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Anotace
Cieľom mojej bakalárskej práce „Odsun nemeckého obyvateľstva z Popradu po roku 1944 s
dôrazom na určenie výnimiek z odsunu nemeckého obyvateľstva“ je poskytnúť pohľad na
okolnosti odsunu nemeckého obyvateľstva z Popradu a tým porozumieť regionálnej histórii
mesta Poprad na Slovensku. Bakalárska práca je rozdelená na štyri časti. V prvej časti predstavujem geografické a obsahové zameranie témy, ako napríklad pozadie, v ktorom nemeckí
obyvatelia žili až do roku 1945. V druhej časti sa sústredím na zaistenie nemeckých obyvateľov v popradských táboroch, pričom podkapitola sa venuje priamo odsunu Nemcov
z Popradu. V tretej časti, s využitím archívnych dokumentov a literatúry, rozdeľujem nemeckých obyvateľov do kategórií výnimiek z odsunu, a tieto dôvody popíšem. Vo štvrtej časti,
v nadväznosti na tretiu kapitolu, vytváram typológiu a venujem sa stručne zhrnutiu výskumu.

Annotation
The goal of my bachelor thesis "Expulsion of German residents from Poprad after 1944 with
the emphasis on exemptions from the expulsion of German residents" is is to provide a view
of the circumstances of the displacement of the German population from Poprad and thus to
understand the regional history of Poprad in Slovakia. The bachelor thesis is divided into four
parts. In the first part I present the geographical and content definition of the theme, like the
background in which the German residents lived until 1945. In the second part, I focus on
securing the German population in the camps in Poprad, while the subchapter is devoted to
the removal of Germans from Poprad itself. In the third part, with using archival documents
and literature, I divide German residents into categories of who have been an exempt from
expulsion for various reasons, and I describe these reasons. In the fourth part, following the
third chapter, I create a typology and briefly summarize the research.
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Úvod
Nemecké obyvateľstvo bolo súčasťou Spiša a mesta Poprad na Slovensku od trinásteho storočia. Nemecké obyvateľstvo bolo dôležitou súčasťou rozvoja spišského regiónu, na ktorom sa
aktívne podieľalo. Bok po boku Nemci, Slováci a Maďari koexistovali po mnoho storočí
a boli svedkami významných okamihov, ktoré navždy zmenili tvár československej histórie.
Po roku 1939 sa vzťahy medzi týmito skupinami obyvateľov navždy zmenili. Ešte pred koncom druhej svetovej vojny bolo očividné, že usporiadanie, ako ho všetci obyvatelia poznali,
čoskoro skončí.
Táto bakalárska práca sa zaoberá odsunom nemeckého obyvateľstva z mesta Poprad. Práca sa
zaoberá vývojom nemeckej otázky po skončení druhej svetovej vojny, no pre pochopenie výkladu miestami zachádza i do predchádzajúcich udalostí. Výkladová časť v prvých dvoch
kapitolách sleduje situáciu nemeckého obyvateľstva v Poprade po roku 1944. V prvej kapitole
sa zameriam na geografické a obsahové vyčlenenie témy, popíšem popradský región ako
miesto, kde v hospodárskych centrách na Spiši spoločne žili vyššie spomínané národnostné
menšiny spolu so slovenskými obyvateľmi. Počet nemeckých obyvateľov na Spiši sa už od
dvadsiatych rokov znižoval, čo je v kapitole taktiež spomenuté, spolu s ďalšími štatistickými
údajmi. Život nemeckej menšiny bol až do druhej svetovej vojny pokojný, po jej vypuknutí
a úspechoch nacistického Nemecka na vojnových frontoch sa však majorita týchto obyvateľov, hlavne mladí ľudia, rozhodla podporovať Nemecko a Hitlera. Spolu s túžbou
o vytvorenie štátu Čechov a Slovákov, a s nenávisťou, ktorá prevládala ku koncu druhej svetovej vojny voči Nemcom, došlo k rozhodnutiu pre odsun nemeckého obyvateľstva
z Československa.
Druhá kapitola sa zameriava na internáciu nemeckého obyvateľstva v popradských táboroch,
i na samotný odsun, ktorý prebiehal v roku 1946. V tejto kapitole sa hlavne venujem podmienkam, akým boli nemeckí obyvatelia vystavení – nedostatku jedla či ďalších prostriedkov,
ktoré boli v táboroch (nielen v Poprade) bežné. Súbežne s počiatkom internácie nemeckého
obyvateľstva vznikli dokumenty, ktoré mali za cieľ Slovensko „očistiť od všetkých Nemcov“.
V týchto dokumentoch prvýkrát nachádzame i podmienky, prostredníctvom ktorých mohli
byť niektoré osoby výnimkou z odsunu, čo je základom pre bádanie v ďalších kapitolách.
Okrem sledovania internácie nemeckého obyvateľstva v táboroch venujem podkapitolu sa-
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motnému odsunu Nemcov z Popradu, ktorý prebiehal v piatich transportoch a smeroval
v štyroch prípadoch do sovietskeho a v jednom prípade do amerického okupačného pásma.
V tretej kapitole sa okrem popisných charakteristík venujem skúmaniu uplatnenia výnimiek
z odsunu. S využitím dostupných archívnych dokumentov zrealizujem rozbor nemeckého
obyvateľstva, ktoré bolo z rozličných dôvodov výnimkou z odsunu. Tieto výnimky využijem
k tvorbe kategórií výnimiek z odsunu, v ktorých sa pokúsim zhrnúť všetky dostupné zdroje
a ich prostredníctvom do týchto kategórií zaradiť konkrétne prípady. V rámci výskumu ma
zaujímajú základné charakteristiky osôb ako vek, pohlavie, zamestnanie a rodinní príslušníci.
Vo štvrtej kapitole zhrniem kategórie z tretej kapitoly a znovu využijem skúmané charakteristiky. Výskum z tretej kapitoly je pre mňa dôležitý z toho dôvodu, že vo štvrtej kapitole stručne zhrniem skúmané faktory a pokúsim sa vytvoriť typológiu obyvateľov, ktorí nepodliehali
odsunu zo Slovenska. V tejto typológii ma zaujíma, či je možné povedať, že sa výnimky
z odsunu opakovali z hľadiska pohlavia, veku, zamestnania, prípadne iných znakov, alebo nie.
Cieľom mojej bakalárskej práce je bližšie popísanie kapitoly regionálnych dejín, ktorá nikde
komplexne spracovaná nie je. Jedná sa o klasickú historickú prácu, v ktorej využívam primárne a sekundárne zdroje, pričom primárnymi zdrojmi sú archívne dokumenty z popradského
archívu z dvoch fondov, popísaných nižšie. Sekundárnymi zdrojmi v práci sú štúdie
a monografie v slovenskom a českom jazyku. V tejto práci sa zameriavam na problematiku
odsunu, no hlavným výskumným problémom je určenie kategórií výnimiek z odsunu nemeckého obyvateľstva a vyčlenenie typológie týchto obyvateľov.
Povojnový osud spišských Nemcov je spracovaný len povrchne, alebo vôbec. To bol predovšetkým dôvod k výberu témy tejto bakalárskej práce, a totiž, že regionálne dejiny sú nesmierne bohaté a je potrebné im prisudzovať túto dôležitosť. Mnohé mnou skúmané okolnosti
neboli nikde spracované či publikované, a to napriek tomu, že existuje veľké množstvo archívnych materiálov. K aspoň čiastkovému prebádaniu skúmanej témy mi nesmierne pomohol výskum slovenských historikov Soni Gabzdilovej – Olejníkovej a Milana Olejníka, ktorí
sa venovali v početných štúdiách výskumu spišských Nemcov, publikovaných v internetovom
časopise Človek a spoločnosť. Prostredníctvom štúdií sledujú situáciu nemeckého obyvateľstva vo vojnových rokoch, ich internáciu v táboroch či postavenie nemeckej menšiny po po-

10

rážke Nemecka.1 Sú to jedny z mála publikovaných zdrojov, ktoré sa zameriavajú na spišských Nemcov. Spoločným dielom Soni Gabzdilovej-Olejníkovej a Milana Olejníka je
i monografia Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953,2 v ktorej
nachádzame súhrnný výskum odsunu nemeckej menšiny zo Slovenska. Hoci sú v práci analyzované i pramene pochádzajúce z popradského okresu, neposkytuje táto monografia ucelený
pohľad na žiadnu problematiku, týkajúcu sa nemeckého obyvateľstva v Poprade.
Pre ďalšie pochopenie súvislostí som prečítala monografie od Dušana Kováča Dejiny Slovenska,3 ktorá pomohla širšie pochopiť udalosti týkajúce sa odsunu nemeckého obyvateľstva na
úrovni celého Slovenska. Prínosnými pre prácu boli i niekoľkodielne zväzky od Adriana von
Arburga Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí, 4 ktoré poskytujú historický prehľad
na vysídlenie nemeckého obyvateľstva z Československa, a hoci sa zameriavajú prevažne na
sudetské nemecké obyvateľstvo, našla som v nich i cenné informácie ku karpatským Nemcov.
Od Adriana von Arburga a kolektívu autorov som ďalej prečítala publikáciu Německy
mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945,5 ktorá poskytla úvahy na tému výskumu povojnovej nemeckej problematiky, kde k jej historizácii začalo dochádzať až
v posledných dvadsiatich rokoch, a donedávna bola absencia vedeckého bádania v porovnaní
s inými krajinami (napríklad Poľskom) nedostupná,6 ako aj úvahy a priestor ako ďalej pokračovať v bádaní týkajúcom sa tejto problematiky. Čo bolo v tejto publikácii pre prácu ale najviac prospešné, boli regionálne výskumy týkajúce sa slovenského obyvateľstva, a to od vyššie
uvedených autorov Soni Gabzdilovej-Olejníkovej a Milana Olejníka. Soňa Gabzdilová1

Medzi tieto štúdie patria napríklad Milan Olejník, „Postavenie nemeckej menšiny na Slovensku po porážke

nacistického

Nemecka.“

Človek

a

spoločnosť,

1998,

http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/

pdf.php?gui=1KWJKVIWUX29NN2KHW5IVSEC9, alebo Soňa Gabzdilová a Milan Olejník, „Nemecká menšina na Slovensku po roku 1918 so zameraním na oblasť Spiša,“ Človek a spoločnosť, 1998,
http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=RFNYM2P5884FF5S3JR18XWPH6.
2

Soňa Gabzdilová-Olejníková a Milan Olejník, Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku

1953 (Bratislava: Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004).
3

Dušan Kováč, Dějiny Slovenska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011).

4

Adrian von Arburg a Tomáš Staněk, ed., Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951: dokumen-

ty z českých archivů (Středokluky: SUSA, 2010).
5

Arburg, Adrian von, Tomáš Dvořák a David Kovařík. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce

1945.
6

Tomáš Staněk, „Stručné zamyšlení nad výzkumy poválečných „německých problematik“ v českých zemích“ in

Adrian von Arburg, Tomáš Dvořák a David Kovařík, Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce
1945 (Brno: Matice moravská, 2010), 15-24.
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Olejníková v štúdii Špecifiká postavenia karpatských Nemcov na Slovensku po druhej svetovej vojne (v porovnaní so situáciou Nemcov v Čechách a na Morave) 7 popisuje rozdiely medzi situáciou karpatských a sudetských Nemcov, pričom prostredníctvom tejto štúdie som sa
dozvedela nesmierne dôležité informácie pre moju bakalársku prácu, hlavne čo sa týkalo života nemeckého obyvateľstva na Spiši, rovnako ako i niektoré štatistické údaje. Druhým regionálnym výskumom v tejto knihe je Dopad represívnych opatrení na postavenie nemeckého
obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945-19468 od Milana Olejníka, prostredníctvom ktorého som zistila, aké postavenie malo nemecké obyvateľstvo na Slovensku po konci druhej svetovej vojny, predovšetkým akým podmienkam boli vystavení v táboroch, ale aj to, ako sa
k nemeckému obyvateľstvu stavali bežní ľudia, v ktorých ich situácia častokrát prebúdzala
ľútosť než hnev.
Prínosnou bola i publikácia Tomáša Staňka Německá menšina v českých zemích 1948-1989,9
v ktorej som dohľadala informácie o živote slovenských Nemcov po hlavnej etape vysídlenia
nemeckého obyvateľstva. Táto kniha sleduje vývoj tejto národnostnej skupiny v povojnovom
období, čo bolo pre moju prácu taktiež prínosné, predovšetkým pre pochopenie súvislostí
a širšiu orientáciu v situácii československých Nemcov.
Z regionálnych dejín, ktoré sledovali nielen históriu Popradu, ale poskytli i cenné informácie
o popradských Nemcoch, bola monografia Dejiny Popradu10 od Ivana Chalupeckého, vďaka
ktorej som zistila akým vývojom prešiel popradský región v súvislosti s odsunom nemeckého
obyvateľstva. Ďalšou publikáciou bol Biografický slovník mesta Poprad11 od Zuzany Kollárovej, ktorý poskytol cenné informácie o niektorých významných popradských osobnostiach,
ktoré boli vylúčené z odsunu.

7

Soňa Gabzdilová-Olejníková, „Špecifiká postavenia karpatských Nemcov na Slovensku po druhej svetovej

vojne (v porovnaní so situáciou Nemcov v Čechách a na Morave)“ in Adrian von Arburg, Tomáš Dvořák a David Kovařík, Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945 (Brno: Matice moravská, 2010), 235252.
8

Milan Olejník, „Dopad represívnych opatrení na postavenie nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch

1945-1946“ in Adrian von Arburg, Tomáš Dvořák a David Kovařík, Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945 (Brno: Matice moravská, 2010), 252-269.
9

Tomáš Staněk, Německá menšina v českých zemích 1948-1989 (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a

politiku, 1993).
10

Ivan Chalupecký, Dejiny Popradu (Košice: Oriens, 1998).

11

Zuzana Kollárová, Biografický slovník mesta Poprad (Poprad: Mestský úrad Poprad, 2004)
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Hlavným pilierom tejto práce a zároveň nesmierne prínosnými materiálmi boli archívne záznamy z popradského pracoviska Štátneho archívu v Prešove. K výskumu v tejto práci som
využila dva fondy - Fond Okresného národného výboru v Poprade v rokoch 1945-1948
a Fond Miestneho národného výboru v Poprade v rokoch 1945-1949. Prostredníctvom týchto
archívnych dokumentov mi bolo umožnené zrealizovať výskum týkajúci sa odsunu nemeckého obyvateľstva a predovšetkým výnimiek z odsunu, čo bolo mojím hlavným bádateľským
cieľom. Prostredníctvom dokumentov vo fonde Okresného národného výboru v Poprade mi
boli poskytnuté informácie o opatreniach voči nemeckému obyvateľstvu, 12 rovnako ako
o vzniku táborov a podmienkach v nich. Prostredníctvom zoznamov a stručných správ
z fondu Okresného národného výboru je možné vytvoriť kategórie z odsunu a vymedziť na
konci typológiu. Fond Miestneho národného výboru v Poprade mi zase poskytol dodatkové
informácie o niektorých skúmaných osobách, rovnako ako štatistické údaje o odsunových
transportoch,13 ktoré som využila v druhej kapitole.
Z dôvodu zachovania súkromia osôb spomínaných v tejto práci a v rámci Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) som sa snažila obmedziť citlivé informácie na minimum a boli využité len za účelom výskumu, pričom som nikde neuvádzala celé mená (s
výnimkou verejne známych osobností).
Výskum ani bližší popis zameraný na problematiku odsunu popradských Nemcov nebol dosiaľ publikovaný, čo ma predovšetkým inšpirovalo pre napísanie tejto bakalárskej práce.
I keď je táto téma pomerne ťažko spracovateľná, vzhľadom k tomu, že i napriek podrobnému
prebádaniu archívnych záznamov neexistuje stopercentné množstvo dostupných dokumentov
(alebo sú tieto dokumenty neúplné či krátke), ktoré by komplexne mapovali celý priebeh ako
odsunu, tak i uplatňovania výnimiek z odsunu, i tak verím, že táto práca bude prínosná pre
bližšie pochopenie regionálnej histórie a ucelenejšiemu pohľadu na túto kapitolu československých dejín.

12

Štátny archív Prešove, pracovisko Poprad, ONV v Poprade v rokoch 1945-1948, 430/1945 prez. Očistenie

Slovenska od Nemcov.
13

Štátny archív Prešove, pracovisko Poprad, MNV v Poprade v rokoch 1945-1949, 595/1948 prez. Odsunutí

Nemci – zoznamy odsunutých v celom okrese Poprad.
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1. Obsahové a geografické zaradenie témy
Na východnom Slovensku bol od začiatku centrom nemeckého osídlenia Spiš. Táto oblasť sa
členila na dva subregióny - Horný Spiš a Dolný Spiš. Každý z regiónov sa vyznačoval vlastnými špecifikami, ktoré boli podmienené charakterom hospodárskej činnosti, ale tiež náboženskou a politickou orientáciou.14 V hospodárskych centrách Horného Spiša (Kežmarok,
Levoča, Spišská Nová Ves, Spišská Sobota a Poprad) prevládala remeselná výroba a tranzitný
obchod medzi južnými oblasťami Uhorska a Poľskom. Na vidieku sa Nemci zaoberali poľnohospodárstvom,15 remeslami asociovanými s ťažbou rúd, a rozvíjajúcou sa turistikou.16
Podstatný rozdiel medzi Nemcami žijúcimi na Slovensku a v Česku a na Morave bol
v niekoľkých základných faktoroch. Kým pri sčítaní obyvateľstva v roku 1920 sa k nemeckej
národnosti na západe prihlásili 3 milióny obyvateľov, na Slovensku to bolo 139 880 osôb, čo
predstavovalo len 4, 73% obyvateľstva. Pri sčítaní v roku 1930 sa k nemeckej národnosti prihlásilo 147 501 osôb, teda 4, 53% obyvateľstva.17 Ďalším dôležitým faktorom bola koncentrácia osídlenia. Nemecké obyvateľstvo na Slovensku neobývalo súvislé územie, ale sformovalo tri základné sídelné oblasti, v ktorých žila podstatná časť príslušníkov nemeckej menšiny
aj koncom druhej svetovej vojny. Týmito oblasťami okrem Spiša boli Bratislava s okolím
a územie na Hornej Nitre.18
Dnešné mesto Poprad tvorí päť historických mestských častí – Poprad (Deutchendorf), spoločne s Kvetnicou (ktorá sa stala časťou Popradu v roku 1940) a postupne pripojené časti Spišská Sobota (Georgenberg) a Veľká (Felka), pripojené v roku 1945, Stráže pod Tatrami
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Soňa Gabzdilová-Olejníková, „Špecifiká postavenia karpatských Nemcov na Slovensku po druhej svetovej

vojne (v porovnaní so situáciou Nemcov v Čechách a na Morave)“ in Adrian von Arburg, Tomáš Dvořák a David Kovařík, Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945 (Brno: Matice moravská, 2010), 235252.
15

Soňa Gabzdilová-Olejníková a Milan Olejník, Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku

1953 (Bratislava: Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004), 9.
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Gabzdilová-Olejníková, „Špecifiká postavenia karpatských Nemcov na Slovensku po druhej svetovej vojne (v

porovnaní so situáciou Nemcov v Čechách a na Morave),“ 236.
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Gabzdilová-Olejníková, 236.

18

Gabzdilová-Olejníková, 236.
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(Michelsdorf) v roku 1960 a Matejovce (Matzdorf), v roku 1974.19 Pred odsunom nemeckého
obyvateľstva tvorila nemecká časť obyvateľstva v Matejovciach pri Poprade takmer polovicu
obyvateľov, u ostatných mestských častí to bola približne tretina. V okolí Popradu sa nachádzajú i ďalšie obce, v ktorých bol v tridsiatych a štyridsiatych rokoch významný podiel nemeckého obyvateľstva (okres Kežmarok, Kremnica a Gelnica mali po sčítaní v roku 1930
koncentráciu viac ako 30 percent nemeckého obyvateľstva, mesto Poprad 19, 86 percent).20
V nasledujúcej tabuľke môžeme pozorovať postupnú klesajúcu tendenciu podielu nemeckého
obyvateľstva na celkovom obyvateľstve, predovšetkým v štyridsiatych rokoch. Klesajúca tendencia súvisela najmä s rastúcim počtom rodín s jedným dieťaťom a so zvýšeným počtom
migrácie slovenského i nemeckého obyvateľstva.21
Tabuľka 1 - Tabuľka ukazujúca podiel nemeckého obyvateľstva vo vybraných obciach.

1921

1930

1940

Počet obyvateľov

Počet obyvateľov
nemeckej
národnosti

Počet obyvateľov

Počet obyvateľov
nemeckej
národnosti

Počet obyvateľov

Počet obyvateľov
nemeckej
národnosti

Matejovce

1 662

1003

1 593

1 032

1 476

908

Poprad

2 881

1 002

4 029

1 052

4 835

744

Spišská Sobota

1 047

456

2 074

580

2 506

287

632

265

761

198

778

195

1 808

545

2 530

515

3 536

436

Stráže pod
Tatrami
Veľká

Zdroj: PÖSS, Ondrej, Dejiny a kultúra karpatských Nemcov (Bratislava: Slovenské národné múzeum - Múzeum
kultúry karpatských Nemcov, 2012), 68.

19

Nemecké názvy obcí prevzaté z: Margaréta Horváthová, Nemci na Slovensku: etnokultúrne tradície z aspektu

osídlenia, remesiel a odievania (Komárno: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2002), 44. Roky prevzaté z: Ivan
Chalupecký, Dejiny Popradu (Košice: Oriens, 1998), 336.
20

Gabzdilová-Olejníková, „Špecifiká postavenia karpatských Nemcov na Slovensku po druhej svetovej vojne (v

porovnaní so situáciou Nemcov v Čechách a na Morave),“ 237.
21

Ivan Chalupecký, Dejiny Popradu (Košice: Oriens, 1998), 217.
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V rámci popradského okresu si nemecký ráz zachovávali obce Matejovce, Nový Slavkov,
Nová Lesná a Mlynica, čomu odpovedalo i zachovanie jazykových práv. V Poprade, rovnako
ako v ďalších obciach, podiel nemeckého obyvateľstva na celkovom obyvateľstve neústavne
klesal.
Z hľadiska historického vývoja neboli vzťahy medzi slovenskou a nemeckou minoritou nijak
komplikované. Nemci na Slovensku nemali žiadne predpoklady usilovať o politickú
a teritoriálnu autonómiu, neboli hrozbou územnej integrity, ani neašpirovali na žiadnu formu
politickej dominancie. 22 Nemci nepredstavovali pre slovenský národ žiadne ohrozenie jeho
nezávislosti. Namiesto udržiavania užšieho spojenia v rámci menšiny na danom území štátu
ho udržiavalo nemecké obyvateľstvo so slovenským (alebo maďarským). Medzi slovenskými
Nemcami absentovalo vedomie nemeckej pospolitosti. Hlavne na Spiši sa identifikovali ako
„jazykom Nemec, srdcom Uhor.“ Zmeny prišli až s tridsiatymi rokmi, kedy sa začala presadzovať idea Karpatonemeckej strany – slovenskí Nemci sa mali usilovať o úzku spoluprácu
s ďalšími komunitami naprieč Európou. Na význame začal nadobúdať pojem „karpatskí
Nemci“, čo bol identifikačný prvok pri formovaní etnickej identity a jednoty Nemcov.23 Spišskí Nemci ale ani počas druhej svetovej vojny neboli homogénnou skupinou, keďže ich názory sa v otázke nacizmu výrazne líšili. Mladá nemecká generácia bola ľahšie ovplyvnená stranou Deutschepartai, staršia generácia ostávala skôr verná promaďarskej orientácii, ktorá mala
na Spiši historickú tradíciu. Strana Deutschepartai sa snažila získať pre svoje myšlienky podporu všetkých Nemcov na Spiši, čo sa napokon vystupňovalo do podoby nátlaku a represií
voči niektorým príslušníkom nemeckej národnostnej menšiny. V roku 1943 hlavný predstaviteľ strany Deutschepartai, Franz Karmasin, prikázal všetkým Nemcom vstup do Schutzstaffel
(SS). Z archívnych dokumentov vyplývalo, že niektorí z Nemcov sa snažili tento príkaz obísť
tým, že vystúpili zo strany, čo sa im podarilo iba tak, že si zmenili svoju nemeckú národnosť
na maďarskú.24 Deutsche Partei in der Slowakei, ktorá sa reorganizovala po vzore NSDAP si
stanovila za cieľ nacifikáciu všetkého nemeckého obyvateľstva na Slovensku. Tento proces
relatívne ľahko prebehol v Bratislave a na strednom Slovensku, avšak na Spiši sa Karmasinovmu vedeniu podarilo zlikvidovať vplyv promaďarskej orientácie len za použitia vyhrážok
22

Gabzdilová-Olejníková, „Špecifiká postavenia karpatských Nemcov na Slovensku po druhej svetovej vojne (v

porovnaní so situáciou Nemcov v Čechách a na Morave),“ 236.
23

Gabzdilová-Olejníková, 236.

24

Veronika Dziaková, „Spišskí Nemci – odsun alebo vyhnanie?“ Magistra História, September 10, 2015,

http://www.magistra-historia.sk/spisski-nemci-odsun-alebo-vyhnanie.
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a v určitých prípadoch aj otvoreného násilia. 25 Strana Deutschepartai si dôkladne osvojila ideológiu Nemeckej národnosocialistickej robotníckej strany (NSDAP), ktorú ďalej šírila medzi
karpatských Nemcov. Jednalo sa predovšetkým o politický program a rovnakú symboliku
(zástavy), či nočné pochody. Tieto aspekty, spolu s úspechmi v prvých fázach druhej svetovej
vojny, ako i velebenie osobnosti Hitlera a národa nemeckého, malo za príčinu príliv vlny nacionalizmu medzi Nemcami na Slovensku, keďže po upevnení mocenského postavenia
v Európe sa karpatskí Nemci stali elitnou komunitou.
Neustále sa zhoršujúce vzťahy medzi nemeckým a slovenským obyvateľstvom značne zdramatizovalo Slovenské národné povstanie, ktoré sa stalo manifestom odporu veľkej časti slovenskej verejnosti voči nacizmu, a teda aj voči príslušníkom nemeckej menšiny. Násilností sa
dopúšťali obe strany. Činnosť partizánskych skupín jasne ukázala, že ich zámerom okrem
zmeny existujúceho režimu sú aj represálie voči nemeckému obyvateľstvu. Podľa ich názoru
niesli príslušníci nemeckej minority zodpovednosť za nacistické zločiny. Situácia na Spiši
bola zložitá, keďže región tvoril okrajovú oblasť povstaleckého územia. 26
Po tom, čo štáty protihitlerovskej koalície získali prevahu na bojiskách druhej svetovej vojny,
nacistické Nemecko stíhali ťažké porážky. Víťazstvo nemeckej armády už nebolo reálne, čo
nezmenilo len situáciu na ďalekých frontoch, ale i na Slovensku. Politická situácia začala byť
pre nemecké strany a organizácie nepriaznivá, keďže strácali vplyv vo všetkých sférach spoločenského života. Čoraz väčšia časť spoločnosti sa snažila udržovať odstup od nacistického
režimu. Pôvodné nadšenie nemeckého obyvateľstva slablo a začali ho nahrádzať obavy.27
Osud nemeckého obyvateľstva bol v tých chvíľach veľmi neistý.
V roku 1945 bola československá i zahraničná spoločnosť stále ovládaná psychózou, spôsobenou druhou svetovou vojnou. Utrpenie, ktoré vojna spôsobila, a snaha o odplatu boli príliš
živé, než aby sa spoločnosť mohla vyvíjať bez pripomínania si minulosti.28 Zaistenie nemeckých obyvateľov prebiehalo už pred konaním konferencie v Postupime. V lete roku 1945 plánovanému odsunu ako riešeniu nemeckej otázky v Československu predchádzala internácia
25

Soňa Gabzdilová a Milan Olejník, „Nemecká menšina na Slovensku po roku 1918 so zameraním na oblasť Spiša,“ Človek

a spoločnosť, 1998, http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=RFNYM2P5884FF5S3JR18XWPH6.
26

Soňa Gabzdilová, „Nemecká komunita v živote slovenskej spoločnosti 1938 – 1945,“ Človek a spoločnosť,

2004, http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=Q7NPEBFL6AEX6PD4UCEXUBND.
27

Soňa Gabzdilová, „Nemecká komunita v živote slovenskej spoločnosti 1938 – 1945.“

28

Dušan Kováč, Dějiny Slovenska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011), 101.
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Nemcov do pracovných táborov. 14. júna 1945 Povereníctvo vnútra vyhlásilo, že „na Spiši
môže žiť len taký Nemec, ktorý je zaistený“. 29 Sústreďovacie tábory vznikali v každom okrese, kde sa Nemci nachádzali vo väčšom počte a v lokalitách, kde bola možná koncentrácia čo
najväčšieho množstva osôb.
Vzhľadom k tomu, že myšlienka na vytvorenie povojnového štátu Čechov a Slovákov vznikla
už v priebehu druhej svetovej vojny a bola vzhľadom k vývoju vojnových udalostí stále naliehavejšia, bola potreba vypracovať podrobný plán, ako by malo prebehnúť riešenie nemeckej
otázky. 2. augusta 1945 prezident Edvard Beneš podpísal ústavný dekrét č. 33/1945 Zb., ktorý
pojednával o štátoprávnom postavení Nemcov a Maďarov na Slovensku.30 Táto dokumentácia
uplatňovala princíp kolektívnej viny, na jej základe štátne orgány (na Slovensku Slovenská
národná rada potvrdila platnosť prezidentských dekrétov) mali právo pozbaviť občanov maďarskej a nemeckej národnosti ich občianstva či základných práv. Plán sa týkal i ďalšej „neslovanskej“ časti obyvateľstva, ktorým taktiež nemali byť priznané menšinové práva. Zásahy,
realizované

proti

tunajšiemu

nemeckému

obyvateľstvu,

vyplývali

z celoštátnych

a celoslovenských opatrení, a boli akceptované všetkými vtedajšími politickými a štátnymi
inštitúciami. 31
I keď nemecká menšina vkladala nádej do štátnych orgánov Československej republiky
a dúfala v život na Slovensku, ostala sklamaná. Výsledky Postupimskej konferencie a vstup
vyššie spomínaného dekrétu v platnosť rozhodli o osude karpatských Nemcov. Čo sa týka
postoja veľmocí k nemeckej otázke, v podstate jediné rozhodnutie padlo práve na konferencii
v Postupime. Britskí a americkí predstavitelia požadovali už i v predchádzajúcich jednaniach,
aby bol transfer vykonaný pod medzinárodným dohľadom. 32 Zo strany Sovietskeho zväzu bol
prístup k riešeniu nemeckej otázky kladný. 33 I keď západné veľmoci mali pochopenie pre
krivdy, ktorým bolo Československo vystavené, požadovali humánne a usporiadané vysídlenie (tieto požiadavky boli do istej miery zbytočné, keďže v tom období už v mnohých oblastiach prebiehali brutálne akty vysídlenia Nemcov).
29

Chalupecký, Dejiny Popradu, 320.

30

Gabzdilová-Olejníková, „Špecifiká postavenia karpatských Nemcov na Slovensku po druhej svetovej vojne (v

porovnaní so situáciou Nemcov v Čechách a na Morave),“ 250.
31

Chalupecký, Dejiny Popradu, 319.

32

Johann Wolfgang Brügel, Češi a Němci 1918-1938 (Praha: Academia, 2006), 228.

33

Adrian von Arburg a Tomáš Staněk, ed., Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951: dokumen-

ty z českých archivů (Středokluky: SUSA, 2010), 216.
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2. Zaistenie a odsun nemeckého obyvateľstva z Popradu
Národné výbory a bezpečnostné zložky postupovali spočiatku v otázke zaistenia nemeckého
obyvateľstva na základe vlastného uvažovania, preto malo internovanie nemeckého obyvateľstva spočiatku živelný charakter a nebolo veľmi organizované z dôvodu, že v tom období ešte
neexistoval úrad, ktorý by bol poverený správou takýchto táborov. V dôsledku drastických
zmien pomerov boli Nemci nútení vyhovieť mnohým opatreniam. Na základe nových predpisov a nariadení bolo zakázané, aby ďalej fungovali nemecké či polonemecké obce (dediny),
povolené boli len nemecké pracovné tábory alebo strediská. 34 Sústredeniu do pracovných táborov predchádzali prísne kritériá, týkajúce sa majetku Nemcov, ktorý si so sebou chceli či
potrebovali vziať. Sústreďovaným osobám mali byť prehliadnuté batožiny za účelom zaistenia cenností a iných predmetov, ktorých vývoz za hranice bol zakázaný.
Sústreďované osoby si so sebou nesmeli vziať:
1. Viac ako 70 kg batožiny a stravu na 7 dní,
2. Hotové peniaze v korunách alebo v iných menách, s výnimkou maximálne 1 000 ríšskych mariek na osobu,
3. Vkladné knižky,
4. Cenné hodiny, fotoaparáty, rozhlasové prístroje, písacie stroje, cenné koberce a cenné
kožušiny. 35
Snubné prstene, alebo iné osobné pamiatkové predmety, pokiaľ ich vývoz nebol zakázaný
z dôvodov ochrany kultúrnych pamiatok alebo z iných dôvodov, mali byť odsunutým osobám
ponechané.36

Súbežne s internáciou nemeckého obyvateľstva do pracovných táborov prebiehali prípravy na
organizovaný odsun nemeckého obyvateľstva z Československa. Na základe korešpondencie
34

Von Arburg a Staněk, Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951: dokumenty z českých ar-

chivů, 216.
Štátny archív Prešove, pracovisko Poprad, ONV v Poprade v rokoch 1945-1948, 439/1946 prez. Nemci –
sústredenie cieľom odsunu.
35

36

Tamtiež.
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Veliteľstva Národnej bezpečnosti pre východné Slovensko v Košiciach zo dňa 19. júna 1945
malo byť „Slovensko očistené od všetkých Nemcov“. V nariadení stálo, že všetci Nemci museli byť ihneď zaistení. Za Nemca bol považovaný každý občan, ktorý sa hlásil k nemeckej
národnosti pri poslednom sčítaní ľudu 37 alebo počas okupácie, a zároveň:
1. Bol organizovaný v akejkoľvek nemeckej strane alebo v akejkoľvek zložke nemeckej
strany,
2. Bol fašistického zmýšľania a pracoval za bývalej Československej republiky a počas
okupácie Maďarmi za revíziu československých hraníc alebo tieto snahy podporoval. 38
Zaistiť bolo v každom prípade treba celú rodinu takýchto Nemcov, a to ženy i mužov vo veku
od 14 do 60 rokov a ihneď dopraviť do sídla Okresného národného výboru. Zaistení mali byť
taktiež členovia Okresného národného výboru a Miestneho národného výboru ako i štátni
a verejní zamestnanci, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom prijatí do štátnych alebo verejných
služieb, a ktorí sa hlásili k nemeckej národnosti a splňovali niektoré z vyššie uvedených podmienok.39 Všetky výnimky mohli byť povolené jedine Okresným národným výborom na základe komisionálne prevedeného šetrenia a podrobne odôvodneného návrhu miestneho Národného výboru.40
Okrem majetkových opatrení museli Nemci vyhovieť i ďalším požiadavkám, napríklad museli mať dohola ostrihané vlasy. Museli taktiež nosiť označenie, ktoré pozostávalo z bieleho
kruhu o priemere 15 centimetrov, v ktorom bolo našité písmeno „N“ v hrúbke 2 centimetrov.
Toto označenie bolo nutné nosiť na ľavej strane pŕs, pričom Nemci, ktorí boli organizovaní
v strane DP, SS, FS, Hitlerjugend alebo iných zložkách nemeckej strany, museli toto označenie nosiť i na chrbte. Toto označovanie Nemcov avšak bolo nedôstojné, pretože nápadne pripomínalo nacistické praktiky. Okrem toho si túto ponižujúci „identifikáciu“ mal zhotoviť ruč37

Pre posúdenie národnej príslušnosti boli smerodajné sčítania ľudu z rokov 1938 a 1940; v prípade, že sa daná

osoba týchto sčítaní nezúčastnila, sa posudzovala národná príslušnosť podľa sčítania z roku 1930.
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Štátny archív Prešove, pracovisko Poprad, ONV v Poprade v rokoch 1945-1948, 430/1945 prez. Očistenie
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Niektorí z týchto zamestnancov mali obmedzené pôsobenie už pred vydaním tohoto nariadenia. Jednalo sa o

členy národnej milície, ktorí boli nemeckej národnosti a nesmeli preto nosiť zbrane, pričom členovia národnosti
českej, slovenskej a ukrajinskej zbrane mohli nosiť naďalej.
Štátny archív Prešove, pracovisko Poprad, ONV v Poprade v rokoch 1945-1948, 430/1945 prez. Očistenie
Slovenska od Nemcov.
40

20

ne sám každý, koho sa označenie týkalo. Preto po niekoľkých týždňoch od rozhodnutia Povereníctvo Slovenskej národnej strany pre veci vnútorné rozhodlo, že k oholeniu hlavy dôjde len
z hygienických dôvodov a označenia pre Nemcov mali byť zničené, pretože odmietli „používať staré fašistické metódy, ale otázka Nemcov mala byť vyriešená iným spôsobom zodpovedajúcim demokratickým normám.“41
Snaha sústrediť nemecké obyvateľstvo do táborov v čo najkratšom čase 42 mala za následok
nízku úroveň organizácie celého procesu. Zariadenia určené k internovaniu Nemcov vo väčšine nemali k dispozícii náležité materiálne, hygienické a zdravotné vybavenie. 43 Najväčší tábor
v popradskom okrese bol zriadený 22. júna 1945 v bývalom muničnom sklade v mestskej
časti Kvetnica. K 8. septembru 1945 bolo v tomto tábore internovaných 1 003 nemeckých
príslušníkov, z ktorých viac ako polovica (548) bolo práceneschopných detí, žien a starcov.44
Internačné zariadenia boli charakteristické tým, že nevyhovovali základným hygienickým
požiadavkám a šírili sa v nich infekčné choroby. V týchto zariadeniach boli internované celé
rodiny bez rozdielu veku. Ďalším vážnym problémom bol akútny nedostatok potravín, čo
viedlo k podvýžive. Strava pozostávala takmer vždy len z hrachovej, fazuľovej či zemiakovej
polievky, pričom prísun potravín nebol pravidelný a často sa stávalo, že internované osoby
nedostávali ani minimálny prídel chleba. 45 Ďalším internačným táborom, do ktorého boli
Nemci umiestnení, bol pracovný tábor v mestskej časti Matejovce. Životné podmienky v ňom
neboli o nič lepšie. Ku dňu 16. novembra 1945 v ňom bolo internovaných 898 Nemcov, pričom pre viac ako 60 dojčiat a detí do 3 rokov nebolo k dispozícii žiadne mlieko. Hygiena bola
na tak nízkej úrovni, že bol tábor celý zavšivavený; ošatenie internovaných pozostávalo prevažne z handier.46 S nastávajúcou zimou v Poprade sa velitelia táborov obracali i na samosprávne orgány so žiadosťou o slamníky, keďže hlavne v Matejovciach boli podmienky pre
prežitie v zime nevhodné a internované osoby prespávali na betónovej podlahe. 47
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Nemecké obyvateľstvo v Poprade ale nebolo terčom len bezohľadného konania. V Poprade,
rovnako ako i v ďalších slovenských mestách, sa bežní ľudia nie vždy stotožňovali
s rozhodnutiami slovenských politických strán. Ako už bolo spomínané, karpatskí Nemci sa
sústredili do troch oblastí, ktorými boli Bratislava, Horná Nitra a Spiš. Predovšetkým spišskí
Nemci mali intenzívnejší vzťah so slovenskými a maďarskými obyvateľmi, než sami medzi
sebou. V rámci tejto komunity bolo bežné nájsť bilingválnych či dokonca trilingválnych obyvateľov.48 I keď v niektorých mysliach prevládala zášť voči nemeckému obyvateľstvu, ktorá
bola stále ovplyvnená vojnou i národným povstaním z roku 1944, tak v mnohých prípadoch
problémy nemeckého obyvateľstva evokovali pocity ľútosti, s ktorými boli spojené aktivity,
ktoré mohli byť pokladané za druh protištátnej činnosti. Na prejavy nežiaduceho súcitu reagovali štátne orgány kriticky. „Mnohí naši príslušníci boli nesmiernou nemeckou propagandou infikovaní a preto pri politických debatách u mnohých našich Slovákov ešte vždy nevidieť rázny protinemecký postoj.“49 V oficiálnej dokumentácii nachádzame korešpondenciu
z oblastného veliteľstva Kežmarok, v ktorom sa uvádza, že niektoré miestne národné výbory
udelili výnimky niektorým osobám nemeckej národnosti.
„Uvedené osoby sa teraz ohradzujú, že nemôžu byť zaistené, lebo majú vraj
výnimku, že boli protifašistického zmýšľania. Okresný národný výbor
v Poprade preto prísne zakazuje miestnym národným výborom vydávať takéto osvedčenia, lebo zo strany príslušníkov Národnej bezpečnosti nebudú
vôbec rešpektované a osoba pristihnutá s takýmto osvedčením bude zaistená. Ak miestny národný výbor má za to že niektorá osoba nemeckej národnosti by mala dostať výnimku nech sa to po podrobnom komisionálnom vyšetrení konkrétnych prípadov uznesie navrhnúť mu udelenie výnimky.“ 50
Do úvahy však neprichádzali osoby, ktoré sa nezúčastnili boja proti fašizmu so zbraňou
v ruke, alebo pokiaľ vo veľkej miere neprispeli inak k úsiliu fašizmus poraziť. Pokiaľ bola
daná osoba predtým príslušníkom Deutschepartei, nemohla byť považovaná za bojovníka
proti fašizmu, rovnako ako v prípade, že niekoho ukrývala pred zatknutím zo súcitu alebo zo
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známosti. 51 Z archívnych záznamov je očividné, že jazyk a príslušnosť k politickým stranám
či organizáciám za druhej svetovej vojny boli hlavným kritériom k posudzovaniu národnosti
nemeckých obyvateľov. Členstvo v strane bolo povinné pre všetkých Nemcov, ktorí žili na
území vojnovej Slovenskej republiky, no napriek tomu boli po vojne Nemci označení za nacistov.52 Preto každý, komu nebola udelená výnimka, bol kandidátom k plánovaným odsunom. Výnimkou mali byť rodiny a zmiešané manželstvá, rodina nemala byť internovaná za
predpokladu, že jazykom komunikácie v domácnosti bola slovenčina a deti boli vychovávané
„v duchu slovenskom“. Ak uvedené požiadavky neboli splnené, rodiny bez ohľadu na to, že
sa jednalo o zmiešané manželstvá, mali byť umiestnené v pracovnom tábore a neskôr vysídlené. 53 „Označenie Nemec sa v stalo napokon nálepkou pre nacistu. To potvrdil aj komentár
popradského úradníka, ktorý sa zaoberal žiadosťami o vyňatie z odsunu. „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?“ 54
Zaistenie sa ďalej týkalo osôb, ktoré kolaborovali s fašistickým režimom v akejkoľvek forme,
mali byť trestne stíhané, pre tento účel utvorenými ľudovými súdmi, ktoré vznikli na základne
nariadenia Slovenskej národnej rady č. 33 Zb. z 15. mája 1945 o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov. Toto nariadenie vymedzovalo aktivity vedúce k
rozbitiu republiky, zavedeniu fašistického režimu, k podpore vojenských a hospodárskych
záujmov nacistického Nemecka, obhajobe ideí fašizmu, spoluúčasti na vyhlásení vojny Sovietskemu zväzu a ďalším spojencom, ako aj trestné činy odsúdené na trest smrti, ktorým mal
byť potrestaný každý, kto akýmkoľvek spôsobom maril boj slovenského národa proti zradcom
alebo okupantom, za slobodu a obnovenie Československej republiky, predovšetkým ten, kto
sa pokúšal mariť prípravy na slovenské národné povstanie, kto propagoval zradcovskú činnosť apod.55 Okresný ľudový súd započal svoju činnosť 20. augusta 1945. V každej obci boli
založené aj ľudové súdy, ktoré sa aktivizovali len v ojedinelých prípadoch (MĽS v Poprade
bolo postúpených 42 prípadov, MĽS v Matejovciach 14). Pred tento súd sa dostali funkcionári
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bývalých politických strán a organizácií, príslušníci SS, velitelia FS a HG. Najprísnejšie sa
posudzovala činnosť v oddieloch Heimatschutzu v jesenných mesiacoch 1944 56 a neľudské
správanie pri protižidovských represáliách. Obžalovaní alebo už aj odsúdení Nemci boli spravidla zaradení do transportov určených na odsun57 a žiadne opravné prostriedky voči rozhodnutiam týchto súdov neboli prípustné. Pre osoby odsúdené na odňatie slobody ľudovými
súdmi znamenal odsun paradoxne vyslobodenie z častokrát dlhého trestu odňatia slobody.
Značná časť Nemcov na Slovensku sa s rozhodnutím o odsune zmierila. Pre mnohých bol
však nútený odchod z vlasti traumatickou predstavou, obzvlášť pre vlastníkov poľnohospodárskych usadlostí na Spiši, zrastených s pôdou, znamenal odsun násilne pretrhnutie kontinuity ich spôsobu života. Tieto osoby využívali dokonalú znalosť hornatej krajiny, ktorú obývali
a vyhli sa internácii odchodom do lesov, prípadne do lokalít, kde žili ich príbuzní. 58 Orgány
Miestnych národných výborov, ktoré mali na starosti vysťahovanie „nepriateľských živlov“ 59,
preto často nachádzali len prázdne domovy.
Zaistení nemali byť tí Nemci, ktorí sa mohli preukázať hodnovernými dôkazmi, že pracovali
alebo bojovali proti fašizmu, či už doma alebo za hranicami. 60 Povereníctvo SNR pre veci
vnútorné doplnilo 12. júla 1945 uvedené nariadenia Veliteľstva Národnej bezpečnosti pre
východné Slovensko vo veci Očistenia Slovenska od Nemcov, ktoré sa týkalo otázky zmiešaných manželstiev a detí osôb nemeckej národnosti. Podľa úpravy v prípade zmiešaných manželstiev rodina nemala byť internovaná za predpokladu, že komunikačným jazykom v domácnosti bola slovenčina a výchova detí prebiehala „v slovenskom duchu“. Okrem hlavných vymedzených znakov napomáhali k určeniu identity daných rodín i vzdelanie a činnosť
v spolkoch a organizáciách, ako aj príslušnosť k cirkvi. V prípade, že tieto požiadavky neboli
splnené, boli rodiny bez ohľadu na to, že šlo o zmiešané manželstvá, umiestnené v pracovnom

56

Domobrana, ktorá vznikla v septembri 1944 na odpoveď voči zaobchádzaniu partizánov voči nemeckému

obyvateľstvu za Slovenského národného povstania.
57

Chalupecký, Dejiny Popradu, 318.

58

Milan Olejník, „Dopad represívnych opatrení na postavenie nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch

1945-1946,“ 263.
59

Toto označenie Nemcov bolo často používané v korešpondencii Národnej bezpečnosti.

60

Štátny archív Prešove, pracovisko Poprad, ONV v Poprade v rokoch 1945-1948, 430/1945 prez. Očistenie

Slovenska od Nemcov.

24

tábore a neskôr vysídlené. Od pôvodného zámeru sústrediť deti do 14 rokov v samostatných
táboroch sa upustilo, takže deti mali byť internované spolu s rodičmi. 61
Korešpondencia Národnej bezpečnosti v letných mesiacoch roku 1945 v mnohých smeroch
definovala budúcnosť, ktorá nemecké obyvateľstvo na Slovensku čakala. Dokument, ktorý
bol finálnym riešením postavenia Nemcov na Slovensku vstúpil v platnosť 2. augusta 1945.
Bol to ústavný dekrét prezidenta republiky č. 33/1945 Zb., ktorý vymedzil kategóriu osôb,
ktorej sa vysídlenie týkalo. Podľa odstavca 2 § 1 ústavného dekrétu bolo československým
štátnym občanom odobratá štátna príslušnosť ku dňu 10. augusta 1945.62 Hoci tento dekrét
princíp kolektívnej viny uplatňoval v právnej forme, existovali možnosti uplatnenia výnimky
zo zaistenia alebo plánovaného odsunu. Nemci, ktorí sa v dobe zvýšeného ohrozenia republiky prihlásili k českej alebo slovenskej národnosti, ostali verní Československej republike
a neprevinili sa proti českému a slovenskému národu, mohli požiadať o zachovanie československého občianstva. Rovnakú výhodu mali tí, ktorí sa buď aktívne zúčastnili boja za oslobodenie Československa, alebo z rôznych dôvodov trpeli pod nacistickým terorom. 63 Tieto osoby mali byť predmetom podrobného skúmania na Povereníctve vnútra. Povereníctvo vnútra
ako jediný orgán mohlo rozhodnúť o vydaní Osvedčenia o československom štátnom občianstve. Konalo tak na základe zmätočných rozhodnutí okresných národných výborov, ktoré častokrát vydávali osvedčenia o občianstve i nie zákonom vymedzeným osobám.

2.1 Odsun nemeckého obyvateľstva z Popradu
Organizovaný odsun nemeckého obyvateľstva sa mal uskutočniť z jediného spišského odsunového tábora v Poprade. Odsun nemeckého obyvateľstva z Popradu sa uskutočnil prostredníctvom piatich transportov, z ktorých boli štyri určené do sovietskeho okupačného pásma
a jeden do amerického. Každý transport mal odvážať po 1 200 osôb.64
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty odsunutých nemeckých obyvateľov za jednotlivé
mestské časti dnešného mesta Poprad. V prvom stĺpci je uvedený dátum transportu
a okupačná zóna, do ktorej smeroval, v ďalších stĺpoch sú uvedené počty odsunutých nemec-
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kých obyvateľov za jednotlivé časti mesta Poprad. Posledný stĺpec poskytuje súhrn počtu odsunutých obyvateľov.

Tabuľka 2 - Počet nemeckých obyvateľov v jednotlivých transportoch z Popradu.
Dátum transportu
a okupačné pásmo
25. jún 1946
Sovietske okupačné
pásmo

Matejovce

Poprad

Spišská
Sobota

Stráže pod
Tatrami

Veľká

Spolu odsunutých
v transporte

86

16

2

4

19

127

10. júl 1947
Sovietske okupačné
35
0
0
0
0
35
pásmo
26. júl 1946
Sovietske okupačné
16
5
4
0
0
25
pásmo
31. august 1946
Americké okupačné
60
53
4
0
25
142
pásmo
17. september 1946
Sovietske okupačné
3
5
0
1
8
17
pásmo
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Štátny archív Prešove, pracovisko Poprad, MNV v Poprade v rokoch 19451949, 595/1948 prez. Odsunutí Nemci – zoznamy odsunutých v celom okrese Poprad.

Na základe týchto údajov vieme určiť, že najpočetnejšou odsunutou skupinou boli nemeckí
obyvatelia z Matejoviec. Najväčší transport nemeckých obyvateľov z Popradu prebehol štvrtý
v poradí a smeroval do amerického okupačného pásma.
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3. Uplatnenie výnimiek z odsunu
Dňa 21. marca 1946 boli vydané Smernice pre sústavný odsun Nemcov, ktoré sa stali základným organizačným podkladom pre organizáciu vysídlenia nemeckého obyvateľstva. Konečné
rozhodnutie o osobách určených k odsunu a ich sústredenie do táborov bolo v kompetencii
príslušných orgánov Povereníctva vnútra. K priznaniu československého občianstva bolo potrebné, aby Povereníctvo vnútra schválilo osvedčenie vzor A o národnej spoľahlivosti, vydané
príslušným Okresným národným výborom. Ďalšou kategóriou nemeckej menšiny, ktorým
mohlo byť občianstvo ponechané tvorili osoby, ktoré sa nijak neprevinili proti slovenskému a
českému národu, aktívne sa zúčastnili bojov za oslobodenie alebo boli prenasledované nacistickým alebo fašistickým režimom. Takzvaní nemeckí antifašisti mali do šiestich mesiacov
(teda do 10. februára 1946) od nadobudnutia účinnosti prezidentského dekrétu podať žiadosť
na príslušný Okresný národný výbor o zachovanie občianstva, ktorá mala byť podložená dôveryhodnými dokladmi. Na základe rozhodnutia uvedených orgánov boli zvolené trojčlenné
preverovacie komisie, ktorých povinnosťou ktorých prešetriť dané žiadosti. Ak bolo zistené,
že daný žiadateľ podlieha vyššie uvedeným podmienkam, bolo mu vydané osvedčenie vzor B
o dočasnom zachovaní štátneho občianstva a jeho žiadosť bola zaslaná Povereníctvu vnútra
kvôli definitívnemu rozhodnutiu.65 Vysídlení ďalej nemali byť príslušníci československých
vojenských jednotiek nemeckej národnosti, pokiaľ nebolo úradne určené, že sa im československé štátne občianstvo nezachováva; ďalej boli z odsunu vylúčené aj manželky a maloleté
deti československých štátnych občanov, žiadajúce o vrátenie československého štátneho občianstva, ktorým bolo vydané osvedčenie podľa vzoru C (pokiaľ ich žiadosť nebola zamietnutá), ani Nemci žijúci v platnom manželskom zväzku s osobou niektorej slovanskej národnosti
spolu s ich deťmi. 66
Veľmi relevantnou skutočnosťou bolo to, k akej národnosti sa daná osoba hlásila v sčítaniach
ľudu z rokov 1938 a 1940. Ako už bolo spomínané, ostatnými významnými skutočnosťami
boli politická príslušnosť, činnosť v nacistických či fašistických organizáciách, reč, ktorá prevládala v komunikácii v rámci rodiny i mimo nej. V niektorých prípadoch rozhodnutie úradov
ovplyvňovali i skutočnosti ako vek či zdravotný stav danej osoby. Každá žiadosť bola posúdená individuálne, pričom rozhodnutia orgánov častokrát trvali celé mesiace a v niektorých
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prípadoch boli len dočasné. 67 Na jeseň v roku 1946, po likvidácii popradského tábora bolo
zvyšných 371 Nemcov premiestnených do tábora v Novákoch, a ďalších približne 600 čakalo
na rozhodnutie Povereníctva vnútra. 68
V nasledujúcej časti sa na základe štúdia archívnych prameňov z fondu Okresného národného
výboru a Miestneho národného výboru v Poprade snažím vyčleniť jednotlivé kategórie osôb,
ktoré sa z rôznych dôvodov stali výnimkami z odsunu. Je potrebné si uvedomiť, že i na základe dôkladného preštudovania archívnych záznamov nie je možné určiť presný počet týchto
obyvateľov. Do úvahy je potrebné vziať i fakt, že niektoré výnimky boli udelené s konečnou
platnosťou a teda mali trvalý charakter, zatiaľ čo iné boli vydávané len po nevyhnutne danú
dobu a dané osoby podliehali neskôr dodatočnému odsunu. Okrem týchto skutočností sa niektoré osoby môžu zaradiť do viac než jednej z týchto kategórií, no pre zachovanie prehľadnosti sa osoby budú nachádzať v kategórii, ktorá bola najdôležitejším hľadiskom rozhodnutia
o vyňatí z odsunu. Z rešpektovania súkromia a ochrany osobných údajov daných osôb sú uvedené len mená s prvým písmenom priezviska, s výnimkou verejne známych osôb. Prostredníctvom tejto kategorizácie sa snažíme nielen prehľadne a logicky vyčleniť skupiny nemeckého obyvateľstva, ktoré odsunu nepodliehalo, ale i na základe podobných znakov vytvoriť typológiu „bežného nemeckého obyvateľa“, ktorý odsunu nepodliehal. Pokiaľ nie je uvedené
inak, sú tieto žiadosti z roku 1947.
3.1 Výnimky z odsunu z hľadiska pozície nenahraditeľného odborníka
Významným faktorom, ktorý pomáhal mnohým príslušníkom nemeckej komunity zmierniť
dopad represívnych opatrení, bola ich schopnosť vykonávať kvalifikovanú prácu. Podľa nariadenia SNR č. 105/1945 Zb. o zriadení pracovných táborov bolo povinnosťou veliteľov internačných zariadení zabezpečiť využitie internovaných osôb pre výkon verejne prospešných
prác. V danej situácii, keď slovenské hospodárstvo zápasilo s akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl, sa Nemci stali vítanou pomocou na zmiernenie tohto stavu, jednak
z hľadiska nedostatku týchto síl, jednak z ochoty pracovať za nízku mzdu a nesťažovať sa na
prípadné zlé pracovné podmienky. Tieto skutočnosti využívali viaceré podniky na Slovensku
so žiadosťou o pridelenie nie jednotiek, ale hneď desiatok Nemcov na rôzne druhy prác. Na67

Najmä v prípadoch, kedy bola osoba označená za „nenahraditeľného odborníka“, a teda bola využitá na danú

prácu len po konkrétne vymedzenú dobu.
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príklad firma Baťa, v korešpondencii adresovanej Okresnému národnému výboru v Poprade
8. júla 1945 požadovala o pridelenie 10 mužov a 20 žien na svoje hospodárstvo
v Batizovciach, pričom len o mesiac neskôr uvedená firma prejavila záujem o pridelenie
ďalších 50 Nemcov na nutné práce spojené s opravou továrenských budov. Podobným spôsobom vojenským kasárňam v Poprade pridelil pracovný tábor v Kvetnici remeselníkov, ktorí
mali opravovať budovy. 69
V rámci príprav na odsun nemeckého obyvateľstva, rovnako ako už v samotnom procese jeho
realizácie, sa stala akútna otázka súvisiaca s klasifikáciou niektorých osôb nemeckej národnosti ako „nepostrádateľní“ či „nenahraditeľní odborníci“. Prítomnosť týchto príslušníkov
nemeckej menšiny bola dôležitá, či dokonca nevyhnutná pre uchovanie činnosti niektorých
podnikov. Okrem toho, že tieto osoby boli už zamestnané v období sústredenia nemeckých
obyvateľov do popradských pracovných táborov, mohlo ich to v budúcnosti klasifikovať ako
odborníkov nevyhnutných pre fungovanie daného podniku, a tým ich vyčleniť z plánovaného
odsunu.
Otázka nemeckých odborníkov, nepostrádateľných pracovných síl, mala dve hľadiská – ekonomické a politické. Aj keď bolo zrejmé, že strata tisícok kvalifikovaných pracovných síl
bude mať negatívny dopad na ekonomickú situáciu v Československu, prevažovala politická
stránka veci, a teda snaha o vysídlenie maximálneho počtu Nemcov bez ohľadu na to, aké
hospodárske dôsledky toto vysídlenie bude mať. Prevládal názor, že je potreba odsun Nemcov
brať nutne z politického hľadiska, a je potreba ho zrealizovať bez ohľadu na to, aké hospodárske dôsledky bude toto rozhodnutie mať. Otázka odsunu Nemcov bola z 90% politická a „musí byť prevedená bez akýchkoľvek sentimentalít i keď vzniknú na čas hospodárske škody (odchodom pracovných síl z radov Nemcov), ktoré musia byť nahradené pracovnými silami českými a slovenskými.“70
Z dôvodov akútneho nedostatku pracovných síl ale boli na základe Smerníc o úľavách pre
niektoré osoby nemeckej národnosti zo dňa 30. júla 1946 z odsunu vyčlenené určité osoby, na
ktoré sa vzťahovala definícia „nenahraditeľného odborníka“. Predpokladom priznania tohto
69
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statusu bola skutočnosť, že sa tieto osoby nedopustili individuálnych protištátnych činov, nevyvíjali činnosť smerujúcu proti demokraticko-republikánskej štátnej forme, bezpečnosti
a obrane Československej republiky. Týmto osobám boli priznané nielen mzdové podmienky
zhodné so mzdami československých obyvateľov, ale aj potravinové prídely sa museli zhodovať.71 Vylúčenie z odsunu z pozície nenahraditeľného odborníka ale nemalo charakter definitívneho rozhodnutia, keďže prešetrovanie, alebo daná pracovná úloha, mohli kedykoľvek vyústiť do zrušenia výnimky a viesť k následnému odsunu. Vydané osvedčenia neznamenali
trvalú výnimku z odsunu, niektoré boli vydávané dočasne (napríklad na dokončenie presne
vymedzených prác).
V rámci popradského okresu sa dochovalo množstvo žiadostí zo strany ako štátnych, tak súkromných podnikov. Tieto podniky sa z rôznych dôvodov, i v prípade, že by to mohlo byť nebezpečné v daných politických podmienkach, snažili o ponechanie vybraných zamestnancov
v pracovnom vzťahu. Napríklad, riaditeľstvo štátnych železníc v zdôvodnení požiadavky
o ponechaní revidentky učtárne v práci uviedlo, že „svojou usilovnosťou a bezvadným služobným chovaním vynikla nad ostatnými zamestnancami odboru a s preukázanými znalosťami nadobudnutými železničnou dlhoročnou službou stala sa pre túto služobňu nenahraditeľnou.“72
U niektorých žiadostí nie je možné konkrétne určiť, aký mali výsledok, a či toto rozhodnutie
malo dočasný, alebo definitívny charakter. Orgány, poverené posudzovaním žiadostí, tieto
žiadosti skúmali jednotlivo a s precíznosťou. V prípade žiadosti o ponechanie občianstva či už
zo strany danej osoby, alebo jej zamestnávateľa, boli všetky okolnosti posudzované veľmi
prísne. Príkladom je bývalá členka Deutschepartei Helena Č., ktorá údajne vyznávala fašistické hodnoty a za obdobia vyššieho ohrozenia republiky sa hlásila k nemeckej národnosti. Hoci
za ňu písal žiadosti na úrady jej zamestnávateľ (pomáhala v rodine istého doktora
v domácnosti a pri deťoch), ktorý ju považoval v danej pozícii za nenahraditeľnú, bola jej
práve kvôli týmto skutočnostiam výnimka zamietnutá.
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Obdobné prípady sa ale veľmi často neopakovali. Veľké množstvo žiadostí bolo schválených
práve z dôvodov, že žiadatelia boli vo svojom okolí nenahraditeľné, v niektorých prípadoch
i jediné kvalifikované osoby k danej práci. Ako príklad uvádzame Artura H., ktorý bol spolu
s dcérou Teréziou vyňatý z odsunu ako odborník, akých bolo na Slovensku málo.
V žiadosti o jeho zotrvanie v Československu stálo, že sa „menovaný vyučil
remeslu navinovania elektromotorov, elektromagnetov, transformátorov, a
s jeho pomocou v snahe urýchliť výstavbu hospodárskeho plánu nášho štátu
a prispieť k nerušenému chodu industrializácie nášho kraja. Prípadným odsunom uvedeného zamestnanca by neostávala správe podniku iná možnosť,
než časť svojho podniku zlikvidovať, keďže pre vedenie tejto dielne
a poskytnutie dostatočných vedomostí nemáme ešte vyspelý dorast.“ 73
V prípade niektorých odborníkov, i napriek ich minulosti, ktorá nebola fašistická, bolo rozhodnutie o zotrvaní len na nevyhnutnú dobu, spomenúť môžeme dvadsaťtriročného Jána K.,
ktorý „pre dočasnú nenahraditeľnosť odvádzal špeciálne rekonštrukčné práce pre rafinérie
minerálnych olejov na Slovensku a opravy poškodených cisterien na letiskách. I napriek tomu, že sa zúčastnil Slovenského národného povstania a bol zmýšľania demokratického,“74
dostal vypovedací dekrét.
Osoby, u ktorých sa posudzovala ich dôležitosť z pozície nenahraditeľného odborníka sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. V tabuľke uvádzam meno, rok narodenia, povolanie. Pokiaľ daným osobám bolo udelené osvedčenie, je to uvedené slovom „osvedčenie“, pokiaľ bola daná
osoba predmetom dodatočného odsunu, je to v tabuľke taktiež uvedené. Pokiaľ mala osoba
rodinných príslušníkov, na ktorých sa tým pádom odsun tiež nevzťahoval, sú taktiež uvedené.
Chcem upozorniť na to, že hoci tieto osoby figurovali v zoznamoch nenahraditeľných odborníkov, na mnohé z nich sa vzťahujú i ďalšie články Smerníc, a totiž, že to boli výnimky
z odsunu osôb zo zmiešaných manželstiev, a teda prirodzene mali nárok na zotrvanie
v Československu (pokiaľ chceme upozorniť i na túto skutočnosť, v tabuľke v stĺpci pri uve73
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dených osvedčeniach uvedená i národnosť manžela/manželky). V tejto tabuľke vychádzam
z najaktuálnejších dostupných informácií, a to zo 6. mája 1947 za Okresný národný výbor.
Tabuľka 3 – Zoznam osôb nemeckej národnosti ako nenahraditeľných odborníkov spolu s rodinami.

Meno

Rok narodenia

Rodinná prísluš-

Povolanie

nosť

Vojtech B.

1906

Dentista

Ženatý

Katarína

1911

Domáca

Manželka

Katarína

1941

-

Dcéra

Ján K.

1923

Špeciálne rekonštrukčné práce

Slobodný

Kováč

-

Mária

1897

Domáca

-

Lotta

1933

-

Chovanica

Klára Mária Z.

1900

Úradníčka ČSD

Slobodná

Rudolf
Helena
Bruno

1891
1925

Zámočník firmy
Scholtz

Ženatý
Manželka

Domáca
Obchodný pomocník.
Zámočník firmy

o dodatočnom odsune
Osvedčenie

v roku 1947 v zozname
určenom na odsun

1892

1891

nie/rozhodnutie

Dočasné osvedčenie,

Štefan R.

Gustav B.

Vydané osvedče-

Syn

Osvedčenie
Vydané dočasné osvedčenie, v roku 1947
v zozname určenom na
odsun
Osvedčenie

Martin H.

1875

Zuzana

1878

Alexander D.

1903

Strojník TEVŽ

Ženatý

Osvedčenie

Žofia

1911

Domáca

Manželka

Slovenka

Božena

1933

-

Nevl. Dcéra

Viktoria

1875

Domáca

Matka

Dezider S.

1928

Učeň

Synovec

Gertruda S.

1930

-

neter

Robert G.

1895

Klampiar

Ženatý

Alžbeta

1904

Domáca

Manželka

Šarlota

1934

-

Dcéra

Karol

1943

-

Syn

Max F.

1872

Penzista

Ženatý

Adela

1880

Domáca

Manželka

Aladár S.

1911

Lekár

Ženatý

Hilda

1916

Domáca

Manželka

Erhard

1943

-

Syn

Scholtz

Ženatý

Osvedčenie

Manželka

domáca
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Osvedčenie

Osvedčenie
Osvedčenie

Alex

1884

-

Otec

Hizela

1889

-

Matka

Imrich V.

1883

Farár

Ženatý

Margita

1885

Domáca

Manželka

Ján K.

1888

Stolár

Ženatý

Idda

1892

Domáca

Mnaželka

Hedviga

1928

Domáca

Dcéra

Ondrej

1921

Stolár

Syn

Eduard Š.

1896

Alžbeta

1896

Eduard

1926

Bedrich

1928

Edita

1924

Gabriela

1926

Eduard D.

1893

Vedúci práčovne

Žen.

Anna

1901

Kuchárka

Manž.

Ján A.

1912

Učiteľ

Slobodný

Vojtech G.

1897

Úradník

Ženatý

Mária

1899

Domáca

Manželka

Gertruda

1928

Žiačka

Dcéra

Anna B.

1917

Obchodná pomocníčka

Slobodná

Gejza

1865

Obchodník

Ženatý

Jolana

1878

Domáca

Manželka/matka

Jakub T.

1900

Obchodvedúci

Ženatý

Terezia

1906

Domáca

Manž.

Viktor

1929

Žiak

Syn

Tibor

1939

Žiak

Syn

Arthur H.

1913

Elektromechanik

Terezia

1945

-

Ema

1882

Domáca

Julius V.

1911

Súkromný úradník

Žen.

Osvedčenie

Helena

1913

Domáca

Manž.

Slovenka

Masiar

Ženatý

Domáca
Automechanik
Obchodný učen
Domáca
Krajčírska pomocníčka.

Osvedčenie
Osvedčenie

Osvedčenie

Manžeka
Syn
Syn
Dcéra
Dcéra

Vdovec

Osvedčenie
Osvedčenie
Osvedčenie
Slovenka
Slovenka
Osvedčenie

Osvedčenie

Osvedčenie

Dcéra
Matka

Anton R.
1908
Pekár
Ženatý
Osvedčenie
Margita
1919
Domáca
Manž.
Slovenka
Anton
1943
Syn
Slovák
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Štátny archív Prešove, pracovisko Poprad, ONV v Poprade v rokoch 19451948, 60/47 prez. Zoznam osôb nemeckej národnosti ako nenahraditeľných odborníkov spolu s rodinami.
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3.2 Výnimky z odsunu osôb zo zmiešaných manželstiev
Odsun nemeckého obyvateľstva sa podľa Smerníc pre sústavný odsun nevzťahoval na Nemcov, ktorí boli v platnom manželskom zväzku s osobou niektorej slovanskej národnosti, ani na
ich maloleté deti. Rodinné zväzky nesmeli byť rušené, pričom plnoleté osoby už sa súčasť
rodinného zväzku neboli považované. 75
Manželkám a deťom starším ako 14 rokov sa vydávalo osobitné potvrdenie, pričom na deti do
14 rokov sa vzťahovalo rozhodnutie o osvedčení zo strany otca. Príslušníci nemeckej menšiny
oprávnení k udeleniu Osvedčenia o národnej spoľahlivosti a Osvedčenia o dočasnom zachovaní štátneho občianstva, mali byť do konečného rozhodnutia Povereníctva vnútra považovaní
za československých štátnych občanov. 76
Žiadosti boli posudzované za každého člena rodiny zvlášť. Pokiaľ jeden z manželov nestratil
československé občianstvo a druhý áno, mohli oň za týchto „zvýhodnených“ podmienok znovu požiadať, pričom rovnaké podmienky sa aplikovali i na deti, u ktorých aspoň jeden rodič
o československé občianstvo neprišiel.
Hoci tieto pravidlá mali byť aplikované na všetkých nemeckých obyvateľov, častokrát sa vyskytovali v posudzovaní o národnej spoľahlivosti a príslušnosti nejasnosti. Najčastejšími boli
situácie, kedy bola manželka inej národnosti ako jej manžel. Manželky slovenskej alebo českej národnosti na základe oficiálnej dokumentácie nesmeli byť považované za Nemky len
preto, že ich manželia boli nemeckej národnosti. V takýchto prípadoch existovali až tri možnosti riešenia – ak daná manželka národnosti slovenskej neuviedla nemeckú národnosť, ani
nepožiadala o nemecké občianstvo, bolo jej vydané osvedčenie o československom občianstve. Pokiaľ uviedla, že sa pod nátlakom prihlásila k nemeckej národnosti, bolo jej vydané
osvedčenie o národnej spoľahlivosti. V prípade, že sa sama bez donútenie uviedla ako občianka nemeckej národnosti, bolo jej československé štátne občianstvo odobraté. V podobnej
situácii sa nachádzali i manželky nemeckej národnosti, ktoré boli vydaté za československých
občanov (tie sa až do konečného rozhodnutia Povereníctva vnútra považovali taktiež za československé občianky).77
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Osoby, u ktorých sa posudzovala ich rodinná príslušnosť sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Ako bolo spomínané, na zmiešané manželstvá a rodiny sa odsun automaticky nevzťahoval, no
v niektorých prípadoch bolo potrebné bližšie preskúmanie. V nasledujúcej tabuľke je uvedené
meno, dátum narodenia, rodinná príslušnosť a národnosť (pokiaľ uvedené). Budem predpokladať, že i keď v daných záznamoch nie je zmienka o občianstve, tak na základe Smerníc bol
minimálne jeden z manželov slovanskej národnosti. Údaje v tabuľke som spracovala na základe archívnych záznamov Fondu Okresného národného výboru v Poprade v rokoch 19451948, konkrétne z roku 1947.
Tabuľka 4 - Zoznam osôb nemeckej národnosti zo zmiešaných manželstiev.
Meno

Dátum narodenia

Rodinná príslušnosť

Národnosť

Martin R.

1913

Otec

-

Viliam

1941

Syn

Jolana

1943

Dcéra

Anna W.

1904

Matka

Ján

1931

Syn

Alojz

1933

Syn

František

1934

Syn

Jozef N.

1914

Manžel

-

Nemenovaná manželka

-

Manželka

Slovenka

Nemenované 2 neškolopovinné deti

-

Deti

Bedrich C.

1888

Manžel

-

Nemenovaná manželka

-

Manželka

Slovenka

Johana C.

1875

Nezistení

-

Aladár G.

1918

Manžel

-

Nemenovaná manželka

1921

Manželka

Slovenka

Nemenované 2 deti

Nezistené

Deti

Slováci

Margita G.

1908

Manželka

-

Nemenovaný manžel

1909

Manžel

-

Rudolf

1938

Syn

Slovák

Margita

1943

Dcéra

Slovenka

Pavel B.

1908

Manžel

-

Anna

Nezistené

Manželka

Libuša

-

Dcéra

Anna

-

Dcéra

Monika

-

Dcéra

Mária

-

dcéra
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-

Ľudovít R.

1906

Otec

-

Nemenovaný syn

Nezistené

Syn

Ján S.

1896

Manžel

Žofia

1901

Manželka

Mária

1922

Dcéra

Júlia

1930

Dcéra

Irena

1932

Dcéra

Emília

1934

Dcéra

Pavol

1941

Syn

Vilma Š.

1897

Nezistení

-

Ondrej N.

1907

Manžel

-

Júlia

1911

Manželka

Vojtech

1931

Syn

Ondrej

1933

Syn

Helena

1934

Dcéra

Mária

1937

Dcéra

František

1940

Syn

Anna

1943

Dcéra

Magdaléna

1945

Dcéra

Vojtech S.

1903

Manžel

Elena

1897

Manželka

Ferko G.

1902

Manžel

Margita

1915

Manželka

Karol

1938

Syn

-

-

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Štátny archív Prešove, pracovisko Poprad, ONV v Poprade v rokoch 19451948, č. 204, 208, 290, 295, 374, 385, 386, 391, 401/47 a 35/47 prez. Vylúčenie z odsunu.

3.3 Výnimky z odsunu z pozície osoby antifašistického zmýšľania a osoby tr-

piacej pod fašistickým režimom
Ďalším, i keď v porovnaní s predchádzajúcimi kategóriami omnoho na počet skromnejším
hľadiskom, boli výnimky z odsunu osôb, ktoré boli obeťou fašistického či nacistického režimu, alebo sa aktívne (so zbraňou v ruke), alebo akýmkoľvek iným spôsobom podieľali na boji
proti fašizmu.
Do tejto kategórie môžem zaradiť napríklad známeho popradského lekára Karola Kmettyho.
Okrem toho, že ako lekára je možné ho považovať i za dôležitého odborníka, sa predovšet36

kým podieľal na antifašistických činnostiach. „Miestny národný výbor v Poprade zistil, že
počas Slovenského národného povstania v roku 1944 ste bol činným ako štátny obvodný lekár
v Poprade a že ste počas trvania tohto povstania z Popradu neevakuoval. Všetkých ranených
príslušníkov povstania ste lekársky ošetril a bezplatne im poskytol prvú pomoc.“78 Tento lekár
bol „vynikajúcim detským diagnostikom, školským lekárom a hygienikom, ktorý spolupracoval i s Československým Červeným krížom.“79 Spolu s manželkou Máriou boli natrvalo vyňatí z odsunu.
Ďalšou osobnosťou, ktorá sa vďaka „zachovaniu vernosti ČSR“ vyhla odsunu, bol evanjelický
farár z obce Matejovce Gustáv Fábry.
„Hoci vyrastal s nemeckým pozadím – rodina, reč, avšak podľa jeho chovania dá sa predpokladať, že ostal verný ČSR a neprevinil sa ničím proti národom českému a slovenskému. Bojov za oslobodenie ČSR sa nezúčastnil, ani
netrpel pod fašistickým alebo nacistickým terorom, avšak dá sa predpokladať, že je zmýšľania demokratického. Gustav Fábry, ako evanjelický farár
v obci Matejovce i proti zákazu okupačnej nemeckej armády, na vlastné nebezpečie zo strany nemeckých vojsk pochoval postrieľaných partizánov
a účastníkov Národného povstania, je považovaný za antifašistu“80
Okrem týchto skutočností bol dôležitý i fakt, že spolu s manželkou Zuzanou boli obaja práce
neschopní, a teda pravdepodobne i telesne slabí.
Vojtech B. bol donútený k nemeckej národnosti pod hrozbou odobratia živnosti zubného
technika.
„Zostal verný zásadám ČSR a nebolo zistené, že by sa bol nejak previnil
proti národu slovenskému alebo českému. Priamych bojov za oslobodenie
ČSR sa nezúčastnil, ale tento boj podporoval tým, že ilegálnych pracovní78
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kov, ktorí bojovali proti nemeckým okupantom hmotne i morálne, teda že
im dával finančné podpory, šatstvo a upozorňoval tých, ktorým hrozilo nebezpečia zo strany Nemcov, aby sa proti tomu chránili. Za bývalého slovenského štátu trpel pod fašistickým režimom, nakoľko v roku 1939 odoprel
v deň výročia Hitlerovho narodenia vyvesiť na dom nemeckú zástavu
s hakenkrajcom, 81 hoci mu toto bolo priamo nariadené nemeckou stranu.
Z tohto dôvodu bol vedúcimi DP vyšetrovaný, pričom mu hrozili dodaním
do tábora v Ilave a bol považovaný za nespoľahlivého, z týchto dôvodov ho
možno považovať za demokraticky zmýšľajúceho.“82
Spolu s manželkou vychovávali šesťročnú dcéru v slovenskom duchu a v slovenskom jazyku,
a celá rodina bola vyňatá z odsunu.
Napriek tomu, že mladá generácia bola ľahšie ovplyvniteľná nemeckou propagandou počas
druhej svetovej vojny, i medzi mladými ľuďmi sa našli výnimky, ktoré trpeli pod nemeckým
režimom. Platilo to napríklad v prípade dvadsaťsedemročného Jozefa L., ktorý bol slovenskej
národnosti a vychodil slovenské školy, no pod tlakom sa musel pri sčítaní v roku 1938 prihlásiť za nemeckého občana, a bol násilne v čase totálnej mobilizácie v roku 1943 odvlečený do
nemeckej armády a teda pod nacistickým fašistickým terorom trpel, lebo bol proti vlastnej
vôli násilne odvlečený do Nemecka a tam zaradený do nemeckej armády. 83

3.4 Výnimky z odsunu z hľadiska dosiahnutého veku alebo nepriaznivého

zdravotného stavu
Niektorí nemeckí obyvatelia sa snažili vyhnúť odsunu v roku 1946 i dodatočným odsunom
v nasledujúcich rokoch tým spôsobom, že sa snažili vybaviť si potvrdenie od lekára o vážnom
zdravotnom stave. Na základe týchto potvrdení nemali podliehať presunu do odsunových táborov.84 Na základe týchto potvrdení sa ale zistilo, že počet nemeckých obyvateľov určených
81
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k presunu do odsunového tábora v Novákoch (kam sa po zrušení popradských táborov sústredili Nemci určení k odsunu) stále klesá. Na základe toho sa predpokladalo, že dané osoby svoj
nepriaznivý zdravotný stav len predstierajú, a preto sa všetky prípady museli dostávať pred
popradského okresného lekára.
Dočasne ponechanie v Československu sa týkalo pani Emílie G., ktorá, hoci sympatizovala
s fašistickým režimom a nikdy sa nenaučila ani slovenskému jazyku, musela byť dočasne ponechaná v Československu kvôli reumatizmu a ďalším zdravotným problémom. 85 Jej ďalší
osud ostáva nezistený.
Pre starobu a nemoc ale bola v Poprade ponechaná pani Amália S., ktorá „sa kvôli tomu nezúčastnila bojov za oslobodenie ČSR, s nacistickým Nemeckom nesúhlasila, verejne neschvaľovala počínanie Nemecka, a preto bola ich rodina od miestnych Nemcov prívržencov
a stúpencov nemeckej strany DP nenávidení a boli im týmito vybité skalami okná.“86 I keď
hlavnú rolu zohral vek (77 rokov) a zdravotný stav, menovaná bola posudzovaná i z hľadiska
rodiny (jej dcéry boli vydaté za Slovákov), rovnako ako z hľadiska pôvodu (nemecká národnosť rodičov). Podobnými prípadmi boli i šesťdesiatpäťročná Mária F., ktorá bola
v pokročilom veku a hoci bola prihlásená k nemeckému občianstvu, za nemecký režim neexponovala,87 a Júlia P., ktorá v čase posudzovania žiadostí mala 76 rokov a preto, hoci za vojny
fašistického zmýšľania, kvôli vysokému veku a neprevinenia sa voči českému alebo slovenskému národu, bola tiež navrhnutá na vyňatie z odsunu. 88
V tejto časti, ako výnimky z odsunu kvôli veku či zdravotnému stavu, prevládajú prevažne
ženy, no odsunu kvôli vysokému veku nepodliehal ani takmer osemdesiatročný Ján S,
o ktorého sa staral syn spolu so slovenskou manželkou, pretože táto osoba kvôli veku nebola
zaistená vôbec. 89 Po dovŕšení veku 65 rokov rovnako dostal osvedčenie o nepodliehaní odsunu i Pavol N.90
Zdravotný stav starších ľudí mal mnohokrát i vplyv na osud celej rodiny, Gejza B. – žiadal
v lete roku 1946 o predĺženie pobytu v ČSR o jeden rok z dôvodu nemocnej 93 ročnej matky,
85
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pričom okrem staroby bol jej dom pri vojnových operáciách poškodený, Gejza ako stolár hodlal tento dom opraviť pretože „čím by som ja, ako stolár, konal takú budovateľskú prácu, ktorá je z národohospodárskych dôvodov veľmi nutná, lebo vonkajšie spravovacie práce musia
sa na každý pád ešte pred zimou dokončiť.“ Okrem toho matka bola úplne práceneschopná
a nemala žiadny dôchodok, teda odkázaná na jeho podporu.91
3.5 Výnimky z odsunu z hľadiska vydávania falošných osvedčení a napomáhania
Mnohí nemeckí obyvatelia sa obracali so žiadosťami na Štátny plánovací a štatistický úrad,
aby im vydali rozhodnutia o oprave zapísanej národnosti pri sčítaní ľudu. Ako už bolo spomínané, Povereníctvo vnútra malo podozrenie, že niektoré národné výbory vydávajú osvedčenia
o národnej príslušnosti nemeckým obyvateľom. Povereníctvo vnútra malo v pláne dotyčné
osoby, ktoré neoprávnene vydávali tieto osvedčenia, perzekvovať ako škodcov národa. Tieto
dokumenty mali dostávať prevažne dobre situovaní obyvatelia, ktorí „pokiaľ mali peniaze, si
toto občianstvo zaopatrili.“92 Snahy Nemcov vyhnúť sa odsunu zneužívali aj osoby, ktoré im
za úplatu predávali falošné dokumenty, ktoré potvrdzovali slovenský pôvod, alebo už spomínanú zmenu národnosti na slovenskú v sčítacích hárkoch. Vyskytli sa aj prípady, keď príslušníci nemeckej menšiny platili za „ochranu“ pred odsunom. 93 I keď bolo niekomu udelené občianstvo, je ťažké určiť či to bolo objektívne, alebo len zo známosti (v dopisoch sa spomína že
sa na daného človeka pýtali kolegov, susedov, ľudí v bezprostrednom okolí).
Ani po týchto hrozbách však niektoré úrady nezmenili svoj prístup „stránenia Nemcom.“ Orgány okresných a miestnych národných výborov nepostupovali objektívne v národnostnej
otázke, hlavne z dôvodu priateľstva, príslušnosti ku konfesii, alebo rodinných vzťahov.94
V archívnych záznamoch sa mi okrem oficiálnych dokumentov, týkajúcich sa týchto praktík,
nepodarilo dohľadať konkrétne prípady.
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3.6 Výnimky z odsunu, ktoré boli predmetom dobrovoľného vysťahovania

Dodatočné odsuny prebiehali až do roku 1949, kedy sa mnohé osoby i s osvedčeniami rozhodli dobrovoľne vysťahovať za rodinnými príslušníkmi v nemeckých okupačných zónach.
Pojem „rodinný príslušník“ nebol pre tieto účely jasne vymedzený, a tak bolo možné vysídliť
nielen rodinných príslušníkov v úzkom zmysle slova (manžel, manželka, rodičia, deti, vnuci
či prarodičia), ale aj všetkých ostatných príbuzných (bratov, sestry). 95
Na základe podmienok stanovených Povereníctvom vnútra mohli pasové expozitúry Zboru
národnej bezpečnosti vydávať povolenia na prekročenie hraníc. Pre tých, ktorí žiadali
o povolenie, bolo povinnosťou získať tzv. “Zuzugsgenehmigung” (Povolenie k prisťahovaniu) prostredníctvom príbuzných, ku ktorým sa v Nemecku plánovali prisťahovať. V dôsledku
toho, že tento postup bol značne komplikovaný, odišlo zo Slovenska v rámci dobrovoľného
odchodu len niekoľko desiatok osôb. Z tábora v Novákoch odišli 2 transporty so 45 rodinami
(po zrušení tábora v Poprade boli zvyšní obyvatelia presunutí do tábora v Novákoch). Celkový počet Nemcov, ktorí opustili Slovensko v rámci tzv. spájania rodín, bol veľmi nízky, jednalo sa iba o niekoľko sto osôb.96
V rámci týchto dodatočných odsunov som dohľadala napríklad Lujzu P., ktorá bola už v roku
1946 prepustená zo zaisťovacieho tábora kvôli zdravotnému stavu a jej občianstvo kladne
vybavené, si vybavila povolenie vycestovať do Rakúska za svojou dcérou za účelom dobrovoľného vysťahovania. 97 Dokumentov s týmto zameraním som ale nenašla mnoho, okrem
potenciálnej žiadosti nemenovanej rodiny, ktorá bola v priebehu odsunov rozdelená
a plánovala sa vysťahovať za otcom rodiny do americkej okupačnej zóny, pričom bližšie informácie zostali nezistené.
3.7 Nezaradené výnimky z odsunu
Niektoré

výnimky

z odsunu

nebolo

možné

bližšie

kategorizovať

z dôvodu,

že

v korešpondencii boli uvedené len mená a číslo osvedčenia, respektíve doložka „vyňatí

95

Gabzdilová-Olejníková a Olejník, Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953, 131.

96

Gabzdilová-Olejníková a Olejník, 63.

97

Štátny archív Prešove, pracovisko Poprad, ONV v Poprade v rokoch 1945-1948, 431/47 prez.

41

z odsunu“, pričom nebolo možné určiť, z akého dôvodu. V rámci toho som dohľadala dve
ženy.
Ako bolo spomínané v úvode, vzhľadom k neúplnosti dostupných archívnych záznamov je
veľmi ťažké určiť, koľko osôb nakoniec nepodliehalo v Poprade odsunu. Povereníctvo vnútra
v roku 1948 hodnotilo kriticky stav evidencie a skutočnosť, že mnohí Nemci, vyňatí
z vysídlenia, neboli evidenčne podchytení. 98 Približnú predstavu ale môžeme získať z dopisu
Povereníctva vnútra:
„K 10. marcu 1947 bolo v okrese 322 Nemcov. Z celkového počtu nepodliehajú odsunu:
1. Počet Nemcov, ktorí boli komisiou na Povereníctve priemyslu a obchodu uznaní
za špecialistov je 4,
2. Počet Nemcov, ktorí sú rodinnými príslušníkmi špecialistov a sú nimi chránení
pred odsunom je 10,
3. Počet Nemcov, ktorí majú dočasné osvedčenie o československom štátnom občianstve (vzor B) je 35 + 62 rodinných príslušníkov Nemcov,
4. Počet Nemcov žijúcich v miešaných manželstvách je 41 (manželky Nemky a deti
Nemci manželov Slovákov) + 121 manželia a deti ak manželky alebo matky sú
Slovenky,
5. Počet Nemcov vyňatých z odsunu cestou milosti je 0,
6. Počet Nemcov vylúčených z odsunu podľa čl. III, bodu 5, lit. H /Smerníc 5000/1V/5-46 je 32,
7. Počet Nemcov, ktorí sa vyhli odsunu útekom pred posledným sústredením alebo
ktorým žiadosti o zachovaní československého štátneho občianstva boli medzičasom zamietnuté je 21,
8. Z celkového počtu uvedených podlieha odsunu 21 osôb.“99
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V Poprade, Veľkej a Spišskej Sobote bolo 97 nesústredených nemeckých obyvateľov. Až do
leta 1948 sa robili revízie, mnohým sa udelili výnimky s konečnou platnosťou, iní boli dodatočne určení na odsun ďalší požiadali o vysťahovanie k odsunutým príbuzným. 100 K 1. marcu
1950 bolo na Východnom Slovensku evidovaných 620 Nemcov, čo tvorilo len 0,1 % obyvateľstva v Československu.101
„Pre nemeckú komunitu na Slovensku boli roky 1945 - 1947 obdobím strádania, represií a pre
väčšinu traumou spôsobenou vnútenou stratou domova. I po skončení hromadného odsunu, až
do novembra 1989, žili príslušníci nemeckej minority v pozícii „neexistujúceho“ etnického
spoločenstva. Na rozdiel od iných etnických menšín na Slovensku, neboli Nemcom priznané
akékoľvek minoritné práva.“102 Až po páde komunistického režimu sa mohli príslušníci nemeckej komunity „vrátiť do dejín Slovenska“. 103
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4. Zhrnutie a typológia
Po dôkladnom preštudovaní archívnych záznamov z popradského archívu som identifikovala
a vytvorila štruktúru kategórií osôb, ktorý nepodliehali odsunu. Boli to nasledujúce:
1. Pozícia nenahraditeľného odborníka,
2. Zmiešané manželstvo,
3. Status antifašistu,
4. Nepriaznivý zdravotný stav alebo vek nad 65 rokov,
5. Nadobudnutie falošného osvedčenia.
Samostatnou kategóriou boli osoby, ktorým bolo osvedčenie vydané, no boli predmetom dobrovoľného vysťahovania, prevažne kvôli príbuzným, žijúci v Nemecku alebo Rakúsku.
Ďalej chcem vymedziť typológiu nemeckého obyvateľa, ktorý nepodliehal odsunu. V tejto
typológii sa zaujímam, či je možné tvrdiť, že sa výnimky z odsunu opakovali z hľadiska pohlavia, veku, zamestnania, iných charakteristík, alebo nie.

Pokiaľ máme vziať do úvahy prvé dve kategórie, teda nenahraditeľných odborníkov
a manželov zo zmiešaných manželstiev, prevládalo mužské pohlavie, ktorému bolo vydané
osvedčenie o národnej spoľahlivosti. Výnimkami z odsunu nemeckého obyvateľstva boli prevažne muži stredného veku (kvôli tomu som v tabuľkách uvádzala i roky narodenia), pričom
na základe osvedčení odsunu nepodliehala najbližšia rodina (manželka a deti, v niektorých
prípadoch i rodičia, svokrovci alebo súrodenci). Jednalo sa predovšetkým o manuálnych pracovníkov.
Ďalšie kategórie neumožňujú priamo typológiu, keďže v nej bolo dohľadateľných len veľmi
málo osôb. No napríklad v osvedčeniach, ktoré boli vydávané osobám kvôli zlému zdravotnému stavu či starobe prevládali ženy, prevažne vdovy nad 65 rokov, o ktoré sa starali ich deti
spolu s rodinou.
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Záver
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo popísať a bližšie vysvetliť kapitolu spišských regionálnych dejín, a to odsun nemeckého obyvateľstva z Popradu. Prácu som začala v prvej kapitole
geografickým a tematickým vymedzením témy, teda pohľadom na obývanie územia dnešného
Popradu nemeckým obyvateľstvom, rovnako ako popisom udalostí, ktoré predchádzali rozhodnutiu československých orgánov o odsune. V druhej kapitole som sa venovala zaisteniu
nemeckého obyvateľstva v popradských táboroch, pričom som sa hlavne zamerala na to, aké
podmienky pre nemecké obyvateľstvo platili (čo si napríklad pri zaistení museli či naopak
nesmeli vziať so sebou, aká bola situáciu v táboroch z hľadiska zaistenia potravín a ďalších
základných potrieb a pod.). V tejto kapitole bolo taktiež spomenuté, že v rámci „očistenia
Slovenska od všetkých Nemcov“ ale mohli existovať výnimky, pri ktorých uplatnení daná
osoba odsunutá nebola. Tejto časti som sa podrobnejšie venovala v ďalších kapitolách.
V samostatnej podkapitole som prostredníctvom tabuľky zobrazila počet nemeckých obyvateľov odsunutých z Popradu v jednotlivých transportoch, pričom jeden transport smeroval do
americkej okupačnej zóny a ďalšie štyri do sovietskej.
Za hlavný výskumný problém som považovala kategorizáciu nemeckého obyvateľstva
a vytvorenie typológie. Na základe toho som tretej kapitole prostredníctvom bádania
v archívnych dokumentoch a i prostredníctvom relevantnej literatúry vytvorila kategórie výnimiek z odsunu nemeckého obyvateľstva. Najpočetnejšími dvomi kategóriami boli výnimky
z odsunu z pozície nenahraditeľného odborníka (niektoré z nich boli ale len dočasné po nevyhnutnú dobu vykonávania práce) a výnimky z odsunu z toho hľadiska, že jeden z manželov
bol inej národnosti než nemeckej. Ďalšími kategóriami boli výnimky z odsunu z hľadiska
zdravotného stavu či vysokého veku; výnimky z odsunu, ktoré boli vytvorené na základe falošných osvedčení (v tejto kategórii som nedohľadala konkrétne prípady, no na základe korešpondencie z Národnej bezpečnosti som zistila, že i takéto prípady existovali). Ďalšou dôležitou kategóriou boli výnimky z odsunu z pozície antifašistu, teda osoby, ktorá za druhej svetovej vojny buď trpela pod nacistickým režimom, alebo aktívne pomáhala v odboji. Ako samostatnú kategóriu sme určili osoby, ktoré výnimku z odsunu dostali, ale dobrovoľne sa vysťahovali za príbuznými za hranice. U niektorých osôb nebolo vzhľadom k stručnosti či neúplnosti archívnych záznamov možné určiť, do ktorej z kategórií patrili. Prostredníctvom tejto
kategorizácie sa mi podarilo vytvoriť typológiu na osôb na základe spoločných znakov, pri45

čom hlavne v prvých dvoch kategóriách sa opakovali typy osôb mužského pohlavia
v strednom veku, ktorí boli zamestnaní prevažne v manuálnej oblasti. Výnimky sa taktiež
týkali ich najbližšej rodiny.
Za prínos tejto práce považujem to, že poskytuje spracovanie a analýzu prameňov, ktorých
dôkladné spracovanie v slovenskej historiografii stále absentuje, a do istej miery ucelený pohľad na kapitolu regionálnej histórie dnešného mesta Poprad, na historickú kapitolu, o ktorej
možno veľa ľudí ani nevie. Téma odsunu nemeckého obyvateľstva je i dnes, po viac než sedemdesiatich rokoch, citlivá, neustále dochádza k jej reflexii a pripomínaniu si týchto udalostí. Toto spretrhanie väzieb medzi nemeckou, maďarskou a slovenskou komunitou a vytrhnutie
významnej časti obyvateľstva z ich každodenných životov, rodinných a priateľských vzťahov,
už ostane navždy visieť ako tieň nad československými dejinami.
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Summary
The goal of my bachelor thesis was to describe and explain in more detail the chapter of Spiš
regional history, namely the expulsion of the German population from Poprad. In my bachelor
thesis I describe events related to the expulsion of the German population after the Second
World War from Poprad, as well as the number of Germans from Poprad who at that time
formed a significant part of the population. A special part of the bachelor thesis is an analysis
of whether it was possible to be an exception to the expulstion and if so, under what conditions. Through this analysis, I have gained a better and more detailed look at events in this
region related to the expulsion of the German residents. I consider the contribution of this
thesis to provide a comprehensive view of the regional history of today's Poprad city, a history that many people may not even know about. Even today, after more than seventy years, the
issue of the expulsion of the German population is still a very sensitive topic to talk about.
This interruption of the ties between the German, Hungarian and Slovak communities and the
withdrawal of part of the population from their everyday lives, family and friendly relationships

will
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of
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Czechoslovak

history

forever.
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