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Ak sa o roku 1943 v kontexte druhej svetovej vojny hovorí ako 
o roku zlomovom, platí to i o vývoji spoločensko-politickej situácie vo 
vtedajšej Slovenskej republike. Dynamickosť predošlého obdobia, ktoré 
charakterizovalo počiatočné „budovateľské úsilie“, postupná totalizácia 
režimu, aktívne zapojenie Slovenska do vojenských konfliktov na strane 
Osi a drakonické riešenie židovskej otázky, sa postupne vytrácala. Na 
prvý pohľad by sme z hľadiska dynamiky režimových štruktúr mohli 
s trochou nadsadenia hovoriť takmer o „roku bez dejín“. Oslabenie 
niekdajšieho elánu režimových organizácií nesúviselo výhradne s obra-
tom frontovej situácie v prospech protinacistickej aliancie, hoci i to malo 
naň bezpochyby dôležitý vplyv. Keď upriamime pozornosť na tendencie 
vývoja Hlinkovej gardy (HG) vo vymedzenom období, korene badateľ-
ného prepadu jej aktivity môžeme hľadať najmä v predchádzajúcich 
domácich udalostiach.  

Hlinkova garda sa od počiatkov svojej existencie považovala za 
avantgardu slovenského politického nacionalizmu a za stúpenkyňu ráz-
nych riešení aktuálnych problémov, pre ktoré ponúkala veľmi jednodu-
ché a radikálne recepty. Nevyhýbala sa pritom ani kritike do vlastných 
radov, ani kritike „spiatočníckeho“ myslenia konzervatívnejších ľudá-
kov. V dobovom žargóne posalzburskej éry hovorila o nepriateľoch pre-
chodu národnej revolúcie (z rokov 1938/1939) do jej sociálnej fázy, pod 
čím gardistický slovník identifikoval odporcov plošnej nacizácie Sloven-
ska (národného socializmu). Redaktor regionálneho časopisu Štiavničan 
Viliam Ries1 vyjadril po známych personálnych rošádach vo vláde 
z konca júla 19402 želanie: „Dnes si vydýchne každý statočný Slovák, každý, 

1 Známy pod pseudonymom Ivan Javor.  
2 V priebehu salzburských rokovaní Adolf Hitler naoktrojoval Jozefovi Tisovi odvolanie 
Ferdinanda Ďurčanského z postov ministra vnútra a ministra zahraničných vecí. Jeho re-
zorty obsadili Alexander Mach (vnútro) a Vojtech Tuka (zahraničie), ktorí na rozdiel od F. 
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kto sa nedal podplácať a ovplyvňovať. Osoby Dr. Vojtecha Tuku a Šana Macha 
sú garanciou, že to v novom (národnosocialistickom – pozn. A. H.) režime 
pôjde celkom inak... V duchu najprísnejšej disciplíny a úplnej oddanosti novej 
slovenskej vláde a novému hlavnému veliteľovi HG Šaňovi Machovi čakáme na 
historické činy, ktorými sa dokončí štátnopolitický vývoj Slovenského štátu“.3  

Smerovanie režimu napokon nenabralo kurz úplne v súlade 
s predstavami radikálov, aj keď viaceré nimi navrhované opatrenia sa 
podarilo v rokoch 1940 – 1942 úspešne presadiť. Je svojím spôsobom pa-
radoxné, že práve realizácia najbrutálnejšieho z nich – deportácií židov-
ského obyvateľstva do vyhladzovacích táborov – predznamenala začia-
tok ústupu HG z dovtedajších pozícií. Garda akoby stratila hlavný objekt 
ventilovania svojej požiadavky očistiť verejný život od „cudzích elemen-
tov“ a splnila tak „historické poslanie“, za aké realizáciu protižidov-
ských opatrení považovala. Rok 1942 bol pre HG celkovo pomerne hek-
tický. Okrem politického angažovania, asistencie pri vysťahovaní Židov 
a účasti pri uskutočňovaní ďalších perzekučných krokov žila v kolobehu 
svojho rutinného života. Vyvíjala pomerne živú kultúrnu a športovú 
činnosť, organizovala príležitostné akadémie a manifestácie (prirodzene 
v intenciách ideológie vládnuceho režimu), prevádzala branný výcvik, 
zabezpečovala organizovanie vodcovských škôl a iné normatívne stano-
vené úlohy.4  

Hlinkova garda vstupovala do roku 1943 so stabilizovanou organi-
začnou štruktúrou. Pôsobila v šiestich župách (Bratislavská, Nitrianska, 
Trenčianska, Tatranská, Pohronská, Šarišsko-zemplínska), ktoré podľa 
nového organizačného poriadku5 kopírovali politické župy v súlade s re-
formou územnosprávneho členenia republiky, platnou od 1. januára 
1940.6 Podľa štatistík z konca roku 1942 v 60 gardistických okresoch vyvíja-

Ďurčanského presadzovali koncepciu bezvýhradného slovensko-nemeckého „priateľstva“ 
– teda jednostrannej zahraničnopolitickej orientácie na nacistické Nemecko. LIPTÁK, 
Ľubomír: Príprava a priebeh salzburských rokovaní roku 1940 medzi predstaviteľmi Ne-
mecka a Slovenského štátu. In: Historický časopis, roč. 13, 1965, č. 3, s. 329 – 365.  
3 Štiavničan, 30. 7. 1940, s. 2. 
4 Viac pozri SOKOLOVIČ, Peter: Hlinkova garda 1938 – 1945. Bratislava : Ústav pamäti 
národa, 2009, 558 s.  
5 Organizačný poriadok Hlinkovej gardy. Bratislava : Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy, 1942, 
34 s.  
6 JANAS, Karol: Boj o župné sídla na Slovensku (1939 – 1940). In: Historické rozhľady, roč. 2, 
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lo činnosť 2 160 miestnych veliteľstiev (MVHG). V službách HG stálo 
viac než 7 000 referentov, z toho 741 pri okresných a 6 375 pri miestnych 
veliteľstvách HG. Na prelome rokov 1942/1943 mal počet registrovaných 
príslušníkov HG údajne presiahnuť hranicu 100 tisíc.7 Toto číslo prezen-
tované náčelníkom štábu HG Karolom Danihelom pravdepodobne ne-
zodpovedalo skutočnosti – minimálne pokiaľ ide o vyjadrenie reálneho 
počtu aktívnych gardistov.8  

Štatistiky spracované Hlavným veliteľstvom Hlinkovej gardy 
(HVHG) priniesli aj iné zaujímavé ukazovatele, ako napríklad zamestna-
neckú štruktúru členstva, zastúpenie príslušníkov HG v štátnej službe na 
pozíciách vládnych komisárov, členov obecných zastupiteľstiev, funkcio-
nárov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) na župnej, okresnej či 
miestnej úrovni a v rôznych spolkoch (Matica slovenská, Spolok sv. Voj-
techa a i.).9 Čísla sa pohybovali rádovo v tisícoch, čo navodzovalo zdanie, 
že v garde je všetko takpovediac po starom. Číselné stavy sú však iba za-
vádzajúcim matematickým ukazovateľom a o ozajstnom stave organizácie 
nevypovedajú nič.  

Novoročné vydanie Gardistu prinieslo článok bývalého náčelníka 
štábu HG Otomara Kubalu, z ktorého sa dalo medzi riadkami vyčítať 
zatrpknutie gardistických kruhov zo smerovania režimu: „My, gardisti, 
sme na prahu piateho roku trvania Hlinkovej gardy. Po celý tento čas sme bičo-
vali všetko, čo prekážalo jednote národa. Boli sme presvedčení, že uvedením 
národnosocialistických zásad do nášho národného života postupne odstránime 
všetky neresti, sociálne krivdy a všetko to, čo hatí kamarátske spolunažívanie 
členov národa bez rozdielu náboženstva a stavovského rozvrstvenia“.10 Kubalove 

2005, s. 175-184.  
7 Gardista, 1. 1. 1943, s. 5. 
8 Štatistický údaj zrejme zahŕňal aj príslušníkov HG, ktorí sa do organizácie prihlásili 
v krátkom období medzi septembrom a decembrom 1939, kedy bolo členstvo zo zákona 
povinné. SOKOLOVIČ, Hlinkova garda..., s. 213. 
9 Členmi HG bolo 1 830 vládnych komisárov miest a obcí, 3 070 gardistov bolo členmi 
predstavenstiev, výborov a poradných zborov obcí, 3 500 gardistov vykonávalo funkciu 
členov miestnych osvetových komisií, 250 v Spolku svätého Vojtecha, 180 v Slovensko-
nemeckej spoločnosti. 1 410 členov HG zastávalo post predsedu organizácií HSĽS (na 
rôznej úrovni), 720 post podpredsedu, 1 520 post tajomníka. Zamestnaneckú štruktúru 
členstva HG tvorili zo 40% robotníci, z 27,5% roľníci, z 18% úradníci a zo 14,5% obchodníci 
a remeselníci. Gardista, 1. 1. 1943, s. 5.  
10 Gardista, 1. 1. 1943, s. 4. 
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ponosy reagovali nielen na interné pnutia medzi jednotlivými klikami 
v HG, ale hlavne na vtedajšie postavenie gardy na domácej politickej 
scéne. To rozhodne neodrážalo predstavy tvrdého jadra gardistov, kto-
rého neformálnym lídrom bol O. Kubala, ani predstavy nemeckého po-
radcu pri HG Viktora Nagelera. Vďaka dokumentom z agendy jeho úra-
dovne a hláseniam nemeckej spravodajskej služby môžeme analyzovať 
určujúce determinanty vnútornej krízy HG, kulminujúcej v letných me-
siacoch roku 1944. Pramene nemeckej proveniencie prinášajú zaujímavú 
sumu faktov zo zákulisia slovenskej politiky a cenné poznatky o intri-
gách v gardistickom tábore, avšak ich výpovedná hodnota sa nedá abso-
lutizovať, nakoľko odrážajú vždy iba nemeckú percepciu vývoja na Slo-
vensku. Hlásenia častokrát odrážajú viac želania nacistov než realitu, 
a preto je k týmto prameňom potrebné pristupovať mimoriadne oboz-
retne. Nacistický byrokratický aparát, pôsobiaci na Slovensku (obzvlášť 
V. Nageler), mal tendenciu nazerať na HG ako na svoju pravú ruku pri 
presadzovaní nacionálneho socializmu a jej skutočný stav a potenciál 
hodnotil, ako dokazujú viaceré správy, skreslenou optikou.  

V roku 1943 HG zďaleka nebola tým, čo si od nej Nemci pôvodne 
sľubovali. Garda netvorila masu organizovaných osôb zapálených pre 
svoj ideál a pripravených plniť zadané rozkazy, ale neforemný košiar 
plný polarizovaných skupiniek a frakcií. V závislosti od postojov k sme-
rovaniu organizácie možno členskú základňu HG štrukturalizovať do 
troch skupín: 1. gardisti, ktorí na činnosť v HG z rôznych príčin zanevre-
li a členmi zostali len formálne; 2. podporovatelia hlavného veliteľa Ale-
xandra Macha, očakávajúci postupné zmobilizovanie a opätovný vzos-
tup HG; 3. odporcovia Machovej politiky, dožadujúci sa zásadných 
zmien vo fungovaní HG, vrátane personálnej výmeny vo vedení.  

Kľúčovým bodom, od ktorého sa odvíjali postoje príslušníkov a 
funkcionárov gardy k osobe hlavného veliteľa A. Macha, jeho politickej 
koncepcii a HG ako takej, bola židovská otázka. Malo to svoje pochopi-
teľné príčiny. V prvej vlne transportov od 25. marca do 20. októbra 1942 
bolo zo Slovenska deportovaných 57 752 Židov v 57 transportoch, z toho 
do Osvienčimu 19 (18 746 osôb) a do lublinskej oblasti 38 (39 006 osôb).11 

11 NIŽŇANSKÝ, Eduard (ed.): Holokaust na Slovensku 4. Dokumenty nemeckej proveniencie 
(1939 – 1945). Bratislava : Nadácia Milana Šimečku – Židovská náboženská obec, 2003, s. 
228; NIŽŇANSKÝ, Eduard (ed.): Holokaust na Slovensku 6. Deportácie roku 1942. Bratislava : 
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Pre príslušníkov perzekvovanej menšiny prerušenie transportov 
v októbri 1942 neznamenalo definitívu záchrany. Deportácie nikto 
z vládnych predstaviteľov s konečnou platnosťou nestopol – oficiálne 
boli iba pozastavené s odkladom na dobu neurčitú. Prerušenie deportá-
cií malo omnoho prozaickejšie príčiny, než akou by bola „blahosklon-
nosť“ predstaviteľov ľudáckeho režimu a ich spamätanie sa po prevalení 
prvých neurčitých správ o priemyselnom vraždení na území okupova-
ného Poľska.12 Deportáciou dvoch tretín slovenského židovstva za vý-
datnej morálnej podpory a iniciatívy HG sa štát laxne a súčasne drastic-
ky zbavil ťaživého sociálneho problému a značnej časti osôb, ktoré na 
základe zákonných kritérií mohol vyviezť. Slovenské úrady ale nepova-
žovali odvlečenie vyše 57 tisíc Židov za konečné číslo a v kuloároch sa 
živo diskutovalo o pokračovaní v deportáciách.  

Kým pre zdecimovanú židovskú komunitu znamenalo pozastave-
nie deportácií v októbri 1942 čiastočnú úľavu, v radoch HG vyvolala táto 
správa pohoršenie. Machove smernice, vydané na porade župných in-
špektorov a prednostov oddelení HVHG dňa 13. januára 1943, totiž ne-
nasvedčovali, že by sa v dohľadnej dobe malo pristúpiť k obnoveniu 
transportov. Namiesto vydania jednoznačných direktív, ako pri riešení 
židovskej otázky ďalej postupovať, A. Mach vydal len bezobsažné heslo 
do boja proti židoboľševizmu a od funkcionárov gardy požadoval, aby 
spoločne pracovali na vytvorení pevného jednotného frontu slovenských 
nacionalistov.13 Podľa nemeckých spravodajcov A. Mach s najväčšou 
pravdepodobnosťou pokračovanie pozastavených deportácií plánoval, aj 

Nadácia Milana Šimečku, 2005, s. 84. 
12 Pravda, na dočasné pozastavenie deportácií vplývala aj ďalšia, „ekonomická“ dimenzia, 
spočívajúca v podplácaní niektorých vysokých funkcionárov ľudáckeho režimu a poradcu 
pre židovskú otázku Dietera Wislicenyho ilegálnou tzv. Pracovnou skupinou pri Ústredni 
Židov. KAMENEC, Ivan: Fenomén korupcie v procese tzv. riešenia „židovskej otázky“ na 
Slovensku v rokoch 1938 – 1945. In: Forum Historiae, roč. 5, 2011, č. 2, s. 107 – 108. 
K problematike tzv. Pracovnej skupiny pozri HRADSKÁ, Katarína (ed.): Holokaust na 
Slovensku 3. Listy Gisely Fleischmannovej (1942 – 1944). Snahy Pracovnej skupiny o záchranu 
slovenských a európskych Židov. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku – Židovská náboženská 
obec, 2003, 123 s. 
13 Bundesarchiv (BArch) Berlin, R 70 – Slowakei/336, Blatt (Bl.) 1289. Výročná správa po-
radcu pre HG V. Nagelera za rok 1943. Identickú Nagelerovu hodnotiacu správu za rok 
1943 uschováva tiež Národní archiv Praha, fond (f.) Prezidium ministerstva vnitra, 225 – 
1498 – 4. 
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keď v tejto veci nepanuje medzi historikmi všeobecná zhoda.14 Každo-
pádne proti transportom sa na relevantnom fóre nikdy osobne neposta-
vil a zmene jeho postoja v predmetnej otázke nič nenapovedalo, hoci až 
do nemeckej okupácie Slovenska malo masové vyvážanie Židov do kon-
centračných táborov prestávku. Aktivistickí úradníci i anonymné listy A. 
Macha vyzývali v transportoch pokračovať, argumentujúc tým, že Židia 
„nie sú nenahraditeľní a... politicky škodia slovenskej veci“.15 Ich autori, me-
dzi ktorými mali nepochybne zastúpenie aj nespokojní gardisti, sa doža-
dovali prísnej „dôslednosti“ v procese riešenia židovskej otázky v zása-
de z dvoch dôvodov: ideologického a prospechárskeho.  

Apely na nekompromisné vysídlenie všetkých Židov zo Slovenska 
boli motivované najmä neukojenými materiálnymi pohnútkami 
a vidinou ľahkej akvizície tučnej koristi.16 Z veľkého arizačného koláča 
sa mnohým gardistom neušlo, čo ich na jednej strane demotivovalo. Ako 
podotkol veliteľ HG v Brezne Ján Longauer, prorežimný entuziazmus 
z obdobia autonómie a prvých mesiacov po vzniku Slovenského štátu 
z gardistov vyprchal, len čo zistili, že z angažovania v HG im neplynú 
žiadne výhody, akurát sa vystavujú hrozbe trestného stíhania, ak Nemecko 

14 Machove zámery obnoviť transporty a celkovo jeho podiel na riešení židovskej otázky na 
Slovensku sa v súčasnosti pokúšajú niektorí autori, ako napríklad exilový historik Franti-
šek Vnuk alebo publicista (Machov zať) Karol Kubík, negovať, prípadne odborne neudrža-
teľnými teóriami spochybňovať. Insitnú koncepciu reflexie Machovej politickej činnosti 
ponúkajú ako editori v sprievodných textoch memoárov MACH, Alexander: Z ďalekých 
ciest. Martin : Matica slovenská, 2008, 367 s. Porovnaj HRUBOŇ, Anton (rec.): Mach, A.: 
Z ďalekých ciest. In: Historický časopis, roč. 60, 2013, č. 2, s. 400 – 404. F. Vnuk a K. Kubík 
dokonca A. Machovi pripisujú zásluhy za pozastavenie transportov roku 1942 (!!!), pričom 
súčasne relativizujú jeho rolu v protižidovskej kampani a pri realizácii deportácií. 
K predmetnej otázke pozri tiež NIŽŇANSKÝ, Holokaust na Slovensku 6..., s. 84.  
15 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/154, Bl. 477. Správa prezídia ministerstva vnútra A. Ma-
chovi zo 14. 4. 1943. 
16 Gardisti poukazovali na skutočnosť, že osobný hnuteľný majetok Židov, vyvezených 
v prvej fáze deportácií roku 1942, nebol vždy zaistený v súlade s platnými nariadeniami. 
Židia pred odchodom podľa ich tvrdení ukryli mnoho cenností v príbytkoch svojich zná-
mych, aby nemohli byť odcudzené. Príslušníci HG o týchto prípadoch vedeli, no v danej 
veci nemohli nič urobiť. Až nový predpis ministerstva vnútra z 23. 2. 1943 umožňoval 
gardistom iniciovať v odôvodnených prípadoch raziu po nahlásení podozrenia žandár-
skemu veliteľovi v príslušnej obci. Archív Múzea Slovenského národného povstania Ban-
ská Bystrica, f. VIII, škatuľa (šk.) 6, S7/2003 – S7/2010. Rozkaz hlavného veliteľa HG z 23. 3. 
1943. 
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vojnu prehrá a ľudácky režim padne.17 Takéto intencie uvažovania plati-
li paušálne na celom Slovensku. Na druhej strane treba podotknúť, že 
početná skupina gardistov sa svojho sna jednoducho zbohatnúť nevzda-
la a predstava pohodlného materiálneho úlovku po obnovení deportácií 
im konvenovala.18 Protižidovskú artikuláciu tak v štruktúrach HG čas-
tokrát nepodnecovala len chronická nenávisť k Židom, ale aj pocity „ne-
docenenia zásluh“ za prorežimný aktivizmus či priamo závisť voči 
iným, „odmeneným“ gardistom.  

Živené protižidovské nálady A. Mach využil počas schôdze 
v Ružomberku 7. februára 1943. Stretnutie funkcionárov HG nepriamo 
reagovalo na nepriaznivo sa rysujúci frontový vývoj. Bola na ňom vytý-
čená línia zostreného boja proti židoboľševizmu.19 Za reprezentantov 
tohto vykonštruovaného politického prúdu dobová ľudácka propaganda 
považovala v prvom rade Židov, ktorých sa Slovensko malo podľa pria-
ní prítomných gardistických funkcionárov zbaviť bez ohľadu na to, či 
disponujú výnimkami spod protižidovskej legislatívy alebo nie. A. Mach 
delegátom prisľúbil skoré spustenie novej vlny deportácií a taktiež ich 
vyzval opätovne nabudiť činnosť sklesnutých organizácií HG v regió-
noch.20 Na procese revitalizovania HG malo aktívne participovať aj 
HVHG, a to oživením Rodobrany ako elitnej ozbrojenej formácie gardy 
a jej postupným prebudovaním na akčnú úderku podľa vzoru SS. A. 
Mach gardistov rovnako ubezpečil, že v rozpore s tvrdeniami londýn-
skeho exilového rozhlasu sú vzťahy medzi ním a prezidentom Jozefom 
Tisom v najlepšom poriadku a konštruktívnej spolupráci medzi HG 
a HSĽS v ďalšom období nič nebráni.21 A. Mach v tomto smere prítomných 

17 Štátny archív (ŠA) Banská Bystrica, f. Okresný ľudový súd Brezno, 10/45 Ján Longauer. 
Neoznačený materiál. 
18 V tejto súvislosti je zaujímavé spomenúť, že A. Mach v rozkaze z apríla 1943 cynicky 
útočil proti obviňovaniu HG z obohatenia sa na arizáciách a tragédii židovského obyvateľ-
stva všeobecne. „Ak sa tvrdí, že HG robila arizáciu, treba uviesť to, čo je pravda, totiž že arizácie 
boly prevedené podľa návrhov slovenskej alebo nemeckej strany najmenej 99% prípadov. Garda ako 
taká nikde nič nearizovala,“ uvádzal vo svojom stanovisku hlavný veliteľ HG. Slovenský 
národný archív (SNA) Bratislava, f. 604, šk. 51, 604 – 51 – 1. Rozkaz HVHG č. 19/III z 19. 4. 
1943. 
19 Politisches Archiv des auswärtigen Amtes (PAAA) Berlin, Bestand Referat Deut-
schland/Inland 1920 – 1945 (R) 99437, Mikrofiche (Mikr.) 5677. Záznam Machovho prejavu.  
20 Gardista, 9. 2. 1943, s. 1 – 2; Gardista, 10. 2. 1943, s. 3. 
21 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1468. Správa o pomeroch v HG zo 14. 1. 1943. 
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delegátov zjavne klamal. Gradujúce staré napätie medzi gardou 
a stranou roku 1943 nezoslablo, skôr ešte väčšmi naberalo na intenzite – 
obzvlášť po legislatívnom potlačení vplyvu HG prijatým novým záko-
nom o HSĽS z októbra 1942.  

A. Mach sa svojimi lacnými rečami a výzvou do boja proti „žido-
boľševizmu“ pokúšal vydobýjať politický kapitál, získať si späť reputá-
ciu pošramotenú prvými náznakmi alibizmu a upevniť si rozkolísanú 
pozíciu na čele organizácie. Jeho známe februárové vyhlásenie, ktoré 
sľubovalo obnovenie deportácií („príde marec, príde apríl a transporty pôjdu 
ďalej...“) organizácie HG čiastočne prebralo z kómy. V kontexte celoslo-
venskej akcie proti „židoboľševizmu“ sa v mestách a obciach usporadú-
vali protiboľševické nástupy a akadémie, spojené s prednáškami o hrô-
zach a vojnových zločinoch, spáchaných sovietskym režimom. Manifes-
tácie, usporadúvané spravidla Hlinkovou gardou, sledovali jediný cieľ – 
účelovým spojením dvoch pojmov vytvoriť propagandistický konštrukt, 
subsumujúci legitimitu protižidovských opatrení ako súčasti protisoviet-
skej orientácie slovenskej spoločnosti. Z úst rečníkov odznievali miesta-
mi absurdné výroky, ktoré boli úplným vrcholom protižidovskej dema-
gógie. Novovymenovaný prednosta propagačného oddelenia HVHG 
Anton Vašek sa napríklad vo svojej prednáške dňa 8. marca 1943 v Tur-
čianskom Sv. Martine snažil „vedecky“ dokázať tézu, podľa ktorej je 
boľševizmus formou židovskej revolúcie a keďže Židia Slovákom vraj 
vždy prinášali len nešťastie, môže sa národ k tomuto boju na život a na 
smrť hrdo pripojiť. A. Vašek nezabudol dodať, že proti komunizmu vy-
stupovali už Ľudovít Štúr, Svetozár Hurban Vajanský, Andrej Hlinka 
i Martin Rázus a podporou protižidovskej politiky Slováci vlastne napl-
nia odkaz národných dejateľov.22 Protižidovsky ladené prednášky orga-
nizačne zabezpečovalo HVHG, ktoré od polovice februára rozosielalo 
okresným veliteľom a rečníkom metodické pokyny a zabezpečilo odvy-
sielanie reči A. Macha z posledných ružomberských porád v rozhlase. 

Samotný A. Mach nebol za daných pomerov o obnovení transpor-
tov vnútorne celkom presvedčený, no súčasne nedával verbálne najavo 
akýkoľvek posun v úvahách o budúcom osude slovenských Židov. Za 

22 Gardista, 9. 3. 1943, s. 3. A. Vašek sa považoval za popredného odborníka na „vyriešenie“ 
židovskej otázky. K problematike vyšla publikácia pod jeho autorstvom: VAŠEK, Anton: 
Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku. Bratislava : B. n., 1942, 189 s.  
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jeho váhaním sa neskrýval osobný nesúhlas s deportáciami, ale skôr číry 
politický pragmatizmus.23 Aspektov, ktoré mohli stáť za Machovým 
lavírovaním, je viac. Dôležitú rolu mohol zohrať pastiersky list katolíc-
kych biskupov z 8. marca 1943. Biskupi sa v ňom rezolútne postavili 
proti perzekúciám Židov. Išlo o prvý otvorený protest, reagujúci nielen 
na nehumánne perzekúcie konvertitov, ale aj neprekrstených židovských 
občanov.24 Obnovenie transportov takisto odmietali predseda parlamen-
tu Martin Sokol a ministri Jozef Sivák, Július Stano a Gejza Medrický, 
poukazujúc na ich mimoriadne nepriaznivý ohlas v zahraničí.25 Vládna 
garnitúra musela pod vplyvom vývoja na východnom fronte počítať 
s tým, že Nemecko vojnu nevyhrá. Pokračovanie v radikálnom riešení 
židovskej otázky by nepochybne ešte viac uškodilo beztak negatívnemu 
obrazu Slovenskej republiky v očiach demokratických mocností, čo do-
zaista nebolo v jej záujme. Minimálne latentné úsilia o obnovenie depor-
tácií však v časti vlády driemali, čo si povšimol aj V. Nageler najmä u A. 
Macha. V jednej zo správ V. Nageler A. Macha alegoricky prirovnal 
k osamelému bežcovi bez pochopenia ministerskej rady pre projekt defi-
nitívneho „odžidovčenia“ Slovenska.26 Dnes ťažko zodpovedne povedať, 

23 Machovu koncepciu riešenia znovuotvoreného židovského „problému“ uvádza HRAD-
SKÁ, Katarína: Prípad Wisliceny. Nacistickí poradcovia a židovská otázka na Slovensku. Bratisla-
va : AEPress, 1999, s. 55. V relatívne málo známej reči z 5. 3. 1943 v Grinave sa pred prí-
slušníkmi nemeckej sekcie Slovenskej pracovnej služby dušoval, že otázka vysťahovania 
Židov z územia slovenského štátu patrí k absolútnym prioritám vlády a nastúpená cesta 
po boku Adolfa Hitlera je tou jedinou správnou. PAAA Berlin, R 99437, Mikr. 5677. Zá-
znam Machovej reči. Principiálne to neznamenalo žiaden posun v porovnaní 
s vyhláseniami z marca 1942, kedy začiatok deportácií označil za „šťastnú chvíľu“ pre 
Slovensko. PAAA Berlin, R 99437, Mikr. 5676. Správa zástupcu nemeckej tlačovej kancelá-
rie z 27. 3. 1942.  
24 KAMENEC, Ivan, PREČAN, Vilém, ŠKORVÁNEK, Stanislav (ed.): Vatikán a Slovenská 
republika (1939 – 1945). Dokumenty. Bratislava – Praha : Slovak Academic Press, Ústav 
soudobých dějin ČAV, 1992, dok. 89, s. 137 – 138; KAMENEC, Ivan: Po stopách tragédie. 
Bratislava : Archa, 1991, s. 231. Reakcie na pastiersky list reprodukuje nemecké hlásenie 
PAAA Berlin, R 100887, Mikr. 2269. Hlásenie z 13. 4. 1943 o reakciách na pastiersky list.  
25 KAMENEC, Po stopách..., s. 230. Na požiadavku premiéra V. Tuku, aby Nemci umožnili 
slovenskej komisii vykonať prehliadku koncentračných táborov na území okupovaného 
Poľska, dostala slovenská strana zamietavú odpoveď s dodatkom, že takáto prehliadka už 
bola v minulosti uskutočnená za účasti Fritza Fialu, redaktora Grenzbote (periodika nemec-
kej menšiny na Slovensku). PAAA Berlin, R 100887, Mikr. 2269. Eichmannova správa 
k listu z 15. 5. 1943. 
26 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/336, Bl. 1292. Výročná správa poradcu pre HG V. Nagelera 
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čo sa v Machovej hlave odohrávalo a aký postoj k deportáciám v tom 
čase reálne zastával.  

Nenaplnenie Machových sľubov z februára 1943 o pokračovaní v 
deportáciách evokovalo medzi aktívnymi členmi HG symptómy priam 
alergickej podráždenosti a rastúcej nekonformnosti. Machovo pôsobenie 
v kresle ministra vnútra a hlavného veliteľa HG sa stávalo predmetom 
čoraz ostrejšej kritiky zo strany nepočetnej, ale zato vplyvnej skupiny 
ortodoxných národnosocialisticky orientovaných gardistov. Okruh ul-
traradikálov okolo O. Kubalu A. Macha obviňoval z oportunistickej poli-
tiky, nezodpovedajúcej „tempu doby“, ktoré si podľa ich slov vyžaduje 
účinné a bezohľadné riešenia aktuálnych spoločenských problémov (vrá-
tane židovskej otázky).27  

Efektívnym médiom v rozširovaní ideí gardistických ultraradiká-
lov bol novozaložený gardistický časopis Náš boj, dotovaný z nemeckých 
peňazí. Náš boj písal o aktuálnych problémoch nacistickej „Novej Euró-
py“, o národnom socializme a kultúrnych otázkach. Kompozične nevy-
tváral dojem primitívneho nacistického plátku rangu Streicherovho Der 
Stürmer. V duchu Nagelerovej koncepcie nemal byť „žiadnym propagan-
distickým prostriedkom“, ale seriózne pôsobiacim spoločenským časopi-
som, „hlasom slovenského národného socializmu“ na základe „nekompromis-
nej nemecko-slovenskej spolupráce“.28 Úlohou redakcie Nášho boja bolo ča-
sopis vyprofilovať na adekvátnu náhradu za oficiálny tlačový orgán HG 
Gardista, ktorého zmiernený tón nemeckých činiteľov iritoval.29 Gardista 
už naozaj takmer v ničom nepripomínal periodikum, stojace na neoch-
vejnom národnosocialistickom svetonázore, za aké sa ešte pred niekoľ-
kými mesiacmi pasoval. Vytváral skôr dojem fádnej politicko-
spoločenskej revue, plnej noviniek o frontových pohyboch, medzinárod-
nej politike, domácich kultúrnych a športových podujatiach. Nespokoj-
nosť so smerovaním denníka HG proklamoval okrem V. Nagelera i O. Ku-
bala. Podľa Kubalových vyjadrení redakčný tím Gardistu naplno zasiahol 

za rok 1943.  
27 Pozri napr. BArch Berlin, R 70 – Slowakei/260, Bl. 1049. Odpis správy z konca októbra 
1941 o rozporoch v HG a mnohé iné. Porovnaj BArch Berlin, NS 19/3883, Fol. 1. Machov 
ďakovný list V. Nagelerovi z 13. 3. 1941. 
28 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/336, Bl. 1292. Výročná správa poradcu pre HG V. Nagelera 
za rok 1943. 
29 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1495. Kritika periodika Gardista z 22. 4. 1943. 
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fenomén defetizmu. Vypočítavosť a pochybovačnosť o nemeckom víťaz-
stve vytýkal tiež režimovým funkcionárom v spojitosti s priebehom aprí-
lových osláv 54. narodenín A. Hitlera. Kvetnaté slová rétorov o vernosti 
Veľkonemeckej ríši počas manifestácií usporiadaných pri tejto príležitos-
ti sa s pribúdajúcimi porážkami nemeckých vojsk na východnom fronte 
vytrácali, čím slovensko-nemecké „priateľstvo“ dostávalo navonok váž-
ne trhliny.30  

Úbytok nadšenia príslušníkov HG nebol iba Kubalovým subjektív-
nym pocitom. Správy okresných náčelníkov za jednotlivé okresy potvr-
dzovali trend stagnujúcej činnosti okresných i miestnych organizácií 
HG. Faktický stav, v akom sa garda ocitla, si vykladali rôzne: niekde ho 
pripisovali na vrub nezáujmu veliteľov a štábu, inde zasa videli za 
úpadkom HG rozhárané pomery na HVHG.31 Inaktivita niektorých or-
ganizácií prerastala do takých rozmerov, že HVHG muselo prikročiť 
k zrušeniu miestnych organizácií, resp. ich zlúčeniu s MVHG v sused-
ných obciach. Len v banskobystrickom okrese bolo za prvé dva mesiace 
roku 1943 touto formou likvidovaných 16 miestnych veliteľstiev.32 
HVHG nepristupovalo k uvedenému kroku bezdôvodne. Bol to celkom 
logický dôsledok neustále ubúdajúcej členskej základne, ktorá začala 
dosahovať minimálne, v niektorých prípadoch dokonca takmer nulové 
počty.33 Miestne veliteľstvá HG neusporadúvali žiadne akcie ani porady 
a existovali iba formálne na papieri. Hlásenia nemeckej proveniencie 
gardu vyhodnocovali ako „úplne nedisciplinovanú, rozkazy nemajú žiaden 
účinok“.34  

HG sa stávala terčom posmešných komentárov a postupne v očiach ve-
rejnosti strácala autoritu. V spoločenskom diskurze sa opäť začali objavovať 

30 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1493. Správa o oslave Hitlerových narodenín 
v Žiline z 22. 4. 1943.  
31 Pozri napr. ŠA Banská Bystrica, f. Pohronská župa II., šk. 32. Hlásenia okresných náčel-
níkov za rok 1943.  
32 SNA Bratislava, f. 604, šk. 51, 604 – 51 – 1. Rozkaz HVHG č. 5 z 1. 3. 1943. Podobne to 
bolo aj v ďalších okresoch na strednom Slovensku i v iných regiónoch.  
33 Pre názornosť, v obci Dolná Trnávka pri Svätom Kríži (dnes Žiar nad Hronom) evidova-
lo MVHG k 31. 12. 1938 celkovo 43 príslušníkov. Roku 1943 klesol počet členov na kritic-
kých päť. HRUBOŇ, Anton: Hlinkova garda na území Pohronskej župy. Organizácia a aktivity 
1938 – 1945. Ružomberok : Historia nostra – Ústav pamäti národa, 2012, s. 91.  
34 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1480 – 1481. Správa o pomeroch v HG z 26. 2. 1943. 
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výčitky adresované gardistom, že ich vystatovačné slová kolidujú 
s činmi a v skutočnosti za „Novú Európu“ bojujú iba siláckymi vyhláse-
niami. „Pokiaľ ide o tvrdenie: gardisti nebojujú, treba odpovedať asi nasledov-
né: Gardisti nebojujú vo svojej uniforme a vo svojich jednotkách, tak ako neboju-
jú učitelia, kňazi, roľníci, robotníci atď...,“ mala podľa inštrukcií HVHG 
znieť odpoveď gardistov na štipľavú kritiku, ktorá narážala na veľmi 
nízky počet gardistických dobrovoľníkov na východnom fronte.35 Pre 
HG boli takéto zásahy do Achillovej päty traumatizujúce, pretože mali 
svoje preukázateľné opodstatnenie.  

Hlinkova garda strácala nielen dosah na chod domácej politiky, ale 
podľa zákona č. 31/43 z 1. apríla 1943 stratila i dohľad nad brannou vý-
chovou, ktorú od nej prevzala armáda.36 A. Mach sa na novú právnu 
normu sťažoval nemeckému vyslancovi v Bratislave Hannsovi E. Lu-
dinovi i vodcovi nemeckej menšiny na Slovensku Franzovi Karmasinovi. 
H. E. Ludin však hlavného veliteľa zahriakol s tým, že zákon považuje 
za rýdzo slovenskú záležitosť, voči ktorej môže len ťažko zakročiť. A. 
Mach svoje námietky nepresadil a pod dojmom bezmocnosti opakovane 
ponúkol svoju demisiu.37  

Za vzniknutej situácie sa témou dňa stala otázka reorganizácie 
Hlinkovej gardy. Prvé správy o pripravovanom vliatí HG do štruktúr 
HSĽS sa objavili začiatkom júna 1943. HG mala byť podľa nich podria-
dená generálnemu sekretariátu HSĽS, kde by sa dostala pod subordiná-
ciu generálneho tajomníka Aladára Kočiša, resp. ústredného tajomníka 
Antona Moravčíka (zhodne Tisových stúpencov).38 V kuloároch padali 

35 SNA Bratislava, f. 604, šk. 51, 604 – 51 – 1. Rozkaz HVHG č. 19/III z 19. 4. 1943.  
36 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/154, Bl. 493. Rozkaz HVHG č. 23/III z 21. 5. 1943.  
37 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/336, Bl. 1289. Výročná správa poradcu pre HG V. Nagelera za 
rok 1943. Inštruktori brannej výchovy dostali od HVHG odporúčanie, aby prostredníctvom 
organizácií HSĽS ponúkli svoje skúsenosti armáde, čím si garda chcela udržať v tejto oblasti 
aspoň čiastočný vplyv. Pozri tiež BAKA, Igor: Branná výchova v réžii ministerstva národnej 
obrany v rokoch 1943 – 1944. In: SOKOLOVIČ, Peter (ed.): Život v Slovenskej republike (Slovenská 
republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX.). Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, s. 159 – 
173. Pokiaľ ide o Machovu demisiu, ktorú podal už na sklonku roku 1942, neočakávalo sa, že ju 
prezident neakceptuje, kým sa pre A. Macha nenájde iné dôstojné miesto. Podľa nemeckých 
dokumentov prichádzal potenciálne do úvahy post vyslanca vo Švajčiarsku. BArch Berlin, R 70 
– Slowakei/148, Bl. 1466. Správa o politickej situácii na Slovensku z 10. 1. 1943.  
38 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1506. Správa o možnom včlenení HG do HSĽS z 11. 6. 
1943.  
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zaručené termíny, kedy presne má k inkorporácii gardy do strany dôjsť. 
Chýry o oboch termínoch (1. august a neskôr 1. september 1943) sa uká-
zali ako falošné.39 Ďalšie správy hovorili o prevzatí kultúrnych, sociál-
nych a propagačných záležitostí HG pod egidu HSĽS. Strana mala od 
HVHG prebrať takisto vydavateľské práva na Gardistu, čo signalizovalo 
neskrývanú snahu konzervatívnych ľudákov gardu úplne vypojiť z poľa 
siločiar domáceho politického spektra.40 Očividné úsilie vyňať HG spod 
nacistického vplyvu veľmi senzitívne vnímal úrad poradcu V. Nagele-
ra.41 

Nielen Nagelerovi ľudia, ale tiež gardistickí ultraradikáli vinili 
z úpadku HG v prvom rade A. Macha. Vinili ho, že v rozpore so svojimi 
slovami z februárovej ružomberskej porady Židov chráni a brzdí defini-
tívne vyriešenie židovského problému na Slovensku, čo spôsobuje aj 
oslabenie HG.42 S podobnou kritikou bol konfrontovaný aj Kubalov ná-
stupca na poste šéfa štábu HG K. Danihel,43 ktorého považovali za čes-
koslovensky orientovanú osobu a za dosadeného Tisovho protežanta 
klerikálneho zmýšľania.44 Vzhľadom na potrebu opätovnej konsolidácie 
HG v zmysle návratu k „zlatým časom“ Kubalova skupina so zdesením 
reagovala na mená padajúce v súvislosti s možnou výmenou hlavného 
veliteľa HG. Už spomínaný A. Moravčík, spoluzakladateľ gardy 
v Trnave Jozef Zavarský45 či vyslanec Slovenskej republiky vo Švajčiarsku 

39 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1509. Blöchlova správa z 23. 7. 1943; BArch Berlin, 
R 70 – Slowakei/148, Bl. 1529. Zvláštna správa z Bratislavy z 27. 8. 1943. 
40 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1523. Správa o pomeroch v HG z 12. 10. 1943.  
41 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/336, Bl. 1292. Výročná správa poradcu pre HG V. Nagelera 
za rok 1943. 
42 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1510. Správa o pomeroch v HG z 30. 7. 1943. A. 
Macha doslova nazývali „Tisovou hračkou“. BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1529. 
Zvláštna správa z Bratislavy z 27. 8. 1943. 
43 Pôvodne sa s K. Danihelom ako Kubalovým náhradníkom nepočítalo. Vážnym kandidá-
tom na miesto náčelníka štábu HG bol pplk. Štefan Tatarko. PAAA Berlin, R 101140, Mikr. 
2952. Správa šéfa Sipo a SD o vládnej kríze na Slovensku z 12. 8. 1942. 
44 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1486. Hodnotenie K. Danihela zo 7. 4. 1943. K. 
Danihel mal mimoriadne zlé vzťahy menovite s V. Nagelerom, ktorý ho údajne označil za 
zradcu národného socializmu. SOKOLOVIČ, Hlinkova garda..., s. 312 – 313. K vypätým 
vzťahom v slovenských politických kruhoch roku 1942 pozri PAAA Berlin, R 101140, Mikr. 
2951 – 2952. Správa o sporoch v slovenskom vládnom tábore z 26. 5. 1942.  
45 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1512. Správa o pomeroch v HG z 11. 8. 1943. 
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Jozef M. Kirschbaum46 celkom jednoznačne nepatrili k priaznivcom ná-
rodnosocialistických metód a zásad.  

Apokalyptické úvahy o rozpustení gardy však popravde nemali 
racionálny základ. Za vykryštalizovanej politickej konštelácie J. Tiso 
nemal pádny dôvod zasahovať do personálnych otázok, ani HG zásadne 
reformovať. Deklasovaný A. Mach vo vedení skompromitovanej organi-
zácie, ako aj konzervovaná stará organizačná štruktúra HG plne vyho-
vovali jeho záujmom. V A. Machovi mal prezident na rozdiel od O. Ku-
balu napriek konfliktom z minulosti záruku lojality.47  

Celkový úpadok politickej činnosti HG primäl Kubalovu skupinu 
gardistických dôstojníkov a aktivistov k diskusii o ďalšom smerovaní 
Slovenska a možnej zmene kurzu domáceho vývoja. Dňa 3. novembra 
1943 zorganizovali konšpiračné stretnutie v súkromnom byte nemecké-
ho poradcu pre propagandu Antona Endrösa. Na schôdzu boli pozvaní 
O. Kubala, Vojtech Košovský, V. Ries, Ján Klocháň, Jozef Bílik, Jozef 
Bányai-Útrata, Pavol Krchnák, Jozef Buček, Elemér Finka, Rudolf Vávra 
a stotník Ohríval. Išlo prevažne o osoby, ktoré nedosahovali niveau poli-
tikov ani len priemerného formátu.48 Tieto persóny sotva disponovali 
predpokladmi zastávať ústavné a vysoké funkcie v štátnom aparáte, čo 
si Nemci veľmi dobre uvedomovali. Ako dokázali udalosti predošlých 
rokov a riešenie vládnych kríz v iných krajinách Osi (napr. v Rumun-
sku), Berlín využíval existenciu podobných extrémistických línií iba pre 
podnecovanie rivality vo vládnych štruktúrach, aby tak súperiace krídla 
doslova motivovali súťažiť v servilnosti. V rozhodujúcich momentoch 
však Berlín zväčša podporil konzervatívnejšie sily, garantujúce pokoj 
a poriadok v krajine.  

46 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1516. Správa o návšteve J. M. Kirschbauma 
v Bratislave z 23. 9. 1943. 
47 Sám J. Tiso hodnotil A. Macha ako človeka nestálych názorov, ktorý si neuvedomuje 
vážnosť vlastných slov. WARD, James M.: Priest, Politician, Collaborator. Jozef Tiso and Ma-
king of Fascist Slovakia. Ithaca : Cornell University Press, 2013, s. 237. 
48 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/369, Bl. 379. Správa zo 16. 11. 1943 o časopise Náš boj 
a okruhu osôb zoskupených okolo neho; tiež BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1545. 
Správa o pozvaní gardistických činovníkov k A. Endrösovi; SNA Bratislava, f. Alexandrij-
ský archív, mikrofilm C – 971. Správa o stretnutí gardistických radikálov. Mikrofilm zachy-
táva množstvo iných dokumentov nemeckej proveniencie, ktoré sú v štúdii citované podľa 
ich príslušnej signatúry v berlínskom Bundesarchive.  
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Paralelne s ústupom HG z pozícií, vybudovaných v rokoch 1938 – 
1942, sa do popredia pomaly predierala osobnosť O. Kubalu. O. Kubala 
sa vyprofiloval na vedúcu postavu vnútornej opozície v HG voči A. Ma-
chovi. Od počiatku roku 1944 bol kandidátom číslo jeden na miesto 
hlavného veliteľa HG v prípade zmeny vo vedení.49 Jeho čas nadišiel po 
vypuknutí Povstania, kedy opätovne obsadil pozíciu náčelníka štábu 
HG s faktickými právomocami hlavného veliteľa. O. Kubala dostal príle-
žitosť realizovať svoje dlhodobo nenaplnené mocenské ambície v dobe, 
kedy bola takáto funkcia skôr trestom. Razancia, s akou sa jej zhostil, ako 
tiež spoluzodpovednosť za zločiny spáchané oddielmi Hlinkovej gardy 
v záverečnej etape existencie Slovenskej republiky mu v konečnom úč-
tovaní mimoriadne priťažili a najväčšou mierou zavážili pri rozhodovaní 
senátu povojnového Národného súdu o hrdelnom treste pre O. Kubalu.  

Nebyť vypuknutia Povstania a následného reaktivovania gardy, 
HG by zrejme dožila koniec vojny ako štafážna organizácia deklasova-
ného ľudáckeho režimu, súca nanajvýš za dekórum príležitostných aka-
démií a osláv štátnych sviatkov. Stav, v akom sa Hlinkova garda na 
sklonku roku 1943 nachádzala, osobite trápil berátera V. Nagelera. 
V súhrnnej výročnej správe zhrnul svoje poznatky do troch hlavných 
bodov:  
1. Postavenie HG z obdobia po salzburských rokovaniach už nie je aktu-
álne;  
2. Dnešné Slovensko už nie je Slovenskom z roku 1939;  
3. Slovenský národný socializmus nie je mŕtvy. Vo víre posledných me-
siacov sa vybudovalo jadro (Kubalova skupina – pozn. A. H.), na ktorom 
sa dá stavať a v budúcnosti sa môže stať skutočným hnutím.50 

Nádej na „lepší zajtrajšok“ pre HG, vyjadrená v treťom bode, bola 
iba Nagelerovým zbožným prianím. Hlinkova garda ešte v druhej polo-
vici januára 1943 deklarovala ambíciu stať sa ochrancom slovenskej sa-
mostatnosti a vyzývala do boja proti tzv. domácim partizánom,51 
v ktorých videla životných nepriateľov národa. Realita však bola pre HG 

49 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/148, Bl. 1550. Správa o návrhoch na zmenu vo velení HG 
z 10. 2. 1944. 
50 BArch Berlin, R 70 – Slowakei/336, Bl. 1294. Výročná správa poradcu pre HG V. Nagelera 
za rok 1943. 
51 Gardista, 21. 1. 1943, s. 1. 
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viac ako trpká. V hlásení z decembra 1943 odhadoval spravodajca Si-
cherheitsdienst Herbert Böhrsch počet aktívnych gardistov na 150 mu-
žov.52 Tento údaj možno len ťažko štatisticky potvrdiť alebo vyvrátiť, 
keďže HVHG evidenciu členstva na aktívnych a pasívnych nerozdeľova-
la. Böhrschov odhad treba chápať ako ilustratívne, no pritom veľavravné 
zhodnotenie stavu, do akého sa organizácia v období prehlbujúcej sa 
krízy režimu dostala.  

Diapazón činnosti HG sa, pravdaže, neobmedzoval len na politiku. 
V jej tieni HG vykonávala pomerne čulú činnosť v kultúrnej, osvetovej či 
športovej oblasti. Ani tieto aktivity však nedokázali prekryť holý fakt, že 
HG, ako aj celý režim, sa počas roku 1943 zmietali v začarovaných kru-
hoch ilúzií. Garda sa z výšin relevantnej sily ľudáckej garnitúry dostala 
na pokraj úplného zániku. Z osídiel marginálnosti ju vytiahli až udalosti 
súvisiace s vypuknutím Povstania. Resuscitácia Hlinkovej gardy a jej 
činnosť v období medzi septembrom 1944 a aprílom 1945 sú už inou 
témou, ktorá si zasluhuje osobitné spracovanie.  

 
 
Summary 
Hlinka Guard in the context of Slovak politics in a breakthrough year 
1943  

The year 1943 is generally considered to be a significant milestone in the history of 
the World War II. Events occurred in 1943 had a worldwide impact. Defeats of the Axis 
forces at the Eastern Front left a remarkable trail on the pro-Nazi regime in Slovakia as 
well. The paper analyzes how the Hlinka Guard, an influential political organization and a 
symbol of deep Nazi collaboration, coped with this new situation. The author sketches its 
ambitions in the political field which included continuing calls for the Final Solution of the 
Jewish question, conflicts with the Hlinka´s Slovak People´s Party and also internal dis-
putes of the Hlinka Guard´s representatives about future direction of the organization. As 
he notices, in 1943, depending on attitudes of the guardsmen towards the political situation 
in Slovakia and abroad, three informal cliques were formed within the HG. The first group 
subsuming most of the grass-roots rather withdrew from politics. The rest two led by the 
head commander Alexander Mach and his rival Otomar Kubala had been fighting for 
power, trying to attract also the guardsmen who, disappointed and “betrayed”, sooner quit 
with their involvement in the HG. However, none of them achieved a notable success and 
thus a deadlock persisted until August 1944 when the Slovak National Uprising broke out 
and the HG underwent a total transformation.  

52 SOKOLOVIČ, Hlinkova garda..., s. 372.  
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