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Žiadosť o poskytnutie informácie o bývalom dôstojníkovi ČSĽA Petrovi Chromom nar. 
(pravdepodobne) 13. 2. 1959   
 

Vážení, v súvislosti so zneužívaním obetí komunizmu  ľuďmi, ktorí preukázateľne neboli 
odsúdení za politicky motivované konanie, vydávajúcich sa  za politických väzňov, ktorí dokonca 
obviňujú  vyšších dôstojníkov ČSLA českej národnosti z hrubých urážok kvôli slovenskej národnosti, 
sme si Ministerstvo obrany Českej republiky dovolili požiadať o poskytnutie informácie o bývalom 
dôstojníkovi ČSLA  menom Peter Chromý nar. pravdepodobne 13. 2. 1959 na Slovensku 
v Leviciach.  

Ako potvrdzujeme  v prílohe príspevkom uverejnenom 13. 2. 2019 na sociálnej sieti 
Facebook, ktorý zaslal Ústavu pamäti národa bývalý predseda KPVS Peter Sandtner, menovaný Peter 
Chromý  citujeme: 

  „Študoval na Vojenskom gymnáziu SNP v Banskej Bystrici a na Vysokej vojenskej škole 
pozemného vojska vo Vyškove. Bol vyradený ako poručík a nedobrovoľne nastúpil do VÚ 8522 
Cheb, kde vykonával funkciu veliteľa čaty a neskôr veliteľa roty. Keďže Peter Chromý pochádzal z 
neúplnej rodiny a jeho matke diagnostikovali rakovinu, požiadal o premiestnenie do posádok Nitra 
alebo Bratislava na Slovensku. Jeho žiadosť bola v januári 1984 zamietnutá. Po hrubých urážkach 

jeho slovenskej národnosti zástupcom veliteľa divízie sa rozhodol neobliecť uniformu, pokým 
nebude preložený do Nitry alebo Bratislavy. Za toto jednanie bol odsúdený vojenským súdom v Plzni 
na dvadsať mesiacov nepodmienečne a stratu vojenskej hodnosti. Po jedenástich mesiacoch 
strávených vo väznici v Želiezovciach bol za dobré správanie prepustený na slobodu.  
Koncom decembra roku 1992 bol Peter Chromý Vojenským obvodovým súdom v Plzni rehabilitovaný 
a bola mu priznaná hodnosť plukovníka za podmienky, že nastúpi do českej armády, čo sa však 
nestalo. V roku 1997 mu bola priznaná vojenským súdom v Leviciach hodnosť nadporučík a opäť 
vstúpil do armády. Do zálohy odišiel v roku 2003.“  
 
 Ako potvrdzuje video na portály Youtube s názvom Uvedenie do úradu nového 
predsedu KPVS https://youtu.be/5OSLGbXGYl0  Peter chromý začiatkom októbra 2022 na 
pietnej spomienke pri soche Antona Srholca verejne vyhlásil, že mu český vojenský prokurátor 
navrhoval 20 ročný trest za založenie Slovenského štátu, čo sa preukázateľne nezakladalo na 
pravde a je len ďalšou vymyslenou legendou Petra Chromého, ktorý sa vydáva za politického 
väzňa.  
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 V skutočnosti bol za snahu vyhýbať sa vojenskej službe odsúdený k trestu 20 mesiacov 
nepodmienene v I. nápravnovýchovnej skupine vo väznici v Želiezovciach, ktorá bola určená pre 
menej závažné trestné činy a vodičov, ktorí spôsobili dopravnú nehodu. Táto väznica s miernym 
stupňom ostrahy nebola určená pre politické trestné činy podľa Hlavy I. Oddelenia Hlava I.  sa 
nachádzali len vo väznici v Ilave a Leopoldove. Peter Chromý, ako uvádza bol podmienečne 
prepustený po 11 mesiacoch.  
 
 Je evidentné, že legenda Petra Chromého o politickom motíve jeho odsúdenia je 
špekulatívna v snahe získať výhody politického väzňa. To sa mu na Slovensku aj podarilo 
potom čo sa nad ním zľutoval bývalý predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej 
Krajňák, ktorý nepoznajúc skutočné dôvody jeho odsúdenia ho  ako nezamestnaného  
zamestnal v ÚPN.  
 
 Každý kto bol príslušníkom ČSĽA alebo vojakom základnej vojenskej služby vie, že ak by si 
vysoký dôstojník dovolil hrubo urážať iného dôstojníka kvôli slovenskej národnosti, ako vyhlasuje 
Peter Chromý, podľa vtedy platného trestného zákona č. 140/1961 Zb. dvanástej hlavy-trestné činy 
vojenské, by sa jednalo o urážku medzi vojakmi podľa § 276 Tr. zák.  
 
 Nehodnoverná je aj skutočnosť, uvádzaná v príspevku na sociálnej sieti zo dňa 
13.2.2019, že Peter Chromý po ukončení štúdia na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska 
vo Vyškove, kedy bol vyradený  ako poručík a nedobrovoľne nastúpil do VÚ 8522 Cheb.  
Dobrovoľne študoval na Vojenskom gymnáziu a rovnako dobrovoľne študoval na Vysokej 
vojenskej škole. Ako dôstojník si bol vedomý, že po ukončení štúdia každý absolvent určovacím 
rozkazom je povinný nastúpiť do služby na vojenský útvar, ktorý mu určia. Inak by sa jednalo 
o trestný čin neuposlúchnutia rozkazu.  
 
 Počas vojenskej služby v Pardubiciach, Kolíne a Hodoníne som sa nikdy nestretol s prípadom, 
aby si vysoký dôstojník dovolil urážať iného dôstojníka kvôli národnosti, preto je tvrdenie Petra 
Chromého nehodnoverné a účelové.  
 

Rovnako účelové je tvrdenie, že  chcel byť preradený na  Slovensko kvôli chorej matke.  
Okrem toho, že to nie je politický dôvod si Peter Chromý, ako dôstojník s vysokoškolským 
vzdelaním bol vedomý, že odmietnutím služby v armáde sa vystavuje riziku odsúdenia za 
neuposlúchnutie rozkazu a vyhýbaniu sa výkonu vojenskej služby a o jeho matku sa  nebude 
mať kto starať. 

 V tom čase poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre onkologických pacientov nezáviselo na 
finančných  nákladoch  a pomoci rodiny tak ako dnes a ak by mu na zdraví matky skutočne záležalo 
a nebola to len zámienka ostal by slúžiť v Českej armáde a z platu by matke zabezpečil prípadnú 
opateru prostredníctvom   inej osoby. 

 Po jeho odsúdení k 20 mesiacom tak jeho matka ostala bez možnosti, aby jej pomáhal 
buď návštevami alebo finančne čo jednoznačne potvrdzuje účelovosť konania Petra 
Chromého.  

Sú nám známe prípady, kedy sa mladí dôstojníci, ktorí podpísali službu v ČSĽA na 10 rokov, 
neskôr snažili z armády dostať aj za cenu porušenia zákona ako istý člen jednej z troch organizácii 
zastupujúcich politických väzňov na Slovensku, ktorý chcel vykradnúť  poštový novinový stánok len 
preto, aby bol prepustený z armády. Paradoxne aj tento potom čo bol odsúdený k 12 mesiacom je 
dnes veteránom protikomunistického odboja tak ako rehoľné sestry, ktoré dali do výroby na viac ako 
3 mesiace.  

Na druhej strane ÚPN na Slovensku nepriznáva postavenie veterána protikomunistického 
odboja in memoriam obetiam, ktoré zahynuli v stalinských  gulagoch, ako aj skutočným účastníkom 
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protikomunistického odboja ako Jozef Sakáč nar. 8. 1. 1951, odsúdený vyšším vojenským súdom 
v Prahe k 13 rokom za vyzvedačovo a nedovolené ozbrojovanie, ktorého vojenský súd dodnes 
nerehabilitoval, rovnako ako príslušníkom Francúzskej cudzineckej légie, ktorí bojovali proti 
komunizmu v Indočíne. UPN v súčasnosti po novele zákona o príplatku k dôchodku pre politických 
väzňov vyžaduje pri žiadostiach o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja in 
memoriam  preukazovanie aktívnej protikomunistickej činnosti v dĺžke 12 mesiacov aj v prípade 
usmrtených na hraniciach či občanoch, ktorí zahynuli v sovietskych pracovných táboroch. V rozpore 
s tým ÚPN za veteránov protikomunistického považuje dezertérov a špekulantov, ktorí sa 
z výlučne osobných a nepolitických dôvodov vyhýbali vojenskej službe! Dokonca sa takýto 
človek stal predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska. 

 
 Peter Chromý  ako zamestnanec ÚPN požiadal pravdepodobne v r. 2017 o priznanie 
postavenia veterána protikomunistického odboja podľa zákona o protikomunistickom odboji č. 
219/2006 Z.z., čo mu bolo aj priznané ako potvrdzuje  preukaz č. 719. 
 Konanie ľudí ako Peter Chromý považujeme za znevažovanie skutočných obetí a odporcov 
komunizmu, ktorí obetovali svoje životy a trpeli pre svoje presvedčenie.  
 
 Z týchto dôvodov žiadame Ministerstvo obrany Českej republiky o poskytnutie týchto 
informácii: 
 

1. Či bolo zo strany Petra Chromého podané oznámenie pre národnostné urážky na nejakého 
dôstojníka ČSĽA počas jeho vojenskej služby? 

2. Či bol Peter Chromý členom komunistickej strany Československa? 
3. Či bol Peter Chromý vyšetrovaný VKR alebo ŠtB pre snahu o založenie Slovenského štátu? 

 
Za poskytnutie informácii Vám vopred ďakujeme. 
 

Príloha:  príspevok ÚPN zo dňa 13.2.2019 
 
   S úctou 
      František Bednár 
       predseda SZBPV 
 

 




