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Nemecké vojenské jednotky v Karpatsko-duklianskej operácii 

a obyvateľstvo severovýchodného Slovenska 

 

Václav IHNÁT 

 

Predložená práca sa venuje Nemeckým vojenským jednotkám počas Karpatsko-

duklianskej operácie a obyvateľstvu severovýchodného Slovenska. Je rozdelená do 5 kapitol, 

z ktorých každá sa venuje presne špecifikovanej problematike. Cieľom práce je načrtnúť 

štruktúru jednotiek Wehrmachtu a vzťah s obyvateľstvom počas ofenzívy. Pri zostavovaní 

predkladanej práce som sa opieral o publikácie, ktoré uvádzam v časti o použitej literatúre, 

ako aj o viaceré internetové portály.  

 Máloktorá udalosť ovplyvnila ľudstvo tak ako druhá svetová vojna. Keď sa blížil 

koniec vojny a sním aj oslobodenie Československa, tak sa začala Karpatsko-   duklianska  

s cieľom obsadiť časti Slovenska. Táto práca sa zaoberá Nemeckou armádou a obyvateľstvom 

severovýchodného Slovenska počas tejto ofenzívy. 

 

1. Vojenská a politická situácia na jeseň 1944 

 

Po tom, čo skupina armád Severná Ukrajina po dlhotrvajúcich a vyčerpávajúcich 

bojoch ustúpila k rieke Visla a k pohoriu Karpaty (Beskydy), bojová činnosť v tomto priestore 

strácala na intenzite – i Sovieti boli totiž vyčerpaní dlhou ofenzívou a museli doplniť zásoby. 

Wehrmacht teda presunul ťažisko bojových akcií na skupinu armád Južná Ukrajina.  

Na tomto úseku frontu, na okraji Karpát, došlo k niekoľkým lokálnym stretom – aj 

napriek sovietskej prevahe si však nemecké sily dokázali udržať svoje postavenie, pretože 

terén bol náročný a vhodnejší skôr na obranu.  

 Po neúspechoch Wehrmachtu a po ústupe zo ZSSR sa spojenci Nemecka rozhodli 

prehodnotiť svoje dovtedajšie pozície a plánovali pri nejakej vhodnej príležitosti prejsť na 

druhú stranu. Rovnaké to bolo i v prípade Slovenska – tu sa chystalo povstanie a prechod na 

stranu Spojencov.  

V dôsledku vojenských i politických zmien na Slovensku Sovieti na konci augusta 

prehodnotili svoje operačné plány – i naďalej síce pokračovali v útoku na juhu, na Balkáne, 

no začali tiež pripravovať operáciu v karpatskom smere.  
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 Prípravy povstania riadilo a koordinovalo Vojenské ústredie na čele 

s podplukovníkom Jánom Golianom – veliteľom štábu Pozemného vojska v Banskej Bystrici. 

Ústredie dostalo od prezidenta Beneša dekrét na vojenské odbojové akcie na Slovensku. Na 

porade SNR dňa 29. júna 1944 v Bratislave Vojenské ústredie predložilo vojenský plán – ten 

bol aj schválený.1  

 Podľa predstáv velenia mali 2 pešie divízie, dislokované na východe Slovenska 

(umiestnené tam boli od jari 1944 kvôli obrane priesmykov pred vstupom na Slovensko), 

otvoriť priesmyky sovietskej armáde. Po ich prekročení mala Červená armáda postupovať na 

Slovensko. Tu, podľa plánu, mala pôsobiť slovenská armáda (obsadiť mala centrálnu časť). 

Posádky mali vykonať prevrat, po mobilizácii sa mala doplniť a posilniť armáda, 

zorganizovať partizánske jednotky a nakoniec malo dôjsť k spojeniu s divíziami na východe, 

čím – v súčinnosti so sovietskou armádou – malo dôjsť k oslobodeniu Slovenska.2  

 Kľúčovú úlohu teda mali východoslovenské divízie, ktoré dostali za úlohu otvoriť 

priesmyky a umožniť tak priechod Sovietom. Divízie však boli Wehrmachtom odzbrojené, 

a tak – ešte pred začiatkom povstania – fakticky došlo k zmareniu pôvodných plánov.  

 Krátko po tom, čo sovietske jednotky prešli v oblasti Beskýd do obrany, dostal 

koncom augusta 1. ukrajinský front príkaz na uskutočnenie ofenzívy v priestore Duklianskeho 

priesmyku. Úloha znela: prelomiť obranu, prejsť cez priesmyk, spojiť sa s povstalcami 

a vytlačiť Nemcov zo stredného a východného Slovenska. Počiatok operácie bol stanovený na 

deň 8. september 1944.3  

 Za sovietsku stranu mala byť do bojov zapojená najmä 38. armáda, ktorej velil Kirill 

Semionovič Moskalenko, a 1. gardová armáda, ktorej velil Andrej Antonovič Grečko.4  

Armády mali prejsť – s pomocou slovenského vojska – cez priesmyky. Aj keď boli 

východoslovenské divízie odzbrojené, Sovieti začali ofenzívu na pomoc povstaniu. Postup 

však neprebiehal tak, ako bolo naplánované.  

 Prelomiť a obsadiť priesmyky sa nepodarilo, preto boli povstalci odkázaní len sami na 

seba. Dopadlo to tak, ako dopadlo, no touto udalosťou sme sa zaradili medzi víťazné krajiny.  

 

2. Nemecké vojenské jednotky počas Karpatsko-duklianskej operácie 

   

                                                 
1 KOLEKTÍV: Dejiny Slovenska. Bratislava: Academic Electronic Press, 200. s. 255.  
2 c. d. KOLEKTÍV: Dejiny Slovenska 5. Bratislava: Veda, 1985. s. 445, 446.  
3 MOSKALENKO, K. S.: Na juhozápadnom smere 2. Bratislava: Obzor, 1985. s. 293 – 298.  
4 Tamže, s. 297 – 307.  
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 Po ústupe z Ukrajiny a po príchode jednotiek do oblasti Karpát nemecké vrchné 

velenie vykonalo zmeny vo velení na východnom fronte.  

 Dňa 1. septembra bolo velenie Wehrmachtu na východnom fronte rozdelené takto – 

Heeresgruppe Nord, Heeresgruppe Mitte, Heeresgruppe Nordukraine a Heeresgruppe 

Sődukraine. Heeresgruppe Nordukraine (skupina armád Severná Ukrajina) sa skladala zo 4. 

Panzerarmee (4. tankovej armády), 17. Armee (17. armády) a z Armeegruppe Heinrici 

(armádnej skupiny Heinrici). Na severovýchodnom Slovensku operovala najmä armádna 

skupina Heinrici.5  

 Leteckú podporu armádnej skupine Heinrici zaisťovala letecká armáda Ríša (na čele 

s generálplukovníkom Hans-Jőrgenom Stumpffom) – tá operovala na území Ríše (vrátane 

Rakúska, Protektorátu a Generálneho gubernátu), Slovenska a Dánska.6  

 Armádna skupina Heinrici (ďalej Ask. Heinrici), ktorej velil generálplukovník 

Gotthard Heinrici, sa skladala z 1. tankovej armády a z 1. maďarskej armády.7  

 Hlavnú ťarchu obrany niesla hlavne Ask. Heinrici i časť pravokrídelných jednotiek 17. 

armády (tá bola susedom Ask. Heinrici na pravom krídle).  

 

2.1 Štruktúra jednotiek pred začiatkom operácie 

 

 Pravokrídelné jednotky 17. armády tvoril XI. SS – Armeekorps /11./ (11. armádny 

zbor SS), ktorého veliteľom bol SS-Obergruppenführer Matthias Kleinheisterkamp.8 Vo 

svojej podriadenosti mal 3 divízie – 545. Grenadier-Division (545. granátnickú divíziu), 78. 

Volks-Grenadier-Division (78. Volks9 granátnickú divíziu) a 544. Grenadier-Division (544. 

granátnickú divíziu).10 Tento zbor sa ako celok bojov priamo nezúčastnil, bojovala len jeho 

časť.  

 Po boku 1. PzA. bojovala aj maďarská 1. armáda – tá pozostávala z maďarských 

a nemeckých jednotiek, konkrétne išlo o XXXXIX. Gebirgs-Armeekorps (ten sa tiež 

                                                 
5 KLUBERT, T.: Strategická situácia Nemecka v lete 1944. In: Karpatsko-duklianska operácia. Zost. 
ČAPLOVIČ, M. – STANOVÁ, M. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2005. s. 59.  
6 c. d. KLUBERT, T.: Strategická situácia Nemecka v lete 1944. s. 45.  
7 KOLEKTÍV: Oslobodenie Československa. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1960. s. 65.  
8 HOFÍREK, T.: Frontové boje nemeckej 1. tankovej armády vo východných Karpatoch na jeseň 1944. In: 
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov III. Zost. LACKO, M. Trnava: Katedra histórie FF 
UCM Trnava, 2004. s. 178, 179.  
9 Volks division – tie začali vznikať pred koncom vojny, keď už nebol dostatok vojakov, a tak boli do armády 
prijímaní aj tzv. Volksdeutsche – Nemci, ktorí mali svoj pôvod v Alsasku, Poľsku... Ich kvalita bolo rôzna. 
Podobne boli organizované aj Volkssturm (národné gardy) – tie boli dopĺňané zdravými, ale neodvedenými 
mužmi vo veku 14 až 65 rokov. MASSON, P.: História nemeckej armády. Praha: Naše vojsko, 2006. s. 278, 
396.  
10 http://www. lexikon-der-wehrmacht. de/Gliederungen/KorpsSS/XISSKorps. htm 
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označoval aj skratkou IL., bol to 49. horský zbor) s veliteľom horských vojsk Carlom von Le 

Suire.11  

 V podriadenosti maďarských jednotiek bola tiež 4. Gebirgs-Division (4. horská 

divízia) na čele s veliteľom generálporučíkom Breithom.12 Jej jednotky nebojovali ako celok, 

ale boli rozmiestnené medzi maďarské jednotky na najťažšie úseky frontu. Neskôr – po 

rozpustení niektorých maďarských jednotiek – boli zvyšné jednotky začlenené do tejto 

divízie.  

 49. horský zbor mal vo svojej podriadenosti 2 maďarské divízie – 101. Jäger-

Division13 (101. Jäger divíziu), ktorej velil generálmajor Hans Kreppel, a 100. Jäger-Division 

(100. Jäger divíziu), ktorej velil generálporučík Dr. Walter Aßmann.14 Aj keď oficiálne bola 

100. Jäger divízia podriadená 49. zboru, bojovala v úseku 1. PzA.15  

 101. Jäger divízia bojovala na fronte ako celok a hoci bola značne oslabená 

v predchádzajúcich bojoch, bol to jeden z najlepších zväzkov v zostave maďarskej 1. armády.  

 Okrem týchto veľkých jednotiek bojovali v zostave maďarských jednotiek aj menšie 

zväzky Wehrmachtu, ktorých bolo pomerne dosť.  

 1. tanková armáda (1. PzA.) mala pred začiatkom operácie vo svojej podriadenosti 2 

armádne zbory, jeden nemecký zbor bol podriadený 1. maďarskej armáde.  

 1. PzA. sa skladala z XXIV. Panzerkorps (24. tankového zboru), ktorému velil generál 

tankových vojsk Walter K. Nehring,16 a XI. Armeekorps (11. armádneho zboru) s veliteľom 

generálporučíkom Rudolfom von Bőnau.17  

 XXIV. Pzk. sa pred začatím ofenzívy skladal z troch divízií – zo 68. Infanterie-

Division (68. pešej divízie) s veliteľom generálporučíkom Paulom Scheuerpflugom, z 96. 

Infanterie-Division (96. pešej divízie) pod velením generálporučíka Richarda Wirtza a z 208. 

                                                 
11 c. d. HOFÍREK, T.: Frontové boje nemeckej...,  s. 179.  
12 CSÉFALVAY, F.: Maďarské vyššie jednotky v obrane Karpát na jeseň 1944. In: Karpatsko-duklianska 
operácia. Zost. ČAPLOVIČ, M. – STANOVÁ, M. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2005. s. 224.  
13 Jäger-Division – v slovenskej vojenskej histórii zatiaľ ešte nebol vytvorený adekvátny slovenský výraz pre 
slovo „Jäger“. V českej terminológii sa používa tvar „myslivecká divize“. V staršej literatúre sa používal výraz 
„horská divízia“, prípadne „divízia horských strelcov“, ale Nemci majú na horských strelcov výraz „Gebirgs-
Division“. Mohlo by teda dôjsť k zámene s inými jednotkami. Dané divízie sa niekedy nazývali aj „Leichten 
Infanterie-Division“ (ľahké pešie divízie), čo nám dosť napovedá o určení týchto jednotiek a o výcviku. Nie 
všetky „Jäger-divízie“ sa ale vyvinuli z ľahkých peších divízií – nemôžeme teda používať starý výraz „ľahká 
pešia divízia“. My sme sa rozhodli, že nebudeme používať žiadny z prekladových výrazov, ale ostaneme pri 
originálnom názve divízie a budeme ho i naďalej používať v tejto podobe.  
14 http://www. lexikon-der-wehrmacht. de/Gliederungen/KorpsGeb/XXXXIXGebKorps. htm 
15 Vojenský historický ústav v Bratislave (VHÚ BA), Archívna zbierka 11 (AZ 11), Výber dokumentov z 
Bundesarchiv-Militärarchiv vo Freiburgu, Arm. sk. Heinrici, odd. Ia, ranné hlásenie z 28. septembra 1944; 
Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburgu (BA-MA).  
16 LUCAS, J.: Hitlerovi žoldnieri. Praha: Naše vojsko, 2004. s. 129.  
17 c. d. HOFÍREK, T.: Frontové boje nemeckej...,  s. 179.  
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Infanterie-Division (208. pešej divízie) s veliteľom generálporučíkom Hansom 

Pieckenbrockom.18  

 XI. Ak. mala pred operáciou takýto stav jednotiek – 75. Infanterie-Division (75. pešiu 

divíziu) s veliteľom generálmajorom Karlom Arningom, 168. Infanterie-Division (168. pešiu 

divíziu) s veliteľom generálmajorom Carlom Andersom a 254. Infanterie-Division (254. pešiu 

divíziu).19  

 1. PzA. mala teda pred začiatkom bitky takéto divízie – i napriek tomu, že už boli 

niekoľkokrát transformované a do značnej miery, počas rokov vojny, oslabené, vďaka 

kvalitnému dôstojníckemu a poddôstojníckemu zboru si stále udržiavali súdržnosť 

a súčinnosť. Tabuľkové počty nedosahovala ani jedna z jednotiek, lebo záložníci už v Ríši 

neboli, pomalé a zdĺhavé bolo tiež dopĺňanie mužstva, lebo transporty boli častým terčom 

partizánov a leteckých útokov.  

 

2.2 Štruktúra jednotiek po začiatku operácie 

 

 Posily na tento úsek frontu prichádzali len pomaly – podľa toho, ako bol ktorý úsek 

ohrozený. Najprv prichádzali pešie divízie, neskôr aj motorizované a tankové jednotky.  

 208. ID bola bezprostredne po začiatku operácie posilnená o Sturm-Regiment 14. (14. 

útočný pluk), ktorý pozostával zo 78. Sturm-Division (78. útočnej divízie), a o Sturmgeschütz 

228 (228. oddiel útočných diel),20 ktorý sa skladal zo štábu a z troch batérií.  

 545. GD bola posilnená o Granadier-Regiment 1083 (1083. granátnický pluk) – ten 

tvorili 544. GD, 1004. zaisťovací prápor a 2. rota 611. zaisťovacieho pluku.21  

 Dňa 8. septembra 1944 sa na tento úsek frontu začala presúvať elita armády – tankové 

divízie. 1. Panzer-Division s veliteľom generálmajorom Wernerom Marcksom22 (1. tanková 

divízia), ktorá zvádzala boje na sandomierzskom predmostí, v priestore Opatówa. V ten istý 

deň začalo nemecké velenie do útočného pásma sovietskej 38. armády urýchlene presúvať i 8. 

Panzer-Division (8. tankovú divíziu  jej veliteľom bol generálmajor Gottfried Frölich)23, ktorá 

bola dovtedy sústredená v priestore Krakova.24  

                                                 
18 SCHÖNHERR, K.: Obranné operácie armádnej skupiny Heinrici v Duklianskom priesmyku a v Beskydách na 
jeseň 1944. Vojenská história, č. 2, 2001, s. 90.  
19 c. d. HOFÍREK, T.: Frontové boje nemeckej..., s. 173.  
20 c. d. HOFÍREK, T.: Frontové boje nemeckej..., s. 179.  
21 Tamže, s. 179.  
22 http://www. lexikon-der-wehrmacht. de/Gliederungen/Panzerdivisionen/Gliederung. htm 
23 http://www. axishistory. com/index. php?id=1280 
24 Tamže, s. 183.  
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  Približne v tom čase sa do operácie zapojil tiež 338. granátnický pluk 208. pešej 

divízie, ktorý bojoval i proti partizánom a povstalcom.25  

 Podľa sovietskych údajov bojovala proti nim aj 96. ID, ktorá bola doplnená o útočné 

delá (z údajov nie je jasné, či to bola celá jednotka, alebo len jej časť).  

254. ID mala podriadenú 82. divíznu skupinu, 101. Jäger-Division bola doplnená 

o 500. trestný prápor.26  

 Nemci, aby lepšie prehradili obranu, dňa 10. septembra presunuli do oblasti bojov 78. 

Sturm-Division / Regiment 14 (14. pluk zo 78. útočnej divízie) a Sturm-Regiment 1. PzA. 

(útočný pluk 1. tankovej armády), ktorý predtým bojoval proti povstalcom.27  

 Okrem 1. a 8. PD bola hlavným veliteľom skupiny armád Severná Ukrajina vyčlenená 

spod podriadenosti hlavného veliteľstva 17. armády aj 154. Reserve-Division (154. záložná 

divízia). Pokiaľ hlavné veliteľstvo armády držalo pešiu divíziu vo svojom tyle ako zálohu, 

armádna skupina – ako už bolo spomenuté – nasadila obe tankové divízie do bojov.28  

 Nachádzala sa tu tiež 357. ID, ktorá mala brániť hrebene Karpát pred prechodom 

útočiacich jednotiek na územie Slovenska.29  

 Dňa 24. septembra tu bola presunutá i 24. Panzer-Division (24. tanková divízia), ktorá 

mala uzatvárať trhliny na fronte a stabilizovať ho.30  

 Jedna z posledných jednotiek, ktorá zasiahla do bojov na tomto úseku bojiska, bola 

elitná lyžiarska jednotka Wehrmachtu 1. Skijäger-Division (1. lyžiarska divízia) – tá dňa 28. 

septembra31 vystriedala 1. PD (1. Skijäger-Division bola totiž na hornatý terén vycvičená 

lepšie).  

  Ako poslednú jednotku, ktorá sa zapojila do operácie, sa nám podarilo identifikovať 

StrurmGeschütz-Brigade 311 (311. brigádu útočných diel).32  

 Počas bojov disponoval XI. Ak týmito divíziami – 168. ID, 254. ID, 96. ID a 97. 

Jäger-Division, XXIV. tankový zbor bol zložený z 1. PD, 75. ID, 24. PD, 68. ID, 1. Skijäger-

Division, 357. ID, 208. ID a 545. GD.33  

                                                 
25 Tamže, s. 183.  
26 Tamže, s. 185.  
27 Tamže, s. 188.  
28 c. d. SCHÖNHERR, K.: Obranné operácie..., s. 90, 91.  
29 Tamže, s. 91.  
30 SENGER u. ETTERLIN, F. D.: Die 24. Panzer-Division vormals 1. Kavallerie-Division 1939 – 1945. 
Neckargemünd: Kurt Vowinckel Verlag, 1962 s. 259, 260.  
31 c. d. HOFÍREK, T.: Frontové boje nemeckej..., s. 192.  
32 Tamže, s. 195.  
33 VHÚ BA, AZ 11, Arm. sk. Heinrici, odd. Ia, denné hlásenia z 28. septembra 1944.  
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 Všetky jednotky, ktoré bojovali v Karpatsko-duklianskej operácii, nikdy nemali plný 

stav mužstva ani výzbroje. Už to neboli divízie, ktoré šli do ZSSR v roku 1941, lebo tie 

vykrvácali na nekonečných pláňach Ruska – teraz už išlo len o pospájané zvyšky armád, ktoré 

boli doplňované neskúsenými brancami. Na vtedajšie pomery vo Wehrmachte však niektoré 

divízie, ktoré sa priamo zúčastnili bojov, predstavovali elitu nemeckej armády – aj keď 

s obmedzenými zdrojmi, bojovali veľmi dobre a až obrovský nápor nepriateľa ich donútil 

ustúpiť.  

 

3. Obyvateľstvo severovýchodného Slovenska 

 

V Šarišsko-zemplínskej župe počas vojny žilo rôznorodé obyvateľstvo. Po vzniku 

Slovenska väčšina obyvateľov českej národnosti po rozdelení republiky bolo nútené opustiť 

novovzniknutý štát.  

 Na tomto území najväčší podiel na obyvateľstve mali v roku 1940 Slováci. V okrese 

Bardejov z prítomných 43 114 bolo Slovákov 29 133, čo predstavovalo 67,57 %. Okres 

Giraltovce tam bol celkový počet 22 202 a z nich 17 903 Slovákov, čo predstavovalo 80,64 

%. V okrese Humenné v tom čase bolo 41 188 obyvateľov a z nich 34 151 Slovákov, 82, 91 

%. Tento okres zo všetkých spomenutých mal najväčšie zastúpenie obyvateľov slovenskej 

národnosti. V okrese Medzilaborce žilo 22 601 obyvateľov a z toho 2 728 Slovákov, to 

znamenalo iba 12,07 %. V tomto okrese počet Slovákov mal najnižšie číslo. Okres Stropkov 

mal 17 351 obyvateľov a z nich 12 714 Slovákov – 73, 28%. Vtedy ešte neexistujúci  okres  

Svidník  mal  17 005 a z nich 6 365 Slovákov, čo predstavovalo 37,43%34.  

  Z ostatných národnosti tu žili Nemci, Maďari, Rusíni,  Rómova, Židia a iní. V okrese 

Bardejov žilo 74 Nemcov – 0,17%, 106 Maďarov, 9 864 Rusínov – 22,89% a 287 Rómov – 

0,69 %. Okres Giraltovce mal 87 Nemcov – 0,39 %, 51 Maďarov, 1865 Rusínov – 8,4 % 

a 966 Rómov – 4,35 %. Okres Humenné obývalo 138 Nemcov – 0,34 %,  202  Maďarov, 

2 281 Rusínov – 5,54 % a 597 Rómov – 1,45 %. V okrese Medzilaborce žilo v tej dobe 52 

Nemcov – 0,23 %, 7 Maďarov, čo bolo najmenej zo všetkých ostatných okresov, 18 125 

Rusínov – 80,2 %, to predstavovalo  najviac  obyvateľov  tejto národnosti v  okresoch a 120 

Rómov – 0,53 %. Okres Stropkov mal 26 Nemcov – 0,15 %, najmenej zo všetkých okresov, 

26 Maďarov, 2 672 Rusínov – 15,4 % a 298 Rómov – 1,72 %. V neexistujúcom okrese 

                                                 
34 PEKÁR, M.: Východné Slovensko 1939 – 1945. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 
2007. s. 62. 
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Svidník žilo 31 Nemcov – 0,18 %, počet Maďarov je udaný spolu s okresom Stropkov, 9 766 

Rusínov – 57,43 % a 101 Rómov – 0,6 %35.    

 Vo všetkých spomínaných okresoch mali najväčšie zastúpenie Slováci a po nich 

Rusíni, Maďari, Rómovia a Nemci. Aj z týchto štatistík sa môžeme dopátrať aká bola 

spolupráca s Wehrmachtom a tu vidíme koľko obyvateľov najskôr inklinovalo k Nemeckej 

armáde.          

 
3.1 Prvé vojnové roky (1939 – 1941)  

 

 Po vyhlásení samostatného Slovenského štátu v roku 1939 sa situácia v Európe začala 

meniť – obyvateľstva v najzaostalejších kútoch Slovenska sa však tieto zmeny nijako 

nedotkli.  

Začala sa tiež vojna s Poľskom. Mnohí ju uvítali, lebo po jej skončení dostalo 

Slovensko späť územia, ktoré boli Poľsku odstúpené po rozpade ČSR. Oblasť 

severovýchodného Slovenska sa vtedy dostala – po prvýkrát – do kontaktu s nemeckou 

armádou.  

Dňa 1. septembra 1939 Okresný úrad v Bardejove zaslal všetkým notárstvam obežník, 

v ktorom sa písalo o spolupráci nemeckého vojska s miestnymi úradmi.36  

Pobyt vojakov v obci Dlhá Lúka v septembri a októbri 1939 zapríčinil, že tunajšie 

obchody zostali prázdne. Domácim to nevyhovovalo, pretože si nič nemohli kúpiť – naopak, 

miestny obchodník si prilepšil.37  

 V roku 1940 sa obyvatelia takmer nijako nedostávali do kontaktu s nemeckou 

armádou (jednotky vtedy bojovali na západe). Vzťah k Nemcom nebol v tomto roku nijako 

nepriateľský, i keď to nebolo až také jednoznačné.  

 V roku 1941 sa vzťah medzi nemeckou armádou a obyvateľstvom ukázal v najlepšom 

svetle. Slovensko i Nemecko sa totiž pripravovali na vojnu proti ZSSR – začínali sa budovať 

a zväčšovať komunikácie, rozširovali sa železničné trate, budovali mosty, rozširovala sa 

telegrafná a telefónna sieť. Toto všetko prispievalo k spokojnosti občanov, lebo ľudia mali 

prácu. Rebélie v tomto období zaznamenané neboli, z čoho vyplýva, že vzťah k Nemecku bol 

dobrý.  

                                                 
35 c. d. PEKÁR, M.: Východné Slovensko .......s. 71, 75, 81, 127. 
36 Štátny archív v Prešove, pobočka v Bardejove (ŠA PO, pob. BJ), Obecný notársky úrad v Bardejove v rokoch 
1924 – 1945 (ONÚ BJ 1924 – 1945), inv. č. 551, 256/1939.  
37 ŠA PO, pob. BJ, Kronika obce Dlhá Lúka, rok 1939.  
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 Wehrmacht sa pripravoval na vojnu, a tak cez Slovensko prechádzali transporty 

s vojskom a materiálom.  

 Dňa 29. apríla 1941 vyšlo v Bardejove takéto nariadenie: 

 „Podľa ubytovacích orgánov nemeckej armády majú byť tieto dni ubytované niektoré 

oddiely nemeckej armády i v okrese Bardejov. Ubytovanie bude prechodné. Pri tomto 

ubytovaní vychádzajte ubytovacím orgánom a nemeckej armáde v ústrety a kde je toho treba, 

postarajte sa, aby v obciach Vášho obvodu toto ubytovanie malo hladký priebeh. Tento 

obežník považujte za prísne dôverný.“38  

Prvé nemecké jednotky prišli na východné Slovensko krátko po skončení ťaženia na 

Balkáne. Už v poslednej dekáde apríla sem po vlastnej osi dorazil z východného Maďarska 

XXXXIX. horský zbor, zložený z dvoch horských divízií (1. a 4. HD). Obidve divízie boli 

dočasne ubytované v okolí Prešova a 10. mája sa presunuli ďalej, na sever, do Generálneho 

gubernátu (tam boli ako súčasť skupiny armád Süd rozmiestnené v okolí Krakova).39  

 Aby nedochádzalo k rôznym nedorozumeniam, násilnostiam či rabovaniu zo strany 

nemeckých jednotiek, dňa 30. apríla 194140 bola medzi nemeckou a slovenskou brannou 

mocou podpísaná Dohoda o prechode a pobyte nemeckých vojsk na Slovensku.  

 Nemci v tej dobe vytvárali dobrý dojem, nespôsobovali ani veľké škody (napr. dňa 12. 

mája 1941 súpis škôd tunajších obyvateľov i obyvateľov Bardejovských kúpeľov obsahoval 

tieto údaje: Mária Gerboria – 550 Ks, Anna Sikulská – 90 Ks, Štefan Gurský – 70 Ks, Zuzana 

Hovatová – 100 Ks, Riaditeľstvo 644 – 80 Ks, Bohynský – 680 Ks a H. Gurský – 330 Ks;41 či 

im boli škody, spôsobené nemeckou armádou, nahradené alebo nie, to sme sa z archívnych 

dokumentov nedozvedeli).  

 Prechod nemeckého vojska cez Slovensko dokumentuje aj kronika obce Dlhá Lúka – 

v nej sa píše, že „vojsko prechádzalo dňom i nocou“.  

 Dňa 3. júla 1941 vyšlo nariadenie, že tí, ktorí pracujú pre Ríšu alebo tí, ktorí pracujú 

v Protektoráte Čechy a Morava, nemusia mobilizovať42 (pre niektorých to znamenalo odklad 

vojenskej služby, čiže sa vyhli bojom na východnom fronte).  

 O postupnom zhoršovaní pomerov svedčí skutočnosť, že slovenská armáda čiastočne 

začala aktivizovať svoje zálohy, čo pre záložníkov znamenalo možné nasadenie v prípade 

vojny.  

                                                 
38 ŠA PO, pob. BJ, ONÚ BJ 1924 – 1945, inv. č. 816, 95/1941.  
39 MIČIANIK, P.: Vstup Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR. In: Slovenská republika 1939 – 1945 očami 
mladých historikov III. Zost. LACKO, M. Trnava: M. Lacko, 2003, s. 183.  
40 ŠA PO, pob. BJ, ONÚ BJ 1924 – 1945, inv. č. 821, 102/1941.  
41 Tamže, inv. č. 845, 126/1941.  
42 Tamže, inv. č. 846, 127/1941.  
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 Po vypuknutí vojny proti ZSSR prechádzali cez Slovensko na východný front 

transporty s materiálom a vojakmi – na niektorých tratiach dokonca musela byť obmedzená i 

doprava pre civilistov (trate boli totiž veľmi vyťažené).  

 Na konci roka bola vyhlásená i zbierka na pomoc vojakom na fronte (prebehla počas 

decembra 1941). Bardejovský okres – aj napriek tomu, že bol zaostalý – sa tiež do zbierky 

zapojil (kto mohol, tak ten prispel). Výsledok zbierky v Bardejovskom okrese bol zverejnený 

na začiatku roka 194243 (menný zoznam darcov je uložený v archíve).  

  

3.2 Prelomové obdobie (roky 1942 a 1943) 

 

 O týchto rokoch môžeme hovoriť ako o prelomových preto, lebo sa začali uplatňovať 

násilné opatrenia voči židom (odsúvaní boli z rôznych pozícií v správe i z iných oblastí) – 

vzťahy medzi obyvateľstvom a vládou sa zhoršili aj po vydaní kódexu. Zhoršovali sa tiež 

vzťahy s Nemeckom.  

 Sympatie voči Nemecku väčšina obyvateľov Slovenska definitívne stratila po začiatku 

deportácií židov.  

 Pri odchode židov z Dlhej Lúky nikto z miestnych nevedel, kam idú – iba niektorí 

vedeli, že idú za hranice.44  

Deportácie, ktoré prebehli v tomto roku, zapríčinili pokles popularity vlády 

a samotného Nemecka aj u občanov severovýchodného Slovenska (odvtedy môžeme tiež 

hovoriť o počiatkoch odboja).  

Dňa 27. novembra 1942 vyšlo nariadenie o potvrdení árijského pôvodu – na jeho 

základe sa potom mohol uchádzač prihlásiť do SS45 (koľko ľudí sa do SS skutočne prihlásilo, 

nie je známe – dokumenty o tom sa v archíve nenachádzajú, no potvrdenia o árijskom pôvode 

tam sú).  

Od roku 1943 sa začalo aktivizovať partizánske hnutie – partizáni bojovali proti 

režimu i proti Wehrmachtu.  

 

3.3 Rok 1944 – definitívny rozkol s Nemeckom 

 

                                                 
43 ŠA PO, pob. BJ, Mestský úrad v Bardejove (MsÚ BJ) v rokoch 1919 – 1945, rok 1942, č. 48.  
44 ŠA PO, pob. BJ, Kronika obce Dlhá Lúka, rok 1942.  
74 ŠA PO, pob. BJ, MsÚ BJ 1919 – 1945, rok 1942, č. 42.  
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Následkom prakticky trvalého ústupu armády hlavného garanta existencie 

samostatného Slovenska sa východný front dostával stále bližšie a bližšie k slovenským 

hraniciam. Najvýraznejším prejavom krízy bol vnútorný rozklad štátneho aparátu. 

Na správanie sa obyvateľstva a na tvorbu verejnej mienky mali v tomto období vplyv 

viaceré zahraničnopolitické i vnútropolitické faktory. Najdôležitejším z nich bol nesporne 

vývoj na frontoch druhej svetovej vojny – najväčší spojenec Slovenska totiž ustupoval.  

Aj obyvatelia severovýchodného Slovenska si kládli otázky, týkajúce sa ďalšieho 

vývoja Slovenskej republiky po blížiacej sa porážke Nemecka a po príchode Červenej 

armády. Režimom kontrolovaná tlač bola plná eufemizmov, ktoré zahmlievali ústup 

Hitlerových armád na východnom fronte (používali sa slová ako „vyprázdňovanie trosiek 

miest“, „odpútavací manéver“, „princíp elastickej obrany“, „taktické skracovanie frontu“ 

a pod.) a ktoré sa často stávali predmetom vtipov.46 

Na základe správ o nacistických represáliách sa zintenzívnili aj obavy židov, ktorí na 

Slovensku žili na základe rôznych úradných povolení, resp. sa tu ukrývali.47 

Medzi ďalšie zahraničnopolitické udalosti, ktoré ovplyvňovali pohľad obyvateľstva na 

aktuálnu situáciu, patril atentát na Adolfa Hitlera,48 vyhlásenie totálnej mobilizácie 

v Nemecku a vystúpenie Rumunska z vojny. 

Aby sa zabránilo organizovanému odporu, vláda nariadila zatýkanie odporcov režimu 

a odbojárov. 

V okrese Bardejov bolo dňa 25. mája 194449 vydané nariadenie o odobratí 

rádioprijímačov „nespoľahlivým osobám“ (do tejto kategórie sa teoreticky mohol dostať 

každý, lebo norma bola formulovaná tak, že sa tu mohli začleniť i budúci nepriatelia štátu). 

Príchodom Wehrmachtu sa znásobovala i možnosť bombardovania – čím bližšie bol 

teda front, tým častejšie bolo bombardovanie (uvedený aspekt mal tiež relevantný vplyv na 

stanovisko občanov).  

Evakuácia (vyprázdňovanie) východného Slovenska, ktorého územie sa malo už 

čoskoro stať vojnovým operačným pásmom, začala v lete 1944 (evakuovali poväčšine tí 

ľudia, ktorí sa báli vojny, resp. Červenej armády – išlo teda najmä o kolaborantov či 

príslušníkov nemeckej menšiny). 

                                                 
46 PODOLEC, O.: Ticho pred búrkou (Sonda do nálad slovenskej spoločnosti na jar 1944). In. Slovenská 
republika 1939 – 1945 očami mladých historikov III. Zost. LACKO, M. Trnava: Katedra histórie FF UCM 
Trnava, 2004. s. 20. 
47 Tamže, s. 20. 
48 c. d. MASSON, P.: História nemeckej armády..., s. 480. 
49 ŠA PO, pob. BJ, ONÚ BJ 1924 – 1945, 1176/1944. 
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Keď už začali prichádzať nemecké jednotky, v zostave ktorých boli začlenené aj 

maďarské útvary, obyvateľstvo sa na vojakov pozeralo s nevôľou, lebo práve oni so sebou 

priniesli vojnu a zabíjanie. 

 Takých vojakov ale vo Wehrmachte nebolo veľa – na Slovensku sa tak po príchode 

Nemcov začali (z rôznych príčin) represálie voči miestnemu obyvateľstvu.  

Už od leta – keď bolo známe, že front bude prechádzať aj cez Slovensko – sa začali 

opevňovacie práce v pohraničí.   

Dňa 29. augusta 194450 vypuklo Slovenské národné povstanie (SNP) – toto vystúpenie 

zároveň ukázalo, že Slovensko už prestáva byť spojencom Nemecka a pridáva sa na stranu 

Spojencov. SNP teda zapríčinilo, že nemeckí vojaci sa k obyvateľom Slovenska už prestali 

správať ako k obyvateľom spojeneckej krajiny – rozbehlo sa rabovanie, organizované boli 

tiež rôzne represálie voči ľuďom.  

Týmito akciami sa len stále viac a viac prehlbovala nespokojnosť obyvateľstva. 

Nemecko sa snažilo spacifikovať Slovensko za každú cenu – konsolidácia pomerov 

v oblasti politiky a bezpečnosti totiž mala umožniť ďalšie využívanie tunajších 

hospodárskych zdrojov. Súčasťou podrobenia boli tiež deportácie slovenských vojakov 

(odzbrojenie východoslovenského zboru a poľnej armády malo zabrániť tomu, aby niekedy v 

budúcnosti slovenské vojsko vystúpilo proti Wehrmachtu) – takmer všetci muži boli 

deportovaní do Nemecka, kde ich využívali najmä na opevňovacie práce.51 

 

4. Vzťah Wehrmachtu a obyvateľstva počas operácie 

 

 Na prelome augusta a septembra 1944, keď na strednom Slovensku vypuklo SNP, sa 

odboj na východnom Slovensku dostal do zložitej situácie. Jednou z príčin bolo tiež 

odzbrojenie zboru na východe Slovenska, čo zapríčinilo dezorientáciu vojakov a rýchle 

obsadenie tejto oblasti Wehrmachtom. Nemcom sa tak podarilo rozbiť vojenskú silu, s ktorou 

sa počítalo pri vypuknutí SNP.   

 Vzhľadom na vývoj udalostí sa Šarišsko-zemplínska župa a jej obyvatelia v poslednej 

fáze vojny ocitli v zložitej situácii. Už 4. augusta 1944 bolo územie župy a okresov Stará 

Ľubovňa, Spišská Stará Ves i Kežmarok vyhlásené armádnym velením za operačné pásmo 

                                                 
50 KOLEKTÍV: Dejiny Slovenska 5. Bratislava: Veda, 1985. s. 455. 
51 KLIMKO, J.: Tretia ríša a ľudácky režim na Slovensku. Bratislava: Obzor, 1986. s. 223. 
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a zvyšok za zápolie52 (spočiatku, aby nevypukla panika, toto vyhlásenie ani neprezentovali na 

verejnosti).  

 Po začiatku Karpatsko-duklianskej operácie boje najprv prebiehali na území Poľska, 

no ústupom nemeckej armády na juh sa boje začali prenášať aj na územie Slovenska. 

Obyvateľstvo severovýchodného Slovenska s napätím očakávalo príchod osloboditeľskej 

Červenej armády.  

 Pod vplyvom frontových udalostí a bojových či deštrukčných operácií partizánov sa 

štátny aparát na východe Slovenska postupne rozpadal, vyvrcholili i represálie Nemcov.  

 Pri ústupe uplatňoval Wehrmacht taktiku tzv. spálenej zeme (tá sa bytostne týkala 

najmä obyvateľov oblastí, cez ktoré prechádzal front). Nemci vtedy spálili alebo zničili 

mnoho dedín na severovýchode Slovenska. Jednou z najviac poznačených oblastí bol i okres 

Svidník (nachádza sa tu tiež „Údolie smrti“, ktoré je známe ťažkými bojmi medzi Sovietmi 

a Nemcami).  

 Nemecké bojové jednotky a jednotky bezpečnostnej polície SIPO i služby SD spolu 

s oddielmi POHG podnikali tvrdé represívne akcie nielen proti partizánom, ale aj proti 

civilnému obyvateľstvu.53  

 I napriek tomu, že platili rôzne nariadenia o správaní sa vojakov voči civilnému 

obyvateľstvu, nie vždy sa dodržiavali. 

 V rámci zdokonaľovania nemeckej obrany vrchné armádne velenie rozhodlo 

o nasadení civilného obyvateľstva – ľudia tak boli nútení kopať zákopy a podporovať 

Wehrmacht aj po materiálnej stránke.  

 Výkopových prác sa mali zúčastňovať všetci obyvatelia – nie vždy ale všetci ľudia 

prišli (svedčí o tom i správa veliteľa posádky nemeckej brannej moci,54 v ktorej sa sťažuje na 

nedostatok osôb – konkrétne tu píše, že „kopať zákopy prišlo len asi 100 osôb, hoci mali prísť 

skoro všetci“).    

 Najaktuálnejšou otázkou bolo ale zásobovanie – od neho totiž závisela lojalita 

obyvateľstva, chod vojnového hospodárstva i situácia v slovenských, resp. v nemeckých 

ozbrojených zložkách. Ťažkosti rástli zo dňa na deň a – ako to vyplýva z niektorých hlásení – 

jeho plynulosť mala (spolu s excesmi nemeckého vojska) na situáciu omnoho väčší vplyv, než 

                                                 
52 PEKÁR, M.: Východné Slovensko 1939 – 1945. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 
2007. s. 138. 
53 RODÁK, J.: Fašistické represálie..., s. 67. 
54 ŠA PO, pob. BJ, MsÚ BJ 1919 – 1945, 7962/1944. 
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napr. povstanie.55 Zásobovanie východného Slovenska bolo vzhľadom na tunajšie 

hospodárske pomery i vojnovú situáciu pomerne dobré, postupne sa však zhoršovalo. 

Neskôr – v dôsledku bojov, rekvirácií a krádeží – sa celý proces zásobovania musel 

realizovať výlučne z miestnych zdrojov. 

 Ďalší dôležitý faktor predstavovala evakuácia. Prvá výzva na dobrovoľné opustenie 

domovov kvôli aktuálnej vojnovej situácii bola zverejnená už 4. apríla 1944 a týkala sa 

územia okresov Bardejov, Svidník a Medzilaborce.56  

 Nemci takmer úplne zničili obec Tokajík (stalo sa to v nedeľu 19. novembra 1944 – 

okrem toho, že dedinu vypálili, pričom úplne zhorelo 27 domov a 28 hospodárskych budov, 

zabili aj 32 mužov).57 

Medzi dediny, ktoré Nemci zničili iba čiastočne, patrila Brusnica, Jakušovce, 

Kolbovce, Korunkovce, Potočiky, Soľník, Turany a Vojtovce.58 

Pri ústupe však Wehrmacht nezničil všetky dediny (ako uvádza kronika Giraltoviec, 

ich obec „bola ušetrená od zničenia“). 

Okrem dedín nemecká armáda pri ústupe ničila i mosty, komunikácie, továrne a iné 

budovy, resp. logistické zariadenia – deštrukcie sa vykonávali hlavne preto, aby spomalili 

postup Sovietov, resp. preto, aby uvedené zariadenia nemohli po obsadení územia využívať 

postupujúce jednotky.  

Spomínané javy boli príznačné pre vzťah nemeckej armády a civilného obyvateľstva 

počas Karpatsko-duklianskej operácie. Kontakty však nikdy neboli jednoznačné, lebo sa 

neustále vyvíjali – od počiatočnej náklonnosti voči armáde, resp. od nadviazania spolupráce 

s armádou cez ochladzovanie vzťahov až po odpor a nenávisť. Aj v roku 1944, keď už bolo 

jasné, kto vo vojne zvíťazí, nebol odpor občanov jednotný – kolaboranti sa totiž snažili 

všelijako pomáhať Wehrmachtu, pretože dobre vedeli, že koniec vojny je aj ich koncom.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 PEKÁR, M.: Východné Slovensko 1939 – 1945. s.139. 
56  ŠA PO, fond ŠZŽ, 1038/44 prez. 
57 RODÁK, J.: Fašistické represálie..., s. 133. 
58 Tamže, s. 132, 133. 
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