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„V noci z 20. na 21.augusta 1968 a v ďalších dňoch
prechádzali naším mestom vojská spriatelených štátov
Varšavskej zmluvy.“ Možno aj pre tento veľmi stručný
zápis v šalianskej mestskej kronike vznikol dokument,
ktorý držíte v rukách. Jeho ambíciou je priblížiť zachované
dokumenty a priame svedectvá obyvateľov mesta.

Neobyčajný rok 1968
Pozornosť Európanov v roku 1968 pútali Zimné
olympijské hry v Grenobli. Obyvatelia sa radovali najmä
z víťazstva hokejových reprezentantov Československa
nad Sovietskym zväzom 5:4. Na striebornom plátne 
zaznamenal superúspech western Sergia Leoneho Vtedy
na Západe a na hudobnej scéne neohrozene panovala
skupina e Beatles, ktorá práve nahrávala legendárny
„biely“ dvojalbum. V auguste z neho katapultovali 
singel Revolution, ktorého atmosféra pripomínala
nálady v Československu. Napriek tomu, že aj u nás 
v tej dobe vznikali skutočné hudobné i filmové skvosty, 
ľudia mali úplne iné problémy. Existenčné.

Pražská jar a operácia Dunaj
Alexander Dubček sa stal prvým tajomníkom Ústredného
výboru Komunistickej strany Československa v januári

1968. Pod jeho vedením sa začali demokratizačné 
reformy, ktorých cieľom mal byť takzvaný socializmus 
s ľudskou tvárou. Po temných päťdesiatych rokoch to bola
veľká reforma pomerov v republike. Proces “ozdravovania”
spoločnosti dostal pomenovanie Pražská jar. Dubček 
a jeho prívrženci boli populárni. V spoločnosti panovala
súdržnosť, eufória a nadšenie. Zrušená bola cenzúra,
priestor dostávali aj nekomunistické hnutia, začal 
sa proces rehabilitácií politických väzňov. Tieto aktivity 
sa ale nepáčili Moskve. Snahu o zmenu politických
pomerov v Československu zabrzdila okupácia. Inváziu
okrem Sovietskeho zväzu, Poľska, Bulharska, Maďarska
pomáhali pripravovať aj východní Nemci. Vojaci NDR ale
napokon na naše územie nevstúpili. Zostali za hranicami
ako „záloha“. Republiku obsadilo viac ako pol milióna
ozbrojencov. Do akcie „spojenci“ zapojili vyše 6 tisíc
tankov. Sovietske vojenské jednotky zostali na našom
území až do roku 1991.

Bol utorok 20.augusta 1968. V noci o 23,20h sa začala
najväčšia vojenská operácia od skončenia II. svetovej
vojny na území Európy. Volala sa Dunaj. V stredu,
21.augusta občanov prebúdzal rachot tankov. Inak tomu
nebolo ani v Šali.
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1968, Šaľa
“Ráno som sa zobudil 
a vyšiel som von. 
Od ľudí som sa
dozvedel, že vypukla
vojna, treba si rýchlo
spraviť zásoby. Nevedel
som, či mám ísť do
práce, či nie. Vydal
som sa na potulky
mestom. Vzal som
si aj fotoaparát. 
Po Hlavnej ulici 
sa valili tanky 
a rôzne vojenské
vozidlá, cisterny 
a podobne,” rozpráva pán
Tibor Lengyel, ktorý mal v čase okupácie 
33 rokov.

Miloš Melišek bol v roku 1968 dieťa. Mal 7 rokov. 
Na jeden moment si ale spomína jasne. “Pred naším
domom na Štúrovej ulici jazdili tanky. Stál som 

na okennom parapete a počítal som ich.
Na križovatke, pri semaforoch, sa jednému roztrhol ľavý
pás, stočilo ho a zdemoloval Pištabáčimu Hatvanyimu plot. 

Okupačné tankyna Hlavnej ulici, 21.8.1968

Foto: Tibor Lengyel



Nikomu sa našťastie nič nestalo. 
Bratranec išiel napísať vápnom na cestu nápis "tovarišči
pačemu?", ale zabudol, ako sa píše azbukou “šč”. Ešte 
si pamätám vrtuľník, ako lietal ponad nás a zhadzoval 
nejaké letáky. Vraj na nich bolo, že nás prišli oslobodiť.”

Šaľa našťastie pre vojakov nebola cieľovou stanicou. 
Vojská cez naše mesto „iba“ prechádzali. Mechanizmy
Maďarskej ľudovej armády a Sovietskeho zväzu

prichádzali z juhu a pokračovali 
na Sereď, Trnavu i Bratislavu.

Jozef Kozaňák v čase okupácie
mal 29 rokov, v roku 2018 vydal
knihu Aréna života, v ktorej
udalosti opisuje nasledovne:

„Občania mesta Šaľa sa prebudili
do dusivého rána. V uliciach
stálo množstvo opancierovaných
tankov s bielymi poznávacími
pruhmi a v každom plno
maďarských vojakov. „Čo to má
byť, chlapci? Prečo ste tu? Prišli

ste nás obsadiť ako za Hitlera pred tridsiatimi rokmi?“
pýtali sa vystrašených vojakov Šaľania, čo vedeli
maďarsky. „My nič nevieme, už osemnásť hodín sedíme
v tankoch smädní i hladní. Môžete nám doniesť vedro
studenej vody na pitie?“ Reakcie boli rôzne. Niektorí 
ich ľutovali a rozbehli sa do bytoviek, aby im priniesli
vodu, prípadne aj niečo pod zub. Iní sa od nich s odporom
a pohľadom plným nenávisti odvracali a šli svojou cestou.
Vojsko okolo obeda z mesta odtiahlo.”

Tanky na Hlavnej ulici, 21.8.1968

Foto: Tibor Lengyel



Dokumenty v archíve ÚPN
V archíve Ústavu pamäti národa sa zachovalo niekoľko
dokumentov, ktoré zobrazujú situáciu v Šali. Či už
bezprostredne počas augustových dní alebo následne, 
v čase “normalizácie”. Sú to zväčša správy Zboru národnej
bezpečnosti (ZNB) a Verejnej bezpečnosti (VB) z okresu
Galanta, ktorého bola Šaľa súčasťou. Tu sú niektoré z nich.

21.augusta 1968 bol doručený Obvodnému oddeleniu
Verejnej bezpečnosti v Šali tento rozkaz (výňatok)

• V súvislosti s príchodom vojsk Varšavskej zmluvy 
na územie Československej socialistickej republiky 
dňa 20.8.1968 ukladám všetkým náčelníkom 
obvodných oddelení:
• Vojskám Varšavskej zmluvy počas prechodu cez
územie nerobiť žiadne prekážky a neklásť žiaden
odpor. V tomto smere viesť i občanov a predchádzať
rôznym panikám medzi obyvateľstvom.
• Sledovať, či sa na základe vzniknutej situácie 
nebudú prejavovať hromadné nákupy článkov 
dennej potreby a ostatného tovaru.
• Sledovať, či v podnikoch a závodoch je zabezpečený
riadny a plynulý chod výroby, či nie sú náznaky 
vyhlásenia štrajkov a podobne.

• Sledovať náladu obyvateľstva a ohlas verejnosti 
na vzniknutú situáciu.
• Sledovať, či sa nevyskytnú rôzne letáky a nápisy, 
či už protištátneho charakteru alebo odsudzujúce 
príchod vojsk.
• Zabezpečiť kontrolu hromadných zbraní, 
ako sú Zväzarm alebo Závodné stráže.
• O situácii podávať hlásenie každé tri hodiny. 
Aj negatívne.

Pod rozkazom je podpísaný mjr. Bxxxx, náčelník 
Okresného oddelenia VB v Galante.

Beatrix Lippuner v čase okupácie mala 17 rokov, 
momentálne žije vo Švajčiarsku.

„Bývali sme na Budovateľskej ulici. Na Hlavnej ulici 
sme videli blížiace sa tanky, na ktorých stálo i pár mužov 
v montérkach! Nikdy nezabudnem, ako stará babička vedľa
mňa volala do hrkotu vozidiel po maďarsky:,, Chlapček, 
čo nám nesieš? Smrť?“ A on odpovedal:,, Zobrali ma priamo
z poľa! Mama nevie, kde som!“ Ubehlo veľa rokov, ale dodnes
vidím toho mladého chlapca a počujem hlasy, ktoré sa
dožadujú adresy jeho matky, aby jej mohli napísať, kde sa jej
syn nachádza. Viem, že obyvatelia v nočných hodinách otáčali



všetky tabule, ukazujúce
smer, aby vojaci zablúdili.“

Situácia sa dotýkala 
aj národného podniku
Duslo. V ÚPN je uchovaná
strojom písaná správa, 
pod ktorou nikto nie je
podpísaný a nie je na nej
zverejnený ani dátum. 
Dá sa predpokladať, že bola
napísaná 21.8.1968 niekým
z Obvodného oddelenia
VB v Šali. Je pravde-
podobné, že je to odpoveď
na predošlú požiadavku
náčelníka Okresného 
oddelenia VB v Galante.

1/Niektorí montážni pracovníci z dodávateľských 
závodov na výstavbe n.p. Duslo dnešného 
dňa odcestovali domov ku svojim rodinám 
v dôsledku dnešnej udalosti.
2/ Následkom toho, že niektoré vlakové, 
ako i autobusové spoje jazdia nepravidelne 

a so značným oneskorením, niektorí zamestnanci 
sa dostavili k striedaniu na svoje pracovné smeny
oneskorene. Napriek tomu nedošlo na jednotlivých 
cechoch k prerušeniu prevádzky, lebo predchádzajúce
pracovné smeny zotrvali na svojich pracoviskách 
do príchodu striedajúcich spolupracovníkov.

Nákupná „horúčka“ v potravinách
na Budovateľskej ulici, 21.8.1968

Foto: Tibor Lengyel



3/ U niektorých vekove mladých zamestnancov Dusla
sa vyskytli hlasy na zastavenie práce na podporu 
A. Dubčeka, avšak po náležitom vysvetlení dotyčným
osobám k tomu nedošlo.
4/ Celkovo prevádzka n.p. Duslo ide normálne 
bez prerušenia, avšak rozhorčenie osadenstva podniku
je značné v dôsledku prítomnosti vojsk Varšavskej 
zmluvy na našom území.
5/ Vo všetkých obciach smerom na Šaľu, 
ako i v samotnej Šali stoja pred obchodmi, 
najmä potravinami veľké zástupy ľudí.
6/ Pred obcou Kráľová nad Váhom napísali dvaja
mladí chlapci červenou farbou krížom cez cestu heslo
na podporu Dubčeka: “Nech žije Dubček”. Z našej
strany boli upozornení, aby sa vyvarovali akýchkoľvek
provokácií, ktoré by mohli ešte zhoršiť terajšiu situáciu.

Správa z obvodného
oddelenia VB v Šali
z 22.augusta 1968
Záznam spísaný z vykonanej služby v obvode Šaľa
npor.Dxxxx a npor.Bxxxx – hlásenie

1/ V prvom rade chcem uviesť, že v obvode Šaľa
prebieha nákup bežných potravín vo veľkom.
2/ Okrem toho, v priebehu služby bol zistený názor 
od občanov, hlavne asi o 11,30 hod vo verejných 
miestnostiach, že odsudzujú zradu Biľaka, Barbireka 
a ďalších spoločníkov, ktorí zapredali našu vlasť 
a v súčasnej dobe za neprítomnosti vládnych
funkcionárov si chcú zabezpečiť vedúce 
miesta vo vláde.
3/ Okrem toho počas služby boli zistené nápisy 
v Šali smerom na Veču v tomto znení: „Sovieti,
opustite našu vlasť.” “Dubček, Svoboda - naša sloboda”
a “Sovietska armáda z nášho územia von,“ 
poznamenávam, že toto heslo bolo písané 
vo francúzštine.

Iné poznatky v priebehu služby zistené neboli.
Pod záznamom je podpísaný npor. Dxxxx

Výňatok z inej správy
VB Galanta:
Obvodné oddelenie VB Šaľa – Prevádza sa zvýšený nákup
článkov dennej potreby, múka, cukor a pod. Odborníci –
experti z kapitalistických štátov, ktorí sú na prácach 



v závode Duslo v Šali, si pobalili svoje osobné veci 
a odchádzajú z práce domov, t.j. do svojich štátov.

V obci Dlhá nad Váhom rozhadzovali vojská Varšavskej
zmluvy letáky písané v reči slovenskej a maďarskej, údajne
s textom, že nám prišli pomôcť. Leták však ani jeden 
zaistený nebol.

V ÚPN sa ale jeden z plagátov nachádza.

Július Morávek v čase okupácie mal 29 rokov.

„Písal sa 18.august 1968, my sme sa celá rodina vracali
autom z dovolenky pri Balatone. Niekoľko kilometrov 
za Székesfehérvárom nás zastavila vojenská patrola, 
skontrolovala osobné doklady i doklady od auta. To bolo
prvé stretnutie s budúcimi okupačnými vojskami. Pozdĺž
cesty vojenské vozidlá, tanky, všetky poznačené bielymi
pruhmi.

Písal sa 21.august 1968,  celá rodina sme boli v Piešťanoch.
Skoro ráno nás zobudil ohromný rachot, hluk, blízo našej
ubytovne prechádzali obrnené transportéry, nákladné
vozidlá s vojakmi, nad hlavami leteli vrtuľníky. Ubytovaní
boli natlačení okolo televízora, éterom znela opakovane 
informácia o vstupe vojsk do Československa. Našou 
snahou bolo čo najskôr sa vrátiť do Šale. Boli sme bez auta,
autobusové spoje nefungovali, vlaky premávali veľmi
nepravidelne, z obchodov sa rýchlo vytratili  potraviny 
a nastal čas čakania. Až o dva dni sa nám podarilo dostať
do Galanty, po dlhom čakaní osobným vlakom do Šale. Boli
sme doma a začali sme zháňať informácie o blízkych.“ 

Zdroj: ÚPN



Správa o bezpečnostnej 
situácii v okrese
Galanta z 23.augusta
1968 uvádza, že:
“Takmer v celom okrese, najmä však v Galante,
Seredi, Šali a v Sládkovičove a na výpadových
trasách sú rôzne nápisy, ako “Vernosť Dubček,”
“Vitajte, Boha vášho nepodporujeme negramot-
ných agresorov,” “Iďte domov, okupanti,” “Smer
Budapešť 250 km, Maďarská armáda za Dunaj.”
Tieto heslá sú písané v slovenskom jazyku 
a v ruskom jazyku.”

Darina Hulová v čase okupácie mala 19 rokov.

„Pamätám si, že na stenách domov boli napísané
veľké protiruské nápisy. Napríklad „Rusi, choďte
domov, nikto Vás sem nepozýval!“ Boli aj v azbuke. Niektorí
vojaci sa správali pokojne, ale boli medzi nimi aj agresívni.
Na Kráľovskej ulici v tom čase stála veľká budova, historická
stavba. Bol to veľký podlažný dom, ktorý Šaľania volali
mlyn. Sem  som chodievala ako malá so svojou babkou, 
kde bývala jej kamarátka. Aj na tejto budove bol veľký nápis,

ktorý vyzýval vojakov na odchod domov. A práve do steny,
kde bol ten nápis, narazil tank a dom vážne poškodil.
Väčšina obyvateľov žila v napätí. Každý v tichosti čakal, 
či sa nezačne vojna. Niektorí boli ale odvážni. Aj moja babka
bola rebelka a nedávala si servítku pred ústa. Na vojakov
vykrikovala a hromžila na nich päsťami.“

Jeden z plagátov, ktoré sa zachovali v archíve ÚPN



Správa určená Krajskej 
správe ZNB pochádzajúca
z Okresného oddelenia
v Galante z 23.augusta
1968 opisuje niektoré 
udalosti takto (výňatok):
“Hlásim, že  v okrese Galanta je bezpečnostná situácia
dobrá. Dňa 23.8.1968 boli všetky verejné budovy a značná
časť civilných domov ozdobené štátnou vlajkou stiahnutou
na pol žrde. Tam, kde štátna vlajka nie je stiahnutá na pol
žrde, je smútočná zástava.” Pod správou je podpísaný
mjr.Bxxxx, náčelník okresného oddelenia VB.

Tibor Lengyel sa priznáva, že pri fotografovaní tankov
mu vtedy všetko jedno nebolo. ”Mal som strach. Ale bolo 
vidieť, že aj tí vojaci majú strach z nás. Keď som zdvihol 
fotoaparát, vojak z tanku nevedel, či náhodou nemám
zbraň. Namieril na mňa kalašnikov.”

Vďaka jeho odvahe sa zachovalo aspoň niekoľko fotografií
zo “šalianskeho” 21.augusta 1968. Sám sa však necíti byť
hrdinom. V osudný deň nakoniec do práce išiel. Fabrika

vyrábala ďalej. “Vedenie podniku postavilo aspoň symbolickú
stráž pred budovu. keby sa náhodou vojaci chceli dostať 
do Dusla,” dodáva pán Tibor.

Permanentné zasadnutie 
MV KSS v Šali
21.augusta 1968 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Šali.
Predstavitelia ho vyhlásili za permanentné. Vzhľadom 
na vážnosť situácie zasadali viackrát za deň. Správa MsNV

Tank na konci
Budovateľskej ulice, 21.8.1968

Foto: Tibor Lengyel



uvádza, že poriadok bol v meste zachovaný. Obyvateľov
Šale pravidelne informovali rozhlasom správami 
v slovenčine, aj v maďarčine.

Imrich Šmida v čase okupácie mal 35 rokov.

„Bývali sme na Budovateľskej ulici. Zobudil som sa na veľký
hrmot mechanizmov. Vojská prichádzali od Vlčian. Videl
som nákladné vojenské autá, zakryté boli plachtami. Boli 
na nich natreté biele pásy. Tanky som nevidel. Pustil som 
si rozhlas. Hlásili, že nás obsadili vojská Varšavskej zmluvy.
Na siedmu som išiel do práce, zamestnaný som bol 
v Hydrostave. Informácie sme mali iba z rádia. Nevedeli sme,
čo s nami bude. Inak v Šali som nejaký veľký vzruch nevidel.“

Vypredané rádiá, baterky 
a obmedzený predaj
potravín
Zápisnica mimoriadneho pléna Mestského národného
výboru v Šali z 3.septembra 1968 uvádza, že rádiá v predajni
Elektro boli v čase invázie vojsk vypredané, keďže to bol
jediný dorozumievací a oznamovací prostriedok. Súčasne
bol zvýšený dopyt po batériách, ktoré boli takisto 

nedostatkovým tovarom. “Pri nákupnej horúčke kúpil
jeden občan nefunkčný tranzistorový prijímač napriek
upozorneniu vedúceho, že je chybný a reklamáciu nemôže
prijať,“ uvádza sa v spomínanej zápisnici. Predaj potravín
bol obmedzený. Vedúci predajní boli oboznámení s tým,
že na osobu bolo možné predať iba 2kg múky, 1kg cukru,
0,5kg soli a 0,5kg ryže. Samoobslužný predaj bol v Jednote
dokonca dočasne zrušený.

Gabriela Lacková v čase okupácie mala 12 rokov

„Naši starší kamaráti odvážne otáčali dopravné tabule,
určujúce smer na Vlčany , Galantu a Bratislavu, aby ich
poplietli. Bolo to dosť nebezpečné, lebo keby ich zbadali, tak
ich mohli aj zastreliť. Pamätám sa, že zavládla medzi ľuďmi
vlna spolupatričnosti a všetci chceli brániť našu slobodu.“

Zničené cesty
Príchod okupantských vojsk neznamenal iba stratu 
slobody, identity a nádejí, ale aj straty na životoch 
a majetku. V Šali našťastie o život neprišiel nikto, 
no materiálnych škôd tu vojaci zanechali dosť. V archíve
Ústavu pamäti národa je uchovaný dokument „Výkaz
škôd spôsobených vojskami Varšavskej zmluvy.“ 



Len v Šali narobili tanky a iná technika škody 
na miestnych komunikáciách za 499 100 vtedajších
korún. Okrem toho boli škody napáchané aj na verejnom
osvetlení, stožiaroch a budovách. V našom meste boli
celkom škody vyčíslené na 514 000,-Kčs.

V Dusle škody nevznikli
Finančný odbor Okresného národného výboru v Galante
vo výkaze škôd o Dusle Šaľa uvádza: Prevádzka podniku
išla normálne, nevznikli žiadne škody. Na výstavbe
Dusikáreň sa však pracovalo na 57 percent, lebo technickí

Vyčíslenie škôd v okrese

Zdroj: ÚPN



pracovníci, prevažne z českých krajov opustili pracovisko
a odcestovali domov za rodinami.

Udalosti v národnom
podniku 
Okupácia sa bytostne dotýkala aj (vtedajšieho) národného
podniku Duslo. Zamestnanci nezostali apatickí, a tak, 
ako skoro všetci v republike, vyjadrovali podporu 
Alexandrovi Dubčekovi.

V mimoriadnom vydaní podnikových novín Hlas Dusla
z 25.augusta 1968 bola publikovaná spoločná Rezolúcia
vedenia podniku, Celozávodného výboru KSS, 
Závodného výboru Revolučného odborového hnutia,
Celozávodného výboru Socialistického zväzu mládeže 
a všetkých pracujúcich n.p. Duslo Šaľa. Prijatá bola 
23.augusta 1968 na protestnej štrajkovej schôdzi počas
generálneho štrajku medzi 12,00h – 13,00h.

„Rozhodne odsudzujeme okupáciu ČSSR vojskami ZSSR 
a ďalších štátov Varšavskej zmluvy. Považujeme to za hrubé
porušenie zásad spolužitia socialistických krajín a medzinárod-
ného práva o nemiešaní sa do vnútorných záležitostí 
zvrchovaného štátu. Jednoznačne stojíme za našimi legálnymi
štátnymi a straníckymi orgánmi na čele so súdruhom 
Svobodom, súdruhom Smrkovským a Ing. O. Černíkom a za
predsedníctvom ÚV KSČS, zvolenom na mimoriadnom XIV.
zjazde KSČS na čele s A. Dubčekom.“ Rezolúcia pokračuje
požiadavkou na prepustenie zadržiavaných hlavných 
predstaviteľov štátu v Moskve a žiadosť adresovaná preziden-
tovi Svobodovi, aby trval na odsune vojsk z krajiny.

23. augusta 1968 sa na nádvorí pred garážami automo-
bilovej dopravy zišlo takmer štyritisíc ľudí,  uvádza Hlas
Dusla. Zhromaždili sa na výzvu vedenia podniku, 

Rezolúcia zamestnancov Dusla



ako aj straníckych orgánov. Zamestnanci sa zišli hneď, ako
zaznela siréna vyzývajúca do generálneho štrajku. Ľudia
prichádzali s československými vlajkami, transparentmi
a podobizňami Alexandra Dubčeka. „Na improvizovanú
rečnícku tribúnu, zostavenú z dvoch nákladných áut, 
vystupujú predstavitelia vedenia podniku, predsedovia
celozávodných výborov KSS a ROH,“ píše sa v správe
uverejnenej v podnikovom týždenníku (25.8.1968).

„Rezolúciu generálneho štrajku sa nám podarilo dostať 
na verejnosť za pomerne zložitých podmienok. S niektorými
priateľmi, aktívnymi odporcami okupácie, sme vycestovali
do Bratislavy a cez spojky odovzdávali text, ktorý 
sa napokon dostal do éteru,“ opisuje situáciu novinár
Milan Aľakša (†). 

Zhromaždenie zamestnancov n.p. Duslo Šaľa,
23.8.1968, reprofoto, autor neznámy

Milan Aľakša pred nápisom na múre kostolnej záhrady v Šali.

Zdroj: Slovo Šaľanov



Hlas samizdatu
Redakcia Hlasu Dusla publikovala asi tri samizdatové 
vydania. Rozmnožované boli cyklostylom v bývalom 
osvetovom stredisku. Redakciu tvorili Zoltán Vitko, 
Milan Aľakša, Eva Korgová, Ján Piroh, Karol Miškovič 
a Ján Kňažko. (zdroj Slovo Šaľanov)

Zakopané negatívy
Tibor Lengyel (83) mal v čase okupácie Kristove roky. 
Je autorom niekoľkých zachovaných fotografií z Hlavnej
ulice, po ktorej sa 21.8.1968 presúvajú tanky. Spomínali
sme ho v úvode. Fotografoval aj zhromaždenia v Dusle,
keďže bol jeho zamestnancom. V čase komunistickej
„normalizácie“ však usúdil, že negatívy ukryje. Vložil 
ich do zaváraninovej fľaše a zakopal v záhrade. „Bolo 
by to nepríjemné, keby na základe mojich fotografií niekoho
brali na zodpovednosť,“ vysvetľuje pán Tibor.

Moskovský protokol
Moskovský protokol je dokument, ktorý bol po roko-
vaniach so sovietskou stranou na čele s Leonidom
Brežnevom podpísaný väčšinou najvyšších pred-
staviteľov Československa 26.augusta 1968. Sovietska
strana viedla rokovania nátlakovým spôsobom. 
Protokol de facto legalizoval vojenskú intervenciu 
z 21.augusta 1968. Znamenalo to koniec Pražskej jari.
Proces uvoľňovania a demokratizácie pomerov 
vystriedala „normalizácia“ a neslobodný komunistický
režim. Eufóriu Čechov a Slovákov vystriedalo 
sklamanie. Z čelných predstaviteľov Pražskej jari sa stali
nežiaduce osoby a k slovu sa opäť dostal totalitný režim.Publikovaný príspevok zo samizdatu.



Päť dní po prijatí rezolúcie zamestnancov Dusla (dva dni
po podpísaní Moskovského protokolu) rozšírený
Celozávodný výbor KSS a predseda výboru KSS prijali
nasledovné uznesenie. Dokument je uložený v archíve 
Ústavu pamäti národa.

1. Naďalej plne dôverujeme legálnym orgánom na čele
so súdruhom prezidentom Svobodom, Dubčekom,
Černíkom a Smrkovským. Plne chápeme podmienky, 
za ktorých došlo k podpísaniu komuniké
o jednaní v Moskve.
2. Plne sa staviame za výsledky mimoriadneho 
XIV. zjazdu KSČS a doterajšie uznesenia zjazdu KSS.
3. Dôverujeme našim ozbrojeným zložkám, 
Zboru národnej bezpečnosti a Ľudovým milíciám, 
ktoré sú schopné zabezpečiť ochranu našej republiky 
a budovanie socializmu.
4. Dôverujeme a ďakujeme všetkým občanom našej 
republiky, zvlášť pracovníkom rozhlasu, televízie 
a tlače, ktorí v ťažkej situácii prejavili štátnickú 
múdrosť, rozhodnosť a jednotu.

Šaľa, 28.8.1968, Celozávodný výbor KSS, n.p. Duslo Šaľa

Zhromaždenie na amfiteátri
Aktívny bol v tom čase aj Mestský výbor strany a Mestský
národný výbor v Šali. 27.augusta 1968 sa na amfiteátri
uskutočnilo zhromaždenie, o ktorom Obvodné oddelenie
VB v Šali napísalo takúto správu:

Alexander Szabó v čase okupácie mal 17 rokov

„Najsilnejšie pre mňa bolo to, že v noci, z 20. na 21.augusta,
o pol tretej nad ránom ma zobudil ohromný hrmot. 
Vyšiel som z izby. V kuchyni sedel otec a počúval rozhlas,

Správa VB Šaľa o zhromaždení na amfiteátri.



kde práve vysielali informáciu o situácii. Dojalo ma, 
keď som ho videl po prvýkrát v živote plakať. To vo mne
zanechalo na celý život stopu. A tieto emócie, ktoré prežíval
on, sa v spoločnosti vynorili plošne. Ľudia boli negatívne
zasiahnutí vojenským zásahom.“

S okupáciou prišla aj smrť
Počas invázie spoje-
neckých vojsk zomrelo
na území Česko-
slovenska, v období 
od 21.augusta 1968 –
31.decembra 1968, 
108 ľudí. Z toho 
na Slovensku 37 (zdroj
ÚPN). Jedna z obetí
pochádzala z nášho
okresu. Jozef Szvityel
bol mladý muž 
z neďalekej obce Neded.
V Bratislave sa vyučil 
za maliara - natierača.
Celý život mal mať pred
sebou. Nemal.

Jozef bol počas hektického 21.augusta 1968 v Bratislave.
Niekto z davu hodil na prichádzajúci tank kameň. Ruský
vojak na tento akt odpovedal streľbou zo samopalu. „Stalo
sa to pri Hlavnej pošte. Jozefa trafila guľka do opasku 
a preletela mu bruchom,“ hovorí Pavol Svitel. On a Jozefov
otec boli bratranci. „O zraneného Jozefa sa postaral bulharský
novinár. Vzal ho do blízkej nemocnice U milosrdných,“
dodáva Pavol. Vyzeralo to tak, že sa zo všetkého dostane.
„Bol som za ním v nemocnici, nevyzeralo to tak, že by 
sa zo zranenia nevyliečil. Mňa vzali v októbri na vojnu. 
Tam som sa dozvedel, že Jozef zomrel.“ Na pohreb prišiel 
aj bulharský novinár, ktorý ho vtedy po streľbe odviezol 
do nemocnice. Zrejme mu udalosti v Československu
neboli ľahostajné. Jozef Szvityel je pochovaný v rodnom
Nedede. Strelec nikdy potrestaný nebol. Jozefova smrť
zostala nevyšetrená a „premlčaná.“ Jeho rodičia od štátu
síce dostali finančnú kompenzáciu, peniaze ale syna nikdy
nenahradia. Pavol Svitel je Jozefov rovesník, tiež z Nededu.
Augustové udalosti ho zastihli v Dusle, kde pracoval. V tom
čase mal 19 rokov. „Robil som údržbára. Opravovali sme
výťahy a žeriavy. Bol veľký chaos, všetci počúvali rádio. Zrazu
čosi buchlo. Všetci si mysleli, že sa začala vojna. Niekto si však
iba robil srandu. Dostať sa vtedy z Dusla bol problém. V Šali
bol jednosmerný most, ktorý bol zatarasený. Autobusy 
nechodili, ani vlaky,“ dodáva Pavol Svitel.

Jozef Szvityel
(16.12.1949-26.11.1968)



Mesto obilia a OK3 KJJ
Vysielanie Československého rozhlasu bolo 
v dňoch okupácie problematické. Budova 
rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave bola 
obsadená vojakmi, no zamestnancom 
sa podarilo vyniesť prenosové zariadenia. 
"Z objektu na Briežkoch sa Bratislava ozvala
22.augusta ako stanica Dunaj. Aby sa vyvolal
dojem, že sa vysiela z viacerých miest, vysielanie
v maďarskej reči sa do siete prihlasovalo 
ako Mesto obilia." (zdroj I.Jenča: Vysielanie
Československého rozhlasu v čase  od 20.augusta
do 3.septembra 1968.) Vysielanie bolo určené
najmä obyvateľom južného Slovenska.

"Mnohí naši spoluobčania si mylne myslia, 
že rozhlasová stanica Mesto obilia vysielala 
zo Šale. To nie je pravda. V Šali fungovala 
iba rádioamatérska vysielačka vtedajšieho
Zväzarmu. Stanica mala za úlohu vysielať správy
do ilegálnej rozhlasovej siete v celej republike,“
uvádzal vo svojich spomienkach novinár Zoltán
Vitko (†).
.

Telefonická správa z KS ZNB, august 1968.

Rádioamatéri Zväzarmu v Šali, 1968.

Zdroj: Slovo Šaľanov

Zdroj: ÚPN



OK3 KJJ bol v tej dobe volací znak šalianskych rádioama-
térov. Z členskej základne sa oddelila skupina odvážlivcov,
ktorí sa venovali „odboju“ formou odpočúvania a posielania
správ. Jedným z nich bol Viliam Hrabala (†). Na fotografii
je druhý sprava (so slúchadlami). Krátko po invázii sa im
podarilo z klubu Zväzarmu odniesť rádiostanicu, pomocou
ktorej nadväzovali spojenie v ilegálnej sieti.

„Tá fotografia vznikla v roku 1968 zrejme niekde pri lodenici.
Ale oni sa museli stále premiestňovať, pretože, ak sa raz 
zakľúčovali, boli ihneď zameraní. Odpočúvali  komunikáciu,
ktorá prebiehala v éteri a odovzdávali krátke správy o tom,
čo sa deje v Šali, prípadne posúvali ďalej, čo zachytili. 
Rádioamatérske zriadenia boli v tom čase kompatibilné, keďže
všetko bolo sovietskej výroby. V podstate to boli vojenské 
rádiostanice, ktoré pracovali na rovnakých frekvenciách,“
hovorí o spomienkach Viliama Hrabalu jeho syn Martin (45). 

„Dobre sa darilo spojenie s rozhlasom v Ostrave. Keď ich
Rusi zamerali, skúšali rádioamatéri nadviazať spojenie 
aj z motorového člna pohybujúceho sa po Váhu. 
Keď aj tento trik objavili, stanica zmĺkla a mladí nadšenci
rádiostanicu odviezli na chatu v Inovci,“ uvádza mesačník
Slovo Šaľanov (8/2008 a 8/2018) zo spomienok novinára
Zoltána Vitka.

Všetci šalianski rádioamatéri, ktorí sa podieľali na tejto
činnosti, boli v čase „normalizácie“ prenasledovaní reži-
mom a neskôr vylúčení z KSČ. „Tajná služba mala zmapo-
vaných všetkých a išli po nich,“ dodáva Martin Hrabala. 

Udalosti poznačili 
učiteľov i študentov
Desať dní po invázii sa začal nový školský rok. Július
Morávek bol v tom čase učiteľom na gymnáziu v Šali. 

„Samozrejme, že tieto udalosti poznačili atmosféru na škole.
Okrem prípravy na nový školský rok učitelia i ostatní zamest-
nanci školy viedli dlhé rozhovory o tom, čo sa stalo. Mnohí pod-
písali petíciu proti vstupu vojsk na naše územie, v celom meste
bolo cítiť napätú atmosféru. Bol som triednym práve v matu-
ritnom ročníku. Na prvom stretnutí so žiakmi sme sa dohodli,
že do okien našej triedy nalepíme portréty Dubčeka, Svobodu,
Černíka a Smrkovského. Za celý školský rok nikto nežiadal ich
odstránenie. Na poslednej triednickej hodine sme ich spoločne
odstránili so slovami, aby v živote nezabudli, čo všetko v škole
prežili a akých udalostí boli súčasťou. Bol to náročný školský
rok, bol to rok upálenia Jana Palacha, bol to i rok hokejových
víťazstiev, bol to rok, ktorý poznačil nielen vtedajších študentov,
ale každého z nás,“ hovorí Július Morávek. 



Fragmenty z „protisocia-
listickej činnosti“ 
v okrese (1969-1970)
Podpísanie Moskovského protokolu 26.augusta 1968 
de facto znamenal koniec Pražskej jari. Situácia sa 
v Československu začala obracať o 180 stupňov. Z múrov
budov postupne mizli nápisy podporujúce Dubčeka a Verejná
bezpečnosť začala pátrať po ich autoroch. Väčšina obyvateľov
sa skôr či neskôr prispôsobila režimu. Dubčeka nahradil diktát
z Moskvy a jeho nastrčené figúrky. Krátko po okupácii, 
v čase „normalizácie“, mala prácu hlavne Štátna bezpečnosť
a Verejná bezpečnosť. Ich úlohou bolo dohliadať na poriadok
a odhaľovať protisocialistické a protisovietske nálady. 

„Nastala doba temna v znamení hesla So Sovietskym 
zväzom na večné časy a nikdy inak ! Bola to veľmi zlá doba
a na pracoviskách, vlastne všade sa vnucovala násilím 
sympatia k Sovietskemu zväzu. Samé povinné heslá 
na nástenkách. Tí, čo boli proti a neposlúchli, boli komu-
nistami prenasledovaní,“ dodáva pani Darina Hulová.

Z nášho okresu sa zachovalo niekoľko dokumentov ZNB
a VB. Nasledovné správy sú z rokov 1969 a 1970.

Okresné oddelenie VB v Galante vydalo 20.júla 1969 prísne
tajné nariadenie pre všetky obvodné oddelenia, teda 
aj pre šalianske, v ktorom doslova uvádza: „Nepriateľské
rozviedky a emigrantské centrá prejavujú zvýšený záujem 
o vnútropolitický život v ČSSR a rôznymi cestami podnecujú
k narušovaniu vnútorného poriadku a k vyvolávaniu 
krízových javov. V poslednom období opätovne boli zistené
závadné letáky a výzvy, ktoré vyzývajú k demonštračným
sprievodom a zhromaždeniam, urážky štátnych straníckych
a verejných činiteľov, ktoré boli objavené v Šali a v Seredi.“

Nariadenie, ktoré bolo adresované aj pre VB v Šali. (Výňatok)



Komunistickí funkcionári sa
obávali najmä toho, ako
budú reagovať obyvatelia
počas 1.výročia vojenskej
invázie. Okresný riaditeľ 
VB teda nariadil 
na zabezpečenie „pokoja“
zriadiť „riadiaci štáb
bezpečnostných opatrení“.
Veliteľ mal povinnosť
hlásiť všetko podozrivé 
a nekalé aj Krajskému veleniu Zboru národnej bezpečnosti
a politickým funkcionárom na rôznych úrovniach. 
Náčelník Okresného oddelenia VB v Galante chcel byť 
o situácii počas letných dní 1969 informovaný denne. 

Okrem takýchto „preventívnych“ opatrení VB pristu-
povala aj k represívnym akciám. Toto je citácia 
z hlásenia Okresného oddelenia VB v Galante, 
z 20.augusta 1969. „Hlásim, že dňa 19.8.1969, o 21,00hod
započala represívno – bezpečnostná akcia v tunajšom
okrese, a to v meste Galanta, Sereď a Šaľa, ktorá trvala 
do 20.8.1969, do 03,00hod.“ Počas tejto akcie ale žiadne
protisocialistické „nedostatky“ nezistili. 22 nasadených
„orgánov“ kontrolovalo najmä ubytovacie zariadenia.

.
Husák je ...
Verejná bezpečnosť zaznamenávala aj skutky zamerané
proti vtedajšiemu režimu. Tie boli (aspoň podľa 
zachovaných dokumentov) v našom okrese skôr verbálne
alebo symbolické. Napríklad v správe o prehľade trestnej
činnosti s protisocialistickým a protisovietskym 
zameraním z 25.mája 1970 príslušníci uvádzajú, 
že evidujú šesť prípadov strhnutia sovietskych vlajok a ich
poškodenia. Z toho päť prípadov zostalo neobjasnených.
V obvode Horné Saliby vyšetrovali aj prípad muža, ktorý
na svojom pracovisku v priebehu mesiacov január –
marec napísal niekoľko „závadných“ hesiel proti ZSSR.

Správa o represívnej akcii VB pred 1.výročím invázie, 1969. (Výňatok) 

Zdroj: ÚPN



Neskôr bol na neho podaný návrh na obžalobu. Obvinený
bol aj muž zo Serede, ktorý v opitom stave vykrikoval, že
Husák je hnusák a Rusák! Okrem toho, o pár dní neskôr,
pred viacerými vojakmi vykrikoval, že „tie kur.y ruské
nech idú domov“. Na páchateľa bola podaná obžaloba.

Stíhaný a potrestaný bol aj muž z Galanty, ktorý sa takisto
posilnil alkoholom a vošiel na vrátnicu Okresného výboru
KSS, kde pred štyrmi funkcionármi hanobil Gustáva
Husáka. Za tento skutok dostal polročný podmienečný
trest. V tom istom roku, no o pár mesiacov neskôr, VB
riešila prípad muža, ktorý bol voči Husákovi najkritickejší.
Bolo to pri príležitosti 2.výročia invázie. Doslova napísal,
že Husák je k..... (viď zápis)

Zbohom, Sovietska armáda!
Sovietska armáda definitívne opustila našu krajinu v júni
1991. Nemalý podiel na tom má Michael Kocáb, 
hudobník a bývalý predseda parlamentného výboru
určeného na odsun sovietskych vojsk pri Federálnom
zhromaždení ČSFR. Mimochodom, predsedom 
vtedajšieho Federálneho zhromaždenia ČSFR bol 
rehabilitovaný Alexander Dubček (1989-1992).

Na návrh bývalého primátora Alexandra Szabóa mestské
zastupiteľstvo pomenovalo jedno zo šalianskych námestí
podľa Alexandra Dubčeka.

Muž z Galanty
bol stíhaný za nápis na stene, 1970.

Zdroj: ÚPN



Každá doba 
má svojich 
hrdinov, 
aj neprajníkov
a zradcov. 
Po rokoch 
je už jasné, 
kto je kto. 
Teraz už
nejde o to 
pomstiť sa 
a hľadať
vinníkov. 
Ide o to 
nezabudnúť a pamätať 
na to, že sloboda a demokracia
sú krehké vymoženosti modernej 
a spravodlivej spoločnosti. 
Je dôležité chrániť ich.

Improvizované stretnutie s občanmi Šale, pred budovou
MsÚ, 1990. Na fotografii Milana Lipovského je AlexanderDubček (za mikrofónom) v sprievode FrantiškaGauliedera. Na fotografii je aj Jozef Javurek, bývalý predseda MsNV v Šali.



Vydalo Mesto Šaľa pri príležitosti50.výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy.

Autor Miroslav DEMÍN

Grafická úprava a tlačFOCESA s.r.o. Šaľa, www.focesa.sk.Jazyková korekcia Július Morávek.
Dokument vznikol za pomociÚstavu pamäti národa v Bratislave,Štátneho archívu – pobočka Šaľa,Ivana Aľakšu – Slovo Šaľanov.
Osobitné poďakovanie patríTiborovi Lengyelovi,autorovi fotografií z augusta 1968.

Šaľa, 2018.


