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Vážení účastníci 
Stre tnutia generácií,

dnes, 67 rokov od skončenia 2. svetovej vojny, si pripomíname tragé-

diu, ktorá ovplyvnila životy mnohých ľudí. 

Noc zo 17. na 18. marca 1945 vstúpila do histórie a navždy sa zapísa-

la do pamäti tých, ktorí prežili. Obec Kalište v túto noc prestala existovať. 

Štyridsaťšesť jej obyvateľov zavraždili, ich domy vypálili. Nikde na svete 

neexistujú žiadne vznešené ideály, ktoré by dokázali ospravedlniť zverstvá 

páchané na nevinných. Bolo by veľmi jednoduché skryť to, čo sa udialo, za 

slová: „veď bola vojna a v nej umierali ľudia“. Každá z tých 46 obetí mala svoj 

príbeh, po každej zostalo pri stole prázdne miesto. Smrť týchto ľudí bola 

zbytočná a nezmyselná. Koniec vojny bol blízko a ich životy mali pokračo-

vať ďalej. Mali v mieri vychovávať svoje deti, pracovať a snívať svoje sny...

Dnes sme si prišli uctiť pamiatku týchto obetí. Chceme im povedať, 

že sme na nich nezabudli. Že žijeme a vychovávame naše deti v mieri. 

Ale aj to, že ich obeť si generácie budú aj ďalej pripomínať. Nedá sa jed-

noducho zabudnúť a ísť ďalej. Aj keď v Kališti už žiadni ľudia nebývajú, 

spomienky na tých, ktorí tu žili, zostávajú. Ich príbehy rozpráva vietor 

v korunách stromov. 

Príďte, milí priatelia, a započúvajte sa... 

Vladimír Maňka

predseda Banskobystrického 

samosprávneho kraja

Strata
Za stolom prázdne miesto

čo nevyplní nik.

V maličkej izbe z kúta

počuť len tichý vzlyk.

Hoc prešlo už pár rokov,

bolesť jak dýka pichá,

hoc prešlo veľa rokov,

slza jej nevysychá.

V rámčeku stará fotka 

stále ho pripomína,

zronená matka v kúte

ku krížu ruky spína.

Každučký deň do staručkých

rúk si ruženec vkladá,

v modlitbe spomína,

ako ho mala rada.

Stratila syna tam

kdesi v diaľke, v boji.

Stratila syna, tú bolesť

nič nezahojí.

Autor: Michaela Belcáková, 15 rokov; ZŠ J. Švermu, Humenné
Báseň bola zaslaná do súťaže Cesty za poznaním minulosti
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Jedni prišli, druhí odchádzali. Niektorí 

chodili iba cez deň, iní zase iba v noci. Ka-

lišťania museli byť stále v strehu a poho-

tovosti.  Pri každom dome mali hlboko 

v zemi tajnú skrýšu, kde si ukrývali zá-

soby potravín pre kŕdeľ hladných krkov. 

Ľudia spali, kde sa dalo. Na peci, na lavi-

ci, na zemi, na pôjde. Množili sa blchy, 

vši, prepukla dyzentéria a týfus. Každý 

potreboval aspoň hrnček vody.

Jediný zdroj pitnej vody bola stud-

ňa v strmom kopci. Pod ňou boli dva vá-

lovy. Z horného válova sa naberala voda 

na pitie a varenie, dolný slúžil na pranie, 

umývanie ale aj na napájanie koní a do-

máceho dobytka. Táto voda bola v lete 

ľadová a v zime nezamŕzala, neobsaho-

vala jód. V zime a na jar bol náhradným 

- úžitkovým zdrojom vody rozpustený 

sneh. Vodu pre rodinu aj pre dobytok 

vynášali v kupách či hrncoch do celej 

osady. Najčastejšie to robievali deti. Keď 

takého fagana zo Suchariny, Pokriovky, zo Zrážky či Madlenskej poslali po vodu, 

trvalo mu aj pol dňa, kým sa s ňou vrátil. ...a po ceste ešte niečo vychlipkal alebo aj 

vyčľapkal a znovu musel po vodu. V zime to bolo ešte horšie, deti sa na krňačkách 

sánkovali a mamy ich zato obšívali. Bodaj by nie. Po zľadovatelom kopci sa voda 

ťažko nesie. 

Alebo škola. Svojpomocne, ale za erárne peniaze ju postavili v r. 1929. Asi 2 km 

od osady na začiatku hory, pri horárni, aby sa tam deti mohli hrať. Všetky školopo-

vinné deti (okolo 20) sa učili v jednej triede. Od prvákov po piatakov. Jedni ešte 

nechápali a iní sa už nudili. Vyučovalo sa doobeda – od pondelka do soboty. 

V teplejších mesiacoch niektorí šarvanci nechodili do školy, museli pásť ovce, 

kozy, kravu, husi alebo opatrovať mladších súrodencov. V zime sa veľakrát deťúren-

ce nevedeli dostať do školy, napadalo veľa snehu, bola fujavica a bola to aj diaľka 

pre žiačikov od Vyšných, Kaliských či Komorovcov. Prejsť z jedného kopca osady 

na druhý a ešte kusisko do školy. Často sa pritrafi lo, že do školy ich rodič musel 

odniesť na chrbte alebo na sánkach. Aby mali v triede teplo, kúrili si polienkami, 

ale aj tie si deti museli doniesť z domu. 

Po vypuknutí Povstania v auguste 1944 sa už v škole na Kališti prestalo učiť. 

Usídlili sa tu štyri partizánske štáby: v dome č. 26 u Viliama Kaliského sídlil štáb 

kpt. Zaj ceva, v dome č. 30 u Adolfa Palúcha bol štáb mjr. Martinova, v dome č. 35 

u Jána Kaliského bol štáb Jegorova a u Imri-

cha Tišliara v dome č. 36 bol štáb pplk. M. P. 

Osipova-Morského. V dedine nastolili pat-

ričný partizánsky režim. Deti ich obdivovali 

a ženy sa ich báli. 

Po okupácii Banskej Bystrice nemecké 

vojenské jednotky a protipartizánske tero-

ristické skupiny začali podnikať výpady do 

okolitých osád. Partizáni z priestoru Parti-

zánskej republiky spôsobovali fašistom veľ-

ké straty. Fašisti sa preto terorom snažili za-

strašiť obyvateľstvo a odradiť od pomáhania 

partizánom.

Kde prišli, tam pustošili, rabovali, strieľali, 

vraždili, podpaľovali: Baláže, Donovaly, Mišú-

ty, Bully, Harmanec, Hiadeľ, Jelenec, Jergaly, 

Kynceľová, Moštenica, Motyčky, Podkonice, 

Priechod, Rudlová, Sásová, Selce, Slovenská 

Ľupča, Staré Hory, Špania Dolina, Turecká, 

Uľanka, Zvolenské Nemce. 

Na línii Kyslá voda a Kalište operovala 

bojová skupina SS „Schill“. Partizáni väčšinu 

ich útokov odrazili, nakoľko dôkladne poznali terén a mali aj podporu civilného 

obyvateľstva. Neskôr sa brutalita nemeckých jednotiek stupňovala. Uskutočnili 

niekoľko neočakávaných prepadov a obsadili Kalište, ostali tam cez noc a urobili 

domové prehliadky. K stratám došlo na obidvoch stranách.  

Situácia sa rapídne zhoršila ku koncu roku 1944, keď ku partizánom prišli 

desiatky maďarských vojakov, pôvodne bojujúcich na nemeckej strane a niektorí 

z nich mali týfus. Prepukla týfusová epidémia. Chorých v bolestiach a s vysokými 

horúčkami museli izolovať v zemľankách, kde ich ošetrovali dvaja lekári, bratia 

Ladislav a Ján Hilárovci a dobrovoľne im pomáhalo 25 žien z Kališťa. Okrem ma-

ďarských vojakov zomrelo na týfus 19 obyvateľov Kališťa. Boli to smutné Viano-

ce. Temer v každom dome už niekto chýbal.

Kalište až do svojho násilného zániku patrilo do podkonickej farnosti. Boho-

služby v kaplnke na Kališti sa konali len v lete, raz mesačne. Miestnych ľudí chodil 

podľa potreby pochovávať podkonický pán farár. Mŕtvych odnášali do márnice 

pri cintoríne, alebo ich zahrabali do snehu, kým ich nepochovali. Mená, príčina 

úmrtia a poznámky o mŕtvych z Kališťa sú latinsky zapísané v knihe zomrelých. 

V knihe sú zapísaní iba katolíci. Za Povstania vykonávali obhliadku mŕtvych na 

Kališti lekári partizánskej nemocnice.
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Pred vyhlásením SNP boli v blízkosti obce Baláže vysadení sovietski partizáni 

pod vedením kpt. Vorobjeva a bolo zriadené výcvikové stredisko pre dobrovoľní-

kov. Baláže sa stali sídlom partizánskych štábov brigády Smrť fašizmu (veliteľ mjr. 

Nikolaj Vorsentejevič Volkov), brigády Pomstiteľ (veliteľ mjr. Semjon Georgijevič 

Morozov) a oddielu Smrť fašizmu (veliteľ mjr. Stepan Silentjevič Petrov – Korpulev), 

ktoré tu pôsobili od novembra 1944 do polovice marca 1945. K brigáde Pomstiteľ 

bola v decembri 1944 pričlenená skupina pracovníkov Slobodného slovenského 

vysielača ako 5. partizánsky oddiel brigády. Vydávali časopisy Mor ho!, Zvesti, Hlas 

ľudu a letáky. Mnohí z obyvateľov sa zapojili aj do diverzných, sabotážnych a bojo-

vých akcií a do obrany partizánskeho územia. Priama účasť obyvateľov a intenzív-

na pomoc partizánom neušla pozornosti trestných kománd SiPo a SD z oporného 

bodu v Banskej Bystrici. 20. marca 1945 fašisti obec Baláže do základov vypálili. 

Oslobodená bola 26. marca 1945. 

Zničené Baláže sa začali budovať od 1. júna 1947, keď podpredseda SNR Karol 

Šmidke slávnostne otvoril prvú mládežnícku stavbu národnej vďaky na Slovensku. 

Od 15. mája do 28. októbra 1947 postavili 41 nových rodinných domov. 

Dnes má obec 217 obyvateľov a je súčasťou združených obcí Mikroregiónu Pod 

Panským dielom. V roku 2009 bol v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici 

v Balážoch sprístupnený náučný chodník, mapujúci históriu obce.

Baláže

Zlo nad Kalištím už číhalo dlhšiu dobu. 

Samá bieda, choroba, strach, hlad, smrad, zima, plač, neporiadok, bezútešnosť...

Od polovice marca sa partizáni začali presúvať a opúšťať dedinu. Rozhostilo 

sa nepochopiteľné ticho. Ako pred búrkou. Blížil sa súdny deň. 

Tmavá noc, vŕzganie snehu a zavýjanie psov. 

Od Moštenice sa zakrádal zradca s nemeckým trestným komandom. Obkľúčili 

celú dedinu. Samopaly, guľomety, granáty.

Keď zarachotili prvé výstrely, ľudia ešte tvrdo či nepokojne spali. Nastal krik, 

plač, zhon. Poskákali na nohy, pohabali deti a zabárajúc sa v hlbokom snehu, ute-

kali. Hocikde, len preč z pekla. Okolo uší svišťali guľky. 

Neveštilo to nič dobré. Keď sa rozbrieždilo, rozoznávali vojenské postavy so 

zbraňami.  Kosili dom za domom – ľudí a dobytok povyháňali, chorých vyniesť 

nedovolili. Ustráchaných starcov a horekujúce matky s plačúcimi deťmi zohnali na 

jednu hŕbu, mužov a  mládencov na druhú. Obkolesení hrdlorezmi s namierenými 

samopalmi ľudia bezmocne čakali. Pokorení, apatickí, uzimení, hladní stáli dlhé 

hodiny na „pľaci“. 

Do dediny ešte stále prichádzali ozbrojené posily. Brechot psov sa miešal 

s nemeckými povelmi. Okolo obeda bol ortieľ vynesený. 

Skupinu starcov, žien a detí odvliekli do domov na kraji dediny a mužov aj 

s dobytkom hnali von z dediny, smerom na Moštenicu. 

Ťažkoodenci s muníciou sa porozliezali k domom a začali ich podpaľovať. 

Z dediny sa vyplazovali ohnivé jazyky a za veľkého hukotu ohňa ju zaplavil 

a navždy pohltil hustý dym.

Kališťania sa po tejto veľkej tragédii a traume dokázali pozviechať, dokázali žiť 

plnohodnotný život, postaviť si domy, študovať. Mnohí z nich boli jednoduchí ale 

vždy čestní, priami, charakterní ľudia a tiež veľkí vtipkári aj fi gliari. Aj ženy, aj muži. 

Za to všetko si ich veľmi vážim a obdivujem. 

S pokorou

Mária Čemanová

PS.: Nechcela som opisovať fakty, ani ich rozpitvávať. Kto má seriózny záujem, môže nav-

štíviť Kalište, oázu krásy, pokoja a ticha a nájde tam dva zrekonštruované domy a v nich 

expozíciu s históriou Kališťa. Ďalšie dôležité fakty môžete vyčítať v dostupnej a nenápad-

nej publikácii Múzea SNP: Sprievodca Kalište. Okrem podstatných a podrobných informácií 

o Kališti od jeho vzniku až po jeho osudný deň a zánik nájdete tu aj menný zoznam obetí, 

ktoré zahynuli počas SNP v priestore Partizánskej republiky v rokoch 1944-1945. Možno po 

niekom dlhé roky pátrate a práve v tejto brožúrke ho objavíte.  
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10. 10. 1944 odletel Šlajchart do ZSSR, kde sa stal príslušníkom 1. čs. zmiešanej 

let. divízie. 18. 10. 1944 bol prezentovaný v čs. náhradnom pluku ako kapitán letec-

tva, zaradený do čs. brannej moci a vtelený do leteckého pluku. 15. 3. 1945 ho pre-

miestnili k 1. čs. zmiešanej leteckej divízii, s ktorou sa zúčastnil oslobodzovacích bo-

jov na Ostravsku. Po roku 1945 bol vo veliteľských funkciách. 15. 1. 1946 ho pridelili 

na veliteľstvo letectva Hlavného štábu MNO, kde zastával funkciu zástupcu náčel-

níka oddelenia pre spojovacie a rádiotechnické zabezpečenie letectva. 4. 4. 1946 

(s účinnosťou od 28. 10. 1944) bol povýšený do hodnosti štábneho kapitána spoj. 

vojska a 25. 10. 1947 na majora letectva (s účinnosťou od 1. 5. 1945). 1. 7. 1949 ho 

ustanovili za dočasného veliteľa leteckého spojovacieho pluku 3 na letisku Tri Duby. 

Od novembra 1950 už ako podplukovník zastával funkciu veliteľa Leteckého spo-

jovacieho učilišťa v Chrudime, premenovaného v septembri 1953 na Šturmanské 

a spojovacie učilište. Po zrušení učilišťa v roku 1954 už ako plukovníka Šlajcharta 

prevelili na veliteľstvo letectva MNO v Prahe, kde sa stal zástupcom náčelníka od-

delenia pre spojovacie a rádiotechnické zabezpečenie letectva. V roku 1958 sa stal 

náčelníkom Leteckého vývojového strediska v Banskej Bystrici, premenovaného 

po roku 1960 na Vývojové a opravárenské stredisko 061 a v roku 1966 na Letecké 

opravovne. V tejto funkcii pôsobil až do splnenia podmienok nároku na dôchodok 

a prepustenia z aktívnej služby k 1. 2. 1976. Dňa 25. 8. 1994 ho prezident Sloven-

skej republiky vymenoval do hodnosti generálmajora vo výslužbe. 

Zomrel 3. marca 2011 v Banskej Bystrici.

Vyznamenania: Československý vojnový kríž 1939 (1945), Rad Slovenského 

národného povstania I. tr. (1945), Československá medaila Za chrabrosť pred ne-

priateľom (1945), Československa vojenská pamätná medaila so štítkom „SSSR“ 

(1945), sov. Za pobedu nad Germanijej v Velikoj Otečestvennoj vojne 1941-1945 

gg. (1946), Rad červenej hviezdy (1968), Rad Ľudovíta Štúra vojenského druhu II. tr. 

(1996), Kríž Milana Rastislava Štefánika III. tr. (2006).

(F. Cséfalvay)

In: Štaigl, Jan a kol.: Generáli. Slovenská vojenská generalita 1918-2009. Bratislava, Mag-

net Press Slovakia 2009

brigádny generál vo výslužbe

Imrich
Gibala
*  31. 10. 1920 Hriňová

†  25. 03. 2012 Banská Bystrica

Po maturite na reálnom gymnáziu v Tisovci v októbri 1941 nastúpil na vojen-

skú prezenčnú službu v pešom pluku 5 v Levoči. Vo februári 1942 ho ako príslušní-

ka 102. pešieho pluku Zaisťovacej divízie odoslali na východný front. Už v októbri 

toho roka sa však vrátil na Slovensko a v hodnosti slobodníka sa stal frekventan-

tom Vojenskej akadémie v Bratislave. Po skončení štúdia bol 15. 5. 1944 vyradený 

ako poručík pechoty a pridelený k 3. pešiemu pluku vo Zvolene. Ako veliteľ čaty 

záložníkov v rote ťažkých guľometov bol následne odoslaný na výstavbu opev-

nenia v priestore Baligródu na rieke San v Poľsku a neskôr na slovensko-poľskej 

hranici nad obcou Šarbov. 

Po vypuknutí Slovenského národného povstania prešiel aj s jednotkou 

v priestore Kríže pri Bardejove k partizánom a spolu s nimi zabezpečoval obranu 

obce pred Nemcami. Po prelomení obrany odišiel do Zvolena, kde sa 13. septem-

bra 1944 prihlásil do 1. čs. armády na Slovensku. Bol ustanovený za veliteľa roty, 

s ktorou sa od 26. septembra 1944 zúčastnil obranných bojov v priestore Sv. Kríž 

nad Hronom, Hodruša-Sandrik a Hronská Dúbrava. Dňa 10. 10. 1944 pri Hronskej 

Breznici bol ťažko ranený a do 14. 2. 1945 sa liečil v nemocnici 1. ukrajinského 

frontu vo Ľvove. Po návrate na Slovensko ho preverovacia komisia v Poprade 

21. 2. 1945 prijala do 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a odoslala do výcvikového 

strediska do Levoče s určením za veliteľa výcvikovej roty. Túto funkciu vykonával 

aj po reorganizácii a premenovaní strediska na peší pluk 37 a potom na peší pluk 

14 v lete 1945. 
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V období od 1. 11. 1945 do 28. 2. 1946 bol v kurze telovýchovných dôstojní-

kov v Prahe, od 10. 11. 1945 v hodnosti nadporučíka. Po skončení kurzu prevzal 

funkciu telovýchovného dôstojníka 10. pešej divízie v Košiciach. K 1. 3. 1946 ho 

povýšili na kapitána a 1.10.1949 na štábneho kapitána. Od novembra 1949 vy-

konával funkciu náčelníka spravodajského oddelenia 10. pešej divízie a od 1. 2. 

1951 do 31. 1. 1961 pôsobil ako náčelník telesnej prípravy 2. vojenského okruhu 

v Trenčíne. Počas tohto obdobia bol 13. 2. 1953 povýšený na majora a diaľko-

vo vyštudoval Inštitút telesnej výchovy a športu na Karlovej univerzite v Prahe 

(1955-1958) a na Komenského univerzite v Bratislave (1958-1960). Od 1. 2. 1961 

do 31. 12. 1967 vykonával, od roku 1962 v hodnosti podplukovníka, funkciu ná-

čelníka Katedry telesnej výchovy a športu na Vyššom vojenskom učilišti hrdinu 

ZSSR kpt. O. Jaroša vo Vyškove na Morave. Dňom 1. 1. 1968 ho vymenovali za 

veliteľa Armádneho strediska Dukla Banská Bystrica a k 1. 5. 1970 povýšili na 

plukovníka. V Banskej Bystrici pôsobil do 31. 10. 1972 a potom sa stal náčelníkom 

Katedry telesnej výchovy a športu na Vysokej vojenskej škole pozemného voj-

ska trojnásobného hrdinu ZSSR a hrdinu ČSSR armádneho generála L. Svobodu 

vo Vyškove na Morave. Dňom 1. 8. 1976 odišiel z aktívnej služby do dôchodku. 

V nasledujúcich rokoch ešte pracoval ako odborný asistent na Katedre brannej 

výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Dňa 31. 8. 2006 ho prezident 

Slovenskej republiky vymenoval do hodnosti brigádneho generála vo výslužbe. 

Zomrel 25. marca 2012 v Banskej Bystrici.

Vyznamenania: Československý vojnový kríž 1939 (1947), Československá vo-

jenská medaila Za zásluhy I. st. (1947), Rad Slovenského národného povstania 

I. tr. (1947), Za službu vlasti (1955), Za zásluhy o obranu vlasti (?), Pamätná medai-

la k 20. výročiu Slovenského národného povstania (1964), Rad červenej hviezdy 

(1969), Pamätná medaila k 30. výročiu národnooslobodzovacieho boja nášho 

ľudu a oslobodenia Československa Sovietskou armádou (1974), Medaila Milana 

Rastislava Štefánika I. st. (2005) a ďalšie. 

(J. Štaigl)

In: Štaigl, Jan a kol.: Generáli. Slovenská vojenská generalita 1918-2009. Bratislava, Mag-
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Ako sa dopraviť na Kalište?

Banská Bystrica

žel. stanica

8.00

8.30

9.00

Kalište

8.40

9.10

9.40

Kalište

15.45

18.00

Banská Bystrica

16.25

18.40

ODCHOD PRÍCHOD
Autobusy budú označené  „KALIŠTE 2012“ 

a číslom autobusu s tým, že účastníci budú 

prepravení späť autobusom, ktorým sa na 

podujatie doviezli

Upozornenie pre dodávateľov a technické 

vozidlá, že v smere z Kališťa do Moštenice 

bude v čase od 07.30 h cesta pre všetky 

vozidlá uzavretá a od 15.15 h v smere 

Moštenica – Kalište

Odporučenie pre záujemcov, aby využili 

v maximálnej miere autobusovú dopravu, 

nakoľko na Kališti sú obmedzené parkova-

cie miesta pre osobné motorové vozidlá 

A U T O B U S Y

7. ROČNÍK STRETNUTIA GENERÁCIÍ NA KALIŠTI PODPORILI:




