
Peter Sliacky

Dp. Rudolf Scheda
Obe  partizánskeho besneniať

2009



Vydalo ob ianske zdru enie Nové slobodné Slovensko,č ž
Prešov 2009

© Peter Sliacky
© O. z. Nové slobodné Slovensko

Tla : Steevepresss, Prešovč

ISBN 978-80-970217-3-3



Venované nevinným obetiam
bo ševicko - echoslovakistického besnenia po as SNPľ č č
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Zavra dení k aziž ň

„Po as  obsadenia  Liptova  partizánmič  
boli  spáchané  dve  vra dy  na  katolíckychž  
k azoch.  Obe ami  ich  sú:  Rudolf  Scheda,ň ť  
farár,  v Liptovskom  Sv.  Jáne  a  Martin 
Martinka,  farár,  v Liptovskom Sv. Michale. 
Telo posledného údajne le alo nieko ko dníž ľ  
na  mieste  vra dy,  preto e  veriaci  sa  báliž ž  
pochova  svojho duchovného. Tieto vra dyť ž  
spolu  s inými,  spáchanými  na  civiloch, 
sved ia  o  odsúdeniahodnej  mravnejč  
otupelosti  a  zvrhlosti,  do  ktorej  upadla 
ur itá  as  organizátorov  a  ú astníkovč č ť č  
povstania.  Ukazujú  však aj  na  skuto nos ,č ť  
e  slovenskí  k azi  znášajú  so  svojimiž ň  

veriacimi,  rovnaký  údel  na  útrapách  i 
smrti.“

Katolícke noviny 24. 9. 1944, ro . 59, . 39.č č
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Predhovor vydavate aľ

Udalos ,  ktorú  poznáme  pod  pojmom  “Slovenskéť  
národné povstanie“ (SNP) tragicky pozna ila osudy ve kéhoč ľ  
mno stva Slovenov,  Sloveniek iž  stáro ia tu ijúcich Nemcov.č ž  
Aj  napriek  tomu,  e  sa  vo i  nikomu  až č  ni omu  neprevinili,č  
prišli  o svoje  ivoty  asto  obzvláš  ne udským,  drastickýmž č ť ľ  
spôsobom.  “Hrdinskí“  bo ševickí,  i  echoslováckiľ č č  
osloboditelia,  bojovníci  proti  fiktívnemu fašizmu a nacizmu, 
ideológiám, ktoré na Slovensku v skuto nosti nehrali prím, sač  
neštítili  naozaj  ni oho.  Metódami “oslobodzovania“ im boloč  
kradnutie, znásil ovanie, mu enie, iň č č  zabíjanie. Ni  im neboloč  
sväté. Povstalecká brutalita sa dotkla okrem iných špecifických 
skupín obzvláš  k azov, šírite ov Bo ieho posolstva. K azovť ň ľ ž ň  
Nemca,  Martinku,  Schedu,  Šaláta  a iných  spája  okrem  ich 
Bohu milej innosti aj nie o iné. Spôsob smrti. Boli popraveníč č  
pre svoju lásku k Bohu a národu rukou zlo inného partizána.č

Mladá generácia slovenských národovcov je zhnusená z 
masovo  propagovanej  oficiálnej  verzie  povstania  a  odmieta 
prija  jej “pravdu“. Bridí sa jej taktie  fakt, e tento morbídnyť ž ž  
deštruk ný  akt  figuruje  medzi  štátnymi  sviatkamič  
v Slovenskej republike. Táto bro úrka nech je kvapkou vž  rieke, 
ktorá asom odplaví mýtus zvaný SNP do isti ky dejín.     č č č

Ob ianske zdru enieč ž
Nové slobodné Slovensko
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 „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako  
som ja miloval vás. Nik nemá vä šiu lásku ako ten, kto polo í ivotč ž ž  
za svojich priate ov.“ľ

Ján 15, 12 – 13.
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Úvod

Táto malá bro úrka sa venuje osudu rímsko-katolíckehož  
k aza  ň dp. Rudolfa Schedu,   zavra deného partizánmi po asž č  
takzvaného Slovenského národného povstania.  

Slovenská republika mala od svojho vzniku odporcov a 
nepriate ov.  Medzi  hlavných  sa  zaradzuje  bývalýľ  
eskoslovenský  prezident  Dr.  Eduard  Benešč 1,  osobitne 

nenávistne zameraný vo i slovenskému národu ač  jeho snahám 
po  zvrchovanom  ivote.  Doma  to  boli  intelektuálne  kruhyž  
marxistov a hlásatelia echoslováckej úradnej politiky, ktorí zač  
ias  1.  SR  po ívali  výhody  plynúce  im  zo  spojenectva  sč Č ž  

Prahou. 
V roku 1944 bolo u  jasné, e nacistické Nemecko vojnuž ž  

prehrá  a Sovietsky  zväz,  komunistická  ve moc,  bude  maľ ť 
rozhodujúce  slovo,  ako  jeden  z ví azov,  práve  na  týchť  
územiach,  do  ktorých  zasahuje  jeho  sféra  vplyvu.  Ke  saď  
sovietske  vojská   pribli ovali  kž  našim  hraniciam,  za alič  
protištátne sily sústredené v Banskej Bystrici pu  – ojedinelýč  
v dejinách sveta (v negatívnom slova zmysle), namierený proti 
slovenskej štátnosti (29. 8. 1944). 

Tzv. Slovenské národné povstanie malo za cie  na územíľ  
Slovenskej republiky obnovi  starú eskoslovenskú republikuť Č  
na  ele  sč  prezidentom  Eduardom  Benešom,  teda  jedným  z 
prvých úradných aktov samozvaných pu istov bolo zrušenieč  
samostatného Slovenského  štátu  a obratom na  to  obnovenie 

eskoslovenskej republiky.Č

1 Dr. Edvard Beneš – narodil sa 28. mája 1884 v Kozlanoch, okres Plzeň, 
zomrel 3. septembra 1948 v Sezimovom Ústí, okres Tábor. Obľúbenec 
prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka, ktorý sa v roku 1935 dostal na post 
prezidenta ČSR.
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Tento  prevrat  si  vy iadal  viac  ako  40  tisíc  m tvych,ž ŕ  
taktie  viac ako 30 tisíc odvle ených na Sibír, zna né mno stvož č č ž  
ute encov  zč  radov  inteligencie  a  vyše  15  miliárd  Sk 
hospodárskych  škôd.  Spomínaný  nerozvá ny  akt  znamenalž  
navyše  stratu  štátnej  samostatnosti,  o  súvisí  s  fenoménomč  
rýchleho zbo ševizovania Slovenska. ľ

Slovenská  republika  po as  svojej  existencie  vykázalač  
svoju ivotaschopnos ,  vitalitu až ť  udskos . Obyvatelia neboliľ ť  
vystavení perzekúcii a mali slobodu vyznania. Pre slovenský 
štát  bol  význa ný  do  tej  doby  nevydaný  rozmach  kultúryč  
a národného  povedomia.  Aj napriek  tomu,  predstavitelia 
nastoleného  nového  re imu  nazývali  toto  obdobie  temnýmž  
a naopak,  zaslú ili  sa  okrem  iného  úpadku  aj  ož  glorifikáciu 
partizánov,  ktorí  po as  tzv.  SNP  napáchali  mno stvoč ž  
zdokumentovaných vrá d až  iných a kých zlo inov. Preto jeť ž č  
potrebné  prezentova  danú  epochu  slovenských  dejínť  
v objektívnom, neskreslenom, odideologizovanom svetle. 
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Rudolf Scheda

Rudolf  Scheda,  rímskokatolícky  farár  v Liptovskom 
Svätom Jáne2, okres Liptovský Svätý Mikuláš3, sa narodil 11. 
februára  1898  vo  Ve kých  idlochoviciach  na  Morave.  Poľ Ž  
absolvovaní udovej školy, vľ  mieste svojho bydliska, ho osud 
zaviedol  do  Viedenského  seminára,  ktorý  úspešné  ukon il.č  
Vysvätený bol 29. júna 1928 na Spišskej Kapitule. Za ínal akoč  
kaplán  v Bobrovci  1928-1929,  od  roku   1929-1931  v Spišskej 
Belej.  Vo  svojej  pastierskej  práci  pokra oval  ako  kaplánč  
v rokoch  1931-1932  v Podolínci  a ako  do asný administrátorč  
v Pú ove. Jeho innos  administrátora pokra ovala na Hutáchč č ť č  
v rokoch  1932-1936,  odkia  pokra oval  ako  administrátorľ č  
v Liptovskom  sv.  Jáne  v roku  1936.  V roku  1937  tam  bol 
ustanovený za farára. 

Svätojánska  fara  vlastnila  farské  polia.  Dp.  Scheda  sa 
postupne  dal  do  gazdovania.  Mal  dva  páry  koní  a riadnu 
po nohospodársku usadlos . ľ ť

Elena Šmídová v tejto súvislosti  uvádza:  „Vdp.  farár  sa  
rád zabavil, aj v spolo nosti vypil, mal rád udí. Mal rád kone, bolč ľ  
na ne hrdý a   tie kone mu však niektorí udia zazlievali. To ja uľ ž  
nemô em kž  tomu ni  poveda . Mo no to nemal tak robi  ako to robil,č ť ž ť  
ia bohu aj to sa stalo, ale pre nás bol strašne dobrý lovek.“ž ľ č 4

 S Rudolfom Schedom bývali v Liptovskom Sv. Jáne jeho 
rodi ia.  Otec bol záhradníkom, pestoval  stromy, štiepil  ru eč ž  
at . ili tu vď Ž  k ude aľ  spokojnosti spolu so svojím synom. Obec 
Liptovský  Sv.  Ján  sa  stala  aj  miestom  ich  posledného 
odpo inku. č

2 Liptovský Sv. Ján – teraz už len Liptovský Ján.
3 Liptovský Sv. Mikuláš – teraz len Liptovský Mikuláš. 
4 ARKBÚ SK, f. 11, osobný spis Scheda Rudolphus, Spomienky E. 
Šmídovej. 
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Katolí ka,  ktorá  poznala  dobre  dp.  R.  Schedu  spoluč  
s jeho  rodi mi  takto  rozpráva:  č „dp.  Scheda  bol  spolo enskýč  
lovek, ob úbený uč ľ  veriacich, ale aj  ob anov. Ku fare patrili  polia,č  

lúky,  hora  a tak  fungovalo  aj  hospodárstvo,  ktoré  zabezpe ovalč  
u mi hlavne jeho otec, povolaním záhradník, ktorý to robil a  doľ ď ž  

svojej  smrti.  Dp.  Scheda  mal  ve mi  rád  kone,  o  mu  vraj  asľ č č ť  
ob anov  zazlievala.“  č (vyššie  u  spomínané  vo  svedectve  E.ž  
Šmídovej  –  poznamenal   autor)  A alej  pokra uje:  „ď č Treba  
poveda , e obec sa skladala zo 75% evanjelikov ať ž  zbytok boli katolíci  
a ostatní. Bol však aj dobrý priate  s ľ  evanjelickým seniorom v obci.  
Prejavoval  sa  ako  ve mi  spolo enský lovek,  mal  rád  udí  aľ č č ľ  vedel  
s nimi aj v dobrom vychádza . Jeho najvä ším „hriechom“, za ktorýť č  
zaplatil aj ivotom, bolo to, e bol rímskokatolíckym k azom až ž ň  hlásil  
sa  k nemeckej  národnosti.  I ke  ho  priatelia  tesne  pred  aj  poď  
vypuknutí  SNP  upozor ovali,  iadali,  aby  sa  ukryl,  utajil  –ň ž  
odmietol. Ka dému prehlasoval, e nemá pre o tak urobi , nikomuž ž č ť  
ni  zlé  neurobil,  sč  ob anmi  aj  veriacimi  vychádza  dobre  ač  preto  
ukrývanie odmietol.“5

R. Scheda bol dobrým slu obníkom Bo ím až ž  aj  napriek 
všetkej  hrozbe,  ktorej  elil  neopustil  svojich  farníkovč  
a vykonával  svoju  k azskú  innos  na alej  svedomitoň č ť ď  
a poctivo.      

5 KALAFUT, J.: Rub SNP z pohľadu člena KPVS. – ARKBÚ SK, f. 11, 
osobný spis Scheda Rudolphus. 
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Posledné dni R. Schedu

Hlavné nepokoje súvisiace s partizánskym deštruk nýmč  
pôsobením za ali 29. augustom 1944, po vypuknutí tzv. SNP.č  
Jeho  lokalizácia  sa  vz ahuje  hlavne  na  územie  strednéhoť  
Slovenska, s ím súvisí partizánske sústredenie sa v tamojšíchč  
horách.  Koncom  augusta  a po asč  septembra  1944  schádzali 
partizáni z okolitých lesov do dedín a miest, kde sa dopúš aliť  
perzekúcií obyvate stva. Ich vy í aním trpeli pomerne najviacľ č ň  
osoby  nemeckej  národnosti,  taktie  exponenti  vtedajšiehož  
slovenského  štátu.  Osoba  Rudolfa  Schedu  sp ala  obe  tietoĺň  
kritéria. Okrem toho, e bol národnos ou Nemec, anga oval saž ť ž  
na  politickom  poli  prv  v  HS S,  následne,  od  roku  1938,  vĽ  
Deutsche Partei. Navyše bol k azom. Pre tieto charakteristikyň  
sa prirodzene dostal do partizánskeho h adá iku. ľ č

  Partizáni za ali dp. Schedu ob a ova  svojimi astýmič ť ž ť č  
ne iaducimi  návštevami  fary  až  gazdovstva  so  zámienkou 
h adania  ukrytých  Nemcov.  Nikdy  však  iadneho  nenašli.ľ ž  
H adanie Nemcov sprevádzalo kradnutie aľ  ni enie všetkého,č  
o im prišlo pod ruky. Oč  tejto problematike sa zmie uje Jozefň  

Kalafut, kde spomína aj asté návštevy kostolníka partizánmi:č  
„Aj v kostole u kostolníka asto osi h adali ač č ľ  vyjadrovali sa, e akož  
katolíci sú nepriate mi partizánov.“ľ  

alej poznamenáva takto: Ď „Po zomretí rodi ov dp. Schedu,č  
dochádzala  na  faru  mu  vari ,  prata  u ite ka  na  dôchodku  paniť ť č ľ  
Meš aneková, ktorá obzvláš  priam prosila dp. Schedu, aby sa ukryl,ť ť  
po ula vč  obci vyhrá ky na jeho adresu, ale poveda  si nedal, konal siž ť  
svoje k azské povinnosti bezozbytku a  do vra dy.“ň ž ž  6      

6 KALAFUT, J.: Rub SNP z pohľadu člena KPVS. – ARKBÚ SK, f. 11, 
osobný spis Scheda Rudolphus, Rub SNP z pohľadu člena KPVS, strojopis, 
s. 2. 
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Pán farár Scheda mal 46 rokov a v Liptovskom Sv. Jáne 
pôsobil  u  8  rokov,  vž  pastorácií  bol  u  17  rokov.  Ve er,  5.ž č  
septembra  1944  vtrhli  na  faru  v Liptovskom  Sv.  Jáne  opäť 
partizáni s tým, e má ís  sž ť  nimi na pohovor, a e ho po omž ň  
pustia domov. Nalo ili ho do nákladného auta, kde u  bolo 64ž ž  
„z  politických  prí in  zaistených“č  z Liptovského  Mikuláša 
a okolia,  ktorých  previezli  do  Nemeckej  up eĽ č 7,  kde  ich 
zatvorili  v budove  obecného  úradu.   Spolu  s ním  zobrali 
z obce alších troch ob anov Liptovského Sv. Jána nemeckejď č  
národnosti.  Takýmto  spôsobom  boli  do  Nemeckej  Lup eč  
odvle ení aj alší rímskokatolícki k azi ač ď ň  to: dp. Dekan Pavol 
Pobeda z Palúdzky, dp. Ondrej Gerat z Liptovských K a ian.ľ č  
Zo  skupiny  zaistených  partizáni  od lenili  33  hlásiacich  sač  
k nemeckej  národnosti,  medzi  nimi  aj  dp.  Schedu.  Títo  boli 
podrobení ve mi surovému mu eniu. O hroznom ne udskomľ č ľ  
trýznení  sa  zmie uje  dekan  Vincent  Malinaj  poznamenajúcň  
v nemecko up ianskej  farskej  kronike:  „ľ č Pán  dekan  Pobeda 
prišiel  po  prepustení  na faru  v Nemeckej  up i.  Videl  som,  e  jeĽ č ž  
strašne  zbitý.  Chrbát  celý  ierny.  Hlavu  pre atú.  Na  rukáchč ť  
opuchliny. Nepovedali mu, pre o ho bijú...“č  Podobnému trýzneniu 
bol  vystavený  aj  R.  Scheda,  o ktorom  sa  zmie ujeň  
v spomienkach  E.  Šmídová:  „Partizáni  mu  údajne  na  chrbte  
vyrezali hákový krí  až  povybíjali zuby, z ktorých viaceré boli zlaté.“  
V Nemeckej  up i  ich  partizáni  vĽ č  narýchlo  ustanovenom 
„súde“8 aj  poodsudzovali  na  trest  smrti  zastrelením.  Ráno,
6. septembra 1944 po dlhom mu ení ich nalo ili vč ž  nohaviciach, 
košeliach  a bosých  do  nákladného  auta  zakrytého  plachtou 
a odviezli  ich  hore  obcou  na  za iatok  doliny  ku  tzv.  Bielejč  
up i. Tam ich postrie ali sovietski partizáni. Pohádzali ich doĽ č ľ  

jamy,  m tvoly  nedokonale  zahrabali  a  asi  oŕ ž  tý de  pož ň  
zavra dení. Vra denie videli niektorí obyvatelia zo Slia ov, ož ž č č  
sa  dlho  tradovalo  po  dedine.  D a  8.  decembra  1944,  po  3.ň  
mesiacoch od úmrtia, za prítomnosti up ianskeho lekára Dr.ľ č  
Bneuera dali  povra dených Nemci vykopa  a ulo ili  ich  dož ť ž  

7 Nemecká Ľupča – teraz premenovaná na Partizánsku Ľupču. 
8 Tu sa myslí súd, ktorý už dopredu vedel o rozsudku odsúdeného. 
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truhiel. Niektoré telá zobrali príbuzní na pochovanie, ostatné 
obete boli  pochované v Partizánskej up i ako neznámi, bezĽ č  
pomníka.  Dp.  Schedu  previezli  veriaci  do  Liptovského  Sv. 
Jána,  kde  bol  12.  12.  1944  františkánom  dp.  Pola komč  
pochovaný. Ke  doviezli truhlu do obce, v ktorej bol farárom,ď  
veriaci  ud  si  vynútili  jej  otvorenie.  Ukázal  sa  im  strašnýľ  
obraz. Ko a zž  tváre bola stiahnutá a kosti z neho tr ali. Riadneč  
pochovaný bol a  po 3. mesiacoch od vra dy. ž ž
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Zmienky v dobových periodikách 
a publikáciách o vra de dp. R. Scheduž

V dobových  periodikách  sa  stretávame  s  odozvou 
oh adom vy í ania partizánských skupín. Tu uvedené sú tie,ľ č ň  
v ktorých sa spomína vra da k aza Schedu.ž ň

Katolícke noviny píšu: „Po as obsadenia Liptova partizánmič  
boly spáchané dve vra dy na katolíckych k azoch. Obe ami ich sú:ž ň ť  
Rudolf  Scheda,  farár,  v Liptovskom Sv.  Jáne  a  Martin  Martinka,  
farár,  v Liptovskom  Sv.  Michale.  Telo  posledného  údajne  le alož  
nieko ko  dní  na  mieste  vra dy,  preto e  veriaci  sa  báli  pochovaľ ž ž ť  
svojho  duchovného.  Tieto  vra dy  spolu  sž  inými,  spáchanými  na 
civiloch, sved ia o odsúdeniahodnej mravnej otupelosti a zvrhlosti,č  
do ktorej upadla ur itá as  organizátorov a ú astnikov povstania.č č ť č  
Ukazujú  však  aj  na  skuto nos ,  e  slovenskí  k azi  znášajú  soč ť ž ň  
svojimi veriacimi, rovnaký údel na útrapách i smrti.“9 

Takto  sa  vyjadril  vo  svojom  septembrovom  vydaní 
denník  Gardista:  „Z  Liptova  prichodia  správy,  e  tamž  
echoslovácki  teroristi  za  svojej  hrôzovlády  siahli  aj  na  ivotyč ž  

k azov.  Predbe ne  len  na  ivoty  k azov  katolíckych.  Vo  Svätomň ž ž ň  
Michale  pri  Ru omberku  zavra dili  miestneho  farára  Martinku  až ž  
jeho m tve telo nechali le a  na mieste inu. Obyvate stvo nemohloŕ ž ť č ľ  
ho ani odnies , ani pochova , bojac sa echoslováckych banditov, eť ť č ž  
sa aj za tento akt kres anskej povinnosti budú msti . Podobný zlo inť ť č  
hlásia tie  zž  Liptovského Sv. Jána, ne aleko Lipt. Sv. Mikuláša, kdeď  
echoslovácki  banditi  zastrelili  miestneho  farára  dp.  Šedu.  Tu ichč  

teda  máme  v  celej  ich  zvrhlosti  a  besnote!  Prišli  s  tým,  ež  
slovenských  ivotov  sa  nebudú  dotýka ,  ale  len  o  sa  do  ich  rúkž ť č  
dostaly  niektoré  kraje,  zabudli  na  svoj  s ub  a  za ali  zavádzaľ č ť  
bo ševické „spôsoby“. To bol len za iatok. Keby boli mali viac asu,ľ č č  
iste by boli v tejto svojej , innosti´ pokra ovali. Nemecké vojská ichč č  

9 Katolícke noviny, 24. 9. 1944, s. 4.  
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však vyhnaly, tak e nemali ve mi kedy ani ukáza , o vedia. To súž ľ ť č  
predbe ne  len  dve  obete  zž  k azských  radov.  Ko ko  ich  je  spolu,ň ľ  
dozvieme sa  a  po  úplnom o istení  slovenských miest  a  dedín odž č  
echoslováckych banditov.“č 10 

V denníku Slovenská pravda sa zmie ujú o tomto ineň č  
takto:  „Zo stredného slovenska ka dý de  prichodia nové správy ož ň  
terore odbojníkov. Nielen e podpa ujú pribytky pokojných ob anov až ľ č  
vykrádajú  obchody  a  skladištia,  le  i  vra dia  udí,  ktorí  sú  imž ž ľ  
nepohodlní.  V Liptove  ve ké  rozhor enie  vzniklo  vľ č  ude,  ke  saľ ď  
dozvedel, e echoslovácke a bo ševické  bandy siahajú aj na ivotyž č ľ ž  
k azov.  Tak  vo  Svätom  Michale  pri  Ru omberku  zavra diliň ž ž  
tamajšieho farára Martinku a jeho m tve telo ostalo le a  na miesteŕ ž ť  
inu.  Obyvate stvo  sa  obávalo  svojho  duchovného  pochova ,  leboč ľ ť  

partizánski  zlo inci  by  sa  boli  pomstili.  Aj  vč  Liptovskom Svätom 
Jáne ne aleko Liptovského Sv. Mikuláša zastrelili miestneho faráraď  
dp.  Šedu.  Takto  vyzerá  sloboda  v krajoch  zamorených  zbesilými 
hordami. Nik si nie je istý ivotom. Nik nevie, i sa do ije rána. Nikž č ž  
nevie, i mu nepodpália nad hlavou strechu, i jeho nevyvle ú do hôrč č č  
a  i  jeho  enu  a  deti  nepovra dia.  A  toto  sú  len  ervánkyč ž ž č  
s ubovaného  bo ševického  raja.  Aj  tie  sú  dos  krvavé.  Te ie  krvľ ľ ť č  
nevinných udí.“ľ 11 

Slovák vidí udalosti takto:  „Dnes udia vidia, na om sú.ľ č  
Spáleniská mnohých slovenských miest a dedín povedaly viacej, než  
najlepšia  propaganda.  Vyrabované  obchody  hovoria  viacej  ako  
úvodníky.  Asi  15  –  20  slovenských  katolíckych  k azov  chýba.ň  
Odvliekli  ich. O dvoch u  máme presne zistené, e ich zavra dili.ž ž ž  
Pre o práve tito páni sa vrhajú na katoíickych k azov?... Ke  dnesč ň ď  
pri  prvom rozbehu, ke  sa len pustili  do práce a ke  chcú získaď ď ť  
Slovákov, a to aj katolíkov, ke  u  za ali strie a  katolíckych k azov,ď ž č ľ ť ň  
o by s nami robili, keby skuto ne vč č  rukách mali moc? Strie ali byľ  

ich  vo  ve kom.  Na  Slovensku  vľ  takýchto  prevratoch  v dy  padajúž  
hlavy  katolíckych  k azov.  Vo  vojne  Ma ari  len  jedného  Slovákaň ď  
inteligenta  odsúdili  na  smr ,  katolíckeho  k aza Ka ku,  vť ň č  prevrate  
v roku 1918 padol katolícky k az Majoch. Vň  prevrate v rokoch 1938 
–  39  nepadol  však  ani  katolícky  ani  evanielický  k az.  Pravda,ň  

10 Gardista, 16. 9. 1944, s. 2.
11 Slovenská pravda, 16. 9. 1944, s. 2.
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bystrickej  a  martinskej  „Národnej  rade“  iste  napadne  ve mi  zleľ  
vynáša  rosudky  smrti  nad  katolíckymi  k azmi.  Tieto  vra dyť ň ž  
hovoria viacej ako bystrický rozhlas. Hovoria re ou skutkov. Hovoriač  
o  tom,  o  slovenský  katolícky  klérus  a  my  všetci,  mohli  by  smeč  
o akáva , keby bystrická a martinská „Národná rada“ rozhodovala oč ť  
Slovensku.“12           

Druhou as ou tejto kapitoly sú citácie zč ť  publikácií, ktoré 
vyšli preva ne vž  rokoch 1990 a  2008. Historik Milan S. uricaž Ď  
píše  o tejto  udalosti  vo  svojom  diele  Dejiny  Slovenska 
a Slovákov takto:  „Zo 6.  na  7.  septembra  1944 bol  povstalcami 
v Liptovskom Svätom Jáne  v noci  vyvle ený   46-ro ný  katolíckyč č  
farár Rudolf Scheda zo svojej fary a vo svätojánskej doline ho hrozne  
mu ili.  (S ahovali  mu ko u  zo  ivého  tela,  bol  trýznený  a  kýmč ť ž ž ž  
neumrel.)“13

           Dielo Slovenská Republika 1939 – 1945 o ami mladýchč  
historikov III. (Povstanie roku 1944) lí i udalos  takto: č ť „D a 6.ň  
septembra zavra dili sovietski partizáni farára v Liptovskom Svätomž  
Jáne (dnešný Liptovský Ján), 46-ro ného Rudolfa Schedu, ktorý bolč  
nemeckej národnosti. Jeho smrti predchádzalo mu enie a napokon bolč  
spolu  so  skupinou  nemeckých  obyvate ov  zastrelený.  Schedovľ  
predstavený  J.  Vojtaššák  reagoval  na  jeho  zavra denie  „zákernouž  
rukou lupi skej bandy“ 18. septembra, kedy ustanovil novú správuč  
farnosti:  „Mu enícka  smr  nech  mu  vyprosí  milosrdenstvoč ť  
u nebeského sudcu a ve ný ivot lepší. Poznal svoje chyby, vedel sa ič ž  
kaja , nadovšetko ale, nikdy nestratil vieru.“ť 14 

Tento  ohavný  in  mapuje  publikácia  Dejiny  Obceč  
Podture  1331 – 2002: ň „V roku 1940 sa v Podturni usadil Nemec 
Herbert  Hildebrandt  s  rodinou,  ktorý  si  v  dome  Rudolfa  Pethö  
zriadil pekáre  ň a piekol chlieb pre obyvateľov Podturne a okolitých 
dedín. Neskôr sa aj s pekárskou prevádzkou presídlil do Liptovského 
Jána.  S  touto  osobou  je  zviazaná  aj  jedna  z  temných  stránok  

12 Slovák, 17. 9. 1944, s. 3. (tými zistenými dvomi sú M. Martinka a R. 
Scheda) 
13 Milan S. Ďurica. : Dejiny Slovenska a Slovákov.  Bratislava: Lúč 2003, s. 
496.
14 LACKO, M.: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov 
III. Povstanie roku 1944. Trnava: KH FF UCM, 2004, s. 60 – 61.
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povstania v Liptove, odohrávajúca sa v dňoch 1.- 5. septembra 1944.  
V  týchto  dňoch  partizáni  z  Liptovského  Jána  zatkli  tunajšieho  
rímskokatolíckeho farára Rudolfa Schedu, mlynára Samuela Rotha,  
pekára Herberta Hildebrandta a prenájomcu kúpeľov Jána Gregušku 
a odviezli  ich  do  Liptovského  Mikuláša,  kde  boli  vypočúvaní  a  
deportovaní  do  Partizánskej  Lupče.  Tu  ich  v  Ľupčianskej  doline  
popravili partizáni, 10. decembra ich previezli do Partizánskej Ľupče  
a 12. decembra ich pochovali v Liptovskom Jáne.“15

V. Trstenský v diele „Sila viery, sila pravdy“ uvádza: „V 
ase povstania vyvalili sa zč  hlbokých útrob vlny nenávisti, osobných 

ú tov  ač  ne udskosti.  U  vľ ž  prvom  tý dni  povstania  na  územíž  
spišského  biskupstva  v Liptovskom  Sv.  Jáne,  medzi  6.  a 7.  
septembrom  1944  povstalci  vyvliekli  katolíckeho  farára  Rudolfa  
Schedu do svätojánskej doliny a tam tohto 46-ro ného k aza hrozneč ň  
umu ili.  Za  iva  mu  s ahovali  ko u  zč ž ť ž  tela,  údy  mu  dokali ilič  
a trápili ho do tých ias, kým vč  strašných bolestiach neskonal.“16 

Poslednou  uvedenou  publikáciou,  kde  sú  spomenuté 
osoby postihnuté tým najhorším osudom danej  doby, medzi 
ktoré patrí aj R. Scheda, je Slovenské národné povstanie 1944 
od  historika  Martina  Lacka:  „Proti  povstaleckej  propagande 
nahrávali  aj  niektoré  excesy,  najmä  tri  prípady  vrá d  k azov  zož ň  
strany  asociálnych  partizánskych  skupín  (Antona  Šaláta  
v Hájnikoch,  Rudolfa  Schedu v Liptovskom Svätom Jáne,  Martina  
Martinku v Liptovskom Svätom Michale).“17      

       

15 PhDr.  Vítek,  P.  – PhDr.  Churý,  S.  – PhDr.  Struhár,  V. :  Dejiny obce 
Podtureň 1331 – 2002, http://www.podturen.sk/files/kniha.pdf 
16 TRSTENSKY, V.: Sila viery, sila pravdy. Bratislava: 1990, s. 210.
17 LACKO,  M.:  Slovenské  národné  povstanie  1944.  Bratislava:  Slovart 
2008, s. 165. 
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Znenie nadpisov lánkov, ktoré oboznamovali udíč ľ  
o stratách z radov katolíckeho kléru

16



Doslov

Je  potrebné upriami  pozornos  na epochu,  ktorá bolať ť  
vyše  40  rokov  podrobená  úmyselnej  falzifikácii  ič  
zaml iavaniu zč  radov marxistických historikov. Našou úlohou 
je  okrem  iného  upozorni  na  ohavné  iny,  ktorých  sa  boliť č  
schopní  dopusti  aj  vť  sú asnosti  oslavovaní  partizánskič  
„hrdinovia“ SNP. 

17
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Záver

Napriek  absencii  dostatku  informácií  o ivote  dp.ž  
Schedu,  potrebných pre  komplexnejší  rozbor  a  zhodnotenie 
jeho  osoby,  vieme  ur i ,  e  sa  postaral  oč ť ž  dôstojné  do itiež  
svojich rodi ov a taktie  sa staral aj oč ž  svoju jedinú sestru. o jeČ  
ale  najvýznamnejšie,  farár  Scheda  v asoch  naj a šíchč ť ž  
neopustil svojich farníkov. Aj napriek významným indíciám, 
e  mu  hrozí  strata  toho  najdrahšieho  -  svojho  ivota,  ostalž ž  

s nimi a  do svojho skonania. ž

„Bratia moji, o oso í, ke  niekto hovorí, e má vieru, aleč ž ď ž  
nemá skutky? Mô e ho taká viera spasi ? Ak je brat alebo sestra bezž ť  
šiat  a chýba  im ka dodenná  ob iva  a  niekto  zž ž  vás  by  im povedal:  
„Cho te vď  pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im,  
o potrebujú pre telo, o to oso í?!č č ž  Tak aj viera: ak nemá skutky, je  

sama v sebe m tva.“ŕ

Jakub 2, 14 – 17.
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Prepis správy o zavra dení ž
katolíckeho k aza Scheduň

Spišská Kapitula 27. októbra 1944.
Ministerstvo školstva a národnej osvety
oddel. IV.  Bratislava
Predmet: 
RKat. fara. Lipt. Sv. Jána
Rudolf Scheda, farár zomretý.

Biskupský úrad v Spiš. Kapituli dovo uje si úctive zahlási , eľ ť ž  
v d och  medzi  5.  aň  8.  septembrom  t.  r.  bol  partizánmi 
odvle ený ač  zastrelený dp. Rudolf  Scheda rkat.  Farár v Lipt. 
Sv. Jáne (okres Lipt. Sv. Mikuláš).

Na strá !    ž
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Obrazová príloha

Fotografia zanedbaného hrobu v Liptovskom Jáne,
 v ktorom spo íva dp. Rudolf Schedač

Fara v Liptovskom Jáne, v ktorej býval aj s rodi mi ač  sestrou
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Kostol v Liptovskom Jáne, 
v ktorom slú il omše dp. Rudolf Schedaž
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