päť vlakových 
transportov. Štyri vlakové transporty zabezpečili odsun Nemcov do soviet- 
skej okupačnej zóny a jeden transport smeroval do americkej zóny.74 Transport                  
do americkej okupačnej zóny sa uskutočnil pre nátlak spišských Nemcov, ktorí 
tvrdili, že tam mali príbuzných. Nemusela to byť úplná pravda, pretože medzi 
Nemcami na Spiši bol odsun do sovietskej okupačnej zóny hodnotený veľmi 
negatívne.75 

V každom z vlakových transportov sa nachádzalo 1 210 až 1 220 Nemcov 
podľa smernice, ktorú vydalo Povereníctvo vnútra.76 Pretože vlakových tran-                                                                                                                             
sportov bolo päť, z toho vyplýva, že z Popradu bolo odsunutých 6 050 až 
6 100 Nemcov. Tento počet však nezodpovedal celkovému počtu spišských 
Nemcov, ktorí boli vysídlení z územia Slovenska v priebehu roka 1946, pre-
tože mnohým z Nemcov sa pri návrate z evakuácie nepodarilo dostať až                                                           
na Spiš. Následne boli zaistení a internovaní do rôznych táborov po celom 
území Slovenska, pričom boli odsúvaní z odsunového tábora, pod ktorý patril 
územne ich internačný tábor. Z toho dôvodu nebolo možné stanoviť presný 
počet odsunutých spišských Nemcov.77 

Čo sa týkalo tábora v Poprade, jeho súčasťou sa stali internovaní Nemci                  
z tábora v Košiciach 1. augusta 1946, pretože tábor v Košiciach ukončil svoju 
činnosť. Súčasťou tábora v Poprade sa stalo inventárne zariadenie z košické-
ho tábora, ale aj potraviny určené pre stravovanie internovaných Nemcov.78 

Povereníctvo vnútra rozhodlo 27. augusta 1946, že bude ukončená aj činnosť 
odsunového tábora v Poprade do 16. septembra 1946. Tábor napokon pres-
tal fungovať 30. septembra 1946. Nemci, ktorí boli internovaní v Poprade, 
smerovali spoločne s inventárom tábora do tábora v Novákoch.79 Ďalší odsun 
Nemcov z tábora z Novák bol plánovaný od 12. marca 1947.80  

Úrady na Spiši sa pripravovali na ďalší odsun v roku 1947. Rovnako aktív-
ne bolo aj Povereníctvo vnútra. 14. februára 1947 vydalo príkaz, podľa kto-
rého sa mali hľadať osoby, ktoré sa ukrývali na neznámom mieste, a pritom 

74 SULAČEK, ref. 10, s. 49.
75 Pre odsun spišských Nemcov do sovietskej okupačnej zóny sa množili úteky Nemcov zo zais-
ťovacích táborov, a preto musel byť zrušený plánovaný transport z Popradu 25. augusta 1946. 
KOVÁČ, ref. 57, s. 247 – 248.

76 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 599/1946 prez. 
77 Povereníctvo vnútra predpokladalo, že za rok 1946 bolo z územia Slovenska odsunutých pri-

bližne 32 400 príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny. GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ 
– OLEJNÍK, ref. 24, s. 120.

78 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 646/1946 prez. 
79 Ukončenie činnosti tábora mal na starosti veliteľ NB Karol Bystričan, účtovník tábora Ján Čižik, 

pokladník Vojtech Irš, skladník Ján Šoltýs, vystrojovací referent Anton Vašin a hospodár tábora 
Michal Tomčík. ŠA LE, pob. Poprad, MNV v Poprade 1945 – 1949, č. j. 10286/1946 adm. 

80 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 705/1946 prez. 
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mali byť odsunuté.81 Okrem toho do spišských okresov prichádzali v priebehu 
rokov 1947 a 1948 Nemci, ktorí mali byť internovaní v Novákoch. Tým sa 
podarilo utiecť, pretože boli z tábora pridelení na poľnohospodárske práce, 
kde neboli strážení.82 ONV v Poprade sa napriek opätovne prichádzajúcim 
Nemcom chystalo na ďalší odsun. Vydalo príkaz pre NV, podľa ktorého mali 
poskytnúť dopravné prostriedky pre presun Nemcov na železničnú stanicu   
Poprad – Tatry, odkiaľ mali Nemci smerovať do Novák. ONV ich pritom upo-
zornilo, že akékoľvek kladenie prekážok z ich strany bude potrestané. Z toho 
vyplývalo, že výbory pri ďalšom plánovaní odsunu nespolupracovali veľmi 
ochotne.83 Napriek zložitej spolupráci s NV plánovalo ONV v Poprade odsun 
ďalších Nemcov. Ale nielen NV, ale aj samotné ONV začalo byť zmierlivejšie, 
a to konkrétne v otázke váhy batožiny. Váha batožiny, pokiaľ to dopravné mož-
nosti dovolia, nech je posudzovaná blahovoľne.84 Z tohto tvrdenia vyplývalo, 
že stanovených 70 kg mohlo byť prekročených.

Napriek prípravám sa plánovaný odsun neuskutočnil na jar roku 1947                       
z ČSR, pretože v americkej zóne, do ktorej mali smerovať transporty, sa vy-
tvárali mnohé problémy v súvislosti s odsunutými Nemcami. Tí si v novej 
krajine mali problém zabezpečiť prácu a stravovanie.85 Povereníctvo vnútra                             
na základe tejto situácie zrušilo obežník z 11. marca 1947, ktorým bolo naria-
dené sústreďovanie Nemcov v Novákoch, čo sa uskutočnilo 16. apríla 1947.86 

 Hromadné vysídlenie Nemcov do americkej, ale ani do sovietskej oku-
pačnej zóny už nebolo obnovené. V rokoch 1947 a 1948 sa uskutočňoval tzv. 
dodatočný odsun do oboch okupačných zón na základe špecifi ckých dohôd, 
v ktorých sa stanovil počet odsunutých. Takto bolo odsunutých iba niekoľko 
stoviek Nemcov. Povereníctvo vnútra predpokladalo, že dodatočným odsunom 
bolo z územia Slovenska vysídlených 338 Nemcov, avšak tento počet nemusel 
byť presný.87 Prvoradým cieľom tohto odsunu malo byť spájanie rodín, ktoré 
boli rozdelené ešte počas evakuácie.88 

Nemci z okresu Poprad sa snažili vyhnúť dodatočnému odsunu rôznymi 
spôsobmi. Veľmi často sa stávalo, že si vybavili potvrdenie od lekára o tom,                                                                                                                                    
že pre ich vážny zdravotný stav nemohli cestovať do odsunového tábora v No-                                                                                                                                    
vákoch. Keď sa riešil značný úbytok Nemcov vhodných na cestu do odsunové-
ho tábora, predpokladalo sa, že Nemci svoje zdravotné problémy predstierali. 

81 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 35/1947 prez. 
82 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 324/1948 prez. 
83 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 35/1947 prez. 
84 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 171/1947 prez. 
85 GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – OLEJNÍK, ref. 24, s. 138.
86 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 265/1947 prez. 
87 GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – OLEJNÍK, ref. 24, s. 138 – 139.
88 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 558/1947 adm. 
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Povereníctvo vnútra z toho dôvodu nariadilo v júni roku 1947, že za platné 
potvrdenie o zdravotných problémoch sa bude považovať iba také, ktoré vypí-
sal okresný lekár v Poprade.89 

S prísunom Nemcov do tábora v Novákoch boli v okrese Poprad aj ďalšie 
problémy. Keď pracovníci NB a MNV chceli zaistiť Nemcov a dopraviť ich 
na vlakovú stanicu, našli iba prázdne domy a byty. Pretože informácie o plá-
novanom odsune neboli verejne vyhlásené, nevedelo sa odkiaľ mali Nemci 
informácie. Napokon ONV v Poprade predpokladalo, že informácie musela 
Nemcom poskytnúť priamo výberová komisia, ktorá mala na starosti výber 
Nemcov pre odsun. ONV sa rozhodlo komisiu radšej nezvolávať pri ďalšom 
odsune v roku 1948.90 

Odsun na príklade okresu Kežmarok

Napriek tomu, že mali byť zoznamy príslušníkov nemeckej národnostnej 
menšiny vytvorené do 28. februára 1946, v okrese Kežmarok to nebolo možné 
pre nedostatok kvalifi kovaných úradníkov, či pre nedostatok úradníkov ako 
takých.91 Zoznamy boli vyhotovené 11. marca 1946 pre Povereníctvo vnútra 
VI. odbor. Podľa nich sa v okrese nachádzalo 4 619 Nemcov.92 Tieto údaje, 

89 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 395/1947 prez. 
90 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 395/1947 prez. Výberová komisia 

vznikla na základe rozhodnutia Povereníctva vnútra 17. júna 1946. Komisia rozhodovala o tom, 
kto bude vhodný na odsun. Jej vytvorenie a následnú činnosť mal na starosti predseda ONV                              
a prednosta ONV. ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Poprade 1945 – 1948, č. j. 717/1947 prez. 

91 Nedostatok úradníkov v okrese Kežmarok bol spôsobený evakuáciou, keďže množstvo úradní-
kov bolo nemeckej národnosti. Novým úradníkom chýbali potrebné skúsenosti, čo spomaľovalo 
ich práceschopnosť. Pre množstvo povinností, ktoré súviseli s odsunom Nemcov a konfi škáciou 
ich majetku, hrozilo prednostovi MNV v Kežmarku nervové zrútenie z vyčerpania. ŠA LE, pob. 
Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 409/1946 prez. 

92 V obvode stanice NB v Tatranskej Kotline bolo 48 Nemcov v Rakúsoch a 5 Nemcov v Tatran-
skej Kotline. V obvode stanice NB Tatranskej Lomnice bolo 22 Nemcov v Tatranskej Lomnici, 
10 v Matliaroch a 20 v Starej Lesnej. V obvode stanice NB Javoriny boli všetci 8 v Javorine, 
v obvode stanice NB Ľubice bolo 401 Nemcov v Ľubici, 4 v Ľubických Kúpeľoch, 37 v Rus-
kinovciach, 140 vo Vrbove a 46 v Tvarožnej. V obvode stanice NB Kežmarku neboli uvedené 
presné údaje, ale títo Nemci sa okrem Kežmarku nachádzali aj v Huncovciach, Foľvarkoch a vo 
Veľkej Lomnici. A napokon údaje z obvodnej stanice NB v Spišskej Belej vypovedali o 1 162 
Nemcoch, z tohto počtu ich žilo 181 v Holumnici, 36 v Jurskom, 67 v Majerke, v Toporci 1,                              
v Maldure 124,v Bušovciach 100, v Slovenskej Vsi 34, v Toporci 65, v Krigu 12, v Krížovej 
Vsi 28 a v Spišskej Belej 514. Zvyšní Nemci sa nachádzali v dočasných táboroch v Kežmarku.                              
Na hrade v Kežmarku bolo intervenovaných 703 Nemcov, v kežmarskej pradiarni 363, v tábore 
v Huncovciach 491. ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 53/1946 prez. 
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ktoré vykazovali informácie o poklese nemeckej národnostnej menšiny v dô- 
sledku evakuácie, som sa rozhodla porovnať s údajmi z roku 1938, keďže                                                                                                                          
v tomto roku boli k dispozícii údaje o celkovom počte nemeckej národnost-
nej menšiny v okrese, kým v roku 1940 boli k dispozícii iba údaje z 21 obcí                       
v okrese. Výsledkom bol graf č. 1. Na grafe bol znázornený pokles prísluš-
níkov nemeckej národnosti, ktorí žili v okrese Kežmarok. Podľa grafu sa                                                                                                                                
v okrese počet Nemcov znížil o 7 469 v roku 1946 oproti roku 1938 (Príloha                  
č. 1).93  Šlo o Nemcov, ktorí sa po evakuácii nevrátili do okresu alebo sa skrý-
vali na neznámom mieste a na základe toho nemohli byť sčítaní. Ale rovna-
ko toto číslo odzrkadľovalo počet Nemcov, ktorí umreli počas vojny, či už                                                                                                                                       
na frontoch alebo v zázemí.

Pokles obyvateľstva v rokoch 1946 až 1948 znázorňuje pokles pod vply-
vom odsunu Nemcov zo Spiša. Z grafu vyplýva, že v priebehu rokov 1946                    
a 1947 bolo z okresu Kežmarok odsunutých 3 191 Nemcov.94 V roku 1948 
stúpol počet príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny oproti roku 1947 
o 442, a to napriek tomu, že sa uskutočňoval odsun.95 Z toho vyplýva, že                                    
do okresu sa vrátili Nemci, ktorí sa skrývali na neznámych miestach mimo 
okresu a zároveň boli odhalení takí, ktorí sa nachádzali priamo v okrese.                       
Do okresu sa niektorí vrátili, pretože predpokladali, že už nebudú odsunutí, 
nakoľko sa v súvislosti s odsunom vytvárali problémy, ktoré ho spomaľovali.

Rozhodla som sa uviesť ako konkrétny príklad poklesu nemeckej národ-
nostnej menšiny obec Maldur (dnes Podhorany) na grafe č. 2. V obci žilo v ro-                                                                                                                                           

93 V okrese Kežmarok žilo v roku 1938 12 088 Nemcov. Podľa: ŠA LE, pob. Poprad, OÚ v Kež-
marku (1919) – 1923 – 1945, č. j. 27/1939 prez.

94 Vypočítané podľa: ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 558/1947 adm. 
95 Vypočítané podľa: ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 558/1947 adm. 
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ku 1938 88,7 % (587) Nemcov, tento stav sa v roku 1940 zvýšil na 89,6 % 
(584). Pod vplyvom vojnových udalostí a evakuácie sa počet Nemcov znížil 
na 124.96 Šlo o úbytok 460 Nemcov oproti roku 1940 (graf č. 2).97 Na grafe                             
č. 2 bol opätovne znázornený aj pokles nemeckého obyvateľstva od roku 1946 
až do roku 1948. Po vojne sa v obci nachádzalo iba 124 Nemcov, z ktorých 
po vysídlení ostalo iba 12.98 Tento pokles bol paradoxný najmä v kontexte 
udalostí 2. svetovej vojny, počas ktorej mala strana DP problém podriadiť si 
spišských Nemcov v tejto obci. Maldurskí Nemci boli nekompromisne proti 
myšlienkam nacizmu.99 

Je pravdepodobné, že z obce Maldur odchádzali Nemci nielen nútene, ale 
aj dobrovoľne práve pre udalosti, ktoré sa uskutočnili krátko po vojne. Po eva-                                                                                                                                      
kuácii časti Nemcov z Malduru sa do obce nasťahovali obyvatelia obcí Šam- 
bron a Jakubany zo staroľubovnianskeho okresu. Títo prisťahovalci boli člen-
mi MNV a sami začali rozkrádať nemecký majetok. Pritom vedeli, že miestni 
Nemci patrili k antifašistom, pretože o tom mali potvrdenie z ONV v Kežmar-
ku. Nemcom vzali všetky ich hospodárske zvieratá, a preto nemohli pokra-                                                                                                                                  
čovať v poľnohospodárskych prácach na poli.100 Prisťahovalci pôdu neobro-
bili, keďže dobytok predali a obec tak začala výrazne upadať, pričom miestni 
Nemci hladovali.101 Toto okrádanie Nemcov žijúcich v Maldure bolo para-
doxné, pretože patrili k antifašistom, ako si to poznačil úradník ONV v Kež-                                                                                                                               
marku pri prešetrovaní ich žiadostí. V obci Maldur museli niektorí Nemci                                                                                          
od Hitlerovcov veľmi mnoho vytrpieť (...).102 MNV v Maldure prešetroval                                                                                                     
žiadosti miestnych Nemcov, v ktorých žiadali o potvrdenie národnej a po-                                                                                               
litickej spoľahlivosti, to im však nebolo vydané pre vzájomné spory.                                                                                      
U uvedených Nemcov nebadať ani teraz náklonnosť k Slovanom.103 V Mal-                                                                                                                                          
dure sa rozpory medzi prisťahovalcami a nemeckými starousadlíkmi prehl-
bovali, problémom bolo, že nikto z miestnych Nemcov nemohol byť členom 
MNV. Prisťahovalci si túto výhodu uvedomovali a zneužívali svoje postave-
nie. To bola napokon dôvod, prečo Nemci opustili obec Maldur.104

  96 V práci som nemohla uviesť percentuálny podiel Nemcov v obci Maldur k celkovému počtu 
obyvateľov, pretože v archívnych prameňoch neboli k dispozícii údaje o celkovom počte oby-
vateľov obce, ale iba o príslušníkoch nemeckej národnostnej menšiny.

  97 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 53/1946 prez. 
  98 Vypočítané podľa: ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 558/1947 adm. 
  99 ŠA LE, pob. Poprad, OÚ v Kežmarku (1919) – 1923 – 1945, č. j. 1054/1940 prez. 
100 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 419/1945 prez. 
101 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 120/1945 prez. 
102 ŠA LE, pob. Poprad, ONV v Kežmarku 1945 – 1948, č. j. 262/1945 prez. 
103 ŠA LE, pob. Poprad, Obv. Ú MNV Bušovce 1945 – 1950, č. j. 187/1945 adm. 
104 Podobné problémy s prisťahovalcami nastali aj v nemeckej obci Majerka. Do tejto obce sa 

prisťahovali obyvatelia slovenskej obce Hodermark. V obci boli od vtedy problémy s bez-
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Zoznam príloh:

Príloha č. 1: List pani Novajovskej pre jej dcéru z 30. júla 1945. Osobný archív rodiny Novajov-
skej v Podolínci.

Príloha č. 2: Mapa Spiša od Johanna Loischa z roku 1939 v mierke 1 : 380 000. Na mape som 
vyznačila obce okresu Kežmarok, v ktorých žilo viac ako 20 % príslušníkov nemeckej národ-
nostnej menšiny podľa sčítania obyvateľov v roku 1938. ŠA LE, pob. Poprad, Zbierka máp 
1723 – 1994, č. j. XI/12/1939. 

Príloha č. 3: Tabuľka, v ktorej sa nachádza národnostné rozvrstvenie obyvateľov okresu Kežma-
rok podľa sčítania obyvateľov k 31. decembru 1938. ŠA LE, pob. Poprad, OÚ v Kežmarku 
(1919) – 1923 – 1945, č. j. 27/1939 prez. 

pečnosťou, a pretože obec nedokázala zastaviť spory s novousadlíkmi, žiadala o pomoc ONV                        
v Kežmarku. Chcela, aby sa novousadlíci presťahovali tam. ŠA LE, pob. Poprad, MNV v Kež-
marku, č. j. 2173/1945.
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Príloha č. 2:

Zoznam vyznačených obcí

Altwalddorf – Stará Lesná
Bauschendorf – Bušovce
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Bela – Spišská Belá
Bierbrunn – Výborná
Durelsdorf – Tvarožná
Eisdorf – Žakovce
Forberg – Foľvarky (Stráne pod Tatrami)
Groß Lomnitz – Veľká Lomnica
Hollomnitz – Holumnica
Hunsdorf – Huncovce
Kesmark – Kežmarok
Leibitz – Ľubica
Meierhőfen – Majerka
Melter – Maldur (Podhorany pri Kežmarku)
Menersdorf – Vrbov
Nehre – Strážky
Rießdorf – Ruskinovce
Roks – Rakúsy
Topperz – Toporec
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Národnos  slovenská eská rusínska nemecká ma arská po ská židovská rómska iná Spolu 
Bušovce 148 4 7 332 –––––––– 2 ––––––– –––––– ––––– 493 
Farkašovce 
(Vlková) 

388 –––– –––––– 12 5 20 3 –––––– 2 430 

Fo varky 
(Stráne pod 
Tatrami) 

97 1 –––––– 268 –––––––– 9 ––––––– –––––– ––––– 375 

Hodermark 
( as  obce 
Ih any) 

110 –––– 612 1 –––––––– ––––– ––––––– 1 ––––– 724 

Holumnica 125 –––– 3 400 –––––––– ––––– 19 –––––– ––––– 547 
Huncovce 233 18 1 780 17 3 90 75 ––––– 1 217 
Jurské 322 –––– –––––– 4 –––––––– ––––– ––––––– 7 ––––– 333 
Kežmarok 4 212 369 23 2 353 211 36 139 6 11 7 360 
Krieg 
(Voj any) 

204 –––– –––––– 16 –––––––– ––––– ––––––– –––––– ––––– 220 

Krížová 
Ves 

551 1 –––––– 15 –––––––– ––––– 3 138 ––––– 708 

Lendak 1 725 3 2 –––––– –––––––– 3 5 –––––– ––––– 1 738 
ubica 2 275 94 134 1 079 24 14 ––––––– 302 ––––– 3 922 

Majerka 
( as  obce 
Ih any) 

23 –––– 1 348 –––––––– ––––– ––––––– 13 ––––– 385 

Maldur 
(Podhorany) 

15 –––– –––––– 587 –––––––– 1 ––––––– 59 ––––– 662 

Malý 
Slavkov 

531 –––– –––––– 2 1 2 1 –––––– ––––– 537 

Rakúsy 344 –––– –––––– 327 –––––––– 1 3 115 ––––– 790 
Ruskinovce 
( as  obce 
Javorina) 

203 –––– –––––– 399 –––––––– 1 ––––––– 50 ––––– 653 

Slovenská 
Ves 

987 3 –––––– 17 4 3 ––––––– 60 ––––– 1 074 

Spišská 
Belá 

2 456 166 4 1 320 14 9 ––––––– –––––– 34 4003 

Stará Lesná 15 5 –––––– 598 3 3 6 42 10 682 
Strážky 203 1 –––––– 226 2 ––––– 26 –––––– ––––– 458 
Toporec 409 –––– –––––– 356 4 12 3 120 ––––– 904 
Tvarožná 577 –––– –––––– 247 –––––––– 1 ––––––– –––––– 1 826 
Ve ká 
Lomnica 

517 397 5 995 16 9 46 155 8 2 148 

Vrbov 448 –––– –––––– 428 –––––––– 15 ––––––– 69 ––––– 960 
Výborná 78 –––– –––––– 324 –––––––– 1 ––––––– 44 ––––– 447 
Žakovce 9 –––– –––––– 653 3 ––––– 4 –––––– 1 670 
Ždiar 1 342 51 –––––– 1 –––––––– ––––– ––––––– –––––– ––––– 1 394 

Príloha č. 3:
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ZIPSERDEUTSCHE ZWISCHEN 1945 – 1948 UNTER BESONDERER 
BERÜCKSICHTIGUNG DES BEZIRKES KESMARK (KEŽMAROK)

Veronika Dziaková

Deutsche, die nach dem 2. Weltkrieg in die Zips wieder zurückkehrten, mussten 
feststellen, dass Ihre Häuser ausgeplündert und zweckverteilt wurden. Sie selbst wur-
den interniert. Durch die Öffentlichkeit wurde jeder am Ende des Krieges evakuierte 
Deutsche als ein Nationalsozialist wahrgenommen. Der Umstand, dass die Evakuie-
rung nicht freiwillig stattgefunden hatte, wurde einfach ausgeblendet. Die Bedingungen 
in den Lagern und Auffangzentren auf dem Gebiet der Zips waren in ersten Monaten 
ihrer Entstehung ungenügend und grenzten an Menschenunwürdigkeit. Die Lagerar-
beiten waren physisch anstrengend. Die Internierten konnten auch von Privatpersonen 
für Arbeitszwecke angeheuert werden. Dies ermöglichte manchen Deutschen vor der 
geplanten Abschiebung zu fl iehen. Viele Deutsche reichten aus den Lagern Klage ein, 
durch die sie ihre Freilassung bewirken versuchten. Untern den Lagerinsassen befanden 
sich auch sehr viele Anti-Faschisten die entweder Partisanen oder Juden geholfen ha-
ben. An deren Klagen werden das Kollektivschuld-Prinzip und die Anwendung dieses 
Prinzips besonders deutlich erkennbar. Nach der Internierung war die Abschiebung der 
deutschen Bevölkerung aus der Zips nur eine Frage der Zeit. Die Massenabschiebung 
geschah 1946. Erschwert wurde sie jedoch durch die zahlreich gelungenen Fluchtver-
suche der Deutschen aus den Lagern. Die Massenabschiebung wurde bis September 
1946 vorgenommen. Die nachträgliche Abschiebung dauerte bis 1948 aber weiter an. 
Der Bezirk Kesmark wies eine Besonderheit auf. Die Daten aus dem Jahr 1948 sind 
dahingehend überraschend, als sie einen Anstieg der Anzahl deutscher Bevölkerung 
gegenüber dem Jahr 1947 belegen. Daraus kann man schlussfolgern, dass 1948 in dem 
genannten Bezirk Teile der deutschen Bevölkerung zurückgekehrt sind. Sie hatten sich 
vorher an unbekannten Orten versteckt und hofften so der Abschiebung entfl iehen zu 
können. Eine paradoxe Situation wurde in der Gemeinde Podhorany pri Kežmarku (dt. 
Maldur) beobachtet. Die dort ansässige deutsche Bevölkerung stellte sich während des 
Weltkrieges gegen die Deutsche Partei. Doch das Zusammenleben mit den neuen Zu-
wanderern brachte verschiedene Probleme mit sich, so dass die Deutschen ihre Ge-
meinde letztendlich freiwillig verlassen haben.

     Übersetzung: Dr. phil. Filip Fetko
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PRÍSPEVOK K PERZEKÚCII ŠTUDENTOV 
A ICH VYLUČOVANIU ZO ŠKÔL NA SLOVENSKU

V ROKOCH 1945 - 1956

Ivan Chalupecký

Komunisti si dobre uvedomovali, že ten, kto má v rukách školstvo a mlá-
dež, má v rukách aj budúcnosť národa a štátu. Preto ich prvým opatrením voči 
možnej opozícii vôbec, najmä voči Katolíckej cirkvi, bolo poštátnenie škol-
stva. Stalo sa to už počas Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici 
dňa 6. septembra 1944 prijatím rozhodnutia SNR č. 5 o poštátnení školstva. 
Je zaujímavé, že ich v tom podporili aj nekomunistické zložky odboja. Akiste 
preto, že prezidentom Slovenskej republiky bol katolícky kňaz a na druhej 
strane to bola azda reakcia na zákon č. 308/1944 Sl.z., ktorý premenil takmer 
celé ľudové školstvo na Slovensku na cirkevné.1 Rozhodnutie o poštátnení cir-
kevného školstva potvrdila Slovenská národná rada 16. mája 1945 nariadením 
o poštátnení školstva na Slovensku.2 A aby odstránila prípadné nedorozume-
nia, zopakovala to aj 6. septembra 1945.3 Na vykonanie uvedeného nariadenia 
prijala ešte v máji 1945 aj nariadenie O úprave služobných pomerov štátnych 
a verejných zamestnancov, ktoré obsahovalo aj paragraf o zriadení prevero-
vacích komisií, ktoré mali preveriť všetkých učiteľov ohľadom ich národnej 
spoľahlivosti.  Je známe, že počas Slovenskej republiky (1939 - 1945) mno-
hí učitelia boli aktívnymi funkcionármi HSĽS, Hlinkovej gardy a Hlinkovej 
mládeže, keďže prakticky boli takmer jedinými reprezentantmi inteligencie                                        
v mnohých slovenských dedinách. Podľa určitých údajov bolo preverovaných 
14 735 učiteľov, z ktorých bolo suspendovaných 5, vo vyšetrovaní boli 51, 
preložených bolo 658, preložených so zníženým platom 113, 45 boli znížené 
platy, 44 poslaní do dôchodku a 82 bolo prepustených bez nárokov. Nepreve-
rených bolo 18 učiteľov. Šlo najmä o posudzovanie ich predošlej politickej 
činnosti.5  

1 LETZ, R.: Slovensko v rokoch 1945 – 1948 na ceste ku komunistickej totalite. Bratislava 1944, 
s. 96 - 97.

2 Nariadenie č. 34/1945 Zb. SNR, publikované aj v Školských zvestiach, I, 1945, pod č. 17.
3  Uverejnené aj v: Školské zvesti, I, 1945, č. 4.
4 Nar. č. 44/1945 Zb. SNR z 25. 5. 1945.
5 JANEK, J.: Pohon na učiteľov. Bratislava 1999, s. 41 - 42.
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Nová "ľudovodemokratická" vláda nezabudla ani na vysoké školy. Ich sa 
týkalo nariadenie SNR z 25. júla 1945 o dočasnom usporiadaní niektorých po-
merov slovenských univerzít, ktoré bezpochyby súviselo s nariadeniami z toho 
istého dňa o poštátnení internátov (šlo najmä o katolícky Svoradov) a o zrušení 
bohosloveckých fakúlt.6 Preverovacie komisie na vysokých školách pracovali 
ešte tvrdšie ako na nižších stupňoch škôl. Zoltán Meško takto charakterizu-
je napr. komisiu na Lekárskej fakulte Komenského univerzity v Bratislave: 
Preverovacia komisia na Lekárskej fakulte predstavovala skutočne revolučný 
tribunál...7 Je zaujímavé, že v antiklerikálnych a liberálnych Čechách cirkevné 
školy pôsobili bez problémov až do roku 1948.

Ak odhliadneme od preverovania učiteľov i žiakov za ich predošlú politic-
kú činnosť, začalo dochádzať k novým napätiam medzi štátom a študentmi už 
v roku 1945, a to najmä v súvislosti s uvedeným poštátnením školstva. Prebe-
ranie školských budov do rúk štátu, sprevádzané protestami biskupov8 i verej-
nosti, prebiehalo plynule a bez väčších problémov.9 Avšak napriek tomu, že už 
prvé poštátňovacie nariadenie z roku 1944 prehlásilo bývalých zamestnancov 
cirkevných škôl za štátnych zamestnancov, a to potvrdilo ešte nariadenie SNR 
z novembra 1945,10 stredné školy sa snažili týchto bývalých zamestnancov 
zbaviť. Vidieť to napr. zo správy riaditeľa Štátneho gymnázia v Levoči, že                     
k l. decembru 1945 Profesorov, ktorí boli cirkevnými zamestnancami nateraz 
ústav nemá. Zbavil sa ich tak, že ich poprepúšťal a poprekladal a miesto nich 
nastúpili na levočské gymnázium profesori z Michaloviec, Nového Mesta 
nad Váhom, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Martina a z Banskej Bystri-
ce.11 Isteže už to vnieslo nepokoj medzi politicky vtedy veľmi angažovaných 
a nábožensky uvedomelých študentov uvedeného gymnázia. Ich pobúrenie 
však spôsobila horlivosť jeho riaditeľa Ľudovíta Kňazovického, ktorý medzi 
prvými opatreniami odstránil z tried kríže. Keď nepomohla žiadosť študentov 
riaditeľovi, aby kríže vrátil na miesto, katolícki i evanjelickí študenti vyšších 
tried v dňoch 8. a 9. novembra 1945 do školy neprišli, štrajkovali. Do veci sa 
zamiešalo aj rodičovské združenie, ktoré študentov podporilo.12 Riaditeľ sa 
obrátil na povereníctvo, ale ani to ho nepodržalo a prikázalo mu kríže vrátiť.13  

  6 Nariadenia č. 88 a 80/1945 Zb. SNR a č. 66/1945 Školských zvestí.
  7 MEŠKO, Z. G.: Zamlčané sprisahanie. Politické čistky na Lekárskej fakulte po druhej svetovej 

vojne. Bratislava 1999, s. 81.
  8  Niektoré dokumenty pozri napr. v: VNUK, Fr.: Dokumenty o postavení katolíckej cirkvi                          

na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. Martin 1998, s. 58 – 74.
  9 Štátny archív Levoča (ŠA L), Štátne gymnázium Levoča (ŠG L), č. 461 a 471/1945.
10 Nariadenie č. 134/1945 Zb. SNR.
11 ŠA L, ŠG L,  č. 771/1945.
12 Tamže, č. 700/1945.
13 List Povereníctva SNR pre školstvo a osvetu v Bratislave č. 90.667/45III/2. Tamže, č. 760/1945.
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Riaditeľ, keďže pravdepodobne nemal podporu profesorského zboru a keďže 
udalosť spôsobila aj verejné pohoršenie v celom meste,14 sa neopovážil akté-
rov štrajku vylúčiť zo štúdia. Neodpustil si však podať na štátne zastupiteľstvo 
udanie na autorov dvoch anonymných listov, ktoré v tejto súvislosti dostal.                  
U jedného vytypoval aj študenta, ktorý bol jeho autorom. Ani tu však nepo- 
chodil.15 Podobné pomery boli aj na iných školách. 

Časť katolíckych vysokoškolákov, ale aj stredoškolákov, bola ovplyvnená 
charizmatickou postavou chorvatského jezuitu Tomislava Poglajena – Kola-
koviča. Pod jeho vedením vzniklo hnutie, ktoré pracovalo v rámci Katolíckej 
akcie v laickom apoštoláte systémom buniek a ankiet podľa vzoru francúz-
skej robotníckej mládeže JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne). Prenasledovanie 
týchto študentov sa začalo už na prelome rokov 1945/46, keď bolo v Bratislave 
zatknutých viac jeho prívržencov - vysokoškolákov. Boli vypočúvaní, ale za-
tiaľ sa podarilo vyšetrovanie zastaviť.16 Uväznení a odsúdení boli až neskôr.17 

Roky 1946 a 1947 prebiehali po zmenách v roku 1945 vcelku normálne. 
Na základných a stredných školách sa vyučovalo podľa nových učebných 
plánov, ktoré už zohľadňovali nové pomery. Medzi školské oslavy sa dostali 
výročia SNP, ale aj októbrovej revolúcie. Študenti boli čiastočne orientova-
ní protikomunisticky a mnohí sa vyjadrovali pozitívne o bývalej Slovenskej 
republike, kvôli čomu sa neraz dostali do ťažkostí a niektorí boli aj vylúčení 
zo škôl. V uvedených rokoch rezonovali v spoločnosti i medzi študentmi via-
ceré politické udalosti, najmä politické čistky, činnosť retribučných ľudových 
súdov, vyhnanie Nemcov a časti Maďarov z Československa, pôsobenie UPA 
– banderovcov – na Slovensku, voľby v roku 1946, poštátňovanie internátov, 
proti čomu sa študenti často búrili,18 púte, ktoré často organizovali akademi-
ci – vysokoškoláci, ako napr. púť do Mariánky v roku 1947.19 V uvedenom 
roku rezonoval najmä proces proti bývalému slovenskému prezidentovi Dr. Jo-                                                                                                                                           
zefovi Tisovi a jeho poprava. V týchto súvislostiach sa aj študenti dostávali 
do konfl iktov či už so spolužiakmi, alebo s vedením škôl či s komunistami,                               
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14 V Levoči sa v tejto súvislosti našli letáky a plagáty tohto obsahu: "Chceme kríž, nechceme 
ateistu", „Nedajte sa prehovoriť sladkými rečami!! Náš cieľ je: Kríže do tried a Kňazovického 
von!", "95 % žiada kríže proti diktátu neznaboha", "Zákon náboženskej slobody nám zaručuje 
slobodu, iba v gymnáziu niet krížov", a pod., ŠA L, Štátne zastupiteľstvo v Levoči (ŠZ L),                       
Št 921, 1214  a 1255/1945.

15 Tamže, Št 1217/1945.
16 VAŠKO, V.: Profesor Kolakovič. Bratislava 1993, s. 39; tenže: Neumlčená. Kronika katolické 

církve v Československu po druhé světové válca, I. Praha 1990, s. 95.
17 Spomienky z väzenia jedného z nich pozri: Krčméry, S.: To nás zachránilo. Bratislava 1995.
18 Napr. likvidácia Svoradova. LETZ, R.: c.d., s. 96 – 97.
19 LETZ, R.: c.d., s. 106 – 107.
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v dôsledku čoho boli mnohí vylúčení zo štúdia. Zrušili sa viaceré cirkevné  
sviatky. Mnohí študenti na to reagovali tak, že v uvedené dni do školy nešli, 
teda štrajkovali. Stále sa vyskytovali prípady odstraňovania krížov z tried, čo 
tiež vyvolávalo odpor študentov. Obyčajne sa to riešilo vylúčením organizáto-
rov týchto akcií zo štúdia na všetkých stredných školách v ČSR. Tieto vylúče-
nia sa publikovali v Školských zvestiach, preto máme o nich pomerne presnú 
evidenciu. Na druhej strane na vysokých školách sa používali rôzne metódy 
odstraňovania nepohodlných študentov, preto je ich presnejší stav ťažko zistiť. 

Aj keď sa dajú zistiť presné mená i počty študentov vylúčených zo všetkých 
stredných škôl v ČSR, rozhodnutia o vylúčení obyčajne neuvádzajú konkrétnu 
príčinu. Odvolávajú sa len na § 15 a 16 školského poriadku.20 Môžu teda medzi 
nimi byť aj vylúčenia zo študijných alebo morálnych dôvodov. Z uvedených 
dôvodov sa však študenti vylučovali spravidla len z vlastného ústavu, čo pub-
likované nebolo. Možno teda predpokladať, že takmer všetci študenti, ktorých 
vylúčenie je publikované v Školských zvestiach, boli vylúčení z politických 
alebo náboženských dôvodov.

V roku 1946 boli zo slovenských škôl absolútne vylúčení 18 študenti. Šlo 
najmä o gymnáziá v Trnave, Kežmarku, Rožňave, Bratislave, Prešove, Prie-
vidzi a v Ružomberku. Absolútny rekord v počte vylúčených študentov však 
má rok 1947. Vtedy bolo zo stredných škôl na Slovensku vylúčených až 43 
študentov. Medzi nimi šiesti z Gymnázia v Bardejove, šiesti zo Štátnej vyššej 
školy lesníckej v Banskej Štiavnici, štyria z Gymnázia v Nových Zámkoch 
a ostatní z gymnázií v Prešove, Malackách, Levoči, Kláštore pod Znievom, 
Topoľčanoch, Ružomberku, Žiline, Kremnici a i.21 U väčšiny z nich môžeme 
predpokladať organizovanie politických akcií, alebo účasť na nich.

Február 1948 znamenal zásadný zlom v politike Československa. Na čelo 
štátu sa dostala komunistická strana a tak už nebolo problémom hneď v apríli 
prijať dlho diskutovaný zákon o základnej úprave jednotného školstva,22 ktorý 
zmenil náš školský systém navonok (odstránil napr. osemročné gymnáziá), ale 
aj vo vnútri. Pomohli tomu najmä učebné osnovy pre stredné školy, zavedené 
Povereníctvom školstva a osvety od 1. septembra.23  

Na vysokých školách sa začali masové previerky študentov a učiteľov, 
ktorých cieľom bolo, ako to vyjadril generálny tajomník ÚV KSČ Rudolf 
Slánsky, Nemilosrdne vyčistíme stredné a vysoké školy od reakčných študentov 

20 Šlo o školský poriadok z 28. septembra 1943, vydaný Ministerstvom školstva pod č. 8.800/43-
II/3 a modifi kovaný výnosom Povereníctva školstva a osvety č. 520/46-A, publikovaným                           
v Školských zvestiach č. 11/1946, s. 79 - 80.

21 Pozri Školské zvesti z uvedených rokov.
22 Zákon č. 95/1948 Zb.
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a postaráme sa o to, aby prevažná časť študujúcich stredných a vysokých škôl 
sa regrutovala z robotníckych rodín.24 Pre vysokoškolákov vznikol dokonca už 
začiatkom marca Ústredný akčný výbor vysokoškolského študentstva v Bra-
tislave a ako jeho nadriadený orgán Ústredný výbor Národného frontu na vy-
sokých školách, ktorého predsedom bol prof. Dr. Lukáč, podpredsedom prof. 
Dr. Mráz a tajomníkom Dr. Czambel.25 Akčné výbory na jednotlivých fakul-
tách začali robiť tzv. previerky, ale tieto komunistov vcelku neuspokojili. Preto 
vznikla na jeseň 1948 myšlienka študijných previerok, ktorá mala mať za úlo-
hu odstrániť z vysokých škôl tzv. "večných" a odborne slabých študentov, ale 
ktorá sa zvrhla do triednych a politických čistiek. Ich výsledkom bolo masové 
vylučovanie študentov z vysokých škôl. Len v Prahe bolo vylúčených 7 575 
vysokoškolákov, čo tvorilo 28,1 % tamojších študentov.26 Treba poznamenať, 
že na tom procese sa aktívne podieľali aj školské organizácie KSS a KSČ, 
organizácie ROH i mládežnícka organizácia SSM, zmenená na ČSM. Bývalo 
bežným javom, že funkcionári ČSM terorizovali profesorov a vynucovali si  
od nich "ohľady" pri skúškach alebo aj známky bez skúšok.

Nielen na vysokých, ale aj na stredných školách veľmi promptne vznikli 
žiacke a študentské akčné výbory, ktorých úlohou bolo podieľať sa na tých-
to zámeroch. Úzko spolupracovali nielen s okresnými akčnými výbormi Ná-
rodného frontu, ale aj s školskými organizáciami Zväzu slovenskej mládeže 
(SSM).27 Netreba prízvukovať, že tu sa mohli uplatniť karieristicky a komu-
nisticky orientovaní študenti i donášači. Títo často donútili riaditeľov školy                                                      
k tomu, aby antikomunisticky orientovaných študentov zo školy odstránili. 
Boli však strašiakom aj pre profesorov. Pamätám si jedno zhromaždenie pro-
fesorov a študentov v aule Gymnázia v Levoči. Na javisku sedeli za stolom 
profesori i študenti – členovia akčného výboru. Jeden z nich vstal, ukázal ru-
kou na obľúbeného profesora Jozefa Oravského so slovami: Hľa reakcionár! 
Viac nebolo treba, profesor musel školu opustiť. Podobných prípadov najmä 
na vysokých školách bolo veľmi mnoho.28  

Popri masívnych čistkách študentov na vysokých školách, ktorých roz-
sah bude len ťažko zrekonštruovať, pokračovalo aj vylučovanie študentov                         
zo stredných škôl. V roku 1948 ich bolo na Slovensku zo stredoškolského 
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23 Výnos č. 5.346-prez. a A-153.000/48-II/l.
24 Citujeme podľa: HANZAL, J.: "Studijní" prověrky na vysokých školách. In: Dějiny a součas-

nost, XI, č. 6/1969, s. 28.
25 MEŠKO, Z. G.: c. d., s. 97.
26 HANZAL, J.: c. d., s. 30.
27 Správa o tom napr. v: IX. výročná správa za školský rok 1947-1948. Štátna obchodná akadémia, 

Štátna obchodná škola v Poprade. Kežmarok 1948, s. 44 – 47.
28 MEŠKO, Z. G.: c.d., s. 95 – 96.
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štúdia v rámci ČSR vylúčených 23. Pri tom bolo len v jedinom prípade ex-
pressis verbis uvedené, že boli vylúčení pre protištátnu činnosť. Šlo o štu-
dentov Štátnej vyššej lesníckej školy v Banskej Štiavnici Štefana Ružbackého                                
a Róberta Ďurana.29 Nepokoj medzi študentmi niektorých gymnázií vyvolalo 
aj zrušenie malých seminárov v roku 1948. Napriek tomu, že niektorí zo štu-
dentov proti tomu demonštratívne protestovali – napr. v Levoči začali klerici 
chodiť do školy s kolármi – , k ich vylúčeniu nedošlo.30 

Rok 1949 priniesol so sebou ďalší krok v spolitizovaní školstva, čo sa                   
odrazilo najmä na nových učebných plánoch a osnovách pre gymnáziá.31 Od-
por študentov voči režimu neprestával. Prejavoval sa pri násilných akciách, 
alebo aj bojkotom vyučovania počas zrušených sviatkov.32 Študenti sa čas-
to dostávali aj do konfl iktu so zákonmi, najmä so zákonom č. 231/1948 Zb.                                     
na ochranu ľudovodemokratickej republiky. V niektorých prípadoch boli po-
stavení pred súd a odsúdení a ich formálne vylúčenie zo štúdia sa nepovažo-
valo za potrebné alebo potrebné nebolo. Tak tomu bolo napr. v Levoči, kde 
koncom júna 1949 bola vyprovokovaná "vzbura" na obranu miestneho fará-
ra. Zúčastnilo sa jej viacero študentov gymnázia a mnohí boli aj vyšetrovaní                                                                                                                                      
a uväznení. Keďže však bol koniec školského roku a na začiatku nasledujúceho 
školského roku viacerí študenti ešte boli vo väzení a neskôr boli aj odsúdení, 
nebolo potrebné ich zo štúdia vylúčiť. V štúdiu beztak nemohli pokračovať, 
pretože rozsudky zneli na jeden až dva a pol roka zavretia.33 V iných prípa-
doch však boli aj vylúčení zo štúdia, obyčajne ešte pred procesom. Tak tomu 
bolo napr. v Spišskej Novej Vsi, kde bolo odhalené protištátne sprisahanie 
väčšinou študentov a mladých ľudí s názvom skupiny "Patriotes".34 Študenti, 
ktorí boli v tej veci vyšetrovaní, – bolo ich deväť – boli aj vylúčení zo všetkých 
stredných škôl v ČSR.35 V tom čase boli aj z prešovského gymnázia vylúčení 
siedmi študenti.36 Je zaujímavé, že zatiaľ čo na Slovensku boli v roku 1949 
vylúčení celkove len 33 študenti, v Čechách a na Morave sa v novembri uve-
deného roku začalo s masovým vylučovaním stredoškolských študentov.37 

29 Výnosom Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. A-III/3-219/77/48. Publi-
kovaný v Školských zvestiach, 1948, s. 358.

30 CHALUPECKÝ, I.: Likvidácia spišských seminárov. In: JUDÁK, V. (zost.): Zrušenie kňaz-
ských seminárov na Slovensku v  1950. Nitra 1999, s. 26 – 31..

31 Zavedené boli výnosom Povereníctva školstva, vied a umení zo 7. 10. 1949 č. 107.450/49-III/l.
32 BELÁS, L.: Násilné zrušenie kňazských seminárov v Nitre. In: JUDÁK, V. (zost.): c. d., s. 23.
33 CHALUPECKÝ, I. – PAVLÍK, E.: 50 rokov od "Levočskej vzbury" v roku 1949. In: Z minulosti 

Spiša, V-VI, 1997/98, s. 127 – 138.
34 Štátny oblastný archív v Bratislave, Štátny súd, č. 0r III 59/49.
35 Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení (ďalej len: PŠVU) č. 104.481/49-III/1. Viď aj 

Školské zvesti, 1949, s. 364.
36 Výnosom uvedeného povereníctva č. 104.435/49-III/1. 
37 Školské zvesti, 1949, s. 674 – 677.
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Rok 1950 je známy ako rok masívneho nástupu komunistov v boji pro-
ti Cirkvi. Spomeňme len likvidáciu väčšiny mužských kláštorov (Akcia K), 
likvidáciu časti ženských kláštorov (Akcia R), likvidáciu gréckokatolíckej 
cirkvi (Akcia P), uväznenie troch biskupov a ich následný súd v januári 1951 
a i. Aj v školstve sa utužovala moc komunistov. Pre študentov sa zaviedli                                                   
za účelom ich ideovej "prevýchovy" brigády mládeže (Trať mládeže a i.),38 
pri prijímaní žiakov do škôl sa začali uplatňovať politické a triedne hľadiská, 
ako to vidieť aj z Výberových hľadísk výnosu o prijímaní žiakov do I. tried 
výberových škôl III. stupňa: Pri výbere sa prizerá predovšetkým k nadaniu                                                                                                   
a schopnostiam uchádzača, k jeho pomeru k práci a ku kolektívu, ako sa 
prejavil v škole, na pracovisku a v kolektívoch mládeže, a k účasti uchádzača                      
na budovateľských úlohách. Prednosť majú deti a) robotníkov, b)drobných 
roľníkov, c)ostatných pracujúcich.39 Začalo sa teda so selekciou žiakov podľa 
politického a "triedneho" hľadiska už dopredu, ako sa udržala počas celého                                                                                                                                 
obdobia komunizmu, ktorá zabránila mnohým deťom zo slušných rodín prís- 
tup k stredoškolskému i vysokoškolskému štúdiu. Podobné smernice vyšli aj 
pre vysoké školy.40 Posilnilo sa aj postavenie ČSM na školách, ako je to zjavné                     
z časti príslušného výnosu. ČSM je významným činiteľom vo výchove našej 
generácie ... Na školách je organizátorom nového života študujúcej mládeže... 
PŠVU oceňuje výchovné a budovateľské úsilie ČSM...41 Zaujímavé sú aj smer-
nice pre prijímanie študentov na vysoké školy z roku 1952. Aj tu sa uvádza 
ako jeden z účelov štúdia že sa z nich vychová inteligencia triedne a ideovo 
spätá s robotníckou triedou.42 Činili sa však aj horliví učitelia. Dokladov na to 
je mnoho. Ako ukážku môžeme uviesť niektoré časti Uznesenia z učiteľského 
aktívu okresu Levoča, konaného dňa 20. 11. 1952.43 Dnešný okresný aktív... sa 
uznáša na týchto opatreniach: 1. Vykoreníme z mysle učiteľov a žiakov preh-
nilý nános buržoázneho nacionalizmu a vštepíme do nich ideu proletárskeho 
internacionalizmu a socialistického vlastenectva...Vychováme mládež bojov-
nú a hrdú na pokrokové a vlastenecké tradície..., na veľké stavby socializmu, 
obetavú a schopnú položiť i život za vec robotníckej triedy, jej vodkyne KSČ 
a za vec socialistickej vlasti. 2. ...budeme našich žiakov vychovávať k bde-
losti a ostražitosti.... Takáto výchova prinášala aj výsledky. Môžeme to ilu-
strovať na príklade jedného študenta z Gymnázia v Tisovci. Keď sa v januári 
1951 konal monstreproces s "vlastizradnými" biskupmi, vznikla cez prestávku                                                             
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38 Výnos PŠVU o účasti žiactva škôl III. stupňa na brigádach mládeže, č. 83/50 ŠZ.
39 Výnos PŠVU č. 61.400/50-I/1 z 12. 5. 1950, publikovaný pod č. 100/50 ŠZ.
40 Výnos PŠVU č. 80/50 ŠZ.
41 Výnos PŠVU č. 55.200/50—III/1, publikovaný pod č. 58/50 v Školských zvestiach.
42 Výnos PŠVU č. 20.206/52-IV.2, publikovaná v Školských zvestiach pod č. 119/52.
43 ŠA L, Internátna škola pre nevidiacich, č. 920/1952.
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medzi oktavánmi debata o tomto procese. Jeden študent vyslovil v bežnej de-
bate pochybnosti o tom, že by sa biskup Vojtaššák, ktorého poznal ako tvrdého 
a nezlomného človeka, tak ochotne priznával k "zločinom" ktoré nespáchal 
a že by žiadal pre seba najvyšší trest. Traja spolužiaci to ohlásili riaditeľstvu 
školy. Následok: Vylúčenie uvedeného študenta zo všetkých stredných škôl     
v ČSR, zadelenie na nútené práce do kameňolomu, následne odsúdenie a vä-
zenie.44 Podobných prípadov bolo mnoho. Riaditelia školy, aj keď bránili štu- 
dentov, museli ustúpiť nátlaku a hrozbám takto prevychovaných študentov. 

Návrhy učiteľského zboru na vylúčenie študentov sa predkladali prí-
slušným krajským národným výborom, ktoré sa k nim vyjadrili a postúpili 
materiál Povereníctvu školstva, vied a umení, ktoré o vylúčení s konečnou 
platnosťou rozhodlo. Pokiaľ bol žiak vylúčený z náboženských dôvodov, bol                                     
o tom upovedomený aj Slovenský úrad pre veci cirkevné.45  

V roku 1950 bolo zo stredných škôl na Slovensku vylúčených 23 študen-
tov, v roku 1951 ich bolo 28 a najviac ich vylúčili v roku 1952: 38. Potom po-
čet klesal: v roku 1953 ich bolo 34, v roku 1954 10, v roku 1955 8, v roku 1956 
len dvaja. V Čechách bol tento proces oveľa masovejší. Možno teda povedať, 
že v rokoch 1946 – 1956 bolo vylúčených zo štúdia v celej ČSR na všetkých 
slovenských stredných školách spolu najmenej 260 študentov.

Okrem vylučovania používali školy aj mnoho iných metód na odstavova-
nie alebo prenasledovanie nepohodlných študentov. Robili im napr. prekážky 
pri pripustení k maturite, ako tomu bolo napr. v Štátnej obchodnej akadémii     
v Poprade v roku 1950.46 

Vylúčením zo školy sa však vec nekončila. O vylúčených študentov sa               
postarali stranícke a mládežnícke organizácie prostredníctvom úradov práce.                           
Zadeľovali ich na najťažšie manuálne práce kvôli "prevýchove", napr. do ka-
meňolomov, baní, tehelní, na rôzne stavby a pod. a aj tam ich sledovali. Štu-
denti však sa súčasne stali robotníkmi. Mnohí to využili a na základe toho 
požiadali o zrušenie vylúčenia. Tie sa začali v roku 1953 a po Stalinovej smrti 
bolo už v roku 1954 mnoho vylúčení zrušených a študenti mohli pokračo-
vať v svojich štúdiách, prípadne ich dokončiť. Napriek tomu to však každého                                                          
poznačilo. Ani zrušenie vylúčenia nebolo jednoduché. Povereníctvo žiadalo               
o posudky od ROH a ČSM príslušného pracoviska a keď tie neboli priaznivé, 
žiadosť bola surovo zamietnutá. Vo viacerých prípadoch pomohla až sťažnosť 
na Kanceláriu prezidenta republiky.

44 Vylúčenie výnosom PŠVU č. 6724/51-II/2, publikovaným v Školských zvestiach 1951, s. 171.
45 Napr. Slovenský národný archív, Slovenský ústav pre veci cirkevné, inv.  č. 145, krab. 233.
46 HORNÍK, J.: Barbarská matúra – premyslené ničenie mladých talentov. Rukopis vo vlastníctve 

autora. Za jeho poskytnutie mu ďakujem.
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Literatúra uvádza medzi obeťami komunistického režimu 1500 vylúčených 
stredoškolákov a vysokoškolákov.47 Ako sme už na to poukázali, u vysokoško-
lákov nebude možné zistiť presný počet pre rôzne metódy ukončenia alebo 
prerušenia štúdia. Zdá sa však, že uvedený počet je u vysokoškolákov veľmi 
podhodnotený.

Žiadne čísla však nemôžu vyjadriť osobné tragédie spojené s takýmto 
brutálnym postupom orgánov štátnej správy, za výdatnej pomoci mnohých 
študentov i učiteľov. Mnoho talentov sa nemohlo prejaviť. Slovensko stratilo 
veľkú časť nekomunistickej inteligencie. Mnohí, aj keď neskôr často rôznymi 
mimoriadnymi formami (externé alebo diaľkové štúdium) štúdium dokončili, 
boli orabovaní o skúsenosti života vysokoškolákov. Pri tejto tragédii netiekla 
krv. Nebola to však preto menšia tragédia.

Príspevok k perzekúcii študentov a ich vylučovaniu zo škôl na Slovensku 
v rokoch 1945 – 1956

47 Cituje to napr. TRSTENSKÝ, V.: Fragment z veľkého svedectva o živej viere. Námestovo 1999, 
s. 136.
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BEITRAG ZUR VERFOLGUNG DER STUDENTEN UND IHRER
AUSSCHLIEßUNG VON DEN SCHULEN IN DER SLOWAKEI

IN DEN JAHREN 1945 – 1956
Ivan Chalupecký

Nach dem Zweiten Weltkrieg widmeten die Kommunisten große Aufmerksamkeit 
dem Schulwesen, um damit auf die Erziehung der jungen Generation in ihrem Sinne 
einwirken zu können. Schon während des Partisanenaufstands wurden die kirchlichen 
Schulen in der Slowakei verstaatlicht, was nach dem Krieg radikal durchgeführt wurde. 
Verstaatlicht wurden auch die Internate und auch die Erziehung auf den Hochschulen 
wurde der kommunistischen Ideologie unterworfen. In Rahmen dessen wurden nicht 
nur die Lehrer, sondern auch die Studenten der Hoch- und Mittelschulen politisch über-
prüft. Schon bei der Aufnahme der Studenten auf höhere Schulen wurden politische- 
und klassen-Kriterien angewendet. Zahlreiche Studenten wurden aus politischen oder 
religiösen Gründen aus den Schulen ausgeschlossen. Der Autor verfolgt diesen Prozess 
in den Jahren 1945 – 1956, wann 260 Mittelschüler und viel mehr Hochschüler aus den 
Schulen ausgeschlossen wurden.
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ČLÁNKY

CENY A MZDY NA SPIŠI V 90. ROKOCH 18. STOROČIA

Alois Židlík

Jednou z dôležitých oblastí hospodárskych dejín je otázka skúmania cien                  
a miezd v priebehu histórie. Už koncom 50. rokov 20. storočia bola pri Filozo-
fi ckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe vytvorená komisia pre štúdium de-
jín cien a miezd, ktorej členovia z archívov a ďalších odborných historických 
pracovísk publikovali rad zásadných prác, ktoré sa stali významným prínosom 
k poznaniu vývoja tejto dôležitej oblasti nielen dejín Československa v kon-
texte celoeurópskych dejín. V našich archívoch môžeme nájsť veľké množstvo 
prameňov hospodárskej povahy i keď ich zachovanie je niekedy len torzovité. 
I napriek pomerne bohatej materiálovej báze je výskumu tejto problematiky 
stále venovaná malá pozornosť. Súvisí to tak s náročnou excerpciou prameňov 
ako aj s problémami fi lologickými, terminologickými a v neposlednom rade                  
i metrologickými. Niekedy je veľmi problematické určiť veľkosť hmotnost-
ných a iných metrologických jednotiek v jednotlivých oblastiach daného úze-
mia. V našom príspevku sa zaoberáme vývojom cien a miezd v oblasti Spiša 
a pri našom štúdiu sme vychádzali hlavne z prameňov uložených v Štátnom 
archíve v Levoči vo fondoch Spišská župa a Provincia XVI spišských miest.

Nezanedbateľnú úlohu pri skúmaní cenového a mzdového vývoja v určitej 
oblasti hrá i druh a množstvo používaných platidiel. Na Spiši okrem platidiel 
uhorského štátu obiehali i platidlá poľské. Výraznou zmenou v systéme obe-
živa bolo zavedenie absolútnej novinky – papierových platidiel. Už v dobe 
Rákocziho povstania od roku 1705 začali obiehať nové papierové peniaze, 
vydané Viedenskou bankou, založenou v roku 1703. V masovom meradle                        
začali obiehať papierové peniaze – bankocetle – po roku 1762. Boli vydané               
v hodnote 12 miliónov zlatých a vytvárali v celej monarchii infl ačné tlaky. 
Na Spiši ako relikt 360 rokov trvajúceho zálohu časti Spiša poľským kráľom, 
i keď tento záloh bol už 5. novembra 1772 Máriou Teréziou zrušený, peniaze 
poľské. Z doby Rákocziho povstania obiehali tzv. libertáše a polturáky. Z dejín 
numizmatiky vieme, že sa jednotliví panovníci snažili riešiť svoje fi nančné 
ťažkosti vydávaním i nekrytých úverových peňazí alebo zhoršovaním kva-            
lity obiehajúcich mincí. Do konca 18. storočia hodnota papierových peňazí 
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výrazne poklesla. Mince, hlavne vyšších nominálnych hodnôt a vyššej kvality 
použitého kovu, boli menené za mince s nižším obsahom drahého kovu, drob-
né mince boli razené z medi a iných menej hodnotných materiálov.

Situácia v ekonomickom vývoji Slovenska bola už od začiatku 16. storo- 
čia zaťažená aj neustálymi protihabsburgskými nepokojmi, ktoré v maximál- 
nej miere vyčerpávali poddaných, pretože to bola práve táto vrstva obyva-
teľstva, ktorá vo veľkej miere prispievala na úhradu vojnových výdavkov. Už 
v predchádzajúcom období neskorého feudalizmu je badateľná snaha o regu-
láciu cien a miezd. Situáciu na trhu sa správne orgány rôznych stupňov snažili 
usmerňovať limitovaním cien potravín i remeselných produktov v súvise so 
stanovením miezd jednotlivých kategórii zamestnancov. Základnou potravi-
nou tohto obdobia boli výrobky z obilia a práve preto sa v cenových limitá-
ciách stretávame najčastejšie práve s týmito druhmi produkcie. Pre porovnanie 
cenového vývoja je ale nutné porovnať ceny limitované s cenami reálnymi, 
ktoré sa v niektorých prípadoch výrazne odlišujú. Menej časté sú limitácie 
cien mäsa, ktoré bolo iba výnimočnou súčasťou stravy, pri ich stanovovaní 
sa často bezprostredne stretávame i s protestmi mäsiarskych cechov v jednot-
livých mestách, ktoré sa snažili limitované ceny zvýšiť a ceny sa skutočne                                              
v mnohých prípadoch výrazne odlišovali. Zmeny cien pri limitáciách ale ne-
boli iba smerom hore, stretávame sa tiež so znižovaním cien mäsa v období 
dočasného prebytku alebo v období nedostatku krmiva, kedy sa predajcovia 
snažili svoj tovar predať aspoň za prijateľnú cenu. Je veľmi pozoruhodné, že 
už v tomto skúmanom období sa niekedy stretávame s nezáujmom o niektoré 
druhy mäsa zo strany spotrebiteľov, i keď ide o nutrične výživnejšie druhy 
mäsa. Najviac je tento rozdiel vidieť medzi bravčovinou a baraninou alebo 
mäsom kozím. I keď v 18.storočí mal chov oviec a kôz na Spiši dlhú tradíciu,                           
na základe porovnania trhových výkazov môžeme povedať, že baranina a ko-
zina sa v konzume objavujú väčšinou medzi chudobnejšími vrstvami obyva-
teľstva (i keď i naďalej je mäso skôr výnimočnou potravinou), na druhej strane 
napr. hovädzina či bravčovina sa postupne stávajú častejšou zložkou obživy 
mestského obyvateľstva – remeselníkov, obchodníkov a pod. Toto naše tvrde-
nie vychádza z prehľadov predaja jednotlivých druhov mäsa a dosiahnutých 
trhových cien na trhoch v jednotlivých lokalitách, ktoré boli pravidelne odo-
vzdávané vyšším správnym orgánom. Na základe týchto trhových prehľadov 
boli následne vydávané i cenové limitácie. Keď porovnáme cenové limitácie         
i trhové výkazy v mestách s limitáciami na panstvách, môžeme konštatovať, že 
ceny potravín boli stanovované v mestách, kde boli ale nižšie ceny remeselnej 
produkcie na rozdiel od panstiev, kde to bolo opačne. Je to dané prístupnosťou 
jednotlivých druhov produkcie na trhu. Napr. cena funtu (libry) (cca 0,5 kg) 
hovädziny sa na trhoch v spišských mestách v rokoch 1790 – 1800 pohybovala 
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v rozmedzí 3 – 4,5 grajciara a na trhoch v jednotlivých poddanských obciach 
sa ceny pohybovali v rozmedzí 2,5 – 3,5 grajciara. Podobné diferencie môže-
me zistiť i u ďalších druhov mäsa a mäsiarskych výrobkov.

Pri skúmaní cien potravín na Spiši v priebehu 18. storočia sme zistili, že iba 
jediná položka celej škály tovarov v rámci limitácií i dosiahnutých trhových 
cien má nemennú cenu, a touto položkou je soľ, ktorej cena je 3 ¾ denára za 
funt. V rokoch 1799 a 1800 dochádza dokonca ku zníženiu ceny soli na 3 ¼ 
denára za funt. Keď ale zoberieme do úvahy známy fakt o znižujúcej sa reálnej 
hodnote peňazí, rastie prakticky i cena soli, i keď nie tak výrazne ako u iných 
produktov. Stabilita predajnej ceny soli je daná tým, že monopol soľného ob-
chodu patril vždy štátu, ktorý cenu soli fi xoval ako nemennú. 

Pri niektorých produktoch poľnohospodárskeho charakteru môžeme pozo-
rovať výrazné kolísanie cien i v sezónnej závislosti. Najviac sa tieto výkyvy 
prejavujú u tak typických produktov ako sú napr. vajcia, mlieko, maslo, med        
a pod. I keď existujú cyklické výkyvy v priebehu celého roka, môžeme pozo-
rovať zmeny a výkyvy napr. ceny vajec v období veľkonočných alebo turíč-
nych sviatkov, kedy potreba vajec výrazne stúpa. Napríklad v roku 1792, kedy 
pripadla Veľká noc na 8. apríla, sa predával tucet vajec v Spišskej Novej Vsi                                                                                                                                              
za 7 l/2 denára. Krátko po sviatkoch sa už predával tucet vajec za 6 2/3 de-
nára. Podobne i v roku 1800 stál tucet vajec v čase veľkonočných sviatkov                                          
(l3. 4.) 7 4/5 denára a už v nasledujúcom týždni klesla cena na 5 2/3 dená-
ra. Výnimkou nebol ani veľmi nepriaznivý a neúrodný rok 1795, kedy 
ceny stúpli enormne vysoko. Vajca tu na Veľkú noc (5.  4.) stáli 10 denárov                                                                                                                                       
a po sviatkoch cena klesla na 8 1/7 denárov za tucet. Najväčšie cenové vý-
kyvy pozorujeme v kalamitných alebo neúrodných rokoch. Pretože sme našu 
pozornosť pri sledovaní cenového a mzdového vývoja zamerali na 18. storo-
čie, môžeme konštatovať, že najvyššie ceny všetkých trhových produktov boli                                                                                                                                            
na prelome rokov 1794 a 1795. V roku 1794 totiž celé územie bývalého Hor-
ného Uhorska postihla katastrofálna neúroda z dôvodu sucha a nebývalého 
rozmnoženia škodcov a práve to bolo základnou príčinou enormného nárastu 
potravinárskych produktov a i tovarov remeselnej povahy. Cenový nárast tr-
hových produktov prinútil správne orgány na druhej strane k vydaniu novej 
mzdovej úpravy rôznych kategórii zamestnancov, ktorá ale nemohla vykryť 
enormný a prudký nárast cien.

Už bolo povedané, že základným zdrojom obživy obyvateľstva boli po- 
traviny rastlinného pôvodu a výrobky z obilia. Už v roku 1794 po neúrode 
začali ceny potravín prudko stúpať, čo ukážeme i v grafi ckom zobrazení.                                   
Od marca 1794 do augusta 1795, teda až do novej úrody, vzrástli ceny pšenice 
o 292 %, raže o 398 %, jačmeňa o 424 % ovsa o 320 %. Podobné údaje o raste 
cien môžeme pozorovať i u všetkých trhových tovarov poľnohospodárskeho                                
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i remeselného charakteru, u potravín je ale cenový skokový nárast najmar- 
kantnejší. Na základe našich zistení môžeme konštatovať, že i na konci feudá-
lneho obdobia sa ceny i mzdy riadili zákonom ponuky a dopytu. Tým, že ceny 
boli v právomoci miestnych správnych orgánov a nie vzdialeného centra, bola 
reakcia na potreby zmien pružnejšia a pohotovejšia.

Situáciu, ktorá sa vytvorila v období hroziaceho hladomoru, sa pokúšali 
riešiť i národohospodárske ustanovizne na najvyššej úrovni a pre svoje podria-
dené zložky vydávali rôzne príkazy, nariadenia a obmedzenia. Jedným z ta-
kýchto usmernení bolo nariadenie Miestodržiteľskej rady, aby nižšie správne 
orgány zakázali výrobu liehu a pálenky z obilia, pretože práve táto výroba 
bola najväčším spotrebiteľom surovín. I keď sa Spišská župa toto odporúčanie 
snažila uviesť do praktického života svojím nariadením z októbra 1794, ne-
dosiahlo sa žiaduceho výsledku.1 I naďalej zostali v činnosti všetky liehovary 
na majetkoch jednotlivých zemepánov. Čiastočne sa iba produkcia obmedzila, 
ale hlavne sa zvýšili ceny výrobkov, v niektorých prípadoch o viac ako 100 %. 
Samozrejme, odporúčanie o zákaze výroby pálenky nebolo jediné, vydávali sa 
i ďalšie smernice a nariadenia s cieľom zabrániť hladomoru.

Neúroda roku 1794 bola tiež dôvodom, že Spišská župa vydala 25. novem-
bra 1794 výnos, ktorým sa stanovujú povinnosti hospodárov voči svojej čeľadi 
a stanovujú sa i mzdy pre jednotlivé kategórie zamestnancov.2 Najlepšie hono-
rovanou skupinou zamestnancov na panstvách boli kuchári, ktorí sa delili na 
tri kategórie. Podľa tohto výnosu mal dostať tzv. normálny kuchár bez stravy 
a ošatenia ročný plat 36 zlatých, lepší kuchár 48 zlatých a najlepší kuchár mal 
dostať ročný plat 72 zlatých. V tomto mzdovom výnose je ale vidno i diskri-
mináciu žien v platoch rovnakých kategórií zamestnaní. Napríklad normálna 
kuchárka mala dostať iba 15 zlatých a lepšia kuchárka len 20 zlatých ročne 
bez naturálnych požitkov, čo je iba 42 % platu mužov rovnakej kategórie. Toto 
zvýšenie platov ale nedokázalo pokryť infl ačný nárast cien a bolo len čiastoč-
nou kompenzáciou zvýšených životných nákladov. 

Porovnajme teraz ceny jednotlivých druhov obilia a obilných produktov                                       
v období rokov 1792 – 1800 na trhu v Spišskej Novej Vsi, pre ktorú sa za-
chovalo najviac údajov. Ceny sú rozdielne v jednotlivých obdobiach roka                                                                                                                   
i v jednotlivých mesiacoch a preto sme z cenových údajov vyrátali priemery 
za štvrťroky a z tých sme ďalej vychádzali.3 Priemerná cena múky bola v sle-
dovanom období 3 zlaté 51 grajciarov za bratislavskú mericu. Z tohto počtu je 

1  Štátny  archív Levoča (ďalej len ŠA L), Spišská župa (ďalej len SŽ), 859/1794.
2  ŠA L, SŽ, 962/1794.
3 Pozri  tiež: PALKOVÁ. Nina: Na prahu modernej spoločnosti (1772 – 1848) In: Dejiny mesta 

Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2014, s. 200 nn.      
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29 priemerných štvrťročných údajov, z čoho je 18 (62,1 %) nižších a 11 (37,9 
%) vyšších ako je priemerná cena. Najnižšia cena je v 3. štvrťroku 1796, kedy 
stojí jedna merica múky 1 zlatý 19 grajciarov a najvyššia je v 4. štvrťroku 
1800, kedy činí 4 zlaté 96 grajciarov. Táto cena je len o 3 grajciare vyššia ako 
bola cena múky v období enormnej drahoty v 2. štvrťroku 1795.

Ďalšou bežnou potravinou bolo proso, ktorého priemerná cena bola v sle-
dovanom období 3 zlaté 77 grajciarov za bratislavskú mericu. Z 27 priemer-
ných údajov je 18 (66,7 %) nižších a 11 (33,3) vyšších ako je priemerná cena. 
Najnižšia hodnota je 3 zlaté v 4. štvrťroku 1792 a najvyššia je opäť v období 
pred novou úrodou v 2. štvrťroku 1795, kedy činila 7 zlatých 26 grajciarov za 
bratislavskú mericu.

Priemerná cena pšenice je 2 zlaté 76 grajciarov. Z 36 údajov je 20 (55,5 
%) nižších a 16 (44,5 %) vyšších. Najnižšia cena je 2 zlaté 24 grajciarov v 4. 
štvrťroku 1792 a najvyššia 5 zlatých 14 grajciarov v 2. štvrťroku 1795 a činí  
4 zlaté 34 grajciarov.

Priemerná cena jačmeňa je 1 zlatý 45 grajciarov. Z 36 údajov je 23 (63,9 %) 
nižších a 13 (36,1 %) vyšších ako priemerná cena. Najnižšia cena je 91 graj- 
ciarov v 1. štvrťroku 1797 a najvyššia je 3 zlaté 71 grajciarov opäť v 2. štvrť- 
roku 1795.

Priemerná cena raže je 1 zlatý 78 grajciarov. Z 36 údajov je 22 (61,1 %) 
nižších a 14 (38,9 %) vyšších ako je priemerná cena. Najnižšia cena je 1 zlatý 
18 grajciarov v 3. štvrťroku 1792 a najvyššia je v 2. štvrťroku 1795 a činí                       
4 zlaté 34 grajciarov. 

Poslednou sledovanou obilninou je ovos, ktorého priemerná cena je 88 
grajciarov za bratislavskú mericu. Z 36 údajov je 19 (52,8 %) nižších a 17 
(47,2 %) vyšších ako je cena priemerná. Najnižšia cena je 50 grajciarov 3. 
štvrťroku 1796 a najvyššia je 1 zlatý 98 grajciarov opäť v 2. štvrťroku 1795.

Z uvedených údajov môžeme vypočítať i nárast cien jednotlivých druhov 
potravín v neúrodnom roku 1794, kedy vzrástli i ďalšie ceny. Jediným druhom 
trhových produktov, ktorého ceny sa i v tomto období nemenili je ľan, ktorý 
extrémne podmienky neúrody nepoškodili.

Praktická možnosť voľnej tvorby cien viedla k tomu, že sa v jednotlivých 
mestách nielen Spišskej župy nepodarilo ceny unifi kovať. Sumárne výkazy 
dosiahnutých trhových cien všetkých druhov tovarov v rámci župy dokumen-
tujú toto naše tvrdenie, rozdiely môžeme pozorovať i v susedných župách. 
Napr. na prelome rokov 1797/1798 stál jeden ťažný vôl v Poprade 16 zlatých, 
v Spišskej Sobote 20 zlatých a v Spišskom Podhradí až 32 zlatých. V rov-
nakom období stál 1 cent (cca 56 kg) ľanu v Poprade i v Spišskej Sobote 50 
zlatých, v Spišskom Podhradí iba 32 zlatých. Pre porovnanie môžeme uviesť 
napríklad cenu ošípanej, ktorej cena v Poprade bola 20 zlatých, v Spišskej                                     
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Sobote 18 – 20 zlatých a v Spišskom Podhradí 14 zlatých. Z uvedeného mô-
žeme konštatovať, že cena ošípanej sa nijak výrazne neodlišovala od ceny 
ťažného vola. Podobné diferencie sa prejavujú u väčšiny predávaných a sle-
dovaných druhov tovarov a uvedené príklady sú potvrdením nášho tvrdenia                                                                                                                               
o rôznosti cien v rámci jednej správnej jednotky. Iné ceny zisťujeme vo väčších 
mestách a iné, spravidla vyššie, sú na trhoch menších miest. Podrobný prehľad 
konania trhov na Spiši bol publikovaný v práci M. Suchého a I. Chalupeckého.4 
Samotný prehľad konania trhov v jednotlivých lokalitách je natoľko rozsiahly, 
že postihnúť všetky cenové výkyvy pri torzovitom dochovaní prameňov je 
prakticky nemožné. Nedá sa napr. postihnúť predaj potravinárskych produktov 
vo vlastnej réžii na rôznych zemepanských majetkoch, napríklad na majetkov 
rodiny Csáky, ktorá mala pomerne širokú sieť vlastných zásobovacích centier, 
kde sa používali i špeciálne sklenené platidlá.

Vývoj cien a tomu nezodpovedajúci rast miest názorne dokumentujú stále 
sa zhoršujúcu ekonomickú situáciu obyvateľstva s obrovským infl ačným tren-
dom v 90. rokoch 18. storočia. Veď práve v cenách sa odráža neuspokojivá 
situácia, ktorá je práve v postavení najširších vrstiev obyvateľstva, prejavuje 
sa i nárastom drahotných nepokojov, ktoré ale neboli pre neorganizovanosť 
schopné prerásť do masového odporu. Z prameňov sa dozvedáme o prípra-
ve povstaní na Spiši už v roku 1790.5 V roku 1792 vypukla vzbura proti ze-
mepánovi v Hrabušiciach.6 Podobných správ z 90. rokov 18. storočia, ktoré 
dokumentujú narastajúcu nespokojnosť, je pomerne veľké množstvo. Zaují-                                                                                                  
mavá správa je z roku 1799 zo Sloviniek, kde sa v tomto roku začali použí-
vať drevené peniaze, pretože bol absolútny nedostatok kovu na výrobu mincí                                                                                     
a používaného obeživa, čo je dosť kuriózne, pretože práve tu sa ťažilo najväč-
šie množstvo medenej rudy, z ktorej sa meď na razbu mincí vyrábala.7 Všetky 
tieto prejavy nespokojnosti boli hneď v zárodku potlačené i v regióne Spišskej 
župy i Provincie XVI spišských miest.

V tomto príspevku sme sa snažili čiastočne postihnúť ekonomický vývoj 
Spiša v závislosti na cenách poľnohospodárskych a remeselných tovarov.                    
Sme si vedomí toho, že sme nemohli do detailu rozobrať celkovú spoločen-
sko-ekonomickú situáciu regiónu a zaoberať sa hlbšie postavením poddaných, 
ktoré bolo výrazne odlišné v jednotlivých lokalitách tak rôznorodého regió-
nu, akým Spiš bol i po vydaní cisárskeho nariadenia o zrušení nevoľníctva.                        
Od tohto prvého podrobnejšieho príspevku by sa mala ďalej rozvíjať báda-
teľská činnosť historikov.

4 SUCHÝ, Michal: Dejiny Levoče. Košice 1974, s. 311 - 317; CHALUPECKÝ, Ivan: Dejiny                 
Levoče 2. Košice 1975, s. 126 – 129.                                                                                     

5 ŠA L, SŽ, 948/1794.
6  ŠA L, SŽ, 255/1794.
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Z nášho príspevku vyplýva, že cenové relácie potravinárskeho tovaru úz- 
ko súvisia s meteorologickými podmienkami, v čase neúrody prudko rastú 
ceny a v súvise s tým o ceny ostatnej produkcie. Najvýraznejšie sa prejavuje 
skokové zvýšenie cien v neúrodnom období rokov 1793 – 1794, kedy po ne-
úrode z dôvodu sucha. Potvrdili sa i tvrdenia mnohých ekonómov o previaza-
nosti trhu s cenami. Veríme, že predkladaný príspevok aspoň čiastočne rozšíri 
vedomosti a znalosti o ekonomickom vývoji na Spiši na konci 18. storočia.

Prílohy:
1. Priemerné realizované ceny obilia v Spišskej Novej Vsi

2. Realizované ceny na trhoch v Poprade a v Spišskej Sobote
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3. Realizované ceny na trhoch v Spišských Vlachoch a Spišskom Podhradí
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PREISE UND LÖHNE IN DER  ZIPS (SPIŠ) IN DEN 90ER JAHREN 
DES 18. JAHRHUNDERTS

Alois Židlík

Der Autor hat in  dem vorliegenden Aufsatz die Preise in der Zips des 18. Jahr-                
hunderts erforscht und in diesem Zusammenhang auch das Lohnniveau behandelt. 
Die Preisforschung erfreut sich innerhalb der Geschichtswissenschaften keiner großen 
Beliebtheit. Obwohl der Erforschung von Preisen seit den 50er Jahren des 20. Jahr-
hunderts mehr Aufmerksamkeit gewidmet worden war, existiert bislang keine umfa-
ssende Arbeit zu diesem Thema. In der letzten Zeit haben einige spezialisierte Uni-
versitätseinrichtungen die Erforschung dieses Themas für sich wiederentdeckt. Zum 
Forschungsgegenstand des vorliegenden Aufsatzes besteht eine relativ breite Quellen-
basis, etwa erhaltene Preislimitationen. Dennoch bestehen viele metrologische Fragen, 
die vom Autor aufgegriffen werden. Auf der Grundlage einer detailierten Analyse wird 
vom Verfasser dieser Studie die Preisentwicklung in der Zips beschrieben und tabella-
risch dargestellt.

       
Übersetzung: Dr. phil. Filip Fetko

.



181

Počiatky hokeja vo Vysokých Tatrách a Poprade

POČIATKY HOKEJA VO VYSOKÝCH TATRÁCH 
A POPRADE

Rastislav Ovšonka

Ak sa dnes v Poprade opýtate fanúšika popradského hokeja, kedy tu vzni-
kol hokej, odpoveď bude: Hokej v Poprade vznikol v Športovom klube Vysoké 
Tatry (ŠKVT) v roku 1926. S takouto interpretáciou sa stretneme aj na ofi ci-
álnej web stránke HK Poprad. Rok 1926 je aj na najnovších fan predmetoch, 
ktorých predaj spustil ofi ciálny partner klubu pred aktuálnou hokejovou sezó-
nou.

Hokejový klub Poprad, resp. jeho predchodcovia, vydal doteraz dve publi-
kácie venované histórii popradského, resp. podtatranského hokeja. Ešte v roku 
1958 vydal vtedajší Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy 
v Poprade publikáciu „30 rokov ľadového hokeja v Poprade“. V roku 1986 
vydala Telovýchovná jednota Pozemné stavby Poprad, pod ktorú patril aj ho-
kejový oddiel, publikáciu „Hokej pod Tatrami 1926 – 1986“. Kým v novšej 
publikácií sa hovorí o vzniku hokeja pod Tatrami v roku 1926, dokonca aj                                                                       
s konkrétnym dátum, a to 5. december 1926,1 v staršej sa hneď v úvode stretne-
te s formuláciou: Poprad – malé mestečko pod Tatrami bolo dejiskom prvého 
hokejového zápasu v roku 1930 (Neorganizovane sa hral hokej už v r. 1928).2 
Žiaden výsledok, miesto stretnutia, súper Popradu či akýkoľvek iný overiteľ-
ný údaj o prvom organizovanom či neorganizovanom zápase Popradu v jednej 
či druhej publikácii nie sú uvedené.

S rokom 1930 sa možno v staršej literatúre stretnúť oveľa častejšie a skôr 
ako s rokom 1926. Prečo teda klub oslavuje ako rok vzniku rok 1926? Ak klub 
o sebe niečo tvrdí a aj to oslavuje, mal by to mať nejakým spôsobom podlože-
né. Najideálnejšia by bola zakladacia listina, zápisnica z ustanovujúceho val-
ného zhromaždenia, či iný podobný dokument. Nič také sa však v hokejovom 
klube v Poprade nenachádza. Ak tomu tak niekedy aj bolo, zrejme sa to stratilo 
ešte začiatkom 90-tych rokov minulého storočia. Súčasný riaditeľ klubu mi 
osobne rozprával, ako niekedy začiatkom 90-tych rokov bývalé vedenie klubu 
vyhodilo do zberu plné auto dokumentov. Či sa tam nachádzali aj dokumenty 
z obdobia vzniku popradského hokeja sa dnes už nedozvieme. Veľa o poprad-
skom, prípadne tatranskom hokeji sa, bohužiaľ, nenachádza ani v popradskom 

1 MALIČKÝ, Július – MRÁZ, Jozef – ZAHRADNÍK, Jozef – Argalács, Mikuláš: Hokej pod                  
Tatrami 1926 – 1986. Poprad, 1986, s. 2.

2 ČIŠKO, Július: 30 rokov ľadového hokeja v Poprade. Poprad, 1958, s. 10.
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štátnom archíve. Okrem stručného zápisu v katastri spolkov o vzniku Športo-
vého klubu Vysoké Tatry z roku 1926, upravených stanov ŠKVT z prvej polo-
vice 30-tych rokov a zápisničnej knihy Popradského atletického klubu z roku 
1935 a pár novších dokumentov sa tam nenachádza žiaden dokument, ktorý by 
objasnil vznik hokeja vo Vysokých Tatrách či Poprade. Keďže zakladatelia či 
pamätníci vzniku hokeja už nie sú medzi nami, hlavným zdrojom informácií 
tak zostáva dobová tlač.

Prvé stretnutie Tatier s hokejom

Zrejme prvou zmienkou o hokeji vo Vysokých Tatrách je správička v no-
vinách Karpathen Post zo 16. novembra 1905. Noviny informujú, že do Tatier 
boli pozvaní dvaja nórski športovci, ktorí mali cez zimu vyučovať záujemcov 
vo viacerých druhoch športu, ako je sánkovanie, lyžovanie a aj hokej.3 Ho-
kej, ale v podobe bandy, s loptičkou, krátkymi hokejkami a na veľkom ihrisku 
sa vo Vysokých Tatrách hrával. Dôkazom sú dobové pohľadnice, na ktorých 
vidieť pánov, ale aj dámy, hrať túto podobu hokeja na klzisku v Tatranskej 
Lomnici. Evidentne však išlo len o zábavku pre hotelových a kúpeľných hostí.

Aj keď sa všeobecne hovorí o tom, že Vysoké Tatry sa prvýkrát stretli s ľa-
dovým hokejom v roku 1925, kedy sa na Štrbskom Plese a v Starom Smokovci 
uskutočnili Majstrovstvá Európy, ktoré sa považujú za impulz k vzniku ľado-
vého hokeja v podtatranskom regióne, ľadový hokej sa v Tatrách objavil už                                                                   
v roku 1920. V belgických Antverpách sa v tom roku konali olympijské hry,                                                                                                        
na ktoré bol zaradený aj ľadový hokej. Niekedy koncom zimy 1920, pred za-
čiatkom hier, sa do Tatier vybralo československé mužstvo, aby na Štrbskom 
Plese absolvovalo tréning, keďže hry sa konali až v apríli a okrem Tatier už 
v tom čase nikde nebol ľad. Českí hokejisti, ktorí tvorili reprezentačné muž-
stvo, si tu museli najskôr niekoľko dní odpratávať sneh z hladiny Štrbského 
plesa, aby si pripravili ihrisko. Hokejisti stihli odohrať dva modelové zápasy                             
a klzisko im zaviala snehová metelica. Takto si spomína na premiéru ľado-                                                                                                                                            
vého hokeja vtedajší hokejový brankár Ján Peka.4 Tento tréning neskôr spo- 
mína aj organizátor prvých tatranských hokejových turnajov a činovník Ski- 
klubu Bratislava Ferdinand Marek v časopise Vysoké Tatry, ktorý uvádza, že: 

3 Wintersport in der Hohe Tatra. In: Karpathen-Post, 1905, r. 26, č. 46, s. 1. Dostupné na in-
ternete: http://difmoe.eu/view/issue?ausgabe=46&content=Periodika&fi lename=Karpathenpost 
_1905_46_00001.tif&month=11&name=Karpathen+Post&title=Karpathen+Post&type=T&ye-
ar=1905.

4 ČUPKA, Milan - HOLKO, Ján – MORVAY, František – NÁPRSTEK, Maroš – NIŇAJ, Ivan:               
80 rokov slovenského hokeja, Bratislava 2009, s. 14 - 15.
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5 MAREK, Ferdinand: Medzinárodný hockeyový turnaj v Novom Smokovci. In: Vysoké Tatry, 
1931, r. I, č. 18, s. 1.

6 ČUPKA, M., 2009, s. 17 - 18.
7 Die 1. Wintersportwoche in der Hohen Tatra. In: Karpathen-Post, 1925, r. 46, č. 4, s. 2, dostup-

né na internete: http://difmoe.eu/view/issue?ausgabe=4&content=Periodika&fi lename=Kar-
pathenpost_1925_04_00002.tif&month=1&name=Karpathen+Post&title=Karpathen+Post&ty-
pe=T&year=1925.

8 Die Winterwoche des Karpathenvereines. In: Karpathen-Post, 1925, r. 46, č. 10, s. 2 - 3, dostup-
né na internete: http://difmoe.eu/view/issue?ausgabe=10&content=Periodika&fi lename=Kar-
pathenpost_1925_10_00002.tif&month=3&name=Karpathen+Post&title=Karpathen+Post&ty-
pe=T&year=1925.

Kanadský hockey, jeden z najkrajších a najzaujímavejších športov vôbec, bol 
v Tatrách pred zimnou sezónou 1928/29 len príležitostným hosťom. Len vtedy, 
keď čsl. hockeysti nemali inú možnosť, išli do Tatier. Pred jedným majstrov-
stvom Európy, tesne po prevrate, trénovali na Štrbskom Plese, lebo inde v ČSR 
nebol ľad.5 

V roku 1925 sa na Štrbskom Plese a v Starom Smokovci konali Majst-
rovstvá Európy v ľadovom hokeji. Československo sa stalo na domácej pôde 
majstrom Európy. Tieto majstrovstvá sa považujú za impulz k vzniku hokeja 
pod Tatrami. Aj keď tieto majstrovstvá prilákali množstvo divákov, trvalo ešte 
hodnú chvíľu, kým sa na Spiši začal hrávať hokej.6 Málo známym alebo neprá-
vom zabúdaným je fakt, že len týždeň po európskom šampionáte sa v Starom 
Smokovci uskutočnil 1. Zimný športový týždeň, ktorý zorganizoval Košický 
športový klub (KSC). Okrem iných zimných športov bol súčasťou programu 
športového týždňa aj hokejový turnaj, ktorý sa uskutočnil 17. januára. Išlo však 
o bandy hokej (Eishockey mit dem Balle). Zo Slovenska sa turnaja zúčastnili 
dva košické tímy: KSC a KAC (Košický atletický club) a tím ŠK Slávia Ban-
ská Bystrica. Okrem nich tu hrali dva budapeštianske tímy (BEV a BBTE)                                                                                                                                       
a jeden tím z Lipska. Turnaj vyhral tím BEV pred nemeckým a druhým buda-
peštianskym tímom. Tímy zo Slovenska nevyhrali ani jeden zápas. Turnaj sa 
hral ako „Majstrovstvá Slovenska“ pre rok 1925.7 Bol to vôbec prvý hokejový 
turnaj klubov vo Vysokých Tatrách, aj keď išlo o bandy hokej.

Ešte v tej istej sezóne sa uskutočnili aj zimné športové hry, ktorý zorgani-
zoval Karpatský spolok. Súčasťou hier boli aj hokejové zápasy, ale len pria-
teľské. Hralo sa 22. a 25. februára 1925 v Starom Smokovci. Prvý deň si za-
hrali 1. ČsŠK Košice proti kominovanému tímu KAC a Troppau (Opava) EV 
s výsledkom 19:16. V druhom zápase zvíťazil Troppau EV 1 nad Troppau EV 
28:6. Aj v tomto prípade šlo s najväčšou pravdepodobnosťou o bandy hokej.8  
Kluby z Košíc a Banskej Bystrice sú tak prvými klubmi z územia Slovenska, 
ktoré vo Vysokých Tatrách hrali hokej.
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O rok sa v Starom Smokovci v dňoch 6. a 7. januára 1926 konal 2. Zimný 
športový týždeň Košického športového klubu. Jeho súčasťou bol opäť turnaj 
o majstra Slovenska, ale už nielen v bandy hokeji, ale i v kanadskom hoke-
ji, hoci len v obmedzenej miere. V bandy hokeji sa majstrom Slovenska stal                                                                                                                                          
tím BKE Budapešť, pred Lipsko SC, BBTE Budapešť, SK Sparta Praha, Ko-
šicami a Strakonicami. Do turnaja v kanadskom hokeji sa zapojili len štyri 
tímy a odohrali sa len dva zápasy. Majstrom Slovenska v ľadovom hokeji pre 
rok 1926 sa stal Troppauer (Opava) EV, ktorý vyhral nad Spartou Praha 3:0,                      
na druhom mieste skončil viedenský Pötzleinsdorf SC, ktorý zdolal BKE                                                                                                                      
Budapešť 1:0. V tomto prípade možno hovoriť o prvom turnaji klubov v ľado-
vom hokeji vo Vysokých Tatrách.9  

Vznik Športového klubu Vysoké Tatry

Až v tejto chvíli vstupuje na scénu Športový klub Vysoké Tatry. 5. decem-
bra, podľa niektorých zdrojov 6. decembra, 1926 sa v byte Miloslava Slavíka       
v budove železničnej stanice v Starom Smokovci stretáva 22 prevažne Čechov, 
ale i pár Slovákov, ktorí sa rozhodli založiť Športový klub Vysoké Tatry. To, čo 
sa udialo v decembri 1926, opisuje Miloslav Slavík v časopise Vysoké Tatry, 
ktorý začal ŠKVT vydávať v roku 1931. Pôvodne chcela 22-členná partia zalo-
žiť iba akýsi krúžok, nakoniec z toho vzišiel Športový klub Vysoké Tatry, ktorý 
bol ofi ciálne zaregistrovaný a schválený príslušnými úradmi až v roku 1927. 
Už v januári začal ŠKVT aj so športovými aktivitami.10 Ak by niekto čakal, že 
to bude hokej, nebolo to tak. Ako prvé začal ŠKVT organizovať vo svojej prvej 
sezóne lyžiarske kurzy. Sám Slavík, ktorý sa označuje za zakladateľa hokeja 
vo Vysokých Tatrách i v Poprade, nehovorí nič o založení hokeja v ŠKVT                                                                                                                              
v roku 1926. V článku „Vysoké Tatry a šport“ v časopise Krásy Slovenska      
č. 9-10/1930, uvádza: S.K.V.T. bol pôvodne založený ako lyžiarsky klub, kto-
rý nemal žiadne prostriedky ani ihriská, takže nemohol pestovať iný šport.                                
V priebehu troch rokov si pomery vynútili postupne pestovať aj iné druhy 
športu. Vznik nového športového klubu v roku 1926 vo Vysokých Tatrách za-
znamenali aj dobové noviny. Napríklad Národní listy píšu o vzniku klubu, ale 
v rubrike venovanej lyžovaniu, a o klube píšu ako o lyžiarskom klube.11 

  9 Die Wintersportwoche des K.S.C.  In: Karpathen-Post, r. 47, č. 3. s. 2, dostupné na internete: 
http://difmoe.eu/view/issue?ausgabe=3&content=Periodika&fi lename=Karpathenpost_1926_ 
03_00002.tif&month=1&name=Karpathen+Post&title=Karpathen+Post&type=T&year=1926.

10 SLAVÍK, Miloslav: Pět roků S. K. Vysoké Tatry. In: Vysoké Tatry, 1931, r. 1, č. 1, s. 4 - 5.
11 Lyžařství. In: Národní listy, 1927, r. 67, č. 18, s. 4, dostupné na internete: http://krameri-

us.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:ae876087-435d-11dd-b505-00145e5790ea&q=#perio-
dical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:3cbc1997-435e-11dd-b505-00145e5790ea.
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Aj v zime 1926/27 sa vo Vysokých Tatrách konal Zimný športový týždeň 
KSC. V rámci neho sa konal turnaj v bandy i kanadskom hokeji. Jediným 
tímom zo Slovenska na turnaji bol Košický športový klub. Novovzniknutý 
ŠKVT sa na hokejovom turnaji nezúčastnil. Nasledujúcu sezónu 1927/28 sa 
okrem Zimného športového týždňa KSC v Starom Smokovci konal na Štrb-
skom Plese v dňoch 27. až 29. januára 1928 aj turnaj v kanadskom hokeji          
o Pohár ministra zdravotníctva a telesnej výchovy, ktorým bol v tom čase Jo-
zef Tiso. Organizátorom turnaja bol Československý zväz kanadského hokeja.                  
Na turnaji štartovalo československé národné mužstvo pod hlavičkou dvoch 
pražských tímov. Na turnaji sa zúčastnili aj dva nemecké tímy Charlottenburg 
SC a Nürnberg SC, a okrem nich aj Slávia Banská Bystrica a jeden košický tím. 
Športový klub Vysoké Tatry, hoci sa turnaj konal v jeho rajóne, sa na tomto tur-
naji nezúčastnil. Dobové noviny neskôr písali aj o tom, že Košice hrali ľadový 
hokej prvýkrát. Vo Vysokých Tatrách sa konal aj ďalší turnaj, tentoraz orga-
nizovaný československým hokejovým zväzom, ŠK Vysoké Tatry ani Poprad                                                                                                                                    
sa na ňom nezúčastnil.12 ŠKVT ani Poprad sa nezúčastnil ani na turnaji, ktorý 
na prelome rokov 1928 a 1929 organizoval Skiklub Bratislava na Štrbskom 
Plese a v Tatranskej Lomnici. Išlo o národný turnaj s prívlastkom „cvičný“, 
ktorý si kládol za cieľ aj položenie základov pre organizovanie národných tur-
najov v kanadskom hokeji na Slovensku. Víťazom sa stal suverénnym spôso-
bom SK Prostějov pred Skiklubom Bratislava, ČsŠK Košice a Sláviou Banská 
Bystrica.13 Prvým slovenským klubom, keďže KSC bol skôr maďarský klub 
(úradná reč bola maďarská), ktorý organizoval turnaj vo Vysokých Tatrách, tak 
bol bratislavský Skiklub a prvými slovenskými klubmi, ktoré sa na tomto tur-
naji zúčastnili boli Bratislava, Košice a Banská Bystrica. Ani na tomto turnaji 
sa nezúčastnil ŠKVT  Poprad, hoci podľa niektorých sa pod Tatrami hral hokej 
už od roku 1926. V tejto sezóne sa odohral ďalší ročník Zimného športové-
ho týždňa KSC, ktorého víťazom sa stal LTC Praha. Žiaden slovenský tím sa                                                                                                       
na tomto turnaji nezúčastnil.

ŠKVT začína s hokejom

Zmena prichádza až pred zimou 1929/1930. Zrejme prvou zmienkou                         
o existencii hokejového tímu Športového klubu Vysoké Tatry pochádza z 8. 
decembra 1929, kedy Národné noviny prinášajú krátku správu o konaní Val-
ného zhromaždenia ŠKVT. Posledná veta v správičke znie: Tejto zimy vstúpi 

12 Hockeyové závody o majstrovstvo Tatier skončené. In: Slovenský východ, 1928, r. 10, č. 26, s. 5.
13 ČUPKA, M. 2009, s. 21.
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14 Valné shromaždenie Šport. Klubu „Vysoké Tatry“. In: Národné noviny, 1929, r. 60, č. 144, s. 4.
15 KOLAŘÍK, E.: Hockey v Tatrách. In: Vysoké Tatry, 1931, r. 1, č. 2, s. 5.
16 Hockeyový turnaj v Novém Smokovci. In: Lidové noviny, 1929, r. 37, č. 655, s. 4.
17 ČUPKA, M. 2009, s. 24.
18 ČUPKA, M. 2009, s. 29.

v činnosť novozaložený hockeyový odbor klubu.14 Dopisovateľom viacerých 
českých novín bol tajomník ŠKVT Miloslav Slavík a zrejme on je aj auto-              
rom tejto správy. Na založenie hokeja v ŠKVT spomína s odstupom dvoch 
rokov člen vtedajšieho hokejového tímu ŠKVT Ed. Kolařík: Hokejový odbor 
bol založený na jeseň roku 1929 a hneď v nadchádzajúcej zime bol postavený 
prvý hokejový tím, ktorý prvýkrát verejne vystúpil na medzinárodnom hoke-
jovom turnaji v Novom Smokovci.15 

Spomínaný medzinárodný hokejový turnaj sa hral o Pohár Palace sana-
toria Dr. Szontagha a dnes je označovaný ako 1. ročník Tatranského pohára                              
v ľadovom hokeji. Konal sa v dňoch 29. decembra 1929 až 1. januára 1930                                                                                                                                       
na novopostavenom klzisku v Novom Smokovci, ktoré dali vybudovať maji-
telia sanatória. Klzisko sa nachádzalo na mieste, kde je dnes v Novom Smo-
kovci futbalové ihrisko. Hlavným organizátorom turnaja bol Skiklub Bratisla-
va, spoluorganizátorom Športový klub Vysoké Tatry. Na turnaji sa zúčastnilo 
11 tímov. Vysoké Tatry po dvoch prehrách 0:13 a 0:8 skončili na poslednom 
mieste. Zápas ŠKVT s Vyšehradom, ktorý Tatranci prehrali 0:13 sa hral 30. 
decembra 1929 a dobové noviny o zápase napísali: Vyšehrad mal ľahkú prá-
cu s mužstvom, ktoré v tomto zápase debutovalo. Bol to vôbec prvý zápas                                                
v kanadskom (ľadovom) hokeji, ktorý odohral hokejový tím Športového klubu 
Vysoké Tatry. Ten druhý, s Vysokoškolským športom Brno, odohrali Tatran-   
ci ešte v ten istý deň a prehrali ho 0:8.16 

Turnaj v Novom Smokovci predstavuje dôležitý medzník v histórii organi-
zovaného hokeja na Slovensku. Počas turnaja bola založená prvá organizácia 
zastrešujúca ľadový hokej na Slovensku. Zástupcovia Skiklubu Bratislava, ŠK 
Slávia Bratislava, ČsŠK Košice, ŠK Žilina a ŠK Vysoké Tatry založili Slo-
venskú župu Československého zväzu kanadského hokeja.17 

Ďalšie zápasy v prvej hokejovej sezóne ŠKVT odohrali tatranskí hokejisti 
na Majstrovstvách Slovenska, ktoré zorganizovala novozaložená župa v Ban-                                                                                                                                  
skej Bystrici v dňoch 15. a 16. februára 1930. ŠKVT tu postupne prehral                                            
so Žilinou 2:1, Bratislavou 2:0 a Banskou Bystricou 3:1.18 Dva turnajové                                                       
a tri majstrovské zápasy boli s najväčšou pravdepodobnosťou jediné zápasy 
ŠKVT v premiérovej sezóne.

Na základe uvedeného možno jednoznačne povedať, že hokejový odbor                
v Športovom klube Vysoké Tatry vznikol v závere (na jeseň) roku 1929.                                                                                                                                 
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V predposledný deň roku 1929 odohrali tatranskí hokejisti aj svoj prvý zápas, 
resp. prvé dva zápasy. V roku 1926 vznikol Športový klub Vysoké Tatry, ale nie                                                                                                                                        
hokej v ňom. Ten začali Tatranci hrať až v roku 1929. Aj v sezóne 1929/1930 
sa konal Zimný športový týždeň, vrátane hokejového turnaja. Jeho víťazom 
bol opäť LTC Praha a zúčastnili sa na ňom spolu len tri tímy.19  

Začiatky hokeja v Poprade

Až v nasledujúcej sezóne – 1930/1931 vstupuje na scénu Poprad. Zrej-
me prvá dobová zmienka o hokeji v Poprade je z 12. decembra 1930. Lidové          
noviny uverejnili krátku dvojvetovú správičku podpísanú skratkou Km, ktorej 
autorom bol s najväčšou pravdepodobnosťou Miloslav Slavík. V novinách sa 
uvádza: PAC Poprad rozhodol sa pestovať kanadský hokej. Má pre tento špor-
tový odbor výborné podmienky, hlavne v blízkych Tatrách.20 Na druhý deň sa 
o hokeji v Poprade zmieňujú aj noviny Národní listy, kde sa uvádza: Kanadu 
na Slovensku bude hrať ďalej Popradský Athletický Club, ktorý má výborné 
podmienky.21 

Aj keď sa nezachovala žiadna zakladajúca listina popradského hokejového 
klubu alebo zápisnica z rokovania výboru PAC-u o založení hokejového odbo-
ru, predsa sa v popradskom archíve nachádza jeden dokument, ktorý nepriamo 
potvrdzuje jeho vznik v roku 1930. V roku 1935 žiadalo vedenie Popradského 
atletického klubu popradský magistrát o bezplatné poskytnutie vody z mest-
ského vodovodu na výrobu ľadu. V žiadosti sa uvádza: Dolupodpísaný špor-
tový klub ako odbor Popradského atletického klubu začal svoju činnosť ešte 
v roku 1930 a oživil znova celkom upadnutý šport bruslenia v našom meste. 
Zdravý tento šport od tých čias čo rok sa vyvíjal, pribudlo brusliarov a naši 
hokejisti získali dávno nevídaný počet obecenstva. Pod žiadosťou je pečiatka 
Hokejového clubu Poprad a podpisy predstaviteľov klubu.22

Trochu viac informácií prinášajú noviny Slovenský východ začiatkom 
roku 1931: Šport: Poprader AC zriaďuje hockeyový team, ktorý bude pesto-                                                                                                                                    
vať kanadu. Vedenia sa ujal známy športovec z Košíc, Weinstein, ktorý teraz 

19 Internationale Wintersportwoche. In: Karpathen-Post, r. 51. č. 4, s. 2 - 3, dostupné na interne-
te: http://difmoe.eu/view/issue?ausgabe=4&content=Periodika&fi lename=Karpathenpost_1930 
_04_00002.tif&month=1&name=Karpathen+Post&title=Karpathen+Post&type=T&ye-
ar=1930.

20 In: Lidové noviny, 1930, r. 38, č. 624, s. 5.
21 In: Národní listy, 1930, r. 70, č. 341, s. 5.
22 Štátny archív Levoča, pobočka Poprad (ŠALE PP), Obecný úrad Poprad (OBCNÚ PP), sign. 

7209/1935.
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účinkuje v Poprade. Cieľom zriadenia tohto odboru bol Weinstein spolu s hráč-
mi PAC v Tatrách na turnaji v Novom Smokovci. - Ako vidno, kanadský hockey 
začína na Slovensku zapúšťať korene a bolo by skutočne nanajvýš potrebné, 
aby aj v Košiciach tento šport bol zriadený a sa ujal.23 Z tejto správičky možno 
usudzovať, že kanadský/ľadový hokej ešte ani v Košiciach nebol etablovaný.

Vznik hokeja v Poprade v roku 1930 spomína pri príležitosti 25. výročia 
vzniku PAC-u v roku 1937 aj jeho vtedajší predseda Jozef Šašinka. V novi-
nách Vysoké Tatry je uverejnený prepis jeho príhovoru na slávnostnom valnom 
zhromaždení PAC-u. Jozef Šašinka vtedy uviedol: V roku 1930, podľa vzoru 
ŠKVT, započali sme s kanadským hockeyom. Popradský atletický klub vznikol 
ešte v roku 1912. Pôvodne sa venoval len atletike a futbalu, neskôr pribudli                                                                                                                 
i ďalšie športy (stolný tenis) a neskôr aj hokej.24 Pod hlavičkou PAC-u odo- 
hral Poprad aj svoje prvé dva zápasy. Vôbec prvý zápas v ľadovom hokeji                                      
odohrali Popradčania 22. januára 1931 v Novom Smokovci proti miestnemu 
ŠKVT a prehrali ho vysoko 0:14. Odveta bola o týždeň neskôr, 29. januára                 
na klzisku v Poprade, kde Popradčania prehrali už len 0:6. Oba výsledky za-
znamenal Ed. Kolařík v hodnotení hokejovej sezóny ŠKVT 1930/1931 v ča-
sopise Vysoké Tatry.25 Možno povedať, že v oboch prípadoch išlo o prípravné 
zápasy, v ktorých sa Popradčania učili hrať ľadový hokej. O pár dní na to, 
1. februára, už Popradčania hrali na domácom klzisku hokejový zápas určený 
aj pre verejnosť. Súperom im bol tím LTC/ČLTK Plzeň. Popradčania prehrali 
1:6. Strelcom prvého popradského gólu sa stal Viliam Riczinger. Na druhý deň                                                                                                                                              
sa uskutočnila odveta, v ktorej dokázal Poprad remizovať s Plzňou 3:3. Po-
drobnú reportáž z prvého stretnutia s Plzňou prinášajú noviny Karpathen Post. 
V článku sa uvádzajú aj mená prvých popradských hokejistov, ktorými boli Ján 
Luczy, Ondrej Grofcsik, Viliam Riczinger, Zimann, Jozef Kovacs, Jozef Pau-
lik, Štefan Bodó, Imrich Fuchs, Gejza Luchs. Tu však noviny uvádzajú, že Po-
prad nastúpil pod hlavičkou Karpatského spolku.26 Zrejme aj zvyšnú časť prvej                                    
hokejovej sezóny odohral Poprad pod hlavičkou Karpathenvereinu. Dokladujú                                                                                                                                    
to aj dobové fotografi e prvých popradských hokejistov, ktorí sú oblečení                                                                                                             
v dresoch s iniciálkami KV Poprad. Už 15. februára si Poprad opäť zahral 
s ŠKVT, s ktorým remizoval 0:0 a s rovnakým výsledkom skončil v ten istý 
deň aj zápas Poprad – ČsŠK Košice, hoci iné noviny píšu, že zápas skončil 

23 In: Slovenský východ, 1931, r. 13, č. 6, s. 3.
24 ŠAŠINKA, J.: A.C. Poprad jubiluje. In: Vysoké Tatry, 1937, r. 7, č. 3, s. 2.
25 KOLAŘÍK, E.: Hockey v Tatrách. In: Vysoké Tatry, 1931, r. 1, č. 2, s. 5.
26 Der erste Eishockeywettkampf  einer Zipser Städtemannschaft. In: Karpathen-Post, 1931, r. 52, 
č. 6, s. 5, dostupné na internete: http://difmoe.eu/view/issue?ausgabe=6&content=Periodika&fi -
lename=Karpathenpost_1931_06_00005.tif&month=2&name=Karpathen+Post&title=Kar-
pathen+Post&type=T&year=1931.
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výsledkom 1:1. V novinách Slovenský Východ píšu o Poprade ako o Kar-
pathenvereine.27 Poprad sa v prvej sezóne 1930/31 nezúčastnil na turnaji                                                                                    
o Pohár Palace sanatoria, dnešnom Tatranskom pohári, ani na majstrovstvách 
Slovenska. Uvedené zápasy boli zrejme jediné, ktoré Poprad odohral vo svo- 
jej úvodnej sezóne. Do organizovaného hokeja sa Poprad zapojil až v nasledu-
júcej sezóne 1931/32.

V staršej literatúre sa možno stretnúť s tvrdením, že v Karpathenvereine 
sa najskôr hrával bandy hokej a až neskôr sa prešlo na kanadský hokej. V prí-                                                                                                                                
pade Popradu to ničím nie je podložené tvrdenie. Poprad od prvého zápasu 
hral výlučne kanadský hokej. Hneď nasledujúcu sezónu 1931/1932, kedy sa                              
už Poprad zapojil do organizovaných hokejových súťaží na Slovensku, sa po-
pradskí hokejisti stali pevnou súčasťou Popradského atletického klubu, ako 
jeden z jeho odborov pod názvom Hockey Club Poprad. Informovali o tom 
viaceré dobové noviny.28 

V nasledujúcich rokoch dosiahli hokejisti PAC Poprad svoje najväčšie 
úspechy. V rokoch 1933 až 1935 sa Popradčania stali trikrát po sebe majstrami 
Slovenska. Športové úspechy ŠKVT boli slabšie. Nepodarilo sa mu prejsť ani 
cez župné majstrovstvo východného Slovenska. Ak som spomínal, že v archí-
ve HK Poprad sa nezachovali žiadne dokumenty o vzniku hokeja v Poprade či 
Vysokých Tatrách, predsa sa podarilo zachovať jeden vzácny artefakt. Je ním 
plaketa/medaila pre HC Poprad, ktorý sa stal majstrom Východoslovenskej 
župy Československého zväzu kanadského hokeja v roku 1933. Je to vôbec 
prvé ocenenie, ktoré Poprad získal v ľadovom hokeji v histórii. Dnes sa na-
chádza v kancelárii výkonného riaditeľa HK Poprad. V uvedenej sezóne sa 
Poprad stal prvýkrát majstrom Slovenska.

Personálna, ale hlavne fi nančná náročnosť hokeja, boli dôvodmi na spo-
jenie síl ŠKVT a PAC Poprad. Od leta 1935 prebiehali intenzívne rokova-
nia medzi oboma klubmi o vytvorení spoločného hokejového tímu, o čom sú 
podrobné zápisy zo schôdzí výboru PAC-u. K dohode došlo v októbri 1935. 
ŠKVT a PAC sa dohodli na spojení hokejových odborov a vytvorení tímu pod 
názvom HC Tatry so sídlom v Novom Smokovci a Poprade.29 Vo výbore mali 
zastúpenie oba kluby. Pre hokejový tím ŠKVT bolo spojenie prínosom. Tat-
rancom sa vďaka tomu podarilo v roku 1936 získať titul majstra Slovenska. 

27 Šport: Ani jedna branka nepadla v troch zápasoch. In: Slovenský východ, 1931, r. 13, č. 39, s. 3.
28 Km: Nová hockeyová mužstva na Slovensku. In: Lidové noviny, 1931, r. 39, č. 614, s. 6; Tiež: 

Nový klub v Poprade. In: Vysoké Tatry, 1931, r. 1, č. 18.
29 ŠALE PP, Fond športového klubu AC Poprad, Zápisničná kniha A.C. Poprad 8. 4. 1935 – 

11. 12. 1940.
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Pre Popradčanov to bol už štvrtý majstrovský titul. Spoločný tím HC Tatry 
však nebol defi nitívou, pretože pred každou sezónou museli vedenia oboch 
klubov opätovne schvaľovať vytvorenie spoločného tímu. V sezóne 1936/37 
sa hokejisti HC Tatry predstavili ako prvý slovenský tím v novovytvorenej 
československej hokejovej lige. Pôsobenie HC Tatry, neskôr HC Tatry Poprad, 
by si vyžadovalo ďalší priestor.

Ak by sa za vznik hokeja považoval rok založenia športového klubu v tom 
ktorom meste, vo Vysokých Tatrách by to mohol byť rok 1926 a v roku 2016 
by si mohol hokej v Tatrách pripomínať 90 rokov od svojho vzniku. Hoci ak by 
sme mali byť úplne presní tak ide o založenie hokeja vo Veľkom Slavkove kam 
Nový Smokovec, kde mal ŠKVT sídlo, katastrálne v tom čase patril. V čase 
vzniku ŠKVT mesto Vysoké Tatry neexistovalo. V Poprade by sme však v ta-
komto prípade museli hovoriť o založení hokeja v roku 1912, kedy tu vznikol 
Popradský atletický klub, na ktorého pôde neskôr hokej vznikol. V roku 2016 
by tak hokej v Poprade mal už 104 rokov. To je však nezmysel.

To, čo sa dá potvrdiť a doložiť je, že na jeseň 2015 uplynulo 86 rokov                  
od založenia hokeja/hokejového odboru vo Vysokých Tatrách v Športovom 
klube Vysoké Tatry. V decembri 2015 uplynulo aj 86 rokov (30. december 
1929) od prvého hokejového zápasu tatranských hokejistov. Popradský ho-
kej je o rok mladší. V závere roka 2015 uplynulo 85 rokov od vzniku hokeja                                 
v Poprade, na pôde Popradského atletického clubu/Atletického clubu Poprad 
a v januári 2016 uplynulo 85 rokov (22. január 1931) od prvého zápasu po- 
pradských hokejistov.

Keď som v úvode spomínal dve staršie publikácie vydané hokejovým klu-
bom, ktoré sa venujú dejinám popradského hokeja, ani v jednej z nich sa ne-
spomína Popradský atletický club, resp. Atletický club Poprad, hoci na jeho 
pôde popradský hokej vznikol a takmer desať rokov bol jeho súčasťou. Pô-
sobenie PAC-u, ktorý defi nitívne zanikol v roku 1940, po takmer 30 rokoch 
existencie, by si tiež vyžadovalo spracovanie. Na jeho pôde vznikol a rozvíjal 
sa nielen hokej, ale aj futbal v Poprade.
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 OLYMPIONICI SPIŠA

Marián Kafka

Príspevok textovej fotogalérie pod názvom ,,Olympionici Spiša“ na ve-
deckej konferencii Spišského dejepisného spolku na tému ,,Z dejín spišského 
športu,“ konaného 24. októbra 2015, predkladáme v písomnej forme.

Na konferencii venovanej Dejinám Spišskej Novej Vsi v roku 2008 sme 
publikovali článok Osobnosti spišskonovoveského športu a v jej prvej časti                                                                                                                                     
olympionikov mesta Spišská Nová Ves. Do článku Olympionici Spiša sme        
zaradili tých olympionikov, ktorí sa narodili v regióne Spiš alebo v ňom pô-
sobili.

Pripomenieme si 120. výročie prvých Hier olympiády a  XXXI. Hier olym-
piády Rio de Janeiro, ktoré budú v  roku 2016.
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I.  o l y m p i j s k é   h r y   n o v o v e k é
6. a p r í l a   1 8 9 6
otvoril grécky kráľ

    na aténskom športovom štadióne
       pred 60 000 návštevníkmi.

Hier sa zúčastnilo 311 mužov  z 13 národov.
Na programe bolo 11 športov, súťažilo sa len v 9 športoch 

(veslárske a jachtárske sa neuskutočnili).

Súťažné športy: atletika, cyklistika, športová gymnastika, športová streľba, 
plávanie, šerm, vzpieranie, tenis a zápas bez rozdielu váh.

Grécko v hodnotení národov  získalo 46 medailí z toho 10 zlatých.

Najpopulárnejším pretekárom sa stal prvý víťaz prvého maratónskeho behu 
        L u i  s    S p y r i d o n

ZLATÝ MEDAILISTA

FRANTIŠEK KUNZO,  *17. 9. 1954 Spišský Hrušov
  XXII. OH Moskva 1980, zlatá medaila, futbal.

STRIEBORNÍ MEDALISTI

JENŐ UHLYÁRIK  *15. 10. 1893 Levoča - †23. 4. 1974 Budapešť
vo výprave Maďarska  OH 1924 VIII. Paríž 1924 – šabľa družstiev, 
 II. miesto.

SZEPES BELA  *5. 9. 1903 Spišská Nová Ves - † 20. 6. 1986 
– Vojtech STRAUCH Budapest
vo výprave Maďarska  IX. OH Amsterdam 1928, ľahká atletika, oštep 65,26,
 strieborná medaila, II. miesto za Maďarsko,
 I. ZOH Chamonix 1924, združené preteky.

IVAN MRÁZ  *24. 5. 1941 Levoča
vo výprave ČSSR  XVIII. OH Tokio 1964, futbal II. miesto.

ANTON ŠVAJLEN  *3. 12. 1937 Solčany
vo výprave ČSSR  XVIII. OH Tokio 1964, futbal II. miesto. 
 Bývalý tréner futbalistov TJ Lokomotíva Bane 
 Spišská Nová Ves.
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VINCENT LAFKO   *7. 7. 1945 Hranovnica - †15. 12. 2012 Prešov
vo výprave ČSSR   XX. OH Mníchov – II. miesto, hádzaná.

ANDREJ LUKOŠÍK   *15. 10. 1947 Levoča
vo výprave ČSSR   XX. OH Mníchov – II. miesto, hádzaná.

PAVOL SVITANA   *02. 09. 1948 Matejovce, okres Poprad
vo výprave ČSSR   XII.ZOH 1976 Innsbruck, ľadový hokej, 
  náhradník na striedačke proti USA a ZSSR. 
  Striebornú medailu nedostal.

IGOR LIBA   *4. 11. 1960 Prešov 
vo výprave ČSFR   XIV. ZOH Sarajevo II. miesto, ľadový hokej, 
  bývalý hráč HK Spišská Nová Ves.

BRONZOVÍ MEDALISTI

JÚLIUS TOČEK   *29. 09. 1939 Margecany – †07. 10. 2004 
vo výprave ČSSR  Winterthur, Švajčiarsko
    XVIII. OH 1964 Tokio – bronzová medaila, 
   veslovanie – osemveslica.

JURAJ MINČÍK   *27. 9. 1997 Spišská Stará Ves
vo výprave SR   XXVII. OH Sydney, vodný slalom, III. miesto.

IGOR LIBA   *4. 11. 1960 Prešov 
vo výprave ČSSR  XVI. ZOH Albertville 1992 ľadový hokej, 
   III. miesto, bývalý hráč HK Spišská Nová Ves.

PETER VESELOVSKÝ  *11. 11. 1964 Liptovský Mikuláš
vo výprave ČSFR   XVI. ZOH Albertville 1992, ľadový hokej 
  III. miesto, bývalý hráč HK Spišská Nová Ves.

PAVOL HURAJT        *4. 2. 1978 Poprad, 
vo výprave SR          XXI. Vancouver 2010 biatlon, 15 km s hromadným   
  štartom, III. miesto, bronzová medaila.

Olympionici Spiša



Z minulosti Spiša, XXIII, 2015

194

 
Olympionici  podľa jednotlivých športov:

ATLETIKA

MIRIAM BOBKOVÁ        *2. 3. 1979  Spišská Nová Ves
vo výprave SR               XXIX. OH Peking 2008, 100 m prekážky 
  – 37. miesto (13,65).

IGOR  KOVÁČ                 *12. 5. 1969 Krompachy
vo výprave ČSFR            XXV.  OH Barcelona  1992,  110 m prek., 
  vyradený v rozbehu,
vo výprave  SR           XXVI. OH Atlanta 1996,  110 m prek., 
  vyradený v medzibehu,
vo výprave  SR       XXVIII. OH Atény  2000,  110 m prek., 
  pre zranenie nenastúpil.
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SZEPES BELA    *5. 9. 1903 Spišská Nová Ves - † 20. 6. 1986
– Vojtech STRAUCH  Budapest
vo výprave Maďarska    IX. OH  1928 Amsterdam 1928, ľahká 
  atletika II. miesto, ľahká atletika, oštep 65,26 m.

BASKETBAL

GUSTÁV HRAŠKA  *5. 1. 1953 Spišská  Sobota
vo výprave  ČSSR       XXI. OH  Montreal 1976, 6. miesto,
                                        XXII. OH Moskva 1980, 9.miesto.

ANDREA CHUPÍKOVÁ-Kuklová 
vo výprave ČSFR  *7. 7. 1971 Poprad
                    XXV. OH Barcelona 1992, 6. miesto.                    
ALENA  KOVÁČOVÁ   *10. 11. 1978  Poprad
vo výprave SR    XXVII. OH Sydney 2000, 7. miesto.

SLÁVKA  FRNIAKOVÁ *9. 3. 1979 Žilina   
vo výprave SR                 XXVII. OH Sydney 2000, 7. miesto,  
                                         bývalá hráčka BK Rücon Spišská Nová Ves

BOX

ĽUDOVÍT PLACHETKA *27. 3. 1971 Gelnica 
vo výprave Česka         XXVI. OH Atlanta 1996, vyradený v 2. kole 75 kg.

CYKLISTIKA

DUŠAN  ŠKVARENINA *16. 10. 1939 Krompachy - † 16. 9. 1997 
vo výprave Českosloven- Bratislava 
ska    XVII. OH Rím 1960 – tandem s Miklušicom, 
  5. – 8. miesto.

PETER HRIC  *17. 6. 1965  Spišská Nová Ves
vo výprave SR              XXVI. OH Atlanta 1996, horská cyklistika, 
  cross country  30. miesto.                                                                          

MATEJ JURČO       *8. 8. 1984  Poprad
vo výprave SR                XXVIII. OH Atény 2004. Časovka jednotlivci
   36. miesto, cestné nedokončil,
                                  XXIX. OH Peking 2008, časovka 29. miesto, 
  cestné preteky jednotlivcov – nedokončil.
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JOZEF  REGEC             *29. 3. 1965 Kežmarok
vo výprave ČSSR         XXIV. OH Soul 1988, cestné preteky jednotlivcov,  
  10. miesto, časovka družstiev 100 km 8. miesto. 

FUTBAL

FRANTIŠEK  KUNZO   *17. 9. 1954 Spišský  Hrušov
vo výprave ČSSR           XXII. OH Moskva prvé  miesto  -  zlatá medaila.

IVAN MRÁZ           *24. 5. 1941 Levoča 
vo výprave ČSSR          XVIII. OH Tokio 1964 - strieborná medaila.

ANTON  ŠVAJLEN  *3. 12. 1937 Solčany
vo výprave ČSSR    XVIII. OH Tokio  1964 - strieborná medaila. 
                              Bývalý tréner TJ FO Lokomotíva Bane Spišská Nová
 Ves. 
JOZEF  JARABINSKÝ  *12 . 3. 1944 Jarabiná  
vo výprave ČSSR           XIX. OH Mexico City 1968,  
 družstvo nepostúpilo zo skupiny.

HÁDZANÁ

VINCENT  LAFKO  *7. 7. 1945 Hranovnica - † 15. 12. 2012 Prešov
vo výprave ČSSR      XX. OH Mníchov 1972  –  strieborná medaila.

ANDREJ  LUKOŠÍK  *15. 10. 1947 Levoča
vo výprave ČSSR       XX.  OH Mníchov 1972 – strieborná medaila.

PETER  KALAFUT   *19. 10. 1960 Kežmarok
vo výprave ČSFR          XXV. Hry olympiády, Barcelona 92,   9. miesto.

ŠTEFAN  KATUŠÁK *26. 10. 1949 Poproč
vo výprave ČSSR      XXI. Hry olympiády, Montreal 1976, cestujúci 
 náhradník, 7. miesto. Bývalý absolvent Strednej      
 priemyselnej školy chemickej  vo Svite.  

ŠERM

JENŐ UHLYÁRIK  *15. 10. 1893 Levoča  - †23. 4. 1974 Budapest
vo výprave Maďarska     VIII. OH Paríž 1924 - šabľa družstiev, II. miesto.                                           

ALEXANDER  BARTA *29. 1. 1892  † 16. 1. 1945 Siemensstadt ?
vo výprave ČSR   VIII. OH Paríž 1924, šabľa družstiev, 4. miesto. 
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TENIS

DANIELA  HANTUCHOVÁ 
vo výprave SR *24. 4 .1983  Poprad,
  XXVIII. Atény 2004,
                                        XXIX.  Peking 2008,
                                      XXX.  Londýn 2012.
 Nepostúpila do ďalších kôl v dvojhre ani v štvorhre.

VOJTECH KEHRILNG *25.1.1891 Spišská  Sobota - †26. 4. 1937 Budapest
Uhorsko vo výprave     V. OH Štokholm 1912,
               VIII. OH Paríž 1924. Nepostúpil do ďalších kôl 
 v dvojhre ani v štvorhre.

TRIATLON

Pavel  Šimko            *13. 2. 1982 Poprad
vo výprave SR            XXIX. OH  Peking 2008, preteky nedokončil.

VESLOVANIE

JÚLIUS TOČEK         *29. 9. 1939 Margecany  - †7. 10. 2004 Winterthur   
vo výprave ČSSR       XVIII. OH Tokio 1964,  bronzová medaila, 
 osemveslica.  

VOLEJBAL
HILDA  MAZÚROVÁ-Pisarčíková 
vo výprave ČSSR  *17. 8. 1943 Spišské Tomášovce
                      XIX. OH 1968  Mexico City, 6. miesto,
       XX. OH  1972  Mníchov, 7. miesto.

VODNÝ  SLALOM
JURAJ MINČÍK      *27. 9. 1979 Spišská Stará Ves
 vo výprave SR              XXVI. OH Atlanta 1996, C1 - 15. miesto,
                                     XXVII. OH  Sydney  2000, bronzová medaila.

VZPIERANIE
LÁSZLÓ BURONYI   *1918  Krompachy, †1982 
vo výprave Maďarska   XIV. OH Londýn 1948, váha 82,5 kg, 10. miesto,
                                      XV. OH Helsinki 1952, v trhu sa zranil, súťaž 
 nedokončil. 
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HRY ZIMNÝCH OLYMPIÁD – Z O H

BIATLON

PAVOL HURAJT  *4. 2. 1978 Poprad 
vo výprave SR        XX. Turín 2006, 
     XXI. Vancouver 2010,
     XXII. Soči 2014.

MARTIN OČENÁŠ     *25.8. 1987 Poprad
vo výprave SR       XXII. Soči 2014, 10 km, 12. štafeta biatlon, 
             68. miesto, jednotlivci.

RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE

MATÚŠ UŽÁK       *13. 4. 1981 Spišská Nová Ves 
vo výprave SR        XIX. Salt Lake City 2002,
     XX. Turín 2006.

TATIANA BODÓOVÁ *8. 5. 1991 Levoča 
 vo výprave SR        XXII. Soči 2014. 
    

BEH NA LYŽIACH, MUŽI, ŽENY

MARTIN BAJČIČÁK *12. 6. 1976 Dolný Kubín, člen ŠKP Štrbské Pleso
vo výprave SR       XVIII. Nagano 1998,
    XIX. Salt Lake City 2002,
    XX. Turín 2006,
            XXI. Vancouver 2010,
    XXII. Soči 2014.

IVAN BÁTORY       *3. 5. 1975 Liptovský Mikuláš, člen ŠKP Štrbské 
vo výprave SR Pleso
       XVII. Lillehammer 1994,
             XVIII. Nagano 998,
    XIX. Salt Lake City 2002,
    XX. Turín 2006,
             XXI. Vancouver 2010.

ŠTEFAN HAVRAN     *17. 5. 1937 Kežmarské Žľaby – † 9. 1. 2007 
vo výprave ČSSR Kežmarok
       IX. Innsbruck 1964, 50 km - 22. miesto, 
              30 km - 26. miesto.
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ALŽBETA HAVRANČÍKOVÁ   
vo výprave * 27. 9. 1963 Poprad
ČSSR, ČSFR a SR XV. Calgary 1988,
             XVI. Albertville 1992,
             XVII. Lillehammer 1994,
             XVIII. Nagano 1998.

VIERA KLIMKOVÁ *11. 8. 1957 Spišská Nová Ves
vo výprave ČSSR      XIV. Sarajevo 1984,                          
              XV. Calgary 1988.

ŠTEFAN KOVALČÍK   *15. 5. 1921 Kežmarok - † 22. 10. 1973 Bratislava
 vo výprave ČSR       V. St. Moritz 1948,
              VI. Oslo 1952.

DANIELA KOTSCHOVÁ 
vo výprave SR *19. 9. 1985 Poprad
        XXII. Soči 2014.

MICHAL MALÁK      *25. 8. 1980 Poprad
vo výprave SR        XIX. Turín 2006,
              XX. Vancouver 2010. 
LUKÁŠ MICHÁLAK   *7. 10. 1908 Ždiar – † 24. 11. 1988 Ždiar
vo výprave ČSR       IV. Garmisch-Parkenkirchen 1936.

PETER MLYNÁR *1. 3. 1988 Poprad
 vo výprave SR     XXI. Vancouver 2010,
              XXII. Soči 2014.

 MARTIN OČENÁŠ     *25. 8. 1987 Poprad
 vo výprave SR        XX. Turín 2006.

ANNA PASIAROVÁ    *18. 12. 1949 Tatranské Matliare
 vo výprave ČSSR,       XII. Innsbruck 1976,
              XIV. Sarajevo 1984.

VOJTECH STRAUCH *5. 9. 1903 Spišská Nová Ves – † 20. 6. 1986 
vo výprave Maďarska Budapest
    I. Chamonix 1924.

JÚLIUS STRAUCH      *18. 8. 1899 Spišská Nová Ves – † 2. 3. 1985 
vo výprave Maďarska Budapest
      I. Chamonix 1924.
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                                  SEVERSKÁ KOMBINÁCIA

JOZEF BACHLEDA  *23. 2. 1973 Poprad 
vo výprave SR        XVII. Lillehammer 1994.
MARTIN BAUER       *20. 12. 1972 Poprad 
vo výprave ČSFR, SR     XVI. Albertville 1992,
               XVII. Lillehammer 1994.

VLADIMÍR FRÁK       *15. 8. 1961 Dolný Smokovec 
vo výprave ČSSR       XIV. Sarajevo 1984.
MICHAL GIACKO      *27. 9. 1969 Poprad 
vo výprave SR         XVII. Lillehammer 1994.
JÁN KLIMKO       *30. 7. 1960 Zlatá Baňa, člen ŠKP Štrbské Pleso
vo výprave ČSSR        XIV. Sarajevo 1984,
               XVIII. Nagano 1988.
ŠTEFAN OLEKŠÁK *16. 1. 1940 Ždiar – † 1. 12. 1996 Praha 
vo výprave ČSSR        IX. Innsbruck 1964.
MICHAL PŠENKO       *8. 7. 1982 Poprad 
vo výprave SR         XIX. Salt Lake City 2002.
FRANTIŠEK REPKA *9. 1. 1966 Poprad
vo výprave ČSSR        XVIII. Nagano 1988.

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
MARTIN BENDÍK       *27. 4. 1993 Poprad
vo výprave SR          XXII. Soči 2014.
LUBOŠ BRCHEL        *7. 3. 1920 Kladno – †31. 10. 1981 Radvaň 
vo výprave ČSR nad Dunajom            
 V. St. Moritz 1948, bývalý člen TJ Tatranská 
 Lomnica.
JANKA GRANTNEROVÁ-ŠOLTÝSOVÁ           
vo výprave ČSSR         *30. 9. 1959 Kežmarok 
        XII. Innsbruck 1976,
                XIII. Lake Placid 1980, 
                XIV. Sarajevo 1984.
JANA GRANTNEROVÁ 
vo výprave SR *15. 7. 1989 Kežmarok 
          XX. Turín 2006, 



201

                XXI. Vancouver 2010,
                XXII. Soči 2014.

PETER JURKO         * 22. 9. 1967 Levoča 
vo výprave XV. Calgary 1988, 
ČSSR,ČSFR  XVI. Albertville 1992.

BARBORA KANTOROVÁ   
vo výprave SR *3. 3. 1992 Poprad 
          XXII. Soči 2014.

VLADIMÍR KRAJŇÁK*24. 9. 1927 Kežmarok – †15. 1. 2014 Poprad
vo výprave ČSR          V. St. Moritz 1948, 
                VII. Cortina D´Ampezzo 1956.

SOŇA MACULOVÁ  *20. 5. 1987 Krompachy 
vo výprave SR           XX. Turín 2006. 

ĽUDMILA MILANOVÁ
vo výprave *22. 3. 1967 Kežmarok 
ČSSR, ČSFR XV. Calgary 1988,
     XVI. Albertville 1992.         
MILAN PAŽOUT      *8. 6. 1948 Krompachy 
vo výprave ČSSR         X. Grenoble 1968.

ANTON ŠOLTÝS         *30. 4. 1937 Kežmarok 
vo výprave ČSSR         IX. Innsbruck 1964.

ADAM ŽAMPA          *13. 9. 1990 Kežmarok
 vo výprave SR          XXII. Soči 2014.

ANDREAS ŽAMPA       *13. 8. 1993 Kežmarok 
vo výprave SR          XXII. Soči 2014.

ĽADOVÝ HOKEJ, MUŽI, ŽENY

PETER ALMÁŠY  *11. 2. 1961 Poprad
vo výprave Francúzska XVI. Albertville 1992, 8. miesto.

ĽUBOŠ BARTEČKO  *14. 7. 1976 Kežmarok 
vo výprave SR          XIX. Salt Lake City 2002, 
                XX. Turín 2006, 
                XXI. Vancouver 2010. 
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PETER BONDRA        *7. 2. 1960 Luck (Ukrajina) 
vo výprave SR          XVIII. Nagano 1998, 
                XX. Turín 2006.

NIKOLETA CELÁROVÁ    
vo výprave SR *27. 2. 1983 Kežmarok
          XXI. Vancouver 2010.

ANNA DŽURŇÁKOVÁ*24. 1. 1983 Kežmarok 
vo výprave SR           XXI. Vancouver 2010.

NIKOLA GÁPOVÁ       *19. 6. 1989 Poprad 
vo výprave SR          XXI. Vancouver 2010.

EDUARD HARTMAN *5.6. 1965 Skalica
vo výprave SR           XVII. Lillehammer 1994,                  
 bývalý hráč HK Spišská Nová Ves.

MÁRIA HERICHOVÁ  *12. 6. 1990 Poprad
vo výprave SR           XXI. Vancouver 2010.

MARIÁN HOSSA         *12. 1. 1979 Stará Ľubovňa 
vo výprave SR        XIX. Salt Lake City 2002, 
                 XX. Turín 2006, 
                 XXI. Vancouver 2010,
                 XXII. Soči 2014.

ŠTEFAN JASEČKO    *5. 12. 1972 Spišská Nová Ves 
vo výprave SR           XVIII. Nagano 1998.

IGOR LIBA            *4. 11. 1960 Prešov 
vo výprave       XIV. Sarajevo 1984,
ČSSR, ČSFR                 XV. Calgary 1988, 
                XVI. Albertville 1992.

RICHARD LINTNER *15. 11. 1977 Trenčín
vo výprave SR           XIX. Salt Lake City 2002,
                 bývalý hráč HK Spišská Nová Ves.

MIROSLAV MARCINKO       
vo výprave SR *16. 1. 1964 Spišská Sobota 
           XVII. Lillehammer 1994.

TOMÁŠ MARCINKO  *11. 4. 1988 Poprad 
vo výprave SR           XXII. Soči 2014.
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PETRA PRAVLÍKOVÁ *4. 6. 1985 Levoča
vo výprave SR           XXI. Vancouver 2010.

ROMAN STANTIEN *16. 10. 1964 Poprad
vo výprave SR           XVIII. Nagano 1998.

RADOSLAV SUCHÝ *7. 4. 1976 Kežmarok 
vo výprave SR           XX. Turín 2006 .

PAVOL SVITANA     *2. 9. 1948 Matejovce
vo výprave ČSSR          XII. Innsbruck 1976.

PETER VESELOVSKÝ *11. 11. 1964 Liptovský Mikuláš,
vo výprave ČSFR          XVI. Albertville 1992,
                 bývalý hráč HK Spišská Nová Ves.

MIROSLAV ŠIMONOVIČ     
vo výprave SR *10. 8. 1974 Poprad 
           XVIII. Nagano 1998.

MARTIN ŠTRBÁK        *15. 1. 1975 Prešov 
vo výprave SR            XX. Turín 2006,
                  XXI. Vancouver 2010,
                  bývalý hráč HK Spišská Nová Ves.

SÁNKOVANIE, MUŽI, ŽENY

JÁN HARNIŠ            *13. 4. 1985 Poprad 
vo výprave SR          XXI. Vancouver 2010. 
VIERA GBÚROVÁ   *25. 9. 1991 Gelnica 
 vo výprave SR            XXII. Soči 2014 
                  jednotlivci 25. miesto, miešaná štafeta 10. miesto. 
MÁRIA JASENČÁKOVÁ
vo výprave *21. 10. 1957 Poprad 
ČSSR, ČSFR, SR      XIII. Lake Placid 1980, 
                  XIV. Sarajevo 1984, 
                  XVI. Albertville 1992, 
    XVII. Lillehammer 1994,
                  XVIII. Nagano 1998. 
WALTER MARX ml.  *20. 7. 1978 Poprad
vo výprave SR            XIX. Salt Lake City 2002, 
                  XX. Turín 2006.

Olympionici Spiša
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ĽUBOMÍR MICK  *17. 5. 1978 Poprad 
vo výprave SR             XIX. Salt Lake City 2002, 
                   XX. Turín 2006. 
BRANISLAV REGEC *13. 7. 1985 Poprad 
vo výprave SR             XXI. Vancouver 2010. 
VERONIKA SABOLOVÁ       
vo výprave SR *20. 3. 1980 Košice 
             XIX. Salt Lake City 2002, 
                   XX. Turín 2006, 
                   XXI. Vancouver 2010,
                   členka SŠŠR MV SR ŠKP Štrbské Pleso.

JAROSLAV SLÁVIK  *28. 1. 1976 Poprad 
vo výprave SR             XIX. Salt Lake City 2002,
                   XX. Turín 2006. 
MAREK SOLČANSKÝ *18. 11. 1992 Poprad
vo výprave SR             XXII. Soči 2014. 
KAROL STUCHLÍK   *13. 11. 1990 Poprad 
vo výprave SR             XXII. Soči 2014. 
JAN ŠIŠAJOVÁ        *1.2. 1985 Kežmarok 
vo výprave SR        XX. Turín 2006, 
                   XXI. Vancouver 2010. 
JOZEF ŠKVAREK   *19. 8. 1963 Poprad 
vo výprave SR             XVII. Lillehammer 1994. 
MIROSLAV ZAJONC *10. 6. 1960 Spišská Stará Ves 
vo výprave USA            XV. Calgary 1988.

Celkom olympionikov ktorí sa narodili či pôsobili v regióne Spiša: 98, OH 
67 a ZOH 31.

Podľa športov: Atletika 3, basketbal 4, box 1, cyklistika 4, futbal 4, hádza-
ná 4, veslovanie 1, volejbal 1, šerm 2, tenis 2, vodný slalom 1, vzpieranie 1, 
triatlon 1 (67).      

Biatlon 2, beh na lyžiach 11, ľadový hokej - muži, ženy 21, rýchlokor-
čuľovanie krátka dráha 2, sánkovanie 13, severská kombinácia 8, zjazdové 
lyžovanie 12 (31)..
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ZÁVER

Slovenský olympijský výbor vydal v roku 2010 metodickú publikáciu: 
,,Naši olympijskí medailisti a olympionici“ s podtitulom: „Olympijskí medai-
listi a olympionici zo Slovenska a spojení so Slovenskom”, autora Ľubomí-
ra Součka. Do prehľadu boli zaradení medailisti, olympionici v jednotlivých 
športoch, rodáci a tí ktorí pôsobili na Spiši. 

Dodatočne zaraďujeme Richarda Nejezchleba, rodáka z Ľubice, ktorý bol 
v rokoch 1970 – 1972 predsedom Československého olympijského výboru                        
v Prahe.

Olympionici Spiša
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OSOBNOSŤ ING. ALEXANDRA BARTU

Peter Bučka

Ing. Alexander Barta nie je neznámou osobnosťou. V roku 1978 v publiká-
cii Naši olympionici (Bratislava, s. 48 - 49) bola uverejnená informácia o ňom 
ako o olympionikovi Slovenska v období prvej Československej republiky. 
Napriek tomu, že ide o renomovaných autorov Jána Grexu a Mateja Nováka 
a skutočnosti, že prácu lektorovali ďalší významní športoví historici Jaromír 
Perútka a Franišek Kroutil, nie sú informácie celkom presné. Rovnako ako 
publikované informácie ďalších autorov. Ide predovšetkým o Vincenta Lafku 
s príspevkom v Zborníku Slovenskej olympijskej akadémie Bratislava z roku 
2002 pod názvom Alexander Barta - olympionik, (s. 107 - 108) a Jozefa Su-
lačeka: Aktivity židovskej inteligencie v Levoči do roku 1945 (publikovanom                  
v Z minulosti Spiša - XVII 2009, s. 148 - 149). Treba však povedať, že to 
má svoje objektívne príčiny a tou je predovšetkým tragický koniec uvedenej 
osoby a absencia pamätníkov a svedkov tejto udalosti. Na zvýraznenie zloži-
tosti tohto prípadu môžem doplniť, že ani informácie Jaroslava Holého, syna 
blízkeho priateľa a spolupracovníka Ing. Alexandra Bartu, ktorý v periodiku 
SME z 22. augusta 2006 publikoval článok o Ing. Alexandrovi Bartovi pod 
titulom Zbytočná smrť olympionika, nebol celkom založený na faktoch. Toto 
konštatovanie si dovolím uviesť na základe konzultácie s priamou príbuznou 
Ing. Alexandra Bartu, ktorou je jeho vnučka žijúca v Spojených štátoch ame-
rických. Základnú informáciu o osobe Ing. Alexandra Bartu môžeme nájsť 
aj v Lexikóne Košičanov 1848 - 1938 1. diel/A-I, ktorý spracoval JUDr. Ján                                                                                                                                      
Gašpar a vydalo vydavateľstvo EQUILIBRIA s.r.o. v roku 2014, ktoré spraco-
val na základe mnou poskytnutých informácií. 

Aká je teda objektívna pravda o živote tohto nášho olympionika? Alexan-
der Barta sa narodil 29. januára 1892 v Levoči v rodine Simona Teitelbauma 
a Sáli Teitelbaumovej, rodenej Zsagri. Otec pracoval ako krčmár v Olcnave                          
a matka pochádzala z Levoče. Nariadením Ministerstva vnútra č. 23421 z roku 
1909 mu bola povolená zmena pôvodného mena Teitelbaum na meno Barta, 
čo s ohľadom na spoločenskú situáciu v Uhorsku nebolo výnimočným javom. 
Po skončení základnej školy pokračoval v štúdiu na Pedestriálnom gymnáziu 
v Košiciach, kde maturoval v školskom roku 1909/1910. V Košiciach začal 
šermovať v Košickom atletickom klube - KAC, kde bol odbor šermu založený 
v roku 1908. V športovej aktivite pokračoval aj počas štúdia na Zememerač- 
skej fakulte Polytechnickej univerzity v Budapešti, kde promoval v školskom 
roku 1913/1914. Ďalší športový a kariérny rast pribrzdila prvá svetová vojna. 

Osobnosť Ing. Alexandra Bartu
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Povojnová situácia na Slovensku bola nestabilná, čo bolo spôsobené po-
litickou zmenou v susednom Maďarsku, kde po páde vlády vznikla Maďar-
ská republika rád vedená komunistickou vládou, ktorej vojská vtrhli na úze-
mie Slovenska a iniciovali vznik Východoslovenskej republiky rád. Situácia                                                                                                  
na Slovensku sa stabilizovala až po prijatí Trianonskej mierovej zmluvy                                                                             
v roku 1920, ktorá garantovala hranice nového štátu - Československa. Po-
stupne sa situácia normalizovala aj v oblasti športu, ktorý sa začal organizovať 
na národnostnom princípe. V roku 1921 sa Český šermiarsky zväz premenoval                                                                                 
na Československý šermiarsky zväz - ČŠZ. V čase svojho vzniku združoval 
celkom 12 šermiarskych klubov troch národností - československej, nemec-
kej a maďarskej. Do tejto skupiny patril aj Levočský športový klub. Na jeho 
založení sa v roku 1920 podieľal aj Ing. Alexander Barta, ktorý začal po skon-
čení vojny opäť šermovať. V klube vykonával aj funkciu pokladníka. Krátko                                                                     
po svojom vzniku začal Československý šermiarsky zväz organizovať národné 
majstrovstvá. V Košiciach okrem šermiarskeho odboru KAC boli po vzniku 
Československa založené Šermiarsky krúžok dôstojníkov Košice a Česko-
slovenský športový klub - odbor šermu. Vzájomné súperenie uvedených sub-
jektov výrazným spôsobom prispelo k rastu výkonnosti. Košice boli v tomto 
období centrom šermiarskeho športu na Slovensku. V roku 1924 zorganizoval 
KAC po prvý raz majstrovstvá Slovenska a až v neskoršom období sa tento 
šport začal organizovať na strednom a západnom Slovensku. V roku 1922 pre-
kvapil KAC pražských organizátorov svojou početnou prihláškou na majstrov-
stvá republiky. Najúspešnejším šermiarom zo Slovenska sa stal Ing. Alexander 
Barta, ktorý v silnej konkurencii českých šermiarov skončil v šerme šabľou 
na treťom mieste. O rok neskôr sa v rovnakej disciplíne sa stal vicemajstrom 
Československa a bol spoločne s pražskými šermiarmi Dvořákom, Jungman-
nom, Opplom a Švorčíkom nominovaný do československého šermiarskeho 
družstva na olympijské hry v Paríži. V rovnakom roku sa oženil s Auréliou 
Rozenthalovou (* 21. 6. 1900 – † 11. 12. 1944). 

Zatiaľ čo sa v roku 1920 československá olympijská výprava skladala vý-
hradne zo športovcov československej národnosti (pozn. autora - v skutočnosti 
išlo len o športovcov českej národnosti, pretože sa uznávala len českosloven-
ská národnosť), v roku 1924 boli do družstva nominovaní aj športovci ďalších                                                                                                                           
národností. Tu treba povedať, že Alexander Barta patril k tej skupine obyva-
teľov izraelitského vierovyznania, ktorá sa hlásila k československej národ-
nosti. Dokumentuje to skutočnosť, že krátko po vzniku Československa začal 
používať namiesto svojho pôvodného mena Sándor ekvivalent mena Alexan-
der. Ani v tomto prípade nešlo o nič mimoriadne, pretože v roku 1930 sa                                                                                                                                 
k československej národnosti hlásilo 32% izraelitov z celkového počtu                                        
180 504 obyvateľov. 
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V podmienkach prvej Československej republiky bol šport v drvivej väč-
šine amatérsky. Sféra profesionálneho športu zahrňovala iba zlomok nášho 
športového hnutia. Išlo iba o prvoligový futbal a niekoľko tenistov, pästiarov 
a zápasníkov. Športovci, ktorí reprezentovali krajinu, boli odkázaní na vlastné 
prostriedky a skromnú podporu štátu. Toto konštatovanie platí aj pre vrchol-
nú reprezentáciu akou bola účasť na olympijských hrách. Práve pre uvedené 
dôvody boli do československého šermiarskeho družstva nominovaní miesto 
ôsmich šermiarov len piati. Napriek tomu si toto šabliarske družstvo preklies-
nilo cestu až do fi nále, kde podľahlo víťazným Talianom i Maďarom zhodne 
5:11. Jedine nedostatok náhradníkov, ktorí by vystriedali unavených borcov, 
pripravilo naše družstvo o isté tretie miesto, ktoré obsadilo Holandsko. 

Aj po skončení olympijských hier sa Ing. Alexander Barta popri profesii 
stavebného inžiniera vo fi rme fi rmy A. Barta – E. Ormay venoval aj obľúbe-
nému športu. Napriek tomu, že aj v nasledujúcich rokoch patril k najlepším 
šermiarom KAC, za ktorý hosťoval, počet svojich štartov na medzinárodných 
podujatiach obmedzil. Na konci roku 1926 už štartoval za Levoču. Dňa 6. 7. 
1928 sa mu narodila dcéra Judita Bartová. Za touto rodinnou udalosťou mô- 
žeme nájsť aj dôvod ukončenia športovej kariéry. V roku 1930 získal zákazku 
na stavbu tunela na Spiši a založil si vlastnú stavebnú fi rmu v Spišskej Novej 
Vsi, kde žil a podnikal v nasledujúcom období. Počas pôsobenia v Spišskej 
Novej Vsi sa spriatelil s Jaroslavom Holým a od roku 1935 sa stal spoluma-
jiteľom kameňolomu v Ruskove pri Košiciach pod fi rmou Ing. Holý a spol.                      
V roku 1941 bola stavebná fi rma Ing. Alexandra Bartu v procese arizácie zru-
šená. Prvej vlne deportácie sa vyhol vďaka tomu, že získal na ministerstve 
hospodárstva výnimku ako stavebný inžinier. Naďalej bol zamestnaný pri vý-
stavbe tunela, ktorú jeho fi rma ako zákazku získala krátko pred zánikom Čes-
koslovenska. Perzekúciám v novom režime sa nevyhol. Preto keď došlo k ob-
sadeniu Slovenska vojskami nacistického Nemecka, rozhodol sa ukryť. Krátko 
pred odhalením úkrytu v Habušiciach, kde si pripravil úkryt, spáchala jeho 
manželka pod psychickým stresom vyplývajúcim zo sústavného prenasledo-
vania a hrozby deportácie samovraždu prijatím nadmerného množstva liekov                                                                                                                                           
na upokojenie. Rodinná tragédia mala ďalšie pokračovanie. Ing. Alexander 
Barta bol zaistený a následne deportovaný do Nemecka, kde v koncentračnom 
tábore Siemensstadt pri leteckom nálete dňa 16. januára 1945 zahynul. Do-
dajme, že dcéra Judita prežila vojnu vďaka pomoci priateľov a po vojne sa 
vydala a krátko na to sa vysťahovala spolu s manželom do Spojených štátov 
amerických.

Ing. Alexander Barta patrí medzi našich najúspešnejších olympionikov 
medzivojnového obdobia. Významnou mierou prispel k propagácií šermu ako 
športového odvetvia. Bol zakladajúcim členom Levočského športového klubu 

Osobnosť Ing. Alexandra Bartu
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a pôsobil aj v radoch jeho funkcionárov. Pre tieto skutočnosti si nepochybne 
zaslúži našu pozornosť.
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Neznáme diplomatické pramene k dejinám Spiša z obdobia vlády Bela IV.

PRAMENE

NEZNÁME DIPLOMATICKÉ PREMENE K DEJINÁM 
SPIŠA Z OBDOBIA VLÁDY BELA IV.

(PRÍSPEVOK K SPIŠSKÉMU DIPLOMATÁRU II.)

Peter Labanc

V čase, keď čitatelia dostanú do rúk prítomný zborník Spišského dejepis-
ného spolku, uplynie 45 rokov od publikovania prvého zväzku Slovenského 
diplomatára a neúprosne sa bude blížiť tridsaťročnica vydania jeho druhého 
dielu. Netreba pripomínať, že stále ide o bezprecedentné piliere slovenskej 
stredovekárskej historiografi e, ktoré iba ťažko môže niekto v najbližších ro-
koch prekonať. Existuje na to viacero objektívnych i subjektívnych dôvodov, 
avšak pomenovávať ich nie je úlohou tohto príspevku. Myslený je skôr ako 
pocta historikovi a editorovi prof. Richardovi Marsinovi a jeho neoceniteľnej 
námahe, ktorú vynaložil pri heuristike k Slovenskému diplomatáru. Tá je to-
tiž dôležitým zdrojom inšpirácie pre systematické vydávanie prameňov nielen                    
v celoslovenskom meradle, ale aj pre užšie vymedzené regionálne edičné po-
kusy.

Najdlhšiu cestu v tomto smere zatiaľ prekonala spišská historiografi a, tradí-
cia v tomto ohľade siaha ku Karolovi Wagnerovi do 18. storočia.1 V priebehu 
približne ďalšieho poldruha storočia boli publikované tri obsiahle dodatky.2 
Vznikol tak korpus, od ktorého začína každý bádateľ stredovekého Spiša. Na-
priek  tejto výnimočnosti však nejde o vyčerpávajúce zbierky, eventuálne po-
krývajúce pramene systematicky. Všetko sú to výbery z prameňov dostupných 
jednotlivým bádateľom. Aj preto je nutné pri akejkoľvek téme vykonať širšiu 
heuristiku. Nielen v iných pramenných edíciách, ale tiež priamo v archívnych 
fondoch, jednak priamo na Spiši, jednak v iných mimospišských (napr. Slo-

1 WAGNER, Carolus: Analecta Scepusii sacri et profani I. – IV. Viennae Posonii et Cassoviae                  
1774 – 1778.

2 BÁRDOSY, Joannes (ed.): Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis I. Leutchoviae 
1802; SCHMAUK, M. (ed.): Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis II. Szepesváraljae 
1889, 547 s; WEBER, S. (ed.): Supplementum III. Analectorum Terrae Scepusiensis. In: A Sze-
pesmegyei történelmi társulat évkönyve XI., 1908, 370 s.
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venský národný archív) a mimoslovenských (najmä Magyar Nemzeti Levéltár 
v Budapešti) archívoch.

Vývoj spišskej historiografi e za posledných niekoľko desaťročí odhaľu-
je obrovský potenciál, ktorý v nej drieme. Zároveň však ukazuje svoje slabé 
miesta, resp. naráža na svoje limity. Tieto slová by sa dali názorne ilustrovať 
na viacerých publikáciách poslednej dekády (práce autora tejto štúdie nevy-
nímajúc). Citeľnou totiž zostáva absencia vydávania pramenných edícií, hoci                          
v jednotlivých obdobiach nám úlohu zľahčujú celoslovenské,3 poprípade no-
všie celouhorské edície.4 

Vo všeobecnosti platí, že čím ďalej do minulosti ideme, tým väčšie percento 
zo zachovaných prameňov je v odbornej literatúre známych a publikovaných. 
Tento fakt súvisí najmä s ich kvantitou, ktorá prudko rastie v druhej polovici 
13. storočia v súvislosti s rozvojom spísomňovania v Uhorskom kráľovstve. 
Napriek tomu je stále možné systematickým výskumom nachádzať nové ne-
publikované listiny z najstaršieho obdobia a prispievať tak k lepšiemu pozna-
niu minulosti. Pretože čím viac prameňov má historik k dispozícii, tým viac 
otázok je schopný položiť. A až na tie je možné hľadať odpovede.

Charakteristika pramennej bázy k dejinám Spiša za vlády Bela IV.

Zo sledovaného obdobia sa k dejinám Spiša zachovalo celkom 114 diplo-
matických jednotiek, z ktorých drvivá väčšina bola už publikovaná. Z časové-
ho obdobia rokov vlády Bela IV. sa podarilo nájsť celkovo pätnásť nepubliko-
vaných listín so vzťahom k Spišu.

Graf 1: Štatistika publikovaných a nepublikovaných listín k dejinám Spiša z čias Bela IV.

3 Slovenský diplomatár pre roky 1209 – 1260, Slovenský regestár 1301 – 1323.
4 Napríklad Anjou-kori oklevéltár (Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium 

illustrantia) vychádzajúci od roku 1990, alebo Zsigmondkori oklevéltár publikovaný od roku 
1951.
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I táto jednoduchá štatistika naznačuje možnosti pramenného výskumu                       
k stredovekým dejinám Spiša. Z uvedeného grafu vyplýva, že aj napriek vyš-
šiemu konštatovaniu o najlepšej spracovanosti najstaršieho obdobia existuje 
stále priestor na podrobnejšiu heuristiku a je možné, že sa nájdu aj ďalšie star-
šie listiny.

O čosi štrukturovanejšie je rozvrstvenie podľa formy zachovania lis-
tín. Najzastúpenejšou kategóriou sú zachovania B – potvrdenia/konfi rmácie 
(37%), nasledujú hodnoverné odpisy (C, 23,6%) a na treťom mieste originály 
(A, 20%).

Graf 2: Štatistika foriem zachovania diplomatických prameňov k Spišu z čias Bela IV.

Drvivá väčšina listín k sledovanému obdobiu sa zachovala v stredovekých   
prameňoch, iba malú časť z korpusu poznáme z novovekých zachovaní (E, F, 
P, T).

Úroveň domácej spišskej diplomatickej praxe v rozmedzí rokov 1235 – 
1270 naznačuje štatistika vydavateľov listín. V tomto období jednoznačne do-
minuje kráľovská kancelária, z ktorej pochádza 61 listín. K nej treba prirátať 
aj vydania mladšieho uhorského kráľa Štefana, keďže jeho kancelária napo-
dobňovala kráľovskú. Domáci vydavatelia vydali celkom 25 listín (niektoré 
listiny majú dvoch alebo troch vydavateľov). Najaktívnejší z nich boli spišskí 
župani (10) a prepošti (6). Nízky počet listín Spišskej kapituly naznačuje, že jej 
funkcia hodnoverného miesta sa ešte len formovala. V podobnej situácii bol aj 
kláštor cistercitov v Spišskom Štiavniku.
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Legenda: 1 – kráľ; 2 – spišskí župani; 3 – spišskí prepošti; 4 – Spišská kapitula; 5 – Aba, vyslanec 
kráľa; 6 – spišskoštiavnickí opáti; 7 – pápeži; 8 – Jágerská kapitula; 9 – mladší uhorský 
kráľ; 10 – ostrihomskí arcibiskupi; 11 – taverník; 12 – kastelán Spišského hradu; 13 – 
stoličnobelehradský prepošt; 14 – šarišskí župan; 15 – Rikolf; 16 – Detrik; 17 – Privart; 
18 – spišskí farári; 19 – neznámy vydavateľ; 20 - falzá

Tieto štatistiky potvrdzujú dobovú dominanciu kráľovskej kancelárie                      
a trend upevňovania diplomatickej praxe v celouhorskom meradle.5 V nasle-
dujúcom období sa pomer kráľovských listín voči ostatným znižuje najmä v 
prospech domácich vydavateľov (predovšetkým Spišskej kapituly).

Graf 3: Štatistika vydaných listín podľa vydavateľa

5 MARSINA, Richard: Prvé obdobie uhorského diplomatického vývoja. In: Slovenská archivistika 
XXV, 2/1990, s. 18.
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Edícia

1.
Belo IV., uhorský kráľ, potvrdil predaj *Margecianky, ktorú pred-
tým od kohosi kúpil Matej, spišský prepošt.

(1235, 21. september – 1261/1262)

Originál sa nezachoval. Zmienka o listine sa zachovala v potvrdení Štefana 
V. z 24. júna 1270 uloženom v Štátnom archíve Prešov, Špecializované pra-
covisko Spišský archív v Levoči (ďalej len: ŠAP- SAL), fond Súkromný ar-
chív Spišskej kapituly, časť II, fasc. II, č. 666 (B). Jeho fotografi cká kópia sa 
nachádza v Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, Budapest (ďalej 
len: MNL-OL Budapest), Diplomatikai Fényképgyűjtemény (ďalej len: DF)                          
č. 272278. Znenie Štefanovho potvrdenia sa zachovalo aj v odpise Ostrihom-
skej kapituly z 15. novembra 1341 uloženom v ŠAP-SAL, fond Spišské pre-
poštstvo č. 63 (C). Jeho fotokópia sa nachádza v MNL-OL Budapest, DF                                                                                                                                  
č. 264176. Zmienka znie: – – – Exhibuit eciam idem prepositus 
patentes litteras eiusdem domini regis karissimi patris nostri 
continentes, quod cum Mathias, quondam prepositus de Sce-
pus,1 terram sancte Margarete2 in Scepus existentem nomine 
ecclesie sancti Martini a quibusdam iusto precio comparasset 
– – –. 
K dátumu: Listinu vydal Belo IV. v čase svojej vlády, najneskôr do roku 
1261/1262, keď Mateja nahradil na prepoštskom stolci Mutimír.

1 Matej, spišský prepošt (1239 – 1261/1262). 2 z. o. *Margecianka. LABANC, 
Peter: Spišskí prepošti do roku 1405. Trnava – Kraków 2011, s. 169 - 171.

2.
Matej, spišský prepošt, prenechal svojim bratom *Margecianku, 
ktorú od kohosi kúpil pre kapitulský Kostol sv. Martina.

(1235, 21. september – 1261/1262)

Originál sa nezachoval. Zmienky o listine sa zachovali v potvrdení Šte-                                                                                                                                  
fana V. z 24. júna 1270 uloženom v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív 
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Spišskej kapituly, časť II, 42, fasc. II, č. 666 (B). Jeho fotografi cká kópia                                                                                                                        
sa nachádza v MNL-OL Budapest, DF č. 272278. Znenie Štefanovho po-
tvrdenia sa zachovalo aj v odpise Ostrihomskej kapituly z 15. novembra 
1341 uloženom v ŠAP-SAL, fond Spišské prepoštstvo č. 63 (C). Jeho fo-
tokópia sa nachádza v MNL-OL Budapest, DF  č. 264176. Zmienka znie: 
– – – Mathias,1 quondam prepositus de Scepus, terram sancte 
Margarete2 in Scepus existentem – – – nomine fratrum suorum 
in privilegio super empcione eiusdem terre confecto fecisset 
annotari. – – – non obstante privilegio ad quod ipsam terram 
fratrum suorum nomine fecerat annotari Mathias,1 prepositus 
sepefatus – – –.
K dátumu: Listinu vydal spišský prepošt Matej po vydaní listiny Bela IV. 
(pozri listinu č. 1) pred koncom svojho pontifi kátu.

1 Matej, spišský prepošt (1239 – 1261/1262). 2 z. o. *Margecianka. LABANC, 
Peter: Spišskí prepošti do roku 1405. s. 169 - 171.

3.
Belo IV., uhorský kráľ, daroval Rikolfovi z Lomnice zem Plavá  
pri Bystranoch.

(1235, 21. september – 1270, 3. máj)

Originál listiny sa nezachoval. Zmienka o nej sa nachádza v listine Spišskej 
kapituly z roku 1275 zachovanej v odpise Spišskej kapituly z 21. júla 1415, 
ktorej originál je uložený v Archíve Spišského biskupstva, fond Hodnover-
né miesto Spišská kapitula, scr. 3, fasc. 1, nr. 13 (C). Jeho fotokópia sa 
nachádza v MNL-OL Budapest, DF  č. 262669. Zmienka znie: – – – pri-
vilegium illustris domini Bele, regis Hungarie, clare memorie, 
idem per Ricolphum ad manus suas fuerat devolutum – – –.
K dátumu: Presný čas vystavenia donácie kráľa Bela IV. nepoznáme, preto 
je možné len všeobecné datovanie jej vydania do obdobia jeho vlády.
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4.
Belo IV., uhorský kráľ, vymenil Fiochovi vežu na Spišskom hrade, 
ktorú sám postavil, za dediny Ordzovany a Poľanovce.

(1235, 21. september – 1270, 3. máj)

Originál listiny sa nezachoval. Zmienka o nej sa nachádza v listine Štefa-
na V. z 27. septembra 1270 zachovanej v novovekom hodnovernom odpise 
Spišskej kapituly z 25. mája 1529 uloženom v ŠAP-SAL, fond Súkromný              
archív Spišskej kapituly scr. 5, fasc. 1, nr. 1 (E). Jeho fotokópia sa nachádza 
v MNL-OL Budapest, DF č. 272352. Zmienka znie: – – – predicto 
Phyoch contulisset suo [i. e. Bela] privilegio roborando – – –.
K dátumu: Presný čas vystavenia donácie kráľa Bela IV. nepoznáme, preto 
je možné len všeobecné datovanie jej vydania do obdobia jeho vlády.
Literatúra: NOVOTNÁ, Mária (ed.): Terra Scepusiensis – Terra Christiana 
1209 – 2009, Levoča 2009, s. 166 (tam aj fotografi a).

5.
Matej, spišský prepošt, fundoval nové kanonické prebendy v Spiš-
skej kapitule.

(1239 – 1261)

Originál listiny sa nezachoval. Zmienka o jej potvrdení ostrihomským ar-
cibiskupom Benediktom sa zachovala v listine pápežského legáta Filipa 
z 28. februára 1279 uloženej v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív Spišská 
kapitula scr. 11, fasc. 1, nr. 13 (B). Jej fotokópia sa nachádza v MNL-OL 
Budapest, DF č. 272732. Znenie zmienky: – – – Sane sicut exhibi-
ta nobis vestra peticio continebatur pro vestre ecclesie hone-
stare bone memorie M., prepositus de Scypis,1 Strigoniensis 
diecesis, quasdam dignitates in ipso ecclesia provide ordinavit 
quam ordinacionem apostolico petustis munimine roborari. 
Nos igitur vestris precibus inclinati ordinacionem ipsam sicut 
sine pravitate provide facta est et hactenus pacifi ce observata 
et in litteris inde confectis ac in confi rmacione bone memorie 
Benedicti, Strigoniensis archiepiscopi,2 continetur auctoritate 
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qui fungimur apostolica confi rmamus et presentis scripti pa-
trocinio communimus – – –.
K dátumu: Nepoznáme presný čas vydania Matejovej listiny, preto ju môže-
me datovať len do obdobia jeho pôsobenia ako spišského prepošta. Horná 
hranica je určená podľa konca pontifi kátu ostrihomského arcibiskupa Be-
nedikta, ktorý mal Matejovu fundáciu potvrdiť.

1 Matej, spišský prepošt (1239 – 1261/1262). 2 Benedikt, ostrihomský arcibis-
kup (25. február 1254 – po 2. júli 1261). BEKE, Márgit: Esztergomi érsekek. 
Budapest 2003, s. 112.

6.
Belo IV., uhorský kráľ, potvrdil nadobudnutie majetkov Malá Ida, 
Šebastovce a Hernádpetri spišským prepoštom Matejom, ktoré 
kúpil od Petra a jeho príbuzných.

(pred 4. májom 1247)

Originál listiny sa nezachoval. Zmienka o nej sa nachádza v listine uhor-
ského kráľa Bela IV. zo 14. júna 1254 zachovanej v origináli uloženom                  
v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív Spišská kapitula, časť II, odd. 9,  scr. IV, 
fasc. 1, nr. 1 (B). Na tom istom mieste je uložený aj novoveký odpis z 18. 
(?) storočia (F). Ich fotografi cké kópie sa nachádzajú v MNL-OL Buda-
pest, DF  č. 272806. Znenie listiny Bela IV. sa zachovalo aj v stredovekom 
hodnovernom odpise Jasovského konventu z 27. júla 1345 uloženého v ŠA-
P-SAL, fond Súkromný archív Spišská kapitula, časť II, odd. 9, scr. IV, fasc. 
1, č. 8 (C1). Jeho fotografi cká kópia sa nachádza v MNL-OL Budapest, 
DF  č. 272813. Znenie listiny Bela IV. sa zachovalo v obsahovom odpise                            
v konfi rmácii uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého z 21. januára 1375 ulo-
ženej v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív Spišská kapitula, časť II, odd. 9, 
scr. IV, fasc. 1, nr. 13 (B), ktorej fotografi cká kópia sa nachádza v MNL-OL 
Budapest, DF č. 272818. Obsahový odpis listiny Bela IV. sa nachádza aj                
v listine uhorského palatína Mikuláša Sečianskeho z 5. februára 1386 ulo-
ženej v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív Spišská kapitula, časť II, odd. 9, 
scr. IV, fasc. 1, nr. 20 (C2). Hodnoverný odpis listiny Mikuláša Gorjanské-
ho vyhotovila Spišská kapitula 14. septembra 1402 a uložený je v ŠAP-SAL, 



219

Neznáme diplomatické pramene k dejinám Spiša z obdobia vlády Bela IV.

fond Súkromný archív Spišská kapitula, časť II, odd. 9, scr. IV, fasc. 1,                                                                                                                                     
nr. 29 (C3). Ich fotografi cké kópie sa nachádzajú v MNL-OL Budapest, DF  
č. 272825 a 272834. Znenie zmienky: – – – Adveniente itaque ter-
mino memoratus prepositus1 nostre [i. e. Bele regis Hungarie] 
confi rmacionis privilegium et Agriensis capituli2 litteras pre-
sentavit dilucide ostendentes possessiones et terras nominatas 
ad hominibus supradictis, ut premittitur emisse bona fi de et et 
hactenus ex eodem titulo iuste et pacifi ce possedisse – – –.
K dátumu: Zmienená transakcia prebehla pred 4. májom 1247, keď kráľ 
Belo IV. poveril komesa Privarta vyšetriť a vyriešiť spor o majetok Malá 
Ida, ktorý patril spišskému prepoštovi Matejovi. VARSIK, Branislav: Osíd-
lenie Košickej kotliny II. Bratislava 1973, s. 47; MARSINA, Richard (ed.): 
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Bratislavae 1987, s. 172 
– 173, č. 252. V listine Bela IV. z roku 1254 sa bez podrobností uvádza, že 
kúpa bola realizovaná v čase, keď nastal hladomor (tempore, quo famis 
pestilencia ingruebat), čo môže poukazovať na obdobie krátko po vpáde 
Mongolov.

1 Matej, spišský prepošt (1239 – 1261/1262). 2 Pozri listinu č. 7 v tejto edícii.

7.
Jágerská kapitula svedčila o nadobudnutí majetkov Malá Ida,  
Šebastovce a Hernádpetri spišským prepoštom Matejom, ktoré 
kúpil od Petra a jeho príbuzných.

(pred 4. májom 1247)

Originál listiny sa nezachoval. Zmienka o nej sa nachádza v listine uhor-
ského kráľa Bela IV. zo 14. júna 1254 zachovanej v origináli uloženom                    
v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív Spišská kapitula, časť II, odd. 9,  scr. IV, 
fasc. 1, nr. 1 (B). Na tom istom mieste je uložený aj novoveký odpis z 18. 
(?) storočia (F). Ich fotografi cké kópie sa nachádzajú v MNL-OL Buda-
pest, DF  č. 272806. Znenie listiny Bela IV. sa zachovalo aj v stredovekom 
hodnovernom odpise Jasovského konventu z 27. júla 1345 uloženého v ŠA-
P-SAL, fond Súkromný archív Spišská kapitula, časť II, odd. 9, scr. IV, fasc. 
1, č. 8 (C1). Jeho fotografi cká kópia sa nachádza v MNL-OL Budapest, DF  
č. 272813. Znenie listiny Bela IV. sa zachovalo v obsahovom odpise v kon-
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fi rmácii uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého z 21. januára 1375 uloženej 
v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív Spišská kapitula, časť II, odd. 9 scr. IV, 
fasc. 1, nr. 13 (B), ktorej fotografi cká kópia sa nachádza v MNL-OL Buda-
pest, DF  č. 272818. Obsahový odpis listiny Bela IV. sa nachádza aj v lis-
tine uhorského palatína Mikuláša Sečianskeho z 5. februára 1386 uloženej 
v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív Spišská kapitula, časť II, odd. 9, , scr. 
IV, fasc. 1, nr. 20 (C2). Hodnoverný odpis listiny Mikuláša Gorjanského 
vyhotovila Spišská kapitula 14. septembra 1402 a uložený je v ŠAP-SAL, 
fond Súkromný archív Spišská kapitula, časť II, odd. 9, scr. IV, fasc. 1, nr. 
29 (C3). Ich fotografi cké kópie sa nachádzajú v MNL-OL Budapest, DF                   
č. 272825 a 272834. Znenie zmienky: – – – Adveniente itaque ter-
mino memoratus prepositus1 nostre [i. e. Bele, regis Hunga-
rie] confi rmacionis privilegium2 et Agriensis capituli litteras 
presentavit dilucide ostendentes possessiones et terras nomi-
natas ad hominibus supradictis, ut premittitur emisse bona fi de                                                                                                    
et et hactenus ex eodem titulo iuste et pacifi ce possedisse – – –.
K dátumu: Zmienená transakcia prebehla pred 4. májom 1247, keď kráľ 
Belo IV. poveril komesa Privarta vyšetriť a vyriešiť spor o majetok Malá 
Ida, ktorý patril spišskému prepoštovi Matejovi. VARSIK, Branislav: Osíd-
lenie Košickej kotliny II. Bratislava 1973, s. 47; MARSINA, Richard (ed.): 
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Bratislavae 1987, s. 172 
– 173, č. 252. V listine Bela IV. z roku 1254 sa bez podrobností uvádza, že 
kúpa bola realizovaná v čase, keď nastal hladomor (tempore, quo famis 
pestilencia ingruebat), čo môže poukazovať na obdobie krátko po vpáde 
Mongolov.

1 Matej, spišský prepošt (1239 – 1261/1262). 2 Pozri listinu č. 6 v tejto edícii.

8.
Benedikt, ostrihomský arcibiskup, potvrdil fundovanie kanonic-
kých prebend prepoštom Matejom v Spišskej kapitule.

(1254, 25. február – 1261)

Originál listiny sa nezachoval. Zmienka o nej sa zachovala v listine pápež-
ského legáta Filipa z 28. februára 1279 uloženej v ŠAP-SAL, fond Súkromný 
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archív Spišská kapitula scr. 11, fasc. 1, nr. 13 (B). Jej fotografi cká kópia sa 
nachádza v MNL-OL Budapest, DF č. 272732. Znenie zmienky: – – – Sane 
sicut exhibita nobis vestra peticio continebatur pro vestre ecclesie 
honestare bone memorie M., prepositus de Scypis,1 Strigonien-
sis diecesis, quasdam dignitates in ipso ecclesia provide ordinavit 
quam ordinacionem apostolico petustis munimine roborari. Nos 
igitur vestris precibus inclinati ordinacionem ipsam sicut sine 
pravitate provide facta est et hactenus pacifi ce observata et in lit-
teris inde confectis ac in confi rmacione bone memorie Benedicti, 
Strigoniensis archiepiscopi,2 continetur auctoritate qui fungimur 
apostolica confi rmamus et presentis scripti patrocinio communi-
mus – – –.

K dátumu: Nepoznáme presný čas vydania Benediktovho potvrdenia, preto 
ho môžeme datovať len rámcovo do obdobia jeho pôsobenia ako ostrihomské-
ho arcibiskupa.

1 Matej, spišský prepošt (1239 – 1261/1262). 2 Benedikt, ostrihomský arcibis-
kup (25. február 1254 – po 2. júli 1261). BEKE, Márgit: Esztergomi érsekek, 
s. 112.

9.
Belo IV., uhorský kráľ, riešil spor o dediny Malú Idu, Šebastovce 
a Hernádpetri medzi Michalom z rodu Aba a Matejom, spišským 
prepoštom.

1254, 14. júna

Originál na pergamene (595 x 380 + 85 mm) uložený v ŠA ŠAP-SAL, fond 
Súkromný archív Spišská kapitula, časť II, odd. 9, scr. IV, fasc. 1, nr. 1 (A). 
Na tom istom mieste je uložený aj novoveký odpis z 18. (?) storočia (F). Ich 
fotografi cké kópie sa nachádzajú v MNL-OL Budapest, DF č. 272806. Zne-
nie listiny sa zachovalo aj v stredovekom hodnovernom odpise Jasovské-
ho konventu z 27. júla 1345 uloženého v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív 
Spišská kapitula, časť II, odd. 9, scr. IV, fasc. 1, č. 8 (C1). Jeho fotografi cká 
kópia sa nachádza v MNL-OL Budapest, DF č. 272813. Znenie listiny sa 
zachovalo v obsahovom odpise v konfi rmácii uhorského kráľa Ľudovíta I. 
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Veľkého z 21. januára 1375 uloženej v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív 
Spišská kapitula, časť II, odd. 9 scr. IV, fasc. 1, nr. 13 (B), ktorej fotogra-
fi cká kópia sa nachádza v MNL-OL Budapest, DF č. 272818. Obsahový 
odpis listiny Bela IV. sa nachádza aj v listine uhorského palatína Mikuláša 
Sečianskeho z 5. februára 1386 uloženej v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív 
Spišská kapitula, časť II, odd. 9, scr. IV, fasc. 1, nr. 20 (C2). Hodnoverný 
odpis listiny Mikuláša Gorjanského vyhotovila Spišská kapitula 14. sep-
tembra 1402 a uložený je v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív Spišská kapi-
tula, časť II, odd. 9, scr. IV, fasc. 1, nr. 29 (C3). Ich fotografi cké kópie sa 
nachádzajú v MNL-OL Budapest, DF  č. 272825 a 272834.

Bela, Dei gracia, Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, 
Gallicie, Lodomerie Cumanieque rex, omnibus presentes litte-
ras inspecturis, salutem in omnium Salvatore. ǁ Tociens negocia 
in recidive quescionis scrupulum revocantur, ut nisi litigancium 
presumpcio lege regia radicitus extirpetur dato libello repudii 
concordia extra mundi terminos ǁ exulabit. Ad universorum igitur 
noticiam volumus pervenire, quod cum Michaela comes, frater 
Edemyn, de genere Aba, fi delem nostrum magistrum Mathiam, 
prepositum de Scepus,1 super quibusǁdam possessionibus sive 
terris Ida2 scilicet cum omnibus suis pertineciis et Scebus3 ac Fel-
garadna,4 quas a Petro, fi lio Kail, et fi liis ipsius et a fi liis Georgii, 
fratris eiusdem Petro, videlicet Eguruh et Alexandro, et a Pousab 
et Matheo, fi lio eiusdem, tempore, quo famis pestilenciac ingrue-
bat, sibi et ecclesie sue sancti Martini de Scepus predicto et suc- 
cessoribus suis cum pecunia reddituum ecclesie sue memorate 
ducentis scilicet et quinquaginta marcis fi ni argenti sub suis ve-
ris metarum cursibus et antiquis tytulo comparaverat empcionis 
perpetuo possidendas, in nostre maiestatis presenciam evocasset 
dicens medietatem ipsarum terrarum ad se iure hereditario perti-
nere. Prenominatus prepositus nobis in loco iudiciali sedentibus 
respondit ex adverso, quod dictas terras bona fi de iusto tytulo iure 
videlicet empticio possidebat, ad quod eciam dixit privilegium 
se habere, et licet nobis prima facie visum esset, ut idem pre-
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positus venditores ipsarum terrarum producere debuisset, quia 
tamen idem fi delis noster prepositus asserebat, quod ipsius ven-
dicionis refricacio ex malicia procederet venditorum, et quod 
ex voluntate ipsorum suorum eciam omnium adhibito consilio 
cognatorum ipsas possessiones et terras Michaela repeteret sepe-
fatus ipsos venditores non precepimus statuendos interloquendo 
de baronum nostrorum consilio decernentes, ut per sua privile-
gia comprobaret, quo titulod vel quo iure terras sive possessiones 
possideat pretaxatas prefi gentes terminum quando sua super hoc 
exhibere debeat documenta. Adveniente itaque termino memo-
ratus prepositus nostre confi rmacionis privilegium5 et Agriensis 
capituli litteras6 presentavit dilucide ostendentes possessiones et 
terras nominatas ad hominibus supradictis, ut premittitur emisse 
bona fi de et et hactenus ex eodem titulo iuste et pacifi ce posse-
disse. Nos vero racionibus et allegacionibus parcium plenius                                                                          
intellectis ad nostrum nichilominus recurrentes edictum, quod de 
baronum nostrorum consilio fecimus delibrato,e ut possessiones 
sive terras distractas famus tempore pro certa pecunie quantitate 
aliquo excogitato ingenio nec ipsi venditores nec aliqua ipsorum 
propinquitas vel descendentes ab eis repetendi vel vendicionem 
aliquatenus inpugnandi aliquam habeant facultatem vel in empto-
rem quoquomodo suam possint dirigere. Accionem prenominatas 
possessiones et terras cum omnibus suis utilitatibus et pertinenciis 
secundum cursus suarum antiquarum limitacionum supranomina-
to magistro M. preposito et dicte ecclesie sue ac successoribus 
suis dimisimus pacifi ce possidendas, prefato Michaeli et heredi-
bus ipsius ac descendentibus ab eis et omnibus, qui ipsum Micha-
elemg aliqua consanguinitatis tangunt linea perpetuum super hoc 
silencium sentencialiter imponenetes. Ut igitur huius rei seriem 
nulla litigancium valeat cupiditas retractare ad perpetuam fi rmi-
tatem presentes litteras concessimus duplicis sigilli nostri muni-
mine perenniterh roboratas. Datum anno ab incarnacione Domini 
millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, decimo octavo 
kalendas iulii, regni autem nostri anno decimo nono.
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1 Matej, spišský prepošt (1239 – 1261/1262). 2 Malá Ida, okres Košice-okolie. VARSIK, Brani-
slav: Osídlenie Košickej kotliny II. Bratislava 1973, s. 47 – 51. 3 Šebastovce, VARSIK, Branislav: 
Osídlenie Košickej kotliny I. Bratislava 1964, s. 270 – 276. 4 Hernádpetri, Maďarsko. VARSIK, 
Branislav: Osídlenie Košickej kotliny I. Bratislava 1964, s. 358 – 361. 5 Pozri listinu č. 6 v tejto 
edícii. Pozri listinu č. 7 v tejto edícii.

a V C1 Mychael. b V C1 Posa. c V C1 pestilencie. d V C1 tytulo. e Tak v A. f V C1 Mychaeli. g V C1 
Mychaelem. h V C1 peremniter.

10.
Aba, vyslanec uhorského kráľa Bela IV., poverený revíziou ma-
jetkovej držby na Spiši, ponechal Štefana v držbe zeme Hnojník.

(1255)

Originál listiny sa nezachoval. Zmienka o nej sa nachádza v listine uhorské-
ho kráľa Karola Róberta z 31. januára 1324 uloženej v MNL-OL  Budapest, 
Diplomatikai Levéltár č. 1404 (B). Znenie zmienky: – – – quam terram 
[i. e. Gnaynyk] sicut in privilegio regis Bele felicis recordacio-
nis pro avi nostri karissimi contineri vidimus olim comes Aba, 
qui ad ordinandum terras de Scepus per ipsum regem Belam 
fuerat deputatus et transmissus ipsi comiti Stephano auctorita-
te regia assignavit emanatum petens nos humili cum instancia 
ut tam assignacionem ipsius comitis Aba et confi rmacionem 
dicti regis Bele1 super eadem assignacione terre predicte habi-
tam – – – transsumpmi faciendo ratam habere et ad uberiorem 
cautelam ac confi rmacionem sui iuris nostro dignaremur privi-
legio confi rmare.
K dátumu: Listina bola vydaná pravdepodobne v roku 1255, keď Aba z po-
verenia kráľa vykonával majetkovú revíziu na Spiši. Z tohto roku sa zacho-
vali ďalšie podobné listiny: MARSINA, Richard (ed.): Codex diplomaticus 
et epistolaris Slovaciae II. Bratislavae 1987, s. 340, č. 490*; s. 342, č. 492; 
s. 347, č. 498; s. 355 – 356, č. 512.

1 Pozri listinu č. 11 v tejto edícii.
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11.
Belo IV., uhorský kráľ, potvrdil listinu svojho vyslanca Abu, kto-
rou po revízii ponechal Štefana v držbe zeme Hnojník.

(1255 – 1256)

Originál listiny sa nezachoval. Zmienka o nej sa nachádza v listine uhor-
ského kráľa Karola Róberta z 31. januára 1324 uloženej v MNL-OL  Bu-
dapest, Diplomatikai Levéltár  č. 1404 (B). Znenie zmienky: – – – quam 
terram [i. e. Gnaynyk] sicut in privilegio regis Bele felicis re-
cordacionis pro avi nostri karissimi contineri vidimus olim co-
mes Aba, qui ad ordinandum terras de Scepus per ipsum regem 
Belam fuerat deputatus et transmissus ipsi comiti Stephano 
auctoritate regia assignavit emanatum petens nos humili cum 
instancia ut tam assignacionem ipsius comitis Aba et confi r-
macionem dicti regis Bele super eadem assignacione terre pre-
dicte habitam – – – transsumpmi faciendo ratam habere et ad 
uberiorem cautelam ac confi rmacionem sui iuris nostro digna-
remur privilegio confi rmare.
K dátumu: Listina bola vydaná pravdepodobne v roku 1255 alebo 1256, 
pretože v roku 1255 Aba z poverenia kráľa vykonával majetkovú revíziu               
na Spiši. Z tohto roku sa zachovali ďalšie podobné listiny: MARSINA, 
Richard (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II., s. 340,                                                                                                                             
č. 490*; s. 342, č. 492; s. 347, č. 498; s. 355 – 356, č. 512 – 513.

12.
Belo IV., uhorský kráľ, riešil spor medzi spišským prepoštom             
Mutimírom a obyvateľmi Kežmarku kvôli usadlosti ležiacej pri 
ich mlyne na rieke Poprad.

(1261/1262 – 3. mája 1270)

Originál listiny sa nezachoval. Zmienka o listine sa zachovala v potvrdení 
Štefana V. z 24. júna 1270 uloženom v ŠAP-SAL, fond Súkromný archív 
Spišskej kapituly, časť II, fasc. II, č. 666 (B). Jeho fotografi cká kópia sa na-
chádza v MNL-OL Budapest, DF č. 272278. Znenie Štefanovho potvrdenia 
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sa zachovalo v hodnovernom odpise Ostrihomskej kapituly z 15. novembra 
1341 uloženom v ŠAP-SAL, fond Spišské prepoštstvo č. 63 (C). Jeho foto-
grafi cká kópia sa nachádza v MNL-OL Budapest, DF č. 264176. Zmienka 
znie: Ceterum optulit similiter patentes litteras ipsius domini 
regis,1 in quibus vidimus contineri, quod inter magistrum M.,2 

prepositum de Scepus, ex una parte, et populos de villa Kas-
marc,3 ex altera, super situ curie, qui contiguus ville Kasmarc 
prope molendinum suum iuxta Paprad coram nobis4 diu fui-
sset quescio ventilata. Tandem idem prepositus pro se et pro 
ecclesia sua et populi de villa Kasmark,a videlicet Helveng,b 
villicus, Rycardus,c Hermanus,d Kese, clericus, Feldruh, Wy-
gant et alii coram nobis constituti talem inter se retulerunt fe-
cisse composicionem, ut prefati populi de ipsa villa Kasmarka 

dictum situm curie, molendinum recognoverunt esse ecclesie 
beati Michaelis et eidem reliquerunt pacifi ce possidenda, sicut 
possederat ab antiquo ita, quod de cetero nunquam homines 
in ipsa curia commorantes racione census seu terragii sive ex-
pensarum seu alicuius exaccionis molestare presumerent, nec 
coram ipsorum villico invenire, sed in omnibus iurisdicioni 
prefati prepositi subiacerent taliter se partes ad id obligando. 
Ut si qua earum de composicione huiusmodi resilierit ante 
litem parti composicionem servanti solvere tenebitur decem 
marcas.
K dátumu: Listinu vydal Belo IV. v čase svojej vlády po roku 1261/1262, 
keď na prepoštský stolec nastúpil Mutimír, a pred svojou smrťou 3. mája 
1270.

1 Belo IV., uhorský kráľ (1235 – 1270). 2 Mutimír, spišský prepošt (1261/1262 
– 1281). 3 Kežmarok.
a V C Kesmark. b V C Helweng. c V C Rykardus. d V C Hermannus.
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13.
Spišská kapitula svedčila o kúpe Ondrejovej štvrtiny dedičného 
majetku Reynaldom zo Spišských Vlách.

1262

Originál listiny sa nezachoval. Obsahový odpis jej hodnoverného odpi-
su Spišskej kapituly z roku 1295 sa nachádza v listine krajinského sudcu 
Imricha Bubeka z 28. januára 1389, uloženej v ŠAP-SAL, fond Súkromný 
archív Spišskej kapituly scr. 9, fasc. 1, nr. 20 (C). Jej fotografi cká kópia sa 
nachádza v MNL-OL Budapest, DF č. 272491. Listina Imricha Bubeka sa 
zachovala aj v novovekom neoverenom odpise uloženom v ŠAP-SAL, fond 
Súkromný archív Spišskej kapituly, scr. 9, fasc. 1, nr. 2 (F). Jeho fotogra-
fi cká kópia sa nachádza v MNL-OL Budapest, DF č. 272473. Znenie ob-
sahového odpisu: – – – Quarum prima scilicet dicti capituli anno 
Domini Mmo CCmo nonagesimo quinto privilegialiter confecta 
tenorem quarundam litterarum ipsius capituli antique sigillo 
eiusdem sigillatarum anno Domini Mmo CCmo lxmo secundo 
confectarum in se continens et confi rmans exprimebat, quod 
constitutis coram ipso capitulo ex una parte Reynaldo, cive 
de villa Latina,1 ex alie vero fi lii Syrouh, Michael, Asap, Elya 
et Andrea, ex quibus unus de istis fratribus, scilicet Andrea, 
totam porcionem suam quartam, videlicet totcius hereditatis 
ville Syroh,2 cum omnibus pertinenciis suis, pratis, rubetis et 
fundo unius curie antedicto Reynaldo et suis heredibus pro vi-
ginti quattuor marcis argenti se confessus fuisset vendidisse 
consencientibus predictis fratribus suis et cognatis Gregorio 
videlicet et omnibus aliis commetaneis suis universis – – –.

1 Spišské Vlachy. 2 Zlatník, z. s. o. na rozhraní chotárov Žehry, Spišského Pod-
hradia a Spišských Vlách v okolí Dobrej Vôle, miestnej časti Spišských Vlách.
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14.
Spišskí farári svedčia, že Kostol Panny Márie v Toryse patrí                      
od počiatkov do právomoci Spišského prepoštstva.

1265, Spišská Kapitula

Originál na pergamene (133 x 106 mm). Listina je uložená v ŠAP-SAL, 
fond Súkromný archív Spišskej kapituly Scr. 11, fasc. 1, Nr. 12. Jej fotogra-
fi cká kópia sa nachádza v MNL-OL Budapest, DF  č. 272731.
Na dorze rukou 14. storočia napísané „Super recognicione plebanorum              
de Scepus quod Tarcha pertineret ad prepositum de Scepus.“

Nos Alpernus, cantor ecclesie sancti Martini et plebanus de 
Suburbio,1 Hermanus, plebanus ǁ de Leucha,2 Rembertus de San-
cto Ladizlao,3 Arnoldus de Werbeu4 ac alii plebani et ǁ sacerdotes 
de Scepus universis Christi fi delibus salutem in Domino. Ad uni-
versorum noticiam volui ǁ pervenire, quod cum ecclesia Sancte 
Marie de Tarcha5 a prima fundacione semper pertinuerit ad ecc-
lesiam sancti Martini et preposituram de Scepus et semper ipsam 
recognoverit per obedienciam debitam et revenenciam et semper 
una nobiscum solverit eidem procuracionem et katedraticum, sed 
de novo se voluerit retrahere ab eadem et nec citatus nec mo-
vitus ad ipsum prepositum accesserit sacerdos ecclesie antedicte 
ipsum sacerdotem et ecclesiam posuerit sub interdicto prepositus 
intervallo longi temporis et quia non curavit de interdicto ipsum 
sacerdotem H. excomunicaverit canonice sicut contumatem et in 
obedientem universitatem vestram ortavit in Domino, quod quia 
visis presentibus sacerdotem ecclesie de Tarcha tanquam exco-
municatum evicetisi et ab omnibus articulis sacramentis evitari, 
ne avis morbida sanas oves infi cant morbo lepre. Datum in Scy-
pus apud ecclesiam sancti Martini6 annoa ab incarnacione Domini 
Mo CCo LXV.

Listina bola spečatená štyrmi pečaťami: 2 zavesené a 2 privesené, všetky 
na pergamenových pásikoch. Z pečatí č. 1 – 3 sa zachovali len fragmenty. 
Štvrtá pečať je poškodená a zlomená, písmo i obraz pečatného poľa sú 
nečitateľné.
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1 Spišské Podhradie. 2 Levoča. 3 Spišský Štvrtok. 4 Vrbov. 5 Torysa. 6 Spišská 
Kapitula.
a V A nasleduje preškrtnuté Domini.

15.
Spišská kapitula svedčí o predaji Komároviec medzi Pyrymom                     
a jeho synmi na jedenej strane a synmi Henricha na strane druhej.

1270

Originál sa nezachoval. Znenie listiny sa nachádza v hodnovernom odpise 
Spišskej kapituly z 1. júna 1292 uloženom v MNL-OL  Budapest, Diploma-
tikai Levéltár č. 26733 (C).

Capitulum ecclesie beati Martini de Scepus, omnibus Christi 
fi delibus, tam presentibus, quam futuris, presens scriptum in-
specturis, salutem in omnium Salvatore. Ad universorum noti-
ciam tenore presencium volumus pervenire, quod Pyrym cum 
fi liis suis Gobl, Surban et Bood ex una parte, ab altera vero 
Nycolao, Petro, Paulo et Iwan, fi liis Herrech, coram nobis per-
sonaliter constitutus, prefatus Pyrym cum memoratis fi liis suis 
viva voce est confessus, quod terram ipsorum seu possessio-
nem Comarfolua1 vocatam in Seek usui duorum aratrorum cum 
mensura domini regis congruentem, quam antea ab eodem Her-                                   
rech predicto, comparaverant Nycolao, Petro, Paulo et Ivan, 
fi liis Herrech, supradictis pro quadraginta duabus marcis fi ni 
argenti ex beneplacito et consensu suorum commetaneorum 
et vicinorum vendidisse eis et eorum heredibus heredumque 
suorum successoribus iure perpetuo pacifi ce possidendam et 
habendam. Et cum Paulus et Iwan propter nimiam paupertatem 
redimere non valuissent parte ipsorum concesserunt et dede-
runt duas partes antedicte terre Nycolao, terciam vero partem 
Petro, idem vero Petrus duas partes terre supradicte habito 
communi consensu fratris sui, Nycolao fratri suo concesserunt 
iure perpetuo et inrevocabiliter commiserunt possidendam.                                                                                              
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In cuius rei memoriam ad instanciam parcium presentes con-
tulimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum anno Domini 
Mo CCo septuagesimo.

1 Komárovce, z. o., súčasť obce Hôrka.
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Recenzie, anotácie a bibliografi a

NIEKOĽKO POZNÁMOK A POSTREHOV 
K HYDRONYMII HORNÁDU NA SPIŠI

   Peter Labanc

Azda niet historika venujúceho sa starším dejinám, ktorý by pri svojej práci 
nesiahol po diele V. Šmilauera Vodopis starého Slovenska.1 Podľa názvu by sa 
mohlo zdať, že ide o analýzu užšie vymedzeného hydronymického materiálu. 
Hoci primárne sa tak deje, autor sa nemohol vyhnúť identifi kácii iných vlast-
ných mien. Aj vďaka obrovskej šírke záberu patrí dielo, ktoré nedávno oslávilo 
osemdesiate výročie svojho vydania, k základným príručkám historika sloven-
ského stredoveku. A to aj napriek svojim chybám. Tento priestor však nie je 
určený na kritiku Šmilauerovej monumentálnej práce, ale na niekoľko postre-
hov k nedávno vydanej Hydronymii slovenskej časti povodia Hornádu autor-
ského kolektívu A. Goótšovej, A. Chomovej a J. Krška.2 Tá totiž patrí do série 
publikácií mapujúcich slovenskú hydronymiu, ktoré vychádzajú v posledných 
rokoch a oživujú tak opäť záujem o výskum vlastných mien z viacerých uhlov 
pohľadu (jazykovedného, historického, etnologického a pod.).

Predovšetkým treba skonštatovať, že autori sa podujali analyzovať hydro-                                                                                                                                           
nymiu širokého územia (viac ako 4400 km2), pozostávajúceho z viacerých 
geografi ckých celkov. Nehomogénnosť sa v minulosti prejavila aj v admi-    
nistratívnom členení. Cieľom článku však nie je hodnotenie spracovania ce-
lej oblasti záujmu, ale len jej časti. Konkrétne sa budeme vednovať reáliam             
týkajúcim sa Spiša a povodia Hornádu od jeho prameňa približne po dnešnú 
vodnú nádrž Ružín.

Po krátkom úvode a stručnom zhrnutí výskumu slovenskej hydronymie  
autori venujú v publikácii pozornosť etymológii pomenovania rieky Hornád. 
Sumarizujú doterajšie hlavné názorové línie pričom sa prikláňajú k jeho slo-
vanskému pôvodu (Hornád ako rieka prameniaca a tečúca z hôr). Po obsiah-
lejšej geomorfologickej analýze povodia Hornádu ponúkajú stručný prehľad 

1  ŠMILAUER, Vladimír: Vodopis starého Slovenska. Praha – Bratislava 1932.
2  GOÓTŠOVÁ, Andrea – CHOMOVÁ, Alexandra – KRŠKO, Jaromír: Hydronymia slovenskej časti 

povodia Hornádu. Banská Bystrica 2014.
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historických a etnických procesov, ktoré sa dotýkali sledovaného územia                                        
a vplývali na tunajšiu hydronymiu. Tu im však treba vyčítať nekritické pre-
beranie starších údajov prekonaných novšími výskumami. Napríklad v his-
torickej obci panuje zhoda, že Spišská župa a prepoštstvo nevznikli skôr ako 
pred rokom 1150, kým autori Hydronymie posúvajú tieto udalosti k roku 1100. 
Navyše opakujú prekonané názory o maďarskom pôvode tzv. spišských ko-
pijníkov. Najstarší údaj o Spišských Vlachoch nepochádza z roku 1262, ale 
už z roku 1243. Teda z privilégia, ktoré B. Varsik prisudzoval obyvateľom 
Hosťoviec pri Turni nad Bodvou. Nie celkom jasné sú informácie na s. 40                                                                                                                                    
o vzniku jednotlivých provincií, pričom formulácie nerešpektujú chronologic-
kú postupnosť ich vzniku a ani ich kvantitu. Pri zmienkach o nemeckom osíd-
lení Šariša autori nesiahli po obsiahlom diele V. Rábika o nemeckom osídlení 
na východnom Slovensku.3  

Po dlhších systematizujúcich onomastických kapitolách nasleduje samotné 
jadro práce. Vo forme štandardizovaných hesiel sa tu nachádza celá riečna sieť 
slovenského povodia Hornádu, pričom z územia Spiša ich je viac ako 400. 
Heslá sú štruktúrované jednotne. Po názve vodného toku nasleduje jeho geo-
grafi cké určenie s miestom prameňa, dĺžkou jeho toku a miestom jeho ústia. 
V druhej časti hesla sa nachádzajú historické doklady názvu vodného toku                      
vo forme ROK – NÁZOV – ZDROJ doplnené o doložené názvy, ktoré motivo-
vali samotné pomenovanie toku alebo naopak (tiež vo forme ROK – NÁZOV 
– ZDROJ). Na záver hesla autori ponúkajú krátku etymológiu (vysvetlenie 
pôvodu) pomenovania vodného toku. 

Celkovo možno zhrnúť, že autori vykonali obrovskú heuristiku zameranú 
najmä na novšie (najmä kartografi cké) pramene z posledných približne dvoch 
storočí. Pri starších zmienkach sa spoliehali na najvýznamnejšie slovenské  
edície stredovekého materiálu (CDSl a RDSl), ktoré dopĺňali o ďalšie doklady 
z iných edícií a tiež zo spomenutého Vodopisu V. Šmilauera. Tu treba upo-
zorniť, že urobili rovnakú chybu ako on, keď často nepristúpili kriticky na-
jmä k starším edíciám. V konečnom dôsledku však nejde o vinu autorského 
kolektívu Hydronymie. Odhalili totiž boľavé miesto slovenských historikov 
– absenciu systematického štúdia a vydávania prameňov aj napriek tomu, že 
mohli ešte siahnuť po novších maďarských edíciách (Anjou-kori oklevéltár, 
Zsignodkori oklevéltár). 

V nasledujúcom texte ponúkam niekoľko doplnkov a postrehov k stredo-
vekej hydronymii a toponymii povodia Hornádu na Spiši s niekoľkými dodat-
kami z povodia Torysy zoradených podľa Hydronymie s odkazmi na premene 
a zriedkavo na literatúru.

3 RÁBIK, Vladimír: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku (Šarišská župa 
a slovenské časti žúp Abovskej, Zemplínskej a Užskej). Bratislava 2006.
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Arnutovský jarok: K etymológii názvu potoka treba doplniť, že pôvodný 
názov obce bol Malé Tomášovce a až v priebehu 13. storočia zmenil názov 
podľa vlastníka – Arnolda.

Baldovský jarok: V roku 1344 sa v listine Spišskej kapituly neobjavu-              
je názov Baldfalva. Vystupuje v nej iba pod termínom Ekerdorf/Ekkerdorf 
(Hydronymia podľa VOS Eckersdorf). Pod názvom Baldfalua vystupuje                                                                                                                                
v roku 1361.4

Bicír: V roku 1278 vystupuje názov lokality ako Bicere (nie Biczere). Opa-
trne taktiež treba pristupovať k prameňu z roku 1360, pretože ten sa zacho-          
val len v odpise z 18. storočia.

Biela voda (2): Listina Bela IV. z roku 1246 je sfalšovanou listinou približ-
ne z polovice 14. storočia.5 K tomuto časovému údaju by mal byť aj uvádzaný 
údaj o dobovom názve.

Biely potok (4): Údaj z roku 1253 nemožno vztiahnuť na vodný tok pri 
Spišských Tomášovciach. Z iných lokalít spomínaných v metácii je zrejmé,              
že ide o územie pri Vítkovciach.6 

Boršov: Vznikol z toponyma Pozzov, ktoré v prameňoch vystupuje prvý-
krát v roku 1320 ako názov lesa.7 

Branisko: Údaje z roku 1246 o Segrepathaka a Olazy pochádzajú zo sfal-
šovanej listiny z polovice 14. storočia.8 Lokálny názov v ablatíve Suburbio sa 
týka Spišského Podhradia. Toponymum Rybníček sa vo forme Ridnich objavu-
je už v roku 1273  a Branisko napr. v 1374 (Branischa).10 

Brusník: Hydronymia pozná k roku 1289 dva zdroje na názov vodného 
toku. Ide však o tú istú listinu, editovanú rôznou transkripciou (stredove-
ké pramene často používali rovnakú grafému pre písmená „c“ a „t“). Údaj                         
z roku 1315 sa nevzťahuje na potok pretekajúci Letanovcami, ale na Do-                                                                                                              
liansky potok. Zem Regkeho totiž ležala v jeho blízkosti.11 Najstarší údaj                                   

  4 Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (ďalej MNL OL 
DL) 3690.

  5 MARSINA, Richard (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Bratislavae 1987 (ďalej 
CDSl II.), s. 152 – 154, č. 220++.

  6 CDSl II., s. 299, č. 428.
  7 SEDLÁK, Vincent (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. – II. Bratislavae 1980, 

1987 (ďalej RDSl), tu II., s. 274 – 275, č. 601.
  8 CDSl II., s. 152 – 154, č. 220++.
  9 Štátny archív v Prešove, Špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči, fond Súkromný ar-

chív Spišskej kapituly (ďalej SASK) scr. 12, f. 1, č. 1.
10 MNL OL DL 39442.
11 NAGY, Emericus et al. (edd.): Codex diplomaticus patrius I. – VIII. Győr 1865 – 1873. (I. – V.), 

Budapest 1876 – 1891. (VI. – VIII.). (CD verzia, Arcanum Adatabázis 2004), tu VI., s. 115, č. 77.
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o Letanovciach nepochádza z roku 1250, pretože listina Bela IV. je falzom.12                                    
Navyše názov dediny bol odvodený od jedného z jej majiteľov – Letona.13 

Doliansky potok: V listine Spišskej kapituly z roku 1297 sa nachádza tvar 
Brimopotoka.14 Variant Obruznuk sa v listine objavuje už v roku 1282, pravda 
len v hodnovernom odpise z roku 1327.15 

Domaňovský jarok: Medzi dokladmi sa nachádzajú aj odkazy na Tomá-
šovce – Malé, čiže dnešné Arnutovce k roku 1435 a Veľké, čiže dnešné Spišské 
k roku 1808.

*Dominik: Popri zmene datovania listiny dokladajúcej tento názov16 treba 
prehodnotiť lokalizáciu potoka, pretože z metácie vyplýva, že tiekol niekde 
medzi Smižanmi a Spišskými Tomášovcami.

Dúbrava (5): V roku 1293 sa v listine Spišskej kapituly (zachovanej                        
v odpise z roku 1378) objavuje vo forme Dubra.17 

Folkmársky potok: Tu možno doplniť aj verziu Falkmarfalua z roku 
1341.18 

Gánovský potok: Prvé tri údaje (1256, 1256 a 1314) pochádzajú z rovna-
kého prameňa. Najstaršie známe zachovanie listiny pochádza z roku 1314.19  

V nej odpísaná listina Bela IV. z roku 1256 obsahuje zápis Seunek. Údaj                                   
k roku 1322 sa vzťahuje na územie pri Spišskom Podhradí – konkrétne Kl-
čovský potok.20 Pri lokálnych názvoch Filíc je nesprávne uvedený jej názov                                                                                                     
z roku 1256. Fileho majetok, ktorý neskôr získal po ňom aj meno, sa nenazýval 
Sceek (Hydronymia uvádza Secek). Išlo totiž o názov majetkového komple-
xu, ktorý sa postupne štiepil a jednotlivé dediny získavali názvy motivova-
né aj podľa vlastníkov. Ani Spišský Štiavnik sa v prameňoch neobjavuje už                                                                                           
v roku 1246. Okrem zmienenej zmeny datovania listiny je potrebné prehodno-
tiť aj identifi káciu lokalít v nej spomenutých. Stará Fejérova edícia totiž chyb-
ne publikovala názov Simik a ten treba vztiahnuť na Smižany.21 Zápis z roku 

12 RÁBIK, Vladimír: Spišské falzum k roku 1250: Ku kritike a interpretácii najstarších prameňov                     
o Marcelovom hrade pri Hrabušiciach. In: Slovenská archivistika XXXVI, 2/2001, s. 27 – 47.

13 CDSl II., s. 355 – 356, č. 512.
14 MNL OL DL 63624.
15 Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény (ďalej 

MNL OL DF) 262689.
16 LABANC, Peter: Niekoľko poznámok k nedatovanej listine uhorského taverníka a bratislavského 

župana z 13. storočia (Prípevok k Spišskému diplomatáru). In: KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, 
Miroslav (zost.): Spiš. Vlastivedný zborník 7. Spišská Nová Ves 2014, s. 69 – 72.

17 MNL OL DL 39634.
18 MNL OL DL 83228.
19 MNL OL DF 280293.
20 RDSl II., s. 357 – 358, č. 814.
21 LABANC, Niekoľko poznámok, s. 69 – 72.
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1294 zachovaný prostredníctvom odpisu z roku 1434 znie Schewnik.22 Ostatné          
varianty uvedené v Hydronymii sú len nesprávne edované varianty.

Gelnický potok (2): Zápis z roku 1246 pochádza z falošnej listiny z po-
lovice 14. storočia.23 Správny dátum vydania listiny so zápisom Gelnic je                          
rok 1278,24 nie 1276. Verzie Quiylnych-bána publikované Fejérom (1280, 
1337) treba považovať za chybné prepisy. V prameni sa totiž nachádza for-  
ma Guylnychbana.25 

Granč: K dokladom na pomenovanie Petroviec možno doplniť odlišný 
tvar Sigra Petri.26 Otázna je etymológia vychádzajúca z toho, že „osada Granč 
bola založená na uhle hraníc Spišskej a Šarišskej župy“. V okolí bolo totiž viac 
dedín, ktoré boli bližšie k onej hranici. Tu treba zvážiť inú hranicu, skôr sa dá 
predpokladať, že názov Granč vznikol z polohy obce na okraji/hranici majet-
kového komplexu Žehra, ktorý sa rozpadával v priebehu 13. storočia. Táto 
hypotéza si zaslúži hlbší výskum.

Harakovský jarok: Z priebehu metácie z roku 1272 vyplýva, že ohra-
ničované územie ležalo približne medzi Rudníkom, Rajtopíkmi, Povrazmi                                 
a Pieskami. Názov Sygra (v listine parva Sygra) nemožno vztiahnuť na pra-
meň vyvierajúci v strede ohraničovaného územia, ak je súčasťou jeho metácie. 
Nejasný je pôvod dokladu z roku 1284. Z toho roku pochádza len jedna lis-                                                                                                                                             
tina ohraničujúca okolie Harakovského potoka. Dobovo sfalšovaná listina však 
tiež obsahuje doklad o prameni Žehrice.27 Ani listina Spišskej kapituly neobsa-
huje zmienku o Harakovskom potoku. Jediné toky, ktoré v metácii vystupujú, 
sú Žehrica (capitis Sigracha/aque Sigricha) a Branisko (aqua Sigra).28 

Helcmanovský potok: Zem komesa Kunca nie sú Helcmanovce, ale ma-
jetok, ktorý Kunc získal v roku 1256 od Bela IV. (Miloj).29 Takisto údaj z roku 
1294 nemožno vztiahnuť na Helcmanovce, pretože Kuncman sa stal dedičným 
richtárom v roku 1326 a až nová dedina sa mala nazývať podľa neho.30 K roku 
1368 publikoval Fejér názov dediny skomolene – podľa prameňa zachovaného 
len v novovekých odpisoch názov dediny znie villa Henchmandi.31 

22 MNL OL DL 1389.
23 CDSl II., s. 152 – 154, č. 220++.
24 MNL OL DL 1011.
25 MNL OL DL 289173.
26 MNL OL DL 39634.
27 MNL OL DL 39631.
28 MNL OL DL 39634.
29 CDSl II., s. 342 – 344, č. 493.
30 Archív Spišského biskupstva, fond Hodnoverné miesto Spišská kapitula (ďalej HMSK) scr. 5, f. 7, 

č. 18.
31 MNL OL DL 5647 a 12567.
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Hnilec: Vyššie zmienené verzie Quiylnych-bána publikované Fejérom 
(1280, 1337) treba považovať za chybné prepisy (v prameni Guylnychbana).32  
Údaje z roku 1246 pochádzajú z jedného zdroja a ide o falošnú listinu.33 

Hodkovský jarok: Najstarší doklad pochádza už z roku 1292 (Hod-
chouch).34 Údaj z roku 1293 citovaný podľa Venckovej práce má byť doplnený 
aj o verziu Hodkouch, keďže obe sa v odpise listiny objavujú popri sebe.35                    
Tu možno ešte doplniť zápis z roku 1525 (Hathkowcz).36 

Holubnica: Zápis z roku 1329 znie Dubuicha.37 
Hornád: Tu azda treba doplniť verziu aqua Chunrath.38 
Hrhovský jarok: Zápis z roku 1278 nie je v prameni zapísaný maďarskou 

ortografi ou Görgő, ale Gurgo.39 
Hrišovský potok: Ako vyplýva z metácie z roku 1310, *Jankova zem                 

alebo *Jankovec (terra Ianchonis) sa nachádzala v blízkosti Spišských Vlách.40  
Pravdepodobne ani dva ďalšie údaje sa nevzťahujú na Hrišovce.

Hrušov: K roku 1279 preberá Hydronymia maďarskou ortografi ou publi-
kovaný názov obce. Správne má byť villa Kurtuelus.41 Slovenský variant ná-
zvu obce sa objavuje už v roku 1300 (Gruschov).42 Zároveň na tomto mieste 
došlo k nesprávnemu stotožneniu lokality 1294 Horusk, Hurusk a 1360/1364 
Hruscfalva. Ide o Roškovce pri Levoči.

Jablonovský potok: Z roku 1235 sa nezachoval záznam o slovenskom 
názve Jablonova. Ide len o záhlavný regest deperdita (nezachovanej listiny) 
publikovaný v Slovenskom diplomatári. Zápis z roku 1321 znie Iabulaney.43 

Jaklovský potok: V roku 1282 sa nespomína ešte žiadna dedina s názvom 
Jaklovce. Najstaršia zmienka o nej pochádza z roku 1328 (villa sancti Antho-
nii).44 V roku 1282 došlo len k darovaniu lesa medzi Gelnicou a Hornádom 
komesovi Jakulovi. Podľa neho dostala dedina názov – prvýkrát doložený                                   
v stredovekom zachovaní v roku 1336 (villa Iekul).45 

32 MNL OL DL 289173.
33 CDSl II., s. 152 – 154, č. 220++.
34 MNL OL DL 39430.
35 MNL OL DL 39634.
36 MNL OL DL 250831.
37 MNL OL DL 71631.
38 HMSK scr. 3, f. 1, č. 3.
39 MNL OL DL 63607 a 63608. Prípadne v iných variantoch podľa neskorších zachovaní MNL OL 

DL DL 63611 Gurgeu; MNL OL DL 63675 Gwrgew; MNL OL DL 63632 Gargo; MNL OL DL 
63650 Gorgou; MNL OL DL 63654 Gargou.

40 MNL OL DL 40598.
41 MNL OL DL 60146. V neskoršom odpise Kurtuylus (MNL OL DL 26734).
42 HMSK scr. 3, f. 1, č. 3.
43 MNL OL DL 39644.
44 MNL OL DL 83199.
45 MNL OL DL 83212.



237

Recenzie, anotácie a bibliografi a

Jamníček: Dva údaje o potoku k roku 1255 pochádzajú z jedného zdroja. 
Doložený je aj v roku 1331 (aqua Iemnyk).46 

Katúňsky potok: Údolie Katúň sa v prameňoch objavuje už v roku 1274.47  
Rok 1294 je Fejérom nesprávne určený dátum vydania listiny Ondreja III.               
Navyše v tejto listine sa Katúň neobjavuje. Vo forme Kathvn sa nachádza iba 
na dorze listiny napísané rukou zo 14.(?) storočia.48 

Klčovský potok: V roku 1282 v prameňoch vystupuje potok ako Cheunuk 
a jeho prameň fons Cheunukfeu.49 Rok 1293 je len rokom vydania potvrde-    
nia Ladislavovej konfi rmácie z roku 1284, v ktorej sa nachádza meno potoka 
vo forme Cheumyk.

Kojšovský potok: Údaj z roku 1284 (a rivo, qui teutonice Cochensife dici-
tur) pochádza z jedného zdroja.50 

Kolinovský jarok: Zostáva zatiaľ neznámy pôvodný zdroj informácie                  
o názve dediny Kolinovce z roku 1290.

Kraviansky jarok: Doklad na Michalovu dedinu (villa Michaelis) z roku 
1317 sa vzťahuje na Stráže pod Tatrami. Takisto údaj o Svätom Michalovi sa 
netýka Kravian, ale Markušoviec, eventuálne zaniknutej stredovekej osady pri 
Kežmarku.

Krčmárov jarok: Vrch a potok Lescoch nemožno stotožniť s Lieskovan-
mi. Podľa polohy ohraničovaného majetku a smeru priebehu metácie tento 
potok treba hľadať niekde medzi Matejovcami nad Hornádom a riekou Hnilec 
(názvy Lieskovec na rozhraní chotárov Švedlára a Nálepkova?). Časť metácie 
bola navyše sfalšovaná na začiatku 14. storočia.51 

Krompašský potok: Údaje z rokov 1246 a 1273 pochádzajú zo sfalšova-
ných listín52 a lokalitu z roku 1285 nemožno stotožniť z Krompachmi, napriek 
tomu, že tak omylom urobil už Vincent Sedlák vo Vlastivednom slovníku obcí. 
Ide o dedinu vo Vesprémskej župe.

Lány: Údaj z roku 1251 sa týka Matejoviec pri Poprade,53 rovnako tak aj 
z roku 1279.54 

46 HMSK scr. 3, f. 2, č. 11.
47 BORSA, Iván – SZENTPÉTERY, Emericus (edd.): Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplo-

matica I. – II. Budapest 1923 – 1987 (ďalej RA), tu II/2-3., s. 123, č. 2599.
48 MNL OL DF 272435.
49 HMSK scr. 3, f. 4, č. 14.
50 MNL OL DL 26704.
51 RA II/2-3., s. 181 – 182, č. 2773.
52 CDSl II., s. 152 – 154, č. 220++; RA II/2-3., s. 33 – 34, č. 2345.
53 CDSl II., s. 256 – 258, č. 370. Lokalizoval aj ŠMILAUER, Vodopis, s. 276, č. *912; s. 278 – 279,                  

č. *915, mapa s. 277.
54 BÁRDOSY, Joannes (ed.). Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis I. Leutchoviae 1802,               

s. 134 – 142, č. XXXV; Lokalizoval ŠMILAUER, Vodopis, s. 275 – 276, č. *711, mapa s. 277, č. 61.
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Levočský potok: V roku 1308 sa nespomína žiaden hrad v Levoči. V lis-
tine je určenie oblasti kam mohol Tiburcius a jeho synovia odísť do vyhnan-
stva. Mohol si vybrať medzi oblasťou za dedinami strážcov od Poľska alebo 
oblasťou za Levočou zo strany (Spišského) hradu. Nakoniec dotyčná listina 
pochádza z roku 1275 a v roku 1308 došlo len k jej odpisu.55 

Lodina: Zápisy o Malých Domaňovciach (Kysdoman) bude potrebné pre-
veriť v prameňoch, pretože zjavne ide o Arnutovce (Malé Tomášovce).

Lúčanský potok: Presná transkripcia názvu dediny z roku 1273 znie Luch-
ka, nie Lucska.56 

*Margecianka: Doklad *Sedlník pochádza už z roku 1264 (aqua Ze-                 
delnyk).57 Transkripcia z roku 1293 má byť Keralpotoka.58 Navyše musíme 
zvážiť identifi káciu *Kráľovského potoka s Margeciankou, keďže metácia 
ohraničuje majetok medzi Petrovcami a Žehrou.

Markušovský potok: Listina obsahujúca doklad na názov Precupa                   
pochádza z roku 1345.59 Markušovce sa prvýkrát nespomínajú v roku 1280, 
pretože ide o sfalšovanú listinu zhotovenú podľa inej z roku 1290. Medzi                  
dokladmi názvu dediny sa nachádza tvar Mariusdorf. Nejde o Markušovce, 
ale o susednú dedinu *Mariušovce, ktorej názov tiež vznikol podľa vlastníka                      
v prameňoch vystupujúceho ako Mareus alebo Marius.60 

Olcnavský potok: Doklad z roku 1312 pochádza z nesprávne datovaného 
privilégia spišských Sasov z roku 1317. K tomuto potoku chýba doklad vari-
antného názvu *Biela voda (Weiss Wasser).61 Na jeho brehu totiž stál olcnav-
ský kostol, ktorý bol archeologicky odkrytý v minulom storočí.62 

Oľšavec (2): Doklady z roku 1245 pochádzajú z jednej a tej istej listiny.               
V nej sa objavujú tieto varianty v nominatíve, resp. v akuzatíve: Olsauicham, 
Olsacha, Olsauacham.63 Údaj z roku 1246 pochádza opäť zo sfalšovanej lis-
tiny.64 

Ordzoviansky potok: Prvýkrát sa tento vodný tok objavuje v prameňoch 
už v roku 1264 (aqua Rogolth).65 Ten korešponduje s dobovým názvom dediny.

55 SASK scr. 2, f. 6, č. 1; RDSl I., s. 246, č. 536.
56 SASK scr. 12, f. 1, č. 1.
57 MNL OL DL 71600; BÁRTFAI SZABÓ, László (ed.): A Kőrösszegi és Adorjáni gróf Csáky család 

története: Oklevéltár. Oklevelek 1229 - 1499-ig. Budapest 1919, s. 4 – 5.
58 MNL OL DL 1360.
59 MNL OL DL 74805.
60 1279: MNL OL DL 74779; 1344: MNL OL DL 74804.
61 SCHMAUK, Michael (ed.): Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis II. Szepesváraljae 

1889, s. 139 – 142, č. XCII.
62 LABANC, Peter: Spišskí prepošti do roku 1405. Trnava – Kraków 2011, s. 25n.
63 HMSK scr. 8, f. 1, č. 10.
64 CDSl II., s. 152 – 154, č. 220++.
65 MNL OL DL 71600.
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Peklisko (3): Doklad Nadasd (nie Nádasd) pochádza z roku 1274.66 

Pohlodov: Záznam z roku 1245 znie Globoche,67 čo poukazuje na pôvod 
v slove glǫbokъ (slovensky hlboký).68 V metácii z roku 1310 sa síce potok 
spomína tiež, ale došlo k ich zámene. Uvedený Goblewech treba stotožniť                                  
z Buglovcom (vznikol podobne ako Buglovský potok) a Pohlodov v nej vystu-
puje vo forme Globoka.69 Zápis z roku 1318 pochádza zo zle datovanej listiny 
Spišskej kapituly z roku 1310.

Pongrácovský potok: Názov dediny z roku 1297 neznie Pangrach. V tom 
roku sa spomína len terra Pancratii.70 Prvýkrát je názov obce doložený v roku 
1346 vo forme Pangrachfalua.71 

*Richnavský potok: Údaj z roku 1246 pochádza z falošnej listiny a rovna-
ko tak je to aj v rokoch 1273 a 1285. Všetky vznikli v polovici 14. storočia.72  
Prvá hodnoverná zmienka o obci je z roku 1300 (Ryhnow).73 Záznam z roku 
1303 bol omylom predatovaný v novovekom odpise a v skutočnosti vznikol      
v roku 1313.74 

Rudniansky potok: Z roku 1255 nepoznáme doklad na Kuffurbach. Ten                
z roku 1332 sa v zachovaní najbližšie originálu nachádza vo forme Kopper-
bach.75 Samotné Rudňany sa objavujú v prameňoch už v roku 1345.76 

Rudník (2): Metácia z falošnej listiny z roku 1246 je bohatá na riečne toky. 
Nachádza sa v nej aj Rudník.77 Z metácie však nevyplýva, že by šlo o prítok 
Žehrice, a preto treba tok Rudník (2) stotožniť s rovnomenným ľavostranným 
prítokom potoka Branisko v Hydronymii zaradeným ako Rudník (3).

Slatvinský potok: Údaj z roku 1234 sa týka lokality na brehu rieky Criş 
prameniacej v Sedmohradsku, dnes v Rumusku (maďarsky Körös). Ďalšie 
údaje z roku 1246 a 1273 pochádzajú z falošnej listiny.78 Problémom identi-
fi kácie lokality Zeek na Spiši je výskyt troch lokalít s týmto menom. Za ním 
sa môže skrývať oblasť Hôrky, zem pri Spišskom Podhradí a samotná Slatvi-
na. Práve druhej možnosti sa dotýkajú údaje z rokov 1298 a 1299 (quandam 

66 RA II/2-3., s. 123, č. 2599.
67 HMSK scr. 8, f. 1, č. 10.
68 KOPEČNÝ, František: Základní všeslovanská slovní zásoba. Praha 1981, s. 113.
69 MNL OL DL 40598.
70 MNL OL DL 39635.
71 SASK scr. 2, f. 6, č. 10.
72 CDSl II., s. 152 – 154, č. 220++; RA II/2-3., s. 33 – 34, č. 2345; RA II/2-3., s. 358 – 359, č. 3380.
73 MNL OL DL 83150; CDP VI., s. 456 – 460, č. 338.
74 HMSK scr. 3, f. 1, č. 11.
75 MNL OL DL 3125.
76 MNL OL DL 74813.
77 CDSl II., s. 152 – 154, č. 220++.
78 CDSl II., s. 152 – 154, č. 220++; RA II/2-3., s. 33 – 34, č. 2345.
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terram in districtu de Scepus in Zeek existentem prope Suburbium castri nostri 
Scepisiensis similiter Zeek vocatam).79 Prvá hodnoverná zmienka o Slatvine 
(Zeek) pochádza z roku 1300.80 

Slovinský potok: Odhliadnuc od údaju z roku 1246 pochádzajúceho z tej 
istej falošnej listiny, ktorý možno použiť pre polovicu 14. storočia,81 treba od-
mietnuť identifi káciu potoka z listiny z roku 1310. Jednak bola V. Sedlákom 
prvýkrát publikovaná pod nesprávnym rokom podľa neskorších odpisov (má 
byť 1315), na druhej strane ide o vodný tok z povodia Popradu (ubi quondam 
parvus rivulus, non remote habens originem, vulgo Krompzeyffen, alio nomi-
ne Sarpataka vocatus caderet in ipsum ibique terminaretur cum Teutunicis                                                                                                                               
de Bela).82 

Smižiansky potok: Zápis Micha zo štyridsiatych rokov 13. storočia sa              
netýka Smižian. Tie sú v metácii uvedené ako Simik.83 

Strážny potok: Údaj z roku 1317 znie curia Landwardi.84 Názov dediny 
rozhodne nemožno spájať s názvom hraničného pásma. Motivácia je v nemec-
kom osobnom mene Landwardus/Landuardus85 levočského mešťana a prvého 
známeho vlastníka dediny.

Štvrtocký potok: Údaj z roku 1248 sa týka oblasti pri rieke Dráva (po-
ssessionem quamdam nomine Razna, vltra Drauum in Comitatu Zaladiensi). 
Stotožnenie *Martinovho potoka so Štvrtockým je otázne vo svetle zmienky 
z roku 1303. Podľa nej totiž *Martinov potok pramenil v miestach, kde ležali 
vymieňané dve poplužia v Čenčiciach (pro quadam tertia parte terre duorum 
aratrorum in villa Chantha, in qua terra quidam rivulus oritur, Mortunpathaka 
vocatus).86 *Martinov potok z listiny Jasovského konventu z roku 1314 sa na-
chádza v Šariši v povodí Torysy a nemožno ho stotožniť so Štvrtockým poto-
kom.

Švedlársky potok: Spomína sa už v roku 1332 v metácii Smolníka                          
(ad rivulum vadit, qui nominatur Altswadler).87 

Tepličný potok: Údaj z roku 1245 sa týka územia vo Vesprémskej župe 
pri kláštore v Bakonybéli. Zápis z roku 1294 spomína len Spišskú Teplicu 
(Thoplica).88 

79 WENZEL, Gusztáv (ed.): Codex diplomaticus Arpadianus continuatus I. – XII. Pest 1860 – 1874, 
(CD verzia, Arcanum Adatabázis 2004), tu XII., s. 633 – 634, č. 502.

80 MNL OL DL 83150; CDP VI., s. 456 – 460, č. 338.
81 CDSl II., s. 152 – 154, č. 220++.
82 RDSl II., s. 41 – 42, č. 49.
83 LABANC, Niekoľko poznámok, s. 69 – 72.
84 RDSl II., s. 130 – 131, č. 263.
85 RA II./2-3., s. 95 – 96, č. 2518; MNL OL DF 280299.
86 RDSl I., s. 120, č. 222*.
87 MNL OL DL 3125.
88 MNL OL DL 1389.
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*Trstený: Potok zmieňovaný v roku 1253 treba skôr stotožniť s posledným 
ľavostranným potokom Lodiny v Hydronymii zaradeným pod heslom Žľaby. 
Nasvedčujú tomu ďalšie lokálne názvy na pravom brehu potoka: Krešinská 
hora a Krešinovec.

Vernársky potok: V roku 1294 v metácii Spišskej kapituly nevystupuje 
pod názvom Konseiffen. Na onom mieste sa nachádza lokálny názov Solumkhu 
= Sokolia skala. Hneď v tejto oblasti sa ponúkajú možné stotožnenia – Sokolie 
skaly nad Stratenou alebo Sokoľ.

Vikartovský potok: Prvá zmienka o obci zrejme nepochádza z roku 1283. 
Zmienku nejasného pôvodu možno skôr priradiť Ekhardovej dedine pri Spiš-
skom Podhradí.

Vydrnícky potok: Prvý názov dediny pochádza z roku 1291: villa Opa-
touich = dedina opáta.89 

Niekoľko postrehov z povodia Torysy

*Krigov: Hoci vody potoka vtekajú prostredníctvom Oľšavice do Torysy, 
je potrebné zaradiť ho do tejto recenzie pre nesprávnosť výkladu etymológie 
jeho názvu. Nejde o formu odvodenú od vlastníka územia. Potok získal meno 
od názvu stredovekej zaniknutej dediny nazývanej Krigov (1342 Wyfolu/Nová 
dedina, 1343 Kyryk alio nomine Iwanusy).90 Motiváciou pre vznik dediny                                                                                                                                           
bol spor (vojna, nem. r Krieg) medzi jej vlastníkom (spišským prepoštom)                      
a majiteľmi susedných Repáš (pánmi z Hrhova), ktorý sa neobišiel bez násil-
ností.91 

Lipiansky potok: Doklad na Kamenicu z roku 1248 pochádza z faloš-
nej listiny.92 Motiváciu názvu obce a potoka nemôže pochádzať od stavby ka-
menného hradu. Jednak prvou zmienkou o hrade je informácia z roku 1306.93                                    
Na druhej strane je identifi kácia prvej časti kompozita Tor z nemeckého Turm 
F. Uličného veľmi nejasná.94 Nemohol pôvodný názov dediny celý prameniť          
z maďarčiny v zmysle Pred Lysou skalou (tar = lysý, holý, kő = kameň/vo vý-
zname skala alebo bralo, elé = pred, eleje = predok)? Túto laickú etymológiu 
podporuje aj miestny lokálny názov skalného útvaru Predné skálie severne                                                                                                      

89 RDSl I., s. 517 – 518, č. 1217.
90 MNL OL DF 272267; Štátny archív v Prešove, Špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči, 

fond Spišské prepoštstvo č. 67.
91 LABANC, Spišskí prepošti do roku 1405, s. 166 – 167.
92 CDSl II., s. 216 – 217, č. 308++.
93 RDSl I., s. 188, č. 406.
94 ULIČNÝ, Ferdinand: Dejiny osídlenia Šariša. Košice 1990, s. 120.
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od Kamenice a aj samotný (podotýkam, že dnešný = z princípu neaplikovateľ-
ný do 13. storočia) výzor skál, ktoré sú obnažené.

Záver

Z načrtnutých pripomienok vyplýva niekoľko základných konštatovaní. 
Predovšetkým práca so staršími edíciami si v prípade vlastných mien vyžadu- 
je miestami hyperkritiku často (zveličene povedané) hraničiacu s paranojou. 
Často sa totiž stretávame s príklad komolenia osobných mien edíciami 19. 
storočia pri prepise originálneho prameňa z 13. storočia:

Originálny prameň:
…Mychaele et Andrea, fi liis Petri de Petrouchsegra ex una parte Voyta, 

Mikee et Paulo fi liis Radus cum proximis ǁ eorum Sebrech et Bench fi liis Zerad 
de eadem ex altera…95

Fejérova edícia:
…Michaele et Andrea, fi lys Petri de Petrouchsegra ex vna parte, Voyta,  

Mihee, et Paulo, fi lys Badus cum proximis eorum, Sebrech, et Bench, fi lys                   
Segra de eadem, ex altera…96

Druhým nedostatkom vyplývajúcim z načrtnutého je, že historici systema-
ticky nevydávajú pramenné edície a tým neponúkajú materiál aj pre iné vedné 
odbory, ktoré sú na tom závislé, pretože vo výbave ich bádateľov sa nevysky-
tuje školenie zamerané na prácu so staršími prameňmi. Zároveň trvalým pro-
blémom zostáva identifi kácia historických miestnych názvov v teréne, pričom 
sa vyžaduje dôsledné poznanie pramenného materiálu a je tiež nevyhnutná 
práca s kartografi ckými zdrojmi. Pre etymológiu jednotlivých proprií je dôle-
žitá nielen forma zachovania v prameni, ale tiež širší historický kontext.

V ďalšom výskume miestnych názvov bude potrebné prihliadať aj na pro-
cesy, pri ktorých dochádzalo k posunu vlastného názvu na iný objekt rovnakej 
kvality. Napríklad presun pomenovania jedného potoka na druhý (často) su-
sedný potok.

Obšírnejšie treba upozorniť aj na zápis hydronyma (poťažmo iných vlast-
ných mien) v jednotlivých prameňoch. Na ten výrazne vplýva forma zachova-

95 MNL OL DF 251670.
96 FEJÉR, Georgius (ed.): Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I. – XI. Budae 1829 

– 1844 (CD verzia, Arcanum Adatabázis 2004), tu VII/5., s. 506 – 507, č. CCCXXV.
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nia konkrétneho dokumentu. Najhodnovernejší je samozrejme originál (v edí-
ciách s označením A). Pri všetkých ďalších zachovaniach už musíme pripustiť 
istý posun. Pre ilustráciu si dovolím príklad z povodia Popradu. V privilégiu 
pre Kežmarok z roku 1269 sa nachádza aj metácia mestského chotára. Listina 
bola publikovaná niekoľkokrát a listinu Bela IV. poznáme z viacerých zacho-
vaní (B1, B2, C1, C2) z rozmedzí rokov 1399 – 1440. V nich vystupuje ten istý 
tok v dvoch variantoch:

B1 1269 Belo IV. > 1270 Štefan V. > 1399 Žigmund > 1399 Žigmund – Byztriche a Byztriche-
potoka97

B2 1269 Belo IV. > 1270 Štefan V. > 1399 Žigmund > 1399 Žigmund > 1419 Žigmund – Biztriche 
a Biztrichepotoka98 

C1 1269 Belo IV. > 1270 Štefan V. > 1399 Žigmund > 1399 Žigmund > 1434 Spišská kapitula                   
– Vyzniche a Wyznichepotoka99 

C2 1269 Belo IV. > 1270 Štefan V. > 1399 Žigmund > 1399 Žigmund > 1434 Spišská kapitula                   
> 1440 Spišská kapitula – Wyzniche a Wyzniczepataka100 

Z analýzy zachovaní jednoznačne vyplýva, že k zmene názvu potoka                                                                                                                                   
(na tomto mieste nie je dôležitá jeho poloha) došlo pri vyhotovovaní hodno-
verného odpisu konfi rmácie Žigmunda Luxemburského. Ak by sme však za-
chovania staršie ako C1 a C2 nepoznali, ovplyvnilo by to analýzu hydronymie. 
Z týchto dôvodov by mali byť v takýchto prípadoch uvádzané aj formy za-
chovaní jednotlivých listín. O to viac to platí v prípadoch, keď listinu pozná-
me z novovekých odpisov, ktoré mali zvlášť tendenciu aktualizovať lokálne                                                                                                                                          
názvy do podoby známej v čase vzniku odpisu. Tak to bolo napríklad v prípade 
Dunajca:

1326 A Karol Róbert Dunaych101 
1326 > 18. st. (F novoveký nehodnoverný odpis) Karol Róbert Dunavetz102 

Prednesené postrehy a pripomienky si nenárokujú absolútnu hodnotu. Úlo-
hou bolo skôr poukázať na rezervy dnešného toponomastického výskumu, ku 
ktorému musia bezpodmienečne pristúpiť svojím dielom aj historici. Bez ich 

  97 MNL OL DL 281701.
  98 MNL OL DL 281717
  99 MNL OL DL 281723
100 MNL OL DF 281737.
101 MNL OL DF 68796.
102 MNL OL DF 68796.
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vkladu v podobe poctivého skúmania prameňov, v tomto kontexte toponým                  
v nich obsiahnutých a ich identifi kácie ostanú možnosti onomastického výsku-
mu nevyužité naplno.

Na záver tohto príspevku možno dodať, že komentovaná kniha by sa 
mala stať povinnou súčasťou knižnice každého záujemcu o dejiny Spiša. Pre 
tých, ktorých interesujú dejiny posledných troch storočí bude tvoriť základnú                                                       
východiskovú bázu pri identifi káciách jednotlivých lokalít. Pre zameraných                       
na staršie dejiny poslúži ako základná suma pri dôslednejšom retrospektívnom 
výskume starších (najmä stredovekých) vlastných názvov.

ŠIMONČIČ, JOZEF – KARABO-
VÁ, KATARÍNA (EDD. ET TRANSS.): 
KANONICKÉ VIZITÁCIE DUNAJEC-
KÉHO DEKANÁTU V SPIŠSKOM BIS-
KUPSTVE Z ROKU 1832. Kraków 2015, 
847 s.

V poslednom období historici čoraz 
viac obracajú pozornosť na kanonické 
vizitácie. Ide o bohatý súbor prameňov, 
ktorý býva často využívaný pri výskume 
náboženských dejín novoveku – reformá-
cie a najmä rekatolizácie. Informácie ob-
siahnuté vo vizitačných protokoloch majú 
však širšie zameranie a nemal by ich obísť 
ani bádateľ, ktorého cirkevné pomery pri-
márne nezaujímajú. Napriek významu 
uvedeného prameňa sú však edície vizitá-
cií nedostatkovým tovarom. Aj preto tre-
ba privítať edičný počin dvojice autorov: 
historika, archivára, univerzitného profe-
sora a čestného člena SDS Jozefa Šimonči-
ča a klasickej fi lologičky Kataríny Karabo-
vej z Trnavskej univerzity. Obaja pripravili 
na vydanie prepis a preklad časti vizitácie 
Spišského biskupstva z roku 1832, ktorá 
sa venuje Dunajeckému dekanátu. Vyše 
osemstostranovú publikáciu otvára krátky 
úvod Jozefa Čongvu (s. 5 – 6), v ktorom 
popisuje genézu myšlienky vydania toh-
to diela a jeho chronológiu. Monografi a 
pokračuje štúdiou Jozefa Šimončiča (s. 7 

– 31). V jej úvode stručne popisuje pôvod 
vizitácií v Cirkvi všeobecne a aj v súvis-
losti s územím Uhorského kráľovstva. 
Nasleduje krátka pasáž o vzniku Spišské-
ho prepoštstva, kde autor dáva do súvisu 
s touto udalosťou listinu kráľa Imricha                                      
z roku 1198. Zaradzuje sa tak medzi tých, 
ktorí trvajú na starších interpretáciách                                                                                              
M. Pirhallu bez refl ektovania výskumov 
napr. J. Karácsonyiho alebo R. Marsinu.                                                                                      
V časti o dejinách kanonických vizitácii  
na Spiši je nutné poopraviť údaj o dá-
tume vydania dohody medzi spišským 
prepoštom a Bratstvom XXIV farárov. Tá 
nebola uzavretá v roku 1278, ale o desať 
rokov skôr (1268). Ku chybe došlo pri 
odpise listiny v 15. storočí verejným no-
tárom Petrom a usvedčuje ho z nej fakt, 
že vydavateľ listiny (ostrihomský arcibis-
kup Filip) v roku 1278 už nežil. Ďalšie 
riadky sú venované osídleniu na sledo-
vanom území. Tu sa objavuje odkaz na 
údajnú prvú písomnú zmienku o hrade 
Dunajec z roku 1325. Ide však o falzum                                                                              
a skutočná prvá zmienka o hrade pochá- 
dza z roku 1330. Navyše hrad nepostavili 
páni z Veľkej Lomnice, ale Viliam Druget, 
o čom podali svedectvo samotní synovia 
Rikolfa z Kamenice v roku 1347. Po tých-
to stručných informáciách venujú hlavnú 
pozornosť samotnej vizitácii z roku 1832. 
Autor si všíma jednak administratívne 
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členenie Spišského biskupstva (so zrete- 
ľom na Dunajecký dekanát) a následne 
aj samotného vizitátora J. Bélika. Neopo-
mína ani štruktúru kanonickej vizitácie                           
a jej praktické prevedenie. Ďalšie stránky 
sú už venované analýze publikovaného 
prameňa z obsahovej stránky. J. Šimončič 
zakončuje svoju štúdiu zaujímavou a pod-
netnou myšlienkou o ceruzkách politikov 
a ich dôsledkoch pre ľudí – myšlienkou 
bez straty aktuálnosti naprieč dejinami 
a svetom. Ešte pred samotnou edíciou                       
a prekladom je vsunutá krátka edičná 
poznámka (s. 33 - 34) defi nujúca meto-
diku samotného prepisu. Ten môže čita-
teľ  sledovať paralelne s prekladom a toto                                                                            
riešenie treba považovať za ideálne. 
Priamo tak pri čítaní môže konfrontovať 
tlmočenie špeciálnej terminológie opisu-
júcej napríklad liturgické náčinie a odevy. 
Po sedemstopäťdesiatich stranách prepi-
sov a prekladov nasleduje zoznam použi-
tej literatúry a krátke resumé v slovenči-                                               
ne, latinčine, poľštine, angličtine, nemčine                                                                
a maďarčine. Oceniť treba zaradenie krát-
keho slovníka objasňujúceho niektoré špe-                                                                                        
ciálne termíny, s ktorými sa čitateľ môže 
stretnúť v texte. Text knihy uzatvára men-
ný register a fotografi e dnešného stavu           
vizitovaných kostolov.

Na recenzovanú knihu možno nazerať 
z dvoch uhlov pohľadu. Z profesionálneho 
hľadiska (nielen cirkevného) historika sa 
do rúk dostáva prameň využiteľný v mno-
hých ohľadoch. Nájdeme v nich prame-
ne pre výskum cirkevnej administratívy, 
ľudovej zbožnosti, hospodárskych dejín, 
etnicity, či demografi e, ale aj onomastiky, 
knižnej kultúry, genealógie a materiálnej 
kultúry Zamaguria prvej polovice 19. sto-    
ročia. A tento výpočet nie je konečný, ten 
dokáže splývať len s hranicami ľudskej 
fantázie, alebo inými slovami, zhoduje sa 
so schopnosťou historikov klásť prameňu 
otázky. Špeciálny význam má publikácia 

pre obyvateľov bývalého Dunajeckého 
dekanátu, ktorí sa dodnes starajú o pod-
statnú časť materiálneho zabezpečenia 
svojich kostolov spomínaného vo vizitáci-
ách. Zároveň môžu sledovať akú dlhú ces-
tu prešla ich komunita za takmer dvesto 
rokov. Na záver možno dodať, že niekoľko 
rokov prípravy edície nebolo na škodu. 
Držíme tak v rukách nielen monumentál-
nu knihu, ale predovšetkým výzvu a pre-
cedens. Výzvu skúmať našu minulosť a tak 
chápať naše dnešné „ja“ (v zmysle jednot-
livca i kolektívu) a precedens pristupovať 
rovnako k iným častiam tohto a ďalších 
prameňov.

  Peter Labanc

JANKA PETÖCZOVÁ: HUDBA 
AKO KULTÚRNY FENOMÉN V DEJI-
NÁCH SPIŠA. RANÝ NOVOVEK. Ústav 
hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 
a Prešovský hudobný spolok SÚZVUK. 
Bratislava 2014, 383 s.

 
Anotované dielo je výsledkom mno-

horočného náročného výskumu autorky, 
ale aj celého kolektívu Ústavu hudobnej 
vedy SAV a je veľmi cenným príspevkom 
nielen k dejinám hudby na Slovensku                                                                                    
a v Európe, ale aj vzácnym doplnkom k de-                                                                                                   
jinám Spiša i Slovenska. V rámci histo-
rických monografi í sa totiž často do istej 
miery obchádzajú dejiny kultúry, najmä 
hudby, a to z dôvodu, že historici v tejto 
oblasti nie sú dosť erudovaní. Jeho spra-
covanie si totiž vyžadovalo predovšetkým 
vysokú odbornosť v oblasti hudby, ale                                                                                              
na druhej strane aj minucióznu prácu                                                                                               
s historickými archívnymi prameňmi.                                                                                
A to všetko sa autorke vo výnimočnej 
miere podarilo. V úvodnej kapitole sa 
autorka vysporiadala s hudbou ako s kul-
túrnym fenoménom v ranom novoveku 
Spiša. Predovšetkým vymedzila oblasť 



Z minulosti Spiša, XXIII, 2015

246

geografi cky a chronologicky a dala ju 
do kontextu so stredoeurópskym vývo-
jom. Pre pochopenie kontextu bolo ne-
vyhnutné vysporiadať sa aj s významom 
evanjelických kantorátov na Spiši, pre-
tože analyzovaná hudba mala väčšinou 
genézu v tejto oblasti. Autorka sa v svojej 
práci sústredila na hudobné centrá Levo-
ča, Kežmarok, Spišské Podhradie a Spiš-
ská Nová Ves. Prvé centrá boli aj doteraz 
známe na základe hudobných prameňov 
zachovaných v lyceálnych knižniciach 
Levoče a Kežmarku. Objavom je však 
hudobné centrum Spišská Nová Ves, re-
prezentované najmä doteraz málo zná-
mym literárnym bratstvom – Fraternitas 
literatorum, ktorému autorka venova-
la samostatnú kapitolu. Ide o kapitolu                                                                                                           
objavnú. Pre kultúrne aktivity akého-
koľvek druhu je potrebné aj materiálne 
zázemie, ktoré v tej dobe poskytovali 
predovšetkým mecenáši, na Spiši šlo pre-
dovšetkým o rodinu Th urzovcov, ktorej 
venovala samostatnú kapitolu. Samostat-
nú kapitolu venovala aj hudobnej činnosti 
v literatúre už známeho Samuela Marckfe-
lnera, ďalšiu ostatným rodinám, ktoré sa 
na hudobnom živote podstatnou mierou 
podieľali Knihu uzatvára kapitola nazvaná 
Hudba v ranom novoveku na Spiši z per-
spektívy dneška.

Ide o prácu, v ktorej dáva našu lokál-
nu hudbu do kontextu vtedajšej Európy.                 
Na Spiši to platilo najmä o Sliezsku, Ne-
mecku, ale aj o Sedmohradsku. Spišskí 
hudobníci sa nedali len tamojšou hud-
bou inšpirovať, ale súčasne sa aj na nej 
podieľali. Na druhej strane sa autorke 
podarilo podať otvorený a objektívny ob-
raz hudobného života v uvedenej oblasti, 
v rámci jeho národného i náboženského 
kontextu. Práca je doplnená mnohými 
solídne vybratými textovými i notovými 
ukážkami, čo jej hodnotu ešte zvyšuje. Ide 
o dielo nesmierne hodnotné nielen pre 

dejiny našej hudby, ale aj pre naše dejiny                 
v uvedenom období a v našej historiogra-
fi i jej patrí výnimočné miesto.

     
  Ivan Chalupecký

    

BALNEOLOGICKÝ SPRAVODAJ-
CA 2011 – 2014. Vlastivedný zborník 
múzea XLI. Ed. Martin Kostelník. Bal- 
neologické múzeum v Piešťanoch, 2015,            
479 s.

Balneologický spravodajca prezentuje 
pestrú činnosť pracovníkov Balneologic-
kého múzea v Piešťanoch. Zodpovedný 
redaktor Mgr. Martin Kostelník zvolil už 
tradičnú štruktúru usporiadania príspev-
kov. Na úvod je príhovor predsedu Trnav-
ského samosprávneho kraja Ing. Tibora 
Mikuša, PhD. Vyjadruje v ňom uznanie 
pracovníkom múzea za uchovávanie kul-
túrneho dedičstva v regióne a prínos 
múzejníctvu na Slovensku. PhDr. Vladi-
mír Krupa, predseda redakčnej rady, vy-
pracoval Správu o činnosti Balneologické-
ho múzea v Piešťanoch v rokoch 2012 až 
2014. Je to základný a najdôležitejší prí-
spevok v tomto zborníku. V každom ro- 
ku podrobne rozoberá prácu v múzeu     
na všetkých úsekoch. Čitateľ nadobudne 
podrobný, miestami až detailný obraz čin-
nosti pracovníkov v oblasti vedecko-výs-
kumnej, vydavateľskej, zbierkotvornej,  
fotografi ckej, archívnej, knižničnej, reš- 
taurátorskej, prezentačnej, údržby budov 
a mnohých iných. Pri podrobnejšom sle-
dovaní, napríklad kapitoly zameranej                  
na zberateľskú činnosť, akoby sme práve 
navštívili múzeum s komentovaným slo-
vom. Pracovníci nezabúdajú na nestorov 
múzea. Takým je aj zakladateľ múzea                     
v Piešťanoch (predchodca Balneologické-
ho múzea) Imrich Winter. Vo viacerých 
súvislostiach sa v príspevkoch spomína 
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jeho meno. Na jeho zbierke - súbore ná- 
lezov z doby rímskej - sa v múzeu v po-
slednej dobe pracuje. Množstvo výstav, 
nových expozícií, reštaurovaných zbier-
kových predmetov, vydaných publikácií, 
usporiadaných seminárov, prednášok, 
elektronicky spracovaných zbierok, práce 
na údržbe múzea, propagácií, prezentá-
cií, metodickej činnosti a mnoho ďalších 
iných činností vytvára Správa mozaiku 
práce múzejníkov. Po obšírnej správe                     
o múzeu je zaujímavý príspevok Daniela 
Doležala História detskej ústavnej kúpeľ- 
nej liečby v kúpeľoch Piešťany. Kúpeľný 
ústav „Kvetuša“ bol založený v roku 1931 
v Piešťanoch. Autor opisuje jeho bohatú 
tradíciu a úspechy v liečbe reumatizmu 
domácich i zahraničných detských pa-                          
cientov. Od prvého vedúceho kúpeľného 
lekára, MUDr. Ľudovíta Bílleša je uvede-
ných veľa mien spojených s jeho históriou 
až do neslávneho zániku v roku 1966. Pro-
dukty z Piešťanského bahna a termálnej 
vody – používanie a export, je názov štúdie 
Martina Kostelníka s bohatým poznám-
kovým aparátom, z archívnych prameňov 
aj z literatúry. Začiatky predaja a exportu 
bahna sa objavili na začiatku 19. storočia  
a pretrvali do 70. - 80. rokov 20. storočia. 
Autor uvádza zaujímavé fakty o liečivých 
účinkoch bahna vytvoreného pri rieke 
Váh, jeho používanie v kúpeľoch, podrob-
né záznamy vzniku a histórie predaja, 
udelenie ochrannej známky na vývoz                      
do mnohých krajín sveta, spôsoby balenia 
a propagáciu produktov. Štúdiu dopĺ-     
ňajú fotografi e produktov bahna a obaly 
na jeho prepravu. Je na chválu Balneolo-
gického múzea v Piešťanoch, že vo svojom 
Zborníku už v druhom čísle dáva široký 
priestor príspevku, ktorý presahuje teritó-
rium pôsobenia múzea. Hlavným cieľom 
autorovho výskumu bola voda. Pri jej    
význame pre človeka nemožno vytvárať 
ani len pomyselné hranice. Známy slo-

venský vedec prom. etn. PhDr. Ján Olej-
ník, CSc. (1921) vedeckou výskumnou 
prácou pôsobil na mnohých miestach  
Slovenska aj v zahraničí. Z výskumnej 
činnosti v etnografi i, múzejníctve, folklo-
ristike a v mnohých iných odboroch, naj-
podrobnejšie mal prebádanú oblasť sever-
nej oblasti na východe Slovenska. Štúdia 
Voda v živote ľudu pod Vysokými Tatrami 
– Spiš, Liptov, Orava II. časť (I. časť bola 
uverejnená v predchádzajúcom čísle Bal- 
neologického spravodajcu XL). je veno- 
vaná vode v živote človeka, ktorá okrem 
svojej prvotnej funkcie – úžitku mala mi-
moriadny význam v ľudových zvykoch, 
obyčajoch, obradoch, poverách, predsta-
vách a magických úkonoch. Citlivo a s lás-
kou napísal o vode, od prvého po posled-
ný riadok je to akási chvála fenoménu 
voda. Výskumy robil na území, kde žilo                
v nedávnej minulosti, a aj dnes žije obyva-
teľstvo rôznych národností, národnost-
ných skupín, rôzneho náboženstva a so-
ciálnych skupín. Nemal s tohto hľadiska 
žiadne zábrany, nepovyšoval žiadnu sku-
pinu nad inú. Na základe výskumov 
vznikli mnohé vedecké práce, prednášky, 
články, scenáre k dokumentárnym fi l-
mom, spoluúčasť na mnohých vedec- 
kých, kultúrnych podujatiach. Bibliogra-
fi u PhDr. Jána Olejníka, CSc. zostavila 
Lucia Laciňáková a bola publikovaná         
v ročenke Spišského dejepisného spolku  
Z minulosti Spiša XIX roku 2011. Druhu 
časť štúdie tvoria konkrétne faktografi cké 
údaje z terénnych výskumov o vode. Jej 
obsah môžeme aspoň čiastočne rozdeliť 
na menšie podkapitoly: Voda vo zvykoch 
a obyčajoch výročitých; Voda v domác-
nosti lesných robotníkov; Voda v ľudovej 
slovesnosti; Voda v súvislosti s pohybo-
vým a tanečným prejavom; Voda v súvis-
losti s každodennou prácou lesných ro-
botníkov. Štúdiu robí ešte bohatšou stovka 
podrobných poznámok a vlastné čierno-
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biele fotografi e. V súčasnosti je pohľad   
na vodu a jej význam pre človeka, spoloč-
nosť a prírodu oveľa bohatší o vedecké 
zdôvodnenia, nie také, aké bolo v minu-
losti a z akých aspektov ho na život člove-
ka skúmal a opísal Ján Olejník. Éva Keré-
nyi prispela do zborníka štúdiou Kúpele 
na Gemeri v 19. storočí. Aj keď je zná-              
me, že župa Gemer-Malohont je bohatá 
na prírodné bohatstvo – jaskyne, prame-
nité a minerálne vody, kúpeľníctvo sa ne-
rozšírilo (okrem kúpeľov Číž s jódob-
rómovou vodou a kúpeľov v Hajnáčke          
so železnato-sírnou kyselkou) z ekono-
mických dôvodov. Zo štúdie čitateľ získa 
obraz aj o kúpeľnej kultúre Gemerčanov   
v 19. storočí. Po prečítaní príspevku Ma- 
riana Pavúka Výtvarné vyobrazenia Vyhní 
v časoch Habsburskej monarchie, hlavne              
z vybratých zaujímavých fotografi ckých 
reprodukcií z konca 19. storočia, nado-
budne čitateľ obraz o kúpeľoch Vyhne                  
v rokoch ich najväčšieho stavebného                      
a prevádzkového rastu. Prvýkrát sa však 
vyobrazenie kúpeľov Vyhne nachádza                    
v knihe Mateja Bela - Posol dávneho                         
a nového Uhorska z roku 1723 - na medi-
rytinách Samuela Mikoviního a tiež na 
vedutách Banskej Štiavnice. Kolorované 
obrázky, rôzne pohľady na kúpele oživili 
túto štúdiu. Príspevok Ochotnícke divadlo 
v Piešťanoch II. časť 1949 – 2006 bol roz-
delený na dve časti. Prvá časť roky 1918 – 
1945 bola uverejnená v zborníku č. XL. 
Autor Ladislav Mušinský má podrobné 
informácie o ochotníckom dianí v Piešťa-
noch. Na vyše 90. stranách prezentuje 
veľké množstvo fotografi í z predstavení, 
údaje o hercoch a protagonistoch divadla 
a chronologickú tabuľku predstavení. An-
drej Bolerázsky v štúdií Z histórie farma-
ceutickej výroby v Piešťanoch fi rma Facet 
– prvá slovenská továreň na lieky uviedol, 
že uvedenú históriu o továrni čerpal z ar-
chívnych fondov Facet a Slovakofarma                   

v Štátnom oblastnom archíve v Bratislave. 
Nasledujúce tri príspevky sú z oblasti ar-
cheológie. Marián Klčo a Vladimír Krupa 
opísali archeologické nálezy v článku Ar-
cheologický výskum cintorína v Krakova-
noch, katastrálne územie Stráže, pri Kos- 
tole sv. Gála. Branislav Kolena prispel 
štúdiou Analýza kostrových pozostatkov 
piatich jedincov z lokality Krakovany-  
Stráže, Kostol sv. Gála. Na ľudských po-
zostatkoch bol vykonaný antropologický 
výskum a merania sú zaznamenané ta-
buľkovou formou. Dvaja autori Branislav 
Kolena a Mária Vondráková poskytli                  
do zborníka príspevok s názvom Antropo-
logický rozbor kostry z hrobu z obdobia  
neolitu z lokality Krakovany-Stráže, poloha 
Jutrá, okres Piešťany. Zborník pre čitateľa 
ponúka aj zaujímavé články, nasledujúce 
sú takmer s detektívnym obsahom. Autori 
Róbert Bača a Peter Novysedlík - Pečatný 
prsteň z obce Banka, okres Piešťany; Jána 
Hunka - Počítací žetón z Lančára; Marián 
Klčo - Schiavona zo zbierok Balneologic- 
kého múzea v Piešťanoch. Schiavona je 
zbraň, benátsky meč (paloš), nájdený                    
v kaštieli v Brunovciach. Štúdia Fajky                       
v zbierkach Balneologického múzea au- 
torky Jarmily Hluchovej približuje jedno 
zo zaniknutých remesiel fajkárstvo. V Bal- 
neologickom múzeu v Piešťanoch ich evi-
dujú 21 kusov. Sú z hliny, dreva, skla, 
kovu. Ich katalógový popis možno porov-
nať na priložených kvalitných, hoci trochu 
primalých fotografi ách. Zuzana Snohová 
je autorkou článku Detský folklór v Pieš-
ťanskom regióne. Popisuje detské hry, kto- 
ré získala zbierkovou činnosťou z obce 
Krakovany a okolia. Nasleduje príspevok 
Miroslava Kazíka Vydaté ženy a živé osob-
né mená v Moravanoch nad Váhom. Autor 
prezentuje štúdiu o živých osobných me-
nách, pomenovacie modely a výsledky 
kvantitatívneho výskumu sú znázornené  
v grafoch. Od toho istého autora je aj                 
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príspevok Slovná zásoba z okruhu včiel                
a včelstva v nárečí Moravian nad Váhom. 
Dvojica autorov Tomáš Mlynský a Tomáš 
Fuksi napísali článok s názvom Malako-
fauna vrchného pleistocénu z lokality Rat-
novce - úvozová cesta, okres Piešťany. Štyri 
príspevky v zborníku sú o významných 
osobnostiach pôsobiacich v regióne. Ró-
bert Jurík napísal podrobnú štúdiu o vzác-
nej vedeckej osobnosti - Vendelín Janko- 
vič (1915 – 1997) historik, monumentológ, 
archivár a bibliograf. Nosným materiálom 
k napísaniu o ňom je pozostalosť v Pa- 
miatkovom archíve v Bratislave, tvorí ju 
60 nespracovaných krabíc. Ľubica Chor-
váthová poskytla štúdiu Antonín Václavík 
a múzeum v Piešťanoch. Ide o profeso-     
ra európskej etnografi e, ktorý pomohol 
mnohým múzeám a vychoval viacerých 
nasledovníkov - etnografov. Príspevok 
Kornel Duff ek 75-ročný a jeho publikačná 
činnosť je o významnom Piešťancovi,               

angažujúcom sa vo rôznych smeroch;                    
v kulturológii, ornitológii, žurnalistike, 
ochrane prírody a ešte mnohých iných. 
Napísal o ňom Branislav Matoušek. Vla-
dimír Krupa je autorom príspevku Au-    
gustín Rebro – personálna bibliografi a.               
A. Rebro bol významný hydrogeológ                      
a balneohistorik. Zborník končí príspev-
kom Martina Kostelníka Balneotechnické 
dni 2013, ktoré sa konali v máji 2013                           
v kúpeľoch Bojnice. Autor informuje o ich 
programe a priebehu.

Balneologický spravodajca bol vydaný 
s fi nančným príspevkom mesta Piešťany, 
Trnavského samosprávneho kraja a Mi-
nisterstva kultúry SR. Za každým príspev-
kom nasleduje súhrn v anglickom jazyku. 
Všetky príspevky sú svojím obsahom bo-
hatým zdrojom informácií a veľkým prí-
nosom pre obohatenie súčasnej i budúcej 
histórie regiónu aj slovenskej historiogra-
fi e. 

  Agnesa Žifčáková

     



Z minulosti Spiša, XXIII, 2015

250

Bibliografi a kníh o Spiši vydaných najmä v rokoch 2014 – 2015

Ivan Chalupecký

Antašová, Margita: Kohlwald a štúrovci. Levoča 2013. 
Benža, Mojmír (ed.): Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku. Krakov 2015.
Baráthová, Nora: Meč a srdce. Kežmarok 2015.
Bohuš, Ivan ml.: Na štíty a sedlá. Tatreanská Lomnica 2015.
Bohuš, Ivan ml.: Tatranské doliny. Tatranská Lomnica 2015.
Brincko, Juraj: Oľšavica – poklad Levočských vrchov. Levoča 2008.
Budzak, Milan: Goraľu tu je švjat tvuj. Kraków 2014.
Buza, Mišo: Ši to co ci šmakuje. Pejdzešatdva recepty z Iglova. Spišská Nová Ves 2015.
Dlugoš, František: Anjelom svojim dá príkaz… 50 rokov od smrti Božieho sluhu 

biskupa Jána Vojtaššáka. Levoča 2015.
Dlugoš, František: Štefan Garaj si zachoval tvár a vieru. Sto rokov od narodenia 

kapitulného vikára Spišskej diecézy. Levoča 2015.
Dudová, Anna: Heroické čnosti Jána Čarnogurského. Kežmarok 2011.
Jančíková, Andrea – Kormošová, Lucia – Paveleková, Darina – Akram, Adnam: 

Turistický sprievodca Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2013.
Jesenský, Marcel: The Slovak-Polish Border, 1918 – 1947. New York 2015.
Kojš, Šrefan: Beda mi, keby som evanjelium nehlásal. Kázne Božieho sluhu biskupa 

Jána Vojtaššáka. Spišská Kapitula-Spišské Podhradie 2014.
Kolektív autorov: Kaštieľ v Markušovciach. Spišská Nová Ves 2015.
Kollárová, Zuzana – Novák, Andrej – Soják, Marián: Dr. Michal Greisiger. Kežma-

rok 2015.
Kormošová, Ružena: Po stopách rodiny Milana Rastislava Štefánika na Spiši. Spišská 

Nová Ves 2015.
Kováčiková, Mira: Vrcholy Ivana Gálfyho. Čriepky zo života významného slovenského 

horolezca. Tatranská Lomnica 2014.
Krafčíková, Marta: Utekali, aby zostali. Chmeľnica 2015, druhé vydanie.
Lach, Ján: Goralské rozprávky z Malej Frankovej. Kraków 2015.
Lacko, Martin a kol.: Malá vojna. Zborník z konferencie. Bratislava - Kraków 2016.
Levoča a okolie. Spišská Nová Ves 2015.
Martinko, Dezider – Štubňa, Kazimír: Nálepkovo. Spišská Nová Ves 2008.
Monita, Rafal – Skorupa, Andrzej: Frydman, kościół św. Stanisława. Kraków 2014.
Neidenbach, Ákos: A Magyar Tátra-kutatás apostolai. A Buchholtz-család. Budapest 

2011.
Pavlis, Juraj: Druhá svetová vojna a územie dnešného okresu Spišská Nová Ves. 

Spišská Nová Ves 2015. 
Petõczová, Janka: Hudba ako fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. Bratislava 2014.
Petrík, Ján a kol.: Klauzy v Slovenskom raji. Spišská Nová Ves 2015.
Pollák, Miroslav – Švorc, Peter (Ed.): Spišské exody v 20. storočí. Levoča – Bra-

tislava 2015.
Rozložníková, Virgínia: Levoča. Führer durch die Stadt und Umgebung. Spišská 

Nová Ves 2015.
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Rusnák, Ernest: Peši, bicyklom a na bežkách po levočskom regióne. Spišská Nová 
Ves 2015.

Slobodová-Nováková, Katarína: Tatranskí nosiči. Tatranská Lomnica 2015.
Slovenský raj. Vitajte v raji. Spišská Nová Ves 2014.
Soják Marián. Spiš : Svedectvo archeológie. Nitra 2015.
Spaleková, Eva a kol.: Der Hochaltar von St. Jakob in Leutschau von Meister Paul 

und die gotischen Altäre in der Zips. Hlavný oltár sv. Jakuba v Levoči od Majstra 
Pavla a gotické oltáre na Spiši. Levoča 2015.

Spiritza, Juraj – Štubňa, Kazimír: Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2001.
Špesová, Katarína: Veľký Lipník. 700 rokov písanej histórie 1314 – 2014. Veľký 

Lipník 2014.
Šimončič, Jozef – Karabová, Katarína: Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu                  

v Spišskom biskupstve z roku 1832. Kraków 2015.
Števík, Miroslav: Markušovce – starobylé centrum veľkého domínia. Spišská Nová 

Ves 2015.
Török, Gyöngyi: Gótikus szárnyasoltárok a középkori Magyarországon. Budapest 2005.
Török, Gyöngyi: Gotische Tafelbilder und Holzskulpturen in Ungarn. Budapest 2005.
Trajdos, Tadeusz M.: Z dziejów wsi i parafi i Zamagurza Spiskiego. Nowy Targ 2011.
Tureková, Mária: História rodov v Starej Ľubovni. Stará Ľubovňa 2015. 
Uharčeková-Pavúková, Dáša – Štubňa, Kazimír: Spišský hrad. Spišská Nová Ves 2005.
Zuskinova, Iveta – Malecová, Marianna: Gastronomické vizitky Liptova a Spiša. 

Levoča 2013.
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Správa o činnosti SDS v roku 2015

Spišský dejepisný spolok mal k 31. decembru 2015 344 aktívnych čle-
nov. V priebehu roku 2015 prijal 9 nových členov, valným zhromaždením                 
boli pre neplnenie si povinností 9 členovia vylúčení. Od svojho založenia 
do 31. decembra 2015 spolok evidoval prijatie 575 členov. Spolok eviduje 
k 31. decembru 2015 9 zakladajúcich, 17 čestných, 17 kolektívnych, 307 
riadnych a 37 podporujúcich členov.

Činnosť spolku sa v roku 2015 riadila plánom schváleným na XXIII. 
valnom zhromaždení, konanom 7. marca 2015 v Dome kultúry v Spišskej 
Belej. Na valnom zhromaždení sa zaprezentovalo 81 členov SDS. V úvode 
ich pozdravil primátor Spišskej Belej JUDr. Štefan Bieľak. V prvej časti 
stretnutia odzneli tri prednášky, ktoré boli venované Dr. Michalovi Greisi-
gerovi. Najprv referát s názvom Zo života lekára, polyhistora a ľudomila 
Dr. Michala Greisigera predniesla Zuzana Kollárová. Druhým referentom 
bol Andrej Novák, ktorý svoje vystúpenie zameral na prírodovednú činnosť 
spomínanej osobnosti. V tretej prednáške Dr. M. Greisigera ako archeológa 
predstavil Marián Soják.

Pred otvorením ofi ciálnej časti valného zhromaždenia vystúpil tajomník 
SDS, ktorý pripomenul mimoriadne bohatú polstoročnú organizačnú prácu 
Ivana Chalupeckého v rámci činnosti Krúžku historikov Spiša a Spišského 
dejepisného spolku. Spomínaný krúžok, predchodca obnoveného spolku, 
vznikol v roku 1965. Janka Galliková odovzdala za potlesku prítomných 
Ivanovi Chalupeckému kyticu piatich ruží, z ktorých každá symbolizovala 
desať rokov jeho práce v prospech krúžku a spolku. 

Po prestávke otvoril predseda rokovanie valného zhromaždenia. Prítom-
ní si vypočuli správu o činnosti za rok 2014 (Miroslav Števík, tajomník 
SDS), správu o hospodárení za rok 2014 (Soňa Polláková, hospodárka SDS)                     
a správu revíznej komisie (Eduard Pavlík, predseda revíznej komisie SDS). 
Soňa Polláková v správe o hospodárení uviedla, že čisté príjmy v roku 
2014 dosiahli sumu 3 883,13 Eur, príjmy celkom so zostatkom z roku 2013 
dosiahli hodnotu 6 627,97 Eur. Výdavky v roku 2014 činili spolu 3 315,83 
Eur. Stav fi nančných prostriedkov k 31. decembru 2014 činil 3 312,14 Eur. 
Najväčší výdavok sa v roku 2014 týkal vydania ročenky XXI/2013 (1 980 
Eur). Najvýznamnejšie príjmy tvorili členské príspevky (2 380 Eur) a z 2% 
percent dane z príjmov a úrokov z bežného účtu (1 014,08 Eur).

So správou revízorov hospodárenia oboznámil prítomných predseda 
revíznej komisie Eduard Pavlík. Konštatoval, že všetky výdavky boli schválené 
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uznesením výboru SDS na základe stanov. Doklady sú riadne zaúčtované                   
v peňažnom denníku, ktorý je vzorne a prehľadne vedený podľa predpísaných 
rubrík a fi nančných predpisov. Revízna komisia taktiež konštatovala splnenie 
plánu činnosti spolku na rok 2014 (dve konferencie – Prvá svetová vojna                
a Spiš, Peňažníctvo a numizmatika na Spiši, exkurzia – Spišská Nová Ves             
a okolie, ročenka Z minulosti Spiša XXII). Revízna komisia navrhla VZ 
udeliť pokladníčke Soni Pollákovej absolutórium. 

V ďalšej časti VZ predostrel predseda návrh výboru, ktorý sa týkal 
činnosti na rok 2015. V tajnom hlasovaní, ktorého sa zúčastnilo 69 členov 
spolku, bola možnosť vybrať si dve témy zo štyroch návrhov konferencií 
(slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918 – 1925, dejiny športu na Spiši, 
slovenčina na Spiši, profesor Alfréd Grosz) a jednu trasu z dvoch návrhov 
exkurzií (archeologické lokality v okolí Popradu a Spišského Štvrtku, pamiatky 
okolia Starej Ľubovne). Najväčšiu podporu získali témy: slovensko-poľské 
vzťahy v rokoch 1918 – 1925 (50 hlasov) a dejiny spišského športu (35 hla-                                                   
sov). Členovia spolku zároveň rozhodli, že jesenná exkurzia sa uskutoční 
po pamiatkach okolia Starej Ľubovne (43 hlasov). Prítomní členovia spolku 
schválili predloženú správu o činnosti, správu o hospodárení, správu revíznej 
komisie a udelili výboru absolutórium.

V ďalšej časti rokovania jeho účastníci stanovili predajnú cenu ročenky 
Z minulosti Spiša XXII v hodnote 8 Eur, pre členov SDS zľava 30% (5,60 
Eur). Pre neplatenie členských príspevkov boli zo spolku vylúčení: Marián 
Dzurík, Tomáš Bujna, Štefan Diabelko, Karin Fabrová, Ľudovít Kaleta, Lýdia 
Korenková, Pavol Stano, Monika Tkáčová a Katarína Vojtášová.

V bohatej diskusii odznelo viacero zaujímavých informácií o aktivitách 
rôznych záujmových združení (Banícky spolok Spiš), plánovaných kon-
ferenciách (Profesor Alfréd Grosz) a nových publikáciách (Dejiny mesta 
Spišská Nová Ves). Počas stretnutia v Spišskej Belej si členovia spolku 
prevzali najnovšiu ročenku Z minulosti Spiša XXII, ktorá má viac ako 300 
strán. Na záver zhromaždenia sa za aktívnu účasť prítomným poďakoval 
predseda spolku.

Prvá konferencia s názvom Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918 – 1925 
sa uskutočnila 20. júna 2015 v kongresovom centre kúpeľov Smerdžonka                 
v Červenom Kláštore. V jej úvode privítal hostí Ivan Chalupecký. Nechýbali 
medzi nimi primátor mesta Spišská Stará Ves Jozef Harabin a starosta obce 
Červený Kláštor Štefan Džurný. Organizačne rokovanie konferencie zabez-
pečila členka výboru Milica Majeriková-Molitoris. Prvá prednáška v podaní 
Eduarda Laincza predstavila prítomným vpád poľskej armády na územie 
ČSR v rokoch 1918 – 1919, ako aj snahy o pripojenie Spiša k Poľsku. 

Zo života SDS
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O období plánovaného ale neuskutočneného plebiscitu na hornej Orave                                      
a severnom Spiši, v ktorom sa mali tunajší obyvatelia vyjadriť ku ktorému 
štátu by chceli patriť, referoval Martin Garek. Skutočnosť, že napäté obdo-
bie v pohraničí sa neobišlo bez obetí, pripomenul Ivan Chalupecký, ktorý 
priblížil dramatické okolnosti z roku 1920, počas ktorých prišli o život                             
v prielome Dunajca československí úradníci zo Spišskej Starej Vsi. Gene- 
rálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris sa vo svojom 
príspevku venoval osudom nedeckého richtára Valentína Strončeka. Milica 
Majeriková-Molitoris priblížila priebeh začleňovania časti Spiša a Oravy               
k Poľsku v rokoch 1920 – 1925. Na uvedenú prednášku nadviazal profesor 
Jozef Čongva, ktorý predstavil osudy slovenských kňazov na pripojených 
územiach Spiša do roku 1925. Po bohatej diskusii sa účastníci konferencie 
vybrali do prielomu Dunajca, kde si spoločne uctili pamiatku českosloven-
ských úradníkov zo Spišskej Starej Vsi, ktorí tu v roku 1920 prišli o život. 
Konferencie sa zúčastnilo 50 členov SDS a 10 hostí.

Druhá konferencia s názvom Z dejín spišského športu sa uskutočnila 
24. októbra 2015 v hoteli SOREA Titris v Tatranskej Lomnici. Organizačne 
ju pripravila členka výboru Zuzana Kollárová. V prvej prednáške profesor 
Miroslav Bobrík priblížil činnosť Nemeckých telovýchovných spolkov 
(DTV) na Spiši v rokoch 1918 – 1938. V ďalšom vystúpení Marián Kafka 
predstavil olympionikov, ktorí majú pôvod v našom regióne. Doteraz sa 
zúčastnilo olympiád takmer sto Spišiakov. Zaujímavý životný príbeh vy-
rozprával prítomným Peter Bučka, ktorému sa podarilo zistiť viaceré nové 
skutočnosti o olympionikovi Alexandrovi Bartovi. Tatranskému prostrediu sa 
venoval Ján Holko. Priblížil vývoj Športového klubu Vysoké Tatry a jeho 
zakladateľov. Prvý blok prednášok uzavrel Rastislav Ovšonka, ktorý svoju 
pozornosť upriamil na dejiny hokeja vo Vysokých Tatrách a v Poprade. 
Upozornil na skutočnosť, že sa traduje nesprávny rok počiatkov hokeja                                                                       
v Poprade. Po prestávke sa k slovu dostal Ján Petrík, ktorý predstavil históriu 
vzniku horolezeckého spolku JAMES. Záverečné vystúpenie patrilo Márii 
Jančekovej. Podrobne priblížila históriu športu v Kežmarku po roku 1945.              
V konferenčnej sále pripravili členovia Klubu fi latelistov v Poprade a v Spiš-                                                                                            
skej Novej Vsi pozoruhodnú výstavu so športovou tematikou. Pozornosť 
prítomných vzbudila rovnako zbierka odznakov, ktorú predstavil Štefan Roth. 
Konferencie sa zúčastnilo 42 členov SDS.

Exkurzia po pamätihodnostiach okolia Starej Ľubovne sa uskutočnila 
19. septembra 2015. Jej úvod patril obci Toporec, známej v minulosti ako 
rodové sídlo šľachtickej rodiny Hrhovských. Účastníci exkurzie vysoko oce-
nili skutočnosť, že sa podarilo začať obnovné práce na záchrane tunajšieho 
kaštieľa. Veľkým prekvapením pre nich bol stav evanjelického kostola, 
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ktorý sa v deväťdesiatych rokoch minulého storočia podarilo komplexne 
zrekonštruovať. Výraznou mierou k tomu prispeli niekdajší obyvatelia obce, 
bývajúci v Nemecku. V katolíckom kostole sa účastníci exkurzie dozvedeli 
mnoho zaujímavých poznatkov od historika Jána Endrődiho. Na základe štú-                                                                                                
dia pramenného materiálu dokázal, že spomínaný kostol bol postavený o pol 
storočia skôr, ako sa to dosiaľ uvádzalo. Ďalšou zastávkou exkurzie boli 
známe kúpele Vyšné Ružbachy, ktorých históriu priblížil Ivan Chalupecký. 
Pripomenul, že v minulých storočiach boli kúpele obľúbeným miestom 
stretávania sa poľskej i uhorskej šľachty. Treťou zastávkou exkurzie bola 
Stará Ľubovňa. Pracovníci tunajšieho múzea im vo výstavných priestoroch 
skanzenu predstavili zaujímavú výstavu Ars liturgica a na ľubovnianskom 
námestí architektúru gotického kostola. Popoludňajší program pokračoval 
návštevou Jakubian, ktorým dominuje stavba jedinečného gréckokatolíckeho 
kostola, postaveného pred vyše storočím. Ďalšie kroky členov spolku smer-
ovali k významnej technickej pamiatke. V jakubianskych lesoch sa zachovala 
vysoká pec z 18. storočia. Uvedené skutočnosti osvetlil jeden z iniciátorov 
nedávnej obnovy spomínanej pamiatky, Jozef Daniel. Záver poznávania 
severovýchodného Spiša patril návšteve expozície liehovarníctva v obci 
Hniezdne. Účastníci exkurzie vysoko ocenili jej bohatý program, ktorý pre 
nich pripravil Ivan Chalupecký. Exkurzie sa zúčastnili členovia SDS s ro- 
dinnými príslušníkmi, celkovo v počte 60 osôb.

V roku 2015 zasadal výbor 3 krát: 10. februára (77. zasadnutie), 26. má-                                                                                                  
ja (78. zasadnutie) a 6 októbra (79. zasadnutie). Všetky rokovania sa usku-
točnili v Štátnom archíve v Levoči. Ich hlavným obsahom bola príprava 
XXIII. valného zhromaždenia, konferencií o slovensko-poľských vzťahoch                  
v rokoch 1918 – 1925, resp. dejinách spišského športu, exkurzie po okolí Sta-                                                                                                      
rej Ľubovne, ročenky Z minulosti Spiša XXIII, ako aj prijímanie nových  
členov.

Počas celého roka 2015 boli členom spolku pravidelne zasielané pozvánky 
na rozličné kultúrne podujatia na Spiši, organizované najmä spišskými múzeami 
a galériami. Rovnako boli priebežne vydávané tlačové správy o činnosti SDS.

Všetky plánované úlohy, ktoré prijalo valné zhromaždenie SDS 7. marca, 
boli počas roku 2015 naplnené.

                                                 Miroslav Števík, tajomník SDS 
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Funkcionári a výbor SDS
podľa výsledku volieb XXII. valného zhromaždenia,

konaného v Levoči  1. 3. 2014

Predseda: doc. PhDr. Ivan Chalupecký
Podpredseda: PhDr. Marián Soják, PhD.
Tajomník: Mgr. Miroslav Števík
Pokladník: PhDr. Soňa Polláková

Členovia výboru: PhDr. František Žifčák
   PhDr. Milica Majeríková-Molitoris, PhD.
   Mgr. Ján Endrődi
   Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
   Mgr. Agnesa Žifčáková
   PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.
   Mgr. Erika Cintulová 

Náhradníci: Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník
   Mgr. Elena Dzurillová

Revízna komisia: Ing. Eduard Pavlík
   Ján Petrík
   Ing. Ján Čarnogurský  
   

Členské

Riadny člen  10.-  € ročne
Podporujúci člen  5.-  €  ročne
Kolektívny člen  50.-  € (resp.25.- €) ročne
Zakladajúci člen – fyzická osoba 100.-  € jednorázovo
                – právnická osoba 500.-  € jednorázovo 

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0001 0138 4947
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Zoznam členov Spišského dejepisného spolku
(k 31. 12. 2015)

Zakladajúci členovia

Kňazský seminár  biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula
Mesto Spišská Belá Spišská Belá
Mesto Levoča Levoča
Prof. Dr. Moritz Csáky Viedeň, Rakúsko
MUDr. Zdeněk Hartl (†) Zlín, ČR
doc. PhDr. Ivan Chalupecký Levoča
JUDr. Štefan Kamenický Levoča
Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen (†) Steinfurt – Borghorst, 
  Nemecko
MUDr. Vlastimil Fluss Spišská Nová Ves

Čestní členovia

Ivan Bohuš Tatranská Lomnica 
Mgr. Michal Griger (†) Spišská Belá
doc. PhDr. Ivan Chalupecký Levoča
PhDr. Vendelín Jankovič, CSc.(†) Báhoň
Ing. Ladislav Kiefer (†) Kežmarok
Ing. Ján Kukura, CSc.(†) Poprad
Dr. Ing. Dezider Martinko (†) Spišská Nová Ves
PhDr. Ján Olejník, CSc. Vysoké Tatry
Mgr. Eduard Pavlík (†) Spišská Nová Ves
Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen (†) Steinfurt – Borghorst
PhDr. Belo Polla, DrSc.(†) Bratislava
doc. PhDr. Jozef Sulaček, CSc. Košice
Ondrej Šimek (†) Batizovce
prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc. Trnava
Dipl. Ing. Ernest Hochberger Sinn
Prof. Dr. Friedrich Gottas Salzburg
Prof. Dr. Moritz Csáky Wien

Kolektívni členovia

Krajský pamiatkový úrad v Prešove, pracovisko Levoča Levoča
Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa
Mesto Kežmarok Kežmarok
Mesto Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
Mestské kultúrne stredisko Levoča Levoča
Obec Iliašovce Iliašovce
Obec Ľubica Ľubica
Obecný úrad Letanovce Letanovce
Podtatranské múzeum Poprad Poprad
Skupina historického šermu JAGO   Spišská Nová Ves
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SNM – Spišské múzeum v Levoči Levoča
Spolok Slovákov v Poľsku Krakov, Poľsko
Štátny archív v Levoči Levoča
Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Spišská Nová Ves
OZ Banícky spolok Spiš Spišská Nová Ves
Obec Spišský Štvrtok Spišský Štvrtok

Riadni a podporujúci členovia

Meno      Povolanie Bydlisko

PhDr. Ružena Kormošová, PhD. profesorka Spišská Nová Ves
JUDr. Gabriel Lukáč archeológ Levoča
doc. PhDr. František  Matúš, CSc. docent, muzikológ Prešov
Mgr. Marián Miškovič pedagóg Spišská Nová Ves
PhDr. Marta Weissensteinerová profesorka Stará Ľubovňa
PhDr. František Žifčák archivár Spišská Nová Ves
Mgr. Agnesa Žifčáková archivárka Domaňovce 
Júlia Balogová učiteľka Spišské Vlachy
Mgr. Pavol Mišenko historik Stará Ľubovňa
PhDr. Peter Roth, PhD. archeológ Hranovnica
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. archivárka Poprad
prof. Mons. ThDr. Jozef Jarab, PhD. rektor KU Spišské Podhradie
Alžbeta Liščáková archivárka Levoča
Pavol Matiek technik Poprad
Eva Pitoňáková učiteľka Poprad
Karol Bereš elektrotechnik Svit
PhDr. Bernadeta Kiczková muzikologička Spišské Vlachy
Ladislav Scheirich technik, archeológ Poprad
Mgr. Mária Šelepová správkyňa kaštieľa Strážky
PhDr. Božena Malovcová vedúca archívu Poprad
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. archeológ Bratislava
Mgr. Júlia Zummerová historička Kežmarok
Mgr. Erika Cintulová riad. múzea Kežmarok
PhDr. Eleonóra Baráthová historička, spisovateľka Kežmarok
PhDr. Jozef Olexa profesor Poprad
Mgr. Nina Palková vedúca  archívu Spišská Nová Ves
Prof. Dr. Jörg Meier univ. profesor Oberhausen, Nemecko
Mgr. Rastislav Mačura historik Poprad
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. učiteľ Levoča
Mgr. Inge Majeriková historička, vydavateľka Bratislava
Ing. Marta Bednárová archivárka Poprad
PhDr. Milena Ostrolúcka archivárka Košice
Štefan Péchy  fotograf Levoča
Ing. Martina Šlampová archivárka Poprad
Dana Rosová múzejníčka Spišská Nová Ves
PhDr. Michal Murcko, Dr. historik Prešov
Mgr. Peter Zmátlo, PhD. historik Spišská Nová Ves
Mgr. Anna Nemešová, PhD. historička Ružomberok



259

PhDr. Janka Petőczová, PhD. muzikológ Svätý Jur
PhDr. Ján Hunka numizmatik Nitra
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD. odborný pracovník Spišská Nová Ves
JUDr. Marcel Kopkáš novinár Abráhamovce
Mária Pacindová archivárka Spišská Nová Ves
doc. Ing. Pavol Kalinay pedagóg Bratislava
Gabriela Vencelová archivárka Spišská Nová Ves
prof. PhDr. Martin Homza, Dr. univerzitný profesor Budmerice
Ing. Juraj Stenczel, CSc.  banský inžinier Příbram, ČR
Miroslav Mačura elektrikár Poprad
JUDr. Jozef Barabás prokurátor Hrabušice
Prof. dr hab. Jozef Ciągwa univerzitný profesor Katovice, Poľsko
Ing. Mikuláš Lipták vydavateľ Kežmarok
MUDr. Jaroslav Grochola lekár Poprad
František Venglarčík ekonóm Levoča
PhDr. Elena Miroššayová, CSc. archeológ Košice
PhDr. Alena Kredatusová vedúca archívu Levoča
Prof. dr hab. Stanislav Sroka univ. prof., historik Krakov, Poľsko
PhDr. Mária Novotná riaditeľka, hist. umenia Levoča
PhDr. Marián Soják, PhD. archeológ Batizovce
Mgr. Mária Hvilová profesorka Levoča
Mgr. Elena Dzurillová archivárka Levoča
Mgr. Juraj Korim historik Veľká Lomnica
Mgr. Milan Choma učiteľ Kežmarok
Ing. Vladimír Klein technik Spišská Belá
Cecília Felberová archivárka Levoča
Ján Petrík banský technik Spišská Nová Ves
Mgr. Marta Kučerová archeológ Poprad
Rudolf Schuster úradník Poprad
Mgr. Jitka Haaková historik umenia Tatranská Lomnica
dr hab. Ryszard Grzesik prof. IS PAN, historik Poznań, Poľsko
PhDr. Ilona Pavercsik knihovníčka Budapešť, Maďarsko
Mgr. Miroslava Kovalčíková historička umenia Spišská Belá
Milan Ogurčák lesník Spišská Nová Ves
Anna Garčárová archivárka Smižany
Mgr. Martin Furman archeológ Žilina
PaedDr. Zuzana Krupová historička Vlkanová
prof. ThDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. kňaz, cirkevný historik Levoča
Mgr. Miroslav Števík historik Kežmarok
PhDr. Lukáš Dzurilla učiteľ Levoča
Mgr. Jana Galliková učiteľka Slovenská Ves
Mgr. Klára Freundorferová učiteľka Ľubica
Mgr. Janka Poradová učiteľka Šuňava
Ivan Janovský producent Levoča
Ing. arch. Magdaléna Janovská architektka Levoča
Mgr. Eva Spaleková historik umenia Levoča
Prof. dr hab. Tadeusz Trajdos historik Varšava, Poľsko
Ing. Alojz Mlynarčík ekonóm Spišská Nová Ves
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. cirkevný historik Spišské Podhradie
Mgr. Anton Ziolkovský kňaz Spišská Nová Ves
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Lucia Žoldáková študentka Smolník
MUDr. Andrej Novák lekár Spišská Belá
Mgr. Štefan Plačko historik Levoča
Mgr. Martin Lučan právnik, štátny Poprad
 zamestnanec 
Mgr. Vladimír Imrich učiteľ Kežmarok
PhDr. Astrid Kostelníková učiteľka, dôchodca Levoča
Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník archivár Levoča
Mgr. Maroš Tomas, PhD. historik Trnava
Mgr. Eduard Matkulčík geológ, geofyzik Spišská Nová Ves
Mgr. Roman Porubän ev. farár Kežmarok
Mgr. Gabriela Rerková novinárka Levoča
Mgr. Slavomír Gallik kňaz Spišská Nová Ves
Mgr. Lukáš Stolárik študent Spišská Nová Ves
Peter Endel kňaz Spišská Nová Ves
Mgr. Otto Korkoš učiteľ Kežmarok
Mgr. Monika Fekiačová archivárka Levoča
Ing. Ján Križan inžinier Kežmarok
Mgr. Júlia Filipová pedagóg Praha 3, ČR
Mgr. Štefan Holubkovič kňaz Vyšné Repaše
Mária Bardyová hospodárka Kežmarok
JUDr. Sylvia  Leščáková právnik Slovenská Ves 
Milan Vdovjak podnikateľ Nová Lesná
Mgr. Kristína Tirpáková učiteľka Stará Ľubovňa
Elena Čákyová manažérka Švábovce 
MUDr. Magdaléna Imrichová lekárka Kežmarok
Mgr. Zuzana Kešeľáková prekladateľka Levoča
Osvald Mayer učiteľ, dôchodca Spišská Belá
Mgr. Larisa Tarovská historička Spišská Nová Ves
Mgr. Marek Turoček právnik Poprad
Mgr. Marek Uličný kňaz Važec
Mgr. Ľubomír Cvengroš kňaz Spišská Nová Ves
Marek Jakša technik Kežmarok
PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD. historička Krakov
Mgr. Iveta Lacková učiteľka Levoča
Ing. Milan Tatarka učiteľ Spišská  Nová Ves
Oto Imrich študent Kežmarok
Mgr. Juraj Pavlis historik Smižany
Mgr. Slávka Sámelová archivárka Levoča
Ing. Emil Labaj výtvarník Spišská Nová Ves
PaedDr. Andrej Janovský učiteľ, dôchodca Kežmarok
Ing. Alica Chovanová pamiatkarka Spišský Štiavnik
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. pedagóg Poprad
Mgr. Mária Kozlerová-Špernogová lektorka Svit
Mgr. Filip Lampart doktorand Stará Ľubovňa
PhDr. Soňa Polláková učiteľka Levoča
PhDr. Miriam Lengová učiteľka Poprad
Mgr. Peter Labanc, PhD. pedagóg, historik Trnava
Mgr. Katarína Matavová, PhD. historik Vyšné Ružbachy
Peter Špic elektrikár Spišské Tomášovce
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JUDr. Julián Lapšanský advokát Bratislava
Ing. Ján Čarnogurský ekonóm Spišská Nová Ves
Ing. Eduard  Pavlik banský inžinier Hrabušice
MUDr. Rastislav Osif lekár Levoča
Ing. Vladimír Mucha strážca prírody Spišská Nová Ves
Rosana Joštová podnikateľka Kežmarok
Mgr. Ján Endrődi historik Veľká Lomnica
Mgr. Anna Soláriková učiteľka Poprad
Mgr. Dušan Slivka učiteľ Mengusovce 
Mgr. Ľudmila Pavlíková učiteľka, dôchodkyňa Poprad
Mgr. Terézia Zemčáková učiteľka, dôchodkyňa Ľubica
Anna Compeľová učiteľka Kežmarok
Božena Ovšonková referent cest. ruchu Poprad
Rastislav Ovšonka novinár Poprad
Mgr. Katarína Strážiková učiteľka  Levoča
PhDr. Dalibor Mikulík riaditeľ múzea Stará Ľubovňa
Mgr. Monika Pavelčíková etnografka Nová Ľubovňa
Mgr. Michaela Haviarová, PhD. historička umenia Stará Ľubovňa
doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. historik Ružomberok
Peter  Sopala štátny zamestnanec Spišské Podhradie
Mgr. Iveta Kontríková, PhD. učiteľka Nová Lesná
Ing. arch. Milan Dzurilla architekt Levoča
Alžbeta Dudášová knihovníčka Kežmarok
PhDr. Marta Herucová historička umenia Bratislava
Ing. Daniel Gemeran stavebný inžinier Bratislava
Petra Krahulová živnostníčka Spišská Nová Ves
Mgr. Dušan Buran, Dr. phil. historik umenia Bratislava
Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD. historička umenia Bratislava
Ján Krátky rušňový dispečer Príbovce
Mgr. Matúš Hudák archeológ Hozelec
Mgr. Jozef Kamenický učiteľ Spišská Nová Ves
doc. ThDr. Štefan Mordel, PhD. kňaz Klin
Ing. František Grohola strojný inžinier Kežmarok
doc. Ing. František Lipták, PhD., DrSc. dôchodca Bratislava
Mgr. Sylvia Stuhláková učiteľka Spišská Nová Ves
RNDr. Ladislav Šándor, CSc. ved. pracovník, fyzik Košice
Mgr. Roderik Ledecký podnikateľ Poprad
Mgr. Vladimír Hudzík právnik Hôrka, Primovce
Mgr. Jolana Prochotská učiteľka v.v. Spišská Nová Ves
Margita Antašová učiteľka v. v.  Levoča
JUDr. Dušan Petrigáč dôchodca Poprad
Kazimír Štubňa projektant, fotograf Spišská Nová Ves
Marián Tejbus typograf Levoča
MUDr. Peter Slovík lekár Kežmarok
RNDr. Alexander Dirner, CSc. vedecký pracovník Košice
Ing. Jozef Joppa lesník Kežmarok
Ing. Ladislav Joppa ekonóm Kežmarok
doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. historik, učiteľ Prešov
PhDr. Michal Marťák, PhD. vysokoškolský učiteľ Nemešany
Ing. Zdeněk Hartinger projektant Kežmarok

Zo života SDS



Z minulosti Spiša, XXIII, 2015

262

Mgr. Lucia Hartingerová asistentka Kežmarok
Peter Lučivjanský dôchodca Novoveská Huta 
PaedDr. Magdaléna Nemčíková učiteľka Spišská Nová Ves
Ing. Jozef Rusnák strojný inžinier Levoča
Pavol Rusnačko živnostník Spišský Štvrtok
ThDr. Štefan Kuruc, PhD. kňaz, historik Košice
Ing. Marie Perglerová prekladateľka Vysoké Tatry
Vladimír Pavličko dôchodca Spišská Belá
JUDr. Michal Piskorík advokát Poprad
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. historik, učiteľ Trnava
JUDr. Martin Vladik sudca Poprad
Anna  Vladiková zdravotná laborantka Poprad
Mgr. Judita Visokaiová dôchodkyňa Košice
Anna Safanovičová študentka Poprad
Mgr. Anna Timková lektorka Smižany
Branislav Jonas obrábač kovov Spišské Vlachy
Mgr. František Neupauer, PhD. historik, pedagóg Slovenská Ves
PhDr. Anton Karabinoš archeológ Levoča
Milan Sanitrik dôchodca Levoča
Bc. Táňa Stašíková odborná pracovníčka  Jamník
Mgr. Miroslav Andráš historik Spišská Belá
Prof. Dr. Gyula Greschik stavebný inžinier, v.v. Budapešť, Maďarsko
František Divok odborný referent Spišská Nová Ves
Viliam Kostelník študent Levoča
Eduard Kostelník študent Levoča
Richard Lipčei študent Košice
Ing. Ladislav Lučivjanský geológ Spišská Nová Ves
Mgr. Františka Marcinová, PhD. archivárka Stará Ľubovňa
Anna Wielandová dôchodkyňa Poprad
Róbert Ducár tlačiar Bratislava
Mgr. Anna Kolodzejová asistentka Tvarožná
Ing. Peter Hric  Spišská Nová Ves
Mgr. Zuzana Pavlisová, PhD. historička Smižany
Ing. Dana Mydlarová ekonóm Poprad
PhDr. Pavol Jakubec doktorand Poprad
Mgr. Lenka Urbanová-Gráczová referentka CR Poprad
PhDr., Ing. Ján Čtvrtníček dôchodca Kežmarok
Ing. Marián Jančura, CSc. banský geológ Hnilčík
Ing. Pavol Kubičár  lesný inžinier, v.v. Spišská Nová Ves
M.Sc., Mgr. Tatiana Hutyrová historička Lúčka
Jozef Hutyra furman Lúčka
Veronika Gburíková študentka Spišská Nová Ves
Ing. Ján Felber podnikateľ Michal nad Žitavou
Ing. Zuzana Kóšová ved. tur. inf. centra Spišská Nová Ves
Mgr. Eva Šafárová učiteľka v.v.  Košice
Martin Odrobina operátor Spišský Štiavnik
Ing. Jana Barbuščáková ref. tur. inf. centra  Spišská Nová Ves
Mgr. Martin Kostelník balneohistorik Spišské Tomášovce
Magdaléna Žarnovská dôchodkyňa Poprad
Mgr. Fabián Gordiak dôchodca Poprad
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Mgr. Ľudmila Hrehorčáková učiteľka Poprad
Ing. Mária Szentiványiová dôchodkyňa Gánovce
Ing. Danica Ďuricová štát. zamestnanec Poprad
Vlasta Fábryová dôchodkyňa Poprad
Ing. Jozef Daniel geológ Spišská Nová Ves
Mgr. Miroslav Šabľa archivár Vydrník
Eva Cehlárová úradníčka Poprad
Mária Adamčiaková dôchodkyňa Spišská Nová Ves
Mgr. Beáta Németh-Vida, PhD. historička Dunajská Streda
MUDr. Igor Cpin lekár Poprad
Dr. Ján Kubáň vydavateľ Bratislava
Mikuláš Palušák technik Spišská Nová Ves
Elena Galliková ekonómka Kežmarok
Mgr. Igor Kret historik Poprad
PhDr. Milan Gacík kult. prac. – manažér Kežmarok
Mgr. Martin Tondra teológ Spišské Vlachy
Margita Kováčová dôchodkyňa Spišská Nová Ves
Viera Pavlíková živnostníčka Poprad
Mgr. Jana Spodníková grafi čka Brutovce
Zuzana Melegová študentka Chrasť nad Hornádom
Mgr. Richard Papáč kustód Košice
Pavol Bednár stavebný technik Poprad
MUDr. Jozef Slaho lekár Poprad
Štefan Vojtička tlačiar Kežmarok
Dušan Korytko živnostník Veľká Lomnica
Ing. Peter Cenký učiteľ Richnava
Marta Ivanovová učiteľka Spišská Nová Ves
PhDr. Ľudomír Molitoris gen. tajomník SSP Krakov, Poľsko
Ing. arch. Július Rybák architekt Gelnica
Jozef Zaťura manažér Hôrka
Mgr. Dagmara Rusnačková etnológ Spišský Štvrtok
Matúš Kaščák študent Levoča
Karol Mihaľ  Víťaz
Ladislav Novysedlák ort. – prot. technik Danišovce
JUDr. Daniel Urban advokát Bratislava
Mgr. Eduard Laincz historik Haligovce
Mgr. Zuzana Čovanová Janošíková vš. pedagóg Smižany
ThLic. Donát Čarnogurský, PhD. kňaz Vyšný Slavkov
Ing. Adam Celušák, CSc. dôchodca Borinka pri Bratislave 
Mgr. Jozef Rerko  Smižany
Ing. Ján Osif  učiteľ  Spišská Nová Ves
Mgr. Pavol Hamráček  Spišská Nová Ves
Miloš Greisel dôchodca Hnilčík
Mgr. Michal Kovalčík  Vrbov
Ing. Peter Chalupecký  podnikateľ Levoča
Alfonz Zoričák učiteľ  Poprad
Janka Kissová  učiteľka  Poprad
Anna Forgáčová dôchodkyňa  Poprad 
Karen A. Melis historička  Butler, Pennsylvania
Mgr. Michal Bučko kňaz  Jakubany
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Mgr. Eliška Kozarcová historička Rajec
Marianna Mačáková ekonóm Spišská Belá
Ivan Zentko robotník Betlanovce
Zuzana Galová geodet  Spišská Nová Ves
Rastislav Gala banský merač Spišská Nová Ves
Mgr. Martin Šromovský  historik Kežmarok
MUDr. Michal Prusák  lekár  Spišská Nová Ves
Mgr. Zuzana Hricová  učiteľka  Spišské Tomášovce
Gizela Antošová dôchodkyňa  Poprad
MVDr. Martin Cibula veterinárny lekár Košice
Mgr. Emil Spišák režisér Košice
Ladislav Nullas chemik v.v. Poprad
Ing. Anna Želikovská technička v.v. Spišská Nová Ves
Ing. Milan Budzák ekonóm, v.v. Vydrník
Mgr. Lucia Tkáčová lektorka STM Spišská Nová Ves
Margita Rošková ekonóm, v.v. Spišská Belá
Mgr. Terézia Gumanová učiteľka Fričovce
Ing. Dušan Mikolaj chemický inžinier Poprad
Mgr. Monika Bizoňová historička, archivárka Spišský Hrhov
Bc. Zuzana Balocká študentka Dlhé Stráže
Bc. Martin Ilečko reštaurátor Spišské Podhradie
Ing.Vladimír Habaj štátny zamestnanec Svit
Mgr. Vladimír Fľak vedúci prac. CARGO Spišská Nová Ves
Mgr. Viera Jurková kustód, výsk. prac. Piešťany 
Zuzana Jurčišinová študentka Batizovce
Bc. Radka Janečková študentka Žehra
Hedviga Pitoňáková dôchodkyňa Spišská Belá – Strážky
Soňa Hornyáková technický pracovník Kežmarok
Mária Trembáčová konateľka spoločnosti Poprad - Veľká
Mgr. Tamara Bonková SZČO Spišská Belá
Marcel Gurčík robotník Studenec
PhDr. Lucia Smolejová učiteľka Spišská Nová Ves
Mgr. Michaela Ščavnická muzejníčka Harichovce
Mgr. Alena Štefaňáková učiteľka Haligovce
Mgr. Miroslava Lazniová lektorka Markušovce
Mgr. Martin Furmanik doktorand Danišovce
PhDr. Beáta Kelemenová dôchodkyňa Mlynica
Ing. Peter Szabó projektant Košice
Mgr. Simona Gnebusová historička Stará Ľubovňa
Elvíra Ťažká dôchodkyňa Spišská Belá
Ján Blaščák dôchodca Kežmarok
Mgr. Peter Žarnovský historik Stará Ľubovňa
MUDr. Antónia Stavná lekárka Poprad
Mgr. Jana Sofková historička Zohor
Patrik Griger študent Levoča
Július Jakubec dôchodca Hrabušice
Mgr. Tomáš Janura, PhD. vedecký pracovník Žilina
Mgr. Michalela Kurinovská doktorand Spišská Nová Ves
Radoslav Babjarčík  riaditeľ N.O. Vyšné Ružbachy
Štefan Dravecký robotník Studenec
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Mgr. Vladimír Ševc historik Kežmarok
Janka Hazroliová referent CR Kežmarok
Ján Bašta zamestnanec cest. údržby Spišské Podhradie
Eva Trunkatová učiteľka Kežmarok 
Adriana Varhoľová študentka Hôrka pri Poprade
Miroslav Kinder scénická výprava Liptovská Anna
Bc. Alexandra Kanovitsová študentka Poprad
Mgr. Veronika Dziaková historička Podolínec
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OSOBNOSTI

K životnému jubileu – osemdesiatinám 
PhDr. Juraja Spiritzu

František Žifčák

Známy slovenský archivár, historik, numizmatik, epigrafi k a kampano-
lóg sa narodil 18.12.1935 v Levoči. Časť života prežil aj v Spišskej Novej 
Vsi. Multietnický Spiš, bohatý na kultúrno-historické pamiatky, nepochybne 
ovplyvnil výber jeho profesijnej dráhy. Vynikajúce jazykové znalosti z nem- 
činy, maďarčiny, latinčiny a veľký záujem o históriu ho priviedli k štúdiu 
archívnictva a histórie na Filozofi ckej fakulte Komenského v Bratislave.                                                                             
Po jeho úspešnom absolvovaní v roku 1959 sa na Spiš nevrátil, ale ku svo-
jim koreňom sa stále ako rodený Spišiak hrdo hlásil. Praktické skúsenosti                                                                                
z archívnictva získaval najskôr krátko v Štátnom ústrednom banskom archíve 
v Banskej Štiavnici a Štátnom oblastnom archíve v Bratislave. Istý čas pôsobil 
v Slovenskej akadémii vied a Slovenskom národnom múzeu. Napokon v roku 
1972 natrvalo zakotvil v centrálnom orgáne slovenského archívnictva – ar-
chívnej správe, neskôr odbore archívnictva na Ministerstve vnútra SR. Nielen 
jeho príslovečná pracovitosť a odborné kvality, ale aj organizačné a metodické 
vlohy sa tu mohli naplno prejaviť. Celé desaťročia trvajúcou poctivou prácou 
vo vedení archívnictva sa vyprofi loval na významnú osobnosť slovenského                                                          
archívnictva. Tí, ktorí s ním prichádzali do kontaktu ako kolegovia vieme, že 
sa veľkou mierou osobne zaslúžil o výrazné zlepšenie priestorových podmie-
nok početných štátnych archívov na Slovensku, včítane levočského a poprad-
ského, či už prípravou rekonštrukcie historických objektov alebo zabezpeče-
ním stavby nových účelových budov, napr. Slovenského národného archívu     
v Bratislave. Poznali sme ho tiež ako vynikajúceho organizátora medzinárod-
ných archívnych podujatí na Slovensku, za vrchol ktorých možno považovať 
konferenciu Table ronde des Archives zorganizovanú v Bratislave v roku 1983. 
Bol členom viacerých celoslovenských odborných komisií na Ministerstve 
vnútra SR (akvizičnej, rehabilitačnej, názvoslovnej, delimitačnej) i komisie 
guvernéra NBS pre posudzovanie návrhov pamätných mincí. Jeho schopnosť 
koncepčného uvažovania a jasnej formulácie myšlienok bola plne využitá                                                                                                                                       
aj pri príprave legislatívnych noriem týkajúcich sa slovenského archívnictva. 
Stal sa taktiež gestorom za Ministerstvo vnútra SR medzinárodnej spolupráce 
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s Genealogickou spoločnosťou v Utahu pri zabezpečovaní mikrofi lmovania 
cirkevných matrík uložených v štátnych archívoch. Pilotný projekt mikrofi l-
movania personálne a technicky zabezpečoval Štátny archív v Levoči. Bez 
zveličenia možno konštatovať, že po odchode J. Spiritzu z vedúcej inštitúcie 
slovenského archívnictva na zaslúžený odpočinok v roku 1998 sa nie symbo-
licky, ale reálne skončila éra rozvoja štátnych archívov na Slovensku. Dôka-
zom toho je nielen ich vyše desaťročná stagnácia, ale aj súčasná reforma, ktorá 
nerieši ich skutočné problémy. 

Náš ctený jubilant bol však mimoriadne činný vyše polstoročie aj vo ve-
deckej a publikačnej činnosti. Svedčí o tom 223 titulov jeho doterajších prác, 
medzi ktorými nájdeme temer všetky druhy: monografi e, edície prameňov, 
štúdie, odborné články, recenzie, anotácie, referáty, správy. Časť z nich vyšla 
v Nemecku. Z vecného hľadiska sa záujem Dr. Spiritzu sústredil v podstate                                                                                                                                      
do troch okruhov. V oblasti archívnictva sa venoval najmä problematike ochra-
ny archívnych dokumentov, reštaurovaniu, mikrofi lmovaniu, fotografi ám, pri-
čom svoje odborné výskumy, koncepcie a vízie publikoval najmä v hlavnom 
periodiku archivárov – Slovenskej archivistike. Jeho každá tu uverejnená re-
cenzia bola dôkazom veľkej erudície recenzenta, prejavom excelentnej a ne-
napodobiteľnej štylizácie textu, ale zároveň aj prejavom láskavého kritika. 
Druhou oblasťou boli pomocné vedy historické. Bolo len prirodzené, že ako 
vášnivý zberateľ medailí sa v numizmatike zameral na medaily a ich tvorcov. 
Z epigrafi e ho zaujali najmä nápisy na zvonoch a sepulkráliách. Tu už bol iba 
krôčik k jeho skutočne srdcovej záležitosti: zvonom a zvonolejárom. Zasvä-
til im prevažnú časť svojej systematickej výskumnej a publikačnej činnosti. 
Z množstva titulov patrí sa nám spomenúť aspoň jeho základné práce a tie, 
ktoré sa týkali Spiša: štúdiu Nejestvujúce a nesprávne datované spišské zvo-
ny v Súpise pamiatok na Slovensku (1971), monografi u Spišské zvony (1972), 
štúdiu napísanú v spolupráci s D. Učníkovou Spišské gotické krstiteľnice z tvo-
rivého okruhu Konráda Gala (1972), publikáciu venovanú zvonom a krstiteľ-
niciam Podoby starého Spiša (1975, s fotografi ami L. Borodáča), sprievodcu 
pamiatkami Spišská Nová Ves (2001, s fotografi ami K. Štubňu), encyklopé-
dické dielo Biografi cký slovník zvonolejárov činných na Slovensku v druhom 
tisícročí (2002), štúdiu v ročenke SDS „Z minulosti Spiša“ Magister Iohannes 
de nova villa, pôvodca zvonov a bronzových krstiteľníc v rokoch 1475 – 1513 
(2008). Na záver k publikačnej činnosti už len pripomeniem, že v rokoch                                                                                                                                           
2000 – 2005 prof. I. T. Piirainen inicioval projekt súpisu nemecky písaných                                      
prameňov do roku 1650 v archívoch na Slovensku. Kolektív slovenských 
archivárov participujúcich na projekte viedol Dr. Spiritza. Výsledkom bola 
trojzväzková edícia regestov prameňov pod názvom: Deutschsprachige Hand-
schriften in slowakischen Archiven (2009).
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Napriek ôsmim krížikom a zdravotným ťažkostiam obmedzujúcim jeho 
pohyb náš jubilant neostal nič dlžný svojej povestnej pracovitosti a precíz-
nosti. Vie sa, že len nedávno prepracoval a dokončil svoje celoživotné dielo 
venované dejinám zvonolejárstva na Slovensku.

Nuž milý Juraj, vážený jubilant, dovoľ mi, aby som Ti za všetkých Spi-
šiakov milujúcich históriu pri Tvojom významnom životnom jubileu zaželal, 
nech Ti Pán dožičí ešte hojnosť zdravia, šťastia i dostatok času na prácu, ktorá 
Ťa tak nesmierne baví, nech Ti je taktiež dopriate tešiť sa ešte dlho, predlho                  
v kruhu Tvojej rodiny a najmä v spoločnosti Tvojich milovaných vnúčat. 
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Úprava príspevkov pre zborník Z minulosti Spiša
Pre redakčnú prípravu zborníka Z minulosti Spiša je nevyhnutné, aby sa autori riadili 
nasledujúcimi pokynmi:

Nadpis: Uprostred štúdie či článku. Veľké písmená, tučné, 14 bodov.
Meno autora: Pod nadpisom uprostred, bez titulov. Normálne písmo, 12 bodov.
Písmo: Times New Roman.
Veľkosť písma: Nadpisy 14 bodov tučne veľkými písmenami, text 12 bodov. Poznámky 
10 bodov.
Riadkovanie: 1,5. Na jednej strane má byť asi 30 riadkov, z ktorých má každý približne 
60 úderov vrátane medzier.
Poznámky: Pod čiarou na každej strane. Číslovanie prebieha od 1 do ... Každá poznámka 
sa končí bodkou!
Text: V texte nepoužívať skratky. Ak sa preberajú doslovné citácie z literatúry alebo 
prameňov, písať ich v kurzíve, bez úvodzoviek. Historické priezviská písať podľa pôvodiny.
Citácie: Pod čiarou s priebežným číslovaním. Zásadne sa má používať klasický poznám-
kový aparát (pozri napr. Historický časopis). Výnimočne u štúdií archeológov, historikov 
umenia a etnológov možno citovať aj menom autora s rokom + strana v texte (napr.: 
Novák 1998, s. 21.) a na konci štúdie zoznamom literatúry. Pre historické texty sa takéto 
poznámky nehodia, pretože neumožňujú citovať archívne dokumenty.
Citácia prameňov: U písomných prameňov sa uvádza najsamprv archív (bez: Ministerstvo 
vnútra SR), prvýkrát v plnom znení, ďalej v skratke; nasleduje fond (opäť najsamprv 
plný názov, potom skratka), fondové oddelenie (ak je) a presná signatúra. Nepíšu sa 
názvy dokumentov, ani ich obsah.
Citácia literatúry: Priezvisko autora veľkými písmenami, čiarka, meno autora, čiarka, 
dvojbodka. Názov knihy alebo štúdie kurzívou. Miesto vydania, rok a strany bežným 
písmom (nie kurzíva). U štúdií nasleduje namiesto miesta a roku vydania: In: Názov 
periodika, ročník, rok vydania, strana, prípadne rozsah strán. Tak sa citujú aj články z 
novín, nestačí citovať noviny, ale aj autora (ak je napísaný) a nadpis článku. U novín sa 
píše číslo, rok a dátum príslušného čísla, strana. U kolektívnych prác postupovať podobne, 
podľa príslušných smerníc, ktoré každý historik musí ovládať. Ako vzor odporúčame 
citácie používané v tejto ročenke.
Citácia prameňov v elektronickej forme: Zachovať bežnú citáciu (autor, názov knihy...), 
v hranatých zátvorkách uviesť druh [online, CD-ROM, disk], prípadne dátum citovania, 
prístup (E-mail,WWW)a presnú elektronickú adresu (napr. <http://www.loc.gov/marc/
bibliographic/ecbdhome.html>
Počet strán: Štúdie do 25 – 30, články do 10 strán. Články nemusia mať poznámkový 
aparát, zoznam literatúry je vítaný.
Resumé: Každá štúdia musí mať pripojený stručný súhrn v rozsahu 0,5 – 1 strana, 
ktorý sa dá preložiť. Ak si autor môže zohnať preklad do nemčiny, je to vítané. 
Pravopis: Predpokladáme, že každý autor dobre pozná slovenský pravopis. Upozorňujeme 
najmä na to, že po každom interpunkčnom znamienku je medzera. Číslo poznámky je              
za interpunkčným znamienkom (bez medzery). Nezabúdať na bodky na konci poznámok.

Zostavovateľ a redakčná rada
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