VI. Kapitola
SLNKO V TME
Porevolučné roky jasne ukázali, že rakúsky konzervatizmus sa omnoho rýchlejšie dohodne
s konzervatizmom uhorským, ktorý revolúciu rokov 1848-49 bez úhony prežil, než
s národnostne radikálnejšími skupinami. Neprešli ani dve celé desaťročia, keď Viedeň
prekvapila celú monarchiu a najmä Čechov a Slovákov, svojou dohodou s Budapešťou.
Rakúsko-uhorské vyrovnanie z roku 1867, ktoré bolo skôr vyrovnaním habsburskomaďarským, viedlo k zostreniu maďarizačného tlaku proti Slovákom. Náhle tak skončilo
krátke obdobie slovenského nadýchnutia, tak typického pre vtedajšie šesťdesiate roky.
Potom prišli šoky ďalšie. Ak už od začiatku 19. storočia Uhorsko ukazovalo Slovákom stále
viac svoju cudziu tvár, teraz im ukázalo tvár doslova nepriateľskú. Perzekúcia slovenskej
inteligencie, bezohľadná maďarizácia sa od sedemdesiatych rokov stali dennou realitou,
ale súčasne začali priťahovať pozornosť svetovej verejnej mienky, ktorá trpiacich
maďarských revolucionárov rokov 1848-49, ešte nedávno povzbudzovaných celou
Európou, začala vidieť v úplne inom svetle.
Národnostný útlak bol súčasne sťažovaný útlakom sociálnym, ktorý do sveta hnal
početné slovenské rodiny. Na Slovensku vznikali celé oblasti biedy a chudoby. Kedysi
bohaté slovenské kraje už v nových podmienkach svojich obyvateľov uživiť nevedeli.
Odchody Slovákov a Sloveniek za prácou do zahraničia, predovšetkým do USA,
ťažko poznamenali Slovensko. Na druhej strane však peniaze, ktoré odtiaľ už na konci 19.
storočia hoci aj v menších čiastkach naši rodáci postupne posielali do ekonomicky
vyprahnutých slovenských mestečiek a dedín, vo svojom súhrne predstavovali príliv nových
finančných zdrojov. Vznikali prvé slovenské bankové a finančné ústavy, rozvíjal sa miestny
priemysel, kapitalizovala dedina. Ekonomický vzostup sa odrazil i na vzostupe politickom.
Objavili sa prvé slovenské politické strany a ich počet sa zvyšoval, rovnako tak aj počet
slovenských periodík. Tento trend nezastavila, len pribrzdila, rastúca maďarizácia.
Vzhľadom na nemožnosť plne sa politicky prejaviť doma na Slovensku, sa do čela
národného hnutia začala stavať úplne nová politická reprezentácia, ktorú zrodili Spojené
štáty. Domáca politická scéna zatiaľ tápala. Časť sa snažila dohovoriť s Maďarmi (tzv.
Nová škola), časť vyznávala politiku pasívnej rezistencie, časť sa začala obracať
k moderným prúdom českej politiky, časť ešte stále očakávala pomoc z Ruska.
Všetko zmenila I. svetová vojna, ktorá ukázala slabosť politickej pasivity v plnej
nahote. Slováci odišli na fronty tejto krvavej vojny a nemienili sa vrátiť do starých
pomerov. Mnohí padli do zajatia, kde vstúpili do rodiacich sa légií. Mimoriadnu úlohu
zohrali americkí Slováci, ktorí v snahe nestratiť nádej na udelenie amerického občianstva
službou v cudzom vojsku, nevstupovali ani tak do našich légií, ale zapisovali sa po tisíckach
ako dobrovoľníci do armády americkej. Niektorí slovenskí politici síce ešte stále koketovali
s myšlienkou modernizovať Uhorsko a urobiť ho pre Slovákov prijateľnejším, alebo dúfali
v to samé v dohode s Viedňou. Postupne sa však začala presadzovať orientácia na
povojnový spoločný štát Čechov a Slovákov, aj keď viacerí politici si pod týmto spojením
predstavovali niečo iného. V každom prípade sa začali presadzovať mená T. G. Masaryk,
M. R. Štefánik a E. Beneš.
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1. J. Záborský o potrebe založiť literárny spolok

20. - 31. 3. 1851

Keďže v priebehu rokov 1848-1849 došlo k zániku literárneho spolku Tatrín, rozhodol
sa Jonáš Záborský (1812-1876), rodák zo Záboria okr. Martin, iniciovať založenie dvoch
inštitúcií - učenej spoločnosti a literárneho spolku, pretože vychádzal z názoru, že založenie
Matice slovenskej je v porevolučných rokoch prakticky nemožné.
„b)
Promluvivše o potřebě literárního spolku na Slovensku, udáme nyní spôsob, jak
by, dle našeho zdání, spolek takovýto býti měl. My vyslovíme domnění naše o této věci,
nech se potom ozve, kto jináče smýšlí, aneb nedostatky v návrhu našem zbadá, aby sme
věc dobře vyvařenou na vyšším stupni podali, a nežádali o potvrzení ústavu, o kterém
ani my sami ještě náležitého pochopu nemáme; neprosili o dovolení k něčemu, o čem
ještě náležitého sami neznáme, jak to srobíme.
Obyčejně, když o literární společnosti slovenské řeč jest, každý myslí při tom na
Matici českou,(1) srbskou a ilýrskou, a něco podobného sobě představuje i u nás na
Slovensku. Naším zdáním ale u nás Matice, ve smyslu Čechů, Srbů a Chorvátů, povstati
naskrze nemůže. A proč? Proto, že my nemáme ani žádného centrálního města, jako
Češi a Chorváti, ani s národem se stotožňující a představující ho hierarchie, jako Srbi.
Darmo člověk hledá na Slovensku města, ve kterém by inteligence slovenská byla
soustředěna, aneb ve kterém by aspoň více kolumnálních(2) mužů slovenských stále
mělo bydlení. Naši učení, od kterých se zvelebení národní literatury nadíti možno, žijí
roztroušeni po celém Slovensku; na to pak teraz ani pomysliti nemožno, aby se platem
zaopatřili a celkem ve službu národu, tak jako např. akademici maďarští, vystoupili...
Tomuto musí spomoženo býti, ale, jako povědám, ne skrz Maticu slovenskou,
podobnou české, srbské, chorvatské, nebo takováto je u nás nemožná, než skrze literární
spolek slovenský, který bude zřízen na spůsob Tatrína. Spolek tento nebude přivázán ku
žádnému městu, ale bude přivázán ku osobám, nebude mít stálé sídlo na jednom místě,
ale bude držeti každoročně aspoň jednu schůzku. Ve schůzkách těchto zloží účtovník
účty, jmenují se rozličné výbory a pověřenictva, podle potřeb odevzdají se příslušné
rukopisy ku posouzení, přeslyší se domnění o dílách ke posouzení oddaných, rozhodne se
o tisku a prodaji knih, zkrátka, uspořádají se všecky záležitosti společnosti, jak literární,
tak také i hospodářské...“
(1)
(2)

Matice česká bola založená v roku 1831 s cieľom podporovať vydávanie českej
literatúry.
Význačných, pozoruhodných.

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 152-153

2. Silvestrovské patenty cisára Františka Jozefa I.

31. 12. 1851

Rok 1851 sa v Rakúsku niesol v znamení likvidácie ďalších výdobytkov revolúcie rokov
1848-1849. Cisár František Jozef I. (1840-1916, cisár od roku 1848) najprv v troch
kabinetných listoch oklieštil Stadionovu ústavu, aby ju nakoniec 31. decembra 1851
prostredníctvom tzv. Silvestrovských patentov prakticky zrušil. V rámci nich boli totiž vydané
Zásady pre organické zriadenie v jednotlivých krajinách rakúskej monarchie, ktoré fakticky
zlikvidovali ich štátoprávne zväzky. V intenciách nastolovanej centralizácie bola významnou
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mierou oklieštená moc dovtedy existujúcich uhorských vládnych inštitúcii. V novej situácii bol
síce načas zastavený proces maďarizácie, ale vedúci revoluční predstavitelia Slovenska boli
však novou mocou taktiež perzekvovaní.
„1. Krajiny, pod starými historickými alebo pod novými titulmi, spojené s
cisárstvom Rakúskym, sú nerozlučné časti Rakúskeho cisárskeho dedičného
mocnárstva.
2. Názov “korunné krajiny” nech sú v úradnom jazyku používané iba na
všeobecné označenie...
3. Obvod korunných krajín nech je zachovaný s výnimkou zmien, potrebných zo
správnych príčin.
4. V každej z korunných krajín sa majú ustanoviť v primeraných obvodoch
krajiny kniežacie okresné úrady (pod obvyklými krajinskými názvami) a v nich, pokiaľ
je to možné, sa majú spojiť rozličné správne odvetvia v ustanovených medziach
pôsobnosti.
5. Nad okresnými úradmi budú ustanovené z administratívnych dôvodov pod
obvyklými krajinskými názvami krajské úrady (stolice, delegácie a p.). Obvod ich
pôsobenia sa má ustanoviť so zreteľom na rozdelenie v predošlom čase, hľadiac na
potreby terajšie....
6. Nad krajskými úradmi budú v korunných krajinách ustanovené
miestodržiteľstvá a krajinský správca...“ (1)
(1)

V ďalších častiach je definované postavenie obcí a súdnictva.

Preložené podľa: Veselý, Zd.: Dějiny českého státu v dokumentech, Victoria Publishing, Praha 1995, ss. 246247.

3. Ján Palárik: Ohlas Pravdy na “Ohlas strany ďalšieho vydávania Cyrilla
a Methoda”
1852
Neúspech pokusov o presadenie slovenských národnostných práv v rokoch 1848-1849
viedol u časti slovenskej inteligencie k návratu k biblickej češtine. Roku 1852 tak urobila i
redakcia Cyrila a Metoda pod vedením M. Chrásteka. Na tento postup redakcie okamžite
ragoval Ján Palárik (1822-1870), rodák z Rakovej, okr. Čadca, ktorý upozornil, že používanie
slovenčiny nie je možné stotožňovať s odtrhnutím sa od Čechov.
„Zostaneme si my teda pri našej opravenej slovenčine dokud koľvek nás protivná
strana neubezpečí, že naše čistoslovanské formálnosti a zachovalosti slovenčiny úplne a
dôsledne do češtiny uvedené, preliate a organicky vpravené budú. Bez toho máme my
dosť roboty vo vlastnom dome, “Slovák sa najprv vo svojom dome vidieť musí, aby sa
druhým na ulici ukázať mohol.” - Pri tom všetkom od bratov Čechov sa my trhať
nechceme, ale ani podkladať sa otrocky nikomu nebudeme. Pokroviteľstvo (tutelam)(1)
také, ktoré by nás a naše krásy a zachovalosti slovenčiny celkom absorbírovalo, my
nechceme. Jestli chce čeština próbu slavianskosti vydržať a do všezboru slaviančiny
vstúpiť, neomylne musí svoju staršiu sestru jako sa nám vidí, matku ta popredku
poslať, podľa slovenského porekadla: po staršom do mlyna. Veď jestli bratom našim
Čechom niečo záležať bude na opravdovej jednote literárnej s nami, oni sami budú nás
k tomu núkať, provolávať, spôsoby a výnimky slušné narádzať. Posiaľ však oni mlčia.
Nepchajme sa im teda, keď nás nechcejú, nepotrebujú, ignorujú. Nám je hlavne treba
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seba samých v povinnosti slovenskej neod - a nezaznávať.
Nám je predovšetkým treba zosilnenia sa vo svojom vlastnom dome. Čeština nám
k tomu nedopomôže jako posiaľ nedopomohla - ba nielenže nedopomáha, lež “rozvodom
síl našich vlastných” život náš oslabuje. - Jak omnoho jarejšie, rezkejšie, veselšie by to u
nás vyzieralo, jestli by nám ešte čechisté nezavadzali. Jestli by už celý národ opravenej
slovenčine úplne zjednotený bol! - No neľakajme sa prekážok, veď to len už ide pomaly
a pôjde skorej, nežli v češtine...“
(1)

Tútorstvo

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
s. 162.

4. Štúr pod policajným dozorom

26. 7. 1854

Po skončení revolúcie 1848-49 sa rozbehli procesy. Revolucionári šli na smrť, alebo
do väzení. Perzekúcii a prenasledovaniu sa ale onedlho nevyhli ani tí, ktorí sa ešte roku 1849
cítili ako víťazi – slovenskí dobrovoľníci, bojujúci po boku Viedne proti Pešti a Budínu. Jedni
to nazývajú irónia, druhí politika. O činnosti Ľ. Štúra vypovedá prípis veliteľstva 1. oddielu
c.k. 18. žandárskeho pluku Župnému úradu v Bratislave z 26. 7. 1854.
„Podľa jedného obdržaného služobného oznámenia pod policajným dozorom sa
nachádzajúci, v Modre bývajúci Ľudovít Štúr mal odísť 7. tohto (mesiaca) k svojim
blízkym do Trenčína a potom do tamojších kúpeľov.
Aby príslušný úrad mohol v tejto veci zakročiť, úradne a úctivo sa žiada
chvályhodný župný úrad podať sem podľa možnosti čo najskôr správu, či k tomu od
Vás obdržal cestovné povolenie a cestovnú legitimáciu. Súčasne sa pritom
chvályhodnému župnému úradu oznamujeme, že sa vzdialil celkom tajne, bez vedomia
tamojšieho mestského magistrátu a ohlásenia na žandárskej stanici.“
Citované podľa: Kostický, B.: Slovensko 1848-1948 v zrkadle prameňov, Osveta, Martin 1983, s. 36

5. Ľ. Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti

1853 – 1855

Vedúci predstavitelia slovenského národného hnutia len ťažko znášali rakúsku
porevolučnú politiku. V tejto situácii hľadali nové východiská, nezávislé nielen na Uhorsku,
ale už i na Rakúsku. Najpregnantnejšie tento smer vyjadril opäť Ľudovít Štúr.
„(III). Druhá verzia(1) pomôcť Slovanom k samostatnosti pozostáva, ako sme to
vyššie povedali, v tomto: urobiť Rakúsko strediskom všetkých južných a západných
kmeňov tak, že by sa ich vplyvom podstatne posilnilo v svojej ďalšej existencii. Hneď
spočiatku nám načim priznať sa, že táto teória je čo možno ešte nezmyselnejšia ako
skoršia(1) a pritom je zlá, lebo chce život našich kmeňov postaviť na úplne neprimeraný
a pritom vyvetraný a spráchnivený základ, a zatiaľ čo sa opiera o niečo kladného a
obklopuje sa tým so zdanlivosťou pravdepodobnosti úspechu, usmerňuje úsilia a silu
kmeňov tak, že sa opotrebia a neschopní dosiahnuť kedy cieľ, sa môžu vzdať a upadnúť
do letargie. Pozrime si vec bližšie! Rakúsko či Východná Marka ríšou Karolingov(2)
najviac na východ vysunutá nemecká marka pre germanizovanie slovanstva bola vo
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všetkých časoch verná tejto svojej úlohe a pokým len bude schopná dýchať, zostane jej
verná. Vznikla na nemeckej pôde, založená Nemcami, poverená nemeckou úlohou,
opierajúc sa o nemecký a vždy nemecky zmýšľajúci panovnícky rod, dostávajúc z
Nemeckej ríše i keď nie práve pozitívnu moc, predsa len vážnosť a tým mravný vplyv,
plná historických reminiscencií a v svojej prevzatej úlohe už ďaleko pokročilá, nemôže
Rakúsko nikdy prestať byť nemeckým bez toho, aby sa vzdalo samo seba. Obstáť a
ostať nemeckým, zriecť sa nemectva a zmiznúť je pre neho to isté. Ale či Rakúsko celým
svojím konaním nemá v úmysle zo všetkých síl podporovať germánstvo vo všetkých jeho
vplyvu podriadených krajinách a či nepriviedlo jemu pripojené národy rad radom do
nemeckého lona? Čo vykonalo v Kraňsku, Korutánsku, Štajersku, Istrii, či
nezgermanizovalo tamojšie slovanské kmene takmer úplne a nerozložilo ich nemeckými
živlami? Čo urobilo v Čechách, na Morave, v Sliezsku, a to v prvej menovanej krajine
za strašných ukrutnosti? Či to nerobí dodnes v Halíči? Či pritom nemecká byrokracia
nedokázala v tejto krajine najhroznejšie masakry tamojšieho obyvateľstva a či v ďalšom
neotvorila krajinu cudzincom na všetky strany?
(...)
Hoj, vy Slovania, hoj, slovanské Rakúsko! Či je ešte niekto medzi Vami taký
hlupák alebo slepec, kto by bez ohľadu na celé historické rakúske konanie podľa
najnovších najnápadnejších dôkazov, po tomto, pre mnohých tak strašlivom sklamaní
ešte veril na slovanské alebo rovnoprávne Rakúsko? Teraz už každý, kto len trocha chce
vidieť a vidí, teraz uvidí, na aké základy by sa postavil slovanský život prostredníctvom
Rakúska a komu by sa zveril. Ale táto základňa, pretože je zvetralá a spráchnivelá,
neznesie už nijakú ďalšiu stavbu a v tom záleží neúnosnosť, ba nebezpečnosť všetkých
úsilí, ktoré by chceli Rakúsko prerobiť na slovanskú ríšu. Rakúsko prevzalo v dejinách
povolenie zjednotiť kmene a národy odtrhnuté od svojho celku a spojiť vo väčšom štáte,
zriadiť v Strednej Európe celok obsiahnúci všetky tieto odtrhnuté časti, kde by s
odstránením všetkých skorších, nikam nevedúcich sporov a nedorozumení pokojne sa
vedľa seba vyvíjali a úspešne odolali barbarskému tureckému nátlaku. Ako sa pomery v
priebehu čias vyvinuli, Rakúsko stratilo svoje poslanie a vypadlo zo svojej úlohy lebo
Turkov sa už sotva niekto v Európe bojí, iná moc, a to slovanská, vzala im ďalšiu chuť
na dobýjania (obzerá si ich aj denne pilne, či sú už dosť krehkí na cisársky rez), národy
Rakúska, najmä slovanské sa zobudili k duševnému životu a cítia potrebu takéhoto
rozletu vrúcne, preto však už tieto národy nepokladajú za potrebné dať sa ďalej viesť
po šnúrke, ale chcú byť činní sami pre seba a konať vo vlastnom mene. To je príčina,
prečo sa stále odpútavajú od Rakúska a oduševňujú sa želaním pripojiť sa k vlastnej
národnej skupine.
(...)
(IV.) Myšlienka urobiť z Rakúska oporný bod pre slovanské kmene v strednej
Európe vyšla z hláv Čechov, menovite je výtvorom mnoho znalého a usadlého, ale
bezmyšlienkovitého a krátkozrakého českého historiografa Palackého,(3) ktorý sa
ostatne pri jej koncipovaní dal do vleku českej šľachty prívrženkyne Rakúska. Čechom
sa pritom otváral výhľad na hegemóniu nad slovanskými kmeňmi v Rakúsku, ba cez to
ešte aj na pretvorenie Rakúska v ich zmysle, čo by nevyhnutne položilo moc do ich rúk a
tak sa tejto myšlienky chopili tým viac, že aj svojím katolicizmom gravitovali k
Rakúsku. Usilovali sa všemožne, aby tejto myšlienke razili medzi Slovanmi cestu a aj sa
im podarilo získať pre ňu tzv. ilýrizmus.(4) ... Keď nastali najnovšie zmätky,(5) našla sa
prvá príležitosť dať Spolok (6) do činnosti a tak Čechov narýchlo povolali na tak často
spomenutý Slovanský kongres do Prahy s úmyslom pohnúť všetkých Slovanov Rakúska
k nasledovaniu českého smeru. Na kongrese boli Česi neobyčajne činní pre svoje
maximy(7) a takrečeno ich nanútili svojim bratským kmeňom, hoci niektorým sa
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správnosť tohto postupu nepozdávala a ani sa nemohli patrične vyjadriť a osvojiť si ich
pre rozpustenie kongresu v dôsledku Windischgrätzovho bombardovania, pod tlakom
okolností viac mlčanlivo vyhoveli českým požiadavkám a správali sa v skoro nastalých
búrkach poväčšinou v tomto zmysle. Ale ako to všetko skončilo a kto nazbieral z toho
plody, vie každý. Sklamané sú nádeje, zlomené rakúsko-slovanské srdcia a pôvodca tejto
politiky, Palacký, je Rakúšanmi označený za radikála a pokladaný za nepriateľa tej
vlády, ktorej zo všetkých najviacej pomohol z núdze... Takto sa teda osvedčila rakúskoslovanská politika! Ó kiež by každé separatistické úsilie bolo aj v ďalšom pokryté
rovnakou hanbou a nech sa rovnako potresce! Akúže vďaku dala rakúska vláda
slovanským kmeňom, ako odpovedala na jej úsilia a tisíceré obete na udržanie
Rakúska? Samostatne si vládnúce národy strčila do jarma krutej byrokracie, na každý
prejav predtým slobodného a nenúteného správania týchto národov nastavila tisíc uší
polície, odpovedala zavedením nemeckej reči medzi tými kmeňmi, kde doteraz ešte
nevládla a s jej udržovaním tam, kde ju už predtým bola kmeňom nanútila; odpovedala
nemeckými byrokratmi medzi jednými, maďarsky zmýšľajúcimi úradníkmi medzi
druhými, aby všade tlačila na slovanský život a aby ho utláčala; napadla priamo
slovanské úsilia, okrem toho však zadĺžená, chudobná a bez úveru, siahla na vlastníctvo
národov zvýšením daní, pričom sa ešte národy trápia... Toto je obvyklá rakúska vďaka!
Maďari sa búrili proti Rakúsku, usilovali sa o jeho zničenie od základu, zvrhli a
prekliali jeho dynastiu, nahromadili na ňu a na celé Rakúsko samý posmech a hanbu a
pozrime sa, ich súdy sa skončili o rok prv ako nad ľahkomyseľnými pražskými
chlapcami,(8) o ktorých sa len hovorí, že chceli niečo podnietiť! Áno, Maďari boli druhí
v zväzku na utláčanie Slovanov a odtiaľ ohľady a milosť pre nich! V štátnej rade(9) sa
rozhodlo, že len nemecký a maďarský jazyk majú ostať ako diplomatické v Rakúsku
pre všetku budúcnosť; všetky ostatné jazyky, najmä slovanský, hoci je majetkom 16
miliónov ľudí v Rakúsku, sa z toho miesta navždy vylúčili; Slovanov si len ulovili a
ukázali Maďarom ako strašidlo v pozadí.... Pri Palackého federácii šlo by Rakúsko v
ústrety úplnému rozpadu a Metternich asi dobre vedel, čo robí, keď držal všetky
národnosti Rakúska zajaté a všetkým, okrem maďarskej, ktorú nestačil ovládnuť,
povolil iba malý zdanlivý život. Slovanské Rakúsko prepusťme niekoľkým českým
aristokratom, niekoľkým katolíckym biskupom a ich lacným služobníkom!“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Ako prvú možnosť koncepčného riešenia slovanskej otázky rozoberal Ľ. Štúr ideu
federatívneho slovanského štátu, pre ktorú však podľa jeho náhľadu nie sú zrelé
podmienky.
Východná marka Franskej ríše - pozri kapitola Veľká Morava.
Ide o koncepciu austroslavizmu Františka Palackého (1798-1876), ktorú chápal ako
protiváhu voči silnejúcemu tlaku postupne sa zjednocujúceho Nemecka.
Snahy o zjednotenie južných Slovanov.
Revolučné udalosti roku 1848.
Ľ. Štúr naráža na spoluprácu rakúskych južných Slovanov s rakúskou vládou,
postavenú na základe podpory privilégií pre šľachtu a prorakúsky katolicizmus. Práve
túto spoluprácu nazval spolkom.
Maximálne požiadavky.
Študentmi, ktorí v júni 1848 bojovali na pražských barikádách.
Štátna rada nahrádzala parlament po jeho rozpustení.

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 166-170.
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6. Októbrový diplom cisára Františka Jozefa

20. 10. 1860

Desať rokov trvala v Rakúsku vláda reakcie, ktorá je známa pod názvom bachovský
absolutizmus. Alexander Bach (1813-1893), rakúsky minister vnútra v čase od 28. júna 1849
do 21. augusta 1859, sa pokúšal o nemožné - vývoj zastaviť tvrdými represívnymi
opatreniami. Jeho odvolanie otvorilo cestu k novým možnostiam. Dňa 20. októbra 1860 vydal
cisár František Jozef I. rámcový ríšsky zákon, známy ako Októbrový diplom. Zriadil síce
krajinské snemy, vybavené istými právomocami, ale moc si podržala Viedeň. V Uhorsku boli
obnovené niektoré bývalé ústredné orgány, čo časť maďarskej politickej reprezentácie
privítala, ale väčšina požadovala návrat k marcovým zákonom z roku 1848. Októbrový
diplom nenašiel pozitívnu odozvu ani medzi Slovákmi, pretože župné úrady a súdy na
Slovensku opäť vydal do rúk miestnym Maďarom.
„My, František Jozef Prvý, z Božej milosti cisár rakúsky, kráľ uhorský a český
atď., týmto všetkým na vedomosť dávame: ...
I. Právo, zákony dávať, meniť ich a rušiť, bude uskutočňované Nami a našimi
následníkmi jedine spoločne s krajinskými snemami riadne zhromaždenými a prípadne
ríšskou radou, do ktorej budú snemy vysielať istý počet členov, ktorú ustanovíme.
II. Všetky záležitosti, týkajúce sa zákonodarstva, ktoré sa vzťahujú na práva,
povinnosti a záležitosti spoločné pre všetky kráľovstvá a krajiny Našej krajiny,
menovite zákonodarné záležitosti. týkajúce sa mince, peňazí a úveru, cla a obchodu, aj
pravidiel ceduľového bankovníctva; ako aj záležitosti zákonodarné, týkajúce sa
pravidiel poštovníctva, telegrafov a železníc, rovnako i spôsobu a usporiadania vojenskej
povinnosti, majú sa v budúcnosti prerokúvať v ríšskej rade a s ríšskou radou a s jej
pomocou vybavovať; taktiež jedine s povolením ríšskej rady sa majú nové dane a dávky
uvádzať, dane a poplatky už zavedené, najmä ceny soli, zvyšovať, podľa Nášho
rozhodnutia z 17. júla 1860 nové pôžičky vyhlašovať; terajšie štátne dlhy konvertovať a
hnuteľný štátny majetok predávať, meniť alebo zaväzovať;, nakoniec sa majú pomocou
ríšskej rady rozpočty štátnych výdavkov na budúci rok skúšať a na isto stavať a taktiež
skúmať závery štátnych počtov a výsledky ročného hospodárenia s financiami.
III. Všetky ostatné záležitosti, týkajúce sa zákonodarstva, ktoré vo vyššie
uvedených bodoch nie sú menované, budú vybavované podľa ustanovení na krajinských
snemoch, a to kráľovstvách a krajinách k uhorskej korune príslušných podľa ich
predchádzajúcich ustanovení, v našich ostatných kráľovstvách, ale podľa ich
krajinských poriadkov...
Záležitosti, o ktorých rokovať neprislúcha výhradne ríšskej rade, budú sa môcť
spoločne prerokovávať iba vtedy, keby to ten-ktorý krajinský snem žiadal a v tomto
smere podal návrh...
Dané vo Viedni, hlavnom a sídelnom meste Našom, dňa 20. októbra roku tisíc
osemsto šesťdesiatšesť, panovania Nášho roku dvanásteho.
František Jozef m. p.“(1)
(1)

Manu propria - vlastnou rukou.

Preložené podľa: Veselý, Zd.: Dějiny českého státu v dokumentech, Victoria Publishing, Praha 1995, ss. 267268.
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7. Schmerlingova ústava

26. 2. 1861

Základnou úlohou Schmerlingovej ústavy(1), vydanej cisárskym patentom z 26.
februára 1861, bolo uskutočniť hlavné zásady Októbrového diplomu. Ústava sa Uhorska
dotýkala len okrajovo, odvolávajúc sa na skutočnosť, že základné problémy správy v Uhorsku
mal vyriešiť Októbrový diplom. Vzhľadom na to, že už jeho prijatie sa stretlo s odporom
nacionálnej časti maďarskej politickej reprezentácie, ani Schmerlingova ústava medzi nimi
nenašla ohlas. Situácia sa vyhrotila 22. augusta 1861, keď panovník rozpustil uhorský snem a
27. októbra 1861, keď boli rozpustené municipiálne výbory a na ich miesto nastúpili kráľovskí
komisári.
„My, František Jozef Prvý, z Božej milosti cisár rakúsky, kráľ uhorský a český...
II. Čo sa týka Našich královstviev Uhorského, Chorvátskeho a Slavónskeho, tiež
Nášho veľkokniežatstva Sedmohradského, urobili sme už Našim ručným listom, daným
dňa 20. októbra 1860, patričné opatrenia, aby sa predošlé krajinské zriadenia v súlade s
uvedeným diplomom Naším a v medziach v ňom vymeraných obnovili...
Dané vo Viedni, hlavnom a sídelnom meste Našom, dňa dvadsiateho šiesteho
februára tisíc osemsto šesťdesiateho prvého, panovania Nášho roku trinásteho.“
(1)

Ústava, ktorá získala meno podľa svojho tvorcu štátneho ministra Antona von
Schmerlinga (1805-1893)

Preložené podľa: Veselý, Zd.: Dějiny českého štátu v dokumentech, Victoria Publishing, Praha 1995, ss. 270271.

8. List J. M. Hurbana Františkovi L. Riegrovi

1861

Prijatie Októbrového diplomu oživilo pokusy slovenskej politickej reprezentácie o
presadenie slovenských požiadaviek. Krátko po jeho vydaní ich zhrnul vo svojom liste
českému politikovi Františkovi Ladislavovi Riegrovi (1818-1903) J. M. Hurban.
„Žádáme si tedy:
1. Aby budoucí sněm uherský zřetelným, žádné pochybnosti místa nedávajícím
zákonem vyslovil, že každý rodák uherské krajiny, buď si on z kteréhokoli kmene:
Chorvát, Maďar, Němec, Roman, Rusín, Slovák anebo Srb (jména kmenů jsem postavili
pořádkem abecedným), který všestranné povinnosti statečného člověka věrně plní, jest
dobrý občan uherský a tak při rovných povinnostech i používání rovného konštitučného
práva zasluhuje. Žádáme pak dále, aby v příslušném článku zákona a vůbec ve všech
úřadných, našeho kmene se týkajících spisech i jméno Slováků vlastním výrazem našim
spomenuto bylo, a ne slovem “Tót”,(1) kteréž jen posměšná nespravedlivost vymyslela,
aby se tak i památka ohavného přísloví “Tót nem ember” (Slovák není člověk)
vykořenila. Takto i my bratrům Maďarům vždy vlastní jméno jejich dáváme.
2. Nejvzácnejší konstitučné právo jest: vzdělání národu pomocí mateřinské řeči
jeho: a proto žádáme národní slovenské školy, elementárne, průmyslové i vědecké. ...
Rovnoprávnost škol nech se vztahuje na všechna vyznání, pro nás ale Slováků, kydyby se
snad nová právnická akademie z jakýchkoli příčin založiti nemohla, budiž košická
8

právnická akademie někam jinam do středu slovenských stolic přenesena...
3. K dalšímu vzdělání kmene našeho žádáme, aby se nám v ničem konštitučné
právo spolkovitosti neskracovalo, tak abychom vědecké, literárne, průmyslové,
hospodářské spolky volně zakládati a vůbec všech prostředků k rozvoji národní
vzdělanosti, to se rozumí, že při věrném plnění zákonů krajinských, užiti mohli.
4. Co se stoličné správy dotýče, v čistě slovenských stolicích, t.j. kromě
slovenských žádné jiné obce není, jako jsou stolice: Trenčín, Liptov, Orava, Turec,
Zvolen a Šaryš, budiž ona čistě slovenská, nebo jen tak (dle sprvedlivého učení liberálné
stránky maďarské) i národ náš pocítí, že “se sám spravuje”. - Řečnění tedy ve stoličních
zhromážděních, vedení protokolu a vydávání kterýchkoli úřadných listin budiž
pravidelně slovenské... V míchaných stolicech, kde Slováci v kompaktných masách žijou,
jakož jsou: Prešpurek, Nitra, Hont, Novohrad, Gemer a Malý Hont, Spiš a Zemplín,
budiž při podělení stolice na zřízení okresů slovenských hleděno a jeden z podžupanů
nechať správu jedné, druhý druhé částky na starosti nosí. Řečnění ve shromážděních
míchaných stolic budiž rovnoprávné, aby se tak mateřinská řeč naše, “přede dvéře
stoličného domu” nevyhazovala...
5. Strany užívání národních jazykův u zemského sněmu doufanlivě očekáváme
spravedlivé rozhodnutí jeho. Pakliže jiným kmenům zákonně povoleno bude
mateřinského jazyka ve sněmovně užíti, toto právo i pro kmen slovenský co
nejdůrazněji žádáme.
To jsou toužby naše, k jejichž odůvodnění zajisté slov šířiti netřeba. I my máme
naše historické právo, kteréž neblahé události národního života našeho zničiti mohly,
právo to nejstarší, poněvadž od nepaměti lidské v této drahé naši domovině
přebýváme...“
(1)

Posmešné označenie Slováka v maďarčine.

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 236-237.

9. Memorandum národa slovenského

6. - 7. 6. 1861

V dňoch 6.-7. júna 1861 sa v Turčianskom Sv. Martine konalo slovenské celonárodné
zhromaždenie. Schválilo ucelený národný programový dokument - Memorandum národa
slovenského, ktorého zásady vypracoval Štefan Marko Daxner (1822-1892), rodák z Tisovca,
okr. Rimavská Sobota. V tomto dokumente bola vytýčená požiadavka zvýšenia samostatnosti
Slovenska, v texte označovanom termínom „Okolie“. Súčastne s tým bol ustanovený národný
výbor, ktorý mal koordinovať ďalšie akcie slovenského národného hnutia.
„My teda z ohľadu odstránenia krivdy tejto žiadame:
I. Aby osobnosť národa slovenského a vlasteneckosť reči slovenskej zákonom
pozitívnym a inaugurálnymi(1) diplomami uznaná a uznaním tým oproti zlomyselným
útokom nepriateľov svornosti národov zabezpečná bola.
My národy považujeme za uprávnené osoby človečenstva, v ktorých ono, trebárs
v rozličnej podobe, k určeniu svojmu, t.j. k dokonalosti sa vyviňuje.
Prirodzená vec je, že sa definície tejto z ohľadu nás samých, a v poťahu nášho k
národom tým, s ktorými vlasť máme spoločnú, pevne držíme.
Akokoľvek u jednotlivca uznanie jeho osobnosti je prvou výnimkou slobody a
rovnoprávnosti občianskej, tak medzi národami uznanie osobnosti národnej je prvou
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výnimkou rovnoprávnosti národnej; ba práve táto poslednia nezmyslom by bola tam,
kde osôb národných, na ktoré by sa ona vzťahovala, niet, alebo kde osoby tie zákonitého
uznania nemajú.
Centralizácia minulých jedenásť rokov neuznávala osobnosti národnie: preto na
miesto sľúbenej rovnoprávnosti, dala národom rovnobezprávie.
My neveríme, žeby mužovia tí, ktorých občania vlasti tejto jako zákonodarcov na
snem krajinský poslali, znovuzrodenie centralizácie takej, trebárs v podobe ústavnej
docieliť chceli, a preto ešte raz v dôvere vlasteneckej opakujeme, že uznanie osobnosti
národnej je prvou výnimkou rovnoprávnosti národnej, je uhelným kameňom stavby
ústavnej, ktorá jedine na prirodzenom, prozreteľnosťou božou danom základe pevne a
trvácne k prospechu a blahu vlasti celej vystavená byť môže.
Že ale všetko, čo v materiálnom svete jestvuje, len v čase a v priestore jestvovať
môže: preto potreba je
II. Osobnosť našu národniu uznať v priestore tom, ktorý ona jako súvislá
nepretržitá masa skutočne zaujíma, pod menom horno-uhorského slovenského Okolia ,
so zaokrúhlením stolíc podľa národností.
Žiadosť túto neodolateľnou činí sama podstata rovnoprávnosti národnej, bo
žiaden národ nejestvuje len vo vidine, ale i v skutočnom svete. Nie je teda dosť uznať
osobnosť jeho v holej všeobecnosti, ale potreba je, každý národ uznať tak ako je
vskutku, v priestore tom, ktorý on zaujíma, a ktorý mu prozretedlnosť božská
vyznačila. Ba do protimluvy a nedôslednosti upadnul by ten, ktorý by osobnosť národa
uznal, medze ale tie, v ktorých osobnosť tá obsažená je a v ktorých ona skutočnou sa
stáva, neuznal by.
Keď prez toľké stoletia v ústavnom Uhorsku dištrikty Kumánov a Jazygov,
mestá hajdúcke, 10 obcí kopijníkov, 16 miest spišských a 44 stolíc, navzdor ťažkostiam
polohopisným, ako osobitnou municipálnou správou nadané korporácie(2) bez
najmenšej nesnádze pre vlasť jestvovať mohli, keď pred rokom 1848 vlasť naša vo
svojej vnútornej organizácii bez najmenšieho nebezpečenstva celosti a jednoty svojej na
4 dištrikty(3) rozdelená byť mohla, nevidíme príčiny, prečo by jeden súvislý celok
tvoriaci národ slovenský, v priestore tom, ktorý mu príroda sama vyznačila a ktorý on
skutočne zaujíma, pri nastávajúcom organizovaní krajiny a stolíc, ktoré od teraz
zasedajúceho snemu očakávame, ako jedno hornouhorské slovenské Okolie vo vlasti
našej miesta nájsť nemohol - tým viac, že uznanie takého skutočná rovnoprávnosť
neomýlne predpokladá a výhody z jednoty reči v jednom Okolí, jak pri správe političnej
a súdnoprávnej, tak najmä pri zdarnom vývine slobody občianskej pochádzajúce silno
odporúčajú.
Slovenské čiastky stolíc - Prešporskej, Nitránskej, Tekovskej, Hontianskej,
Novohradskej, Gemerskej, Torňanskej, Abaujvárskej a Zemplínskej - národopisnou
čiarou označené, môžu sa bez významných ťažkostí alebo jako nové župy usporiadať,
alebo kde to nemožno, susedným slovenským stolicám privteliť.
Utvorenie spôsobom horespomenutým jednoho hornouhorského slovenského
Okolia v dosavadnom politickom podelení Uhorska žiadnej nerobilo by premeny, len tú,
že na miesto mrtvých hraníc, na ktorých dosiaľ 4 dištrikty vlasti spočívali, nastúpili by
medze živé, nie ľubovôľou ľudskou, ale rečou a národnosťou a tak vôľou božou a
prírodou samou nezrušiteľne určené...
III. Jestliže rovnosť je ona miera, ktorou sloboda a právo miliónov občanov v
živote občianskom skutočným sa stávajú a všetkých údov obce v jeden harmonický
celok, v jednu slobodnú obec spojujú, tým vätšia potreba je, v jednej vlasti, ktorá
harmonickým celkom národov v nej žijúcich byť má, práva národnie a práva reči
mierou touto rozmerať.
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Podľa zásady tejto žiadame, aby v Okolí národ náš zosobňujúcom:
1. Jedine a výlučne reč slovenská bola žlebom tým, ktorým tok života verejného,
občianského a školského prúdiť sa má; ona jako obraz, ktorým národ sám seba v ríši
duchovnej spredmetňuje, ona jako jediný prostriedok, jediné dvíhadlo vzdelanosti
národnej, nesmie byť v priestore národa svojho, v dome svojom, na užší okres, na úlohu
slúžky obmedzená, ale musí byť práve tak upravená, jako život národa samého v
medzách svojich uprávnený je.
Žiadame teda, aby vzhľadom na nás Slovákov, pri nastávajúcom zriadení krajiny
a stolíc, v Okolí slovenskom jeden odvolávací súd, tak tiež aspoň jeden zmenkový súd,
pri ktorých by úradnia reč slovenská bola, utvorený bol; aby pri najvyššom súde
krajinskom, taktiež i pri najvyšších správnych dikasteriách(4) krajinských mužovia
obecnou mienkou slovenskou za národovcov slovenských uznaní, nasledovne i v reči
slovenskej dokonále zbehlí v pomeru počtu obyvateľstva jako referenti s potrebným
osobníctvom postavení boli, ktorí by tam nie len úradné práce konali ale spolu v čas
potreby i záujmy slovenského národa zastávali.
To samé platí pri ustanovení komisie k vedeniu záležitosti školských.
2. Čo sa týče čiary tej, ktorá sa medzi rečou diplomatickou a našou rečou
národňou vo vlasti našej tiahnuť má, v ohľade tomto musíme najskôr rozlúštiť otázku
tú, čo je vlastne reč diplomatická.
Náhľadom naším je ona medzi národmi rozličných jazykov "prostriedok
spoločného usrozumenia sa". V tejto definícii jej medze samé od sebä sa označujú,
menovite označuje sa to, že ona tam, kde nie je vlastnou rečou národa, nesmie si
osobovať právo reči národnej, že nesmie ani na piaď zaujať pre sebä z poľa toho, ktoré
druhej reči národnej patrí, že jej medze a práva počínajú sa tam, kde výlučné medze a
práva reči národnej prestávajú, tedy, aby sme poťažne na nás Slovákov hovorili, jej
medze počínajú sa za medzami Okolia nášho slovenského, v dopisoch so stolicami
neslovenskými a neslovanskými, vo vnútornom úradovaní a vzájemnom úradnom
obchode najvyšších správnych a súdnych vrchností krajinských, ktorých úkol na celú
krajinu sa vzťahuje (nerozumejúc sem záležitosti stránok, ktoré vždy v patričnej reči
národnej vyridzované byť majú), konečne na spoločnom sneme krajinskom,
nevytvárajúc pri tomto posledňom užívanie iných rečí krajinských.
My Slováci, ktorým na svornosti národov uhorských ďaleko viac, ako na vlastnej
márnej chlúbe záleží, hotoví sme na slušné medze obmedzenú diplomatičnosť reči
maďarskej vo vlasti našej uznať, nie ale preto, jako by sme snáď skrze to
naduprávnenosť národnosti a reči maďarskej nad národnosťou a rečou našou uznávali,
nie, - tak hlboko sme nepadli, ani jako národ tak hlboko padnúť nemôžeme, zreknúť sa
hodnosti našej národnej nikdy nemôže byť úmyslom naším, ale preto, aby sme bratom
našim Maďarom neodtajiteľný dôkaz podali toho, že k vôli svornosti národov
uhorských my i najsvätejších, Bohom daných a s nami zrodených právach našich
samých sebä naskoľko to bez hrubej samovraždy možno je, zaprieť hotoví sme.
Podľa zásady vyše spomenutej žiadame a žiadať musíme:
3. Aby snemové artikule tie, ktoré sa s rovnoprávnosťou a slobodou národov
nezrovnávajú, menovite art. 16:1791, 7:1792, 4:1805, 3: 1836, 6:1840, 2:1844, 5. §3:1848 a 16 lit. e. 1848 zákonom pozitívnym vyzdvižené boli.
Niet národa, ktorý by v láske a žiarlivej pridŕžavosti sa k reči a národnosti svojej
bratov našich Maďarov prevyšoval. A či srdcia a mysle naše tvorca sveta podľa inších
pravidiel utvoril, ako srdcia a mysle Maďarov? Čo jich bolí, to bolí i nás, čo jim
pokladom je, to i nám pokladom je, práve tak drahým a neoceniteľným, i nám je reč
naša najkrajšia, najľubozvučnejšia, i nám je ona jediným prostriedkom vzdelávania sa
národnieho, i nám je ona obrazom duchovnieho sveta nášho, a my tak dobre jako
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Maďari cítime to, že duch slobody a zápal vlastenecký v rečí našej nám sa zjavujúci,
magickým spôsobom preniká a obživuje vnútornosti naše, kým naproti tomu ten istý
duch, ten istý zápal v reči nevlastnej, v rúchu cudzom k nám prichádzajúci, nevlastným,
cudzím sa nám byť vidí. Reč naša je tak tuho so slobodou našou občianskou a s
vlastenectvom naším dovedna spojená, že ju v jej prirodzených medzách a právach, len
s týmito spolu potlačovať, alebo uznávať možno.
Žiadame ďalej.:
4. Na sneme samom zhotovenú osnovu zákonov reči našej hodnovernú.
Žiadame:
5. Aby nám k náležitému politickému a právnemu vychovávaniu a vzdelávaniu
slovenskej mládeže v príhodnom meste slovenskom akadémia právnická a mimo toho
katedra reči a literatúry slovenskej na univerzite peštianskej na útraty krajinské
založené boli, tým viac, že univerzita tá na horných Slovákmi obývaných stranách
Uhorska značné statky drží. Taktiež, aby ústavy naše literárne z krajinských dôchodkov
pomerne podporované boli.
6. Aby literárne i mravno-vzdelavateľné národnie spolky právom slobodnej
asociácie zakladať a k cieľom tým potrebné príspevky zbierať nám vždy dovolené bolo.
7. Obciam slovenským v živle inonárodnom jako i obciam inonárodným v
stoliciach slovenských osihoteným a vyhraničiť sa nemohúcim už následkom zásady
samosprávy občianskej náleží právo to: v obvode občianského života svojho reč svoju
vlastnú užívať a národnosť svoju slobodne pestovať a vzdelávať.
Nech nikto neobviňuje nás z prepiatosti, že reč našu vo vlasti našej, v rodisku
našom a v priestore tom, v ktorom ona domácou je, jako dvíhadlo verejného
občianskeho života nášho zabezpečenú mať chceme. My reč našu nikomu nenatískame;
len to žiadame, aby reč naša z jej prirodzeného práva vytiskovaná nebola.
8. Žiadame, aby pri očakávanom reorganizovaní tabule veľmožov, jestliby sa
také na základe záujmov stalo, pritom mimo iných záujmov i záujmy národnosti a
menovite našej slovenskej národnosti do ohľadu vzaté a pomerne zastúpené boli.
IV. Konečne osvedčujeme, že záujmy národa slovenského ohľadom slobody
občianskej sú tie samé, sú jednostajné so záujmami všetkých uhorských, z ohľadu
slobody národnej ale so záujmami všetkých doteraz zákonami utlačených národov,
menovite Rusínov, Rumunov, Srbov a Chorvátov, takže v priestore tom, ktorý národ
slovenský obýva, úplne to isté žiada pre sebä (ohľadom totiž národosti a slobody), čo
bratia Maďari skutočne už majú, a zato aj jedon za všetkých a všetci za jednoho dobre
stáť a bojovať chce.
Táto solidárnosť, s ktorou pred očami národov slobodných uhorských k
záujmom slobody a národnosti sa hlásime, vynútená je utlačením národov
nemaďarských.
Toto sú teda žiadosti naše, ktoré z ohľadu prevedenia rovnoprávnosti národnej
snemu nášmu prednášame.
Bez uznania osobnosti našej národnej, bez vyznačenia Okolia toho, v ktorom
osobnosť tá obsažená je, bez rovného práva rečiam a národnosťam v jich osobitných
národopisných medzách pre nás opravdivej rovnoprávnosti niet.
Opakujeme ešte raz, že rovnoprávnosť národnia je svetoduchom prinesený
základný kameň celosti a jednoty vlasti našej spoločnej; ona prebudená súc raz, neusne
viacej, ale len zosilňovať sa bude v podvedomí národov; z jej ceny teda nič sa nemôže
stiahnuť a objednať, ako sa nemohlo objednať z ceny nekdajších kníh sybilinských.
História ale učí nás, že v osudných dobách národov alebo štátov zameškaná príležitosť
nikdy viacej sa nevráti.
Heslo naše je: jedna, slobodná, konštitucionálna vlasť, a v nej sloboda, rovnosť a
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bratstvo národov!
V Turčianskom Svätom Martine dňa 7. Junia 1861.“
(1)
(2)
(3)
(4)

Najvyššími.
Politické útvary s vlastnou samosprávou.
Obvod, okres.
Najvyššie štátne úrady v Uhorsku.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 231235.

10. Uzavretia Slovenského národného zhromaždenia v Turčianskom Sv.
Martine
7. 6. 1861
Návrh Štefana M. Daxnera bol prerokovaný na národnom zhromaždení. Výsledky
rokovania boli sformulované v Uzavretí Slovenského národného zhromaždenia a väčšina z
nich sa dostala do textu Memoranda, ale niektoré nie.
„Slovenské národné zhromaždenie rieši a uzaviera:
II. Žiadať výslovne, zjavne a slávnostne, aby osobnosť národa slovenského sťa
národa samostatného, jednocelistvého, slobodného ... uznaná bola...
III. Žiadať výslovne... aby priestor ten(1) v zákonoch ... verejné vlastné meno:
Hornouhorského slovenského okolia nosiť smel a mal: žiadať zároveň, aby pri
nastávajúcej organizácii krajiny, stolice s Okolím tým hraničiace, v ktorých Slováci s
inorodými susedia, podľa národnosti zaokrúhlené boli.
IV. Žiadať ... aby v obvode Okolia, národ slovenský zosobňujúceho, jedine a
výlučne reč slovenská zákonom krajinským uznaná a ustanovená bola za žľab ten,
ktorým tok života verejného, občianského, cirkevného a školského prúdiť má - dľa
ktorého zákona teda reč slovenská v priestore národa slovenského, v dome svojom,
nesmela by na užší okres, na úlohu slúžky obmedzená - ale musela by tak upravená byť,
ako život národa samého v medziach svojich uprávnený je.
V. Žiadať..., aby ... v Okolí slovenskom jeden odvolací súd, taktiež aspoň jeden
zmenkový súd, pri ktorých by úradná reč slovenská bola, utvorený bol, ako pri
najvyššom súde krajinskom i pri najvyšších správných dikastériách krajinských
mužovia obecnou mienkou slovenskou za národovcov uznaní ... ako referenti s
potrebným osobníctvom postavení boli, ktorí by tam nielen úradné práce konali, ale
spolu v čase potreby i záujmy slovenského národa zastávali.
VI. Žiadať..., aby ... moc zákonodárna ... zriadiť ráčila v Okolí slovenskom
povereníctvo školské generálne, ktoré by ... právo reči slovenskej v školách vyšších,
nižších i pospolitých ... (mohlo) obhajovať, ďalej prednášky mluvnice a literatúry
slovenskej na všetkých školách slovenských ... pozorným a bedlivým okom strážiť,
dokiaľ na školách slovenských žiaci bez rozdielu národnosti nútení budú poslúchať o
jazyku a písomníctve maďarskom a nemeckom, dotiaľ cestou primeranou a horlivo
vymáhať, aby na školách inonárodných štúdium reči a literatúry slovenskej
bezvýnimočne ... zákonom uvedené a zabezpečené bolo...
VIII. Žiadať totiž slávnostne a pevne, aby články snemové, ktoré sa s
rovnoprávnosťou a slobodou národov nezrovnávajú(2) ... zrušené boli.
IX. Na vysokom, kde patrí a náleží miestne, dôrazne a neústupne žiadať osnovu
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zákonov v rečiach národných pre všetky národy, menovite ale v reči slovenskej pre
národ slovenský...
X. Žiadať..., aby ... v príhodnom meste slovenskom akadémia právnická a mimo
toho katedra reči a literatúry slovenskej na univerzite peštianskej, a síce na útraty
krajinské založené boli...
XI. ... žiadať, aby národu slovenskému literárne a mravovzdelávateľské spolky
právom slobodnej asociácie(3) zakladať a k cieľom tým potrebné príspevky zbierať
povolené bolo.
XII. Žiadať..., aby obciam slovenským v živle inonárodnom ... v obvode
občianského života svojho reč vlastnú užívať a národnosť svoju slobodne pestovať a
vzdelávať zákonom zabezpečené bolo...
XVII. Vypraviť do Pešti vyslanstvo dôstojné pod vedením Jeho Osvietenosti pána
veľžupana baróna Šimona Révayho ...aby, akonáhle Memorandum toto prepísané a
podpísané bude, bez odkladu do metropole vlasti vybrali sa a úlohu im zverenú,
velevážnu v sprievode požehnania a ochrany božej nastúpili.
XVIII. Vymenovať stály národný výbor ..., ktorý pod predsedníctvom slávne a
múdre sa tu predstavujúceho p. p. Jána Francisciho ... to isté Memorandum časom
príhodným vysokému snemu doručené a žiadúcim výsledkom korunované bolo: mimo
toho prevedenie uznesení zhromaždenia tohoto, včerajších i dnešných, v čas potreby
zvolanie na základe slobodnej spolkovitosti takéhoto valného národného zhromaždenia prozatýmne pokonávanie neodkladných prác a záležitostí národných, vôbec záujmy a
prospech všestranný národa slovenského na srdci a pamäti nosiť, ku všetkému tomu
menom národa a zhromaždenia ... za právo i povinnosť národnú pokladať si bude, - a to
s pomocou Hospodina, Boha všetkých národov trojjediného...
XXI. Zveľadenie časopisov slovenských, predovšetkým ale a nadovšetko
vystanovenie a zabezpečenie jedného politického denníka, povýšenie Pešťbudínských
vedomostí(4) za taký.
XXII. Naložiť viac ráz spomenutému stálemu národnému tamtomu výboru
dôrazne a úsilne, aby všetkými silami svojimi pracoval na vymožení a zriadení
zvláštnych spolkov hospodárskych pre Okolie slovenské, k tomu cieľu prostredkoval
osnovu stanov a ich najvyššie odobrenie, - uviedol do behu časopisy hospodárske, vôbec ničoho nepremeškal, čo by k pozdvihnutiu národného hospodárstva, priemyslu a
obchodu na Slovensku aspoň blahosľubné, požehnané prvé počiatky dokázalo.
XXIII. Bezodkladné vypracovanie stanov Matice slovenskej ako spolku
literárneho a jednoty milovníkov národa i života slovenského...
Ján Francisci, predseda
zápisníci:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Michal Mudroň
Pavol Mudroň
Viliam Paulíny-Tóth
Juraj Slota
Samuel Štefanovič
Ľudovít Turzo“(5)

Priestor v ktorom žijú Slováci ako nepretržitá masa.
Dokument vymenúva jednotlivé maďarizačné zákony.
Združovania.
Vydávané od 19. 3. 1861
Ján Francisci (1822-1905), rodák z Hnúšte, okr. Rimavská Sobota, Michal Mudroň
(1835-1887), rodák z Čabradského Vrbovku, okr. Krupina, Pavol Mudroň (1835-
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1914), rodák z Čabradského Vrbovku, okr. Krupina, Viliam Paulíny-Tóth (18261877), rodák zo Senice, Juraj Slota (1819-1882), rokák z Rajca, okr. Žilina, Samuel
Štefanovič 1822-1910), rodák z Banskej Bystrice, Ľudovít Turzo (1827-1896), rodák
z Ilavy-Klubušíc.
Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 320-325.

11. Správa snemového výboru o národnostnej otázke

1. 8. 1861

Okamžite po prijatí Memoranda protestovali proti jeho obsahu maďarskou väčšinou
ovládané mestské rady v Trnave, Trenčíne a vo Zvolene, ktoré sa ohradzovali proti aktivitám
“slovensky hovoriacimi Maďarmi zo severného Uhorska”. Uhorský snem na prijatie
Memoranda odpovedal správou svojho snemového výboru o národnostnej otázke.
„Výbor, ktorý bol zvolený, aby sa radil o národnostnej otázke, považoval
predovšetkým za dôležité vytýčiť hlavné zásady, podľa ktorých by sa táto úloha riešiť
mala.
K tomu je možný dvojitý postup, buď rokovať o tom, čo ako svoje želanie
prejavili národnosti v našej krajine, ako sa stalo napr. v pamätnom spise turčianskeho
zhromaždenia, rovnako tak na srbskom zjazde a potom u sedmohradských Rumunov,
alebo stanoviť hranice, v ktorých by sa jednotlivé národnosti voľne týmto smerom
rozvíjali.
Výbor zvolil toto druhé východisko, pretože sa podľa jeho rozumu nesrovnáva s
príkazom občianskej rovnosti, ustanoveným roku 1848, aby sa otázka, ktorá sa tak tesne
dotýka osobnej slobody, riešila tak, že by sa udeľovali výsady; pretože sú jednotlivé
národnosti krajinské rozptýlené a premiešané tak, že by sa tým ohrozila krajinská
politická jednota, alebo by sa z toho vyvinulo úplné utláčanie menších kmeňových
zlomkov, ktoré sú na území väčších národností; a potom tiež preto, že by tieto ústupky
istotne udržiavali nezhody medzi jednotlivými národnosťami a potláčali slobodné i
blahodarné zápolenie jednotlivcov i obcí na základe zákonnej rovnosti, pretože by sa
tým vyvolávalo a živilo bezúspešné úsilie o osobitné práva.
Uhorsko je, ako sa zdá, pre svoju osobitnú zemepisnú polohu určené
predovšetkým na to, aby riešilo národnostnú otázku, a to zákonom, pod ktorého
ochranou by sa spravodlivé potreby každého občana v každej končine jeho vlasti tak
zaopatrili, aby umožňovali a zabezpečovali rozvoj jednotlivých národností, ktoré je
nutné považovať za osobitné obce v slobodnom celku.
Základné prvky pre takéto zákonné konanie v našej krajine sú:
1, mestská samospráva, ktorá trvá už veky,
2. samospráva jednotlivých cirkví, ktorá má na starosti nielen cirkevné potreby,
ale stará sa aj o vnútorný poriadok a správu svojich škôl...
Pretože sme takto uvažovali a spolu s tým skúmali, čo ustanovujú staré stoličné
chorvátske práva a 5. článok zákona VIII. z rokov 1847-48 o Sedmohradsku, mali sme
za svoju povinnosť vysloviť predovšetkým dve hlavné zásady:
a, že uhorskí občania každého jazyka sú politicky jediným národom, jednotným
a nedeliteľným uhorským národom, ako si to žiada dejinná predstava uhorského štátu;
b, že všetky národy tejto zeme - Maďari. Slováci, Rumuni, Nemci, Srbi, Rusíni a
i., - sa majú považovať za rovnoprávne národnosti, ktoré majú právo na národné
osobitnosti a potreby, pokiaľ to dovoľuje politická jednota tejto krajiny, za podmienky
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neobmedzovanej osobnej slobody i spolčovacej slobody.
A. O národnostný právach, ktoré prislúchajú jednotlivcovi i spoločnostiam
Čl. 1. Každý občan má právo používať materinský jazyk pri podaniach na
vlastné obecné alebo stoličné úrady, rovnako na štátny úrad.
Čl. 2. Iné obecné alebo stoličné úrady sú povinné prijímať len tie podania, ktoré
sú napísané v niektorom jazyku, používanom v ich obci alebo stolici.
Čl. 3. Pri obecných poradách môže každý občan hovoriť materinským jazykom.
Čl. 4. Úradný jazyk každej obce ustanovuje obecný výbor; ako to požaduje
menšina, má sa aj jej jazyk používať pri úradnom rokovaní.
Čl. 5. Obecné úrady, ktoré úradne rokujú s jednotlivými obyvateľmi, sú povinné
používať ich jazyk.
Čl. 6. Cirkevné obce (község, obec) majú úplnú slobodu pri správe svojich
vnútorných záležitostí, obzvlášť v tom, keď si volia jazyk, v ktorom sa majú písať listiny
a úradné knihy a vyučovať v ich obecných školách.
Čl. 7. Každá cirkev a každá národnosť majú rovnaký nárok na štátnu podporu
pre také obce (alebo farnosti), ktoré nestačia vydržovať svoju vlastnú cirkev alebo
vlastnú školu.
Čl. 8. Každá cirkev a každá národnosť má priamo zakladať stredné a vyššie
školy; ustanovovať učebnú osnovu, poriadok i vyučovací jazyk pre tieto školy, aj pre
podobné školy, ktoré rozličnými cirkvami a národnosťami už sú založené, patria
osobám alebo zborom, ktoré ich zakladajú; vláde patrí právo vrchného dozoru.
Čl. 9. V štátnych školách ustanovuje vyučovací jazyk minister, ktorý pri
rozhodnutí musí dbať na to, akými jazykmi sa v tom školskom okrese hovorí.
Čl. 10. Na národnej univerzite sa majú založiť stolice jazykov a literatúr všetkých
národov, ktoré v krajine (uhorskej) bývajú.
B. O súdnom konaní
Čl. 11. Na súdnych úradoch smú všetci, kto majú právo hovoriť, používať
materinský jazyk.
Čl. 12. Všeobecný snem určí, ktorým jazykom sa má zapisovať v priebehu
súdnych konaní a ktorým jazykom majú úradovať nižšie súdy; zároveň sa však
zabezpečuje každej národnosti v susednom území právo žiadať, aby sa zápis viedol v jej
jazyku.
Čl. 13. Ak by za jazyk pre súdne zápisy nebola prijatá maďarčina, majú sa zápisy
viesť i v maďarskom jazyku, aby sa uľahčil vládny dozor.
Čl. 14. Súdni úradníci sú pri rokovaní s jednotlivcami alebo obcami svojho
okresu povinní používať ich jazyk, osobitne na ústnych poradách, ktoré sa týkajú
jednotlivých osôb alebo štátu.
Čl. 15. Súdne úrady korešpondujú v maďarskom jazyku, ale súdne úrady v
zmiešaných okresoch, ktoré majú ten istý úradný jazyk, smú korešpondovať v svojom
jazyku.
Čl. 16. Ak súdny úrad nepoužíva jazyk v ktorom úraduje iný súdny úrad a hovorí
s jednotlivcami alebo zbormi tohto okresu, musia sa všetky podania naň predkladať
zároveň v maďarskom jazyku.
Čl. 17. Súdne úrady korešpondujú so štátnymi úradmi v maďarskom jazyku.
C. O štátnych úradoch
Čl. 18. Rokovacím jazykom štátnych úradov je maďarčina.
Čl. 19. Úrady a štátne hodnosti sa obsadzujú na základe zákona V. z r. 1844
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podľa schopností a zásluh bez ohľadu na národnosť.
Čl. 20. Príslušný minister je povinný zariadiť, aby v rozličných štátnych úradoch
bolo ustanovené dosť osôb z každej národnosti, majúcich potrebné vedomosti, aby mohli
vybavovať podania od výborov, jednotlivcov i zborov rôznojazyčných stolíc.
Na toto sa musí dbať, i keď sa obsadzuje úrad vrchného župana.
Čl. 21. Poradným a rokovacím jazykom v sneme je maďarčina.
Čl. 22. Zákony sa musia vyhlasovať v jazykoch všetkých národností, ktorí sídlia v
uhorskej krajine, a to v správnom preklade, o ktorý sa postará samotný snem.
Čl. 23. Všetky zákony, ktoré protirečia týmto ustanoveniam, sa rušia, vrátane
obmedzení v č. 3. zákona V. z roku 1847-48, v čl. 2.e zákona CVI. z toho istého roku, č.
7. zákona VI. z roku 1840; taktiež sa opätovne rušia všetky nariadenia, ktoré obsahujú
sedmohradské Approbatis et Compilatis a ktoré ubližujú rumunskej národnosti.
Čl. 24. práva zaručené takým spôsobom všetkým národnostiam v uhorskej
krajine sa vyhlasujú za základný zákon a odovzdávajú pod ochranu národnej cti.
Úzke vzťahy, ktoré existujú v tejto krajine medzi kmeňovými a cirkevnými
útvarmi, spôsobujú, že sa ich požiadavky vôbec nemôžu rozlišovať, pretože sa úzko
preplietajú. A preto si želáme, aby sa osobitne vyhlásilo, že všetko, čo sa týka cirkevných
zborov a škôl, sa má považovať a riešiť tak, aby bolo v súlade so zákonmi našej
krajiny, upravujúcimi samosprávu rozličných cirkví, ktorých zachovanie si želáme;
osobitne si želáme, aby sa z tohto miesta slávnostne zaručilo zachovanie zákonov XXVI.
a XXVII. z roku 1790 a 1791, ktorými sa zaisťujú práva protestantov obojakého
vyznania a práva gréckej východnej cirkvi.
V dodatkoch k tejto správe podávame úctivo vysokému snemu listiny, ktoré boli
predložené výboru a osobitne rozklad pánov Aloiza Vlada a Zigmunda Popoviča, členov
tohto výboru.
V Pešti, 1. augusta 1861“
Preložené podľa: Scotus Viator: Národnostní otázka v Uhrách, Brno 1913, ss. 405-409.

12. Objasnenie návrhu zákona povereníctva uhorského snemu domu
poslancov v otázke národností
jeseň 1861
Správa snemového výboru sa stretla s negatívnym postojom nemaďarských národností
Uhorska. Na jej základné ustanovenia reagoval neznámy autor, ktorý pripomienky k nej
publikoval v nemčine vo Viedni.
„Tento návrh zákona je, uznať sa musí, opravdivé majstrovstvo maďarského
dŕžavného umenia, poneváč v ňom, trebárs so slušným a spravedlivým národným
nárokom nemaďarských národov uhorských vyhovieť malo, mnohými slovmi práve
Deákova(1) suverenita Maďarov, naproti všetkým ostatným, rozumie sa poddanými
ostať majúcim národom spôsobom veľmi určitým sa utvrdzuje.
Už zásada, z ktorej sa vychodí, že pojedinným národom sa dať majúce práva, nie
podľa jejich všeobecne vyslovených želaní formulovať, ale len hranice určiť majú,
medzi ktorými národy svoje poťažné nároky platnými urobiť môžu, ukazuje, že pri
spomenutom návrhu len o utvrdenie maďarskej suverenity, poťažne o pomer odvislosti
počtom od pristehovavších sa Maďarov vätších pranárodov uhorských šlo...
Podľa toho teda pochybovať nikto nemôže, že otázny návrh zákona, ktorý, jako
uznáva, aby trenice prekazil, len suverénnej maďarskej, žiadnej druhej národnosti v
Uhrách ale nič nekonceduje, predsa byť má naproti nemaďarským národom krajiny
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skutkom neobyčajnej veľkodušnosti. Jestli by ale o tom predca niekto pochybovať chcel,
nech si pomyslí na to často užívané a veľmi vhodné prirovnanie, že je Uhorsko v malom
to, čo Rakúsko vo veľkom, a jakoby v podobnom páde Maďari veľkodušnosť Rakúska
zvelebovali, jestliby toto pre všetky národy cisárstva, na príklad Maďarov následujúc,
vysloviť chcelo:
1. že v hraniciach ríše len jeden, historickému pochopu cisárstva rakúskeho
zodpovedajúci rakúsky národ je, že
2. všetky štátne vrchnosti výlučne len nemeckú jako úradnú reč užívať smejú; že
3. celkom nemeckými veľkými župami zaopatrené stolice medzi sebou a so
štátnymi vrchnosťami len v nemeckej reči obcovať, ba i nie nemecké prílohy do
nemčiny prekladať, protokoly ale na iste cieľom vykonania dozorstva štátu v nemeckej
reči viesť majú; že
4. v každom municipium, ba i v každej najmenšej obci na žiadosť dajedného
remeselníka alebo tovaryša sa nemecky úradovať a jeho prednášanie v municipálnych a
obecných poradách podobne v nemeckej reči sa vypočuť musí a že
5. v nedostatku snemov jednotlivých národov alebo krajín, len jeden ríšsky snem
vo Viedni je, pri ktorom za poradnú a pokonávajúcu reč sa rozkazovacím
nepodvratiteľným narídzením výlučne reč nemecká povyšuje.
Že by Maďari takýmto narídzením dokonale uspokojeni boli, ba i veľkodušnosť
v tejto prípadnosti suverénneho nemeckého národa rakúskeho zvelebovali, je, keď si
pomyslíme na základnú myšlienku vykupiteľa: “quid tibi fieri non vis, alteri
nefeceris”(2) celkom na jasnom, a práve v tom je najistejšia próba počtov nasledovne i
priateľského úmyslu, pristehovalých a preto suverénnych Maďarov, naproti poddaným
o mnoho početnejších praobyvateľov krajiny, tak nevývratne vyslovené, že proti tomu
pochybnosť pozdvihnúť by nič menej neznamenalo, jako velezradu alebo práve
reakciu.“
(1)
(2)

Ferencz Deák (1803-1876), liberálny politik, iniciátor rakúsko-uhorského vyrovnania.
Čo nechceš, aby tebe činili, nečiň druhým.

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 348-352.

13. Viedenské memorandum

12. 12. 1861

Keďže maďarské vládnuce kruhy reagovali na prijatie Memoranda národa
slovenského neobyčajne podráždene a navyše 21. augusta 1861 došlo k rozpusteniu
uhorského snemu, rozhodli sa členovia národného výboru obrátiť na Viedeň. Delegácia v čele
s banskobystrickým biskupom Štefanom Moysesom (1797-1869), rodákom z Veselého, okr.
Piešťany a superintendantom Karolom Kuzmánym /1806-1866), rodákom z Brezna,
odovzdala cisárovi 12. decembra 1861 pamätný spis, zložený zo zostručnenej podoby
Memoranda národa slovenského a Návrh na privilegiálnu listinu na zriadenie a organizáciu
slovenského Okolia.
„Dejepis tak dobre, jako i zriadenie Uhorska a označenie jeho hodnostárov
podávajú nepodvratné svedetstvo toho, že Slováci uhorskí už pred prisťahovaním
Maďarov do Uhorskej samostatný štát tvorili a na potešiteľnom stupni vzdelanosti stáli.
Ačpráve s koncom deviateho storočia skrze pristehovavších sa Maďarov z
úrodných rovín krajiny z vätšej čiastky vytisnutí, pri tom všetkom boli predca Slováci i
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dľa svedectva krajinských zákonov uhorských St. Stephani D.: L.I., Cap. VI., § 3,4,
vždycky za rovnouprávnený národ považovaní, kým sa r. 1791 zákonnými článkami 16
a 17 hegemonii Maďarov v Uhorsku základ nepoužil, a to sa skrze zákony 1792-7, 18054, 1808-7, 1827-ll, 12, 1830-8, 1836-3l, 37, 38 a 41, 1840-6, 42, 43 a 43, 1844-2 pomaly
systematicky i nevyvinulo.
Slováci od svojej mohutnejšej šlächty, pre výhody, ktoré jim hegemonia
Maďarov podávala, zvätša opustení, sa už roku 1843 osmelili skrze deputácie svoj
protest proti dovtedy neslýchaným prechmatom Maďarov pred Najvyšší trún zložit,
poťažne na Najvyššom mieste za odstránenie hroziaceho jim potlačenia prosiť.
Bohužiaľ, nenašla táto prosba dostatočného ocenenia, poneváč mužovia uhorskej
vlády, ktorí vätší vplyv mali, vtedy práve tak, ako i teraz, svoj celý vplyv na bezohladné
pozdvihnutie specifične maďarských záujmov vynaložili; a, poneváč i druhé
nemaďarské národy Uhorska od svojej šľächty podobne zvätša opustené, oslabené boli,
naproti tomu maďarský národ vo svojom upriaznenom postavení ani hraníc, ani miery
už neznal, museli roky 1848 a 1849 nasledovať, ktoré zo stránky maďarskej frakcie s
vypovedaním na sneme pozbavenia prestolu panujúceho domu, a následkom toho s
vojanským výbojom krajiny zakončili.
Slováci, verní svojim historickým pamiatkam, ani v týchto osudných časoch, čoby
len na okamih, sa nesklátili. Naproti tomu sa poponáhľali z jednej strany už vo svojom
dňa 10. Mája 1848 v Lipt. Sv. Mikuláši držanom národnom zhromaždení svoje
neodtajiteľné práva, jako rovnouprávnený pranárod uhorský reklamovať, z druhej
strany v záujme zákonitosti a zákonného poriadku osobitný vojansky ustrojený
dobrovolnícky sbor vys. vláde postaviť, a tým spôsobom svoju oddanosť svojej zdedenej
národnosti a spolu i Najjasnejšiemu panovníckemu domu skutkom dokázať.
Vaše Veličestvo ráčilo spravedlivé právo a zásluhy slovenského národa v Uhriech
o prestol a vlasť najmilostivejšie uznať, keď na poťažnú Veličestvu Vášmu r. 1849 v
Holomúci predloženú prosbu tohože slovenského národu, úplnú rovnouprávnenosť so
všetkými kmeňmi uhorskými prisľúbiť a zásadu národnej rovnoprávnosti i do ríšskej
ústavy od 4. Marca 1849 prijať ráčilo.
Bohužiaľ, zostali ale pri tom všetkom predlohy, ktoré slovenskí dôverníci vys.
vláde dňa 21. Apríla 1849 urobili, a prosbopis, v ktorom tíže 17. Sept. 1849 o utvorenie
osobitnej slovenskej korunnej zeme prosili bez výsledku, naproti tomu, na doliehanie
protivnej stránky, ktorú isté časové okolnosti podporovali, i ústava od 4. Marca 1849 sa
vyzdvihla, a v rokoch 1852 po 1860, trebárs najviac skrze nemeckých úradníkov, len na
zmocnení maďarského živlu s potlačením všetkých iných sa pracovalo, a sice tak, že keď
r. 1859 sa ríšska rada rozmnožila, vyše dvúch miliónov duší počítajúci Slováci v nej ani
jedného zastupiteľa nemali a následkom toho i Najvyšší vlastnoručný prípis dvorskému
kancelárovi bar. Vaymu od 20. Okt. 1860 len predošlú hegemoniu Maďarov prinavrátil,
práva a slušné žiadosti nemaďarských národov uhorských ale takmer celkom ignoroval.
Uprednostnenie Maďarov nad Slovákmi a inými nemaďarskými národami
uhorskými pomstilo sa i teraz, ako roku 1848, zase tým, že Vaším cis. kr. apošt.
Veličestvom zamýšľané vyrovnanie ústavných práv kráľovstva uhorského so záujmami
celej monarchie na neústupnom pridŕžaní sa takmer výlučne len z maďarských živlov
zloženého peštianského snemu i nemaďarským národnosťam uhorským neprajných
zákonov z r. 1848 sa rozrazilo, a tak otcovskému srdcu Vášho Veličestva iste bolestné
rozpustenie tohoto snemu vysloviť sa muselo.
Zo sľubov, ktoré Slováci podľa predneseného od r. 1848 a i v najvyššom čase
medzi iným v najnovšom uhorskému snemu dňa 21. Júlia 186l vydanom reškripte vo
veľmi určitých výrazoch dostali, bohužiaľ, ani jeden ani len z obďaleč sa nevyplnil, lež
Najvyšším prípisom od 20. Okt. 1860 vymenovaný dvorský kancelár bar. Vay zapríčinil
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utvorenie nie uhorskej, ale čisto maďarskej dvorskej kancelárie, maďarskej námestnej
rady, maďarskej kúrie, a vymenovanie maďarských veľkých županov, ktorí poslední
zase s pomocou pod ochranou maďarských vyšších vrchností sa utvorivšieho terorismu i
na slovenskom severe celkom maďarské stoličné kongregácie, a s pomocou týchto čisto
maďarské úradnícke sbory utvorili, takže Slováci bez ohľadu na jich veľký počet, bez
ohľadu i na jazyk súcich sil z verejného života celkom vytisnutí boli. Nie divu, že v
takomto položení, keď sa nemaďarským národom prislúchajúci jim vplyv na poťažné
stoličné zhromaždenia takmer celkom odobral, stolice po rozpustení snemu krajinského
v meravom odpore proti Najvyšším úmyslom Vášho Veličestva pokračovali, a tým v
najnovších časiech nastúpivšie vypovedanie stavu výnimečného zapríčinili.
A predca sú utrpenia verných Slovákov od dosavádnych ani teraz nie menšie; a
úmysly terajšej uhorskej vlády o úplnom potlačení všetkých nemaďarských národností
uhorských v najnovšom v nove ustrojení katolíckych škôl a vrchností tak zjavne sú
vyslovené, že strany toho žiadna pochybnosť povstať nemôže.
Verní Slováci znášajú i teraz, jako od r. 1848 počnúc, takmer nepretržene,
smutné následky spupnosti tej stránky, ktorá sa úplného osobitného postavenia v
cisárstve a výlučného panstva maďarského živlu nad všetkými ostatnými v Uhorskej
domáha. Tí samí Slováci budú museť ako dosiaľ, i teraz so stavom výnimečným spojené
následky mimo svojej viny znášať; a i pod výnimečným stavom podla obyčaje, na
upevnení tejto stránky a na oslabení Slovákov systematicky, a síce, čo každého verného
poddaného najviac zarmucuje, zrovna v najvyššom mene Vášho cís. kr. apošt. Veličestva
pokračovať bude.
V takýchto okolnosťach sa bezmála zase tá prípadnosť zavdá, že pri definitívnom
usporiadaní záležitostí, jako bezprostredne pred 20. Okt. 1860 sa zase nie celkom bez
príčiny bude môcť tvrdiť, že všetky národy uhorské jednako zmýšľajú a všetky
jednohlasne jako jeden muž nenarušené zadržanie zákonov z r. 1848 želajú.
Slováci uhorskí ale nemajú žiadnej viny na výstupku svojich potlačiteľov, oni
nepotrebujú stavu výnimečného, poneváč i bez neho jako loyálni poddaní svoju
občiansku povinnosť ochotne vyplnia, kadenáhle viacrazy sľúbená, i Najvyšším slovom
Vášho Veličestva zaručená rovnoprávnosť, teda možnosť za podieľ sa jim dostane, vo
svojej vlasti, ktorú nie menej, ba snáď rozumnejšie milujú nežli iní, zvlášte ale v
obývaných nimi čiastkach hornieho Uhorska, tak značnému ďaleko vyše dvúch miliónov
duší počitajúcemu národu zodpovedný vplyv a platnosť obsiahnuť.
V tejto záležitosti, jako rozpovedané, už r. 1843 jedno vyslanstvo prosby na
Najvyššom mieste prednieslo, tieže prosby r. 1849 v najvyššom dvorskom sídle v
Holomúci podobne najponíženejšie vyslanctvo, potom ale slovenskí dôverníci 21. Apr. a
17. Sept. 1849 obnovili, naposledy ale početné, dňa 6. a 7. Junia 1861 v Tur. sv. Martine
držané národnie zhromaždenie v prítomnom s najhlbšou pokorou pripojenom
memorandum bližšie formulovalo, poťažne požadavkom času pristrojilo.
Toto memorandum bolo k oddaniu snemu krajinskému určené, aby na tomto
základe želania národov uspokojujúci návrh zákona Vášmu cis. kr. apošt. Veličestvu
predložený bol. Poneváč ale uhorský snem na miesto toho, žeby naproti spravedlivým
požadavkám potlačených národov spravedlivým sa bol dokázal, proti spomenutému
memorandum s nadužitím moci úradnej municipií protesty zapríčinil a vôbec na
výlučné len maďarským záujmom priaznivé stanovisko tak zvaných 1848. zákonov
postavil, poneváč ďalej tenže snem práve preto je už rozpustený a účinkovať prestal, od
vrchnosti uhorskej vlády ale, podľa hore uvedeného žiadna pomoc očakávať sa nedá,
len jediná cesta nám pozostáva, aby sme sa bezprostredne k Vášmu c. kr. apošt.
Veličestvu obrátili, a na základe mnohých sľubov národnej rovnoprávnosti, obzvlášte
ale na základe Najvyššieho reškriptu na uhorský snem od 21. Julia 1861 najponíženejšie
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prosili:
1. Aby Slováci uhorskí, jako to staré uhorské zákony menovite III-ae-25, § 1 a 2,
1608; 13 a,c, 1608; 10, 1609-44 atď. dopúšťajú, práve tak ako Rusi, Srbi a Romani za
osobitný národ uhorský, uznaní, a tie kraje, ktoré tento národ ako nepretrhnutý celok
obýva, menovite v stoliciach Prešpork, Nitra, Tekov, Trenčín, Hont, Zvolen, Turiec,
Orava, Liptov, Novohrad, Gemer, Spiš, Šariš, Abauj a Turňa, jako osobitné
hornouhorské slovenské Okolie uznané a konštituované bolo.
2. Aby toto Okolie jako ucelistvujúca čiastka Uhorska všeobecnému uhorskému
snemu tak dobre, jako i najvyšším uhorským vrchnosťam síce podriadené bolo, ale aby
tože dľa príkladu dištriktov Jazygov a Kumánov, Hajdukov a provincie XVI. spišských
miest osobitným národným zastúpením a jak politickou tak pravosúdnou správou
nadelené bolo.
3. Aby poradná a pokonávajúca reč v politickej správe a pri prisluhovaní
spravedlnosti v hraniciach tohoto Okolia výlučne reč slovenská bola, vynímajúc ale tých
niekoľko obcí inej národnosti, ktorých obecenské záležitosti bez prekážky v reči vätšiny
by sa pokonávať mali.
4. Aby z ohľadu škôl tohoto Okolia slovenský národ v medzach všeobecných
školských nariadení nakladať mohol.
Vášho cis. kr. apošt. Veličestva sväté ústavné právo je také a podobné prosby na
základe krajinských zákonov II-7 a II-9 najmilostivejšie vypočúvnuť a o tom z Najvyššej
plnomocnosti privilegia udeliť. Prosiac teda o takéto privilegium, opovažujeme sa spolu
návrh takejto písemnosti na dôkaz toho, že po ničom netúžime, čo by vláde Vášho
Veličestva, alebo ríši alebo uhorskej krajine rozpaky pripraviť mohlo, pripojiť a pri
tom len ešte v najhlbšej pokore otcovskú pozornosť Vášho Veličenstva na to obrátiť, že
náš ľud zčiastky zúžením v predošlých časiech obyčajného a i zákonne zabezpečeného
lacnejšieho užívania soli, zčiastky pre chybné zhotovenie katastru pozemnej dani a pre
úplný nedostatok železníc pri splácaní dani v porovnaní s obyvateľmi úrodných rovín vo
veľmi nesnadnom položení sa nachodí, a preto i z tohoto ohľadu Najvyššej milosti
nanajvýš potrebuje.
Ráčiž Vaše Veličestvo ešte len najmilostivejšie dopustiť, aby sme sa v najhlbšej
pokore podpísali.“(1)
(1)

Nasledujú podpisy slovenských politických a kultúrnych dejateľov.

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 363-368.

14. Návrh na privilegiálnu listinu na zriadenie a organizáciu osobitného
slovenského dištriktu či Okolia
2. 12. 1861
Návrh bol druhým dokumentom, ktorý predložila slovenská delegácia cisárovi
Františkovi Jozefovi I. 12. decembra 1861. Dokument dosvedčuje vysokú úroveň slovenskej
politickej programovej tvorby, jej demokratičnosť , udivuje svojou koncepčnosťou i
precíznosťou právnického podania organizačnej štruktúry.
„O najponíženejšom rozklade, podľa ktorého Slováci v Uhorsku, skutoční
praobyvatelia tohoto kráľovstva, sú skrze niektoré krajinské zákony posledného
polstoročia vo svojom národnom vývine skutočne tak znemožnení, že fyzicky i mravne
musia úplne zakrnúť,(1) ak by sme My(2) im najmilostivejšie nepriznali Privilégiom,
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prispôsobené miestnym a časovým pomerom, o národnom zastúpení a správe,
odpovedajúcom národnému svojrázu a historickým tradíciám a neodvyslé na vplyvoch
ostatných národností ...
...Naše k tomuto smerujúce a nezmeniteľné rozhodnutie, že severný kraj
Uhorska, ktorý obývajú Slováci v kompaktnom celku, iba s menšími cudzími živlami
pomiešané, odteraz, avšak pri výslovnom neporušení integrity Nášho uhorského
kráľovstva, ako aj ostatných všetkých ustanovení Nášho Diplómu z 20. októbra 1860 sa
vytvára ako osobitné, autonómne a v ohľade politickom a súdnom národne spravované
administratívne územie pod názvom “Hornouhorský slovenský dištrikt”(3), ako to
bližšie vyplýva z následujúcich ustanovení.
A. Zriadenie, ochranca a pečať Hornouhorského slovenského dištriktu
§ 1. Hornouhorský slovenský dištrikt (hornouhorské slovenské okolie) tvoria
terajšie stolice: Trenčianská, Oravská, Liptovská, Zvolenská, potom čisto slovenské časti
miešaných stolíc Prešporskej, Nitrianskej, Tekovskej, Hontianskej, Novohradskej,
Gemerskej, Spišskej, Šarišskej, Turnianskej a Abovskej.
§ 2. Hornouhorský slovenský dištrikt má pozostávať z následujúcich okresov:
1. Trnava, včítane slovenskej časti terajšej Prešporskej stolice.
2. Senica,
3. Nové Mesto nad Váhom,
4. Nitra,
5. Trenčín,
6. Žilina,
7. Turč. Sv. Martin,
8. Dolný Kubín,
9. Lipt. Sv. Mikuláš,
10. Banská Bystrica,
11. Bátovce, včítane slovenskej časti terajšej Hontianskej stolice,
12. Zlaté Moravce, s vylúčením maďarských obcí Tekovskej stolice,
13. Veľká Revúca,
14. Novohrad,
15. Prešov,
16. Košice.
§ 3. Ohľadne presného ohraničenia hornouhorského slovenského dištriktu a jeho
16 okresov začnú sa uskutočňovať ihneď potrebné práce a to prostredníctvom osobitnej
komisie a výsledky sa predložia na Naše schválenie.
§ 4. V tomto rozsahu jestvuje tento dištrikt vovnútri s dodatočne presne
vymedzenými hranicami ako autonómna právomocnosť, ktorá má ako ochrancov
vzývať svätých bratov Cyrila a Metóda a vo svojej pečati má mať na znak Našej
osobitnej milosti cisárskeho dvojorla s bielym dvojkrížom na troch modrých vrchoch v
červenom poli.
B. Zastupiteľstvo dištriktu
Povaha a pôsobnosť zastupiteľstva
§ 5. Dištrikt bude v jeho necirkevných záležitostiach zastupovať krajinské
zhromaždenie. (4)
§ 6. Práva, spadajúce do okruhu pôsobnosti zastupiteľstva bude vykonávať
krajinské zhromaždenie samo, alebo jeho výbor.
§ 7. Krajinské zhromaždenie pozostáva z týchto členov:
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1. Nitrianského, banskobystrického, spišského a košického biskupa, prešovského
a bratislavského ev. a. v. superintendanta, zástupcu grécko-katolíckeho duchovenstva,
menovaného prešovským biskupom a z hlavného rabína Dištriktu.
2. Predsedu hlavného súdu Dištriktu, hlavného prokurátora pri hlavnom súde a
zo 16 okresných náčelníkov Dištriktu.
3. Zo stávajúcich riaditeľov oboch vyšších neteologických, katolíckych a
evanjelických učiteľských ústavov.
4. Zo slobodne volených poslancov, a to podľa počtu obyvateľstva tak, že každý
okres volí na 30 000 obyvateľov jednoho poslanca, takže na okresy do 60 000 obyvateľov
pripadnú dvaja, na okresy do 90 000 obyvateľov traja poslanci a na každých 30 000
obyvateľov vždy ďalší jeden poslanec.
§ 8. Pre vedenie (správu) Dištriktu v každom ohľade a zvlášte pre vedenie
krajinského zhromaždenia volí ono z 4 Nami navrhnutých kandidátov, dvaja
katolíckeho a dvaja evanjelického vierovyznania(5), predsedu na doživotie, a z troch
ním navrhnutých členov krajinského zhromaždenia svojich miestopredsedov, ktorí
môžu byť svetského i duchovného stavu.
(...)
§ 11. Krajinské zhromaždenie má sa zísť na základe Nášho zvolania pravidelne
raz do roka, a síce, ak nedáme iné nariadenie, v hlavnom meste Dištriktu, za ktoré sa
týmto vyhlasuje Banská Bystrica.
(...)
§ 15. Krajinské zhromaždenie môže s Našim súhlasom uznášať sa na štatútoch v
týchto záležitostiach:
a, poľnohospodárstvo a vplyv na poľnohospodárske a lesnícke školy;
b, verejné stavby, udržované z vlastných prostriedkov;
c, taktiež z vlastných prostriedkov udržované humanitné a dobročinné ústavy;
d, ohraničenie a zriaďovanie okresov, najmä ich zastupiteľstiev, ako aj obecné
záležitosti všeobecne;
e, o cirkevných a školských záležitostiach, s výnimkou reholí, vnútornej cirkevnej
správy a jej prenechaných menších ľudových a farských školách;
f, o rozpočte Dištriktu a o účtoch Dištriktu.
(...)
§ 22. Vo všeobecnosti má krajinské zhromaždenie právomoc uhorských
stoličných zhromaždení, pokiaľ neuznalo za dobré preniesť jej časti na okresné
zhromaždenia.
§ 23. Stály krajinský výbor je správnym a výkonným orgánom zhromaždenia.
Skladá sa za predsedníctva predsedu alebo miestopredsedu zo štyroch prísediacich,
zvolených v zhromaždení absolútnou väčšinou hlasov. Predseda vymedzuje si z nich
svojho stáleho zástupcu pre prípad svojho inostranného zaujatia.
§ 24. Funkčná doba prísediacich výboru a ich náhradníkov, počas ktorej musia
bývať v Banskej Bystrici a za ktorú obdržia funkčný príplatok, zhoduje sa s funkčným
obdobím krajinského zhromaždenia, ktoré ho zvolilo. Po uplynutí svojej funkčnej doby
vedie však úradné záležitosti tak dlho ďalej, kým nové krajinské zastupiteľstvo nezvolí
iný výbor.
§ 25. Krajinský výbor vybavuje obyčajne správnu agendu vo veciach
majetkových fondov Dištriktu, dohliada na činnosť jemu podriadeného úradníctva a
služobníctva.
(...)
Rokovací poriadok krajinského zhromaždenia
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§ 32. Pravidelne zvolané krajinské zhromaždenie má na svojich zasadnutiach
rokovať a rozhodovať o veciach, spadajúcich do jeho pôsobnosti. Schôdze zvoláva,
otvára a zakľučuje predseda.
§ 33. Schôdze sú verejné, iba výnimočne sa môže konať neverejná (tajná)
schôdzka.
(...)
C. Politická správa
§ 44. Na čele politickej správy Dištriktu je, ako bolo už vyššie spomenuté, zo
štyroch vládnych kandidátov krajinským zhromaždením slobodne zvolený predseda,
ktorý môže byť pozbavený svojej hodnosti len na základe dokázanej duševnej alebo
telesnej neschopnosti, alebo keď sám o to požiada...
§ 45 Po jeho boku bude fungovať krajinská rada...
Sídlo predsedu a krajinskej rady je hlavné mesto Banská Bystrica.
§ 46. Predsedovi, po prípade krajinskej rade podliehajú bezprostredne okresní
náčelníci, ktorých menujeme my na ternový návrh príslušného okresu, ktorý nám
predostrie s dobrozdaním krajinská rada, a síce na doživotie.
(...)
§ 48. Právomoc okresnej správy alebo okresného úradu je tá istá, aká prislúcha
uhorským stoličným jurisdikciám, všetky ostatné politicko-administratívne záležitosti,
ak nepríslúchajú obciam alebo výslovne Nám, prislúchajú do právomoci krajinskej
rady.
§ 49. Rokovacia a úradná reč u okresných úradov ako aj u krajinskej rady je
výlučne reč slovenská s výnimkou písomností, určených na neslovenské územie, na
vojenské úrady alebo písomnosti krajinskej rady, určených ústredným úradom, kde
podobné písomnosti majú byť posielané v reči úradu alebo ak by sa to stretalo s
ťažkosťami, tak všeobecne v krajinskej úradnej reči alebo do nej preložené, s
priloženým, podľa vôle, národným textom.
§ 50. V niekoľko málo obciach Dištriktu, v ktorých prevláda inorečové
obyvateľstvo, má ono nárok na vybavovanie záležitostí v reči väčšiny.
(...)
D. Súdna správa
§ 53. každá obec má svoj obecný súd, skladajúci sa z volených predstaviteľov
obce...
§ 54. Pravidlom je, že prvou inštanciou prisluhovania spravodlivosti je okresný
súd pod predsedníctvom okresného náčelníka alebo jeho zástupcu. Ostatní členovia
súdu sú volení súčasne s ostatnými okresnými úradníkmi okresným zhromaždením, a to
zpolovice doživotne, zpolovice na trojročné obdobie...
§ 55. V hlavnom meste Banskej Bystrici bude zriadený osobitný kráľovský
hlavný súd I. inštancie, ktorý bude rozhodovať druhostupňove vo veciach, odoslaných k
nemu od prvostupňových súdov a provostupňove bude rozhodovať vo veciach.
patriacich predtým zemským súdom, a síce pre celý obvod Dištriktu...
§ 59. Úradná a rokovacia reč na súdoch je výlučne slovenčina...“(6)
(1)
(2)
(3)

V koncepte tohto dokumentu je ešte vložené: “alebo po opustení svojich pôvodných
sídiel v Uhorsku sa vysťahovať.”
Autori dokumentu predpokladali, že bude vydaný panovníkom, preto v jeho
formuláciách používali plurál majestatis.
I tu pokračoval spor vo vnútri slovenského národného hnutia o nazvanie uceleného

24

(4)

(5)
(6)

slovenského územia. Zatiaľ čo Memorandum používalo názov “Okolie”, Návrh na
privilegiálnu listinu použil názov “Dištrikt”.
F. Bokes ako editor pri vydaní uvedeného dokumentu v ďalšom texte zámerne
používal termín “zhromaždenie” namiesto pôvodného “zastupiteľstvo”, ktorý sa mu
zdal príznačnejší. Držíme sa jeho prístupu, pretože termín “zhromaždenie” v mnohom
naväzuje na programovoprávnu tvorbu v ďalších obdobiach.
Svetských.
Dokument je uzatvorený bodom E. Prechodné opatrenia, rozoberajúce úlohy prvej
etapy jeho realizácie a bodom F. Zakončenie, ktorý predpokladal, že dokument bude
panovníkom znovu potvrdený pri jeho korunovácii za uhorského kráľa.

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 369-377.

15. A. H. Škultéty: Reč pri otvorení slovenského gymnázia vo Veľkej
Revúcej
16. 9. 1862
Stredné školstvo na Slovensku bolo plne v rukách Maďarov a Nemcov. Výnimku
tvorilo jediné slovensko-nemecké gymnázium v Banskej Bystrici, zriadené pod patronátom
biskupa Štefana Moysesa. Preto existovala prirodzená snaha zriadiť gymnáziá čisto
slovenské. Ako prvé bolo v roku 1862 zriadené gymnázium vo Veľkej Revúcej a neskôr v roku
1867 v Turčianskom Sv. Martine a v roku 1869 v Kláštore pod Znievom. Základné úlohy
slovenského stredného školstva definoval 16. septembra 1862 prvý správca gymnázia vo
Veľkej Revúcej August Horislav Škultéty (1819-1892), rodák z Veľkého Krtíša.
„V tejto našej svätyni osvety a vzdelanosti má sa vychovávať mládež v duchu
čisto ľudskom. Čokoľvek duchovia od pamäti sveta zvláštneho, všeužitočného vymysleli
i utvorili a tým človečenstvo na ceste k predloženému cieľu dokonalosti ďalej a ďalej
pomkýnali, to všetko si mládež naša osvojiť má tak, aby, čo je pravda, krása, dobro, ako
jasné slnko osvietilo a rozohrialo jej myseľ, srdce i vôľu. K tomu, či sú to reči človeku
vzdelanému potrebné, či sú to známosti a umenia pre život pekné a užitočné, ku ktorým
v takýchto školách a v takomto veku žiak vedený byť má, v tom všetkom i táto škola
naša zverencov svojich pilne a svedomite cvičiť bude.
Ale pri takomto všeobecnom vzdelaní škola naša vychovávať má i v duchu
národnom. Človečenstvo rozčlánkované je na rozličné národy. Každý národ má svoju
zvláštnu povahu, svoju reč, svoje mravy a zvyky, svoju minulosť i prítomnosť i svoj
úkol, ktorý v budúcnosti previesť má. Na všetko toto ohľad treba vziať, ak sa mládež
pre svoj národ a národ pre človečenstvo náležíte vychovávať má. Doteraz, bohužiaľ,
mládež naša skorej sa trebárs čomu inšiemu učila, ako tomu, svoj vlastný národ znať.
Preto niediv, že žiadon na svete národ nepociťoval toľko odrodilých synov, ako národ
náš slovenský. Škola naša inších synov chce vychovávať národu. Tu sa jasneživo
predstrieť má mládeži, ako náš holubičí národ od vystúpenia svojho na divadle sveta
dejstvoval, aby videla, že sa za slávnych predkov svojich a za reč po nich zdedenú nemá
čo hanbiť. Oboznámiť sa má s prednosťami a dobrými vlastnosťami i s chybami a
nedostatkami našimi, aby keď do života vstúpi, vedela, kde čo ďalej ušlechťovať a kde
čo treba napravovať, odstraňovať, vykoreňovať. A nielen, aby to videla a vedela, ale
aby to aj chcela, musí sa v duši mládeže rozohrievať cit lásky k národu, aby si to za
najsladšiu radosť a cieľ života pokladala posvätiť sa biednemu, opustenému,
potupenému národu, neľutujúc k tomu obetovať svoj čas, sily, majetok i pohodlia.- Oj,
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nech sa len poštestí vypraviť na národa roľu dedičnú takýchto za blaho jeho celou
dušou zaujatých delníkov, hneď to živejšie, krásnejšie počne vyzerať na milom
Slovensku a Tatry naše zakvitnú novým, utešeným, dosiaľ nevídaným kvetom.
Medzitým, keď takto za reč a národ náš horlíme, keď takýchto verných,
úprimných, oddaných, obetavých synov vysielať chceme, dobre i to na pamäti máme, že
sme i synovia drahej vlasti a tak že mládež vychovávať máme i v duchu vlasteneckom.
Vlasť naša Uhorská je domovinou čo do reči rozličných národov, ktoré cez mnohé
stoletia milé i odporné príhody spoločne okusujúc v jednote žili a v jednote tejto i
naďalej nielen žiť, ale i vždy viac upevňovať sa majú tak, aby každý syn vlasti nech je
podľa reči Maďar, Slovák, Rusín, Srb, Nemec, Rumun, tu, ako naozaj doma dobre sa
cítiť mohol. A to sa tak stane, keď sa medzi sebou ako rovnoprávni bratia v každom
ohľade považovať a cítiť, v šlechetnom počínaní jeden druhého podporovať a čo k
spoločnému dobrému smerovať má, na tom spojenými silami pracovať budú. Takéhoto
ducha chce škola naša vštepovať do srdca mládeže, a pri tom ju k tomu povedie, ako sa
na verných a statočných občanov vlasti svedčí, aby k poriadkom a zákonom
ustanoveným povinnú úctu a poslušnosť zachovávať znala...“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 236237.

16. Ohlásenie Slovenskej matice

4. 11. 1862

Dňa 21. augusta 1861 povolil cisár František Jozef I. zriadenie vrcholového kultúrnopolitického spolku Matice slovenskej, pôvodne nazývanej Slovenská matica. Cisársky súhlas
bol široko popularizovaný v Ohlase Slovenskej matice.
„Pod bremenom osúdneho tisícročia, v ktorom národ slovenský po páde Veľkej
Moravy vinou - ako nejaká kliatba - v plemäni našom zúriacich nesvárov - sial a nežal,
mozolil a predca chudobnel, bohatýril a neoslávil sa, mudroval a zmúdrieť predca
nemohol - pod bremenom tohoto tisícročia národ náš slovenský utratil svoje národnie
povedomie, a s ním vytuchnul i jeho život národní.
Len pojedinné, vek po veku zjavivšie sa osobnosti ukazujú, hneď ako nebetyčné
pyramídy, kde leží hrob posledních napnutí národnieho povedomia, hneď jako svietelne,
kde je kolíska a jaké určenie jeho budúcnosti.
Národu, ktorý pred tisícročím, prijatím a rozšírením kresťanstva zvestoval
slovanskému plemänu večné spasenie, a v lone ktorého zaviazala sa, podstatne
prostriedkom jeho jazyka, slovesnosť slovanská, tomuže národu bolo zase po tisícročí
súdené, aby kroz svojich národních blahozvestcov a vedomcov zvestoval slovanskému
plemänu spasenie večné, spasenie národnie.
Akoby na uderenie čarovného prúta zatriasly sa na slovo veľduchov naších
opachy zmeraveného národa, srdce pohlo sa v ňom a duch ožil; a keď i prácou a
namáhaním, i zaprením sa a trpením sila v ňom dozrela: vyslovil a zvestoval svetu na
svojom večne pamätnom zhromaždení dňa 6. junia 1861 v Turčianskom Svätom
Martine: že žil a žiť chce.
Za jednu z najpodstatnejších výnimiek, dôkazov a prostriedkoch národnieho
života uznal náš slovenský národ na tomto svojom shromaždení, národniu literaturu, a
uzavrel k jej pestovaniu založiť literarný splok, pod menom Slovenskej Matice.
Vyznačený k tomu výbor vypracoval stanovy a predložil ich Jeho Veličestvu s
prosbou o Najvyššie potvrdenie a Najmilostivejšie povolenie spolku.
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A hľa! Boh je milostivý a panovník spravodlivý.
Jeho Veličestvo, náš slávne panujúci Cisár a Apoštolský kráľ Fraňo Josef I.
Najvyšším svojim uzavretím od 21. augusta 1862 povolil prvý a dosaváď jediný
slovenský národný spolok, spolok literárny pod menom “Slovenská Matica”: potvrdil
jeho stanovy, tak, ako Mu ich Vysoká kráľovská uhorská dvorská kancellaria
predložila, a týmto Svojim panovníckym činom uzákonil a potvrdil náš dosaváď len
trpený, svätša o to neslušne a nezaslúžene upodozrievaný, ba často i prenasledovaný
národní život.
V Budíne dňa 4. novembra 1862
Ján Francisci v.r.
Vilém Paulíny-Tóth v.r.
(1)

Ján Gotčár v.r.(1)
Ján Palárik v.r.“

Ján Gotčár (1823-1883), rodák z Makova, okr. Čadca

Citované podľa: Eliáš, M., Šarluška V.: Národná svetlica, Matica slovenská, Martin 1988, ss. 31-32.

17. Stanovy Matice slovenskej

7. 12. 1862

Najvýznamnejším kultúrno-politickým aktom 60-tych rokov bolo jednoznačne
založenie Matice slovenskej. Jej úlohou bolo pestovať a podporovať rozvoj slovenskej kultúry
a ľudovej tradície. Túto úlohu jasne definujú jej Stanovy.
„§ 1. Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej
cieľ: v členoch slovenského národa mravniu a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a
utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať a tým i
hmotný dobrobyt slovenského národu napomáhať a na jeho zvelebení pracovať.
§ 2. Štátne a náboženské záležitosti vytvorené sú z úkolu Matice slovenskej.
§ 3. Prostriedky, ktoré Matica slovenská užíva k dosiahnutiu v § 1. vyznačeného
cieľa sú:
a) vydávanie a rozširovanie slovenských kníh a umeleckých výtvorov,
b) literárne, umelecké, vedecké, prírodospytné a starožitné zbierky,
c) písomné a ústne rozjímania o predmetoch literárnych, umeleckých, vedeckých
a mravovzdelávacích,
d) stále alebo dočasné podporovanie národných vedomcov a umelcov a
vystavovanie odmien za vedecké a umelecké diela.
§ 4. Po ustrojení svojom poprosí Slovenská Matica jednoho z vysoko
postavených, národu a životu slovenskému blahosklonných mužov za svojeho Ochrancu,
ktorému nenádobno byť členom Slovenskej Matice, a len tú čestnú úlohu prejme na
sebä, aby Slovenskú Maticu a jej v týchto stanovách vyznačené účinkovanie či z vlastnej
blahosklonnosti a či na požiadanie ochraňoval...
§ 32. Slovenská Matica stojí vo vzájomnom pomeru so všetkými povolenými
slovanskými literárnymi spolkami a posiela im všetky na svoje trovy vydané knihy a
umelecké výtvory zdarma.
§ 33. Slovenská Matica užíva pri všetkých svojich písomnostiach vlastnú pečať,
záležajúcu z podlhovasto-okrúhleho štítu, v ktorom na troch vŕškoch vidno dvojačistý
kríž s nápisom: Pečať Slovenskej Matice.
§ 34. Jestližeby jednota Slovenskej Matice z akýchkoľvek príčin prestala, jej celé,
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jakýmkoľvek menom pomenované imanie zostane imaním slovenského národa, ktoré
ani rozdeliť, ani kroz nikoho odcudziť nemožno.
V tejto neočakávanej prípadnosti účel a spôsob opatrovania imania určí
poslednie valné zhromaždenie Slovenskej Matice.
§ 35. Slovenská Matica podržuje si právo podľa okolnosti svoj úkol rozšíriť a
tomu primerane i tieto stanovy doplniť a preinačiť, rozumie sa samo sebou, že všetky
takéto premeny závislé budú od predbežného odobrenia patričnej štátnej vrchnosti.
§ 36. Vláda vykonávať bude svoje právo dozorstva kroz jednoho k tomuto cieľu
vymenovať sa majúceho zemepánského komisára, ktorý má právo do zápisníc a
písomností jednoty nahliadnuť, v zhromaždeniach zjaviť sa, proti uzavretiam
nezrovnávajúcim sa so stanovami a s verejnými záujmami protestovať, tieto cieľom
revízie Námestnej rade predložiť a ich výkon do rozriešenia záležitosti pristaviť.
V Budíne, dňa 5. februára 1862.
Ján Francisci v. r. predseda
Ján Gotčár v. r. člen Výboru
Vilém Pauliny Tóth v. r. člen Výboru
Ján Palárik v. r. člen Výboru“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 238239.

18. Ohlas a pozvania ku Slovenskej matici

19. 1. 1863

Hneď po povolení Matice slovenskej bolo potrebné pre novú inštitúciu zaistiť
dostatočné finančné zázemie. Za týmto účelom bola vyhlásená celonárodná zbierka. Jej
priebeh sčasti postihuje i dokument Ohlas a pozvania ku Slovenskej matici.
„Radosť všeobecná nastala medzi Slovákmi, lebo nám je už Matica slovenská, tak
túžobne očakávaná a žiadaná, od najvyšších krajinských vrchností, ako od Vysokej
kráľovskej námestnej rady v Budíne a od veľaslávnej kráľovsko-uhorskej kancelárie vo
Viedni povolená, a od jeho Veličenstva, nášho najmilostivejšieho kráľa a zemepána
potvrdená.
Čože je to tá Matica? Je to učená spoločnosť slovenská, prvšia to a jediná poseľ,
ktorej údom a aspoň podporuvateľom každý opravdový, verný Slovák stať sa, za jednu
z tých najprvších povinností pokladať si má, na ten spôsob, keď podľa možnosti vätší
menší peňažitý príspevok k jej blahodarným cieľom obetuje. A tieto jej blahodarnie
ciele sú hlavne tie a takovie, že ona, táto naša drahá Matica, bude učených a pritom ako
obyčajne chudobných slovenských mužov a spisovateľov, vzdelanejších hospodárov,
remeselníkov, umelcov, priemyselníkov, inžinierov, staviteľov, atď. peňažite
podporuvať a jich na svoje kälčíky(1) do druhých vzdelanejších krajín, menovito do
Anglickej, Francúzskej, Belgickej, Talianskej, Nemeckej na cesty posielať, aby sa tam
precvičili a čo dobrého a užitočného tam skúsa, aby to potom medzi nami svojimi
krajanmi rozosievali; ona tá Matica dá podnet a pohnútku i ku zakladaňú
hospodárskych spolkov, jako i ku vydávaňú hospodárskych novín; ona bude aj pilným a
poriadnym študentom Slovákom štipendiá a či peňažité pomôcky udeľovať; ona tá naša
Matica bude ďalej slovenské, ľahko zrozumitedlné a našemu ľudu potrebné a užitočné
knížky a spisy vydávať a svojim údom zadarmo rozdávať; ona bude aj každoročne
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valnuo zhromaždenia a to vše v jinom a jinom mestečku slovenskom držať, pri ktorej
príležitosti - de sa tisíce národa nášho zídu - budú i naši učení mužovia o všakových
užitočných vecách a predmetoch rokuvať, rečniť, pojednávať; a skrze toto všetko bude
sa povedomosť národnia budiť, bude sa vzdelanosť a osveta, a skrze túto i majetnosť i
vážnosť a uznalosť národa nášho slovenského rozmnožuvať, rozširuvať, upevňovať.
Ale aby sa této tak vznešené, tak blahodarné ciele občiahnuť mohli, k tomu sú
potrebné poňažité príspevky, k tomu sú potrebné sumy a síce veličizné, nie stá, ale tisíce,
ba stá a stá tisíce. Čo náš národ slovenský, buď Bohu chvála, až aj pochopil a
veľavážnu, veľavýznamnú cenu záležitosti tejto spoznal a uznal; lebo sotva že verejne
ohlásená bola táto naša matička matka, už sa hrnuli zo všetkých strán slovenských od
jej verných synov hojné peňažité podpory a obete pre ňu a ešte tomu len dakoľko
týždňov, už suma na ňu obetuvaná do 26 000 zlatých rakúskeho čísla obnáša. Oferujú na
ňu majícejší, chudobní bez rozdielu; lebo my nemáme ako inšie národy, ku príkladu i
len nám najbližší a najstarodávnejší spolukrajania naši Maďari mnoho a veľkých
boháčov, ktorí by po 20, 50 alebo i viac tisícov na takéto národnie ústavy obetuvali; my
musíme této sumy tým a tak vynahradiť, keď šeci, majícejší, chudobní, páni, nepáni,
vznešení, nízki, mešťania, kupci, hospodári, remeselníci, sedliaci, želiari, pastieri, ženy,
vdovy, panny, mestá, mestečká, dediny, osady, cechy, školy, cirkve, atď., keď šeci títo
majícejší viacej, chudobnejší menej, ale šeci a jedenkaždý, bez rozdielu a výnimky, tejto
drahej našej matičke obete prinášať budeme. Tak nás potom i ona požehná! Spojenými
silami, trebárs babka k babce, dajú sa i v našom chudobnom síce, ale dosť veľkom,
totižto tri milióny duší počitujúcom národe veličizné sumy zozbierať; a čo by každá
duša slovenská len po grajciari oferuvala, už to do 50 000 zlatých rakúskeho čísla učiní.
I od nás podkriváňskych Slovákov táto naša drahá matička matka primeranú
obeť očakáva a tou nádejou sa kojí, že i zdejší páni mešťania svoj vlastný osoh povážiť a
oceniť budú vedieť; a keď jednotliví občania jiných mnohých slovenských mestečiek ba
i samých dedín, a to dosť chudobní, po viac zlatých, až do 50tich, ba i po 100 zlatých
jeden a jeden obetuvali a obetujú: i naši páni mešťania na tak vznešený, tak dôležitý, tak
blahodárny cieľ všemožno svoju ochotnosť, horlivosť a štedrosť - i s uskúpením si v
inšom - preukázať ráča.
Slávna deputácia z magistratuálskych údov záležiaca, ktorá z dom na dom ani
toho najchudobnejšieho nevyňahajúc, obete zbierať a zapisovať bude, navštevuvať
bude veľactených pánov mešťanov
dňa 19. januára 863.(2)
Sumu najmenšú, ktorá sa obetuje, samé pravidlá tejže Matici na 50 grajciarov
rakúskeho čísla ustanovujú.
Prosia sa veľactení páni mešťania tento Ohlas v celosti zadržať, lebo v čas
rečenej návštevy bude sa nazpäť odberať.“
(1)
(2)

Trovy.
1863

Citované podľa: Eliáš, M., Šarluška V.: Národná svetlica, Matica slovenská, Martin 1988, ss. 32-33.

19. Š. Moyses: O poslaní Matice slovenskej

3. 8. 1864

Prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej sa konalo v Turčianskom Sv. Martine 3.
augusta 1863 pri príležitosti milénia príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda na územie
Veľkej Moravy. Na jej druhom valnom zhromaždení 3. augusta 1864 predniesol predseda
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Matice slovenskej biskup Štefan Moyses dôležitý programový prejav.
„Slávne zhromaždenie Matice slovenskej!
Do oboru spolku našeho, dľa stanov jeho, nepatria síce ani občianske ani
náboženské záležitosti; ničmenej je spolok náš opravdivé pravý a pevný základ a
nevyhnuteľný prostriedok úspešného účinkovania vo veškerých vrstvách života našeho
národnieho. (Tak je!)(1)
Lebo ako oko beľmom zatiahnuté ani v hospodárstve ani v umelectve zreteľne
patriť nedovedie : tak i nevedomosťou a predsudkami zatemnený um ani v občianskych
ani v náboženských záležitostiach pravdive a bezpečne súdiť nevládze. (Pravda je! Sláva
J. Excelencii!)
... Nevedomec, slepému stroju podobný súc, ani dobrý kresťan, ani rozumný
hospodár, ani užitočný občan, ani verný poddaný, ani obetivý národovec v pravde byť
nemôže; a jestli sa takým byť vidí, je to len slepá náhoda, poneváč totiž priaznivé sily
naňho účinkujú (Tak je!), lež zvrtne sa ako trstina, jaknáhle protivný vietor duť počne,
lebo vo svojej duševnej slepote nemá človeku prístojnej samostatnosti. Slepotu ale
duševnú rozjasňovať, nevedomosť zaháňať, presudky cúdiť je bezprostredný účel
Matice našej slovenskej. Skadiaľ vidno, že otázka o Matici slovenskej je totožná s
otázkou a hodnosti ľudskej a všestrannom blahobyte veškerého národa slovenského.
(Vskutku tak je! Výborne! Sláva predsedovi!)
Ktokoľvek teda behom prezreteľnosťou božskou ustanovených udalostí údom je
slovenského národa; ktokoľvek jako taký, ctihodný prach otcov a dedov svojich hyzdiť
za ohavný hriech považuje; ktokoľvek bohumrzkým odrodilstvom poškvrniť sa nechce;
ktokoľvek k slovenskému ľudu v pomeroch buďto spoločenských, buďto občianskych,
buďto konečne úradných jako človek svedomitý stáť chce; slovom: ktokoľvek s
národom slovenským poctive zmýšľa: tomu na obstánku (udržaní), upevnení a rozkvete
Matice slovenskej záležať musí. Zvlášte ale horliť majú o Maticu slovenskú vedomcovia
a vzdelanci slovenskí (Tak je!), potom takí národovci, ktorým buďto zámožnosť, buďto
úradné postavenie výdatnejší vplyv poskytujú (Tak je tak! Sláva!) ; konečne veškeré
obecenstvo národa slovenského. (Tak je!)
Svetlo to, ktoré budúce cesty národa slovenského ožiariť má, aby tento z otroctva
nevedomosti, ktorým nesčíselné veky skľúčený biedne stonal, ba, bohužiaľ, ani nestonal,
lež len hlivel (Výborne! Sláva J. Excelencii!), šťastlive vymanený, pravdive a
mnohonásobnými vedomosťami ozbrojený k časnému a večnému blahobytu svojemu
bezpečne pokračovať doviedol,- blahonosné to svetlo len od vedomcov a vzdelancov
národných vychodiť môže (Vskutku!), ktorým v mladosti jejich priaznivé okolnosti, to
jest prozreteľnosť božská, z nevyvážiteľných žriedel pravdy v hojnejšej miere čerpať
dovolila...
Lež obzvlášte horliť má o Maticu slovenskú pospolité obecenstvo národa
slovenského. Matica slovenská pochopená jako ústav národa slovenský vzdelávajúci
vedomcom a vzdelancom národa tohoto ovšem nevyhnuteľné potrebná nie je: bo oni ako
takí už i inými prostriedky dorazili k účelu tomu, ku ktorému spolok náš smeruje. Pre
vedomcov a vzdelancov slovenských je účasť na Matici slovenskej, buďsi by ona v
učených prácach, alebo vo hmotnej podpore záležala, číra obeť: šlechetná síce obeť, ale
predsa len obeť, pochádzajúca z horúcej lásky oproti vlastnej krvi, oproti súkmenovcom
svojim, nepriazňou minulých vekov do duševnej poroby - najbiednejšieho to na svete
otroctva - upadnuvším. (Tak je!) Toto biedné otroctvo vyhladiť usilujú sa vedomcovia a
vzdelanci slovenskí ochotnou obeťou nielen duševných a hmotných síl svojich, lež
mnohokrát i požertvovaním skvelejšieho, vlohám a zásluhám svojim primeranejšieho
behu života.
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Lež pospolitosť a obecenstvo ľudu slovenského, jeho pozdvihnutie z mrákot
nevedomosti, zošľachtenie jeho mravov, hmotná pomoc v jeho nedostatku; teda
ulevnenie jeho mnohostrannej núdze a tým povýšenie jeho na hodnosť opravdivé
ľudskú: toto je h l a v n ý ú č e l , toto b o h u m i l á ú l o h a M a t i c e s l o v e n s k
e j (Tak je!); ale priam v tomto záleží i mocná pohnútka pre pospolité obecenstvo národa
slovenského k horlivej účasti na snahách Matice slovenskej.
Nože teda, milí rodáci slovenskí! Chyťme sa spoločnými silami tak dôležitej
práce; zastaň každý mužné miesto svoje a pričiň sa dľa možnosti o zveľatok ubiedeného
národa našeho na poli tomto, milosrdenstvom božím a spravedlivosťou najjasnejšieho
Mocnára mu poskytnutom. Nemyslíme, že sme už povinnosti našej národnej, ba jako
občianskej, tak i kresťanskej zadosť učinili, jestli sme dajaký príspevok do pokladnice
spolkovej vložili, lebo na valnom zhormaždení jeho zúčastnili sa.
Núdza úbohého národa je nevýslovná; potreby sú nesčíselné; tu tedy mysle
úprimnej a zhodnej, účinkovania všestranného a napnutie nepretržené vyžaduje sa (Tak
je! Sláva mu!) , aby sa toľká núdza zamedzila, aby sa v toľkej biede pomohlo, aby jeden
celý národ zo sna smrti duševnej k čulému, človeka dôstojnému životu vzkriesiť sa
mohol. Čo keby sa stať hrozným osudom nemalo a nedalo, žiaducnejšej by ovšem bolo,
aby všemohúci Boh biedny náš národ z obličaja zeme vyhladil, lež aby sme po tisícročnej
duševnej porobe ešte i budúcne v podobnom otroctve sebe i celému človečenstvu na
potupu živorili.
Lež dôverujme sa lepšej budúcnosti! Sme síce ešte biedni: no klíčky
radostnejšieho vývinu krásne sa ukazujú a nádejne zmáhajú. Od pamäti ľudskej nebolo
doby, v ktorej Slovensko tak pokročilo by bolo, jako v práve minulých troch rokoch.
Keď sme pevný základ takmer z ničoho položiť mohli, Boh dá, že i celú budovu v
krásnej podobe vystaviť dovedieme.“
(1)

V zátvorkách sú zachytené ohlasy prítomných.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 240241.

20. Prosbopis cisárovi Františkovi Jozefovi II

1865

Ďalší z prosbopisov adresovaných cisárovi vznikol krátko pred zvolaním uhorského
snemu v roku 1865. Na cisára sa tentoraz obrátili národovci z Turčianskej stolice.
„Veľkodušné slová, ktoré počuli mnohí verní a poslušní nižepodpísaní členovia
deputácie holdujúcej Vášmu cisárskému a kráľovskému apoštolskému Veličenstvu v
Olomouci 20. marca 1849 z úst Vašeho Veličenstva ,slová: “žiaden národ nemá odteraz
ovládať druhý a každá národnosť sa má pod ochranou zákonov a slobodomyseľných
ustanovizní vzdelávať, upevňovať a prispievať k blahu a sláve veľkej spoločnej vlasti,”
ostanú nezabudnuteľnými pre verných a poslušných nižepodpísaných poddaných
Vašeho Veličenstva...
To všetko nás teraz znovu posmeľuje zoči voči najnovšiemu začatiu konečného
riešenia vnútorných záležitostí monarchie, a najmä našej drahej užšej vlasti Uhorska,
priblížiť sa v detinskej dôvere a poslušnou prosbou k Vášmu cisárskemu a kráľovskému
apoštolskému Veličenstvu, aby Vaše Veličenstvo milostivo ráčilo:
1, vymenovať do našich slovenských stolíc, najmä ale tiež do Turčianskej stolice,
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ešte pred vypísaním volieb do uhorského snemu, Vášmu Veličenstvu verných, nášmu
slovenskému národu ale niemenej oddaných a láskou k nášmu ľudu osvedčených mužov
za hlavných županov; lebo ináč dôvera obyvateľstva k tak vplyvnej stoličnej správe
nebude docielená a na každý spôsob takí muži budú môcť byť zvolení za poslancov na
snem, ktorí majú dôveru ľudu a v súhlase s jeho žiadosťami skutočnú mienku a
skutočné požiadavky ľudu budú určení zastupovať, čo by zodpovedalo úsiliu slávnej
vlády Vášho cisárskeho a kráľovského apoštolského Veličenstva, ako aj požiadavkám
slovenského obyvateľstva.(1)
2. Ponížene prosíme Vaše Veličenstvo, aby pri započatých zmenách v štátnej
správe a vo vláde vo všetkých dikastériách a na vyšších úradných miestach boli
zamestnaní vždy i niekoľkí naši národovci, aby bol všade niekto, kto by bol oboznámený
s potrebami a požiadavkami nášho národa a aby bol pre ne nadšený, ktorý by mohol
byť zástupcom našich národných záležitostí a tlmočníkom našich národných
požiadaviek.
3. Ďalej prosíme s detinskou dôverou, aby Vaše Veličenstvo ráčilo milostivo
povoliť, aby na našom slovenskom vidieku boli slovenské stredné a vysoké školy, ako sa
o tom hovorilo voľakedy a národné inštitúcie, ako Matica slovenská, tiež, zo štátnych
prostriedkov podporované.
4. Konečne, aby naše požiadavky, obsiahnuté v prosbopise národného
zhromaždenia zo 6. a 7. júna 1861 predostreté Vášmu Veličenstvu 12. decembra 1861, z
ktorých niektoré nemohli byť ihneď uskutočnené, boli zahrnuté do kráľovských
propozícií Vášho Veličenstva pred krajinský snem a aby boli s výslovným odporúčaním
predložené zvolať sa majúcemu krajinskému snemu.“
(1)

Autori sa v podstate odvolávajú na menovanie Jána Francisciho do funkcie hlavného
župana Liptovskej stolice na konci roku 1684.

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 431-432.

21. Návrh národnostného zákona

24. 6. 1866

Zaujímavý návrh národnostného zákona vypracoval srbský poslanec uhorského snemu
Svetozár Miletič (1826-1901), ktorý následne upravila konferencia srbských poslancov.
Návrh zákona sa u Slovákov stretol s mimoriadnym ohlasom a bol uverejnený v
Pešťbudínskych vedomostiach.
„A. Základné ustanovizne.
§ 1. Ústava uznáva v Uhorsku Maďarov, Slovákov, Rumunov, Srbov, Rusínov a
Nemcov za národy (nemzetek), ktorí po numerickom a politickom odznaku svojom majú
právo politického jestvovania a rozvitku svojej národnosti.
§ 2. Ústava uznáva maďarskú, slovenskú, romanskú, srbskú, ruskú a nemeckú
národnosť za krajinské rovnoprávne národnosti, a zabezpečuje im političnú i kultúrnu
stávajúcnosť a ich rozvitku v krajoch, kde sú kompaktne, na základe rovnoprávnosti
všetkých národností, a v hraniciach krajinskej celokupnosti i dŕžavnopolitickej jednoty.
§ 3. Ústava uznáva a osvojuje pri maďarskom i slovenský, rumunský, srbský,
ruský i nemecký jazyk za zákonné jazyky, ktoré vo všetkých oddieloch politického i
kultúrneho života v rovnakých okolnostiach majú aj rovnú verejnú vážnosť.

32

Zákon určuje, ktorý jazyk, v ktorom kruhu a v akej miere v záujme javnej
správy z jednej strany, i rozvitku patričnej národnosti z druhej strany, užívať má
prevážnu politickú vážnosť, bez ukrivdenia občianskej rovnoprávnopsti v rovnom
užívaní občianskych i politických práv.
§ 4. V politickom ohľade považujú sa autonómne municípiá za základ kraj.
ustanovizní pre národnosti práve tak, ako aj ústavnosť a ústavu, a preto majú sa
kolektívne municípia (ktoré pozostávajú z viac obcí) podľa možnosti usporiadať podľa
národnosti).
§ 5. Okresy, správy, ktoré rozprestierajú sa na viac municípií, jako okresy
apellačných súdov a podobné, majú sa určiť dľa možnosti podľa národnosti.
§ 6. Vyššie, menovite centrálne politické i sudcovské úrady, majú sa tak sriadiť,
aby oddiely i senáty ustanovené boli možno dľa národnosti, alebo aby v nich národnosti
bez ujmy stručnej pôsobnosti pomerne zastúpené boli.
§ 7. Dústojenstvá, ktoré nesú česť i úrad, i rozličné vojanské i občianske hodnosti
všetkých municípií, ktorých menovanie bezprosredne, alebo prosred nezávisí od koruny
a najvyššej vrchnosti, majú sa bez ujmy stručnej spôsobnosti pomerným ohľadom na
národnosti udeľovať.
Náčelníci municípií všetkých, treba menovite, aby boli tej národnosti, ktorej
odznak na sebe nesie municipium...
§ 10. V kultúrnom ohľade má každá krajinská národnosť právo, aby sa v
celkovosti svojej, alebo čiasti spolčovala, a jako národnia obecnosť abo jako spolky
organizovala cieľom kultúrneho vývinu svojho vo všetkých odvetvách kultúrneho
života...
§ 14. Dŕžavná vláda nemôže zakladať, abo dopustiť, aby sa zakladali také ústavy
verejného vyučovania v objeme jednej alebo druhej národnosti, ktorých je cieľ abo
nutný následok odnárodnenia synov tej národnosti...
§ 16. Má sa sriadiť dŕžavné všeučilište, na ktorom majú sa katedry rozličných
vied po spôsobnosť bez rozdielu národnosti a vierovyznania obsadiť, a vedy v každom
krajinskom jazyku po spôsobnosti učiteľov a potrebe poslucháčov prednášať, a mimoto
katedry pre literatúru a jazyk všetkých krajinských národností založené byť majú.
§ 17. Každý národ má právo svoje národnie (základné a hlavnie) školy sriadiť...“
Citované podľa: Bokes, F.: Pokusy o slovensko maďarské vyrovnanie r. 1861-1868, Turčiansky Sv. Martin
1941, ss.191-193.

22. Návrh 15 členného podvýboru o spoločných záležitostiach
28. 1. 1867
Vnútroštátne a medzinárodné problémy nútili cisára Františka Jozefa I. hľadať
východiská ku stabilizácii monarchie. Jedným z nich sa mala stať úprava vzťahov s
Uhorskom. Už v roku 1865 bolo povolené zvolať uhorský snem. Dňa 28. januára 1867
predložil 15 členný snemový podvýbor 65 bodový návrh spoločných rakúsko-uhorských
záležitostí, výrazne posiľujúci postavenie Uhorska v rámci monarchie, ktorý sa stal základom
zákonného článku 12/1867, právne zavŕšiaci premenu Rakúska v Rakúsko-Uhorsko.
„1. Svazok ten, ktorý právne jestvuje medzi z jednej stránky krajinami uhorskej
koruny, z druhej stránky ostatnými kráľovstvami a krajinami Jeho Veličenstva zakladá
sa na pragmatickej sankcii.(1)
2. Táto slávnostná smluva založiac právo prestolnej poslupnosti ženskej vetve
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domu habsburského, spolu vyslovila, že tie kráľovstvá a krajiny, ktoré dľa ustáleného
poriadku dedičenia stoja pod spoločným panovníkom, nerozlučne a nerozdielne držať sa
majú. Dľa tejto určite vyslovenej zásady spoločná bezpečnosť, a tej spoločnou silou diať
sa majúca obrana a udržanie, je tak spoločná a vzájomná povinnovatosť, ktorá zrovna
pochodí od pragmatickej sankcie.
3. Ale pri tejto určenej povinnovatosti určite uzavrela pragmatická sankcia aj tú
výnimku, aby neporušene udržaná bola ústavná javnoprávna a vnutornosamosprávna
samostatnosť Uhorska.
4. Tieto dve základné idey nutno nám rovno brať do ohladu pri určení tých
pomerov, ktoré Uhorsko spoločne dotýkajú s ostatnými krajinami stojacimi pod
panovaním spoločného panovníka a jako z jednej stránky hotové bolo Uhorsko v
predošlosti, tak hotové bude i v budúcnosti naplniť všetko, čo neodbytne požaduje dľa
pragmatickej sankcie obrana a udržanie spoločnej bezpečnosti sjednotenými silami; tak
z druhej stránky také povinnovatosti, ktoré presahujú tento ciel, a k jeho dosiahnutiu
neodbytne potrebné nie sú, nemôže prejať na seba.
5. Predtým poťahom Uhorska všetko to, čo vzťahuje sa na spomenuté pomery,
uhorský snem a uhorský kráľ spoločným usrozumením rozhodovali, a pri určení tohoto
rozhodnutia nemala iná krajina vlivu, lebo uhorský kráľ, jako absolútny panovník
ostatných krajín, absolútnou mocou rozhodoval o záujmoch a dielach tých krajín. Teraz ale dľa najvyššej prestolnej reči, podstatne zmenil sa stav vecí tým, že Jeho Velič.
“ústavnými právami obdaril i ostatnie krajiny svoje”, tie tedy absolútnou mocou od
teraz zastupovať nemôže, ani vyhnúť nemôže ich ústavnému vlyvu. Osvedčil to i terajší
náš krajinský snem, že to vezme do úvahy...“
(1)

Pragmatickú sankciu, zaručujúcu nedeliteľnosť monarchie a jej dedičnosť i po ženskej
línii z roku 1713, potvrdil Uhorský snem v roku 1723.

Citované podľa: Návrh 15členného podvýboru o spoločných záležitostiach, Pešťbudínske vedomosti, ročník VII,
číslo 10, 1. 2. 1867.

23. Zákon č. 146/ 1867 o záležitostiach spoločných pre všetky krajiny
rakúskej monarchie a spôsobe ich prerokúvania.
21. 12. 1867
So súhlasom oboch snemovní ríšskej rady bol vydaný zákon číslo 146/1867 zo dňa 21.
decembra 1867, ktorý upravoval riešenie spoločných záležitostí oboch častí monarchie a to
otázok zahraničnej politiky, armády a financií.
„146.
Zákon z 21. decembra 1867,
o záležitostiach, spoločných pre všetky krajiny rakúskej monarchie a spôsobe ich
prerokúvania.
So súhlasom oboch snemovní ríšskej rady pokladám za nutné vydať ako doplnok
ku štátnemu základnému zákonu o ríšskom zastúpení nasledujúci zákon:
§ 1.
Nasledujúce záležitosti sa vyhlasujú za spoločné pre kráľovstvá a krajiny,
zastúpené v ríšskej rade a pre krajiny uhorskej koruny:
a, zahraničné záležitosti vrátane diplomatického a komerčného zastúpenia voči
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cudzine, ako ja opatrenia, nutné vzhľadom k medzinárodným zmluvám, pričom však
schvaľovanie medzinárodných zmlúv, pokiaľ je podľa ústavy nutné, ostáva vyhradené
zastupiteľským zborom oboch polovíc ríše (ríšskej rade a uhorskému ríšskemu snemu);
b, vojenstva, vrátane vojnového námorníctva, ale s vylúčením schvaľovania
odvodov brancov a zákonodarstva o spôsobe plnenia brannej povinnosti, podľa
nariadení o dislokácii a zásobovaní vojska, ďalej úpravy občianskych vzťahov a práv a
povinností príslušníkov vojska, ktoré sa nevzťahujú k vojenskej službe;
c, financovania, týkajúceho sa spoločne hradených výdavkov, najmä v prípade
stanovenia rozpočtu a preverenia príslušných účtov.
§ 2.
Okrem toho majú byť nasledujúce záležitosti nie síce spoločne spravované, ale
prerokúvané podľa rovnakých, čas od času koordinovaných zásad:
1. komerčné záležitosti, osobitne colné zákonodarstvo;
2. zákonodarstvo nepriamych dávok, úzko spojených s priemyslovou výrobou;
3. stanovenie mincovníctva a hodnoty peňazí;
4. nariadenia pre tie železničné trate, ktoré sa týkajú záujmov polovice ríše;
5. stanovenie vojenského systému...
Viedeň, 21. decembra 1867
Franz Jozef m. p.“
Preložené podľa: Kol.: Dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR, Práv. fakulta, Brno, ss 124-126.

24. J. Palárik: Nová škola

24. 3. 1868

Rakúsko-uhorské vyrovnanie z roku 1867 oživilo niektoré rozpory vo vnútri
slovenského národného hnutia. Výraznejšie sa formuloval smer, usilujúci sa o dohodu s
maďarským národným hnutím. Jedným z predstaviteľov tohoto smeru, ktorý dostal názov
Nová škola, bol i dramatik, politik a katolícky kňaz Ján Palárik, rodák z Rakovej, okr. Čadca.
Najvýraznejším predstaviteľom tohto smeru bol ale Ján Nepomuk Bobula (1844-1903), rodák
z Dovalova, dnes súčasť Liptovského Hrádku, okr. Liptovský Mikuláš
„Už ktoréže je politicko-národnie credo "novej školy slovenskej"?
Neosobujem si dáke prvostenstvo alebo náčelníctvo v tej "novej škole", abych v
jej mene hovoril, ale sťa jeden z jej najvrúcnejších priaznivcov domnievam sa, že jej
politicko-národnie credo podstatne ničím iným nelíši sa, a ničím iným líšiť sa nemá od
"starej školy", iba odchodným stanovišťom politickým.
"Stará škola slovenská", ktorej orgánom sú Peštbud. Ved., roku 1848/49 stála na
stanovišti jednoty ríše rakúskej s úplnou rovnoprávnosťou národnou a r. 1861 v
národnom slovenskom zhromaždení vo Sv.Martine jej heslo bolo: nadpriadať niť
historickú r. 1848/49 započatú, ale ústavou Bachovou pretrhnutú, teda zase stanovište
jednoty ríše rakúskej s úplnou rovnoprávnosťou národnou. Ona teda domnievala sa
najvätších koncesií pre národ slovenský, resp. úplnú rovnoprávnosť a slobodu národniu
vydobyť na základe jednoty ríše rakúskej. R. 1861 síce túto jednotu ríše rakúskej
rozumela strana "Peštbub.Ved." v zmyslu Schmerlingovej ústavy centralistickú s
"okolím slovenským", teraz ale, keď centralizácia dualizmu miesto popustila, rozumejú
"Peštbud. Ved." tú jednotu ríše rakúskej v zmyslu federatívneho systému Palackého
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federalistickú, proti ktorej predtým (1861-1865) so šmerlingistami bojovali. Že toto bolo
a je politické stanovište "starej slovenskej školy", to hádam ani ona sama neodtají, bo
ani odtajiť nemôže. Ona teda stojí na stanovišti jednoty ríše rakúskej.
Naproti tomu náhľad a presvedčenie prívržencov "novej školy" bolo a je, že
vláda rakúska úplnu rovnoprávnosť a slobodu národniu, ktorú neraz vo svojich
úzkostiach a súroch Slovanom sväto-sväte sľubovala, ba aj vyhlásila, nikdy do života
neuvedie, pretože to jej tradicionálny účel, podľa ktorého ona za každú cenu chce tvoriť
"štát nemecký", čili nemeckú veľmoc, nijak nedopúšťa. Prívržencovia novej školy už
pod Bachovým systémom stratili všelikú vieru a dúveru vo vládu rakúsku, že by ona
kedy úprimne chcela úplnú rovnoprávnosť a slobodu národniu Slovanom dať, ktorejž
to svojej nevere silný výraz dali oni r. 186l v Sv. Martine, presvedčení súc, že vláda
rakúska, majúc vždy svoj nemecký a vôbec protislovanský účel pre očima, bude-li kedy
neprajnými okolnosťami donútená seriózne myslieť na uspokojenie národností, vtedy
radnej s Maďarmi sa pokoná a dákymi významnejšími koncesiami jich uspokojí, len
aby s jejich pomocou nepríležitý sebe živel slovanský utlačiť a svoj tradicionálny
nemecký účel a spojenú s ním nemeckú protislovanskú politiku vnútri i na vonok aj
napozatým provodzovať mohla.
V tomto našom náhľadu udalosti r. 1867 s dualistickým zriadením Rakúska nás
ešte viac utvrdili. Naše obavy veru na vlas sa splnili. A v týchto obavách už r. 1861 v Sv.
Martine radili sme národu postaviť sa rovno na stanovište štátu uhorského, ktorého
bezprostredným údom sme, a nedávať sa viac za nosom vodiť štátnikom rakúskonemeckým, ktorí Slovákov iba za púhy nástroj upotrebovať zvykli k neslovanským
účelom, neobracať zraky ku vláde rakúskej, lež všetkými možnými silami a zákonnými
sredstvami(1) pracovať tu doma, neočakávať spásy od nespoľahlivých priaznivcov a
pomocníkov vo Viedni, lež od sily národa samého dľa toho "pomáhaj si sám a Boh ti
pomôže", radnej hľadať priateľov, priaznivcov a verných spojencov tu doma.
Naše presvedčenie bolo a je, že otázka národnia pre nás Slovákov nie kroz
štátnikov rakúsko-nemeckých, nie na základe jednoty ríše rakúskej, lež na základe našej
ústavy uhorskej, na sneme krajinskom riešená bude, a aby šťastlivo k prospechu národa
nášho riešená bola, k tomu nie pomoc z Viedne, lež jedine upovedomelosť, zaujatosť a
odhodlanosť, vôbec mravnia sila národa samého, jehož železná vytrvalosť a solidarita s
ostatnými nemaďarskými národnosťami, a vôbec hľadanie priateľov a verných
spojencov tu doma nám je potrebná. V tom okamžení, v ktorom štyrmiliónový náš
národ slovenský upovedomený bude o právach svojich národných, a za takové kroz
svojich zástupcov na sneme krajinskom sťa jeden muž sa postaví, stane sa slobodným a
urovnoprávneným spolunárodom Uhorska. Tu doma, na základe našej ústavy
krajinskej je najprirodzenejšia a najreálnejšia pôda, ktorú z piadi na piaď zaujímať na
zaujatej v medzách zákona pohybovať sa a dejstvovať s prospechom môžeme, inej pôdy
účinkovania za naše národnie práva pre nás niet, tu teda musíme sily svoje napínať a
sústreďovať, tu priateľov a prívržencov hľadať, tu je boj síce ťažký, ale nádej víťazstva
istá, všade indej záhadná, klamná a neistá.
Alebo máme-li ešte i ďalej za jednotu ríše rakúskej horliť s tými klamnými
výhľadami, že nám v tej jednote azda len predca lepšie bude, že snáď Austria predca
raz nahliadne potrebu uspokojenia národností, že azda skorej dosiahneme to "slovenské
okolie"? Marná nádej! Rovnoprávnosť a slobodu národniu len vtedy budeme mať, keď
si ju celý národ bude žiadať, teda keď si ju tu doma napred dobyjeme...
Ostatne neni môj cieľ v prítomnom pojednaní politicko-národnie náhľady a
snahy "novej školy" zovrubne a obšírne objasňovať a odúvodňovať. Môj cieľ je len
konštatovať to, že iného podstatného rozdielu medzi nami niet, iba ten jediný, že "stará
slovenská škola" stála a ešte stojí na stanovišti jednoty Rakúska, "nová slovenská škola"
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ale na stanovišti štátu uhorského. Iného podstatného rozdielu medzi nami niet, bo vo
všetkých ostatných vecách, myslím, súhlasíme. A síce nerobí medzi nami rozdielu zásada
demokratičnosti a politickej slobody, bo k tej obidve strany už sa tým priznávajú, že si
národniu slobodu na zástavu napísali, nie osobnosť národa slovenského, bo aj tú obidve
strany s rovnou horlivosťou zastávajú, nie zásada solidarity s ostatnými nemaďarskými
národnosťami, bo tej obidve strany potrebujú, jedným slovom nie ,,memorandum
národa slovenského", bo ho obidve strany vo svojich programoch majú. Ale snáď to
"okolie"-hic lapis offensionis(2) - robí medzi nama medzeru? Mojím zdaním nie! Nová
škola netvrdí to, ale ani tvrdiť nemôže, žeby "okolie slovenské" buď teritoriálnu, buď
politickú jednotu a celistvosť uhorského štátu narušiť mohlo, alebo aspoň do
nebezpečenstva uvádzalo. Politicko-administratívne okresy vždy bývali v Uhorsku, a
predca Uhorsko bolo vždy celé a jedno. Ba aj samé stolice, čili župy sa so svojou
municipálnou správou či sú nie tolikeré menšie okolia?
Ale "nová škola", ktorá je toho náhľadu, že nám to "okolie" nikto druhý, už či z
Viedne, či z Pešti, len sťaby z milosti nevymerá, presvedčená je, že sám národ slovenský
svoje národnie práva tuná v Uhorsku cestou ústavnou z piadi na piaď svojimi vlastnými
silami vydobývať si musí. Hic labor, hoc opus!(3) V ústavnom živote politická strana ako vieme - dobýva pôdy a oprávnenosti len toľko, koľko svojimi vlastnými silami
vládze a nakoľko sa zmáha, natoľko aj viac síl nabýva a s väčšími silami aj viac dobýva.
Keby v snahách "novej školy" už teraz všetky sily nášho štyrmilónového národa
sústredené boli, vtedy ľahko dalo by sa na sneme krajinskom s takými požiadavkami
vystúpiť a spravodlivú žiadosť motivovať. Naše dôvody mali by iste veliké závažie. Ale
teraz inšie nám nezbýva, iba účinkovať s takými silami, aké de praesenti(4) máme, a
nasledovne usilovať sa aspoň toľko pôdy zaujať, koľko v prítomných pomeroch zaujať
môžeme, aby sme tak aspoň niečo zaujali, kteréžto niečo by nám slúžiť mohlo za basis(5)
ďalšieho účinkovania a nových síl nabývania. A za takúto basis "nová škola" drží
municipálnu správu a administráciu, slovenský jazyk vo všetkých nižších i vyšších
školách na Slovensku, čili administráciu, samosprávu a výchovu mládeže národniu. Keď
toto dosiahneme, máme basis k dobývaniu práv národných, a dokiaľ toto nedosiahneme,
darmo by sme sa o "okolie" či v Pešti, či vo Viedni uchádzali, a buďto s Nemcami,
buďto s Maďarmi "handlovali a čachrovali".“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Prostriedkami.
Toto je kameň úrazu.
Táto práca, toto dielo.
V prítomnosti, teraz.
Základ, základňa.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 242245.

25. Národnostný zákon

6. 12. 1868

Rakúsko-uhorským vyrovnaním nastala zmena niektorých dôležitých uhorských
zákonov. Jedným z nich bol i národnostný zákon XLIV/1868, podpísaný panovníkom 6.
decembra 1868. Zákon opäť zaviedol maďarčinu ako štátny jazyk. I keď zatiaľ nepostihoval
všetky stránky spoločenského života, otvoril cestu k neskorším jazykovým a národnostným
represiám najmä niektorými všeobecnými formuláciami a posilnením práv regiónov, v
ktorých sa najviac sústreďovali prívrženci otvorenej a skrytej maďarizácie.
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„Pretože všetci občania uhorskej krajiny sú podľa základných zásad uhorskej
ústavy politicky jeden národ, nedeliteľný a jednotný národ uhorský, je každý občan
uhorskej vlasti jeho rovnocenným členom, nech patrí ku ktorejkoľvek národnosti; preto
sa osobitné predpisy o tomto rovnom práve môžu týkať iba toho, ako sa majú používať
rozličné krajinské jazyky a to určovať oba potiaľ, pokiaľ si to nutne vyžaduje
jednotnosť uhorskej krajiny, vládne zriadenie a verejná správa, ako aj náležité
prisluhovanie spravodlivosti. Odtiaľ sa vydávajú tieto pravidlá o úradnom používaní
rozličných jazykov, hoci pre všetky ostatné pomery zostáva nedotknutá rovnosť
všetkých občanov.
§ 1. Štátnym jazykom uhorským je maďarčina, pretože si to žiada politická
jednota uhorského národa; preto je na uhorskom sneme i naďalej maďarčina jazykom
poradným a rokovacím; zákony sa vyhlasujú v maďarskom jazyku, ale hodnoverný
preklad sa vydáva aj v jazykoch všetkých ostatných národností, ktoré bývajú v uhorskej
krajine; maďarčina je aj naďalej úradným jazykom krajinskej vlády vo všetkých
správnych odboroch.
§ 2. Stoličné zápisy sa vedú úradným jazykom, smú sa však viesť zároveň
jazykom, ktorý si želá aspoň pätina stoličnej hromady. Keby sa zápisy nezhodovali, platí
zápis maďarský.
§ 3. Na stoličných zhromaždeniach smie každý, kto má na to právo, hovoriť buď
po maďarsky alebo materinským jazykom, i keď to nie je maďarský jazyk.
§ 4. Stoličný úrad píše vláde v úradnom jazyku, smie však zároveň v
rovnobežnom stĺpci písať jazykom, v ktorom sa konajú jeho zápisy. Medzi sebou si
stoličné úrady píšu buď štátnym alebo jazykom, ktorý si podľa § 2 pre zápisy zvolila tá
stolica, ktorej sa píše.
§ 5. Vo vnútornom úradovaní používajú stoliční úradníci štátny jazyk; keby to
robilo ťažkosti niektorému stoličnému úradu, smú výnimočne používať jazyk, v ktorom
sa vedú zápisy pri ich stolici. Ak to však vyžaduje štátny dozor alebo štátna správa, je
nutné podávať správy a rokovacie spisy aj v úradnom štátnom jazyku.
§ 6. Štátni úradníci majú rokovať s obcami, zbormi, jednotami, ústavami a
jednotlivými osobami svojej stolice, pokiaľ je to možné, jazykom týchto obcí, zborov,
jednotlivcov atď.
§ 7. Každý obyvateľ uhorskej krajiny smie, keď sa dovoláva zákonnej ochrany
alebo súdnej ochrany, ako žalobca, obžalovaný alebo žiadateľ alebo prostredníctvom
svojho zástupcu. používať
a) pred svojím obecným súdom materinskú reč,
b) pred súdom inej obce ten jazyk, ktorým tá obec úraduje alebo vedie zápisy,
c) pred svojím okresným súdom rokovacím alebo zapisovacím jazykom svojej
obce,
d) pred iným súdom, či už je to súd jeho stolice alebo inej, jazyk tej stolice, ku
ktorej ten súd patrí.
§ 13. Pri tých súdoch, ktoré vymenúva vláda, je iba maďarčina úradným
jazykom.
§ 14. Cirkevné obce si smú slobodne zvoliť, ak tým neporušujú zákonné práva
duchovných vrchností, jazyk, v ktorom sa majú konať cirkevné porady a viesť knihy,
ktorými sa má, pokiaľ to dovoľuje školský zákon, vyučovať v ich školách.
§ 16. Vyššie a najvyššie cirkevné vrchnosti smú podávať prípisy vláde vo svojom
rokovacom alebo zapisovacom jazyku, v rovnobežnom stĺpci potom úradným štátnym
jazykom...
§ 17. Určiť vyučovací jazyk tých škôl, ktoré zriadili štát alebo vláda, alebo neskôr
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podľa potreby zriadia, je právom ministra vyučovania, pokiaľ to zákon nestanovuje
ináč. Avšak dobré verejné školstvo je i najvyšším cieľom štátu, pretože sa tým povznáša
všeobecná vzdelanosť a hmotný blahobyt; a preto je štát povinný postarať sa o to, aby
občania ktorejkoľvek národnosti, ak ich žije viac spoločne, mohli sa vzdelávať v
materinskom jazyku a v blízkých školách, a to vrátane vyššieho akademického
vzdelania.
§ 19 Na krajinskej univerzite je vyučovacím jazykom maďarčina, ale pre jazyky
tejto krajiny a ich písomníctvo sa zriadia stolice, ak nie sú doteraz zriadené.
§ 20 Obecné zhromaždenia si samy zvolia zapisovací a rokovací jazyk; zápis sa
robí zároveň s iným jazykom, ak pätina členov považuje zápis v tomto jazyku za
potrebný.
§ 23. Každý občan uhorskej krajiny smie podávať prípisy na svoju obec, na
cirkevnú vrchnosť, na stolicu a jej úrady i na vládu vo svojom materinskom jazyku.
Iným obciam alebo stoliciam a ich úradom smie písať štátnym jazykom, alebo
niektorým z jej zapisovacích jazykov.
§ 27. Aj naďalej sa budú úradníci ustanovovať podľa spôsobilosti, a preto
nemôže národnosť nikomu vadiť pri vymenovaní do nejakého úradu alebo hodnosti v
tejto krajine. Ba vláda sa bude starať o to, aby sa pre súdne a správne úrady v tejto
krajine, najmä však za hlavných županov, vymenúvali, pokiaľ je to možné, muži
rozličných národností, ktorí dobre poznajú potrebné jazyky a aj inakšie sú spôsobilí.“
Preložené podľa: Scotus Viator: Národnostní otázka v Uhrách, Brno 1913, ss. 415-420.

26. V. Pauliny Tóth: Návrh zákona o urovnoprávnení národností
23. 10. 1870
Dňa 23. októbra 1870 publikoval popredný slovenský buditeľ, politik a publicista
Viliam Pauliny-Tóth svoj návrh riešenia postavenia národností v Uhorsku. Reagoval tak na
námet význačného maďarského spisovateľa Mórica Jókaia (1825-1904), ktorý chcel z
básnikov, spisovateľov a redaktorov všetkých národností Uhorska vytvoriť ligu na prekazenie
boja medzi národnosťami Uhorska
„N á v r h z á k o n a o urovnoprávnení národností.
1. V Uhorsku jest jeden politický národ, národ to uhorský, záležajúci z
nasledujúcich genetických národov: Maďarov, Románov, Slovákov, Srbov, Rusínov a
Nemcov.
2. Všetky tieto politický národ tvoriace genetické národy sú úplne rovnoprávne.
3. V Uhorsku sú dve úradné reči: štátna a municipiálna.
4. Štátna reč je výlučne maďarská; municipiálne reči sú: maďarská, romanská,
slovenská, srbská, rusínská a nemecká.
5. Štátna reč výlučne užíva sa všade, kde štát dejstvuje, nasledovne na sneme, pri
ministerstvách, pri najvyššom súde.
6. Municipiálne reči užívajú sa v mestách a stoliciach.
7. V mestách a stoliciach je municipiálnou rečou tá reč, ktorá je skutočne
rečou a jazykom absolutnej väčšiny obyvateľstva.
8. Jestliby jedna tretina municipiálneho výboru k chráneniu práv menšiny
inorečového obyvateľstva ešte i druhú alebo i tretiu reč municipiálnu mať chcela, má k
tomu právo, a v tomto prípade sa všetky verejné zápisnice kolumnárne vo dvoch alebo i
viacej rečiach viesť majú.
39

9. Cieľom vyhnutia všetkých treníc a v záujme obľahčenia správy (administrácie)
majú sa municípia dľa možností podľa národností arrnodovať.(1)
10. Všetci mestskí a stoliční jak politickí a juridickí, tak i finanční úradníci,,
povinní sú úradovať v reči - poťahmo v rečiach - svojho municipium.
11. Na všetkých štátom vydržiavaných alebo podporovaných elementárnych,
reálnych a gymnaziálnych školách je naukozdelnou rečou reč municipiálna bodu 7.
12. Na všetkých gymnáziách je štátna reč obligátnym predmetom: na vyšších
školách je naukozdelnou rečou reč štátna.
13. Pre úrady je pri styku so stránkami a ich zastupiteľmi vôbec viažucou tá
zásada: aká prosba, taký odkaz, akej reči vypočúvanec, taká zápisnica.
14. Všetky tomuto zákonu odporujúce zákony vyhlasujú sa za neplatné...“
(1)

Vymedziť.

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, II., 1848-1867, SAV, Bratislava
1965, ss. 273-274.

27. Prvé číslo Národných novín

13. 3. 1870

Významné slovenské Pešťbudínske noviny sa na konci šesťdesiatych rokov stále viac
dostávali do ekonomických problémov, pričom sa na redakciu po prijatí národnostného
zákona roku 1868 stupňoval politický nátlak vládnych kruhov. Jeho redakcia sa preto roku
1870 rozhodla presunúť sa do Turčianskeho Sv. Martina a tam pokračovať vo svojej činnosti.
Prvé číslo vyšlo 13. marca 1870 pod názvom Národné noviny. V ich čele stál Mikuláš Štefan
Ferienčík, rodák zo Zvolena (1826-1881), ktorého zakrátko vystriedal Viliam Pauliny-Tóth.
V ďalšom období sa v nich ale presadil spisovateľ a publicista Svetozár Hurban Vajanský
(1847-1916), rodák z Hlbokej neďaleko Senice. Uverejňujeme úvodník z tohto dňa, ktorý
predstavuje politický manifest redakcie.
„Roku 1861 vyslovil národ slovenský tu v Turčianskom Sv. Martine slávnostne
to, čo drží za neodbytné, aby z jednej strany jeho národná existencia, z druhej strany
používanie ústavných práv mu pojistené a zabezpečené bolo.
Z tohto, v dejepise nášho národného a politického života pamätného mesta
hlásime sa k Vám, Bratia Slováci, s našim národným orgánom, ktorý napísal na zástavu
svoju národno-slobodomyselnu politiku národa slovenského, pod korunou uhorskou
žijúceho a obraciame sa k Vám hlasom bratsko-národnej prímluvy, pozývajúc Vás
k svornému spoluúčinkovaniu.
Preto sa hor´, Bratia v národe!
I Vy, čo s tuhým snom asnáď ešte obkľúčení chodíte a ešte dosiaľ proti svojej
vlastnej brati a krvi dejstujete, hor´ sa! prerušte svoj záhubný sen, hojte rany, hádam
i vamisamými zaťaté, nahradzujte blahotvorným dejstvovaním, čo ste asnáď dosiaľ
uškodili!
I Vy, čo v delení síl národných úspech národa hľadáte, hor´ sa! Ku zoznamu
veľmocnej svornosti. Hruď k hrudi, ruka s rukou!
I Vy, čo snom nečinnosti sníte, zanechajte a opusťte posteľ sedmispáčov; hor´ sa!
K rezkému životu, čo beží o závod v obetiach národných!
Hor´ sa, Bratia, všetci v národe, jednosvorne okolo Národných Novín!
Rozháňajte spoločnými silami predsudky a osočovanie národa slovenského! Stojme
nezvratne na pôde samým národom slávnostne zaujatej. Vynútime tým pre národ náš aj
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od protivníkov úctu i uznanie ho, a pojistíme mu skvelú budúcnosť, a bude nám, ako
nám nebolo!
Keď najprv doma a medzi sebou v národe svorní budeme, potom pominú mračná
nedorozumenia, hmly nedôvery a svornosť národov koruny uhorskej bude pre ňu
najbezpečnejšou záštitou!
Martin Čulen, Ján Jesenský, Pavol Mudroň, Franko Sasinek.“
(1)

Martin Čulen (1823-1894), rodák z Brodského, okr. Skalica, Ján Jesenský (18741945), rodák z Martina, František Víťazoslav Sasinek (1830-1915), rodák zo Skalice

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848-1914, zv. II 18671884, SAV, Bratislava 1965, ss. 242-243

28. Vznik Slovenskej národnej strany

6. 6. 1871

Pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia Memoranda národa Slovenského sa v Martine
6. júna 1871 uskutočnilo zhromaždenie predstaviteľov slovenského národného hnutia.
Zúčastnení rozhodli, že sa nastávajúcich volieb do uhorského snemu ako celok zúčastnia
a postavia vlastných kandidátov. Vznikol Ústredný volebný výbor v čele s Viliamom
Paulinym-Tothom. Týmto okamžikom vznikla Slovenská národná strana, až vzniku ČSR
najväčšia politická sila slovenského národa. Jej orgánom sa stali Národné noviny. Založenie
strany nám zachycuje zápisnica.
„Predseda P. Mudroň predkladá k riešeniu prvú otázku programu.
a, Či je nám potrebné na záležitosť budúcoročných vyslaneckých volieb(1) už teraz
pomýšľať?
A. Pietor odpovedá na túto otázku s určitým „áno“, lebo myslí, že krokami, ktoré
snáď konferencia v záležitosti tejto porobí, uvedieme do nášho rozkyvotaného života tak
potrebnú nám disciplínu a zriadenosť síl. Čo zriadenosť taká zmôže, vidíme najlepšie
v bratskom nám národe českom...
Andrej Hodža myslí, že je tu reč len o prípravách. Súhlasiac s náhľadmi
predrečníkovými, vzdáva sa slova, lebo myslí, že v zásade niet nikoho, čo by bol proti
tomu.
Ján Francisci je uzrozumený s náhľadmi predrečníkov. Je čas dorozumieť sa,
nám to všetko ťažko ide. Nepriateľov máme dosť, ktorí koristia každú príležitosť, aby
nám prekazil dorozumenie sa....
Viac rečníkov sa nehlásilo a početné hlasy ozvali sa za prijatie nárady, následkom
čoho
Predseda vyslovuje za potrebné už teraz pomýšľať na záležitosť vyslaneckých
volieb.
Nasleduje druhá otázka programu:
b, Či by cieľom vedenia príprav k vyslaneckým voľbám nebolo želateľné
a príhodné zvoliť jeden úsredný(2) volebný výbor?
Dr. S. Medvecký upozorňuje, že sme my na podobné návrhy, ako tento, veľmi
bohatí. Avšak tak je to u každého národa, ktorý chápe sa života. Návrh tento na
zriadenie úsredného volebného výboru bol už viackrát prednesený, čas by bol, aby sme
ho uskutočnili...
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Ján Jesenský je tiež za zvolenie jednoho úsrredného výboru...
Ján Pauliny-Tóth súhlasí s predrečníkmi...
M. Čulen: Ja myslím, že je toto dokazovanie potreby takého výboru vcele
zbytočné. Povedali sme raz, že prípravy robiť treba a preto musíme mať i ľudí, čo to
povedú
Predseda vyslovuje jednomyselné uznesenie sa porady v tom, že
Konferencia uznáva potrebu vyvolenia jednoho úsredného výboru k vedeniu
príprav k vyslaneckým voľbám.
Nasleduje tretia otázka programu:
c, Z koľkých členov má tenže výbor záležať?
Paulôiny-Tóth narádza z deviatich, a síce traja z nich aby boli v Turci obídení
a z ostatných jeden v pešti, jeden v Nitre, jeden v Trenčíne, jeden v B. Bystrici, jeden
v Trnave a jeden v Sv. Mikuláši, alebo jakoby to konferencia ustanovila; narádza tiež,
aby pri volení osôb všetky záujmy národ najmožnejšie zastúpené boli.
Ján Čipkaj nemôže nijako súhlasiť s tým, aby úsredný výbor bol roztratený po
všetkých končinách...
M. Čulen je za návrh Čipkayov...
S. Šipka: Čím početnejší výbor, tým ťažšie mu ide práca od ruky, to vidíme
a skusujeme každý deň, v ktoromkoľvek miestnom výbore. Sídlo výboru nech je v Sv.
Martine. Ohľadom poštu súhlasí s Čulenom, narádza ale ešte dvoch náhradníkov.
M. Čulen: K doplneniu svojho návrhu dokladám, aby výbor mal právo na prípad
potreby sa doplniť. Ohľadom náhradníkov súhlasím s predrečníkom...
Keď sa početné hlasy v tomto zmysle ozvali predseda vyslovuje uznesenie
porady:
Konferencia drží za za potrebné vyvoliť z Turčanov trojčlenný úsredný výbor
s dvoma náhradníkmi k vedeniu príprav k vyslaneckým voľbám so sídlom v Turč. Sv.
Martine s právom sebadoplňovania na prípad potreby.
Nasleduje štvrtá otázka programu:
d. Akú úpravu a okres účinkovania dať tomuto úsrednému výboru?
A. Pivko...Predkladá sem sa vzťahujúci písomný návrh...
Okres pôsobenia pre slovenský úsredný výbor k vedeniu príprav k voľbám
vyslancov na krajinský snem.
...úsredný výbor ... z tejže národnej porady poverený je:
a, menovať svojho všeobecnú dôveru požívajúceho dôverníka v každom docela
alebo miešano slovenskom okrese.
b, kroz tohto dôverníka účinkovať, aby zriadil sa v každom volebnom okrese na
okresnej konferencii národne zmýšľajúcich mužov jeden aspoň trojčlenný výbor,
cieľom vedenia príprav na vyslanecké voľby v okrese...
c, Úsredný výbor má ta účinkovať, aby prosredníctvom okresných výborov
zriadili sa dľa možnosti i miestne výbory.
d, Úsredný výbor povinný je nárady okresných výborov do ohľadu vziať a dľa
najlepšej možnosti si jich osvojiť a prijať.
e, Poprednou úlohou úsredného výboru bude, obecenstvo k voľbám zavčasu aj
populárnymi spismi pripravovať, ľud poučovať, ho k pokoju, miernosti a poslúchaniu
krajinských zákonov viesť a napomínať...
f, Pre každý volebný okres ustanoví úsredný výbor v príhodnom čase
v porozumení s okresným výborom jednoho kandidáta, ktorého snažne odporúčať bude
slovenským voličom.
g, Každý úsredným výborom odporúčaný kandidát vysloví v svojom programe
čestným slovom zaručený sľub, že na prípad svojho zvolenia voždy svedomite
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a neohrožene zasadzovať sa bude na uhorskom sneme za samostatnosť a celistvosť
uhorskej krajiny, spolu ale a to súčasne a rovno i za rovnoprávnosť všetkých uhorskú
vlasť obývajúcich národov...
Prijíma sa jednohlasne.
Navrhuje sa piata otázka programu.
e. Voľba ústredného volebného výboru
Predseda: Navrhujem tedy pp. V. Paulinyho-Tótha za predsedu, M. Čulene a J.
Francisciho za členov. – Za náhradníkov J. Capku a Joz. Országha.
Konferencia prijala návrh tento s búrlivým slávovolaním...“
(1)
(2)

Voľby sa potom konali 12. 6. -12. 7. 1872. Ani jeden zo slovenských kandidátov nebol
zvolený.
V texte ústredný a nie ústredný

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848-1914, zv. II 18671884, SAV, Bratislava 1965, ss. 300-305

29. Žiadosť zvolenskej stolice o zrušenie slovenských gymnázií
15. 4. 1874
Prijatie národnostného zákona v roku 1868 nepomohlo zlikvidovať jediné tri slovenské
gymnáziá a ani Maticu slovenskú. Preto sa do kampane proti nim zapojil zvolenský podžupan
Béla Grünwald. Na zasadaní župného výboru zvolenskej stolice navrhol zlikvidovať všetky
„panslavistické organizácie, narušujúce stabilitu Uhorska“. Na základe protislovenskej
kampane boli v rokoch 1874-1875 zatvorené všetky gymnáziá i Matica.
„Vysokoosvietené uh. rak. ministérium!
Národnostná agitácia, ktorú na všetkých stranách vlasti spatrujeme, je rozhodne
veľkým nebezpečenstvom pre uhorský štát, keďže je namierená zrovna proti jeho
trvaniu. Ale ešte úskostlivejším zjavom a väčším nebezpečenstvom pre uhorský štát je tá
ľahostajnosť a nečinnosť, ktorú naše vlády až po tento čas proti národnostnej agitácii
preukazovali.
Sme síce presvedčení, že vládni mužovia chovali tie najlepšie úmysly a ich
najvrelšou túžbou bolo zabezpečenie jednoty uhorského štátu. Ale z nepoznania povahy
takrečeného národnostného hnutia vyplýval mylný náhľad, že toto hnutie má istú
oprávnenosť. Na tomto základe založená osobná zásada, dľa ktorej národnostné
poburovanie najistejšie možno utíšiť šetrnosťou a povoľnosťou, ochromila účinlivosť
naších vlád natoľko, že nečinne pozerali na povážlivejšie nápady, ktoré skrz niektorých
buričov pod zásterou národnostných nárokov boli namierené proti uhorskému štátu a
privlastňovali im istú oprávnenosť i vtedy, keď zmýšľanie a politické názory prevažnej
väčšiny národnosti v určitej protive stálo s politickými námahami buričov a určite
zahaťovalo počínanie v jej mene bez splnomocnenia vystupujúcich buričov. Smutné
následky jasne ukázali škodlivosť politiky šetrnosti a povoľnosti. Dnes sotva je niekto v
krajine, kto by nenahliadol, že povoľnosť pri národnostných poburovaniach len
rozmnoží zlo a že čo pred niekoľkými rokmi bolo len iskrou, ktorá by sa bola dala
ľahkým činom vyhasiť, dnes je už veľkým plameňom, ktorý sa bez prekážky ďalej
rozširuje, neprestajne nabýva väčších rozmerov a vlasti povážlivým nebezpečenstvom
hrozí.
Nemôžeme síce tajiť a s uznanlivosťou nevyzdvihnúť, že pán minister(1) v
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novšom čase rázne sa zadržal v záujme jednoty a dôstojnosti uhorského štátu, ale vcelku
berúc vec, v pokračovaní našej vlády chybuje predsa náležitá dôslednosť na celú
krajinu, na všetky odvetvia vlády sa prestierajúca všestranná činnosť, a obzvlášte čo sa
týka pokračovania ohľadom národnostných poburovaní, musíme s celou otvorenosťou
vysloviť, že nariadenia vlád našich namierené boli viac len k odstráneniu symptomov,
ako príčin zla. Takýmto pokračovaním môže sa snáď docieliť to, aby následky
národnostného poburovania nezjavovali sa demonštratívnym a násilným spôsobom, ale
zmluvne odpomohlo sa od koreňa, bo jestli že príčiny zla ostanú i samo zlo ostane ďalej
v čele národa, ale len príležitosti treba, aby tým väčšou silou a zhubnejšie vypuklo. Nič
neospravedlňuje toto naše tvrdenie ako jestvovanie panslávskeho ducha gymnázií:
veľkorevúckeho, martinského a znievskeho.
Známe je všeobecne, že tieto od nedávna jestvujúce gymnázia tým cieľom boli
založené, aby sa panslavizmus medzi hornovidieckym vlasť svoju milujúcim slovenským
obyvateľstvom cestou stredných škôl a s väčším prospechom rozširoval; zná každý, aký
protivlastenecký duch v ústavoch týchto panuje. Zná každý, nakoľko ústavom týmto
chybujú požiadavky náležíte vystrojených stredných škôl a že duchovné vzdelanie v nich
študujúcej mládeže je úplne zanedbané a že v nich hlavná váha kladie sa len na
rozširovanie panslavizmu, zná každý, že ten mladík, ktorý na niektorom z rečených
ústavov len niekoľko rokov strávil, odtaľ vystúpi ako rozhorčený nepriateľ uhorskej
vlasti. A predsa napriek tomu všetkému tieto ústavy neboli nikdy dôkladne preskúmané,
skrz štátne medzítka a nikdy nevyšli nariadenia prekazeniu ich škodlivého účinkovania.
Nebezpečenstvo, ktoré sa v účinkovaní týchto ústavov skrýva, je veľké. Hlavná
sila štátov leží v tej oddanosti, ktorou sa vlastné občianstvo k nim vinie. Kto v občanoch
štátu dusí oddanosť a vzbudzuje nenávisť proti štátu, ten napadá štát v jeho jestvovaní.
Toto znajúc hornovidiecki panslávski buriči s istou vypočítavosťou založili tu rečené
gymnáziá, aby najmohutnejším prostriedkom pomocou školy kvapkali do vnímavých
sŕdc mládeže jed nenávisti a umelými prostriedkami rozmnožovať mohli počet
nepriateľov uhorskej vlasti.
My sme vždy úzkostlive pozerali na účinkovanie rečených ústavov a čakali sme,
že krajinská vláda nebude ďalej utrpieť, aby učbári rečených ústavov ďalej vykonávali
svoje protivlastenecké účinkovanie a že zruší také ústavy, ktorých jestvovanie povážlive
ohrozuje záujmy uhorského štátu.
Medzi tým nádej naša - bohužiaľ - sa nesplnila. To neznamená, aké ohľady by
mohli byť smerodajnými u našej doterajšej vlády, že tak mimoriadnym prepačovaním
zahrnula rečené tri ústavy, ale sme toho náhľadu, že akonáhle nebolo pochybností o
tom, že mládež týchto troch ústavov vychovávajú v duchu protivlasteneckom, akonáhle
sme sa presvedčili, že tieto tri ústavy ohrozujú záujmy uhorského štátu, niet na svete
toho ohľadu, ktorým by sa prepačovanie a šetrenie ospravedlniť mohlo, ešte ani v tom
páde, keby celý horný vidiek žiadal udržanie takýchto gymnázií. Ale tento pád
nejestvuje, ba práve naopak, deväť desatín hornovidieckeho slovenského obyvateľstva s
radosťou a oduševnením prijalo by také nariadenie vlády, ktorého výsledkom by bolo
zrušenie alebo pretvorenie tých troch gymnázií panslávskeho ducha, lebo hornovidiecke
slovenské obyvateľstvo miluje síce svoju reč, ale ešte viac miluje svoju vlasť a preto
rozhodne odvracia sa od takých politických námah, ktoré pod plášťom národnostných
nárokov v občanoch vlasti lásku k vlasti usmrtiť sa vynasnažujú.(2)
I stolica táto, ktorej obyvateľstvo je temer výlučne slovenské, tou láskou k vlasti
vedené, opovažuje sa obrátiť pozornosť vysokoosvieteného uh. kr. ministerstva na
veľkorevúcke, svätomartinské a znievske gymnázium a úcty plné prosí vysokoosvietené
uh. kr. ministerstvo nech ohľadom vyzdvihnutia alebo úplného pretvorenia týchto troch
gymnázíí protivlasteneckého ducha čím skôr nariadenie vydať ráči. Týmto zakročením
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zachránilo by hornovidiecku vládež slovenského jazyka od vplyvu protivlasteneckého
ducha a zadalo by smrteľnú ranu hornovidieckemu panslavizmu.
Cele otvorene vyslovili sme náhľady naše a predostreli prosby naše. Vlastenecká
starostlivosť pohla nás ku tomuto kroku a to silné presvedčenie, že doterajšia politika
len rozmnožila celú krajinu ohrozujúcu nebezpečenstvo národnostného poburovania a
jestliže vláda chce ochrániť krajinu od toho nebezpečenstva, mocnou rukou treba zničiť
príčiny rozširovania protivlasteneckého ducha, zničiť treba nástroje poburovania. Keby
od jednotlivých právomocností záležalo zničenie takýchto ústavov protivlasteneckého
smeru, už dávno by sme to boli spravili. Ale toto je právo jedine vlády a preto sa
obraciame k osvietenému kr. uh. min. s plnou dôverou, očakávajúc, že nová vláda
krajiny uhorskej bude podporovať naše vlastenecké snahy, nahradí, čo sa zanedbalo v
minulosti a s celou ráznosťou jej k službe stojacej neodolateľnej moci ochráni záujmy
krajiny uhorskej.
Niet pochyby o tom, že jestli vláda na toto pole vstúpi, musí vystáť boj s
protivlasteneckými živlami. Výsledok boja nemôže byť pochybný. Základy uhorského
státu ešte pevne stoja a štátna moc do ruky vlády zložená je tak veľká, že víťazstvo nad
vnútornými nepriateľmi vlády je isté. A toto bude najveľkolepejším bojom a vláda môže
byť istá, že celý národ s účasťou a oduševnením bude ju podporovať.
S hlbokou úctou sme v B. Bystrici, z nášho dňa 15. apríla 1874 vydržiavaného
zhromaždenia.
Vysokoosvietenému uh. kr. ministerstvu výučby ponížení služobníci:
obecenstvo stolice Zvolenskej“
(1)
(2)

Ide o ministra školstva a kultúry Augusta (Ágostona) von Treforta (1817-1888).
B.Grünwald ako osnovateľ žiadosti hovoril v mene slovenského ľudu i keď s ním v
skutočnosti nemal nič spoločného..

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 255257.

30. Interpelácia Svetozára Miletiča o rozpustení Matice slovenskej
3. 12. 1875
Maďarská vláda sa neuspokojila iba so zákazom Matice slovenskej. Uhorské
ministerstvo vnútra 6. apríla 1875 dokonca skonfiškovalo celý jej majetok, získaný pomocou
celonárodných zbierok. Proti zákazu Matice slovenskej na zasadaní uhorského snemu
protestoval iba srbský poslanec Svetozár Miletič.
„S ve t o z á r M i l e t i č: Ctená snemovňa! Zaumienil som si vo veci rozpustenia
- slovenskej - (szláv), t.j. Slovenskej matice interpelovať p. ministra vnútra.(1)
1. Čím sa previnila MS v účinkovaní a v hospodárstve proti stanovám?
2. Či v tej veci bolo zavedené disciplinárne vyšetrovanie a menovite, či boli
vypočuté orgány spolku, a to vzhľadom na valné zhromaždenie MS, na jej účinkovanie a
na hospodárenie spolkovej správy? Ak áno, s akým výsledkom, ak nie, prečo neboli
vypočuté?!
3. Či príslušné orgány spolku niekedy predtým boli pokarhané pre nejaký
neporiadok alebo pre nejaké zneužitie, ak nie, čím ospravedlní p. minister svoj zákrok,
ktorým hneď rozpustil a tak sám potrestal spolok a sám zmaril cieľ jeho založenia,
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namiesto toho, žeby bol orgány spolku k poriadku upravil a vinníkov, ak by takí
jestvovali, volal alebo dal volať na zodpovednosť?
4. Čo oprávňuje p. ministra vnútra zasahovať do činnosti spolku - spolku
kultúrneho, ako je Matica Slovenská -, ktorý patrí do kompetencie ministra osvety?
5. Či pán minister vnútra vyžiadal si od jeho veličenstva povolenie rozpustiť
Maticu slovenskú, ktorú povolilo, ba obdarovalo Jeho Veličenstvo?
6. Či je pravda, že p. minister sám sa postaral o to, kto a ako bude ďalej
spravovať spolkový majetok Matice slovenskej? Ak áno, prečo nepokračoval podľa § 34
stanov, t.j. prečo nevypočul valné zhromaždenie spolku?
7. Či p. minister môže hneď predložiť súdu pred ct. snemovňu všetky písomnosti,
vzťahujúce sa na pokračovanie proti Matici slovenskej a na jej vyšetrovanie, aby sa
mohlo nahliadnuť a posúdiť, či sa riadne pokračovalo?
Budapešť dňa 3. decembra 1875
Svetozár Miletič
poslanec titelského volebného okresu v.r.“
(1)

Ministrom vnútra a predsedom uhorskej vlády bol Koloman Tisza (1830-1902).

Citované podľa: Eliáš, M., Šarluška V.: Národná svetlica, Matica slovenská, Martin 1988, ss. 97-98.

31. J. Francisci list J.M. Hurbanovi o otázke spisovnej slovenčiny a
národnej existencie po zatvorení Matice slovenskej a slovenských
gymnázií
6. 9. 1880
Po zákaze slovenských kultúrno-vzdelávacích inštitúcií časť predstaviteľov
slovenského národného hnutia, ako napr. J. M. Hurban, hľadala cestu vpred i v návrate k
biblickej češtine. Proti tomu sa postavili predstavitelia Slovenskej národnej strany, rozhodnutí
ďalej bojovať za spisovnú slovenčinu. V tomto duchu napísal J. Francisci list J. M.
Hurbanovi.
„Brat môj drahý!
V Martine 6. 9. 1880.
Ľutoval som a ľutovali i všetci ostatní Tvoji priatelia a priatelia našej národnej
veci, že si nebol prišiel ku zhromaždeniu Živeny.(1) Bola to dobrá príležitosť vidieť sa a
pozhovárať sa o záležitosťách našich. I použili sme tú príležitosť tu prítomní, menovite
teda z Turca, potom zo Zvolena, Gemeru, Liptova, Oravy, horn. Trenčína atď. a
pohovorili sme si menovite i o programe Rud. Pokorného v poťahu na bibl. československú.(2) Za potrebné uznali sme o tomto predmete pohovoriť preto, aby z jednej
strany nekladli sa dobrej veci prekážky a z druhej strany, aby sme si uložili, aké
stanovište zaujať z očí v očí s tým programom...
Otázka spis. jazyka na Slovensku považuje sa za definitívne riešenú, podľa toho,
ako ju riešili pred asi štyridsiatimi rokmi Štúr, Hurban, Hodža a niektorí mladší a ako
ju riešila praxis behom štyridsiatich rokov. - Dôvody, ktoré menovite spomenutí traja
mužovia za slovenčinu ako spis. jazyk pre Slovákov i ako podopretie svojho rozhodného
kroku v tomto ohľade, i ako obranu proti nápadom Čechistov, pred štyridsiatimi rokmi
i živým a písaným slovom - ktoré poslednie teda nevyšumelo - uviedli - stoja i teraz a k
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nim pridružili sa od tých čias i mnohé iné, ktoré Tvojej rozhľadnej mysli a slovenskému
citu uvádzať držím za zbytočné. - Avšak nemôžem premeškať pripomenúť, ako na váhu
veľmi padajúci dôvod za pridŕžanie sa slov. jazyka spisovného - to, že so spis. jazykom
národa, ako s jeho životnou a podstatnou otázkou nemožno a nedôstojne je
experimentovať, ani s ním tak nakladať, ako s oblekom, ktorý oblečieme, nedlho
zahodíme a zase iný oblečieme, lebo beda tomu národu, ktorý v podstatných otázkach
svojej národnej existencie kláti sa ako trstína na padnutie hneď toho, hneď iného
vetráka. Národ, ktorý sám, a to ešte k tomu často, a nadovšetko bez potreby, bez
mnohého trvácneho úžitku, ba proti historickej nutnosti mení svoju podstatu, stratí
dúveru sám v sebe a ukazuje svojim protivníkom, ako majú najistejšie previesť v ňom
úplný rozklad. - K tomuto pripomeniem ešte len jedno jediné, že u nás Slovákov dozrelo
a hlboko pustilo to povedomie, že my Slováci ovšem sme čiastkou veľnároda
slovanského, ale naskrze nie doplňujúcou čistkou národa českého, a že najväčšia
potreba na zanítnení a rozšírení tohoto povedomia pracovať a všetkému vyhýbať,
všetko odstraňovať, čo by to povedomie hubilo, alebo šíreniu sa jeho prekážalo. - A tak
otázka spis. jazyka na Slovensku považuje sa za definitívne riešenú, a síce v tom smysle,
že Češi nech píšu po česky a Slováci nech píšu po slovensky...
Príjmi, prosím, vďačne toto zdelenie, ktorého cieľ je uvedomiť Ťa o pohyboch v
národe našom a udržať jednotu a jednomyslenosť medzi pracovnými silami našimi.
Boh Ťa zdržuj pri dobrom zdraví a trvanlivej sile a bystrosti tela i ducha.
J. Francisci m.p.“
(1)
(2)

Celonárodný spolok slovenských žien, založený 4. 8. 1969. Na jeho zhromaždeniach
sa schádzali poprední národovci. Jeho význam vzrástol po zákaze iných slovenských
kultúrnych ustanovizní.
Reč išla o akcii českého publicistu Rudolfa Pokorného (1853-1887), ktorý v rámci
pomoci slovenskej vede a kultúre, založil “Československú knižnicu”, majúca vydávať
vedecké diela slovenských autorov v češtine.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 261262.

32. Osvedčenie Slovenskej národnej strany

1. 6. 1884

Uhorský volebný systém bol postavený tak, že i napriek cieľavedomej snahe
predstaviteľov Slovenskej národnej strany, boli možnosti zvolenia Slováka do uhorského
snemu minimálne. Na základe toho sa v roku 1884 rozhodol volebný výbor Slovenskej
národnej strany svojich kandidátov vôbec nestavať.
„Slovenská národná stránka, ako taká, za cieľuprimerané uznáva ani aktívnym,
ani pasívnym spôsobom nezúčastniť sa na voľbách vyslancov do krajinského na deň 25.
septembra t.r. povolaného snemu.
Od použitia najpodstatnejšieho ústavného práva, skrze aktívnu a pasívnu voľbu
zástupcov na krajinskom sneme zúčastňovať sa na donášaní zákonov, na kontrole ich
zachovávania a plnenia skrze orgány verejnej správy, nezdržuje Slovenskú národnú
stránku ani nevlasteneckosť, ani netečnosť naproti ústave vôbec.
Slovenská národná stránka pri každej zavdanej príležitosti slávnostne a úprimne
vyslovila a v jej mene i prítomne osvedčujeme, ako nezlomnú vernosť naproti Jeho
Veličenstvu cisárovi rakúskemu a nášmu dedičnému a zákonnému apoštolskému
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kráľovi uhorskému, tak aj nezlomnú vernosť a oddanosť naproti našej dedovizni, vlasti
uhorskej.
Osvedčujeme ďalej, že uznávame našimi krajinskými zákonami určené
štátoprávne postavenie štátu uhorského a pridŕžame sa ho; osvedčujeme, že ústavnosť
pokladáme za podmienku a palladium(1) občianskej slobody; osvedčujeme, že ústavnou
cestou donesené krajinské zákony Slovenská národná stránka v úctivosti má a mať bude
až dovtedy, kým nepremenia sa cestou zákonnou. Naposledy osvedčujeme, že Slovenská
národná stránka, ako sebe žiada byť šetrnou a nekrivdenou skrze žiadnu druhú
stránku; práve tak šetrí a šetriť sa vynasnaží každú druhú či národnostnú, či
náboženskú či sociálnu, či politickú stránku vo vlasti našej, bez všetkého ukrivďovania.
Nie neznášanlivosť, nie nevlasteneckosť, nie ľahostajnosť naproti ústavnosti
primäli Slovenskú národnú stránku k pasivite zoči-voči terajším voľbám snemovým.
Primälo ju neznášanlivé, nevlastenecké nakladanie s ňou zo strany iných stránok
a orgánov ich verejnej mienky, zo strany štátnu moc privlastnivšej si čiastky
spoluobčianstva a zo strany ústrojov krajiny a právomocností.
Primälo ju duchu ústavnosti odporujúce vykladanie a prevádzanie ústavnosti v
praxi občianského, spoločenského, pravomocnostenského a štátneho života vôbec, ale
hlavne v poťahu na Slovenskú národnú stránku.
Primäla ju tá boľastnotrpká skúsenosť, že pri používaní svojich zákonom určite
vyznačených ústavných práv, občianstvo slovenské nie podpory, ale ani ochrany nikde
nenachádza, ba že v prípadnostiach, nielen mimozákonného, ale zrovna protizákonného
ukrivďovania slovenského občianstva, páchaného na ňom zúmyslenou svevôľou a
násilím pri každom výkone ústavných práv, počnúc od nespravodlivého nezákonného
popisu voličov, až po svevoľné a protizákonné zmarenie deju voľby a násilné odrazenie
zbraňou mocou slovenského občianstva od účasti na voľbe - apeláty(2) s oprávneným
výhľadom na spravodlivý a zákonný liek niet.
Primälo Slovenskú národnú stránku k terajšej pasivite z jednej strany také
držanie sa o hlásanie takých zásad terajších parlamentárnych stránok naproti
nemaďarským národnostiam vôbec, aké týmtože ani len na kultúrnom a vôbec na
žiadnom inom poli želateľného, k prospechu vlasti slúžiaceho vývinu a zveľadku
nedoprajú; z druhej strany ale to naliehavé privolanie časopisov vládnych a
parlamentárnych stránok Nemaďarom, aby zreknúc sa aktívneho a pasívneho
vystúpenia pri voľbách ako národnia stránka, vmiestili sa do rámcov jestvujúcich
parlamentárnych stránok, t. j. aby dokázali, že jich v krajine ako takých niet, a jestli
predsa chcú voliť, alebo byť vyvolenými, aby sa stali pomocníkmi takých činiteľov,
ktorí Nemaďarom podmienok života nedoprajú...
Avšak Slovenská národná stránka svobodnú ruku ponecháva takým svojim
súrodým vlastencom, ktorí domýšľali by sa, že či aktívnym, či pasívnym zúčastnením sa
na terajších voľbách snemových vyslancov dajedon zvláštny verejný dobrý cieľ
napomôžu.
V Turčianskom Svätom Martine, dňa 1. júna, 1884.
Ústredný volebný výbor Slovenskej národnej strany:
Pavol Mudroň, Ján Francisci, Ján Jesenský, Matúš Dula,
Ambro Pietor“(3)
(1)
(2)
(3)

Ochrana, záštita.
Odvolanie proti prechmatom.
Matúš Dula (1848-1925), rodák z Blatnice, okr. Martin, Ambro Pietor (1843-1906),
rodák z Bobrovca, okr. Liptovský Mikuláš
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Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 267268.

33. Program zjednotených národných strán rumunskej, slovenskej a
srbskej v Uhorsku a v Sedmohradsku
13. 8. 1895
Dňa 10. augusta 1895 zišiel sa v Pešti Kongres národností, na ktorom zástupcovia
Rumunov, Slovákov a Srbov protestovali proti maďarizačnej politike a prijali spoločný
program, vyzývajúci predstaviteľov všetkých utláčaných národností na spoločný postup.
„1. Zjednotené národnosti: rumunská, slovenská a srbská vyhlasujú, že chcú v
každom prípade chrániť a zachovávať jednotnosť i celistvosť krajín, ktoré patria k
svätoštefanskej korune.
2. Národopisné pomery a dejinný vývoj spôsobili, že Uhorsko nie je ríša, ktorej
by mohol dať národný ráz jediný národ, ale to môže urobiť iba súhrn uhorských
národov, spojených v jeden celok; preto chcú Rumuni, Slováci a Srbi, ktorí sídlia v
uhorskej krajine, aby štátna správa, berúc do úvahy celistvosť svätoštefanskej koruny,
vyhovovala daným národopisným pomerom a dejinnému rozvoju, ako si to žiada
zachovanie a vývoj jednotlivých národov.
3. Povaha uhorskej ríše, ktorá vyšla z národopisných pomerov a dejinného
rozvoja, nedovoľuje, aby si atribút štátnosti privlastňoval jediný národ, ktorý
nepredstavuje ani väčšinu obyvateľstva. Iba súhrn uhorských národov má právo
stotožňovať sa s ríšou, ako je to i v zákone vyjadrené. Ak sa teda jedinému národu,
ktorý je v menšine, prisudzujú atribúty štátnosti a štátna moc, ktorej sa tento národ
zmocnil, usiluje uvrhnúť do služobnosti ostatné národy, potom sa to, čo sa nazýva
maďarskou národnou štátnou myšlienkou, prehrešuje proti národnostným pomerom
uhorskej krajiny a jej dejinnému rozvoju, zároveň však ohrozuje život ostatných
národov, ktorých je väčšina.
4. Na ochranu proti tejto hrozbe, ktorá sa hodlá odobrať väčšine uhorských
národov podmienky, ktoré sú potrebné na zachovanie života, uzatvárajú uhorskí
Rumuni, Slováci a Srbi spolčenie (jednotu), zachovávajúc pritom vlastné samostatné
národné programy, aby všetkými zákonnými prostriedkami bránili svoju národnosť a
dúfajú, že sa k tomuto spolčeniu pripoja aj uhorskí Rusi (1) a Nemci, pretože tento
spolok neobsahuje nič nezákonného, ba naopak sa snaží pomocou zákonných
prostriedkov postaviť verejný život v Uhorsku na prirodzený základ. Prirodzeným
základom je potrebné rozumieť národnú stoličnú samosprávu i nové rozdelenie stolíc.
6. Nemaďarským uhorským národnostiam nech sa dá úplná sloboda podľa
jazykových hraníc, aby sa samosprávnym celkom (obciam, mestským radám, obciam)
dal ráz príslušnej národnosti, že by užíval národný jazyk tak pri správnych, ako aj pri
súdnych vrchnostiach. Kde je jazykové územie zmiešané, nech sa kvôli ľahšiemu
úradovaniu stolice zaokrúhlia podľa jazykových hraníc.
7. Preto sa Rumuni, Slováci a Srbi nemôžu uspokojiť s národnostným zákonom z
roku 1868. Tento zákon, ako sa zdá, bol vydaný len nato, aby bol zásterou pred
cudzinou a svedčil o znášanlivosti voči národnostiam. Ale nedodržuje sa a jednoducho
nie je pravdou. Len čo národnostný zákon nadobudne zákonnú platnosť, budú ho
Rumuni, Slováci a Srbi dodržiavať ako zákon, ale žiadajú od vládnej moci, aby samotná
s nimi postupovala podľa tohto zákona, navyše žiadajú, aby bolo v prospech národností
rozšírené to, čo tento zákon ustanovuje o národnej rovnoprávnosti. Až sa národnostiam
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umožní zastúpenie v uhorskom sneme, budú sa domáhať, aby sa národnostný zákon
zmenil podľa zásad uvedených v tomto programe. Menovite budú trvať na tom, aby štát
do všetkých podrobností dodržal povinnosti, ktoré sú mu ukladané a podľa ktorých sa
majú ríšskymi prostriedkami podporovať osvetové snahy rozličných uhorských
národov.
9. Zároveň si spolčenie Rumunov, Slovákov a Srbov praje, aby sa zaviedlo
všeobecné, rovné, priame a tajné volebné právo, volebné okresy sa rozdelili
spravodlivejšie, odstránil sa úradný tlak na voľby a odstránilo zákonné ustanovenie,
podľa ktorého stráca volebné právo ten, kto sa oneskoril s platením dane.
10. Pretože v Uhorsku nie je zákon pre slobodné spolčovacie a zhromažďovanie
právo, zato zastarané a nejasné vládne vyhlásenie je samosprávnymi a vládnymi úradmi
vykladané a realizované ľubovoľne, národnostiam sa potom všemožne zabraňuje konať
schôdze a zakladať jednoty, takže skoro žiadne spolčovacie ani zhromažďovanie právo
nejestvuje, spolčenie uhorských národností sa domáha, aby bol vydaný dokonalý
demokratický zákon o slobodnom zhromažďovanom a spolčovacom práve.
11. Pretože v podmienkach terajšej vládnej sústavy cirkevná a školská
samospráva, zaručená zákonom, samovoľným zasahovaním vládnej moci stráca zmysel,
zjednotené národnosti sa domáhajú, aby sa cirkevná a školská samospráva nielen
uznávala a dodržovala, ale aj rozšírila.
21. Správny výbor nech vyhotoví pamätný spis, v ktorom zobrazí postavenie
národov, zastúpených v tomto spolčení a podá ho na prijatie budúcemu zhromaždeniu,
aby sa potom predložil Jeho veličenstvu.“
(1)

Rusíni.

Preložené podľa: Scotus Viator: Národnostní otázka v Uhrách, Brno 1913, ss. 468-471.

34. Výzva prípravnej redakcie časopisu Hlas

august 1897

V druhej polovici 19. storočia sa pre časť slovenského národného hnutia črtala už len
jedna perspektíva - spolupráca s českým národným hnutím. Viedol ju k tomu nielen pocit
slovanskej vzájomnosti a mimoriadnej príbuznosti češtiny a slovenčiny, ale i tradícia
stáročnej kultúrnej spolupráce, aktuálne spoločné problémy a možné perspektívy
spolunažívania oboch národov. Táto črta bola najzreteľnejšia u nastupujúcej mladej
generácie, ktorá sa zoskupila okolo časopisu Hlas.
„Veľactený pane!
Mladá slovenská generácia ustanovila v svojich augustových poradách
vydržiavaných za hojného účastenstva b.r. (1897) v Martine, že založí mesačník, časopis
pre poučenie, zábavu a politiku, ktorého prvé číslo vyjde na dvoch hárkoch pod menom
"Hlas" v Ružomberku dňa 20. decembra 1897.(1)
Nový časopis zakladá mladá generácia preto, lebo za jedno cíti nevyhnuteľnú
potrebu, aby slovenská mládež, po šírom svete roztratená, mala jeden určitý a stály
prítulok, svoje vlastné miesto, kam by odkladala ovocie svojich duševných námah a
prác; ďalej i preto, že vzrastúc utešeným počtom i vzdor všelijakým zovňajším
prekážkam, slovenská mládež chce vyprobovať svoje duševné dosiaľ ku všeobecnej
škode ladom ležiace sily v novom časopise, chce sa prvej zdokonaliť na menšej pôde, než
vystúpi na tvrdé a šíre pole verejného života, kde je treba rúk zaocelovaných, duševného
obzoru rozšíreného a srdca v dobru a láske k národu upevneného.
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Nech tu stoja aspoň rubriky práce, ktorou chceme zaplňovať stránky našeho
nádejného časopisu:
I. Programové články. II. Práca na Slovensku jako sa vykonala a jaká sa má
konať. III. Veda a umenie. IV. Kritika a referáty o literatúre slovenskej, slovanskej a
inojazyčnej. V. Organizačné správy. VI. Hospodársky obzor. VII. Bežné udalosti. VIII.
Beletria (práce pôvodné i preklady)
I obraciame sa na Vás, veľactený pane, s prosbou, by ste sa láskave prihlásili do
šíku mladých pracovníkov a miesto vyznačili, v ktorom oboru práce chcete nám prispieť
svojou účasťou i koľkými článkami ročne, polročne, alebo snáď aj mesačne?
Hlavnou a vodcovskou snahou našou bude hľadať v našej domácej pôde
pramene čerstvé a obživujúce ducha i telesné stránky slovenského národa, konečným
cieľom naším je blaho jednotlivca i celku jako po stránke duševnej, tak i hmotnej, a
poneváč v živote národov vidíme, že sú najväčšími nepriateľmi onoho túženého blaha
predne hrubé mravy, potom nízky stupeň osvety a konečne nespravodlivé spoločenské
zriadenie a zákony, stále sa budeme dovolávať nápravy v tomto smere a za svoju hlavnú
zbraň ako obranný prostriedok volíme si kresťanskú mravnosť, pravdivosť v zmýšľaní
a cítení a spravodlivosť pre náš národ.
Boh nech nám bude na pomoci!
Prihlasy, články i dotazy ráčte posielať na p. Dra. Jozefa Minárika v Bánovciach,
redaktora našeho časopisu.“(2)
(1)
(2)

Hlas začal vychádzať v júli 1898
Prvým redaktorom Hlasu sa však stal dr.Pavel Blaho (1867-1927), rodák zo Skalice, a
nie dr. Jozef Minárik (1869-1923), rodák z Bánoviec nad Bebravou.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 269270.

35. Volebný program Slovenskej národnej strany

11. 4. 1901

Dňa 6. augusta 1900 sa vedenie SNS rozhodlo ukončiť pasívny postoj k voľbám, ktoré
sa mali uskutočniť roku 1901 a začala viesť aktívnu predvolebnú kampaň. Za týmto účelom
bol vypracovaný spoločný program všetkých jej kandidátov, ktorý proklamoval ako pozitívny
vzťah SNS k uhorskému štátu, tak aj niektoré radikálnejšie požiadavky.
„1) Sme za celistvosť, nerozdielnosť a neodvislosť našej vlasti uhorskej.
2) Ako Slováci žiadame uznanie a urovnoprávnenie slovenského jazyka v škole,
pri súde a pri úradoch, menovite aby 44. zák. čl. z r. 1868 do života uvedený bol.
3) Žiadame, aby štát všemožne staral sa o pozdvihnutie ľudového školstva na
základoch prirodzených...
(...)
14) Sme za reformu administrácie, ale tak, aby občianstvo zo spoluúčinkovania
vytvorené nebolo.
15) Sme za autonómiu obcí a okresov.
16) Žiadame zákony na rýchlejšie a lacnejšie prisluhovanie pravdy.
17) Sme za rozšírenie volebného práva, za rovnaký cenzus a za tajné hlasovanie
po obciach.
18) Sme za svobodné právo spolkovitosti a zhromažďovania.“
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Citované podľa: Národnie noviny, roč. XXXII., č. 70, 18. 6. 1901

36. Premena Amerikánsko-slovenských novín na denník

1901

Pred biedou, národnostným a sociálnym útlakom začali na konci 19. storočia
odchádzať do cudziny stotisíce Slovákov a Sloveniek. Len do USA ich v rokoch 1880-1920
odišlo okolo 600 000! Usádzali sa často na západnom pobreží USA, takže nečudo, že práve tu
sa začal rozvíjať ich spoločenský život. Už roku 1885 dvaja rodáci z Krompách, okr. Spišská
Nová Ves, Ján Slovenský(1) a Július Wolf(2) založili prvé skutočné slovenské noviny pod
názvom Amerikánsko-slovenské noviny. Roku 1889 ich redakcia vyhorela a hrozil im zánik.
Našťastie do nich kapitálovo vstúpil mladý a vtedy veľmi úspešný podnikateľ Peter Víťazoslav
Rovnianek, rodák z Dolného Hričova, okr. Žilina,(3) ktorý ich nielen zachránil, ale zvýšil ich
náklad z 1700 na 30 000 – 40 000 a roku 1901 premenil v Slovenský denník. Postupne
pribudli ďalšie noviny – Slovák v Amerike (1889), Národné noviny (1910) a Slovenský
katolícky Sokol (1911). Na tento čas spomína P. V. Rovnianek vo svojej knihe Zápisky zaživa
pochovaného.
„Keď som v júni 1889 prišiel do redakcie Amerikánsko-slovenských novín, celý
personál pozostával z piatich duší — Slovenský, Wolf, Kováchy, Gallik a Greenstein.
Koncom roka 1894 bolo v našich kanceláriách zamestnaných 25 osôb a to: P. V.
Rovnianek, Július J. Wolf, Štefan Rovnianek, A. Š. Ambrose, Július Žorna-Horský, Ján
Kadlečík, Jozef Ruman, Dr. Theodorovič, A. Tholt, Gašpar Fedor, Miloš Mudroň,
Július Tahy, Ján Fehér, Karol Záruba, Frank Blazčakievič, Moris Greenstein, Ján
Pálka, Ján Štrba, Gustáv Gilbert, Štefan Demočko, Július Konery, J. Vitouš, G. K.
Maljevac, Jozef Fedor a Št. Sucháň. Okrem týchto stálych zamestnancov sme mali celý
rad tunajších i krajových dopisovateľov. A tento počet stále rástol a to nielen pri
novinách, ktoré koncom roka 1894 namiesto raz do týždňa začali vychádzať trikrát
týždenne. Počet zamestnancov rástol aj v iných oddeleniach, kde boli potrebné stále
nové a nové sily, ktoré sa neustále prijímali.
Už roku 1898 som sa usiloval uskutočniť myšlienku — začať vydávať Slovenský
denník, prvé, denne tlačené slovenské slovo v Amerike. Ale záujem bol taký slabý, že
som na čas od tejto myšlienky ustúpil. V roku 1901 som však tento dávno prežutý plán
uskutočnil a pustil som sa do vydávania Slovenského denníka. Po desaťročnej práci sa z
chatrného časopisu — Amerikánsko-slovenských novín — stal veľký, trikrát do týždňa
vydávaný časopis, ktorého náklad v niektorých rokoch dosahoval až 30 000 a ktorý sa
distribuoval po celej zemeguli. Z neho povstal napokon prvý Slovenský denník, ktorý vo
viac ako 8 000 výtlačkoch putoval do všetkých končín Spojených štátov amerických. Z
nepatrného tlačiarenského podniku, ktorý vyhotovoval práce sotva za pár 100 dolárov
ročne, vyrástol jeden z najväčších tlačiarenských závodov v Spojených štátoch
amerických pre cudzojazyčnú tlač, kde okrem novín sa vyhotovovali práce za viac ako
100 000 dolárov ročne.
Preto nečudo, že úrad predsedníctva v Národnom slovenskom spolku bol z roka
na rok obtiažnejší. Kto mi to môže zazlievať, keď uváži tie niekoľkonásobné starosti,
ktoré mi ležali na pleciach.
Časopisy si žiadali svoj čas. Za všetky tie roky a roky — skoro až do príchodu
Ignáca Gessaya, Schwartza-Markoviča, Maršalla-Petrovského, Salvu — som skoro do
každého čísla musel napísať úvodník, redakčný článok alebo úvahu. Redaktori Gonda,
Kadlečík, Žorna-Horský, Maršall-Petrovský, neskôr Pivko, Tholt nevedeli dobre písať
úvahy a články. Maršall-Petrovský pri všetkej svojej nadanosti ako poviedkar nebol
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obratný článkar a úvahár. Schwartz-Markovič ako polemikár vynikal, ale z čias jeho
redaktorstva sa dá nájsť len málo konštruktívnych článkov z jeho pera. Salva bol zas
jeden z najlepších článkarov, ale niekedy možno pre neznalosť amerických pomerov
strelil capa. Počas jeho redaktorstva som sa málo staral o časopis, čo — hádam bez
chvastúnstva môžem povedať — bolo badať, lebo časopisy upadli, nemali pepp, akým
previevali v rokoch 1890 až 1906. Janko Ferienčík nebol zlý článkar, jeho chybou však
bolo mlátenie prázdnej slamy. Aby toho čo najviac napísal, vyjadroval sa dvadsiatimi
slovami, kde bolo potrebných päť, ktoré by priniesli väčší účinok. Ignác Gessay(4)
zastupoval redaktorský stolec uspokojivo a jeho výchovnovedné články boli znamenité,
ale pokrivkával pri konštruktívnych národných úvahách a v agitácii.
Na objemnejšie tlačiarenské práce som musel dohliadnuť sám, lebo
kompetentných ľudí nebolo až do príchodu J. Kulamera, teraz známeho slovenského
advokáta v Pittsburghu, a preto som ich musel vyučiť sadzačským cenám. Náš
zmenkový, šífkartový a notársky úrad sa každým dňom vzmáhal. Všetky americké i
starokrajové národné pohyby, ohromná osobná korešpondencia nielen z Ameriky, ale i
zo starej vlasti, všade tam, kde prebývali Slováci — to všetko si vyžadovalo veľa práce a
času. Denne som otvoril 300 až 500 listov, prezrel a zatriedil príslušným oddeleniam. A
spolkové záležitosti mi tiež zabrali niekoľko hodín...“
(1)
(2)
(3)

(4)

Ján Slovenský (1856-1900)
Július Wolf (1859-1936)
Peter V. Rovnianek (1867-1933) bol významný bankár a podnikateľ, žijúci v USA.
Bohužiaľ jeho podniky i banka boli vážne oslabené v čase depresie v roku 1907
a napriek tomu, že sa ich P. Rovnianek postupne zbavoval a do ostávajúcich vkladal
všetok svoj majetok, neprečkal vážnu hospodársku krízu v roku 1910 a skrachoval.
Pád jeho banky postihol mnoho malých slovenských vkladateľov, ale aj slovenskú
Tatra banku, na ktorú bola Rovniankova banka napojená. Rovnianek sa po určitej dobe
dokonca pokúsil hľadať drahé kovy v Nevade a Kalifornii, pretože dúfal, že takto
svojich poškodených klientov odškodní.
Ignác Gessay (1874–1928) rodák z Tvrdošína bol významný slovenský novinár, ktorý
pôsobil nielen v Amerikánsko-slovenských novinách a Slovenskom denníku,
Národných novinách, New-Yorskom denníku, Dennom hlase, Mládeži a Novom
Slovensku, ale podielal sa na príprave textu Clevelandskej dohody a podpísal
Pittsburskú dohodu

Citované podľa: Rovnianek, P.V.: Zápisky zaživa pochovaného, Matica slovenská, Martin 2004, ss. 176-177

37. Program dr. E. Stodolu vo voľbách

január 1905

V roku 1901 Slovenská národná strana upustila od volebného bojkotu a vo voľbách
získala 4 poslanecké miesta. Príprave volieb, vyhlásených na január 1905 preto venovala
zvýšenú pozornosť. Zvolení však boli len dvaja poslanci Milan Hodža (1878-1944), rodák zo
Sučian, okr. Martin a František Skyčák (1870-1953), rodák z Klina, okr. Námestovo.
Programové ciele SNS dokumentuje predvolebný program dr. Emila Stodolu (1862-1945),
rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý kandidoval vo svojom rodisku.
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„1. Sme za celistvosť, nerozdielnosť a neodvislosť našej vlasti uhorskej.
2. Ako Slováci žiadame uznanie a urovnoprávnenie slovenského jazyka v škole,
pri súde a pri úradoch, menovite aby 44 z. čl. z r. 1868 do života uvedený bol.(1)
3. Žiadame revíziu cirkevno-politických zákonov, menovite zrušenie zákona o
bezkonfesijnosti.
4. Žiadame autonómiu cirkvi (rozumej cirkev katolicku).
5. Žiadame, aby štát všemožne staral sa o pozdvihnutie ľudového školstva na
základoch prirodzených.
6. Žiadame, aby uviedli sa také poriadky a zákony, ktoré slúžili by k
pozdvihnutiu hospodárstva, malého priemyslu a obchodu; preto žiadame, aby na našich
stranách zakladali sa potrebám obecenstva primerané hospodárske, priemyselné a
obchodné školy na základe reči materinskej.
7. Sme za to, aby sa obmedzilo svobodné delenie maloroľníckych majetkov.
Zákonom nech sa určí istá minimálna čiastka majetku, aká potrebná je k živobytiu, a tú
že nesvobodno majiteľovi odňať, ani ju predať cestou exekúcie.
8. Žiadame spravedlivejší spôsob odanenia, menovite, aby bral sa slušný ohľad
na naše menej úrodné kraje.
9. Žiadame regulovanie riek na našich horných stranách.
10. Žiadame dobrý čeľadný poriadok.
11. Sme za to, aby sa obmedzila svoboda priemyslu preukázaním schopností a
aby štát chránil remeselníkov v závodení s veľkokapitálom, preto žiadame, aby
usporiadaný bol pomer medzi zamestnávateľmi a robotníkmi a aby vynesené boli
zákony na ochranu hmotných, mravných a zdravotných záujmov robotníkov a ich
rodín.
12. Sme za prekazenie každého druhu úžery, a sme za to, aby sa štát postaral o
lacný úver pre mladého gazdu a remeselníka a aby chudobný ľud dostal v čas potreby
slušné zamestnanie.
13. Sme za to, aby potravné a výpomocné spolky požívali ochranu a podporu
štátu.
14. Sme za reformu administrácie, ale tak, aby občianstvo zo spoluúčinkovania
vytvorené nebolo.
15. Sme za autonómiu obcí a okresov.
16 Žiadame zákony na rýchlejšie a lacnejšie prisluhovanie pravdy.
17. Žiadame spravedlivé podelenie volebných okresov a sme za všeobecné,
direktné volebné právo a za tajné hlasovanie.
18. Sme za právo svobodného spolčovania a zhromažďovania sa.“
(1)

Národnostný zákon z roku 1868, ktorý sa nielenže nevyhovoval nemaďarským
národnostiam Uhorska, ale v praxi sa naviac ani nedodržiaval.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 273274.

38. Program slovenskej sociálnej demokracie

11. - 12. 6. 1905

V revolučnom roku 1905 došlo k osamostatneniu sa Slovenskej sociálnej demokracie
od Sociálnodemokratickej strany Uhorska. Nová strana na svojom I. zjazde, konanom v
Bratislave v dňoch 11.-12. júna 1905, prevzala program celouhorskej strany z roku 1903.
Riešenie národnostnej otázky je v programe chápané ako súčasť riešenia otázky moci vo
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vnútri štátu, prostredníctvom likvidácie súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov. V jej
čele stál Emanuel Lehocký (1876-1930), rodák z Osuského, okr. Senica.
„Vyhlásenia
1. Oslobodenie robotníckej triedy môže byť len výsledkom boja, ktorý zrušuje
triedne panstvo, tedy odstraňuje jeho základ, súkromné vlastníctvo výrobných
prostriedkov, zospoločenšťuje ich a takto pretvorí kapitalistický spôsob výroby na
socialistický.
2. Udržanie triedneho panstva je životným záujmom panujúcej triedy. Preto nové
zriadenie možno pripraviť a uskutočniť iba proti jej vôli a zdolaním jej odporu. Teda
oslobodenie robotníckej triedy je historickým poslaním samej robotníckej triedy.
3. Robotnícka trieda môže plniť túto historickú úlohu iba plánovitým a
uvedomelým triednym bojom a svoj cieľ môže dosiahnuť iba dobytím politickej moci.
Prostriedky tohto triedneho boja sú: uvedomovanie všetkých vrstiev ľudu; neustále
vysvetľovanie a rozširovanie socialistických ideí a cieľov; intenzívne politické a
hospodárske organizovanie robotníckej triedy a jej boja; vo všeobecnosti všetky
prostriedky, ktoré sú v súlade s právnym cítením proletariátu.
4. Vzhľadom na to, že triedne postavenie proletárov jednej krajiny úzko súvisí s
triednym postavením proletárov ostatných kultúrnych krajín, ich triedny boj sa stáva
medzinárodným bojom...
Program
Na dosiahnutie všetkých týchto cieľov, na umožnenie vzrastu materiálnych a
duchovných síl robotníckej triedy už v rámci dnešného spoločenského zriadenia a tým aj
v záujme všeobecného kultúrneho pokroku Sociálnodemokratická strana Uhorska
žiada:
1. Všeobecné, rovné, priame hlasovacie právo pri všetkých voľbách a
hlasovaniach, pre všetkých občanov štátu starších 20 rokov bez ohľadu na pohlavie.
Tajné hlasovanie podľa obcí. Pomerné zastúpenie. Voliteľnosť každého voliča. Voľby sa
majú konať v deň zákonitého pracovného pokoja. Voľby do ríšskeho snemu, stoličných
a obecných výborov sa majú konať každé dva roky.
2. Zrušenie tabule veľmožov.(1) Priame zákonodarstvo ľudu s právom
navrhovať a zamietať zákony.
3. Úplnú samosprávu. Neodvislosť štátnych, stoličných a obecných úradov, voľbu
všetkých korporácií a úradníkov, ich osobnú zodpovednosť. Zrušenie všetkých
dedičných úradov a hodností.
4. Zrovnoprávnenie všetkých národov, žijúcich v krajine.
5. Zrušenie stáleho vojska. Ozbrojenie ľudu a brannú výchovu...
6. Zrušenie všetkých zákonov a nariadení, ktoré obmedzujú slobodu agitácie a
prejavu; úplnú slobodu tlače, spolčovania a zhromažďovania, právo slobodného
sťahovania...
8. Štátnu, stoličnú alebo obecnú organizáciu verejného vyučovania. Vydržiavanie
obecných škôl štátom. Zrušenie cirkevných škôl. Odstránenie vyučovania náboženstva z
verejných škôl. Všeobecné, povinné, bezplatné vyučovanie a opateru v ľudových
školách; vo vyšších školách pre tých, ktorí vzhľadom na ich schopnosti sú spôsobilí na
ďalšie vzdelávanie...
10. Bezplatné súdnictvo a právnu ochranu. Odškodnenie pre osoby nevinne
obžalované, zaistené alebo odsúdené, zrušenie trestu smrti. Zrušenie vojenských alebo
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iných výnimočných súdov.
11. Odstránenie súdnictva správnych úradov...“
(1)

O systéme uhorských zastupiteľských inštitúcií viď poznámky k predchádzajúcim
častiam.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 271272.

39. M. Hodža: My sme štátotvorní

13. 10. 1905

Politik a publicista Milan Hodža, ktorý bol niekoľkokrát zvolený do uhorského snemu,
sa vo svojom článku z roku 1905 My sme štátotvorní prihlásil na stranu pokroku a
demokracie. Jeho článok je reakciou na prebiehajúce revolučné udalosti v Rakúsko-Uhorsku.
„Väčšina snemu, tak zvaná koalícia,(1) je proti všetkej ľudovej slobode. Verejne
vyznala, že nechce všeobecné volebné právo. A tá zapadlá hviezda na maďarskej
štátotvornej oblohe? Ten Tisza(2) so svojimi spoločníkmi? On znovu dokázal, že je zlým
duchom krajiny. Práve vtedy, keď kráľ bol na rázcestí, či má privoliť na všeobecné
volebné právo a či nie, - práve v tom ťažkom okamžení, keď túžobne zabúchali srdcia
miliónov, práve vtedy povstal on, starý nepriateľ a pokušiteľ a odrádzal od všeobecného
volebného práva.
Týmto dovŕšil sa osud maďarských politických strán. Ony sa medzi sebou bili.
Stáli proti sebe jako nepriatelia na život a na smrť. Ale odrazu padli si do bratského
objatia, keď im zahrozilo, že ľud dostane tie politické práva, ktoré mu prirodzene
patria.
Týmto činom vstúpili všetky maďarské strany do služby spiatočníctva proti ľudu.
Ony všetky chcú i naďalej vykonávať kupectvo s otrokmi. A toto je dôležitý okamžik v
dejinách maďarského národa.
Ako sa stalo, že v susednom Rakúsku stratili Nemci nadvládu nad Slovanmi? Tak
a preto sa stalo, že sa postavili proti slobode ľudu a proti jeho právam. Toto bol začiatok
ich konca.
Vôľa a pohyb ľudu je to najmocnejšie na tomto svete. Ľud už pozhadzoval z
prestolov najsilnejších vladárov sveta. Ľud si zrušil tisícročné poddanstvo. Keď sa raz
ľud pohne, zmetie každého, kto sa postaví v cestu víťazoslávneho pochodu slobody a
pokroku...“
(1)
(2)

Koalícia bola tvorená národnou stranou v čele s A. Apponyim (1846-1933), ľudovou
stranou A. Zichyho (1864-1937) a stranou nezávislých Fr. Kossuthom (1841-1914)
Štefan (István) Tisza (1861-1918), v rokoch 1903-1905 uhorský ministerský predseda,
vedúci predstaviteľ liberálnej strany, ktorá vládla v Uhorsku v rokoch 1875-1905.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 275276.

40. Predvolebný program Slovenskej ľudovej strany

apríl 1906

Po obrate Zichyho uhorskej Ľudovej strany od národnostnej tolerancii k maďarizácii,
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vystúpila z nej skupina slovenských katolíckych politikov v čele s Andrejom Hlinkom (18641938), rodákom z Černovej, dnes časť Ružomberka. Dňa 5. decembra 1905 oficiálne
proklamovala založenie vlastnej Slovenskej ľudovej strany, ktorá na začiatku nemala ani
predsedu a ústredné orgány, ani program a vystupovala ako súčasť Slovenskej národnej
strany. Jej ciele propagovali Katolícke noviny. V súvislosti s voľbami v roku 1906 SĽS
vystúpila s ucelenejším programom.
„1. Žiadame všeobecné, neobmedzené, rovné, tajné, po obciach prevádzané
hlasovacie právo volebné.
2. Žiadame zrušenie cirkevno-politických zákonov a spravedlivé ustálenie
kongruy.(1)
3, Žiadame, aby národnostný zákon do života uvedený a ohľadne na našu
národnosť, dobrovoľne vysvetľovaný bol.
4. Žiadame zrušenie virilného práva v stoliciach a obciach.(2)
5. Žiadame zjednodušenie administrácie a menovite žiadame, aby právo
slúžnovských kandidácií pri voľbách richtárov, notárov, lekárov atď. zrušené bolo.
6. Žiadame postupnosť daní (aby bohatý viac, chudobný menej platil) a
spravedlivejšie odanenie pozemkov našich hornatých krajov.
7. Žiadame prísnejšie zákony proti úžere, obmedzenie krčmových licencií,
obmedzenie slobody prevádzania priemyslu a premenu honebného zákona.
8. Žiadame, aby štát zlepšením učiteľských platov, rozmnožovaním ľudových
škôl, prirodzenou výučbou v školách muhutnejšie vplýval na vzdelanie ľudu.
9. Žiadame stavanie odborných, obchodných, remeselníckych a hospodárskyh
škôl, ktoré by pozdvihli náš nevyvinutý a vysťahovalectvom stále ohrožovaný priemysel.
10. Žiadame bezhraničné voľné právo shromažďovať a spolčovať sa.
11. Žiadame, aby školská výučba bola kresťanská a náboženská, menovite
ľudové školstvo aby bolo podporované štátom bez všetkých záväzkov, a dvojročnú
vojenskú službu.
12. Žiadame obranu robotníkov pred využívaním ich veľkokapitálom a
spravedlivé sriadenie pracovných a mzdových pomerov medzi prácodarcami a
robotníkmi.“
(1)
(2)

Primeraná časť dôchodku (latinsky: congrua portio fructum). Príspevok štátu ku
cirkevnému platu.
Do stoličných zastupitelstiev boli v Uhorski menovaní tzv. virilisti (šľachtici, alebo
majetkovo privilegované osoby, majúce samostatný volebný hlas), ktorí v niektorých
stoliciach obsadzovali i polovicu miest.

Citované podľa: Sidor, K.: Andrej Hlinka (1864-1926), Bratislava 1934, ss. 141-142.

41. Volebný Manifest SNS

5. 4. 1906

Na svojom zasadaní 5. apríla 1906 prijala Slovenská národná strana svoj predvolebný
manifest, ktorý naväzoval na obdobné predchádzajúce predvolebné dokumenty. Výsledkom
bolo zvolenie siedmich poslancov, čo bol svojim spôsobom za daných podmienok výsledok
mimoriadny. Prinášame jeho požiadavkovú časť.
„Žiadame všeobecné, rovné, bezcenzúrne, tajné volebné právo, neobmedzované
iíntellektuelnou podmienkou.(1)
57

Žiadame právo zhromažďovania a spolčovania.
Žiadame základnú reformu administrácie s náležitým ohľadom na naše slovenské
kraje a našu slovenskú národnosť.
Žiadame urovnoprávnenie slovenského jazyka pri súdoch vzhľadom na stránky.
Žiadame skutočnú autonómiu obcí a okresov.
Žiadame reformu dane a zavedenie progresívneho daňového systému, daňové
uľavenie pre málo úrodné pozemky hôrnych krajov.
Žiadame prísne poriadky proti úžere a otvorenie lacného úveru pre drobných
vlastníkov pôdy.
Žiadame pozdvihnutie zemedelstva odbornými školami, upravedením riek,
zariadením príkladných hospodárstiev.
Žiadame pozdvihnutie priemyslu a remesiel všetkými obrannými
a napomáhajúcimi prostriedkami.
Žiadame, aby z krajinských prostriedkov slovenským kultúrnym ústavom
a spolkom udeľovaná bola priemerná ročná podpora.
Konečne žiadame, aby veliké škody, ktoré slovenská národnosť pod panstvom
liberalizmu utrpela rôznymi konfiškáciami, behom času príslušným spôsobom
nahradené boli.
Pevne veríme a celej krajine, všetkým spravedlivým, humánnym, osvieteným
ľuďom pod súd smelo odovzdávame svoje slušné, zákonné a spravedlivé želanie
a žiadosti s tým, že nikto v nich nenájde ani treba prepínania alebo prízraku
nezákonnosti a nemožnosti vyplnenia.“
(1)

Išlo o podmienku znalostí čítania a písania.

Citované podľa: Národnie noviny, roč. XXXVII, č. 41, 7. 4. 1906

42. Vznik Slovenskej ligy v Amerike

30. 5. 1907

Už v roku 1883 si založila stále viac rastúca skupina amerických Slovákov svoj prvý
spolok, ku ktorému zanedlho pribudli ďalšie – Slovenský národný spolok (1890), Prvá
slovenská katolícka jednota (1890), Prvá slovenská ženská katolícka jednota (1892),
Slovenský evanjelický spolok (1893), Slovenská sokolská jednota (1896), Živena (1901)
a ďalšie. Ich členstvo dosahovalo počtu okolo 10 000 členov. V sobotu 26. mája 1907 sa ich
predstavitelia zišli v Clevelande a 30. mája 1907 založili strechovú organizáciu Slovenskú
ligu v Amerike. Do jej čela bol postavený katolícky kňaz Štefan Furdek, rodák z Trstenej, okr.
Tvrdošín.(1) Na jej vznik spomína je druhý predseda Peter Víťazoslav Rovnianek.
„Po príchode zo západu(2) som sa živo zúčastňoval na ďalších indignačných
schôdzach, ktoré boli oslávené takým skvelým triumfom, akým bol prvý Slovenský
kongres v Amerike, ktorý sa konal 26. mája 1907 a ktorému predsedal Furdek. Tento
kongres založil Slovenskú ligu, keď prijal rezolúcie a stanovy, do značnej miery mnou
pripravené. Na kongrese som bol slávnostným rečníkom. Stalo sa to len na Dr.
Francisciho a moje niekoľkohodinové naliehanie, že Furdek napokon prijal funkciu
predsedu, ktorú však — ako obyčajne — dlho nezastával a tak táto funkcia znova
pristala na mojich pleciach.
Ligu som prijal len po mene, bolo nás tam dokopy len asi sto aktívnych členov.
Furdekom a inými čoskoro zavládla zmalátnenosť a okrem členov Národného
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slovenského spolku, Živeny a Slovenskej telocvičnej jednoty Sokol, ktorí sa aktívne
zúčastňovali na spolkovom živote, medzi nimi sa javila len slabá účasť. Vydržali sme,
horlili. V rokoch 1908 — 1910 mal Salva Čebratský skoro každý týždeň články o Lige.
Konečne sme jej vydobyli čestné miesto hlavne pri zmene cenzusovej predlohy v roku
1909, ktorá upútala pozornosť celej Ameriky. Podľa úprav cenzusového direktora sa pri
spočítaní ľudu v roku 1910 nemal brať žiaden ohľad na národnosť, reč a následne
týmto by sme všetci boli zahrnutí v rubrike Hungarians a v cenzusoch by o Slovákoch
nebolo ani zmienky. Všetky tlačivá už boli pripravené. Keď sa moja pozornosť zamerala
na tento problém, ihneď som ako predseda Slovenskej ligy v Amerike pozval všetkých
hlavných predsedov slovenských, rusniackych, chorvátskych a slovinských organizácií a
časopisov a uzniesli sme sa hromadne navštíviť Washington. Vopred som upovedomil
svojho dobrého priateľa a senátora za Pensylvániu Georgea Olivera a nášho výborného
českého kongresmana, tiež starého priateľa Adolfa Sabatha, že prídeme hromadne
protestovať proti úpravám.
Senátor Oliver nás zaviedol k riaditeľovi censusu Durantovi, ktorý sa vyjadril, že
už je neskoro všetko meniť, že podklady (cirkuláre) pre spočítavanie sú už hotové a
zrušiť ich by znamenalo škodu asi 250 000 dolárov.
— Čo to je 250 000 dolárov, — zvolal senátor Oliver, — v porovnaní so škodami,
ktoré by boli zapríčinené takouto nespravodlivosťou.
A ako to skončilo? V senáte bol ešte v ten istý deň prijatý návrh, že riaditeľ
censusu je povinný dodať k otázkam ešte jednu, ktorá znela: Aká je Vaša materinská
reč?
Ale v kongrese to nešlo tak ľahko. Pracovali sme usilovne, získavali všemožných
priateľov. Predseda pán Cannon bol na našej strane a zdržiaval toto zasadnutie
najdlhšie v dejinách amerického kongresu, až návrh na zmenu napokon prešiel a
prezidentom Taftom bol aj hneď podpísaný. Keď nás predstavili prezidentovi Taftovi,
zaplavil miestnosť všeobecný smiech, lebo pri predstavovaní „hrubého“ Jána Ferienčíka
prezident poznamenal:
— Vyzeráte ako ja.
Prezident Taft vtedy vážil okolo 300 funtov, v súčasnosti vraj neváži ani 200. A čo
Jano?
Prezident Taft mi daroval pero, ktorým podpísal predlohu a ktoré mi doručil môj
priateľ senátor Oliver aj s pekným listom.
Podobnými ráznymi zakročeniami sme si razili cestu do vyšších, teda povolaných
kruhov a našej slovenskej veci sa začínali otvárať dvere skoro najvyšších
zákonodarných siení Spojených štátov amerických.
Niekoľko rokov som nielen bezplatne zastával funkciu predsedu Slovenskej ligy v
Amerike, ale považoval by som za sakrilegium (svätokrádež), keby som si dal platiť za
takúto službu. Každé jej podujatie som hmotne štedro podporoval.
Žiaden skutok môjho brata Štefana som neoceňoval tak vysoko ako ten, že po
páde mojej firmy(3) veľkodušne nahradil Slovenskej lige v Amerike jej vklad, ktorý
mala u nás uložený, čím stopercentne bol zachránený život Slovenskej ligy a bola jej
umožnená neskoršia blahobytná akcia počas oslobodzovacej vojny. Ako „tuhý
národovec“ mal som tie najvznešenejšie, nesebecké, nezištné ciele nielen s ligou, ale s
každým národným podujatím a veru bol by som rád, keby mi ctený zostavovateľ Dejín
Jednoty Jozef Hušek ráčil ukázať tie „nečisté-nepoctivé úmysly“, na ktoré naráža. Moja
práca zadarmo bola teda nepoctivá, nečistá, ale svätá bola národná práca, ktorú si
podajední a nejední „tiež tuhí národovci“, ktorí prišli po mne, dali veľmi dobre zaplatiť.
To už zrejme bola čistá, poctivá práca. Chodil som na schôdze, rečnil, trovil peniaze na
cestu, aby som obohatil kasu, ktorá bola určená na národné ciele. Neúnavne som
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bezplatne pracoval za ustanovizne, ktoré si vytýčili za cieľ dobro národa. To však bola
zrejme nepoctivosť, po mne — keď každý krok bol veľmi dobre zaplatený — sa to už
volá čistá, poctivá národná práca! Prosit! (Na zdravie!) takému chápaniu nesebeckého
národovca...(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Štefan Furdek (1855-1915)
P. Rovnianek predtým podnikol rozsiahlu cestu po západe USA
Viď poznámka č. 3 k dokumentu Premena Amerikánsko-slovenských novín na denník
1901
Po Rovniankovi stáli v čele ligy Albert Mamatej (1870-1923), rodák z Kláštora pod
Znievom, Ivan Bielek (1886-1942), rodák z Dohnian, okr. Púchov, Jozef Hušek (18801947), rokák z Okoličného, dnes súčasť Liptovského Mikuláša a Peter Hletko (19021973), narodený v Chicagu, ktorý v roku 1938 priniesol do Bratislavy originál
Pittsburskej dohody a ukázal ho z balkóna Národného divadla.

Citované podľa: Rovnianek, P.V.: Zápisky zaživa pochovaného, Matica slovenská 2004, ss. 188-190

43. Správa o streľbe v Černovej

27. 10. 1907

Dňa 27. októbra 1907 sa v Černovej na predmestí Ružomberka odohral najkrvavejší
stret medzi slovenským obyvateľstvom a maďarskou brachiálnou mocou. 14 osôb bolo
zastrelených, 10 ťažko a 60 ľahko zranených. Príčinou streľby bol odpor Černovčanov proti
príchodu maďarských kňazov, ktorí mali vysvätiť nový kostol namiesto domáceho kňaza
Andreja Hlinku. Celú tragédii podrobne popisuje veľký zástanca slovenského ľudu anglický
historik Robert Wiliam Seton-Watson, pseudonym Scotus Viator (1879-1951).
„Černovské krviprelievanie
Predtým, ako bol farár Hlinka zbavený úradu,(1) staral sa o to, aby bol v jeho
rodisku v Černovej vybudovaný kostol a nejaké peniaze na to dal sám, na zvyšok sa
zbieralo. Černová je dedina v ružomberskej farnosti, má 1 300 obyvateľov. Na stavbu
tohto kostola sa vydalo 80 000 korún, ale na to ani jeden pán z úradu neprispel ani
halierom, všetko dali alebo sa zaručili farníci a ich priatelia. A preto si mysleli, že majú
právo rozhodovať, ako a kedy bude kostol vysvätený. V septembri 1907, keď bol kostol
už pred dokončením, podali žiadosť biskupovi, aby kostol vysvätil; túto žiadosť spísal
sám farár Hlinka a podpísali ju štyria dedinčania. Černovský ľud ale poväčšinou nebol
spokojný a súhlasil s vysvätením kostola, ak sa Hlinkovi umožní, aby bol pri tom. To sa
dohodlo na zhromaždení, ktoré mali dedinčania 6. októbra, a na ktorej sa zúčastnil aj
dekan Pazúrik a neobľúbený Hlinkov nástupca, administrátor Fischer. Dekan Pazúrik
pomohol dedinčanom spísať novú žiadosť biskupovi a sľúbil, že ju bude podporovať.
Na prvú žiadosť určil biskup Parvy, aby sa kostol vysvätil 20. októbra a poveril tým
kanoníka Kurimského, na druhú a potom tretiu žiadosť, ktorá sa ešte usilovnejšie
domáhala toho, aby sa obrad konal, až bude Hlinka oslobodený alebo odsúdený, biskup
neodpovedal. Nepomohli ani posolstvá a odkazy. Dekan Pazúrik vymohol odklad, ale len
preto, aby dal vo všetkých kostoloch ohlásiť, že sa obrad vykoná ešte v nedeľu 27.
októbra. Znepokojení dedinčania poslali nové posolstvo Pazúrikovi a Fischerovi; obaja
kňazi odpovedali však vyhýbavo a pri súde sa neskôr ukázalo, že Pazúrik prikázal
maliarom, aby práce na kostole skončili do budúcej nedele. V sobotu 26. októbra
navštívil dekana Pazúrika richtár Bačkor a napomínal ho, aby sa obrad nekonal, na
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vysvätenie kostola sa ani nemyslelo, pretože ľud v Černovej je veľmi pobúrený. Podľa
Bačkora dekan odpovedal: “Nech sa to skončí dobre či zle, vysvätenie sa musí konať.”
Dedinčania telegrafovali kanonikovi, ktorý mal vykonať obrad, že nedovolia, aby sa tak
stalo a kanonik i skutočne od cesty do Černovej upustil. Ale ružomberskí kňazi, pod
nátlakom svetských úradov, rozhodli, že sa ustupovať nemá a poslali deň pred
vysviackou do Černovej žandárov, čím ale naliali do rozbúrených vĺn olej. Nakoniec
dedinčania odniesli a ukryli rozličný kostolne nádoby a rúcha, ale žandári všetko
vyhľadali a ku kostolu postavili stráž. V nedeľu ráno dedinčania ešte poslali poslov k
ružomberským kňazom, prosili dekana Pazúrika i administrátora Fischera, aby upustili
od svojho úmyslu, pretože v dedine je najväčšie znepokojenie. Pán Andaházy, hlavný
slúžny, ktorému žandári podali hlásenie o tom, čo sa v dedine deje, rovnako napomínal
kňazov, aby ustúpili, v opačnom prípade že neručí za to, čo sa stane. A až potom, keď
tvrdošíjne odmietali všetky jeho výstrahy, dal im žandársku asistenciu a prikázal
slúžnemu Pereszlényimu, aby ich doprevadil do Černovej. Tento pán, na rozdiel od
ostatných, je rodený Maďar, ktorý bol za úradníka v slovenskem kraji vymenovaný len
preto, že po slovensky nevie.
Na dvoch kočiaroch vyšli nepraví apoštolovia maďarskej vzdelanosti, aby
vykonalí príkaz, ktorý si sami dali, sprevádzaní Pereszlényim a ôsmimi žandármi. Na
okraji černovskej dediny, v dlhej úzkej ulici sa zhromaždilo niekoľko stovák
slovenských dedinčanov. pevný šík uzatvoril cestu a vítal družinu so slovami: “Obráťte,
vráťte sa, nepotrebujeme vás!”. A zo zástupu vystúpil rečník, žiadajúc slúžneho, aby sa
ustúpilo od vysviacky kostola. Slúžny prikázal kočišovi, aby cez zástup prešiel a keď
kočiš chcel poslúchnuť, vyskočilo niekoľko chlapcov, chytili kone za uzdy a pokúsili sa
vrátiť kone i kočiar. A v tej chvíli niekto z davu istotne hodil kameň, pretože sa
neskoršie ukázalo, keď sa všetko skončilo, že jeden žandár bol v tvári ľahko ranený,
pričom ostatným ľuďom z tejto družiny sa nič nestalo. To sa ale, našťastie, rýchlo
zahojilo anglickou náplasťou a žandár potom asi bez ťažkostí pomáhal svojim druhom
odnášať mŕtvych a umierajúcich. Pretože žandári bez toho, že vyzvali dav, aby sa
rozišiel, bez všetkého strieľali do ľudí. Niektorí hovoria, že Pereszlényi mávol palicou a
velil, aby sa strieľalo, ale on sám to v novinách zaprel a niet dôvodu mu neveriť.(2) Zdá
sa, že žandársky veliteľ prikázal niektorému zo žandárov vystreliť na človeka, ktorého
videl zdvihnúť kameň, a tak sa prvou obeťou stala žena, strelená do pŕs z dvoch krokov.
Ostatní žandári potom strieľali tiež, napriek tomu, že ani jeden z nich povel na streľbu
nepočul.
Nie je však rozhodujúce, kto velil, aby sa strieľalo, isté je, že sa stala hrozná vec.
Nepoužili bodáky, tým menej pažby ručníc, bez všetkého vystrelili do zástupu,
tiesňacom sa v úzkej ulici, a hovorí sa, že niektorí nabili a vystrelili ešte raz. Deväť ľudí
bolo mŕtvych na mieste, medzi nimi dve ženy, ďalší traja zomreli pri prevoze, dvanásť
bolo poranených ťažko, z ktorých neskôr zomreli traja.(3) Medzi zavraždenými bola
tehotná žena, ktorá umierajúc porodila. Inou obeťou bolo šestnásťročné dievča, ktoré
chcelo chytiť žandárovu ručnicu a bola pri tom zastrelená. Ľudí zranených ľahko bolo
vraj viacej ako šesťdesiat.“
(1)
(2)
(3)

A. Hlinka bol dočasne suspendovaný zo funkcie pre svoju aktivitu v priebehu volieb
roku 1906.
Pester Lloyd z 27. októbra a 2. novembra 1907.
Počty mŕtvych a ranených boli neskôr upresnené. Represálie ale pokračovali ďalej.
Celkovo 18 dedinčanov bolo priamo na mieste zatknutých. Dňa 2. marca 1908 bolo
pred ružomberský súd postavených päťdesiat deväť ľudí a obžalovaných zo vzbury. 22
mužov a 16 žien bolo
spolu odsúdených na 36 rokov a 6 mesiacov žalára.
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Sestra A. Hlinku, pätdesiatsedemročná pani Fullová, ako hlavná obžalovaná, bola
odsúdená na tri roky, tresty ďalších odsúdených sa pohybovali v rozpätí od
osemnástich do šiestich mesiacov.
Preložené podľa: Scotus Viator: Národnostní otázka v Uhrách, Brno 1913, ss.366-368.

44. Ohlasy na streľbu v Černovej

1907

Ozveny streľby v Černovej počul celý svet. Mimoriadne krvavý zákrok brachiálnej
moci hlboko zasiahol do sŕdc mnohých ľudí. Z množstva ohlasov na tieto udalosti vyberáme
dva: úvodník Andreja Hlinku) A čo teraz?, uverejnený v čísle 45. Ľudových novín a osobný
list českého básnika Svatopluka Čecha (1846-1908), adresovaný A. Hlinkovi. Dokumenty
uvádzame v pôvodnej gramatike.
1. Úvodník A. Hlinku - A čo teraz?
„Ja viem,(1) že vy budete sa ma chcieť zmocniť, uväzniť, do blázinca doviesť,
hmotne a mravne zničiť. Ja toho všetkého sa neľakám, ačpráve viem, že s národa
apoštolom v Jeruzaleme okovy ma očakávajú, ja predsa pôjdem do nich. Žiada to moja
česť, jedno uisťujem mojich nepriateľov, že krivdy na Slovákoch páchané už neukryjú.
Toto sa vám ťažko podarí dnes. Naše krivdy vidí dnes celá Europa, naše stony
a švihanie vašich bičov nad zranenými chrbátmi našimi čuje od veľkého Nora Björsona
až po patriarchu Nikolajeviča Tolstoja každý cítiaci a mysliaci človek. Dnes máme
sympatie celého sveta. Už nás viac nevyhubíte. My sme tu a my chceme byť tam pod
tatrami nie ako hrubá massa, ale ako vzdelaný národ k oslave Stvoriteľa a dobru vlasti,
ktorú my lepšie a vrelšie milujeme, než vy. My mohli by sme utiecť trestom ich, mohli
by sme na Morave ostať, môžeme za more odplávať a to predsa neurobíme, bo nám to
zakazuje povinnosť k vlasti a národu.
Ja nebojím sa vašich pút, bo ja viem, že sloboda sa v putách rodí a že lúče zlatej
slobody padnú na najúrodnejšiu pôdu vo vašich kasamatách a v nich úpiacich
a stonajúcich a krvácajúcich našich srdciach. Pôjdeme do nich, sme už na ne navyklí.
Sme mučeníci,
Veľmi sa zmýli naši nepriatelia, ak si myslia, že ja opustím vlasť, nechám chabe
ružomberskú faru, alebo krvou skropené rodište. Trebárs polapáte každého, čo nosí
meno Hlinka, trebárs naplníte žaláre našimi telami, ja z Ružomberku vám k vôli nikdy a
nikde nepôjdem. Môžete úklady klásť, o simonách(2) snívať, vzbury pripisovať: faru
a ľud môj dobrovoľne neopustím. Viazaný som k tomu svojou česťou a dnes sviežou
krvou mojich priateľov, vrstovníkov a spolužiakov. Ba doprosta i svojej vlastnej krvi, bo
bezcitné slovo surového žandára prerazilo i moju najbližšiu krv, môjho bratranca:
Jozefa Hlinku. A moju sestru spútanú vrhli do väzby.
Tieto udalosti ma neodvratne viažu k Ružomberku.“
Citované podľa: Hlinka, A.: A čo teraz?, Ľudové noviny č. 45. 10. 11. 1907, s.1.

2. List S. Čecha A. Hlinkovi.
„Důstojný pane!
Slavný bojovníku slovenský!
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Jsem již delší dobu nemocen, nemohu se Vám ani představiti, ani k sobě Vás
pozvati; stav mého zdraví nedovoluje mi v té době osobních styků s nikým. Mohu Vám
tedy jen těmito řádky říci, jak hluboce mě dojalo, že vzpomněl jste si laskavě,(3) Vy,
drahý a vzácný náš hoste z milované, ubohé sesterské Slovače. Děkuji Vám vřele
z celého srdce a děkuji také ostatním pánům, na lístku podepsaným. Marně a zbytečně
bych hledal slov, abych projevil, co cítím v tu chvíli, ještě s mocným ohlasem Vaší
sobotní řeči v duši(4) – v řeči, která zatřásla zajisté srdcem každého Čecha, který ji
slyšel, neb i jen četl, jako já. Stačí úplně, pravím-li jen: Obdivuji se Vaší hrdosti
v nerovném, strašném zápase, jsem uchvácen Vaším horoucím, činorodým nadšením a
čerpám ze síly Vašeho přesvědčení nezvratnou víru, že lid s takovými bojovníky nemůže
podlehnouti, že na konec přece zvítězí všemu navzdory.
V Troji dne 4. listopadu 1907
Váš vřele oddaný Svatopluk Čech.“
(1)
(2)
(3)
(4)

V prvej časti úvodníku A. Hlinka hodnotí udalosti v Černovej ako historický medzník
v slovenských dejinách.
Simonia – obchodovanie s cirkevnými úradmi a hodnosťami.
Básnik bol pozvaný na Hlinkovo vystúpenie v Prahe na Žofíne, ktoré sa uskutočnilo 1.
novembra 1907.
S. Čech má na mysli Hlinkovo vystúpenie na Žofíne, o ktorom podrobne informovali
všetky české denníky.

Citované podľa: Sidor, K.: Andrej Hlinka (1864-1926), Bratislava 1943, ss. 206-207

45. Pamätný spis (memorandum) Slovenskej národnej strany
28. 6. 1911
Na zasadaní uhorského snemu dňa 24. marca 1911 sa uhorský ministerský predseda
Dragutin Károly Khuen-Héderváry (1849-1918) vyjadril v tom zmysle, že je nutné aby každý
národ, ktorý chce uzákoniť svoje národnostné práva, musí prísť v tomto smere s vlastnou
iniciatívou. Slovenská národná strana odpovedala vypracovaním svojho Pamätného spisu.
„...Našim základným stanoviskom je, že zákonný článok, o rovnoprávnosti
národností donesený, je jedným z kardinálnych fundamentálnych zákonov našej
konštitúcie, na ktorom, bez urazenia našej konštitúcie ničoho meniť neslobodno.
Táto úplná rovnoprávnosť národností, podľa druhého bodu úvodu spomenutého
zákona, „môže len ohľadom úradného opotrebenia rozličných v krajine bežných rečí
prísť pod osobité pravidlá“.
A 17. § tohože zákona toto hovorí: „ Avšak keď je zdar verejného vynaučovania,
so stanoviska všeobecného vzdelania a všeobecného blahobytu, i pre štát najvyšším
cieľov: povinný je tento (minister verejnej výučby) v štátnych školách, nakoľko len
možno, o to sa starať, aby ku ktorejkoľvek národnosti patriaci, vo väčších skupinách
spolu bývajúci občania vlasti, v blízkosti vidieku skrze nich obývaného mohli sa vo
svojom materinskom jazyku až potiaľ vzdelať, kde sa vyššie akademické vzdelanie
počína“...
(...)
Slovenská národnosť z občanov vo veľkých skupinách spolu bývajúcich; lebo
veď celý horný vidiek našej vlasti nepretržite obýva od Prešporku po Ugvár(1) a počet
jej duší prevyšuje pol treťa miliona.
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V pokračovaní vlády ohľadom kultúrneho rozvoju nemaďrských národností
nachodíme úplné podvrátenie tohto, skrze korunu pre jej rovno milované, verné
národnosti vydobytého fundamentálneho zákona našej ústavy...
II.
Pri stredných školách
Horeuvedený § 17. zák. čl. z r. 1868 je už od 43 rokov v platnosti, a behom tohto
dlhého času ministerstvo verejnej výučby poltreťa miliona duší počítajúcej slovenskej
národnosti ani jednej strednej školy s vyučovacou slovenskou rečou nepostavilo. Ba
viacej povieme, slovenská národnosť zo svojich síl si postavila jedno vyššie gymnázium
s vyučovacou rečou slovenskou, spojené s učiteľskou präparandiou vo Veľkej Revúci,
jedno nižšie gymnázium v Kláštore; avšak vláda všetky tieto stredné školy rozpustila.
Zostala ešte učňovská škola s vyučovacou rečou slovenskou, skrze turčiansko-sv.martinských priemyselníkov udržiavaná a vláda i tejto učňovskej škole zakázala
slovenskú vyučovaciu reč...
(...)
III.
Pri záležitosti slovenskej Matice
Slovenská národnosť, chcejúc svoju kultúru pozdvihnúť a v tomto ohľade
s ostatnými národnosťami šľachetne závodiť, založila literárny spolok pod menom
„Slovenská Matica“, ktorého stanovy uhorská kráľovská námestná rada 31. mája 1863
pod. č. 38441 potvrdila.
Tento literárny spolok pilne pracoval, zakiaľ v rokoch 1874 a 1875 nenastzalo
obdobie nivočiace. V tomto období naša vláda uzavrela vykoreniť slovenskú kultúru.
Keď totížto roku 1874 a 1875 naše gamnáziá so slovenskou vyučovacou rečou
pozatvárala, nariadením z 12. novembra 1875 i tento náš literárny spolok rozpustila...
Prosíme tedy o odpomoženie našim predneseným krivdám:
I. Ohľadom našich ľudových škôl tým, aby sa v nich slovenská vyučovacia reč ...
za jediný prostriedok zdarného vyučovania uznaná, upotrebovala...
II. Ohľadom stredných škôl tým:
1, aby vláda ... toľko stredných škôl so slovenskou vyučovacou rečou postavila,
poťažne už stávajúce pretvorila, koľko zodpovie počtu kompaktne bývajúcich poltreťa
milionov občanov vlasti slovenskej národnosti;
2, aby i dovtedy, dokým toto uskutočniť bude možné, vo všetkých
hornouhorských stredných školách vyučovanie slovenskej reči a literatúry za povinný
predmet vyučovania ustanovené bolo:
3, aby snaha slovenských národovcov ku sosbieraniu peňažnej základiny cieľom
založenia stredných škôl, nielen nebola prekážaná, ale napomáhaná.
III. Ohľadom literárneho spolku „Slovenskej matice“. Tým, aby ho vláda
vydaním nesprávne shabaného majetku nazpäť uviedla.
V láskavé odpomoženie vyponosovaným krivdám slovenskej národnosti pevne
dúfajúc, s hlbokou úctou zostávame
Vašej Exelencii ponížení sluhovia
Pavel Mudroň v. r., Matúš Dula v. r.
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Ferdiš Juriga v. r., Fraňo Skyčák v. r.
Milan Hodža v. r., Ján Slávik v. r. (2)
Ako poverenci porady Slovenskej národnej strany“
(1)
(2)

Užhorod
Ján Slávik (1855-1934), rodák z Dačovho Lomu, okr. Veľký Krtíš

Citované podľa: Mudroň, P.: Kulturálne krivdy Slovákov, Národnie noviny, roč. XLII., č. 19, s. 1, 15. 2. 1912
a č. 21, s. 1, 20. 2. 1912

46. Prvé Memorandum amerických Slovákov

27. 5. 1914

Na zasadaní najvýznamnejšej slovenskej organizácie v USA Slovenskej ligy v Amerike,
ktoré sa konalo v Pittsburghu 26. apríla 1914, bolo rozhodnuté vystúpiť s vlastným
emancipovaným slovenským politickým programom. Na základe Memoranda z ropku 1864 ho
skoncipoval Ivan Daxner, pochádzajúci z Nagykalló v Maďarsku.(1) Jeho text bol
prerokovaný na porade, konanej v dňoch 26. – 27. mája 1914 za prítomnosti popredných
slovenských činiteľov amerických Slovákov – Alberta Mamateja, Karola Belohlávka, rodáka
z Holíča, okr. Skalica,(3) Pavla Jamárika, rodáka z Kunova, okr. Senica,(4) Jána
Kulamera,(5) Alberta Tholta, rodáka z Ružomberka,(6) Jána Kadlečíka, rodáka
z Trenčína,(7) Ivana Bieleka, (8) a prirodzene, že tiež I. Daxnera. Bolo rozhodnuté na ňom
ďalej pracovať. Vzhľadom k tomu, že šlo o posledný predvojnový manifest, ktorý v podstate
otvoril cestu k hlbšiemu pohľadu na budúcnosť Slovenska a Slovákov, uverejňujeme jeho
najpodstatnejšiu časť, v ďalšom období už prekonanú.
„12. Konečne, poneváč jedinú a istú zábezpeku poctivého prevedená úplnej
rovnoprávnosti národov vidíme aj my len v tom, čo už naši otcovia v Turč. Sv.
Martinskom „Memorandume slovenského národa“ r. 1861 vyslovili, totiž v
„samospráve“ – žiadame pre slovenský národ na území ním obývanom „Home Rule“,(9)
tak aby dľa národnosti zaokrúhlené stolice, obývané väčšinou Slovákmi, tvorili
slovenský dištrikt“ poťažme „OKOLIE“, v ktorom by Slováci mali svoju národnú
samosprávu v RÁMCI UHORSKÉHO ŠTÁTU, krajinskými základnými zákonmi
zabezpečenú a uznanú.“
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Ivan Daxner (1860-1945)
Karol Belohlávek (1886-1983)
Pavel Jamárik (1875-1922)
Ján Kulamer (1870?-1931)
Adalbert Tholt-Veľkoštiavnický (1852-1940)
Ján Kadlečík (1851-1920)
Ivan Bielek (1886-1942)
Autonómia

Citované podľa: Getting, M.: Americkí Slováci a vývoj československej myšlienky v rokoch 1914-1918,, Pittsburgh 1933,
ss. 35-36
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47. Nekrológ za Františkom Ferdinandom d´Este

3. 7. 1914

Dr. Milan Hodža od roku 1907, kedy začala jeho spolupráca s následníkom rakúskouhorského trónu Františkom Ferdinandom d´Este (1863-1914), niekoľkokrát zvýraznil
význam jeho osobnosti. Vo všetkom sa odrážala jeho nádej na prestavbu monarchie v sústavu
samosprávnych štátov, riadených z Viedne. Posledný krát mu položil hold v nekrológu,
napísanom na jeho počesť roku 1914 a uverejnenom v Slovenskom týždenníku 3. júla toho
roku. Dokument prinášame v dobovej slovenčine.
„Neslýchaný žiaľ sovrel srdcia a ohlušil smysly v Uhrách všetkým utlačeným.
A nám, národom nemaďarským, nám akoby padla koruna s našej hlavy. Medzi tými,
čo tam hore nosia zlaté goliere, slul František Ferdinand jediným, čo opovrhoval
utlačovateľmi a čo mali porozumenia a lásku k utlačeným. On bol v rode
Habsburgovskom z tých, čo chceli vybudovať stánok svojho mocnárstva na
fundamentoch ľudu, čo kvôli sebe aj kvôli ľudu chceli zlomiť nadvládu ničomných
húfov magnátskych a zemanských. A toto vycítili národy. Ľud sa neklame, ľud pozná
svojich. S očakávaním neurčitým, ale s nádejou pevnou spočívaly oči uhorských
národov na Františkovi Ferdinandovi, bo čím sa ťažšie nieslo bremeno časov terajších,
tým viacej mal kedysi on nahrádzať a hojiť.
O tohoto človeka olúpila národy Uhorska zbojnícka vražda v Sarajeve,
v nešťastnú nedeľu, 28. júna.
Celý beh sveta u nás i v celej južno-východnej Európe sa obrátil v tento deň.
František Ferdinand bol jediný človek v tomto mocnárstve, ktorý by bol býval
ešte v stave udržať našu ríšu a ju upevniť na dlhé veky. On ju chcel prestaviť
z fundamentov krivdy na fundamenty národnej a politickej rovnoprávnosti. Dnes sme
ríšou 50 milionov nespokojných ľudí. On nemilosrdne chcel obsekať nadvládu
pažravých vládnucich tried a národov a chcel oddať vládu do rúk samým národom.
On vedel, že len touto politikou pripúta tie desatoraké národy k sebe a k RakúskoUhorsku tak opravdove, že sa nikomu nebude chcieť spájať s rodnými bratmi za
hranicou. Národnou rovnoprávnosťou chcel sliať Rakúsko-Uhorsko v jeden
nerozdeliteľný celok...
Maďarskí magnáti tŕpli, čo to bude, keď on raz nastúpi na trón. Vlastne, veď
oni dobre vedeli, čo ich čaká. Veď už to bolo dosť, že sa s nimi nedával do reči a že im
raz na vždy odoprel podporu pre jejich protiľudové a šovinistické ťaženie. A národom
a ľudu bolo toľko takže dosť. Národy nechcú od cisárov dary, lebo veď národnú
slobodu a pokrok darovať nemožno. Národom bolo dosť to, že tým pár tisíc rodinám
nepožičia František Ferdinand kráľovskej moci. Potom by si ju ľud a národy s pánmi
utlačiteľmi aj sami boli dali rady.
Františkovi Ferdinandovi kritikovia hútavali, že by jeho panovanie iste bolo
uvalilo na Európu veľkú vojnu. Celkom iste je opak pravda. Len tak by sme boli vyhli
zkazonosnej vojne, keď by František Ferdinand bol mohol uskutočniť svoj program.
Poťažne – len tak sa vyhneme vojne, jestliže ho uskutoční niekdo iný. Bo najistejšou
pohnútkou k bitke je slaboch. Tak, ako je naša ríša dnes, bez silnej ruky, bez poriadku,
so samými nespokojnými národami...
My Slováci sme boli, aj sme, aj budeme za Habsburskú ríšu, spočívajúcu na
rovnoprávnosti všetkých jej národov. Za takú ríšu, jakú ju chcel zvečnelý František
Ferdinand. O takejto ríši riekol otec národa Palacký, že nám je všetkým tak potrebná,
že by ju bolo treba stvoriť, keď by jej ešte nebolo. My potrebujeme takúto ríšu
nutnejšie ako Rumuni alebo Juhoslovania alebo rakúski Nemci. Bo keď sa Habsburská
ríša rozpadne , nájdu Rumuni svoju domovinu v Rumunsku, Juhoslovania v Srbsku,
66

Nemci v Nemecku. Len my sa nemáme kam vrhnúť. My nikde nemôžeme mať
zabezpečenú našu národnú budúcnosť tak spoľahlive, ako v rámci spravedlivej
Habsburskej ríše. (A podobne sú s nami aj Česi a Rusíni – aj Maďari.)
Z tejto príčiny sa nám treba vynasnažovať o to, aby táto pravda prenikla
všetkých, od nichž závisí osud ríše.
Ak že by ale František Ferdinand nemal v rode Habsburgovskom nasledovníkov,
ak že by vo vedení Habsburskej ríše zvíťazila národná krivda nad národnou
spravodlivosťou, nuž búšia ríšu jej vlastní kormidelníci o také skaliny, na ktorých sa
skôr-neskôr rozstroskoce.“
Citované podľa: Slovenský týždenník, roč. XII., 3.7. 1914, s. 1.

48. Druhé Memorandum amerických Slovákov

10. 9. 1914

V tichosti kráčame okolo každého výročia vypuknutia I. svetovej vojny, ktorej až do
roku 1938 hovorili Veľká a tak trochu o nej mlčíme. Desaťtisíce Slovákov vtedy, podobne ako
príslušníci iných národov, denne pochodovali do náručia smrti. Oficiálne vládne kruhy
Uhorska vojnu s nadšením vítali. V mestách sa konali slávnostné pochody, hudby vyhrávali...
V rovnakom čase predstavitelia amerických Slovákov, združených v Slovenskej lige, dôrazne
požadovali právo nášho národa na samourčenie.

„My občania a obyvatelia Spojených štátov, rodom Slováci, tým ostrejšie cítime
to ťažké položenie našich bratov za morom a počujeme tie trápne volania miliónov
našej rodnej brati,(1) ešte vždy stonajúcej pod tlakom neľudských zákonov a tyranie
sebeckej privilegovanej triedy...
Od časov prebudenia sa maďarského šovinistického nacionalizmu, zvlášte ale
pred a počas revolúcie maďarskej a po vyrovnaní sa maďarskej šľachty s dynastiou
roku 1867, začal národ náš trpieť muky odnárodňovania, to jest maďarizácie.
(...)
...maďarské aristokratické vlády ... olúpili slovenský národ temer o všetky
prirodzené a ľudské práva. Nespravodlivým stavovským volebným zákonom - zvlášte
ale stranícky - skrivodlivým prevádzaním tohože - vytvorili roduverných Slovákov
z krajinského snemu temer celkom, vyhodili slovenskú reč úplne z úradov
administrácie a súdov, natisnúc slovenskému národu - na jeho vlastnom území výlučne
maďarskú reč do súdov a úradov tak, že Slovák len pomocou tlmočníka môže si právo
hľadať a žiadne súdne prípisy, ani výroky, ani citácie, ani oznamy exekučné a licitačné,
by ani upomienky daňové v svojej reči nedostáva a ešte i v trestných záležitostiach musí
podpisovať zápisnice, napísané v jemu neznámej maďarskej reči...
Na hospodárskom poli vlády od roku 1868 nedali z krajanských prostriedkov ani
haliera na slovenské ciele, či kultúrne, či hospodárske, ale všetky prostriedky krajinské
- tedy i náš daňový groš - upotrebili len k dobru maďarského národa tak, že Slovensko,
ktoré je svojou polohou, podľa terénu, rozlohy, vodných síl i prírodných pokladov,
akoby predurčené byť zindustrializovaným, nemá nielen temer žiadnej industrie, ale aj
remeslá - kedysi kvitnuvšie - má len zakrnelé, poľné hospodárstvo zaostalé, rieky
neregulované, lesy z čiastky znivočené a poklady minerálne ladom ležiace, čoho
následkom je i tá známa chudoba ľudu na Slovensku a jeho bieda, ktorá núti ho
vysťahovať sa za prácou a zárobkom do cudzozemska. Len v Amerike je vyše 700 000
schopných Slovákov.
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Tento politický, kultúrny a hospodársky hnet(2) nemožno ďalej trpieť. On
nielenže je na škodu - veľkú škodu - slovenskému národu, ale slúži on k hanbe celému
ľudstvu dnešnej doby.
Politické zločiny, páchané na Slovákoch a nemaďarských národoch Uhorska
vôbec, museli zoslabiť celé Uhorsko politicky, mravne i materiálne, a tým prostredne
hnali aj celú habsburskú monarchiu neodolateľne na šikmú plochu, ktorou skĺznuť sa
môže ten tam, kde stane sa korisťou iných zahraničných mocných faktorov...
...v poslednej dobe zjavili sa pod desným hnetom maďarským v starej vlasti
našej také verejné prehlasy, ktoré môžu byť použité k zavedeniu verejnej mienky
ohľadom opravdových národných žiadostí a politického zmýšľania slovenského
národa.(3) S nimi slovenský národ naskrze nesúhlasí a považuje ich jedine za vplyv
nesmierneho teroru zo strany terajšej vlády.
My chceme, aby zavedená a poctive prevedená bola úplná rovnoprávnosť a
voľnosť všetkých národov, bez akýchkoľvek predpráv jednoho národa ale reči nad
inými, alebo na úkor iných, a preto upravujeme v mene spravodlivosti a humanity na
smerodajných politických činiteľov Európy a celého civilizovaného sveta žiadosť o
prosbu, aby sa postarali o to, žeby pri ustaľovaní budúcich politických útvarov a
rozhodovaní o osudoch národov, všetky krivdy, páchané na slovenskom národe, boli
odstránené a náš národ aby bol považovaný za rovnoprávneho a rovnocenného činiteľa
medzi ostatnými národmi.
Žiadame pre slovenský národ úplnú samosprávu a voľnosť
sebaurčovania tak na poli politickom, ako aj kultúrnom a hospodárskom poli.
Myšlienka národná, zásada voľného sebaurčovania a sebaspravovania
jednotlivých národov hýbe svetom a dnes už žiaden štátnik, žiadna štátna organizácia
nemôže sa stavať proti nej beztrestne a bez škodlivých následkov pre celok...“
(1)
(2)
(3)

Ako obvykle nechávame text v pôvodnej slovenčine
Útlak.
Pod tlakom uhorskej vlády sa v prouhorským intenciách vyslovili aj niektorí
predstavitelia slovenskej politickej scény.

Citované podľa: Minár, I.: Americkí Slováci a Slovensko 1880-1980, Bratislava 1994, ss. 194-200

49. Vyhlásenie Čechov a Slovákov, žijúcich v Rusku

20. 5. 1915

Dňa 20. mája 1915 bolo vedenie (správa) Zväzu česko-slovenských spolkov v Rusku,
ustanoveného na zjazde 10. marca 1915, nútené vydať spoločné vyhlásenie, ktoré sa pokúšalo
riešiť pomer Čechov a Slovákov v ich budúcej predpokladanej spoločnej vlasti. Vychádzalo
síce z idei jednotného česko-slovenského národa i z predpokladu, že na našom území vznikne
kráľovstvo pod cárskym dohľadom, ale už tu začal vznikať princíp „rovný s rovným“, ku
ktorému sa po čase začali prikláňať aj americkí Slováci. Dokument je písaný po česky, takže
ho prinášame v tomto jazyku.
“V důsledcích zásad Českoslovanské jednoty bude zajisté řešen i politický poměr
česko-slovenský, dožijeme-li se oné toužené chvíle, kdy budeme moci o svých národních
věcech rozhodovati samostatně. Tyto zásady byly vysloveny jasně v opětovných
prohlášeních Českoslovanské Jednoty(1) i na česko-slovenských poradách každého roku
v Luhačovicích pořádaných.
Jest to jmenovitě zásada ú p l n é r o v n o p r á v n o s t i j a z y k a
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č e s k é h o a s l o v e n s k é h o: národ jeden o společné kulturní minulosti a
budoucnosti, o dvou jazycích spisovných. Takovým způsobem možno zabezpečiti
Čechům a Slovákům všechny výhody společného života i všechny podmínky
samostatného vývoje.
Byl-li kdysi mezi Čechy a Slováky pro slovenské spisovné osamostatnění jakási
roztrpčenost, dnes vzájemná nedůvěra silně ochabla…
Žijeme v době, kdy mohou býti položeny pevné základy budoucímu národnímu
rozvoji našemu. Varujme se, abychom je vlastní vinou nepoškodili. Jestliže Češi
dosavade tak vycházeli v ústrety česko-slovenskému sblížení, zdaž možno pochybovati,
že by snad nedostáli svým zásadám, stanou-li se svobodnými a svéprávnými?
Považujeme za samozřejmou politickou zásadu, že v budoucím království československém vedle hlavního sněmu pro společné záležitosti bude zřízen z e m s k ý s n ě
m pro záležitosti Slovenska, že S l o v e n s k o v p o l i t i c k é m a
j a z y k o v é m o h l e d u m á b ý t i s a m o s p r á v n é. Politická a jazyková
samospráva Slovenska budiž zaručena z á k l a d n í m i z á k o n y budoucího
království.
Správa Svazu Československých Spolků na Rusi pokládá si za svou mravní
povinnost všude tyto zásady hájiti a v tom smyslu pro společnou věc československou
pracovati. Vycházíme při tom z hlubokého pochopení vzájemných výhod, pro obě strany
plynoucí…“
(1)

Československá jednota - spolok, založený roku 1896 v Prahe, ktorého cieľom bolo
rozvíjať pozitívne česko-slovenské vzťahy. Jeho členmi bola viac ako tisícovka
českých intelektuálov a asi stovka intelektuálov slovenských. Jednota od roku 1908
každoročne organizovala spoločné porady v Luhačoviciach. Jeho činnosť prerušil
začiatok I. svetovej vojny.

Citované podľa: Kol.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, zv. II. Bratislava 1998. s. 134

50. Clevelandská dohoda

25. 10. 1915

Vypuknutie I. svetovej vojny, odchod mužov na front ťažko postihlo slovenskú dedinu,
typickú nízkou produktivitou práce, postavenej na každodennej lopote roľníkov. Výsledkom
bol rast biedy a tým i sociálneho napätia, spojeného s útlakom štátnym a národným. To všetko
aktivizovalo odpor voči maďarskej vláde, a to tak na samotnom Slovensku, ako i na frontoch
a v zahraničí. Práve tu sa dokončoval proces, vedúci k utvoreniu jednotného štátu Slovákov a
Čechov. Na začiatku vojny to najpresnejšie deklarovala dohoda amerických Slovákov a
Čechov v Clevelande, jednoznačne presadzujúca federáciu nového štátu.
„1. Samostatnosť českých zemí a Slovenska.
2. Spojenie Českého a Slovenského národa vo federatívnom zväzku štátov s
úplnou národnou autonómiou Slovenska, s vlastným snemom, s vlastnou štátnou
správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda i s úplným užívaním jazyka slovenského,
vlastnou správou finančnou a politickou, so štátnym jazykom slovenským.
3. Volebné právo: všeobecné, tajné a priame.
4. Forma vlády: personálna únia s demokratickým zriadením štátu, podobne ako
v Anglicku.
5. Tieto body tvoria základ obapolnej dohody a môžu byť doplnené, poťažne
69

rozšírené len na základe dorozumenia sa oboch stránok. České národné združenie
podržuje si právo prípadnej zmeny a to samé právo má aj Slovenská liga.
Cleveland, Ohio, dňa 25. októbra 1915“.
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 281.

51. Milan Rastislav Štefánik

15. 12. 1915

Významný slovenský vedec-astronóm, pilot, hrdina I. svetovej vojny, generál Milan
Rastislav Štefánik (1880-1919), rodák z Košarísk, okr. Myjava, spoluzakladateľ a neskoršie
podpredseda Národnej rady česko-slovenskej, 15. decembra 1915 spojil svoje dovtedajšie
aktivity so zahraničnou akciou českých politikov T. G. Masaryka (1850-1937) a E. Beneša
(1884-1948). Akcii v Paríži poskytol svoje rozsiahle spoločenské kontakty, čím T. G.
Masarykovi a E. Benešovi otvoril cestu k politickým špičkám štátov Dohody. Počiatok ich
spolupráce popisuje E. Beneš.
„Den po svém návratu do Ženevy, dne 13. prosince 1915, sešel jsem se po prvé s
drem Milanem Štefánikem v bytě malíře L. Strimpla.(1) Za dva dni jsme se sešli znovu,
abychom se poradili o plánech pro další spolupráci a o směrnicích pro celou naši
politickou činnost ve Francii.
O Štefánikovi jsem podrobně a celkově mluvil jinde,(2) zde budu uvádět
chronologicky jen fakta z naší spolupráce tak, jak je vývoj s sebou přinášel. Stali jsme se
oddanými a loyálními spolupracovníky a přáteli. V mnohém jsem se Štefánikem
nesouhlasil, jako on zase nesouhlasil ve všem se mnou, ale nikdy nám to nepřekáželo ve
společné práci.(3) Spor měli jsme jen jediný, a to až za mírové konference; byl však brzo
přátelsky vyrovnán.
Naší akci prokázal Štefánik služby veliké.(4) Nejenom skutečnou prací, ale také
tím, že jako vynikající člen Národní rady representoval mezi námi živel slovenský a byl
živým dokladem loyální spolupráce Čechů a Slováků, zdůrazňuje neústupně, důsledně a
nekompromisně československou jednotu národní. Jeho obor a specialita byly po celou
dobu války osobní intervence, získávání lidí ve společnosti, salonech, úřadech. Pracoval
stále, vytrvale, do úmoru. Měl jistou schopnost sugestivního vlivu, který jistě působil.
Měl zejména ve Francii a Itálii v jistých kruzích funkci průkopníka. Po celou dobu
války cestoval. Neměl smyslu pro práci pomalou, nedovedl vysedat v kanceláři,
připravovat materiál, pracovat na pozdější účinek.(5) Zřídka kdy něco psal, působil
především živým slovem. Prošel všechny spojenecké země jako meteor a na svých
cestách získal mnoho přátel; my ostatní jsme šli za ním a takto jím dotčenou půdu jsme
zpracovávali, jeho apoštolskou prací narychlo získané lidi jsme podchytávali a jejich
sympatie měnili v přesvědčení. Moje a jeho práce právě pro různost pracovních metod,
myslím, dobře se doplňovaly.
Štefánik se v mnohém od nás lišil. Žil mnoho ve společnosti, rád pohyboval se
také ve společnosti aristokratické, získal si k ní přístup a přisvojil si leccos z tohoto
okolí. Měl celkem názory konservativnější nežli my ostatní... Dost málo znal poměry u
nás doma v politických kruzích, zvláště v Čechách a v Praze, takže i prof. Masaryk i já
jsme se často u něho obávali možnosti politických omylů.(6) Dovedl se politicky
rozhodovat rychle a podle svých rozhodnutí zájem svých partnerů soustřeďovat na tom,
co pro tu chvíli pokládal, za nejdůležitější. Po té stránce míval skvělou dialektiku, i když
neovládal cizí jazyky.(7) Ve svém jednání měl poněkud sklon k romantizmu; dovedl
vynalézat překvapující řešení kompromisní a neobvyklá, která však nebývala vždy
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trvalá a která on sám zase snadno měnil...
Štefánik mi vyložil, co soudí o situaci, co už dosud dělal jako voják a co můžeme
podniknouti spolu. Rozvinul své hodně rozsáhlé plány, ukazoval na možnost mocných
politických styků s Francii a nastiňoval program naší vzájemné tiskové a politické
spolupráce...(8)“
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Stretnutie sa odohralo v Paríži.
E. Beneš odkazuje na svoj prejav pri príležitosti kladenia základného kameňa k
pamätníku M. R. Štefánika na Bradle.
Štefánikove politické názory boli s Masarykovými a Benešovými skutočne v mnohom
podobné. V priebehu vysokoškolského štúdia na Karlovej univerzite v Prahe aktívne
pôsobil v študentskom spolku Detvan, už tradične sa hlásiaceho k česko-slovenskej
orientácii a i on sám sa pred vojnou inklinoval k hlasizmu. Neboli však totožné.
Rozličnosť v ich názoroch rozoberá E. Beneš nižšie. Bohužiaľ neuchováva nám
Štefánikove názory na postavenie Slovenska v novom štáte.
Obdobne píše i T.G. Masaryk: “Mne i dr. Benešovi urovnal cestu do mnohých
rozhodujúcich miest v Paríži (k Briandovi a inde) a v Ríme.” A. Briand bol v rokoch
1915-1917 ministerským predsedom Francúzska.
E. Beneš porovnáva rozdiely medzi sebou a Štefánikom.
Realitu vo vnútri budúceho Československa teda hodnotil odlišne od nich.
M.R. Štefánik ovládal perfektne francúzštinu, hovoril po anglicky, rusky, čiastočne
maďarsky a taliansky.
M.R. Štefánik dal skutočne Masarykovej a Benešovej zahraničnej akcii rozlet, ktorý
viedol k vytvoreniu ČSR.

Citované podľa: Beneš, E,: Světová válka a naše revoluce, diel I., Orbis, Praha 1927, ss. 104-107.

52. Program Slovákov v Rusku

19. 10. 1916

Program, duchovne veľmi blízky Clevelandskej dohode, podpísali tiež Slováci, žijúci v
Rusku a zajatci, ktorí na území Ruska vyvíjali protirakúsko-uhorskú činnosť. Dohoda, ktorú
koncipovali zajatci Jozef Gregor-Tajovský (1874-1940), rodák z Tajova, okr. Banská
Bystrica, Ján Jesenský a Ivan Markovič (1888-1944), rodák z Myjavy, bola schválená 19.
októbra 1916.
„Náš cieľ je slobodný slovenský národ.
Samostatné Slovensko a samostatné české zeme spojujú sa navonok v jeden
štátny celok.
Sme presvedčení, že zhrňujeme túžby slovenského národa, keď vyhlásime, že
Slovensku v budúcom štáte musí byť zabezpečená úplná národná samospráva a voľnosť
sebaurčenia a vývinu.
1. V budúcom štáte nech má úplnú národnú autonómiu Slovensko na jednej,
zeme české na druhej strane.
2. Slovenskému národu nech je zabezpečená národná samospráva a voľnosť
sebaurčenia a vývinu tak v politickom ohľade, ako i na kultúrnom a hospodárskom poli.
3. Preto vedľa ústredného snemu pre spoločné záležitosti majú byť zriadené
zemské snemy pre zvláštne záležitosti Slovenska, Čiech a Moravy a má byť zavedená
administratívna i školská samospráva.
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4. Úradný jazyk vo všetkých verejných ustanovizniach na Slovensku má byť
slovenský, v českých zemiach český.“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 282.

53. Stanovy ČSNR v Rusku

20. 1. 1917

Český politik Josef Dürich (1847-1927) od roku 1884 poslanec za staročeskú stranu,
od roku 1907 člen agrárnej strany, ktorý sa roku 1915 zapojil do zahraničného československého odboja, vytvoril v Rusku na začiatku roku 1917 vlastnú ČSNR, postavenú na
úplne iných politických základoch, než na akých stála ostatná časť našej emigrácie.
Prinášame jej Stanovy, ktoré nie sú až tak príliš známe. Pretože originál je v ruštine,
prekladáme ho do slovenčiny. Dürichova ČSNR sa nakoniec nepresadila. Svoje miesto si
skôr vybojovala ruská pobočka ČNR, v slovenskej sekcii ktorej zasadali viacerí významný
Slováci, napr. spisovatelia Janko Jesenský alebo Jozef Gregor-Tajovský.
„1. V Petrohrade zriaďuje sa Československá národná rada v Rusku preto, aby
zjednotila Čechov a Slovákov, žijúcich v Rusku a predbežne prerokovala žiadosti a
prehlásenia, ktorými sa obracajú Česi a Slováci a ich spolky ku vládnym úradom
ríše.(1)
Pozn. 1. Všetka činnosť rady podriaďuje sa zákonom a nariadeniam vlády.
2. Administratíva rady je vedená po rusky.
2. Rada sa skladá z predsedu, členov Čechov a Slovákov. Polovicu z celkového
počtu členov menuje na dobu jedného roku predseda a druhú polovicu, tiež na jeden
rok, menuje na jeho výzvu správa Zväzu česko-slovenských(2) spolkov na Rusi.
3. Prvým predsedom je J. Dürich. V prípade, že by ním prestal byť, potom
ministerstvo vnútra Ruska, po dohode s ministerstvom zahraničných vecí a vojny, bude
menovať (do tejto funkcie) niektorého z Čechov a Slovákov, žijúcich v Rusku.
4. Predseda, po uvedení do funkcie, menuje 6 členov, následne oznámi všetkým
česko-slovenským spolkom na Rusi, že rada sa ustanovila a vyzve správu Zväzu československých spolkov na Rusi, aby menovala ďalšíchh šiestich členov …
5. Predseda predloží zoznam menovaných členov ministerstvu vnútra,
zahraničných vecí a vojny.
Pozn. Členovia rady môžu byť vylúčení, v prípade že to
požaduje ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom
zahraničných vecí a vojny; vylúčení členovia budú
nahradzovaní podľa rovnakého poriadku…
6. Predseda menuje z členov rady sekretára a pokladníka.
7. Usnesenie rady je platné, ak je na zasadaní prítomná nevyhnutne aspoň
polovica jej členov; o všetkých otázkach sa rozhoduje väčšinou hlasov; pri rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Rada vypracuje zvláštny poriadok pre svoju administratívu.
8. Rada má právo styku s vládnymi inštitúciami: tieto jej naopak zasieľajú
k vyjadreniu žiadosti a prehlásenia, ktoré dostali priamo od česko-slovenských spolkov
a ich Zväzu.
9. Rada má právo zriaďovať svoje oddelenia v iných mestách ríše na základe
zvláštneho povolenia ministerstva vnútra.
10. Rada má právo menovať pre rôzne úlohy svojich zmocnencov, ktorých
potvrdzuje ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zahraničných vecí a vojny.
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Tito zmocnenci môžu byť radou vysielaní, aby nadviazali styk so zajatými Čechmi a
Slovákmi, ak to dovolí ministerstvo vojny…
11. Rada má právo organizovať zbierky dobrovoľných darov, ak sú náležite
povolené.
12. Rada má právo zvolávať zjazdy a schôdze Čechov a Slovákov v Rusku a ich
spolkov, zachovávajúc stanovené pravidlá.
13. Rada má právo, zachovávajúc platné zákony o tlači, vydávať svoj tlačový
orgán i jednotlivé brožurky a uverejňovať materiály, týkajúce se jej činnosti, tiež
v iných periodických publikáciách ríše.
14. Rada má svoju pečať s nápisom: „Česko-slovenská národná rada v Rusku“.
15. Rada je povinná viesť protokoly svojich zasadaní, zjazdov a schôdzí, ktoré
zvoláva, a tiež knihu príjmov a výdavkov, do ktorej zapisuje všectky obnosy, ktoré
dostáva, a všetky svoje výdavky. Kópie protokolov a knihy predkladajú sa ministerstvu
vnútra, zahraničných vecí a vojny; akonáhle o to požiadajú. Súhrnné referáty je
povinná predkladať tým istým úradom vždy na konci roku.
Pozn. Podľa nariadenia ministerstva vnútra môže byť kdykoľvek
uskutočnená revízia spisov a účtov rady.
16. Tieto stanovy môžu byť zmenené nariadením ministerstva vnútra po dohode
s ministerstvom zahraničných vecí a vojny.
17. Rada môže byť kedakoľvek rozpustená ministerstvom vnútra po dohode
s ministerstvom zahraničných vecí a vojny…“
(1)
(2)

Termín „ríša“ sa prirodzene vzťahuje na samotné Rusko.
Je zaujímavé, že dokument i v českom preklade píše slovo „československý“ so
spojovníkom ako „česko-slovenský“.

Preložené podľa: Papoušek, J.: Carské Rusko a naše osvobození, Praha 1927, ss.169-170

54. Výzva slovenským Sokolom v USA

9. 9. 1917

Na požiadanie majora M. R. Štefánika napísal Milan Alexander Getting (pôvodným
menom Göttin, 1878-1951), rodák z Bytče, redaktor Slovenského Sokola a predseda
Slovenského národného združenia Výzvu ku slovenským Sokolom, aby vstupovali do
novozriadenej česko-slovenskej armády. Návšteva M.R. Štefánika v USA mala nesmierny
význam, pretože o nutnosti zriadiť spoločný štát Čechov a Slovákov definitívne presvedčil tie
časti americkej slovenskej politickej a náboženskej reprezentácie, ktorá ešte stále koketovala
s možnosťou neopúšťať Uhorsko, ale dohodnúť sa skôr na určitej autonómii s Budapešťou.
„Bratom sokolom a sestrám sokolkám pozdrav!
Predstupujeme pred Vás, aby sme urobili svoju povinnosť, ktorú nám nakladá
vážnosť doby a vychádzajúc z tých ideálov, ktoré tvoria hlavný cieľ sokolstva,
oznamujeme Vám následovné dohodnutie sa správy Slov.Tel. Jednoty Sokol(1) so
správou R. a Gr. Kat. Slov. Tel. Jedoty Sokol(2), v záujme verbovania dobrovoľníkov
do československej armády, ktorá sa organizuje vo Francii, kde bude bojovať po boku
Spojencov jako samostatná jednotka, za slobodu a neodvislosť československého štátu.
Vezmite v známosť a klonajte podľa následujúcích úprav:
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1, Obe vyšspomenuté sokolské organizácie tvoria na dobu války „gentlemanské“
dohodnutie, že v otázke československej armády budú pracovať ako jedno teleso,
známe pod menom „Slovenské Sokolstvo v Amerike“.
2. Československá Národná Rada, ako aj Slovenská Liga a České Národné
Sdruženie sverily verbovanie dobrovoľníkov v Amerike do rúk sokolstva, jako
prirodzeného vodcu v takejto veci, už aj na základe praktickej schopnosti, atď. Preto:
a) Vyzývame všetky naše župy, aby bezodkladne svolaly válne shromaždenia
členstva podľa okolnosti, aké kde panujú, do miest kde to najlepšie sa hodí, hoc aj na
dva-tri rázy do rozličných miest. Svolanie toto má sa stať okamžite.
b) Na schôdze tie povolajte všetkých vážnejších slovenských činiteľov, zástupcov
okolitých slovenských spolkov, atď.
c) Na každú takú schôdzu príde jeden z Vojenského Výboru Československej
Armády alebo jeho povereník a vysvetlí všetky otázky, týkajúce sa dobrovoľníctva.
d) Výdavky spojené s týmito schôdzami znášajú župy oboch organizácií,
spravodlive sa dohodnúc v tej najlepšej dobrej vôli.
e) Kdekoľvek sú organizátormi Česi, poslúchnite bezpodmienečne ich
nariadenia a konajte, čo žiadať budú. Podobne Česi sú upravení, aby sa podriadili
slovenským výborníkom.
3. Činnosť sokolstva neohraničuje sa len na sbieranie dobrovoľníkov z kruhov
sokolských. Sokolstvo má iba sorganizovať akcie sverené, ale verbovať má každého
Slováka, bez ohľadu na vierovyznanie, príslušnosť k spolku, atď. Všetky slovenské
časopisy, Tlačová Kancelária Slovenskej Ligy (Ignác Gessay, Huron Street, Cleveland,
Ohio) a všetky slovenské organizácie pôjdu sokolstvu po ruke, aby počet slovenských
dobrovoľníkov z Ameriky bol tak úctyhodný, aby to dokázalo, že Slováci sú hodní
slobody...
5. Obežník tento doposlaný je všetkým ako „dôverný“, a verejnosti nepatriaci
list. Rozhovor medzi Slovákmi a Čechmi o tom je možný, ba má byť zavedený.
Sbieranie dobrovoľníkov pre československú armádu, ktorá sa organizuje vo Francii
koná sa s vedomím a súhlasom americkej vlády, ale všetky prípravy treba konať bez
zbytočného hluku a kriku.
6. Na valných shromaždeniach žúp utvoriť sa majú lokálne vojenské výbory.
Každý sokolský sbor musí na svojom okolí utvoriť verbujúci výbor. V ktorom meste
niet sokolského sboru, povinnosťou najbližšieho sboru, alebo župného výboru je, aby
akciu ta preniesol, aby ani tá nejmenšia slovenská kolonia zabudnutá nebola a
nevymkla sa zpod svätej povinnosti dať niekoľko dobrovoľníkov.
Akonáhle dostanete tento obežník, začnite prácu hneď. Každý odklad znamená
pre nás ohromnú stratu, ba stať by sa mohlo, žeby sme na bojište prišli pozde a tým
stratili právo na slobodu.
Dané v New Yorku, 9. septembra 1917
Za Slov. Tel. Jednotu Sokol: Štefan Erhardt, František Stas, Jozef Bajús, Matej
Pallo.
Z R. a Gr. Kat. Slov. Jed. Sokol: Michal Dávala, Adam J. Andraščík.
Povereníci Slovenskej ligy v Amerike: Gustáv Košík, Milan Getting “
(1)
(2)

Telocvičná slovenská jednota Sokol, tzv. Slovenský Sokol
Rímska a grécko katolícka telocvičná slovenská jednota Sokol. tzv. Katolícky Sokol.

Citované podľa: Getting, M.: Americkí Slováci a vývoj československej myšlienky v rokoch 1914-1918,, Pittsburgh 1933,
ss. 123-124
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55. Posolstvo prezidenta W. Wilsona ku kongresu Spojených štátov
amerických
8. 1. 1918
V rámci tradičného posolstva prezidenta USA Kongresu, formuloval W. Wilson (18561924) v 14 bodoch ciele zahraničnej politiky USA, týkajúcich sa ukončenia svetovej vojny. V
bode X. veľmi stručne požadoval pre národy Rakúsko-Uhorska autonómiu.
„X.
Národom Rakúsko-Uhorska, ktorého miesto medzi národmi si prajeme mať
zachované, nech je daná čo najvoľnejšia možnosť autonómneho vývoja...“
Citované podľa: Tomko, J., Kopšo, A.: Medzinárodné právo a politika v dokumentoch, Obzor, Bratislava 1974,
s. 17.

56. Prvomájová manifestácia v Liptovskom Sv. Mikuláši

1. 5. 1918

Ostrý tlak vlády v Budapešti nedovoľoval počas celej vojny verejne vyjadriť nesúhlas s
existujúcimi problémami. Nepriaznivý vývoj na frontoch a rastúca nespokojnosť slovenského
obyvateľstva prinútili štát, aby po prvý krát od vypuknutia vojny povolil konanie
prvomájových manifestácií. Na demonštrácii v Liptovskom Sv. Mikuláši prehovoril k
organizovanému robotníctvu jeden z vedúcich činiteľov slovenského národného hnutia,
prívrženec hlasistov, lekár a politik Vavro Šrobár (1867-1950), rodák z Liskovej, okr.
Ružomberok. Priebeh manifestácie popísal vo svojich Pamätiach z vojny a väzenia.
„Organizované slovenské robotníctvo spoločne s meštianstvom a roľníctvom v
Lipt. Sv. Mikuláši po 4 rokoch zišlo sa, aby porokovalo o svojich biedach a krivdách, o
svojich túžbach a žiadostiach.
Robotníctvo obojeho pohlavia schádzalo sa okolo pol deviatej pred Čiernym
orlom.(1) Bolo hodne krojov a mládeže. Nálada bola náramne povznesená, veselá.
Robotníctvo sa tešilo, že po niekoľkoročnej prestávke môže sa zase schodiť, verejne
svoje sily prejaviť a sčítať. Lebo cez vojnu úrady prekazili každý verejný prejav
slovenského ľudu.
Tváre žiarili nad veľkým počtom sviatočne odetého robotníctva. Dvor "U
čierneho orla" sa plnil, i priestor pred ním. Skupiny spievali. Okolo pol desiatej začali
zriaďovať sprievod. Na čelo postavili skupinu so zástavami a družičkami. Prvé
štvorstupové páry sa pohli. Zo zmesice ľudí rozvíjala sa krásna stuha krojov, sviatočne
odetého robotníctva, mládeže i dospelých. V zástupe niesli mnoho tabuliek s
rozmanitými nápismi: “Nech žije všeobecné volebné právo!" “Dolu s Tiszovou
bandou!"(2) “Chceme osemhodinovú pracovnú dobu!" “Žiadame sebaurčenie národa!"
“Právo ľudu!" “Žiadame ukončenie vojny!" a ešte iné. Sprievod rástol a rástol.
Pridávali sa k nemu i ľudia z ulice, diváci. Tiahol smerom k Dolnému Huštáku. Začiatok
bol už na odbočke k stanici, koniec sa ešte rozvíjal u "Čierneho orla". Odhadovali sme
ho na 3 200 hláv. Pretože sám Mikuláš nemá toľko všetkého obyvateľstva a z toho hodne
úradníctva a Židovstva, ktoré sa na manifestácii nezúčastnilo, zástup sa skladal okrem z
ľudu fabrického ešte zo značneho množstva z okolitých dedín.
Zostal som v miestnosti a revidoval som si reč, načrtanú na pár lístkoch papiera.
Sprievod sa vracal po piatich štvrtiach hodiny. Usporiadateľstvo mi oznámilo, že zástup
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volal pred stoličným domom a pred katolíckou farou: “Nech žije československá
jednota!" “Nech žije československý štát!". Žandár, sprevádzajúci zástup, hneď
interpeloval(3) predsedníctvo, či majú v programe volať “Nech žije československý
štát!" Predseda mu odvetil, že toho, kto volal, mal si zapamätať a toho sa spýtať...
Zhromaždenie začalo sa o pol desiatej na dvore "U čierneho orla". Na rozkaz
slúžneho zo zástupu odstránili vojakov a zajatých Srbov a Rusov. Za predsedu bol
zvolený Ján Kusenda a za zapisovateľa Michal Korman. Predseda jadrnou rečou,
potleskom často prerušovaný, privítal zhromaždených a dal slovo Jánovi Maršálkovi,
ktorý hovoril o význame 1. mája. Poukázal na to, že tento pomerne mladý sviatok, pred
osemadvadsiatimi rokmi proklamovaný, stal sa sviatkom všetkého robotníctva
civilizovaných krajín. Význam 1. mája pre robotnícku triedu záleží v tom, že
robotníctvo má príležitosť prezrieť svoje rady, presvedčiť sa o sile organizácie, na
vlastné oči vidieť a radovať sa, ako mohutne rastú z roka na rok rady stúpencov
myšlienky demokratickej a sociálnej. Mikulášska organizácia vojnou utrpela veľké
straty, časom sa zdalo, že zanikne, a dnes vidíme, že v mladom doraste zmohutneli temer
na tisíc hláv počítajúcu organizáciu.
Po reči Maršálkovej ujal sa slova Dr. V. Šrobár,(4) lekár z Ružomberka, ktorý v
reči, pol druhej hodiny trvajúcej a prerušovanej často potleskom a na slávu volaním,
rozobral stav zahraničnej a vnútornej politiky. Vykladal príčiny vojny a vojnové ciele
jednotlivých bojujúcich štátov. Poukázal na to, že národy na počiatku vojny nevedeli, o
čo sa boj vedie, až za vojny vychodili najavo plány a ciele tajnej diplomacie a dnes ciele
tejto v dejinách ľudstva bezpríkladnej vojny v hrubých črtách stoja pred očami
ustrnulého obyvateľstva Európy.
Pri takýchto vojnových cieľoch vedie sa vojna s neslýchanou urputnosťou až do
úplného vysilenia protivníkov a preto dotiaľ, kým z týchto vojnových cieľov jeden alebo
druhý opustený alebo k víťazstvu privedený nebude, niet nádeje, že by sa táto krvavá
vojna skoro skončila.
Hovoril obšírne o zmenách v názoroch o práve jednotlivca a národov. Vedúce
kruhy, aby udržali bojovú náladu v širokých masách národov, sľubujú rozšírenie práv
politických v jednotlivých krajinách. Ale bojujúce národy za vojny nadobudli si vedomie
svojej sily a dôležitosti v štáte a viac neuspokoja sa rozšírením osobných práv a slobôd,
ale dôrazne žiadajú práva a slobody pre národy ako celky. Týmto činom vypráva sa v
celom svete v tomto zmysle o samourčení národov. Pod tlakom tohto všeobecne sa
vzmáhajúceho povedomia národov i vysoká diplomacia európskych štátov prijala heslo
samourčenia národov za svoje...
Za búrlivého potlesku zaklúčil reč požadovaním sebaurčenia národov,
všeobecného a tajného volebného práva, osemhodinového pracovného času a protestom
proti utláčaniu slovenského ľudu, ktorý za 4 roky priniesol neslýchané obete na krvi a
majetku za slobodu a práva svoje. Predseda, prečítajúc rezolúciu, v ktorej každú vetu
poslucháčstvo hlučne schvaľovalo, zakľúčil zhromaždenie obžalobou proti slovenskej
inteligencii, vyčítajúc jej, že počas vojny málo sa starala o slovenský ľud a najmä o
slovenské robotníctvo. Vyzýva konečne prítomných, aby sa v pokoji rozišli, a ďakuje
rečníkom za námahu a zhromaždeným za dôstojné správanie...“
(1)
(2)
(3)
(4)

Reštaurácia v Liptovskom Mikuláši.
Štefan (István) Tisza (1861-1918), ministerský predseda Uhorska, hlavný propagátor
vojny a tvrdých protiľudových represálií musel ešte koncom mája 1917 podať
demisiu, ale aj v novej vláde zostal značný počet jeho stúpencov.
Žiadal vysvetlenie.
Pozri následujúci dokument „Rezolúcia z prvomájovej manifestácie v Liptovskom Sv.
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Mikuláši 1. 5. 1918“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 283285.

57. Rezolúcia z prvomájovej manifestácie v Liptovskom Sv. Mikuláši
1. 5. 1918
Rezolúcia prijatá na záver prvomájovej manifestácie v Liptovskom Sv. Mikuláši bola
ústretovou odpoveďou na Trojkráľovú deklaráciu prijatou 6. januára 1918 predstaviteľmi
českého národného hnutia. Okrem požiadavky na práva na samourčenie pre slovenský národ,
inšpirovanom Deklaráciou práv národov Ruska, rezolúcia z Liptovského sv. Mikuláša
vyzdvihla niekoľko sociálnych požiadaviek.
„My robotníci, organizovaní v slovenskej soc. demokratickej strane, a slovenskí
občania na verejnom ľudovom zhromaždení v Liptovskom Sv. Mikuláši dňa 1.mája
1918 po vypočutí rečníkov prijímame nasledujúcu rezolúciu.
“Už štyri roky zúriaca svetová vojna vyžiadala si od všetkých národov sveta,
medzi nimi i od uhorskej vetvy československého kmeňa(1) dosiaľ neslýchaných obetí na
majetkoch, krvi i životoch. Tieto nesmierne obete sme znášali a znášame v tom
povedomí, že bojujeme za vec spravodlivú a svätú: za najvyššie majetky ľudstva, za
rovnakú slobodu všetkých bojujúcich tried i národov rakúskouhorskej monarchie.
No s ľútosťou konštatujeme, že v týchto nádejach sme sa sklamali, lebo smer
politiky úradnej, zahraničnej a vnútornej berie sa cestou protidemokratickou a terajšie
vlády používajú všetkých protiľudových prostriedkov spred vojny, aby najväčšiu
ťarchu tejto svetovej vojny znášajúce široké masy ľudové o zaslúžené práva a slobody
pripravili. Proti tomuto zavádzaniu a úskočnému pokračovaniu terajších vlád dôrazne
protestujeme a žiadame:
1. Aby sa vlády chytili každej príležitosti uzavrieť mier spravodlivý a trvalý,
zakladajúci sa na poctivom riešení všetkých zahraničných a vnútropolitických otázok,
mier, ktorý zabráni vzplanutiu nových vojen a prinesie žiadaný pokoj a slobodu
všetkým národom Európy.
2. Ako prirodzený následok uznanej slobody žiadame bezpodmienečné uznanie
práva na samourčenie všetkých národov nielen za hranicami našej monarchie, ale i
národov Rakúsko-Uhorska, teda i uhorskej vetvy československého kmeňa.
3. Žiadame, aby vplyv na zákonodarstvo bol zabezpečený každému dospelému
občanovi Uhorska bez rozdielu na národnosť a triedu rovným a všeobecným volebným
právom. Ďalej žiadame, aby sa hlasovanie na celom území krajiny konalo tajne a aby
zneužívanie moci akýchkoľvek úradných orgánov, ako i každé podplácanie a
terorizovanie voličov bolo prísne stíhané, a protestujeme proti vyneseniu takého
volebného zákona, ktorý má zabezpečiť nadvládu triedy nad triedami, národa nad
národmi.
4. Žiadame úplnú slobodu tlače, slova a protestujeme proti tomu, aby verejná
mienka občanov s pomocou cenzúry bola umlčovaná nielen pri vydávaní, ale i pri
rozširovaní slovenských časopisov, ďalej proti zbytočnému tútorstvu našej vlády, ktorá
tajnými nariadeniami hatí prístup časopisov nielen z ďalekého zahraničia, ale i zo
susedného Rakúska.(2)
5. Konečne žiadame, aby sa vláda postarala o to, že by svetovú vojnu
nepovažovalo niekoľko ľudí za dobrý obchod na úkor nemajetných tried, ktoré sú dnes
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prinútené hladovať a nahé chodiť len preto, lebo jednotlivec slobodne môže potravné
články a odev skrývať pre vojenský zisk.
6. Žiadame, aby osemhodinový pracovný čas bol zákonom zaistený.
Žiadame rovnosť vo všetkom, nielen na bojištiach, kde ide o život, ale aj za
bojišťami.
Nech žije všeobecné volebné právo! Nech žije svetový mier! Nech žije rovnosť a
sloboda národov!“
(1)
(2)

Formulácia odráža vplyv téz dr. V. Šrobára o jednotnom česko-slovenskom národe,
tvorenom jeho dvomi vetvami, ktorá bola používaná i v mnohých oficiálnych
dokumentoch tej doby.
V obave z rozvíjania sa česko-slovenských vzťahov 30. apríla 1918 zakázala uhorská
vláda dovoz českých novín na územie Slovenska.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 285286.

58. Hlavné uznesenie z porady predstaviteľov Slovenskej národnej strany
24. 5. 1918
Dňa 24. mája 1918 sa v Turčianskom sv. Martine konala porada predstaviteľov
národnej strany. Práve tu Andrej Hlinka deklaroval rozchod s Maďarskom a perspektívu
spolupráce s Čechmi: “Okolkovaním nedopracovali by sme sa nikdy k vytúženému cieľu. Tu
je doba činov. Nutno nám určite vysloviť, či pojdeme naďalej s Maďarmi, alebo s Čechmi.
Neobchádzajme otázku, povedzme otvorene, že sme za orientáciu československú. Tisícročné
manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť.” I po jeho zásahu porada
vypracovala jasné stanovisko, totožné so závermi mikulášskej rezolúcie, staviace sa za
samourčovacie právo slovenského národa.
„I. Slovenská národná strana stojí na stanovisku bezpodmienečného
samourčovacieho práva slovenského národa a na tomto základe vindikuje(1) pre
slovenský národ účasť na utvorení samostatného štátu, pozostávajúceho zo Slovenska,
Čiech, Moravy a Sliezska. Matúš Dula, predseda, sa poveruje, aby o tomto konečnom
rozhodnutí uvedomil českého dejateľa v Prahe. - II. Predostreté návrhy dra Emila
Stodolu, dra Vavra Šrobára, Milana Hodžu a dr. Ľudovíta Medveckého(2) vydávajú sa
odboru pozostávajúceho: z M.Dulu, dra M.Bellu, dra Vavra Šrobára, Andreja Hlinku a
Vladimíra Makovického s tým, aby použitím návrhov konečný návrh rezolúcie
vypracoval a ten zvolať sa majúcemu valnému zhromaždeniu strany na odobrenie
predostrel. - III. Má sa prikročiť k vydávaniu brožúr a letákov. S vydávaním poveruje
odbor členov: dra V. Šrobára, dra. Juraja Slávika, dra Jána Vágnera, Pavla Bujnáka,
Antona Štefáneka, Andreja Devečku, Fedora Ruppledta, Štefana Mnoheľa a Juraja
Jánošku. - IV. Zostaviť a vydať memorandum krívd slovenského národa. So zostavením
poveruje sa odbor z členov: Andreja Hlinku, Lichnera, Bodnára, K.A. Medveckého,
Dušana Fajnora, Štefana Mnoheľa, dra Emila Stodolu, dra Šrobára, Jozefa Škultétyho,
Viliama Paulínyho a Petra Makovického. - Matúš Dula, predseda vyzdvihnul(3)
zasadanie.“
(1)

Priznáva. Uvedená formulácia bola neskôr použitá v telegrame M. Dulu do Prahy. Viď
dokument „Telegram M. Dulu 30. 10. 1918“ kapitoly Česko-Slovensko
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(2)
(3)

Menovaní priniesli už so sebou návrhy na uznesenie vo veci ako riešiť otázku
budúceho postavenia Slovákov.
Ukončil.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 287288.

59. Pittsburgská dohoda

30. 5. 1918

Týždeň po porade v Martine 30. mája 1918 bola v Pittsburgu podpísaná dohoda medzi
zástupcami slovenských a českých organizácii v USA - Slovenskej ligy, Českého národného
združenia a Svazu českých katolíkov. Obdobne ako Clevelandská dohoda i tu bol deklarovaný
úmysel zaistiť pre Slovensko autonómiu v rámci budúceho jednotného štátu.
„Česko-Slovenská Dohoda, uzavretá v Pittsburghu, Pa., dňa 30. mája 1918.
Predstavitelia slovenských a českých organisácií vo Spoj. Štátoch,
Slovenskej Lígy, Českého Národného Sdruženia a Sväzu Českých katolíkov,
prorokovali za prítomnosti predsedu Česko-Slovenskej Nár. Rady, prof.
Masaryka, o česko-slovenskej otázke(1) a o našich posavádnych programových
prejavoch a usniesli sa nasledovne:
Schvaľujeme politický program usilujúci sa o Spojenie Čechov a Slovákov v
samostatnom štáte z Českých Zemí a Slovenska.
Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy.
Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živote vôbec.
Česko-Slovenský štát bude republikou, jeho Konštitúcia bude demokratická.
Organisácia spolupráce Čechov a Slovákov vo Spoj. Štátoch bude podľa potreby
a meniacej sa situácie, pri spoločnom dorozumení, prehĺbená a upravená.
Podrobné ustanovenia o zariadení česko-slovenského štátu ponechávajú sa
oslobodeným Čechov a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom.

Albert Mamatey
Ján Janeček ml.
Milan Getting
Ján Pankuch
rev. Jozef Murgač
rev. Ján Kubašek
Ondrej Schustek
T. G. Masaryk
Karel Pergler
(1)

Dr. Fisher
B. Šimek
J. J. Zmrhal
Hynek Dostál
Vojta Beneš
rev. Innocent Kestl
Jan Straka
Ivan Bielok
rev. Oldřich Zlámal

Michal Bosák
G. H. Miko
Ignác Gessay
Jozef Hušek
Jozef Martínek
Dr. Iv. Pecíval
rev. Pavel J. Šiška
J. A. Ferienčík

Väčšina dokumentov tej doby hovorí o Česko-slovensku, prípadne o Česko-Slovensku
a nie o Československu.

Citované podľa: Chovanec, J., Mozolík, P.: Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky,
Procom, Bratislava 1994, ss. 92-93. Podpisy doplnené podľa: Měchýř, J.: Slovensko v Československu,
slovensko-české vztahy 1918-1991, Praha 1991 ss. 10-18.
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60. Slovenská vzbura v Kragujevaci

2.-3. 6. 1918

Slovenskí vojaci sa aktívne zúčastnili boja proti rakúsko-uhorskej monarchii. Dňa 2.
júna 1918 vypukla v juhoslovanskom meste Kragujevac sa vzbúrilo 2 400 vojakov 71.
trenčianskeho pešieho pluku. Jadro tvorili vojaci, ktorí sa vrátili zo zajatia v Rusku. Na
druhý deň - 3. júna, bola táto najznámejšia a najrozsiahlejšia vojenská vzbura pešieho vojska
v rakúsko-uhorskej armáde proti vojne potlačená. Z 81 obvinených vojakov bolo 49
odsúdených, z toho 44 na trest smrti zastrelením a hneď potom popravených.
„1. Viktor Kolibi, tov. robotník, slobodný, nar. 1890, Dlhé Pole,
2. Ján Hudec, robotník ženatý, nar. 1888, Ričanica
3. Ján Fabó, roľník, ženatý, nar. 1887, Malá Kubra
4. Jozef Soviak, roľník, slobodný, nar. 1890, Nesluša
5. Adam Daniš, roľník, ženatý, nar. 1885, Kolárovice
6. Pavel Klenyár, roľník, slobodný, nar, 1897, Krupina
7. Alojz Selinga-Komín, roľník, slobodný, 1893, Púchov
8. Gregor Dvorský, roľník, ženatý, nar. 1888, Krásna Ves
9. Pavel Salaga, stolár, slobodný, nar. 1895, Vrútky
10. Ondrej Baláž, cigán, ženatý, nar. 1876, Chlumec
11. Ondrej Smrtník, sedlár, slobodný, nar. 1895, Považská Bystrica
12. Martin Riljak, roľník, ženatý, nar. 1889, Maríková
13. Ondrej Jariabka, roľník, slobodný, nar. 1897, Čeremošné
14. Štefan Rácz, tovarychár, ženatý, nar. 1882, Zem. Mitice
15. Alfonz Gál, tovarychár, slobodný, nar. 1896, Kolárovice
16. Štefan Radzó, tesár, ženatý, nar. 1888, Hruštín
17. František Ďurkáč, roľník, slobodný, nar. 1896, Turzovka
18. Dionýz Petruse-Jesenský, kováč, slobodný, nar. 1895, Horné Jaseno
19. Jozef Čuraj, roľník, ženatý, nar. 1888, Veľká Divina
20. Karol Milušica, roľník, slobodný, nar. 1886, Námestovo
21, Alojz Vojár, klampiar, slobodný, nar. 1894, Zákopčie
22. Peter Platoš-Martiak, roľník, slobodný, nar. 1894, Zákopčie
23. Matej Trmiak-Bellla, roľník, slobodný, nar. 1896, Belá
24, Jozef Lasso, roľník, slobodný, nar. 1895, Petrová Lehota
25. Pavel Kubica, roľník, slobodný, nar. 1895, Zborov
26. Vincenc Cimbora, roľník, slobodný, nar. 1891, Krasno
27. Jozef Hotykó, roľník, slobodný, nar. 1891, Horná Súča
28. Ján Križan, roľník, ženatý, nar. 1889, Chocholná
29. Ján Gohr, brusič skla, slobodný, nar. 1893, Uhrovce
30. Valentín Miko, roľník, slobodný, nar. 1888, Malá Udiča
31. Adam Bičanek, roľník, slobodný, nar. 1895, Olešná
32. Ján Kasper, roľník, slobodný, nar. 1893, Sklenô
33. Jozef Jojdík, roľník, slobodný, nar. 1895, Popradno
34, Martin Kulíšek, roľník, slobodný, nar. 1897, Hvozdnica
35. Martin Cingel-Martinčo, roľník, slobodný, nar. 1892, Terchová
36. Štefan Sokolík, roľník, ženatý, nar. 1891, Štiavník
37. Lorenc Rakovan, roľník, ženatý, nar. 1891, Štiavník
38. Jan Pittner, roľník, slobodný, nar. 1895, Trenčianske Teplice
39. Eustach Bednárik, roľník, slobodný, nar. 1890, Nižné Štefánovo
40. Štefan Slovák, roľník, ženatý, nar. 1891, Námestovo
41. Ján Slezák, roľník, slobodný, nar. 1894, Podbranč
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42. Ondrej Brveník, roľník, slobodný, nar. 1891, Kraľovany
43. Ondrej Kisa-Kráľ, roľník, ženatý, nar. 1890, Krpeľany
44. Antonín Mikuš, obuvník, ženatý, nar. 1894, Ribany“
Citované podľa: Sivák, F. a kol.: Pramene a dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSFR II, Univerzita
Komenského v Bratislave, Bratislava 1992, ss. 31-32

61. Vymenovanie M.R. Štefánika do hodnosti generála

18. 6. 1918

Slováci vstupovali do československých légií v Rusku, Francúzsku a Taliansku, ktoré
prebojovával zakladateľ a hlavný organizátor légií M.R. Štefánik. Bez ich obetí a jeho
neúnavnej organizátorskej práce, by vznikajúci štát v roku 1918 nemal k dispozícii svoj
hlavný argument, mnohokrát uplatnený na medzinárodných konferenciách - účinnú vojenskú
silu. Tým odpadá neskôr často používaný argument, že pasívnemu Slovensku bola sloboda
prinesená zvonku. Štefánikovu činnosť na úseku organizovania štátnosti a česko-slovenskej
brannej moci ocenil i francúzsky ministerský predseda a minister vojny Georges Clémenceau
(1841-1929), ktorý ho vymenovall do hodnosti generála.
„Predseda vlády, minister vojny oznamuje p. podplukovníkovi Štefánikovi,
príslušníkovi česko-slovenskej armády, že ho vymenúva za brigádneho generála z titulu
poslania v česko-slovenskej armáde do toho času, kým bude trvať poslanie, ktoré
vykonáva ako pobočník veliteľa česko-slovenskej armády a ako člen národnej rady.
Právomoc, ktorá je spojená s touto hodnosťou, bude uplatňovať iba vo vzťahu k
česko-slovenským oddielom a počas rozličných poslaní v cudzine v službách československej veci.
Pre toto menovanie neplatia podmienky záznamu č. 6 929 D z 10. októbra 1916.
Menovanie stratí platnosť v tom okamihu, keď sa poslanie p. Štefánika skončí.“
Citované podľa: Vároš, M.: Posledný let generála Štefánika, Obzor, Bratislava 1991, s. 162,

62. Washingtonská deklarácia

18. 10. 1918

Dňa 18. októbra 1918 prijala dočasná česko-slovenská vláda deklaráciu - Prehlásenie
nezávislosti česko-slovenského národa dočasnou vládou česko-slovenskou, proklamujúcu na
základe samourčovacieho práva suverenitu štátu Čechov a Slovákov a načrtla hlavné zásady
jeho organizácie. Napriek tomu, že vznikla vo Washingtone, kde bola okamžite odovzdaná
vláde USA, pričom ovplyvnila stanovisko vlády USA k otázke vnútornej premeny RakúskoUhorska, je formálne lokalizovaná do Paríža - oficiálneho sídla dočasnej česko-slovenskej
vlády, ktorá vznikla na začiatku 26. septembra 1918 z Česko-slovenskej národnej rady.
„V tomto ťažkom okamžiku, keď Hohenzollernovci nabídajú mier, aby zastavili
víťazný postup spojeneckých armád a aby predišli rozdeleniu Rakúsko-Uhorska a
Turecka a keď Habsburgovci sľubujú sfederalizovanie ríše a samostatnú správu
nespokojeným národnostiam, podrobeným ich nadvláde, my, Československá národná
rada, uznaná spojeneckými vládami a americkou vládou za dočasnú vládu
československého štátu a národa, v úplnom súzvuku s prehlásením, vydaným českými
poslancami v Prahe dňa 6. januára 1918(1) a za uznávanie, že sfederalizovanie a
samospráva neznamenajú pod Habsburgovskou dynastiou nič, vydávame a

81

prehlasujeme toto naše P r e h l á s e n i e n e o d v i s l o s t i:
Robíme to preto, poneváč veríme, že žiadon národ nemá žiť pod nadvládou,
ktorú on neuznáva a poneváč vieme a pevne sme presvedčení, že náš národ nemôže mať
voľný rozvoj pod Habsburgovskou falošnou federáciou, ktorá má byť len novým
spôsobom odnárodňovaciemu utlačovaniu, pod ktorým sme trpeli za posledných tristo
rokov. My považujeme slobodu za prvú podmienku federácie a veríme, že veľké národy
centrálnej a východnej Európy môžu ľahko utvoriť federáciu, jestli budú to uznávať za
potrebné...
My nárokujeme právo Čiech, aby ony znovu mohly sa spojiť so svojimi
slovenskými bratmi na Slovensku, ktoré bolo jednou časťou nášho národného štátu,
ktoré neskoršie odtrhnuté bolo od nášho národného telesa a pred päťdesiatymi rokmi
vtelené do uhorského štátu Maďarov, ktorí svojím nevysloviteľným násilím a
bezohľadným utláčaním podrobených národov ztratili všetko morálne a ľudské právo k
panovaniu nad kýmkoľvek, vynímajúc seba samých.
Svet zná históriu nášho boja oproti Habsburskému utláčaniu, stupňovanému a
systematizovanému austro-maďarskou dualistickou dohodou z roku 1867.
Tento dualizmus je iba bezhanebnou organizáciou brutálnej sily a
vykorisťovania, páchaného menšinou proti väčšine; je to politické spiknutie Nemcov a
Maďarov oproti nášmu a iným slavianským a latinským národom monarchie...
My prijímame ideále modernej demokracie a budeme sa ich držať, poneváč boly
to ideále aj nášho národa za stáletia. My prijímame americké zásady, prejavené
prezidentom Wilsonom - zásady osvobodeného ľudstva skutočnej rovnosti národov a
zásady vlád, ktoré čerpajú svoju spravodlivú moc zo súhlasu tých, nad ktorými vladária.
My, národ Komenského, prijímame zásady, vyslovené v americkom P r e h l á -s
e n í n e o d v i s l o s t i. Prijímame zásady Lincolna o práve človeka a občana. Za tieto
zásady náš národ vylieval svoju krv v pamätných husitských vojnách pred päťsto
rokmi; za tieto samé zásady náš národ po boku svojich spojencov prelieva svoju krv
dnes v Rusku, v Taliansku a Francii.
My podávame len v obrysoch zásady ústavy československého národa; konečné
rozhodnutie samej ústavy pripadne za úlohu zákonite zvoleným zástupcom
osvobodeného a sjednoteného národa.
Československý štát bude republikou vo svojich stálych snahách za pokrokom, on
zaručí úplnú svobodu svedomia, náboženstva a vedy, spisby a umenia, rečí, tlače a právo
voľného shromažďovania sa. Cirkev bude od štátu oddelená. Naša demokracia spočívať
bude na všeobecnom volebnom práve; ženské budú postavené do rovnoprávnosti s
mužmi v ohľadoch politickom, spoločenskom a kultúrnom. Práva menšín zabezpečené
budú pomerovým zastupiteľstvom; národné menšiny budú požívať rovnaké práva.
Vláda bude parlamentárna a uznávať bude za zásady iniciatívy referenduma. Stála
armáda bude zamenená milíciou.
Československý národ prevedie ďalekosiahle spoločenské a hospodárske
reformy; veľké majetky budú vykúpené domácou kolonizáciou; výsady šľachticov budú
zničené, náš národ prevezme čiastku verejnej dlžoby, ktorú Rakúsko-Uhorsko malo
pred vojnou;, platenie dlžôb za túto vojnu ponecháme tým, ktorí ju zapríčinili.
Vo svojej zahraničnej politike československý národ príjme plný podiel
zodpovednosti pri reorganizovaní východnej Európy. On prijíma úplne demokratickú a
sociálnu zásadu národností a podpisuje zásadu, aby všetky zmluvy a dohody utvárané
boly otvorené, úprimné a bez tajnej diplomacie.
Demokracia premohla autokratistickú samovládu, militarizmus je porazený;
demokracia je víťazná, ľudstvo bude reorganizované na základe demokracie.
My veríme v demokraciu; my veríme v slobodu - slobodu na veky.
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Dané v Paríži, dňa 18. októbra 1918.
Prof. Tomáš G. Masaryk, ministerský predseda a minister financií.
Generál Dr. Milan R. Štefánik, minister národnej obrany.
Dr. Edvard Beneš, minister zahraničných a vnútorných záležitostí.“
(1)

V Deklarácii českých poslancov na ríšskej rade a zemských snemoch proti postupu
Rakúsko-Uhorska na Brestlitovskom mierovom rokovaní, (tzv. Trojkrálová
deklarácia), bolo deklarované právo národov na samourčenie a právo Čechov i
Slovákov na samostatnosť. “Slovenská vetva naša,” uvádzalo sa v nej, “sa stala
obeťou brutálnosti maďarskej a neslýchaného násilníctva v štáte, ktorý napriek
všetkým zdanlivým konštitučným formám zostal najtemnejším kútom Európy a v
ktorom nemaďarské národy, tvoriace väčšinu, sú vládnucou menšinou týrané a
hubené, od kolísky odnárodňované, zostávajúce skoro bez zastúpení na sneme i v
úradoch, bez verejných škôl a bez voľnosti na školách súkromných.”

Citované podľa: Sivák, F a kol.: Pramene a dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSFR II., Univerzita
Komenského v Bratislave, Bratislava 1992, ss. 33-35.

63. Nóta USA

18. 10. 1918

V ten istý deň - 18. októbra 1918, zaslal prezident USA W. Wilson Rakúsko-Uhorsku
nótu, v ktorej Spojené štáty americké deklarovali zmenu svojho postoja k budúcnosti Čechov a
Slovákov. Namiesto dovtedy presadzovanej autonómie sa tu hovorí o samostatnosti. Nótu
podpísal jeho tajomník Robert Lansing (1864-1926). Nóta odrážala závažné politické
rozhodutia, učinené vo Washingtonskej deklarácii.
“...medzi Čecho-Slovákmi a Nemeckom a rakúsko-uhorskou ríšou je vojnový stav
a ... Česko-Slovenská národná rada je de facto(1) vojnu vedúcou vládou, ktorá je
splnomocnená príslušnou autoritou, aby riadila vojenské a politické záležitosti ČechoSlovákov. V najďalekosiahlejšej miere uznala spravodlivosť národných snáh
Juhoslovanov o slobodu. Prezident následkom toho nemôže uznať púhu autonómiu
týchto národov za podklad mieru, ale je nútený zotrvať na tom, aby ony, a nie on,
rozsúdili, aká akcia zo strany rakúsko-uhorskej vlády uspokojí ašpiráciu a nároky
národov, pokiaľ ide o ich práva a o ich postavenie ako členov rodiny národov.”
(1)

V skutočnosti.

Citované podľa: Šolc, M.: Slovensko rozdelené, Obzor, Bratislava 1969, ss. 14-15.

64. Prejav F. Jurigu na Uhorskom sneme

19. 10. 1918

Dňa 19. októbra 1918 pripravil uhorskému snemu nemilé prekvapenie jeho poslanec,
katolícky kňaz a politik Ferdinand (Ferdiš) Juriga (1874-1950), rodák z Gbiel, okr. Skalica. V
mene svojom a v mene rodiacej sa Slovenskej národnej rady odmietol akúkoľvek právomoc
uhorského snemu rokovať o práve Slovákov na samourčenie. Reagoval na priebeh snemu i na
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slová Štefana Tiszu: “Treba sa nám vynasnažiť rozptýliť tú mylnú mienku, že Maďari sú
utlačovateľmi národností. Niet smelšej falzifikácie dejín, ako je československá otázka.
Slováci sú bezpodmienečne vlasteneckí. Československá otázka nie je nič iného ako snahy
Čechov po rabovaní. Musíme dokázať, že mylné je každé tvrdenie, že v Uhorsku existuje
utláčanie národností.”
„Vojna zrodila demokraciu a sebaurčovacie právo národov. Jedno bez druhého
obstáť nemôže. Naďalej nemá byť už vykorisťovanie, panstvo tried, poddaní,
zneužívanie mena Boh trónmi, zneužívanie štátu a vlasti v mene vlastenectva... Starý
systém, stará doba barbarská, nech zahynú. Vojna nie je nič iného ako konflikt
budúceho života s minulosťou. To nie je boj národov medzi sebou, nemá príčiny
malicherné, ako je smrť následníka trónu...
Slováci neuznávajú právo žiadneho cudzieho faktora, aby zastupoval na mierovej
konferencii(1) záujmy slovenského národa, lebo ten hájenie svojich záujmov zverí len
vlastnému národnému zhromaždeniu alebo Slovenskou národnou radou vyznačených
zástupcov. Okrem slovenského národného zhromaždenia alebo jeho orgánu, nateraz
Slovenskej národnej rady,(2) nie je nikto oprávnený, aby menom slovenského národa
vyjednával o jeho politickom umiestení a bez neho, prípadne proti nemu rozhodoval...
Pre slovenský kmeň, slovenský národ, žiadame práve také právo na sebaurčenie,
ako aj pre našich slovanských bratov v Uhorsku, pre Rusov,(3) Srbov, Slovincov, ktorí
ako je všeobecne známe, pre zvláštne uhorské volebné pomery nemôžu sa ozvať v
uhorskom sneme, ale dožadujú se sebaurčovacích práv práve tak ako my a ostatné
utláčané národy. Slovenský národ dopraje sebaurčovacie právo aj ostatným národom
Uhorska, Maďarom, Nemcom, Rumunom, Židom...
Wekerle(4) sa vyslovil, že v otázke národnostnej chce pokračovať humánne,
začať vyjednávania i predložiť isté návrhy. Lenže on nerobí politiku z presvedčenia, ale
pod ľa situácie... Reflektovať chcem však na slová Károlyiho,(5) lebo on sa považuje za
schopného, aby prevzal vládu.
Ale ani stanovisko jeho strany sa nehodí pre túto dobu, lebo ani tá nepochopila,
čo je punktum saliens v sebaurčovacom práve. Nie je viac reč o vyjednávaniach, o
žiadnom oživení zákona národnostného. Zákon, ten uznáva len indivíduá
nemaďarského jazyka, ale my chceme, aby z nich boli právne osoby. Netreba nijakých
vyjednávaní - veď som vám prečítal osvedčenie Slovenskej národnej rady. Chce to
pochopiť Uhorsko?
Zo skúsenosti tvrdím, že celá maďarská politika nie je nič iného ako partia
ferbľová - hrou piatich, šiestich. Gróf Tisza, gróf Andrássy, gróf Károlyi, gróf Battyányi
a najchytrejší človek Tóni Smolen, politický Wakerle, ktorý mieša karty. A podľa
situácie si páni zamiešajú miesta. Keď karty idú dlho zle, jednoducho si presadnú... Aj
Károlyiho vláda je taká, bez vnútorného úprimného presvedčenia... Jeden je kurucom,
druhý labancom,(6) aby hájil triedne panstvo. Či ten, či onen, každý bil chudobného.
Károllyho strana sa mýli, keď si myslí, že presadnutím na druhú stoličku možno
pokračovať vo ferbľovej hre...
(...)
Ale i maďarské roľníctvo, remeselníctvo, robotníctvo, trebárs tiež trpí pod
útiskom, zle chápe národnostnú otázku. Je rozdiel medzi utrpením maďarského a
slovenského ľudu. Maďarskí páni nemajú radi maďarský národ... V tom sa zrovnávam
s maďarským ľudom. Ale my, okrem sociálneho utláčania, okrem triedneho využívania,
ešte trpíme hrozne kultúrnym útiskom. Naša materinská reč podľa zákona nemôže sa
uplatniť. My sme hluchí a nemí... Z toho má slovenský ľud aj veľkú hmotnú škodu...
Náš kríž utrpenia je väčší ako kríž utrpenia maďarského ľudu. Nám strebú mozgy...
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Chcem skončiť... Poviem, poviem vám, že svoju hymnu spievať budeme, i keď budete
na nás strieľať, lebo nám to už neimponuje.“
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Snem, ktorý zasadal v dňoch 16.-23. októbra 1918, prejednával prípravu Uhorska na
mierovú konferenciu.
Slovenská národná rada bola opätovne zriadená v Budapešti 26. mája 1914 na porade
predstaviteľov hlavných slovenských politických strán, ale fakticky nepracovala. O jej
znovuobnovení sa rozhodlo rovnako v Budapešti na porade 12. septembra 1918, ale
skutočne bola ustanovená až 30. októbra 1918 na zhromaždení v Turčianskom sv.
Martine.
Rusínov.
Alexander Wekerle (1848-1921), v rokoch 1917-1918 uhorský ministerský predseda,
od mája 1918 i minister vnútra, na jednej strane presadzoval niektoré reálnejšie názory
v oblasti národnostnej politiky, ale na druhej strane na zasadaní kráľovskej rady 15.
októbra 1918 zabránil, aby rakúsky zákon o federalizácii monarchie platil i na
uhorskom území.
Michal (Mihály) Károlly (1875-1955), predseda parlamentnej opozície. Presadzoval
riešenie národnostnej otázky z hľadiska plnenia hlavného maďarskej politiky: udržať
integritu Uhorska.
Narážka na doby stavovských vojen v Uhorsku, kedy kuruci a labanci bojovali
navzájom proti sebe.

Citované podľa: Houdek.F.: Vznik hraníc Slovenska, Bratislava 1931, ss. 125-134.
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VII.Kapitola
ČESKO-SLOVENSKO
Vznik Česko-Slovenska predstavoval ďalší zo závažných zlomov, ktorými slovenský národ
prešiel. V každom prípade sa na začiatku 20. storočia rozhodovalo o jeho národnom bytí či
nebytí. Na strane jednej maďarizácia zaznamenávala konkrétne výsledky, na strane druhej
sa proti nej začala stále viac stavať z biedy sa vymaňujúca slovenská ekonomika a jej
bytostné záujmy. Bolo zjavné, že Uhorsko nemohlo donekonečna nechať ležať ladom tento
región s výrazným hospodárskym a ľudským potencionálom a tak sa i tu začali presadzovať
prvé rozsiahlejšie investície, ktoré ale zatiaľ pevne držal v rukách maďarský kapitál. Dnes
ale nikto nemôže s určitosťou povedať, čo by sa so slovenským národom stalo v prípade, že
by ČSR nevznikla, ale mnohé naznačuje jeho smutný koniec.
Mimoriadne závažnou skutočnosťou, s rokom 1918 pevne spojenou, je fakt, že až
v rámci ČSR získal pojem „Slovensko“, o ktoré bolo nutné ešte celý rok tvrdo bojovať,
svoju definitívnu podobu - tvar, rozsah, obsah i hranice. Zmeny, ktoré sa v tomto smere
neskôr uskutočnili, nevydržali skúšku času a histórie, takže sa všetko po uplynutí určitej
doby opäť vrátilo k tomuto pôvodnému východziemu bodu. Zvlášť významným bolo
presadenie sa demokracie, orientácie na riešenie ekonomických a sociálnych potrieb ľudu
a národa, rovnako i zaistenie medzinárodného postavenia Slovenska vo svete a Európe.
Realita prvej ČSR ale bola rôzna. Na jednej strane došlo k určitému ekonomickému
rozmachu, na strane druhej k odbúravaniu len nedávno sa zrodeného slovenského
priemyslu. Vysťahovalectvo a nezamestnanosť ďalej gniavili slovenské dediny, aj keď
príliv peňazí zo zahraničia, ktoré zaisťovali ťažko pracujúci vysťahovalci, naďalej
pokračoval. Rástol význam slovenského obchodu i bankovníctva, turistiky, dopravy
i služieb. Rozsiahlejšie investície na Slovensko ale začali prichádzať až v čase ohrozenia
ČSR zo strany hitlerovského Nemecka, kedy sa na toto pomerne bezpečné územie začali
presúvať viaceré priemyselné odvetvia. Zmeny k lepšiemu sa plne odrazili v oblasti štátnej
správy, vzdelania a kultúry. Zatiaľ čo po roku 1918 bolo nutné, aby z Česka prišli na
Slovensko mnohí špičkoví odborníci a kultúrni pracovníci, ku koncu prvej ČSR už malo
Slovensko dosť vlastných kádrov, schopných riadiť štát a jeho jednotlivé oblasti sami. Je
zásluhou slovenských dedín a mestečiek, že v priebehu jednej generácie dokázali vytvoriť
širokú a jedinečnú vrstvu inteligencie, presadzujúcej sa postupne v mnohých smeroch.
Vznik ČSR sa tak stal príležitosťou pre mnohých. Jedni boli s daným stavom
spokojní, iní chceli zmenu. Do popredia sa postupne dostávali politické predstavy
o slovenskej autonómii, ale aj ďalšie myšlienkové prúdy. Politické dejiny Slovenska
v období prvej ČSR sú obrazom ich súperenia a konfrontácie. Všetko sa ale zmenilo po
nástupe nemeckého fašizmu k moci. Nikdy sa netajil tým, že likvidácia ČSR je jedným
z prvých krokov, ktoré hodlá uskutočniť. V dôsledku vonkajších a vnútorných tlakov
nakoniec ČSR padla. Princípy a myšlienky, na ktorých sa zrodila, stála a existovala, ale
pretrvali.

1. Zákon č. 11/1918 Zb. z. a n. o zriadení československého štátu
28. 10. 1918
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Dňa 28. októbra 1918 bola v Prahe vyhlásená samostatná Česko-slovenská republika,
spájajúca v jeden štát Slovákov a Čechov. Vznik štátu bol revolučným zlomom. Slovenský
národ zachránil pred násilnou maďarizáciou a získal mu na dlhú dobu priestor pre účinný
rozvoj. I keď bol zákon o vzniku česko-slovenského štátu prijatý ako prvý po prevrate, do
Zbierky zákonov a nariadení republiky československej bol zaradený až dodatočne, preto
nenesie č. 1 ale až 11.
„Samostatný československý štát vstúpil do života. Aby sa zachovala súvislosť
doterajšieho právneho poriadku s novým stavom, aby nenastali zmätky a aby sa upravil
nerušený prechod do nového štátneho života, nariaďuje Národný výbor menom
československého národa(1) ako vykonávateľ štátnej zvrchovanosti toto:
Článok 1.
Štátnu formu československého štátu určí Národné zhromáždenie po dohode s
Československou Národnou radou v Paríži. Orgánom jednomyslnej vôle národa a tiež
vykonávateľom štátnej zvrchovanosti je Národný výbor;
Článok 2.
Všetky doterejšie krajinské a říšské zákony a nariadenia zostávajú zatiaľ v
platnosti;(2)
Článok 3.
Všetky samosprávne, štátne a župné úrady, krajinské, okresné a najmä, obecné
úrady sa podriaďujú Národnému výboru a zatiaľ úradujú a konajú podľa doterajších
zákonov a nariadení;
Článok 4.
Tento zákon nadobúda účinnosť dnešným dňom.
Článok 5.
Národnému výboru se ukladá, aby tento zákon vykonal.
Antonín Švehla
Dr. Frant. Soukup

Dr. Alois Rašín
Dr. Vavro Šrobár(3)

Jiří Stříbrný

V Prahe dňa 28. októbra 1918“
(1)
(2)
(3)

Aj prvý zákon novej republiky vychádzal z poňatia jednotného česko-slovenského
národa, deliaceho sa na dve vetve. Rovnaké poňatie nachádzame v tejto dobe i v
mnohých dokumentoch slovenského národného hnutia.
Zákon zjavne reaguje na podmienky v Čechách, pretože realizácia tohoto článku na
podmienky Slovenska by konzervovala neúnosný stav.
A. Švehla (1873-1933), predseda českej agrárnej strany, dr. A. Rašín (1867-1923),
vedúci predstaviteľ českej národnodemokratickej strany, J. Stříbrný (1880-1955),
vedúci predstaviteľ českej národnosocialistickej strany, Dr. F. Soukup (1871-1940),
člen vedenia českej sociálnej demokracie.

Citované podľa: Sivák, F a kol.: Pramene a dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSFR II., Univerzita
Komenského v Bratislave, Bratislava 1992, ss. 36-37.

2. Deklarácia slovenského národa

30. 10. 1918

Dňa 30. októbra 1918 sa v Turčianskom sv. Martine zišli zástupcovia všetkých
politických strán na Slovensku - Slovenskej národnej strany, Slovenskej ľudovej strany a
slovenskej sociálnej demokracie. Ustanovili Slovenskú národnú radu a prijali programový
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dokument, známy ako Martinská deklarácia, v ktorej sa nezávisle na udalostiach v Prahe z
28. októbra 1918 prihlásili k vytvoreniu jednotného česko-slovenského štátu. Návrh
Deklarácie pripravil evanjelický kňaz a politik Samuel Zoch (1882-1928), rodák z Cererova,
okr. Zvolen. Na základe rozhodnutia z Martina začali po celom Slovensku vznikať miestne
národné výbory a národné rady, ktoré sa pokúšali prevziať v regiónoch moc do svojich rúk.
„Zastupitelia všetkých slovenských politických strán,(1) zhromaždení dňa 30.
októbra 1918 v Turč. Sv. Martine a organizovaní v Národnú radu slovenskej vetve
jednotného česko-slovenského národa(2) trvajú na zásade samourčovacieho práva
národov, prijatej celým svetom. Národná rada vyhlasuje, že v mene česko-slovenského
národa, bývajúceho v hraniciach Uhorska, je jedine ona oprávnená hovoriť a konať.
Nie je na to oprávnená uhorská vláda, ktorá za celé desaťročia nepoznala
vážnejšej úlohy, ako potlačovať všetko, čo je slovenské, nepostavila a nedovolila nášmu
národu ani jedinej školy, nedovolila, aby sa slovenskí ľudia dostali do verejnej správy a
úradov, náš ľud majetkove ničila a vykorisťovala svojou stredovekou feudálnou
sústavou a politikou.
Nie sú oprávnené na to, aby v mene slovenského národa hovorili ani tie t. zv.
zastupiteľské zbory, ktoré sú zostavené na základe úzkeho volebného práva,
nedopúšťajúceho prejaviť vôľu národa a pozostávajúce z ľudí, ktorí vzdor nariadení
zákona nedopustili vo výboroch čisto slovenských stolíc ani len slovenského slova.
Nie sú na to oprávnené ani také ľudové zhromaždenia, ktoré vynášajú
uzavretie(3) pod tlakom cudzieho násilia.
V mene slovenského národa na Slovensku oprávnená je teda hovoriť jedine
Slovenská národná rada.
Národná rada česko-slovenského národa v Uhorsku obydleného osvedčuje:
1. Slovenský národ je čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného československého národa. Na všetkých kultúrnych bojoch, ktoré viedol český národ a ktoré
ho urobili známym na celom svete, mala účasť i slovenská vetev.
2. Pre tento česko-slovenský národ žiadame i my neobmedzené samourčovacie
právo na základe úplnej neodvislosti. Na základe tejto zásady prejavujeme svoj súhlas s
tým novoutvoreným medzinárodným právnym položením, ktoré dňa 18. októbra 1918
formuloval prezident Wilson a ktoré dňa 27. októbra 1918 uznal rakúsko-uhorský
minister zahraničia.(4)
3. Žiadame okamžité uzavretie pokoja, a síce na všeľudských kresťanských
zásadách, aby pokoj bol taký, že by medzinárodnoprávnymi zárukami znemožňoval
ďalšiu vojnu a ďalšie zbrojenie.
4. Riešenie slovenskej otázky očakávame od konferencie mieru, ktorá bude o
osude nášho národa rozhodovať. Preto žiadame, aby i uhorská vetva česko-slovenského
národa bola pri nastávajúcom mierovom kongrese zastúpená.(5) Sme presvedčení, že
náš snaživý a nadaný slovenský národ, ktorý vzdor neslýchanému útisku dospel na taký
stupeň národnej kultúry, nebude vylúčený z požehnania pokoja a zo spolku národov, ale
jemu bude popriate, aby podľa Svojho rázu mohol sa vyvinovať a podľa svojich síl
prispel ku všeobecnému pokroku človečenstva.
Zo zasadnutia Slovenskej národnej rady v Turč. Sv. Martine, 30. októbra 1918
K a r o l A. M e d v e c k ý v.r., tajomník
M a t ú š D u l a v. r. predseda Slovenskej národnej rady.“
(1)

Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej národnej strany, jej samostatného
smeru Slovenskej ľudovej strany a Slovenskej Sociálnodemokratickej strany.
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(2)
(3)
(4)
(5)

Viď pozn. 1. dokumentu „Zákon č.11/1918 Zb. z. a n. o zriadení československého
štátu 28. 10. 1918“ tejto kapitoly
Rozhodnutie.
Gróf Július Andráši (Gyula Andrássy, 1860-1929)
Na svojvoľný zásah dr. Milana Hodžu bol v neskorších interpretáciách textu bod 4.
vypustený. Podobne podľa neskorších tvrdení predstaviteľov Slovenskej ľudovej
strany Deklarácia mala obsahovať tajnú klausulu o podmienečnom pripojení
Slovenska k ČSR na skúšobnú dobu 10 rokov. Vzhľadom k tomu, že orginál
Deklarácie sa stratil, nie je možné toto tvrdenie overiť, pretože ostatní signatári
Deklarácie existenciu tajného dodatku popierali.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 289291.

3. Telegram M. Dulu

30. 10. 1918

Stanovisko slovenskej politickej reprezentácie hneď 30. októbra 1918 telegrafoval do
Prahy novozvolený predseda SNR Matúš Dula, rodák z Blatnice okr. Martin.
„Turčiansky Sv. Martin, 761 35/2 30. 10. 18. 5.05
Slovenská národná strana stojí na stanovisku bezpodmienečného a
bezvýhradného samourčovacieho práva slovenského národa a na tomto základe
vindikuje(1) pre slovenský národ účasť na utvorení samostatného štátu,
pozostávajúceho zo Slovenska - Čiech - Moravy a Sliezska.
Matúš Dula“
(1)

Priznáva.

Citované podľa: Veselý, Zd.: Dějiny českého štátu v dokumentech, Victoria Publishing, Praha 1995, s. 320.

4. Oslobodené Slovensko

1918

Roku 1928 vydal popredný slovenský politik dr. Vavro Šrobár prvý diel svojej knihy
Oslobodené Slovensko, v ktorej sa pokúsil inventarizovať priebeh udalostí roku 1918 na
Slovensku a poukázať na stav, typický pre situáciu na Slovensku na prahu vzniku ČSR. Dielo
vychádza z idei existencie jednotného česko-slovenského národa, miestami líči
predprevratové pomery na Slovensku v príliš chmúrnych farbách a v podstate smeruje
k záveru o neschopnosti Slovenska riešiť si svoje problémy bez cudzej pomoci.
„30/ STAV PRED PREVRATOM
Terajšie mladé a budúce pokolenie vôbec nebudú vedieť z vlastnej zkúsenosti,(1) čo je to
žiť pod vládou cudzého národa; nebudú ani len tušiť, v akom nebezpečenstve nachodil
sa ich jazyk a ich kultúra. Bývalý uhorský štát neznal terajšieho Slovenska ani
teritoriálne, ani politicky, ani administratívne, ani rečove. Slovensko menovalo sa
„Felvidék“, „Horný kraj“, „Horný vidiek“ v smysle geografickom. Ani zákony ani vláda
neuznávaly slovenského národa, lebo na území celého bývalého Uhorska žil dľa nich len
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jeden „jednotný politický národ uhorský (maďarský)“. Tu bol len suverénny maďarský
národ (magyar nemzet), ktorý sa skladal z národností cudzorečových. Národnosti
nemaly žiadnych národných práv. Boj o národné práva pre tieto národnosti považovali
Maďari za nevlasteneckú činnosť, za vlastizradu a trestali.
Úradnou rečou vo všetkých odvetviach správy a života štátneho bola výlučne
maďarčina.
Pri prevrate už žiadnej národnej slovenskej školy nebolo. Apponyiovským
zákonom(2) zaviedli maďarčinu ako povinný jazyk i do ľudových škôl. Slovenské dieťa
v šiestom roku svojho života neučilo sa v škole novým všeobecným vedomostiam, neučilo
sa myslieť a slovensky cítiť - ale mechanicky učiť sa nové cudzie slovíčka. Skončivšie
ľudovú školu, slovenské dieťa zaostalo, lebo v materinskom jazyku sa nezdokonalilo,
vedomosti o vojom národe nenadobudlo a ani cudziemu jazyku sa naučiť nemohlo
v toľkej miere, aby s radosťou siahalo po novinách a knihe. Tak vychádzalo zo škôl
pokolenie pologramotné, k vyššej kultúre ľahostajné a tupé, vlastného národa
neznajúce...
Úspechy tejto „maďarizácie“ boli úžasné. Ztratili sme pre slovenskú vec nielen
všetky mestá, ale i celé kraje. Kraje na západe, na juhu a na východe Slovenska upadaly
do naprostej národnej apatie. Kde boli horliví maďarizátori učitelia a kňazi, v takých
obciach mládež haňbila sa už hovoriť slovensky, a hrde drmolila „pánsku“, maďarskú
reč.
Mestá na Slovensku stávaly sa maďarskými kultúrnymi centrami, odtiaľ šírila sa
maďarizácia do okolitých dedín, kde štátne úrady, učitelia, kňazi, štátni zriadenci,
žandári a vôbec každý, kto bol od štátu odvislý, stával sa šíriteľom maďarského jazyka
a maďarskej kultúry.
Slovenskej inteligencie, vodcov národa, z roka na rok ubúdalo, alebo aspoň
nepribúdalo. Bolo veľkou radosťou v „národe“, keď sa slovenská verejnosť dozvedela,
že sa niekde v slovenskom kraji objavil Slovák, ktorého vládne medzitka začaly
prenasledovať pre slovenskú vec!
Bolo nás tak málo, že sme sa temer všetci znali osobne, vedeli sme i atresy, i
osobné a rodinné pomery.
O nejakom výboji národnom už sa nám ani nesnívalo, boli sme radi, že môžeme
aspoň na čas zachovávať to, čo nám otcovia zanechali.
Maďarská úradná štatistika nás poučovala, že Slovákov z roka na rok ubúda a
Maďarov rapídne prirastajú. Za nejakých stotricať rokov z 25% celého obyvateľstva
krajiny, klesli sme na 10 %. Myslím, že nepreháňam, keď tvrdím, že za túto dobu ztratil
slovenský ľud vyše troch milionov duší, takže pri prevrate malo nás byť v Uhorsku
najmenej päť milionov, a sotva nás načítali roku 1810 dva miliony.
Až do svetovej vojny bol zápas slovenskej inteligencie s maďarizáciou temer
zúfalý, lebo teror spoločenský a vládny rozrieďoval rady spolubojovníkov. Mnohí
synovia z dobrých slovenských rodín buď ztrácali záujem na našom zápase, alebo ocitali
sa v radoch maďarských...“
(1)
(2)

V texte uchovávame gramatiku vydania z roku 1928.
Články 26 a 27 uhorského zákonníka z roku 1907, pomenované podľa uhorského
ministra školstva Alberta Apponyiho, ktorý obmedzoval výučbu slovenčiny na
základných (ľudových) školách a učiteľov postavil pod priamu kontrolu štátu.
Materinský jazyk sa podľa nich mohol učiť len v rozsahu 1 vyučovacej hodiny
týždenne.

Citované podľa: Šrobár, V.: Oslobodené Slovensko, Bratislava 1928, časť druhá, ss. 117-118
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5. Osudy slovenského časopisectva pred prvou svetovou vojnou
1918
Významný prvorepublikový politik, univerzitný profesor Antonín Štefánek (18871964), rodák z Veľkých Levárov, okr. Malacky, spolupracovník dr. V. Šrobára, dr. M. Hodžu,
P. Blahu a ďalších, spolutvorca slovenského agrárizmu a čechoslovakizmu, zakladatel
slovenskej sociologie a povojnový rektor Slovenskej univerzity, publikoval po roku 1948 už
len zriedkavo. Jednou z mála výnimek bola jeho štúdia Osudy slovenského časopisectva pred
prvou svetovou vojnou, nám popisuje stav slovenskej žurnalistiky na prahu vzniku ČSR.
„Nejeden úvodník Hurbana-Vajanského bol viac-menej umeleckou causerie než
vecnou politickou úvahou. Jednako rozhodovala v novinárstve viac literárna technika,
prax a aktualita, než rozjímanie a umelecký pôžitok...
Nekládol sa dôraz a i na solídnu kritiku a sebakritiku, čo sú dnes požiadavky
samozrejmé... Hľa v starom Uhorsku kvitla frázovitosť a estetické (cum grano salis)
vyobrazenie sociálneho a politického života. Tendenčnosť a sofistika kvitli v žurnalistike
ako bodľač na pomedzí vidieckych chodníkov. O poctivosti, pravdovravnosti
v polemikách a krasorečníckych úvodníkoch ani nehovorím. V skutočnosti kvitla
demagógia, divokejšia na strane vládnych veľkopanských orgánov, ale nákazlivo
pôsobila i na slovenskú žurnalistiku. Propagačná novinárska činnosť bola spojená
v značnej miere so snahou získať čitateľa i za cenu (odklonu od – pozn. J. S.) pravdy a
poctivosti. V politickom a hospodárskom zápolení ťažko bolo vyhnúť sa podobnému
úskaliu. Verejná mienka odsudzovala podobné poklesky, avšak odpúšťala spravidla
hriechy mocným, vynikajúcim osobnostiam ľahšie než slabším. Za nedoukov,
perohryzov, žobrákov boli považovaní slovenskí žurnalisti, ktorí z akýchkoľvek príčin
nemohli si získať honosné tituly: doktora práv, medecíny, filozofie, ktorí nezískali ani
menej ligotavú hodnosť inžiniera. Kto nevynikol, alebo nebol uznaný ako talentovaný
básnik, beletrista bol redakciou Národných novín,(1) najväčšou to novinárskou
inštanciou na Slovensku, považovaný aj v novinárstve za menejcenného, ba
nebezpečného spisovateľa. Konkrétne rečené, od Milana Hodžu, Dušana Porubského,
Františka Votrubu, Bohdana Paulů, Karola Salvu, Antona Bielika, Karola Huška,
Emanuela Lehotského až po moju maličkosť, sme boli len „nedoukovia“, ktorí sme sa
chytili novinárstva, pretože sme vraj nevedeli inde nájsť kúsok chleba alebo preto, že
novinárstvo bolo slobodným povolaním, kde sa nežiadala žiadna vyššia odborná
kvalifikácia. Vyhlásiť niekoho za nevzdelanca alebo polovzdelaného, nedokončeného
študenta bola najväčšia pohana v spoločnosti inteligentov. Zaujímavé je po stránke
psychologickej, že v dobe romantizmu a idealizmu boli menovaní redaktori a úprimní
národovci posudzovaní len ako skrachované existencie bez národného a sociálneho,
rodoľúbivého nadšenia, zapojení do biedne plateného , ozaj proletárskeho zamestnania,
plného nebezpečenstva a tiež ťažkej práce, bez úfnosti na dobre platenú existenciu a
kariéru...
Kým Národné noviny a Slovenské pohľady vydávajú svoje novinárske a
umelecké plody pre inteligenciu, vedome len pre takzvané vzdelané vrstvy, začali
novinári spomenutých týždenníkov(2) a novozaloženého Slovenského denníka písať
ľudovým masám zrozumiteľným slohom o politike, národohospodárstve a sociálnej
otázke. Odklonili sa od dikcie martinskej školy nielen slohove, ale aj obsahovo...
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Novinárstvo na Slovensku trpelo celé desaťročia pred prvou svetovou vojnou na
fatálny nedostatok odborne vzdelaných alebo aspoň snaživých vzdelaných jedincov,
hľadajúcich v novinárskom zamestnaní svoje povolanie...
Avšak všetky námahy Hodžove a hlasistov vybudovať na Slovensku žurnalistiku,
schopnú vyburcovať driemajúce masy národa z polospánku sociálnej a politickej
slabosti, neboli by mali úspechu. keby sa nebolo podarilo získať výdatnú hmotnú i
mravnú pomoc v Čechách a na Morave. Myšlienka československej vzájomnosti sa
v českom národe šírila. Získavala v inteligencii i masách pracujúceho ľudu navidomoči
popularitu...
(1)
(2)

V origináli Národnie noviny.
Hlas, Robotnícke noviny, Ľudové noviny atď.

Citované podľa: Štefánek, A.: Osudy slovenského časopisectva pred prvou svetovou vojnou. Otázky
novinárstva, Sborník prác z dejín a teórie 1958, Matica slovenská Martin 1959

6. Memorandum dr. Edvarda Beneša spojeneckým vládam
3.
11. 1918
Vzhľadom na to, že spojenecké vlády sa ani po 28. októbri 1918 ešte nerozhodli, či
Slovensko pripadne k novej republike, alebo nie, Edvard Beneš - česko-slovenský minister
zahraničných vecí, apeloval na urýchlené rozhodnutie tejto otázky. Jeho najzávažnejším
argumentom bol postup boľševizmu, ktorého centrum v Strednej Európe videl v Budapešti.
„I. M E M O R A N D U M O V Š E O B E C N É S I T U A C I
I. Všeobecná politická situace v monarchii jest ve znamení úplného rozkladu.
Každý národ postupuje zcela samostatně od druhého národa a více méně nemá zájem
jeden na druhém. Jediné mezi Čechoslováky, Poláky a Jihoslovany jsou dosti úzké
svazky. Títo národové, ač právě sleduji nyní samostatné cesty ve svých zemích, jsou
solidární a vědomi toho, že jejich zájmy se shodují.
II. Hospodářská situace jest zcela zvláštní a jest mimořádně důležité i pro zájmy
Spojenců dobře si to uvědomiti. V československých zemích, zvláště v Čechách, zásoby
potravin postačí nejdéle na 5 až 6 týdnů. Čechoslováci tudíž v této době vydrží. Ve Vídni
je katastrofa bezprostřední, mají tam zásoby na 8-10 dní. Češi přerušili každou dopravu
mezi Německem a Vídní, nic nepropouští a zvláště Vídeň mají v rukách, co se týče
zásobování.
V této situaci je nebezpečí bolševismu ve Vídni obzvlášť hrozivé a ze speciálních
důvodů ještě více v Budapešti.
Jedině Češi mohou zastaviti toto hnutí, poněvadž již připravili změnu celé
administrativy, vojenské a hospodářské správy své země a nové zřízení již funguje a
potom, poněvadž jsou zásobeni potravinami na jistou dobu.
S tohoto hlediska mají mimořádný význam tato fakta:
1. Češi jsou ochotni zásobit Vídeň k zamezení bolševismu, ale s podmínkou, že
Spojenci se jim zaručí, že to, co dají Němcům v Rakousku, bude jim vráceno a že nové
potraviny budou jim včas poslány.
2. Češi musí vojensky úplně obsadit Slovensko, poněvadž bolševism v Uhrách
hrozí nejvíce a odtud lehce může proniknouti ještě dále na západ a zachvátiti ještě i
jihoslovanské a italské území, kdyby vypukly nepořádky. Polské území jest také
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ohroženo. Jedině Češi mohou zastaviti bolševism v případě, když se dodrží podmínky
navrženého příměří...(1)
4. S tohoto hlediska má prvořadý význam udržeti v každém případě spojení mezi
Spojenci a Čechy přes Terst a Prešpurk(2) obsazením území uherského tam, kde živel
německý a maďarský sousedi:
a) tímto způsobem byly by odděleny tyto dva nepřátelské národy a podmínky
příměří byly by účinněji uplatněny jak vůči jednomu, tak vůči druhému národu;
Uhersko bude zbaveno kontaktu s Německem;
b) oba přátelští národové, Češi a Jihoslované, zůstali by v kontaktu;
c) Dohoda mohla by míti bezprostřední spojení s Čechy.
Zvláště naléhám, aby byly obsazeny smíšené krajiny Čech. Ostatně bude to lehká
věc, neboť zásobováni těchto krajů se může díti jediné z Prahy a Češi opět mohou
znemožniti Měmcům těchto krajů, aby dělali těžkosti Spojencům.
Všecky tyto podněty vycházejí z jedné myšlenky: připraviti půdu v RakouskoUhersku:
a) aby Dohoda měla užitek z centrálního položení Čech;
b) aby Dohoda mohla úplně disponovati se všemi svými silami v Rakousku.
II. MEMORANDUM O PODMÍNKÁCH UZAVŘENÍ PŘÍMĚŘÍ
S RAKOUSKO-UHERSKEM
a) Vojsko naše z Francie a Itálie musí býti posláno do československých zemí.
S ním je třeba poslat určitou část francouzského, po př. italského vojska nebo
obojí.
Území československých zemí musí být vyklizeno od německo-maďarských
oddílů a vojáci českoslovenští z bývalé rakousko-uherské armády posláni zpět do našich
zemí.
Postupně jak rakousko-uherské vojsko bude vyklízeti naše území, armáda naše a
spojenecká musí provádět postupnou okupaci.
b) Okupační vojsko obsadí především následujíci strategické body:
1. Území, které hraničí s Německem
2. Prešpurk
3. Komárno
4. Ostřihom
5. Vácov
6. Rimavskou Sobotu
7. Košice

8. Čop
9. Marmarošskou Sihoť
10. Prešov
11. Polskou Ostravu
12. Bohumín
13. Těšín

c) Zajatecké tábory, obzvláště ruské, v kterých byla prováděna velmi účinná
propaganda bolševiků, musí býti náležitě hlídány. Rusové na zemědělské práci nesmí
býti posílání domů, mají však býti ponecháni jako svobodní dělníci.
d) Na rumunských hranicích je okupační armáda v sile 200 000 mužů, sestávající
z Němců z říše. Je třeba zajistiti, aby se tato armáda nemohla vrátit do Německa, aby
byla odzbrojena, a budou-li si toho přáti Spojenci, aby se vrátila domů přes území
maďarská a německá.
e) V zemích československých jsou stále ještě velké zásoby potravin, vojenského
materiálu a munice; je třeba v podmínkách příměří zajistit, aby tento materiál nebyl z
československých zemí vzat a vyvezen do německých nebo maďarských částí, tak aby
mohl býti upotřeben pro oddíly československé. Kdyby ho část přece byla vzata, bylo by
třeba zajistiti příslušnou kvótu pro země československé. Totéž platí pro potraviny.
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Zvláštní komise by se zabývala těmito otázkami.
Kdyby hrozila invase a okupace československých zemí od Němců z říše, Spojenci
by učinili vše, co je v jejich moci k zasláni pomoci. Spojenecké vlády uveřejnily by
vyhlášku, že všichni představení vojenští i civilní jsou osobně odpovědni za všechna
spáchaná násilnictví a škody.
II. Z á s o b o v á n í.
V československých zemích není třeba se obávati velikých převratů, ani sociální
revoluce, ani konečně bolševismu, s podmínkou, že pro široké vrstvy lidu
1. bude opatřena potrava,
2. bude jim opatřena práce,
3. bude jim opatřen oděv a obuv.
K bodu 1.
a) Opatření jídla může se díti tím, že armáda okupační vezme s sebou dosti zásob
a přepustí jich část obyvatelstvu.
b) Je třeba zabránit za každou cenu, aby se z československých zemí ničeho
nevyváželo. Za tím účelem bude třeba zařídit kontroly Spojenců pro existující zásoby,
jež by mohly snad býti odváženy do Vídně. Mezinárodní kontrolní komise ve Vídni měla
by bdíti nad tím, aby část zásob nahromaděných ve Vídni a kdysi ukradených v
československých zemích, byla těmto zemím vrácena.
c) V Itálii, ve Švýcarsku a v Holandsku jsou skladiště náležejíci příslušníkům
rakousko-uherským, nebo společnostem rakousko-uherským, nebo konečně jistým
orgánům státu rakousko-uherského. Spojenci by si měli zajistiti tyto zásoby, aby jimi
mohli nakládati dle svého přání.
d) Všechny železnice, všechen vozový materiál a všechny lokomotivy mají býti
ihned Spojenci zabaveny na celém území monarchie. Je také nutno, aby Spojenci dali
část tohoto materiálu zemím československým, aby se tyto země mohly snadněji
zásobovati. Za tím účelem bude nutno co nejrychleji obsadit veškeré území mezi
Terstem a Rjekou až po Prešpurk, aby se zajistilo pravidelné spojení Spojenců se
zeměmi československými. Toto územní pásmo by obsahovalo kraje obydlené Němci a
Slovany, odloučilo by Němce od Maďarů a velmi by posílilo země československé,
usnadňujíc okupaci jejich krajů kolonisovaných Němci a Maďary...“
(1)
(2)

Česko-slovenská diplomacia úspešne používala argument boja proti boľševizmu pri
presadení idei jednotného Česko-Slovenska na medzinárodnom poli a obsadenie čo
najrozsiahlejšieho územia.
Bratislavu.

Citované podľa: Kocman, A., Pletka, V., Radimský, J., Trantírek, M, Urbánková, L.: Boj o směr vývoje
československého státu, I. Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1965, ss. 17-18.

7. Prevolanie čs. vlády ku slovenskému ľudu

15. 11. 1918

Od deklarovania politickej samostatnosti a nezávislosti k jej realizácii bola na
Slovensku dlhá cesta. V niektorých oblastiach Slovenska vládol chaos, vyvolaný
nespokojnosťou prostých ľudí, nazbieranou v dobe vojny, ktorý budapeštianska vláda využila
k nasadeniu armády a žandárstva, čím stabilizovala situáciu vo svoj prospech. Slovenská
ozbrojená moc, alebo branné oddiely typu Sokola na Slovensku neexistovali. Slovenskí vojaci,
ochotní bojovať za slobodu Slovenska so zbraňou v ruke, boli pod dozorom maďarských
dôstojníkov na fronte alebo v československých légiách za frontom. Jedinou nádejou bol tlak
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na Maďarsko zvonka. Práve preto sa česko-slovenská vláda rozhodla vydať Prevolanie ku
slovenskému ľudu, ktoré ho malo upokojiť a posilniť nádej na život v slobodnom štáte.
„B r a t o m S l o v á k o m !
Vláda Československej republiky posiela Vám svoj vrelý pozdrav.
Bratia! Známe Vaše ťažké položenie, Vašu neistotu i obavy, vieme, že v týchto
kritických časoch prežívate chvíle horkého utrpenia a duševného rozochvenia, vieme, že
zápasíte s pokušeniami odvekých našich nepriateľov, by znášate i telesné útrapy a
tisícoraké prenasledovanie i že prinášíte obete na živote a na majetku; všetko toto je
nám dobre známe a my spolu s Vámi prežívame a so starostlivou bedlivosťou stopujeme
každý okamih Vášho zápasu, ktorý stroskotaná bývalá uhorská krajina na ľud a zem
slovenskú prináša.
Ubezpečujeme Vás, Bratia, že utvorenie Československej republiky, ktorá bola
právoplatne a nad každú pochybnosť opätnými a slávnostnými deklaráciami vlády
francúzkej, anglickej, americkej, japonskej, čínskej, srbskej atď. uznaná a
medzinárodnou garanciou zabezpečená, žiadnými pochybnosťami, intrigami a
vyjednávaniami porazeného maďarského národa viacej zničena byť nemôže.
Zástupcovia Československého národa, ktorí sa zúčastnili vyjednávania s našou
vládou parížskou, doniesli to radostné posolstvo, že túžby Československého národa
nachodia nezmeniteľný súhlas zodpovedných vlád štvordohody a že všetky snahy na poli
územnom, hospodárskom, politickom budú uskutočnené, a to k úplnému uspokojeniu
Československého národa.
Na území Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska, obývanom Československým
kmeňom, od Prešporka až po Užhorod utvorený bude štát silný a schopný plného a
samostatného rozvoja.
Vláda Československej republiky obracia sa s prosbou k slovenskému ľudu a k
jeho vodcom, aby v túžbach a nádejach svojich nesklášene a pevne sotrvávali, pokoj a
poriadok chladnokrevne zachovávali, zbytočných srážok s cudzími elementami sa
vystríhali do doby, ktorá sa chvatne blíži a ktorá zabezpečí zaslúženú slobodu od tisíc
liet potlačenému Slovenskému ľudu.
Bratia! Československá vláda Vám odkazuje: Sotrvávajte s pevnou myslou a v
istote! Hodina úplného nášho oslobodenia blíži sa rýchle a neodvratne.
Dr. Kramář m.p.(1)
ministerský predseda
Dr. Method Bella m.p.(2)
podpredseda snemovne
(1)
(2)

Dr. V. Šrobár m.p.
minister“

Karel Kramář (1860-1937), predseda Národného výboru a prvej československej
vlády.
Metod Matej Bella (1869-1946), rodák z Kostolnej, okr. Trenčín, podpredseda
revolučného Národného zhromaždenia.

Citované podľa: Merhout, G.: Dokumenty našeho osvobození, Praha 1919, s. 183

95

8. List K. Kramářa dr. Edvardovi Benešovi Politická, hospodárska a
vojenská situácia v republike
15. 11. 1918
Maďarská vláda sa po úvodnom šoku z Martinskej deklarácie a výbuchu nespokojnosti
na mnohých miestach Slovenska veľmi rýchlo spamätala, vojensky obsadila celé Slovensko a
účtovala s nespokojencami. Edvarda Beneša, ktorý viedol rokovania so spojencami, o tom
informuje predseda prvej československej vlády Karel Kramář.
„Milý příteli,
používám rád příležitosti, abych Vás zpravil o všem, co je Vám vážno a důležito
věděti.
Víte už, jak jsme včera slavnostně prohlásili republiku a zvolili Masaryka jejím
presidentem. Doufám, že jste také spokojen, jak jsem klasifikoval spojence. U nás se
nadchli příliš Wilsonem a zapomínali na Francii a Anglii. Včera jsem to napravil a
kdyby některý Francouz viděl ten elementární jásot při vzpomínce na Francii, byl by
dojat a hluboce dojat. Při té příležitosti hned podotýkám z usnesení ministerské rady, že
rádi přijmeme francouzské instruktory, poněvádž jsou nám zárukou, že naši novou
armádu nebudou vychovávati v pruském "drillu" a militarismu, kterého se naše
socialistické strany přirozeně obávají.
Prozatím je u nás klid, ačkoliv den, kdy kácely se v Německu trůny, byl těžkou
zkouškou. Doufám, že to nyní už vydrží, zejména když přijdou naše legie a s nimi
francouzská divise.
Měl jsem dnes ohromnou radost, když přišli první ententoví(1) důstojníci se
sympatickým majorem Fierlingrem. Naše posice na Slovensku je totiž velmi zlá. Naši
páni se dali trochu unésti prvním nadšením a když Maďaři utíkali ze Slovenska, obsadili
opuštěné kraje hrstkou vojska a četníků. Nyní se však Maďaři vzpamatovali a poněvadž
mají vojsko a munici, jdou na nás a už je zabito našich 5 četníků a z Trnavy nás už
vyhnali. Slováci interpelovali a já byl šťasten, že mohl jsem je upokojiti sdělením, že
přijdou naše vojska. A poněvadž už nemáme strachu, že by nás Mackensenovo vojsko
obsadilo,(2) prohlásili jsme docela zřejmě, že jsme spojenci, poněvadž Vy sedíte ve
válečné radě ve Versailles. Myslím, že to bude na pány Maďary hodně působiti.
Zejména argument, že jako spojenci máme právo na obsazení míst ohrožených
nepořádkem.
Naprosto je nutno, aby co nejdříve tam byla naše vojska. Rozhodli jsme se, aby
tam byly poslány naše divise - poněvadž by zrovna to působilo na Slováky nejlepším
dojmem a naši hoši by mohli nejlépe působiti na duše Slováků. Žádáme od důstojníka,
který odjíždí, obsazení Jižní dráhy až do Štýrského Hradce a pro pás drah od Fiume do
Prešpurku - a sice míst: Gyékényes, Nagy Kanisza, Steinamanger (Szombathely),
Kisbér, Pápa, Raab, Hegyeshalom, Prešpurk, Marchegg, dráhy z Marcheggu do
Břeclavy a pak Gmund (Cmunt), poněvádž bez této křižovatky nemůžeme se obejíti.(3)
Slováci pak žádají obsazení Komárna, Vácz, Eperjes,(4) Miskolcz, Tokaj,
Czap,(4) Marmaros-Siget a Körösmezö. Zrovna také se dovídám, že Károlyi poslal
Wilsonovi notu, ve které praví, aby do Uher byli posláni nestranní rozhodčí, kteří by se
přesvědčili, že Uhry bez Slovenska nemohou existovati. (A Slováci ne s Uhrami.)
Odvolává se na to, že Maďaři Evropu několikrát zachránili - což je jak známo největší
lež. Ani Turky nedovedli zahnati, musili jim pomáhat ostatní, také Francouzi...“
(1)
(2)

Dohodoví.
V danej dobe sa cez územie Slovenska vracala do vlasti nemecká armáda pod vedením
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(3)
(4)
(5)

generála Antona Augusta von Mackensena (1849-1945).
Obsadenie uvedených území dokladuje snahu o vytvorenie koridoru medzi Rakúskom
a Maďarskom k Terstu a tým ku Stredozemnému moru.. Pozri bod I./II./4. dokumentu
„Memorandum dr. Edvarda Beneša spojeneckým vládam 3. 11. 1918“ tejto kapitoly.
Prešov.
Čop.

Citované podľa: Kocman, A., Pletka, V., Radimský, J., Trantírek, M, Urbánková L.: Boj o směr vývoje
československého státu, I. Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1965, ss.141-143.

9. Žiadosť K. Kramářa o odoslanie čs. légií a anglickej divízie z
Talianska k vojenskému obsadeniu Slovenska
16. 11. 1918
Hneď na druhý deň - 16. novembra 1918, požiadal Karel Kramář Edvarda Beneša,
aby sa zasadil o urýchlené odoslanie česko-slovenských légií na územie Slovenska, čo by
zásadne zmenilo pomer síl na našom území.
„Milý příteli,
ještě pokračování. U nás je hrozné rozčilení - na Slovensku Maďaři plení a týrají
naše lidi, že je to úžasné. Je potřebí okamžitého zakročení. Ať ihned se vypraví naše
italská československá divise - a pak tuším, že je u Asiaga anglická divise úplně pohotově
- ale všecko musejí míti s sebou - munici, děla a pokud možno pancéřový vlak. Ovšem
také zásoby. Je to pro nás okamžik nejdůležitější obsaditi celé Slovensko a košickobohuminskou dráhu.(1)
Trpíme úžasně prestižem na Slovensku, když nás Maďaři vyhánějí - a bohužel
nemáme dost moci, abychom tomu zabránili. Proto se musí tam udělati pořádek, zrovna
tak jako na Ostravsku a Těšínsku,(2) kde nám ty příjemnosti dělají zase Poláci...
Buďte ubezpečen, že se budeme starati, aby se zde nic praejudicielního nestalo jen brzo naše legie a entantové vojsko(3) na Slovensko a pak potraviny.(4)
Srdečně
Váš Kramář“
(1)
(2)
(3)
(4)

Veta je podčiarknuté písacím strojom.
V uvedených oblastiach vrcholilo napätie medzi ČSR a Poľskom.
Jednotky štátov víťaznej Dohody.
Potraviny podčiarknuté písacím strojom.

Citované podľa: Kocman, A., Pletka, V., Radimský, J., Trantírek, M, Urbánková, L.: Boj o směr vývoje
československého státu, I. Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1965, s. 143.
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10. Komuniké zahraničného výboru Národného zhromaždenia o
príslušnosti Slovenska k Československu
19. 11. 1918
V záujme stabilizácie situácie na Slovensku schválil zahraničný výbor Národného
zhromaždenia komuniké, obsahujúce nótu maďarskému ministerskému predsedovi grófovi
Michalovi Károlimu, v ktorej dôrazne požadoval, aby sa Maďarsko nesnažilo zaobchádzať so
Slovenskom ako s vlastným územím.
„Zahraniční výbor Národního shromáždění měl schůzi dne 19. litopadu 1918 za
předsednictví člena Národního shromáždľní poslance Antonína Němce. Ministerský
předseda dr. Kramář podal zprávu o diplomatických jednáních, týkajících se věcí
slovenských a sdělil text noty, kterou odesílá presidentu uherské republiky hraběti
Michalu Károlyimu.
Text noty jest následující:
Potvrzuji příjem telegramu ze dne 17. t.m. Pan president nachází se v zásadním
omylu v posuzování právního stavu Československé republiky. Všecky státy Ententy
výslovně veřejnými státními akty oznaly československý stát a jeho vládu v Paříži, jejíž
předseda jest voleným presidentem Československé republiky a jejíž členové jsou členy
její vlády. Tím státy Dohody přiznaly, že území Slováky obývané tvoří část
československého státu a že není více částí bývalého státu uherského. Příměří nemohla
tudíž vláda uherská uzavříti za Slovensko, protože toto se již stalo uznanou částí
československého státu, přiznaného našimi spojenci a zastoupeného v radě spojenecké
ve Vrsailles. Článek 17. příměří může se tudíž vztahovati jen na ony části Uher, které
posud za samostné státy uznány nejsou. Vláda uherská mohla tento právní stav
neuznávati, pokud byla s Dohodou ve válce, jakmile však složila zbraň, prosila o příměří
a přijala je, podrobila se rozhodnutím, která Ententa již ohledě Slováků právoplatně
učinila. Není tudíž argumentace z článku 3. a 17. pro Československou republiku a pro
slovenské území nikterak závaznou, poněvadž se nemůže týkati těch částí Uher, které už
k Uhrám podle rozhodnutí našich spojenců nepatří. Kromě toho starý stát uherský
vůbec přestal existovati, neboť novou republiku prohlásili Maďaři sami bez účasti a
svolení zástupců druhých národností, zejména také Slováků. Maďarskými volbami
zvolené Maďary ovšem ani my ani kdo jiný za zástupce Slováků uznávati nemůžeme.
Mírová konference, na jejiž rozhodnutí s důvěrou čekáme, bude rozhodovati o přesném
vymezení hranic našeho státu, kdežto otázku státu samého i to, že patří k němu
slovenské kraje, Ententa již pravoplatně rozhodla uznáním státu československého.(1)
Poněvadž Republika československá obsazovala své území slovenské jen tak
daleko, pokud byla volána na pomoc obyvateli míst, opuštěných od maďarských četníků
a úředníků, což sám zástupce maďarské vlády dr. Supka v Praze potvrdil a poněvadž se
tudíž omezila jen na bezpečnostní opatření v území, které ji bezesporně patří, podala
nejvýmluvnější důkaz, že učinila všechno, aby nevyvolávala konflikty, řídíc se radou
presidenta Wilsona, aby byl zachován všude pořádek a neprolévána krev...“
Dr. K. Kramář“
(1)

Slovo “československého” je dopísané perom.

Citované podľa: Kocman, A., Pletka, V., Radimský, J., Trantírek, M, Urbánková L.: Boj o směr vývoje
československého státu, I. Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1965, s. 23.
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11. Prejav gen. M.R. Štefánika k dôstojníckemu zboru slovenského
pluku čs. légií na Sibíri
28. 11. 1918
S uspokojujícim prejavom, týkajúcim sa medzinárodnej situácie a perspektív Slovenska
v novom štáte, vystúpil pred dôstojnícky zbor slovenského legionárskeho pluku v Irkutsku
česko-slovenský minister obrany generál Milan Rastislav Štefánik.
„1. Boľševizmus je anarchizmus, boľševizmus v Rusku ohrozuje i náš štát. Ak v
Rusku nenastanú normálne pomery, budú iskry anarchie z Ruska dolietať až do Čich.
Ak vypukne požiar, nemožno čakať, až se oheň priblíži až k nášmu domu a zachváti ho,
ale je treba včas hasit. Náš štát je mladý a potrebuje po otrasoch päťročnej vojny
nerušený rozvoj, který nemôže nastať, pokiaľ sa neukludní Rusko.
2. Sme dnes členom spojencov a musíme sa riadiť spoločnými záujmami, úlohami
a cieľmi. Náš štát už síce existuje, ale výhodné podmienky na jeho rozvoj, ako sú úprava
hraníc, vodné dráhy, obchodné zmluvy, to všetko bude riešiť až mierová konferencia.
Chceme Šoproň, Prešpurk, chceme susediť s Rumunskom. Aby naše návrhy boli
spojencami podporované, je nevyhnutne treba, aby sme s nimi postupovali zhodne a v
súlade.
3. Žiadali sme pomoc pre seba a bola nám poskytnutá. Žiadali sme, aby nám
spojenci po svojom boku vykázali dôstojné miesto, a bylo nám dané. Rusko samo nám
medzi prvými umožnilo sa organizovať. My sme dostali za úlohu pomáhať Rusku.
Nemôžeme odmietnuť pomáhať. Bolo by to i nevďačné i neslovanské a nakoniec
neprozreteľné, pretože silné obrodené Rusko je naším životným záujmom. Istotne
budeme i v budúcnosti potrebovať jeho pomoc.
4. Trpíme a biedime - nervy se nám tiež ničia - avšak práve tomuto utrpeniu a
biedeniu vďačíme za svoj štát. Bez krvi a utrpenia nebol by sa svet o nás dozvedel, naše
utrpenie nám získalo sympatie sveta, osobitne spojencov. Prinášame idei oslobodenia
veľké obete, ale iní tiež trpeli a trpia; obete našich spojencov neboli menšie. Pripomínam
len Francúzsko, které má dva milióny mŕtvych. Porovnajme pomerný počet obyvateľov
Francúzska s naším a musíme uznať, že Francúzsko by malo väčšie právo zdôrazňovať
svoje obete, ale nepočujete o tom.
5. Vojenská česť nedovoľuje nám hodiť flintu do žita. Dielo oslobodenia nie je
dokonané, ale speje ku koncu. Vlastná česť nám prikazuje, aby zavŕšenie našej revolúcie
bylo tak čestné a dôstojné ako boli jej začiatky.
6. Spojenci nás neopustili. Bolo by pochabé posielať celé divízie okolo sveta a
nekonečnú Sibír, keď majú otvorené Čierne more a more Baltické. A spojenci zakročia.
Je to otázkou neďalekej budúcnosti.“
Preložené podľa: Beneš, E.: Světová válka a naše revoluce, Praha 1927, II diel, ss. 64-65.

12. Nóta pplk. Vyxa maďarskej vláde o práve Československa obsadiť
územie Slovenska
4. 12. 1918
Vojenský pridelenec Dohody pri budapeštianskej vláde francúzsky podplukovník
Fernand Vyx (1876-1941) odovzdal maďarskému ministerskému predsedovi grófovi M.
Károlyimu nótu Dohody, ktorá potvrdzovala, že Česko-Slovensko má právo obsadiť územie
Slovenska.
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„Excelencia, podľa inštrukcií z Paríža bol som požiadaný veliacim generálom
východného vojska Spojencov, aby som uhorskej vláde oznámil Následujúce: Uhorská
vláda vyslala na Slovensko uhorské vojsko, ktoré vyplienilo slovenské kraje, zajalo
obyvateľov, ktorí sa dali k dispozícii Čechom, a vyhnalo alebo vyvraždilo malé oddiely
českého vojska, ktoré obsadili slovenské územie po odchode uhorských úradov,
vyhnaných revolúciou. Československý štát je oprávnený obsadiť slovenské územie už z
toho dôvodu, že československý štát ako spojenecká bojujúca strana sa zúčastňuje na
realizácii prímeria. - V dôsledku toho som poverený vyzvať uhorskú vládu, aby bez
odkladu odvolala svoje vojsko zo slovenského územia, kde sa toto vojsko nemôže za
žiadny podmienok usadiť, vzhľadom na obsadenie tohoto územia Spojencami. - Mám
česť poprosiť vašu Exelenciu, aby vydala nariadenie na bezodkladnú realizáciu vyššie
uvedených opatrení a oznámila termín, do ktorého budú tieto opatrenia úplne
realizované. Ráčte prijať, Vaša Excelencia, výraz mojej osobitnej úcty.
Podplukovník Vyx“
Citované podľa: Medvecký, K.A.: Slovenský prevrat, Trnava 1930 ss. 123-124.

13. Dohoda M. Hodžu s V. Bártom o stanovení demarkačnej línie medzi
Slovenskom a Maďarskom
6. 12. 1918
V záujme zastaviť krviprelievanie na Slovensku a stanoviť líniu, za ktorú sa musia
maďarské jednotky stiahnuť, podpísal 30. novembra 1918 v Budapešti Milan Hodža dohodu s
maďarským ministrom vojny Vojtechom Báthom (Albert Bartha, 1877-1960). Text dohody,
spolu s podpismi oboch signatárov zaslala maďarská vláda prostredníctvom šéfa francúzskej
vojenskej misie v Budapešti pplk. F. Vyxa do Paríža. Dohodnutá línia, ale nezahŕňala územie
celého Slovenska, nekorešpondovala so snahami česko-slovenskej vlády a ani so záujmami
slovenskej reprezentácie. Z tohoto dôvodu bola neskôr mnohokrát komentovaná.
„Budapešt 6. decembra 1918
Pane plukovníku!
Mám čest Vás upovedomiť, že pan Milan Hodža, splnomocnený minister a pan
Vojtech Bártha, maďarský minister vojny, v súhlase s obdržanými inštrukciami,
uzavreli dohodu ohľade dočasnej demarkačnej čiary, ktorá môže byť obsadená
československými okupačnými oddielmi.
Táto čiara počína u obce Devín, prechádza cez obec Pezinok, Cerové, pozdĺž
rieky Sifak, cez obec Pered, ide rovnou čiarou až k Novým Zámkom, potom pozdĺž rieky
Žitavy cez obce Vráble, Kozárovce, Bátovce, Nemce, Litavu, Lešť, Lučenec, pokračuje
rovnou čiarou až k Hnúšti, ďalej cez obce Veľká Revúca, Betliar, rovnou čiarou smerom
k obci Smolník, Ďalej Gelnickou dolinou až k mestu Margiťany, dolinou Hornádu,
pozdĺž južnej hranice župy šarišskej až k hranici župy zemplínskej; ona ide rovnou
čiarou až k Trebišovu v sebe zahrňujúc mesto Sečovce, ona sa tiahne potom od
Trebišova pretínajúc obec Sobrance, štít vrchu Vihorlát, mesto Humenné cez dolinu
rieky Laborce až k hranici maďarsko-poľskej.
Táto demarkačná čiara platí len do tej doby, kým z Paríža nebudú nové
inštrukcie poslané v tejto veci.
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Milan Hodža

Vojtech Bartha“

Citované podľa: Šrobár, V.: Oslobodené Slovensko, Praha 1928, časť tretia, odd. 76, ss. 348-349

14. Ohlas k občanom Československej republiky na Slovensku
7. 12. 1918
Po vzniku ČSR vládli na Slovensku veľmi zložité podmienky, vyvolané predovšetkým
rastúcim tlakom maďarskej štátnej správy a moci, nehodlajúcej územie Slovenska opustiť, na
miestne slovenské obyvateľstvo. Z tohto dôvodu sa pražská vláda rozhodla vytvoriť zvláštny
štátny orgán, ktorý by situáciu na Slovensku stabilizoval. Vznikla funkcia ministra pre správu
Slovenska a zverená bola Vavrovi Šrobárovi. Dr. Šrobár okamžite vypracoval dokument Ohlas
k občanom Československej republiky na Slovensku, ktorý mala nová správa na našom území
rozširovať. Dokument uvádzame v dobovej slovenčine.
„Hlavný veliteľ spojeneckých armád maršal Foch vyznačil demarkačnú čiaru, po
ktorú vojsko Dohody obsadiť má čiastky územia slovenského a rozkázal vláde grófa
Károlyiho,(1) aby vojská maďarské opustily územie československého štátu po označenú
demarkačnú čiaru a aby na vyprázdnenom území prevzala správu vláda Československej
republiky.
V zmysle tohto rozkazu obsadí v krátkej dobe vláda Československej republiky
československým vojskom jako čiastkou spojeneckých armád, kraje slovenského územia
až po demarkačnú čiaru a ujme sa vlády nad touto čiasťou Slovenska takým spôsobom,
že poveruje dočasne svojho člena dr. Vavro Šrobára plnou mocou cieľom udržania
poriadku, konzolidovania pomerov a zabezpečenia štátneho života na tejto časti
Slovenska.
Z tejto príležitosti posiela vláda Československej republiky ľudu slovenskému svoj
vrelý, bratský pozdrav a vyzýva ho, aby dokázal, že je hodným toho veľkého vyznačenia
a dôvery, ktorú Dohoda v ňom skladá, keď riadenie osudu jeho vložila do vlastných jeho
rúk.
Preto vláda Československej republiky dôrazne žiada všetkých synov a dcéry
slovenského národa, aby na celom Slovensku, v každej dedine a v každom meste
zachovávali vzorný pokoj a poriadok, aby neoklebetili slovenský ľud pred celým svetom,
ako národ nevzdelaný a nedisciplinovaný.
Poneváč stát československý prejíma týmto vládu nad označenou časťou
Slovenska, je povinnosťou slovenského ľudu, aby hájil život, majetok, osobnú a jazykovú
slobodu každého na Slovensku bývajúceho človeka, bez ohľadu na náboženstvo,
národnosť a politické presvedčenie.
Vláda Československej republiky vedená nekonečnou láskou k slovenského ľudu
a verná zásadám, ktoré vyslovil veľký osloboditeľ národov Wilson,(2) zaručuje svobodný
vývin slovenského ľudu v každom duševnom a hmotnom ohľade, svobodný vývin
slovenskej reči a jej neohraničené využívanie vo všetkých státnych, samosprávnych,
kultúrnych a cirkevných ustanovizňach, svobodný vývin celej svojráznosti slovenskej.
V tejto láske chceme byť jedným telom, jehož hlavou – dľa slov nášho veľkého muža,
prezidenta Československej republiky, Masaryka – bude brat Čech a srdcom brat
Slovák.
Takto sjednotení utvoríme silný a mohutný stát, ktorý vo vnútri zabezpečí
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demokratický vývoj a na vonok bude vzdorovať všetkým nárazom.
Vláda Československej republiky bude silnou rukou vykonávať tieto úlohy
a zmarí všetky zámery, ktoré by chcely rušiť, alebo úkladne prekážať v budovaná silnej,
demokratickej republiky.
V Prahe dňa 10. prosinca 1918
Dr. Karol Kramář
ministerský predseda(3)
Gustav Habrman, dr. Moric Hruban, Václav Klofáč, Karol Prášek, dr. Alois Rašín,
František Staněk, dr. František Soukup, dr. Adolf Stránský, Juraj Stříbrný, dr. Vavro
Šrobár, Antonín Švehla, dr. Bohumil Vrbenský, dr. Leo Winter, dr. Isidor Zahradník(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Mihály Károlyi (1875-1955) - prvý predseda vlády Maďarskej republiky (1918-1919),
od januára do marca 1919 jej prvý prezident.
Woodrow Wilson (1856- 1924) – 28. americký prezident v rokoch 1913-1921. Ako
jeden z prvých svetových politikov akceptoval požiadavku samostatného vývoja
Čechov a Slovákov, vrátane vytvorenia ich spoločného štátu a v praxi ju podporoval.
Karel Kramář (1860-1937) – prvý česko-slovenský ministerský predseda, pôsobiaci
v rokoch 1918-1919.
Mená českých politikov dr. Šrobár miestami výrazne poslovenčil.

Citované podľa: Šrobár, V.: Oslobodené Slovensko, Praha 1928, časť 3, odd. 80, ss. 361-363

15. Zákon o mimoriadnych dočasných opatreniach na Slovensku
10. 12. 1918
Vzhľadom na vývoj udalostí na Slovensku prijala česko-slovenská vláda Zákon o
mimoriadnych dočasných opatreniach na Slovensku, ktorý určoval spôsob vlády na našom
území. Už 4. novembra 1918 bol na Slovensko vyslaný člen Česko-slovenského národného
výboru Vavro Šrobár, ktorý sa 7. decembra 1918 stal ministrom pre správu Slovenska. Zákon
úplne negoval právomoci Slovenskej národnej rady.
„§ 1.
Uherské zákony a nařízení o zastoupení na uherském sněmu se zrušují.
Všechny městské a obecní výbory se rozpustí a jejich pravomoc přejde na
komise, zmocněncem vlády ustanovené.
§ 2.
Státní, samosprávní a církevní hodnostáři, úředníci a zaměstnanci království
uherského prozatimně ponechají se ve svých úřadech s dosavadními požitky, složí-li slib
poslušnosti Československé republice a uzná-li zmocněnec vlády, že i jinak jsou se své
úkoly.
§ 3.
Na Slovensku se úřaduje slovenským jazykem. O právu užívati jiných na
Slovensku domácích řečí vydá se zvláštní nařízení.
(...)
§ 5.
Správu všeho státního jmění a podniků, jakož i privátních železnic, přejímají
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příslušná ministerstva Československé republiky.
(...)
§8
Dosavadní a chystaná nařízení Československé vlády o branné povinnosti jsou
platná i na výše uvedeném území.
(...)
§ 10
Zmocněnec vlády má právo vývoz ze Slovenska mimo území Československé
republiky zakázati nebo omeziti, nebo učiniti na podmínkách, jím určených.
§ 11
Všechna udělená práva výroby, výčepu a prodeje všech druhů lihových nápojů
podléhají revisi a mohou býti odvolána.
Výčep lihových nápojů mimo pivo a víno se prozatím zakazuje.
§ 12
Všechny ve veřejném a soukromém majetku se nacházející archivy, musea,
umělecké sbírky, knihovny, jakož i starožitné a umělecké předměty z území Slovenska
není dovoleno odciziti, ani vyvézti, ani ničiti.
§ 13
Zákon tento vztahuje se na celé ono území bývalého království uherského, které
vláda Československá do své správy vezme.
§ 14
Provedením tohoto zákona pověřuje se vláda Československé republiky. Vláda
má právo dáti některému svému členu plnou moc, aby vydával nařízení a konal vše na
udržení pořádku, na konsolidování poměrů a na zabezpečení řádného státního života. K
platnosti vydaných jím nařízení stačí jeho podpis.
§ 15
Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Kramář v.r.
Habermann v. r
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Soukup v. r.
Prášek v. r.
Švehla v. r.
Dr. Zahradník v. r.

Dr. Stránský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Winter v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Hurban v. r.“

Citované podľa: Sbírka zákonů a nařízení státu československého, č. 64/1918.

16. Inštrukcia MNO pre vojenské obsadenie Slovenska
23. 12. 1918
Po skončení diplomatických rokovaní pristúpila česko-slovenská vláda k
bezprostrednému vojenskému obsadeniu Slovenska. Inštrukcie k tejto akcii vydalo
Ministerstvo národnej obrany vrchnému veliteľovi česko-slovenského armádneho zboru na
Slovensku talianskemu generálovi Luigimu Piccione.(1)

103

„V doplnění č. pres. 2964/I. odb. bývalého Vrchního velitelství československé
branné moci v Praze.
1) Československý národní armádní sbor pod vedením generála Luigi Piccione
má za úkol obsaditi a zajistiti, dle možnosti bez bojů a krveprolití, Dohodou nám
přidělení území Slovenska. Toto jest na severu ohraničeno přirozenou dosavadní hranici
státní, na jihu a východu od Vrchního velitelství dohodových vojsk stanovenou
demarkační linií, vedenou od Wilsonova města(2) podle Dunaje až k ústí Ipole do
Dunaje, pak podle Ipole až k městu Oždány,(3) odtup přes Rimavskou Sobotu,
Tornalja,(4) Perkopa,(5) Buzita,(6) Hydas Nemety,(7) Lastooz (8) (všechna zmíněná
města patří do okupačního území), dále ke vtoku Ungu(9) do Láborče, pak podle Ungu
ke Karpatům.
Okupací má se zajistiti klid a pořádek v zemi, zameziti veškerý nedovolený vývoz
přes hranice, zajistit autorita veškeré správy Republiky československé, odzbrojení
veškerých maďarských řadových i neřadových vojsk a veškerého obyvatelstva.
2) Na Slovensku operující skupina plukovníka Schöbla, pak etapní oddělení
majora Materny, jsou ve veškerých operačních a taktických záležitostech “vrchnímu
veliteli československých vojsk na Slovensku” generálu Piccione přímo podřízeni...
3) Služební řeč československé armády je československá...
4) Sídlo hlavního stanu československých vojsk na Slovensku je od 25. prosince
1918 až nadále Kroměříž.
5) Organizace vojsk příslušníků Slovenska spadá do vojenského referátu při
zemské správě na Slovensku...
7) Počínaje vstupem na československou půdu jsou materiélní požitky veškerého
československého a italského vojska (platy, válečné zásobování a jiné požitky) v zásadě
stejné...
10) Předáno s francouzským překladem generálu Piccione, zasílá se dosavadnímu
veliteli československých vojsk na Slovensku plukovníkovi Schöblovi s rozkazem, aby
vyrozuměl zemskou správu na Slovensku, etapnímu oddělení v Kroměříži, majorovi
Ždímalovi a dává se na vědomí zemskému vojenskému veliteli v Brně.
V. Klofáč m.p.
ministr národní obrany“(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Luigi Giuseppe Piccione (1866-1942), od 29. decembra 1918 vrchný veliteľ československej brannej moci
Bratislava.
Ožďany, okr. Rimavská Sobota.
Turňa nad Bodvou, okr. Košice.
Perekupa, Maďarská republika.
Buzica, okr. Košice.
Hidasnémeti, Maďarská republika.
Lastovce, okr. Trebišov.
Uh
V oblasti vojenstva existovala v ČSR kuriózna situácia, kedy pre vojenstvo existovali
dvaja na sebe nezávislí ministri - generál M.R. Štefánik a V. Klofáč.

Citované podľa: Kocman, A., Pletka, V., Radimský, J., Trantírek, M, Urbánková, L.: Boj o směr vývoje
československého státu, I. Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1965, s. 156.
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17. Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o
Slovenskej Matici a o dare čs. vlády pre Maticu
1. 1. 1919
Jedným z prvých opatrení Vavra Šrobára po návrate na Slovensko v novej funkcii,
bolo prijatie nariadenia o obnove Matice slovenskej a o dare česko-slovenskej vlády pre
Maticu, ktorý mal aspoň sčasti zahladiť škody, spôsobené konfiškáciou majetku Matice
maďarskou vládou v roku 1875.
„N a r i a d e n i e
ministra-plnomocníka vlády Československej republiky pre správu Slovenska zo dňa 1.
januára 1919 č. 1./1919
O Slovenskej matici
Na základe § 14. zákona z 10. prosinca 1918 č. 64 zb. z. nariaďujem:
Nariadenie bývalého uh. kráľovského ministra vnútorných vecí pod číslom 4873
zo dňa 12. novembra 1875, ktorým sa SLOVENSKÁ MATICA literárny spolok v
Turčianskom Svätom Martine rozpúšťa, jej ďalšie účinkovanie zastavuje a jej celý
pohnuteľný majetok bývalým podžupanom turčianskej stolice ml. Jozefom Justhom, čo
vládnym komisárom, v prospech bývalého uhorského štátu prevziať nariaďuje, týmto
zrušujem a za neplatné vyhlasujem.
Taktiež zrušujem a za neplatné vyhlasujem i nariadenie bývalého uh.
kráľovského ministra vnútorných vecí, vydané pod číslom 740 zo dňa 18. února r. 1885,
ktorým sa nepohnuteľný majetok, ako i úroky a dôchodky spolkového majetku
nezákonitým a nejestvujúcim titulom donácie odovzdávajú “Magyarországi Tót
Közmüvelödési Társulatu.” (Uhorskému Slovenskému Vzdelávaciemu Spolku)(1) ako i
nariadenie bývalého uh. kráľovského ministra vnútorných vecí pod číslom 5886 zo dňa
30. listopadu r. 1896, ktorým sa výšspomenutý “Magyarországi Tót Közmüvelüdési
Társulat” splnomocňuje, aby si vlastnícke právo na pohnuteľnosti Matice slovenskej na
seba dal prepísať.
Nariadenia tieto zrušujem a za neplatné vyhlasujem preto, lebo sa protivia
zákonom a nariadeniu o pozemkoknižnom poriadku bývalého uhorského kráľovstva,
ako i stanovám spolku Matice slovenskej.
Zrušením spomenutých nariadení všetky práva spolku Matice slovenskej, ktoré
ani počas jej nezákonného rozpustenia nezanikli, vyhlasujú sa za neporušené a spolok
“Magyarországi Tót Közmüvelödési Társulat” pozbavuje sa všetkých tých práv i
majetkov, ktoré mu boli vyšspomenutými nariadeniami bývalej uh. kráľ. vlády udelené.
Preto nariaďujem:
1. aby župan turčianskej stolice Dr. Igor Dula v prítomnosti dvoch ním
pozvaných svedkov zápisnične a pri zostavení inventára do dočasnej opatery a správy
prevzal celý na území Československej republiky sa nachodiaci pohnuteľný i
nepohnuteľný majetok spolku Slovenskej matice, a síce tak ten majetok, ktorý je v
rukách Magyarországi Tót Közmüvelödési Társulat ako i ten, ktorý by bol v držaní
kohokoľvek iného;
2, ďalej aby porobil potrebné kroky, že by sa i nepohnuteľnosť v 310.
pozemkovom hárku obsažená a na meno Magyarországi Tót Közmüvelödési Társulatu
titulom kúpy zapísaná, ako z majetku Matice slovenskej kúpená, právom vlastníckym v
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prospech Slovenskej matice pozemkoknižne prepísať mohla;
3, aby bezodkladne požiadal pozemkoknižnú vrchnosť o zaznačenie
administratívneho zátvoru na horespomenuté nepohnuteľnosti;
4, aby vyzval spolkových členov Slovenskej matice, že by spolok bezodkladne
obnovili, konečne
5, aby po obnovení Slovenskej matice odovzdal ním prevzatý majetok tomuže
spolku.
Oprávňujem spolok Slovenskú maticu, aby na základe tohoto nariadenia
požiadal pozemkoknižnú vrchnosť v Turčianskom Sv. Martine o vymazanie
vlastníckeho práva, ktoré bolo nezákonitým, pôvodne neplatným titulom donácie v
prospech Magyarországi Tót Közmüvelödési Társulatu v pozemkoknižnom hárku číslo
530 z Turč. Sv. Martina výrokom číslo 5118/1896 tk. vtelené a o späťuvedenie
predošlého pozemkoknižného stavu.
Žilina dňa 1. ledna 1919.
Dr. Šrobár v.r
Nariadenie
ministra-plnomocníka vlády Československej republiky pre správu Slovenska zo dňa 1.
ledna 1919 č. 2/1919
o dare vlády Československej republiky pre Maticu slovenskú
Medzi najvýznamnejšie úlohy každej vlády patrí dvíhať kultúrnu úroveň národa.
Čím vzdelanejší je národ, tým spôsobnejší je stvoriť si podmienky štátneho života, tým
silnejší je v závodení s inými národmi a tvrdší v hájení svojej politickej samostatnosti a
národnej svojráznosti. Slovenská matica, hoci len za krátky čas mohla účinkovať,
jednako vykonala na kultúrnom povznesení slovenského ľudu nehynúce služby.
K oživotvoreniu Slovenskej matice viedla ma túžba, aby Matica znova a čím skôr
započala svoju veľavýznamnú kultúrnu činnosť, a preto na obľahčenie a podporovanie
jej vznešenej práce nariaďujem, aby generálna finančná správa na Slovensku vyplatila
k rukám turčianskeho župana Dr. Igora Dulu, ako dočasného správcu Matice slovenskej
10 000 kor. slovom desaťtisíc korún, ktorý obnos, ako dar venovaný Slovenskej matici
vládou Československej republiky má tvoriť základinu na vydávanie poučných a
zábavných kníh pre slovenský ľud.
Žilina dňa 1. ledna 1919.
Dr. Šrobár v.r.
(1)

Maďarofilský spolok, ktorý si za cieľ kládol presadenie idey jednotného maďarského
národa.

Citované podľa: Eliáš, M., Šarluška V.:Národná svetlica, Matica slovenská, Martin 1988, ss. 113-114.

18. Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o
rozpustení slovenských národných rád a výborov
8. 1. 1919
Vavro Šrobár pri spravovaní Slovenska moc so Slovenskou národnou radou
nespolupracoval. Opieral sa skôr o slovenských poslancov v česko-slovenskom parlamente.
Jeho úlohou bolo stabilizovať moc na zverenom území a preto svojim nariadením č. 272/1919
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adm. z 8. januára 1919 rozpustil nielen národné výbory a rady, ale i Slovenskú národnú radu,
ktorá na svoje rozpustenie s politickou prezieravosťou nereagovala.
„Pri vypuknutí revolúcie mnohí uhorsko-kráľovskí úradníci zbabele opustili
svoje úrady, zanechajúc ľud napospas anarchii. Ľud bol nútený prevziať správu obcí do
vlastnej moci a takto brániť svoju osobnú i majetkovú bezpečnosť. Utvorené Národné
výbory, národné rady a iné podobné organizácie, ačkoľvek mali veľké ťažkosti s
utíšením rozbúrených vášní vojnou rozhorčeného ľudu, vykonali národu neoceniteľné
služby, za ktoré im menom vlády Československej republiky touto cestou vzdávam svoju
najsrdečnejšiu vďaku.
Medzitým však celé Slovensko obsadili naše chrabré vojská, ustanovené sú všetky
politické a súdobé úrady, ktoré vzali na seba zodpovednosť za osobnú a mejetkovú
slobodu i za verejný pokoj a poriadok. Úrady zákonitým spôsobom ustanovené prevzali
riadenie a spravovanie Slovenska a za toto sú vláde zodpovedné.
Poneváč je nemožno a nebezpečno, aby v zriadenom štáte vedľa seba pôsobili dve
organizácie v obore politickom, súdobnom a národohospodárskom, a aby sa vyhlo
zmätku a zasahovaniu do právomoci úradných medzítok zo strany národných rád a
výborov, - z týchto príčin teda všetky, na území Československej republiky utvorivšie sa
národné rady a národné výbory rozpúšťam a ich dosavadnú právomoc zrušujem.
Nariadenie toto nadobudne platnosť dňa 23. ledna 1919.
V Žiline 8. januára 1919“
Citované podľa: Klimko, J.: Slovenská republika rád, Pravda, Bratislava 1979, ss. 129-130.

19. Rokovania medzi A. Hlinkom a V. Šrobárom

8. 1. 1919

Vznikajúce problémy medzi predstaviteľmi jednotlivých politických prúdov na
Slovensku po vzniku ČSR sa pokúsili minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro
Šrobár a predseda Slovenskej ľudovej strany Andrej Hlinka riešiť na spoločnej schôdzke. Jej
záznam v dobovom pravopise uverejnil V. Šrobár vo svojej knihe Oslobodené Slovensko.
„F) 8. januára 1919
Deputácia: Andrej Hlinka, univ. prof. dr. František Jehlička, Grebáč-Orlov; Ján
Vojtašák.(1)
Dr. Jehlička: Všetko sa organizuje, len cirkevne sme zatiaľ neorganizovaní.
Všade zasadajú ľudia národu často nepriateľskí. My
chceme mať za hlavu nášho Hlinku a žiadame vás, aby ste boli láskaví a jeho za
prešporského metropolitného biskupa vymenovať ráčili. prosíme aj na iné katolícke veci
ohľad brať.
Minister(2): Nezáleží na mne, že vaša katolícka vec nebola ešte hnutá. Pán
referent Medvecký nechodieva do zasadania. Mienim svolať katolícke kňažstvo do
porady, ktorá rieši otázky dneška a budúcna. Musia byť prítomní ľudia, ktorí vašej
katolíckej cirkvi rozumejú a chcem riešiť aj položenie katolíckej cirkve na Slovensku. Ja
nie som vám neprajný; vedomý som si svojej zodpovednosti za každý skutok a snažím sa
byť objektívny. Žiadam od vás, aby ste mali aj tú najväčšiu dôveru k vláde republiky;
keby ste jej nemali, bolo by to neblahé pre vás a pre republiku. Priateľ Hlinka vo
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školskej otázke trochu prestrelil. Dnes musíme veľmi uvážiť dosah našich slov; pred
tým sme búrali, dnes staviame. Konzolidovanie pomerov pekne napreduje, kto by to
rušil, bude niesť následky. Sme v území, kde sa odohráva vojenské obsadzovanie. Tu
niet miesta pre stranícku organizáciu a politické zápasy, ktoré bývajô dravé a neľudské
a demagogické.
Hlinka: Ja sa necítim byť vinným. Povedal som...
Minister: Povedal si ženám v Ružomberku, že Česi nám berú vieru a že mohly by
dať českým vojakom radšej otravy, ako ich vítať!
Hlinka: Nie som taký chlapec. To by musely byť udané konkrétne osoby. Hovoril
som, že nám katolíkom nastáva teraz, aby sme napomáhali republiku a potierali
rozvratné elementy. Českí železničiari chodia po dedinách a meste a verbujú našich
železničných robotníkov, aby vstupovali do socialistickej organizácie. Stát bude taký,
akými budeme my, ak budeme socialisti, bude nám nedobre.
Minister: Máme demokratickú republiku, v ktorej nemožno zakazovať
organizáciu socialistom. Konečne i chudobný človek má právo organizovať sa vo strane,
o ktorej myslí, že sa ho zastáva. - Ako si predstavujete vymenovanie biskupov a
metropolitu?
Dr. Jehlička: Všetky práva uhorského kráľa a vlády prešly na československú
vládu. Na Slovensku na Vás. Teraz tedy máte právo menovať biskupov. Vláda nech
menuje a pápež to potvrdí.
Hlinka: Nesúhlasím s týmto postupom, lebo najskôr sa musia terajší biskupi
vzdať; treba ich donútiť k demisii. Ináč by to viedlo ku konfliktom.
Minister: Nemyslím, že vec pôjde tak ľahko, ako dôvodí dr. Jehlička . je tu celý
komplex otázok. My nemáme kráľa, nemáme kráľovstvo; v Prešporku niet biskupstva,
ale statky primasa uhorského. Metropolitné biskupstvo muselo by sa organizovať a
majetky mu oddať. Svätenie biskupovi nemôžem udeliť. Ak Rím neschváli, kto vysvätí
Hlinku na biskupa? Tak rozkol a boj s Rímom. Ste na to pripravení? Prosím
preštudujte kanonické právo a dľa toho budeme pokračovať. Svolajte hlavy katolíckeho
kňažstva, aby sa otázky riešila. Teraz, kým je revolučná doba, šlo by to ľahšie, ako
neskoršie. Ráčte mi otázky v memorandume podať, aby som vec dal ešte znalcom
posúdiť.
Hlinka: Kňažskú anketu svolám na 21. januára do Žiliny. Asi 100 katolíckych
kňazov.
Minister. Súhlasím; do reálky svolajte.“(3)
(1)

(2)
(3)

František Jehlička (1879-1930), rodák z Kútov, okr. Senica - univerzitý profesor,
poslanec za Slovenskú ľudovú stranu, ktorý neskôr presadzoval návrat Slovenska pod
vládu uhorskej koruny, Ignác Grebáč-Orlov (1888-1957), rodák z Námestova – básnik
a dramatik, Ján Vojtaššák (1877-1965), rodák zo Zákamenného, okr. Námestovo, od
roku 1920 spišský diecézny biskup, V roku 1945 internovaný kvôli jeho činnosti
v období rokov 1939-12945, v roku 1950 zatknutý a odsúdený k dlhoročnému
väzeniu. Viď dokument Proces s biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdišom 10.15. 1. 1951.
Vavro Šrobár
Schôdza sa uskutočnila 21. a 22. januára 1919

Citované podľa: Šrobár, V.: Oslobodené Slovensko, Bratislava 1928, časť 3, odd. 96, ss. 458-460
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20. Prejav V. Šrobára po príchode do Bratislavy

4. 2. 1919

Krátko po príchode do Bratislavy predniesol minister s plnou mocou pre správu
Slovenska Vavro Šrobár závažný prejav, v ktorom sa prihlásil k jednotnej ČSR a poukázal na
závažné problémy Slovenska, ktoré musí jeho úrad neodkladné riešiť. Prinášame jeho
najpodstatnejšiu časť.
“Pán župan, ctení pánovia.
Vaša oddanosť a neobyčajná pocta, ktorú ste pri vítaní vlády s takou nádherou
prejavili do základu duše ma dojíma, takže nenachodím dostatočných slov, ktorými by
som mohol vysloviť menom svojím i menom vlády svoju úprimnú vďaku a nelíčený
Stojíme na historickej pôde. Tu neďaleko tohto starodávneho a v dejinách toľkokrát
presláveného mesta, s jeho dejinami nerozlučne je spojená história zemí a národov
bývalého štátu uhorského, tu pred tisíc rokmi nesvornosťou zahynula veľká a kultúrna
ríša Veľkomoravská. V tomto slávnom meste vítate členov vlády Československej
republiky, ktorá sa práve na troskách velkej ríše uhorskej pred očima Vašimi utvorila...
Pánovia! Verím, že bolo tak určeno Prozreteľnosťou, aby toto slávne mesto stalo
sa sídlom dočasnej vlády pre správu Slovenska. Mesto toto svojím národnostným
zložením v malom je obrazom celej republiky. Ono bude skúšobným kameňom, ako
riešiť úlohy politickej, národnostnej, kultúrnej a sociálnej spravodlivosti. Tu musí byť
stvoreno harmonické spolužitie troch národov a vláda vynaloží všetky sily svoje, aby
rôznorečové obyvateľstvo tohto mesta našlo vyplnenie všetkých svojich túžieb,
založených na právu a spravedlnosti k svojmu občianskemu šťastiu a blahobytu našej
republiky. Úkol tento vyžaduje spoluprácu všetkých vrstiev obyvateľstva bez rozdielu
jazykového, náboženského a politického. Vo Vašom vlastnom záujme je, aby ste sa vo
svojom srdci a duši rozhodli raz navždy, či sa chcete tejto práce podujať, či chcete štátu
verne slúžiť a vládu v jej ťažkej práci podporovať, alebo s rozdvojenou dušou žiť na
území Československej republiky nerozhodnutí, komu náležíte: kto s nami chceš žiť v
priateľstve, vítame ho v našich radách ako brata, koho srdce tiaha inam, nech sa
rozhodne skoro, dnes mu je cesta ešte voľná.
Pánovia! Splnomocnená vláda pre správu Slovenska vstupujúc na pôdu tohoto
slávneho mesta, vedomá si je velikej zodpovednosti jednak voči Československej
republike, jednak voči Vám. Vedomá si je nesmierne ťažkého úkolu, aby na území,
obývanom polštvrta milióna obyvateľov zorganizovala všetky sily štátneho stroja, ktorý
dlholetou válkou bol zničený, revolúciou vo svojich základoch ohrožený. Vedomá si je
nesmiernych ťažkostí vyplývajúcich z nedostatku živnosti a všetkých potrieb denného
života. Demoralizácia dlholetej vojny odučila mnohých od pravidelnej práce, naučila
mnohých záhalke a ľahkomyseľnosti. Je čas, aby sa obyvateľstvo chopilo práce a
vytvorilo všetky hodnoty, ktoré sú základom bezpečného života. Viem, že
nezamestnanosť ťaží i Vás a že nikto z Vás si nežiada, aby si denný chlieb svoj
obstarával žobráckou almužnou. Vláda vynaloží všetky svoje sily, aby tejto sociálnej
biede v nezamestnanosti výdatne čelila. Obraciam sa s dôverou menovite k robotníckym
vrstvám, aby organizáciu štátu i na tomto poli všetkými svojimi silami podporovali.
Páni moji! Národ československý svoj štát nedostal do daru, ale vybojoval si ho
krvou a mečom. Synovia jeho obetovali životy vo všetkých dieloch sveta, aby svojim
bratom, úpiacim v tisícročnej porobe, zabezpečili slobodu a vládu nad svojou zemou.
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Boj za slobodu československého národa je už temer dobojovaný a hrdinské vojská naše,
naši legionári vracajú sa k nám ako víťazi. Buď sláva neohroženým bezmenným
bojovníkom a ich vodcom prezidentu Masarykovi, generálu Štefánikovi a mnohým
iným. Nesmiernou vďakou sme zaviazaní všetkým našim priateľom a spojencom,
menovite prezidentovi Wilsonovi, vládam a armádam Francúzskej republiky, Anglie a
Itálie. Vyslovujem menom vlády i československého národa vrelú vďaku Jeho
Excellencii generálu Piccionemu,(1) vrchnému veliteľu československých vojsk na
Slovensku, ktorý s neobyčajným porozumením podujal sa na čele našeho vojska úkolu
zabezpečiť ohrozované hranice Československej republiky na Slovensku.
Páni moji! Československý národ vyšiel z tejto vojny ako víťaz. Veľmoci
západných dŕžav vložili do jeho rúk riadenie jeho osudu a národ náš má dostatok vôle i
moci, aby svoj štátny život zariadil tak, ako si ho upraviť želá. Sme hrdí na to, že
republika naša jest jediným štátom na rozvalinách bývalej Rakúsko-Uhorskej ríše, kde
vládne poriadok, rozvíja sa slobodný život, kde je zabezpečen majetek a konsolidovanie
štátnych pomerov. Československý lud ukázal toľko zrelosti, že budí obdiv na celom
svete a závisť u susedov. Očakávam i naďalej, že náš národ tohoto velikého pokladu
bude si vážiť a nedá sa strhnúť ani zlobou nepriateľa, ani podkopnou prácou svojich
závistnikov k skutkom, ktoré by ho o dobré meno a slávu jeho pripravili.
Vláda bude veľkodušne nakladať s poblúdilými synmi, ale keď bude treba,
železnou rukou ztresce záškodníkov štátu.
Páni moji! Končím odkazom našeho drahého prezidenta Masaryka: Pracujme
všetci svorne a vytrvale na vybudovaní našej Československej republiky. Ešte raz Vám
srdečne ďakujem za privítanie. Pozdravujem Vás úprimne a prevolávam Vám všetkým:
Nazdar!“
(1)

Taliansky generál Luigi Giuseppe Piccione (1866-1942) velil divízii našich
legionárov v Taliansku. Po vojne sa stal faktickým veliteľom česko-slovenskej
armády na Slovensku.

Citované podľa: ŠSÚA, Bratislava, Šrobárova pozostalosť, i. č. 13, kartón 2. Originál, koncept, rukopis

21. Zánik Alžbetínskej univerzity v Bratislave

14. 2. 1919

Dňa 13. októbra 1914 začala v Bratislave pôsobiť Alžbeíinska univerzita, nazvaná
podľa manželky cisára Františka Jozefa I. cisárovnej Alžbety. Bola koncipovaná ako
maďarská univerzita pre študentov zo Slovenska. Vyučovací jazyk bol prirodzene maďarský.
V roku 1915 začali prednášky na právnickej a filozofickej fakulte, roku 1918 na lekárskej.
Krátko po prevzatí úradu sa správca SNR pre Bratislavu a prvý slovenský župan bratislavskej
župy Samuel Zoch (1882-1928), rodák z Cerova okr. Krupina, pokúsil Alžbetínsku univerzitu
prevziať pod svoju správu. Narazil však na odpor jej vedenia, takže ju radšej rozpustil. Jej
miesto zanedlho nahradila Univerzita J. A. Komenského. Prinášame list Samuela Zocha
Vavrovi Šrobárovi, v ktorom vysvetľuje svoje počínanie.
“Prešporok, dňa 14-ho února 1919.
Župan prešporskej župy a mesta Prešporok.
číslo 890/1919
Pán Minister!
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O záležitosti prešporskej univerzity mám česť predložiť nasledovnú správu:
Ministerstvom výučby boli vyslaní na prevzatie prešporskej univerzity Dr. Úlehla
a poručík Antonín Kolouch. Menovaní sa hlásili u mňa a žiadali ma, aby som im
umožnil prevedenie tejto práce. Následkom tohoto som si dal ku sebe povolať rektora
univerzity a oznámil som mu, že univerzita následkom privtelenia mesta do nášho štátu
sa stáva majetkom Československej republiky. Rektor proti tomuto protestoval, ale
nerobil žiadne ťažkosti pri inventúre. Hneď pri tomto prvom vyjednávaní som osvedčil,
že prevzatie univerzity neznačí zastavenie jej vedeckej činnosti, ba práve som ochotný
zaistiť univerzite zadržanie ďalších prednášok v maďarskej reči.
Po tomto som ešte dva razy vyjednával s celým univerzitným senátom a o
výsledku tohoto vyjednávania sme spísali pripojenú zápisnicu, ktorú v pôvodine, ako i v
preklade podávam. Dľa tejto zápisnice sa dolupodpísaný župan zaviazal zaistiť
účinkovanie univerzity v maďarskej reči, sľúbil dovoliť príchod študentov i z
maďarského územia, vice versa univerzitný senát sa zaviazal účinkovať tak, aby to
zodpovedalo všetkým požiadavkám loyality.
Za týmto sme robili prípravy ku príchodu vlády do Prešporka. Zvolal som tým
cieľom poradu, na ktorej sa zúčastnili reprezentanti všetkých úradov a kultúrnych
ustanovizní. Keď bola reč o deputáciách, ktoré mali pozdraviť vládu, škôldozorca J.
Schwetz navrhoval, aby školstvo viedol rektor univerzity. Rektor Dr. Pollner sa hneď na
porade opýtal, či to musí byť a či je to povinnosťou privítať vládu? Podpísaný mu
odpovedal, že k uvítaniu vlády nikoho nebudeme nútiť, ale keď to on i nepovažuje za
svoju osobnú povinnosť, je to predsi jeho povinnosťou, aby ako reprezentant tej školy,
ktorá bude patriť pod slovenskú vládu, aby túto vládu pri jej príchode pozdravil.
Myslel som, že je s týmto celá vec vybavená. Až 25-ho ledna dostanem od rektora
pripojený list, ktorého preklad tiež prikladám. List tento je dokumentom hotovej
vzpury. Výsledok uzavretia univerzitného senátu bol hneď badateľný. Členovia
prípravného výboru ku prijatiu vlády rad radom vystupovali z neho, ale v celom meste,
ktoré prevzatie Prešporka do našej správy s takou radosťou pozdravovalo, voči
ktorému sme pokračovali s najväčším šetrením citov a reči, sa nás začalo strániť. Tento
krok univerzity bol začiatkom tej agitácie proti našej vláde, ktorá sa končila dňa 12-ho
února inzultovaním našeho vojska zo strany davu a viedla ku smrti viacerých nevinných
obetí.
Vidiac situáciu bol som nútený vypovedať zatvorenie univerzity a zakázať
zasedanie univerzitného senátu. Bol som nútený k tomu i tým, aby som predišiel
ďalšiemu zlu. Veď keď sa univerzitní profesori takto chovali voči našej vláde, čo sa dalo
očakávať od ich horkokrvného študentstva.
Ináče sa so zatvorením univerzity nikomu nestala krivda, keď sú prednášky i tak
nemožné pre nedostatok uhlia.
Otvorenie univerzity pod vedením terajších profesorov považujem aj dnes za
nebezpečné a dľa mojej mienky by to len tak bolo možné, keby sme univerzite
vymenovali vládneho komisára a postarali sa aspoň o dve sily, ktoré by prednášali
slovenskú reč a literatúru.
Len per tangentem spomeniem, že keď budapeštianska univerzita nechcela
sprisahať Károlyovskou vládou vymenovaných profesorov, maďarská vláda rozpustila
senát a postavila na univerzitu vládneho komisára.
Prosím moju správu v známosť vziať a moje pokračovanie odobriť!
S hlbokou úctou
župan.
V Prešporku, 14-ho února 1919.“
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Citované podľa: ŠA Bratislava, Župa Bratislavská I., č. 890/1919, prez. Originál, strojopisný priepis.

22. Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o
neplatnosti zákonov a nariadení maďarskej republiky na území
Československej republiky
23. 2. 1919
Napriek tomu, že platnosť maďarských zákonov bola na Slovensku zrušená už
zákonom o mimoriadnych dočasných opatreniach na Slovensku, vydal Vavro Šrobár 23.
februára 1919 pod číslom 38/19198 č. 856/1919 adm. ešte raz nariadenie o neplatnosti
maďarských zákonov.
“Vláda Maďarskej republiky vydáva zákony a nariadenia a posiela ich i úradom
na území Československej republiky, taktiež poukazuje výplaty peňazí a povyšuje
úradníkov na tomže území.
Vzhľadom nato, že vláda Československej republiky vykonáva suverénnu štátnu
moc na Slovensku, teda na celom tom území bývalého kráľovstva uhorského, ktoré
prevzalo do svojej moci, len ona môže na tomto území vydávať platné zákony a
nariadenia a len ňou vydané zákony a nariadenia môžu byť exekvované.(1)
Preto nariaďujem:
1, Že na Slovensku všetky zákony a nariadenia vlád bývalého kráľovstva
uhorského, vynesené po 28. rujňu(2) 1918, nemajú platnosti a nesmia byť exekvované;
2, Menovanie a povyšovanie úradníkov, ak bolo nariadené vládou Maďarskej
republiky po 28. rujňu 1918 môže sa stať platným len po potvrdení vládou
Československej republiky.
3. Štátny alebo administratívny úradník a zamestnanec, ktorý by od Maďarskej
republiky, alebo ktorý by od vlády Maďarskej republiky plat a iné pôžičky prijal, bude
okamžite z úradu vyzdvihnutý a po vyšetrení županským úradom prevedenom - ak sa
dokáže, že nedbale, alebo zlomyselne jednal - mnou úradu a všetkých z toho
vyplývajúcich práv (platu výpovedného, penzie atď.) pozbavený.
Nariadenie toto nabýva platnosti dňom vyhlásenia.
Bratislava, dňa 23. února 1919
(1)
(2)

Dr. Šrobár v.r.“

Vykonávané.
Októbri.

Citované podľa: Chmelárová M.: Slovenská republika rád, Múzeum SRR, Košice 1969, s.11.

23. Memorandum ministra s plnou mocu pre správu Slovenska o
situácii na Slovensku a činnosti jeho úradu
27. 2. 1919
Ani po obsadení väčšej časti Slovenska sa situácia vo vzťahoch s Maďarskom
nezlepšovala. Vnútorné problémy s udržiavaním poriadku a zásobovaním využívala maďarská
propaganda k útokom na pomery v novom štáte. Zvlášť závažný incident medzi Maďarmi a
česko-slovenským vojskom sa odohral 12. februára 1919 v Bratislave. O situácii na Slovensku
informoval Vavro Šrobár vládu v Prahe.
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„Moji práci na konsolidaci poměrů na Slovensku stěžuje bezměrná agitace
maďarská, která letákmi (z aeroplánů shazovanými a od osoby k osobě
kolportovanými), dále penězi (agitátoři dostávají až 1 000 korun denní odměny), pak
terrorem (rozhlašováním, že Slovensko ještě přijde pod maďarskou vládu, která se pak
pomstí), hledí znemožniti uklidnění myslí. Agitace měla za následek i chronickou stávku
železnic, pošt a telegrafů, tak že zřízenci a úředníci, kteří už byli složili slib věrnosti
republice, zahájili pasivní rezistenci a štrajk spojený se sabotáží...
Agitaci Maďarů velmi napomáhá, že ve vyhlášce Dohody z 10. ledna t. r. o
suverenitě Československé republiky na okupovaném území bývalého Uherska mluví se
o dočasných(1) hranicích. Maďaři to vykládají tak, že celá okupace je jen dočasná,
jelikož jsou i hranice dočasné...
Mimo Maďarů, renegátů a úřednictva súčastňuje se agitací proti republice i ta
částka katolického kněžstva, která se seskupila kolem ružomberského katolického
faráře Andreje Hlinku(2) a která pozůstává většinou z knězů maďaronů;(3) tito v
naději, že se jim podaří rehabilitovati se před slovenskou veřejností, připojují se k
Hlinkovi a “brání teď řeč a náboženství Slováků proti Čechům neznabohům vetřelcům, kteří tyto poklady chtějí Slovákům odebírati”. Agitaci podporovala a
podporuje okolnost, že na Slovensku není ještě řešena otázka katolických biskupů.
Právě dnes (27. 2.) konferoval jsem o této věci s papežským nunciem W. de Bonzem,
doufám, že v krátké době budou katolické biskupské stolice obsazeny Slováky a tím
agitace katolického kněžstva přestane...
Antisemitismus na Slovensku přestal, ačkoliv se židé chovají k Československé
republice vesměs nepřátelsky a vymýšlejí a rozšiřují nepravdivé zprávy, děsí lid
porovnáváním našeho režimu s režimem maďarským, využitkujíc zejména nedostatek
potravin a tabáku.(4) Na pokyn ministerstva zahraničních věcí jest režim proti židům a
cizím živlům (Maďaři, Němci atd.) mírný a shovívavý. Oni však vykládají si naši
shovívavost jako slabost a štvou nepokrytě proti vládě a republice. Proto bude nutno
zakročiti proti nim přísněji, avšak dle zásady suaviter in modo, fortiter in re.(5)
Vzdělanejší a prozíravější živly maďarské, které zůstaly na místě, dávají nepokrytě na
jevo své uspokojení, že nebyly vystaveny se strany vlády a Slováků žádnému šikanování
a pronásledování a libují si v našich spořádaných poměrech.
Bratislavský incident udál se následovně:
Stávkujícím maďarským a německým dělníkům byl povolen 12. 2. tábor lidu.
Před zahájením táboru rozeštvaný dav napadl naše klidné, bezbranné dělníky - vojáky a
počal je tlouci a týrati. Na vojsko střílelo se z oken z revolverů a byla vztyčena na
kandelábru maďarská tricolora. Přivolané vojsko, svým bratrům na pomoc
přispěchavší, střílelo do vzduchu. Padající projektily zranily v odlehlých ulicích 40 osob,
z nichž 8 zemřelo, 32 raněno, mezi nimi vojáci. Jednomu legionáři byla prostřelena
ruka. Jak se ukázalo, měli dělníci úmluvu s maďarským vojskem na jižním břehu
Dunaje, které mělo současne město napadnout. Krátce po střelbě zjevil se na dunajském
mostě maďarský parlamentář se vzkazem, nebude-li do 5 hodin klid, Maďaři obsadí
město. Z toho ovšem sešlo, jelikož Maďaři byli poučeni, že je nepřípustno, aby se míchali
do našich záležitostí. Neklid v Bratislavě trval pouze 20 minut. Ulice byly okamžitě
obsazeny vojskem a do dneška nestal se více žádný rušivý případ. Přehlídkou zjištěno,
že u obyvatelstva zůstalo ještě mnoho zbraní. Při příchodu vlády do Bratislavy chystán
byl na mne atentát, služka však prozradila skrýš zbraní, přichystaných k atentátu a tak
byl tento znemožněn.
Klub slovenských poslanců Národního shromáždění v mé přítomnosti usnesl se
dne 26. 2., že požádá vládu, aby všechny návrhy zákonů, týkajících se náboženských
věcí, byly prozatím odloženy s ohledu na Slovensko, aby se nedala příležitost
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nepřátelským živlům k agitaci, dle níž berou Češi Slovákům “víru”. V príloze jsou
ilustrace maďarského listu, jak české vojsko povaluje kříže a znesvědcuje hroby.
Bolševizmus,(6) šíří se, jak známo v Maďárii; bolševici vydávají “Vörösujság”
(Rudé noviny), bolševistickou literaturu ve sbírce, zvané “Komunista Könyvtár”
(Knihovna komunistů), kde vyšel i spis Radekův o programu bolševickém. Nepokrytě a
otevřeně hlásá se nutnost diktatury proletariátu a sociální revoluce. Na Slovensku bylo
vypátráno středisko bolševistické agitace ve Velkých Topolčanech (Nitrianská župa),
kde několik agitátorů bylo zatčeno a tiskárna zabavena.
Školství.(7) Bratislavská universita po dočasném přerušení přednášek pro
protištátnou agitaci profesorů a studentů byla znova otevřena. Přednáší se maďarsky,
aby studentstvo neztratilo semestr. Při univerzitě zřízena bude co nejdříve katedra slov.
a německé řeči a literatury. Pro budoucnost kontempluje(8) se změnit universitu na
utrakvistickou, t.j. že vedle slovenské bude se přednášet i v řeči německé s ohledem na
německé obyvatelstvo města Bratislavy. Na školách, které nebyly dosud převzaty, se učí
maďarsky. V maďarských krajích ponechá se vyučovací řeč maďarská.
Soudnictví(9). Převzaté soudy úřadují slovensky. Nepřevzaté některé se pokusily
o stávku a sabotáž, takže bylo nutno povolati soudce z Čech, jelikož se Slováků
nedostává.
Italští důstojníci(10) naší armády až do příchodu vlády do Bratislavy zjevně a
nepokrytě sympatizovali s Maďary, což ve veliké míře obtěžovalo práci našich
administrativních úřadů. V řadách vojska následkem toho se jevily povážlivé známky
nespokojenosti. Plukovník Barreca v Bratislavě, gen. major Boreani v Nitře,
podplukovník Naseimbene v Lučenci a generál Rosei v Košicích byli zejména přátely
Maďarů. Příchod ministerstva do Bratislavy zjednal v této věci žádoucí nápravu.
Maďaři ustálenou demarkační čáru nerespektují. Denně střílí na naše vojsko, z
aeroplánů shazují pobuřující letáky. Posledně byl takýto aeroplán sestřelen, důstojníci v
něm zajati a ve stroji nalezena spousta letáků, vyzývající Maďary a Slováky, aby se
Čechům vzepřeli, neplatili jim daní, nesloužili jim a podobně.
Na Slovensku se připravuje sčítání lidu, které se provede během měsíce března.
Přikládám návrh na změnu demarkační čáry, hlavně se zřetelem na komunikaci.
Generál Piccione vypracoval podobný plán, ale se stanoviska strategického. Odkazuji
Vás v této nanejvýš důležité věci opětně na delegáta pana Fedora Houdka.(11)
V Budapešti vymění dra Hodžu dr. Ivan Markovič.(12) Myslím, že bude tam na
svém místě.
Prosím, račte přijmout výraz mé dokonalé úcty.
Dr. Šrobár v.r.“
(1)

(2)

“Dočasných” potrhnuté perom. Maďarská strana využívala závery konvencie o
prímerí, podpísanej 13. novembra 1918 v Belehrade, ktorá v § 17 na jednej strane
umožňovala vojskám Dohody obsadiť akékoľvek miesto v Uhorsku, ale na strane
druhej uznávala jeho integritu: “Dohoda má právo obsadiť všetky strategicky dôležité
body a miesta, ktorých určenie prislúcha stále hlavnému veliteľovi dohodových vojsk.
Na celom uhorskom území má dohodové vojsko právo na akýkoľvek prechod a
zdržiavanie.”
Konflikt Slovenskej ľudovej strany s Šrobárovou vládou narastal od začiatku roku
1919. Slovenská ľudová strana požadovala plnenie základných ustanovení Pittsburskej
dohody v novej republike, zatiaľ čo V. Šrobár stál na pozícii podpory vzrastajúceho
centralizmu. Konflikt bližšie približuje dokument „Otvorený list A. Hlinku predsedovi
vlády ČSR V. Tusarovi 22. 8. 1919“ tejto kapitoly
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Uvedené hodnotenie nezodpovedalo skutočnosti.
Taktiež v tomto bode autor generalizuje.
Zhovievavý v spôsobe, silný vo veci.
“Bolševizmus” podčiarknuté perom.
“Školství” podčiarknuté perom.
Plánuje sa.
“Soudnictví” podčiarknuté perom.
“Italští důstojníci” podčiarknuté perom.
Houdek Fedor (1877-1953) rodák z Ružomberka, člen česko-slovenskej delegácie na
mierovej konferencii v Paríži
Markovič Ivan, rodák z Myjavy.

Citované podľa: Kocman, A., Pletka, V., Radimský, J., Trantírek, M, Urbánková, L.: Boj o směr vývoje
československého státu, I. Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1965, ss. 192-193.

24.

Prvý krok k založeniu agrárnej strany na Slovensku

13. 4. 1919

Agrárny kapitál bol na Slovensku jeden z najsilnejších už pred I. svetovou vojnou, ale
politicky sa neprofiloval. Jej záujmy začal po vzniku ČSR prezentovať významný slovenský
politik dr. Milan Hodža. Už 13. apríla 1919 založil Slovenskú roľnícku jednotu, ktorej
rokovania sa zúčastnila pomerne silná garnitúra vtedajších slovenských politikov. Rozsiahlu
informáciu o tomto podujatí priniesol český denník Agrárnej strany Venkov. Medzititulky
postavil autor článku vo Venkove.
„Valná hromada Slovenské Rolnické Jednoty v Turč. Sv. Martine
(Původní zpráva „Venkova“)
(…)
Význam sjezdu. Valná účast.
V Turč. Sv. Martině konala se dne 13. t.m. ve dvoraně Národního domu v 10 hod.
dopoledne první valná hromada Slovenské Rolnické Jednoty. Valné hromady zúčastnilo
se 357 delegátů ze 140 rolnických besed v zastoupení kolem 15.000 členů, Všech jednot
rolnických založeno je dosud 267 se 20.324 členy. Všechny slov. Župy byly zastoupeny
na sjezdu. Jako hosté přijeli do Turč. sv. Martina za předsednictvo sdružení českých
zemědělců a čs. Strany agrární poslanci K l i n d e r a a tajemník B e r a n, za klub
agrárních poslanců N. S. poslanci děkan K r o i h e r a evang. farář H r e j s a , za
ústřední sdružení českoslov. domkařů a živnostníků bývalý posl. M a l a l a, za
rolnické časopisy v Čechách ředitel J u n, za referát ministerstva zemědělství
v Bratislavě dr. Z a d i n a a inž. B r a n d e j s. Ze slovenských poslanců byli přítomni
dr. B l a h o, dr. D é r e r, dr. M e d v e c k ý, státní tajemník dr. H o d ž a, poslanci D u
c h a j, B r a n e c k ý, K l i e š e k a P o r á k.
Valnou hromadu zahájil poslanec D u c h a j, který uvítal přítomné a zdůraznil
ve své řeči, že dříve ani jeden stav na Slovensku nebyl tak zanedbáván jako stav
rolnický. V našem dávném bojovníku dr. Milanovi Hodžovi jsme našli člověka, který u
nás zasel sémě nového života a dal popud k založení Slovenské Rolnické Jednoty. Po té
ujal se slova státní taj. dr. H o d ž a, který pravil: Často se Slovákům předhazovalo, že
jsou zaostalí. Kdo by se však divil, že nedospěli dále, vždyť dosud úpěli jsem pod
jarmem feudalismu a proto jsme zaostali. Dnes musíme se dožadovati odčinění všech
krivd. Naše slavné legie dovedly za naši svobodu umírati, musíme my dovésti pro ni
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pracovati.
Po příkladu českém
Rolníci čeští před 20-30 lety neměli též žádné organizace, dnes však jsou
zorganizováni v mohutné těleso, které představuje nejsilnější politickou stranu českou
v Českosl. republice. Takéhoto příkladu musí následovati i rolnictvo slovenské.
Výsledky slovenské rolnické organizace
Práce naší organizace jeví se již jistými výsledky: docílili jsem zmírnění rekvizic a
uspíšili jsme akci, vedoucí k vybudování odborného, hlavně hospodářského školství na
Slovensku. – Náš přítel dr. Pavel Blaho mohl vydati nařízení o pastvinách, kterým bude
zahojena bolavá rána, kterou Slovensku zasadil bývalý režim, neboř všechny státní
pastviny budou předány v užívání obcím.PO nějaké době přejdou tyto pastviny ve
vlastnictví dobytkářských družstev, která budou založena. Vidíme tedy, že naše práce
není marná, že je korunována zdarem, což nás posiluje v práci další. Dosud jsem položili
jen základ k své práci a již vidíme na dnešní schůzi, že vzbudila velký ohlas…
(…)
Po jeho řeči p ř e č t e n y s t a n o v y a jednomyslně s c h v á l e n y. Poté
provedeny v o l b y. Za předsedu Slovenské rolnické jednoty zvolen dr. Pavel B l a h o,
předsedou výkonného výboru dr. Milan H o d ž a, za členy výkonného výboru posl. Ján
D u ch a j, posl. Janek B r á n e c k ý, dr. Ludobít M e d v e c k ý, rolník Šimon V l č e k,
a Štefan J a n š á k . Dále zvolen 40členný ústřední výk. výbor, do kterého zvoleni
zástupci z jednotlivých žup, m .j. děkan O k á n i k… Ustanoveny byly tyto výbory:
výbor pro h o s p o d á ř s k é š k o l s t v í, výbor t i s k o v ý, p r o a g r á r n í r e f o
r m u a zvolena d o z o r č í r a d a…“
(1)

Na zhomaždení prehovoril americký legionár Cabík

Citované podľa Valná hromada Slovenské Rolnické Jednoty v Turč. Sv. Martine, Venkov, roč. XIV., 15. 4.
1919, ss. 1-2

25. Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska vo veci
vyhlásenia stanného práva
25. 3. 1919
Vyhlásenie Maďarskej republiky rád 23. marca 1919 bolo na Slovensku hodnotené
ako zhoršenie situácie v strednej Európe. V tejto súvislosti vydal Vavro Šrobár už 25. marca
1919 nariadenie, ktoré vyhlasovalo na území Slovenska stanné právo. Na jeho základe však
došlo k perzekúcií i tých opozičných skupín, ktoré s udalosťami v Maďarsku nemali nič
spoločné. Spolu s ním bolo vydané ďalšie nariadenie, umožňujúce internovanie
nespoľahlivých osôb.
„Vzhľadom na udalosti, ktoré sa stali v Budapešti a na iných miestach
Maďarskej republiky, a vzhľadom na to, že za svoju prvú povinnosť považujem zaistiť
verejný poriadok a bezpečnosť života a majetku všetkého obyvateľstva a na základe
zákona Československej republiky z 10. decembra 1918 č. 64 Sb. z. a n.(1) a na základě
3. a 4. bodu § 12 LXIII. z roku 1912 vyhlasujem na celé územie Slovenska stanné právo
(štatárium) od hodiny vyhlásenia až do odvolania.“
(1)

Sbírka zákonů a nařízení republiky československé..

Citované podľa: Klimko, J.: Slovenská republika rád, Pravda, Bratislava 1979, s.131.
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26. Situačné správy na maďarsko-slovenských hraniciach
marec-apríl 1919
Neujasnenosť hraničnej línie medzi Slovenskom a Maďarskom viedla česko-slovenskú
vládu i vládu Maďarskej republiky rád ku snahe vojensky obsadiť významnú časť územia
protivníka a mierovú konferenciu vo Versaille postaviť pred hotovú vec. Preto na slovenskomaďarských hraniciach prepukali od jari 1919 stále intenzívnejšie ozbrojené zrážky, ktoré
obe strany dávali za vinu svojmu protivníkovi. Situáciu dokladujú situačné správy, posielané
do Prahy.
„Maďarské zpupné chování a vystupování nezná mezí. Po prohlášení Maďarska
republikou rad súčastňuje se též i civilní obyvatestvo nepřátelského vystupování proti
našemu vojsku.
Uvádějí se větší akce nepřítele proti Československé republice:
25. března: Stříleli Maďaři na stanici a most Komárno strojními puškami.
Velitelství 7. divize pohrozilo represáliemi, nebude-li od střelby upuštěno.
Maďaři ostřelovali silnici Vilke -Törincs(1) strojními puškami. Do Füleku(2)
přišla prý ruská bolševická vojska. Obyvatelé obce Janosi(3) společně s
maďarskými vojáky přepadli naši posádku v Rimavské Sobotě...
29. března: Větší nepřátelský oddíl se strojními puškami napadl naši hlídku
severně Velké Kerestúry...(4)
5. dubna: Odvedl nepřítel dobytek z Hardice(5) (jižně Töketerebes)(6). Nad
Bratislavou létal maďarský aeroplán, shazuje pobuřující provolání. Maďařizajali
dělostřelecký vůz doprovázený dvěma vojíny na silnici z Rimavské Soboty do
Tamasy...(7)
8. dubna: Množí se pokusy maďarských vojínů přiblížiti se našim hlídkám a vštěpovati
jim zásady bolševické a komunistické. Naše posádka ve Visku(8) napadena
civilním obyvatelstvem. Dvě naše čety v Perecze napadeny asi 1 000 Maďarů. Ve
2 hodiny odpoledne přeletěl maďarský aeroplán Dunaj směrem k Bratislavi.
Naše hlídka vypálila dvě rány, načež aeropán obrátil a Maďaři zahájili palbu
puškami, strojními puškami a vypálili ránu z děla. Vyslanému našemu
parlamentáři, který protestoval proti létání aeroplánů a střelbě ze strany
Maďarů, odvětil maďarský důstojník, že bude vždy stříleno, kdykoliv se naše
vojsko opováží stříleti na maďarské aeroplány. Upozornění našeho důstojníka, že
takové jednání opravňovalo by pak české vojsko k spravedlivým represáliím,
odpověděl maďarský důstojník, to že právě Maďaři chtějí vyprovokovati.
Přestřelky podél celé maďarsko-slovenské fronty se skorem denně opakují a
nabývají čím dále větších rozměrů.
Maďaři zatarasili a podminovali několik mostů, ležících bezprostředně jižně
demarkační čáry.
Jelikož naše protesty a vyhrůžky užití represálií nepomáhají a podplukovník Vix
opustil Budapešť, žádá se o informování příslušných kruhů v Paříži o vyzývavém
chování Maďarů, které má na naší straně vždy nové ztráty v zápětí a šíření se
bolševismu na hranicích slovensko-maďarských.
Naše vojsko má přísný rozkaz hájiti demarkační čáru a tuto na žádný pád
nepřekračovati.
Račte sprotředkovati vyrozumění nynejší maďarské vlády, že s obyvatelstvem
súčastňujícím se jakékoliv akce namířené proti československému vojsku, bude
nakládáno jako s bandou franktirerů.(9)“
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Z rozkazu ministrova:(10)
Hanf“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Trenč, okr. Lučenec.
Fiľakovo, okr. Lučenec.
Rimavské Janovce, okr. Rimavská Sobota.
Nové Hony, okr. Poltár.
Zemplínské Hradište, okr. Trebišov.
Trebišov.
Tomášovce, okr. Lučenec.
Vyškovce nad Ipľom, okr. Levice.
Partizánov.
Ministra národnej obrany Klofáča.

Citované podľa: Kocman, A., Pletka, V., Radimský, J., Trantírek, M, Urbánková, L.: Boj o směr vývoje
československého státu, I. Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1965, ss. 88-89.

27. Smrť M. R. Štefánika

4. 5. 1919

Spoluzakladateľ ČSNR a vo svojom čase najvýznamnejší slovenský politik Milan
Rastislav Štefánik zahynul 4. mája 1919 neďaleko letiska Ivánka pri Bratislave, kam sa
vracal, aby riadil činnosť česko-slovenských jednotiek, odolávajúcich maďarskému vpádu. Aj
keď jeho názory boli v mnohých ohľadoch dosť konzervatívne a v tomto smere sa už plne
nekryli s politickou realitou v ČSR, je jasné, že by na česko-slovenskej a rovnako tak aj na
samotnej slovenskej politickej scéne zaujal po svojom návrate špičkové postavenie
a s razanciou i rozhľadom mu vlastnými by presadzoval svoje záujmy. Jeho smrť vyvolala a aj
dnes vyvoláva mnoho dohadov a s nimi spojených emócií. Vzhľadom k tomu prinášame hneď
prvú správu o jeho smrti, spísanú ešte v ten istý deň plukovníkom Gavigliom, hlavným
dočasným veliteľom talianskeho letectva, určenú veleniu talianskej armády.
„14. apríla t.r. prišiel od vojenskej sekcie Talianskej mierovej delegácie v Paríži
tento telegram:
„Č. 4382 stop generál Štefánik odíde z Paríža vo štvrtok 17. t. m. Presný deň jeho
príchodu do Padovy sa nevie, pretože trať Torino-Padova prejde na etapy autom. Keď
tam dôjde, odíde rokovať s J. E. Badogliom.(1) Z rozkazu generála Cavallera.“
Na základe toho, ako aj predchádzajúcich ústnych inštrukcií Hlavného
veliteľstva, toto veliteľstvo zariadilo (ako potvrdil Operačný úrad Hlavného veliteľstva
fonogramom č. 104 257 z 13. apríla), aby k dispozícii pre spomenutého generála bol
pripravený jeden z najlepších strojov zn. Caproni 450, ktorý bol zárukou bezpečného
letu.(2)
Ako piloti stroja boli určení poručík Mancinelli Scotti a seržant pilot Merlini
Umberto, najlepší piloti v každom ohľade a s dlhoročou službou.
Okrem toho bolo zariadené, aby členom mužstva pri lete S. Pelagio – Viedeň bol
šikovný mechanik Aggiusti Gabriele.
Oneskorený príchod generála Štefánika a zlé atmosferické podmienky umožnili
ešte lepšiu prípravu.
Generál Štefánik prišiel na veliteľstvo ráno 30. apríla a vyjadril želanie nepristáť
vo Viedni, ale v Bratislave. Keď sme namietli, že naši piloti nepoznajú letisko
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v Bratislave, generál Štefánik nás ubezpečil o svojej kvalifikácii na lietadlá Farman
a Caprini a že letisko v Bratislave pokladá za dokonale vhodné pre pristávanie lietadiel
Caproni.
Prostredníctvo Česko-slovenského veliteľstva (v Bratislave – poznámka J.S.) sme
to postupne dvoma rádiogramami oznámili generálovi Piccionemu.(3)
1. Č. 104 360 z 30. apríla oznamoval:
„Československý minister vojny generál Štefánik, ak to počasie dovolí, odíde 2.
mája alebo neskôr z Campoformido s cieľom Bratislava na stroji Caproni 450 stop. Od
toho dňa je potrebné zariadiť, aby letisko uvedeného mesta bolo vybavené pristávacími
signálmi a neustále udržované v smere vetra stop. Okrem toho nech je pripravený
letecký benzín, oleje a dvaja skúsení mechanici pre lietadlá Caproni, prípadne o nich
požiadajte Taliansku leteckú misiu vo Viedni stop. Dočasný veliteľ letectva plukovník
Gaviglio.“
2. Č 104 361 oznamoval
„Žiadam súrne rádiom oznámiť podmienky na letisku v Bratislave, najmä
terénny podklad a dĺžkové a šírkové rozmery, ako ja podobu vzhľadom k mestu stop.
Dočasný hlavný veliteľ letectva plukovník Gaviglio.“
Na dva rádiogramy prišli nasledovné odpovede s dátumom 2. toho mesiaca:
1/a „Hlavnému veliteľstvu letectva pri Najvyššom veliteľstve stop
Č. 5996 prot.
Tajné stop. Letisko sa nachádza osem kilometrov na severovýchod od mesta
Bratislava, na východe je to najväčšie letisko od Prahy stop. Terén je tvrdý a výborný
stop. Generál Piccione.“
2/a „Hlavnému veliteľstvu letectva pri najvyššom veliteľstve stop. Č. 543 prot.
Stop.
Žiadam urýchlene oznámiť generálovi Štefánikovi tento telegram stop. Podľa
všetkých inštrukcií hneď po svojom príchode som dal upraviť pristávací terén v okolí
Bratislavy stop. Tento terén rozsiahly a výborne prístupný je situovaný 12 kilometrov
na severovýchod od mesta a pri vstupe do Vajnor (Wienern), vyznačený je bielym
podkladom a pristávacie T sa kladie každý deň stop. Veľmi úctivo veliteľ Fournier stop.
Generál Piccione.“
Generál Štefánik vyjadril ešte želanie odletieť skôr z Campoformida než
z Padovy, aby sa čo najviac predišlo poruche motora. Lietadlo sa zo S. Pelagio do
Campoformida presunulo v poriadku 1. mája. Tu bolo prikryté, prezreté a všetky časti
boli skontrolované, aby sme získali istotu.
Je zbytočné pripomínať, že na letiská S. Pelagio a Campoformido každý deň
prichádzajú poveternostné správy z Viedne a Thoru. Lietadlo odletelo v poriadku dnes
ráno o 8,07 a na oblohu nad Bratislavou prišlo o 11,30. Veliteľstvo nemá iné správy
okrem rádiotelegramu č. 5481, ktorý prepisujeme:
„Hlavnému veliteľstvu letectva najvyššieho veliteľstva stop. Caproni 11 495,
ktoré došlo nad Bratislavu o 11,30, sa následkom nehody rozbilo v blízkosti letiska stop.
Posádka a cestujúci všetci mŕtvi stop. Podpísaný major Noseda.“
Veliteľstvo nevie, čomu pripísať toto vážne nešťastie a ani nemôže vytvárať
hypotézy, keďže nemá nijaké podklady a tiež preto, že let prebiehal v úplnom poriadku.
Prikázalo však, aby vec z hľadiska aeronautického vyšetril major letectva Francesco
Vece, pridelenec Talianskej misie pre prímerie vo Viedni. Výsledok včas oznámime.
Dočasný veliteľ letectva plukovník Gaviglio.“
(1)

Pietro Badoglio, taliansky maršal (1871-1956), ktorý roku 1919 najprv viedol mierové
rozhovory a potom sa stal náčelníkom generálneho štábu talianskej armády.
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(2)
(3)

Zo znenia celého dokumentu je zjavná jasná nervozita a snaha dokázať skutočnosť, že
talianska armáda nenesie za smrť M. R. Štefánika žiadnu zodpovednosť.
Generál Luigi Giuseppe Piccione nedokázal zastaviť nápor maďarských jednotiek.
Stále viac sa dostával do konfliktu s francúzskymi dôstojníkmi, ktorí začali riadenie
našej armády preberať, takže ho 4. júna 1919 vo funkcii veliteľa česko-slovenskej
brannej moci nazhradil francúzsky generál Maurice Pellé (1863-1924).

Citované podľa: Husár, J.: Musel generál M. R. Štefánik zahynúť? (Fakty, svedectvá, dokumenty), Bratislava
2000, dok. č. 1.

28. Správa poručíka Janíka o situácii na Slovensku
pred 9. 6. 1919
Dňa 27. apríla 1919 na základe rozhodnutia dohodového vojenského velenia vstúpili
česko-slovenské jednotky na územie Maďarska, s cieľom obsadiť v rámci neutrálnej zóny
strategicky a hospodársky dôležitú oblasť Miškolca. Tato akcia bola koordinovaná s
postupom rumunskej armády. Jednotky Maďarskej republiky rád do 27. mája zatlačili československé jednotky späť , 30. mája 1919 prelomili front a postupovali do vnútra Slovenska.
Situáciu popisuje por. Janík vo svojom hlásení Ministerstvu národnej obrany, pričom i jeho
správa je plná subjektívnych názorov.
„Ve dnech 29. 5.-2. 6. byla situace v pohraničí Slovače se sovětskou republikou
maďarskou velmi vážná, plna nebezpečných momentů pro náš stát. Maďarské
obyvatelstvo naší republiky po pádu Miškovce bylo před revolučním výbuchem zejména
v Košicích. Toto položení podporováno bylo vědomím, že má v ruce zbraně a postupující
politické komilitony.(1) Dále to bylo vědomí připravovaných situací se strany Italů a
vrchního vojenského vedení těchže ... A konečně příčinou těchto nadějí nám
nepřátelských živlů byly i těžké chyby a nepořádky u nás, o nichž rozvratný živel
maďarsko-bolševistický byl velmi dobře zpraven.
Zjevnými nepřáteli ukázali se Italové a naši administrativní i správní úředníci
národnosti maďarské.
Maďarský bolševism pracuje v poslední době důvody nacionalistickými.
Rafinovanou agitací vnášen jest do našich řad zmatek. Operuje se tu hrozbou, že Češi
chtějí Slováky počeštit. Bohužel jsou i bratři Slováci, kteří toto bolševistické heslo
akceptují. Pochopitelně tyto věci zajdou i do armády. Jsou to hlavně Slováci, kteří jako
vojíni naší republiky v těžké chvíli utekli od svých povinností, ale jsou to také Češi, kteří
opustili svá místa v hodině nebezpečí...
Příčina našich neúspěchů leží mimo jiné v tom, že vojsko jest nespokojeno.
Nespokojenost jest dvojího druhu: Věcná - jsou nespokojeni s důstojníky a za druhé
morální: Vojsko jest si vědomo toho, že slouží jen malí lidé a dobře situovaní nejen že se
vyhýbají, ale neslouží vůbec...
Všeobecné poznámky
Když se nám ve dnech 31. 5. - 2. 6. 1919 všechno bořilo pod nohama, ukázali
neobyčejné schopnosti někteří naši bratři...
Dnes je situace urovnanější, ne tak beznadějná. Postup Maďarů byl zastaven z 1.
6. na 2. 6. 1919. Vojáci ne nadarmo točili se dozadu k svému ministerstvu, díky, oni se
nezklamali a to bude největší vzpruhou...
Z rozběhnutého vojska jsou tvořeny opět vojenské formace. Centr budou Košice,
kde pod velením italského dobr.(2) poručíka Krupky (velmi dobrý důstojník) a bývalého
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rakouského důstojníka poručíka Petra utvořena 1. setina...
Služba bezpečnostní
Košická vojenská policie velmi dobrá a statečná. Koná řádně své povinnosti a i v
nejhorší situaci ukazovala takt ve svém přísném jednání.
Četnictvo
Zklamalo prosto. Většina bezdůvodně opustila svoje posty.
Zdravotnictví
V přifrontovém pásmu nedostatek lékařů. Léčiv a obvazových látek jest dosti.
Schází dopravní frontové prostředky (sanitní auta).
Vojenské úřady
V Košicích byly tři vojenské úřady a to Zemské velitelství, Posádkové velitelství a
štáb operujících vojsk.
Při vydávání rozkazů si každý osobuje právo. Stává se, že příkazy vzájemně
kolidují. Vznikají rozpory s kompetenci. Nesmyslné vytahování se jeden nad druhého a
věc tím úžasně trpí.
Tak stav v poslední době, zejména od 30. 5. do 2. 6. 1919 byl takový, že v
nejdůležitějších úřadech místních podstatně nevěděli nic, co se děje na frontě, poněvadž
neměli s vojskem nutného spojení a sami na frontu nešli (generál Schnöbl a operační
štáb). Na frontě jest nedostatek map a v Bratislavě u železničního ředitelství se jich válí
celé bedny a ředitelství neví, co s nimi a kam patří a Zemské velitelství je ani nehledá.
Na frontě vznikne zmatek a Zemské velitelství vydává příkaz evakuovati. Na 200
důstojníků vyjíždí zmateně do Košic a nikoho z nich ani nenapadne vzít pušku a jít do
boje - on jest od zemského velitelství a to nebojuje. Obviňuji všechny důstojníky
Zemského velitelství, že svým ukvapeným jednáním zavinili veliký zmatek, který vznikl
proto, že oni sami šířili nepravdivé a nervosní zprávy po celé cestě kudy jeli. Dále, že
ozdobivše své vozy, ujížděli z fronty s plnými láhvemi vína, děvčaty a zpěvem (vlak
Zemského velitelství). Zemské velitelství v nynějším personálním sestavení jest pro náš
státní zájem permanentním nebezpečím. To jest společnost chlebařů - a ne svědomitých
pracovníků...
Politická (3)
Všechna města, úřady vojenské, správní a administrativní na Slovači
prostoupena jsou živlem maďarským nebo k Maďarii inklinujícím. Slovák v širokém
měřítku vzato nedůvěřuje nám a podléhá svodům rafinované agitace maďarské.
Poplašné zprávy, které se až do Prahy dostaly, mají své opodstatnění v tom, že na
každém poštovním úřadu a na každé stanici a i přes jednu strážní budku sedí člověk
blízký Maďarům. Pochopitelně z radosti nad pádem Miškovců, že telegrafuje nebo
telefonuje o pádu Lučence, Bratislavy, Nitry atd., jen aby zvyšoval zmatek, který může
přinést prospěch jeho věci.
Máme-li žalovat na někoho - tu spravedlivě ukažme i chybu vlastní. Já jsem tyto
mnohé chyby viděl a ukazuji na ně. Politické vedení Maďarů má široko rozvětvený
aparát agitátorů po celé Slovači. Socialismus je zde tak primitivně chápán i hlásán jako
na Rusi. Lid slovenský, zejména pracující třídy jeho, jsou podobně ruským založeni a
pomyslíme-li, že bolševici maďarští hodně naladili na nacionální struny, pochopíme, že v
našem týlu je nebezpečí organisovaných vzpour. Bohužel, že k této katovské práci na
naší republice propůjčují se i někteří čeští lidé (Kříž a jiní)...“
Janík, poručík“
(1)
(2)
(3)

Spolubojovníkov.
Dobrovolnického.
Uvedená časť sa nesie v znamení jednostranných záverov a hodnotení.
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Citované podľa: Kocman, A., Pletka, V., Radimský, J., Trantírek, M, Urbánková, L.: Boj o směr vývoje
československého státu, I. Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1965, ss. 227-229.

29. Telegram G. Clémenceaua maďarskej vláde

7. 6. 1919

Postup maďarských jednotiek do vnútra Slovenska ostro odsúdili vedúci predstavitelia
Dohody. Francúzsky ministerský predseda Georges Clémenceau vo svojom telegrame
pohrozil maďarskej vláde sankciami. Boje však pokračovali naďalej a maďarské jednotky sa z
územia Slovenska stiahli až po 13. júni 1919, keď mierová konferencia rozhodla o stanovení
slovensko-maďarských hraníc.
„Spojené a Pripojené vlády povolávají zástupce Uherské vlády do Paříže před
mírovou konferenci, aby tam obdrželi vysvětlení o skutečných hranicích Uher. Současně
Maďaři podnikají neoprávněné a prudké útoky, aby obsadili Slovensko. Zatím co
Spojené a Připojené mocnosti projevili své odhodlání ukončit veškeré zbytečné
krveprolévání tím, že 2-krát zastavili armádu rumunskou, která jednou přerušila
hranice určenou příměřím a po druhé překročila neutrální pásmo a zabránili jim
táhnouti na Budapešt; zdrželi také armády srbské a francouzské na jižní hranici Uher.
Za těchto okolností je budapešťská vláda formálně vyzvána učiniti bezodkladně přítrž
útokům na Československo. Jestliže uherská vláda nevyhoví tomuto vyzvání, jsou
spojené a připojené vlády bezpodmínečně rozhodnuty použíti opět krajních opatření,
aby donutili Uhry k zanechání nepřátelství a podvolení se neochvějné vůli Spojenců. Jest
nutno odpověděti na tento telegram do 48 hodin.“(1)
(1)

Už 1. júna 1919 bola v dôsledku predošlého zásahu M.R. Štefánika vymenená
talianská vojenská misia za francúzsku. Od generála Piccioniho prevzal velenie na
Slovensku francúzsky generál Eugen Mittelhauser (1873-1948) a velenie jednotlivých
divízií generáli Schuhler, Charbord, Paris a Destreman. Veliteľom čs. brannej moci sa
stal vedúci francúzskej vojenskej misie v Prahe generál Pellé.
Citované podľa: Šolc J.: Slovensko rozdelené 1919, Obzor, Bratislava 1969, ss. 89-90.

30. Oznámenie S. Pichona dr. K.Kramářovi - predsedovi vlády ČSR
14. 6. 1919
V júni 1919 bola po prvý krát presnejšie vymedzená hranica medzi Slovenskom
a Maďarskom. Definitívnu podobu jej síce dala až o rok neskôr – 4. júna 1920 Trianonská
konferencia, ale jún 1919 postavil jej pevné základy. Informáciu o priebehu tejto hranice podal
14. júna 1919 z Paríža vtedajšiemu ministerskému predsedovi prvej česko-slovenskej vlády
Karlovi Kramářovi generálny tajomník mierovej konferencie Stephen Pichon (1857-1930).
Uverejňujeme najpodstatnejšiu časť prílohy č. 1. k tomuto listu, ktorá hranicu vymedzuje.
Dokument je preložený do slovenčiny.
„...Od kóty 123(1) ... až k toku Batára, 1 km 200 m východne od Magošligetu;
čiara bude určená na mieste;
odtiaľ tok tejto rieky po prúde, potom tok Tisy po prúde až k bodu, ktorý bude
122

určený po prúde od Badaló a v blízkosti tejto dediny;
odtiaľ na severozápad až k bodu, určenému v bezprostrednej severovýchodnej
blízkosti Daróca (Dravce)...
odtiaľ na severozápad až ku stoku Čiernej Vody s Čarondou:
má sa určiť na mieste čiarou, ktorá ide cez kótu 179...
odtiaľ tok Čarondy po prúde až k bodu, ktorý sa má zistiť na území pre
administratívnu hranicu medzi stolicou Sabolčskou a Berežskou;
odtiaľ na západ až k toku Tisy, kde je pretínaná vyššie označenou hranicou,
prechádzajúcou z pravého brehu:
čiara bude určená na mieste;
odtiaľ po prúde až k bodu, vcelku 2 km východojuhovýchodne od Čopu, kde je
pretínaný administratívnou hranicou medzi stolicami Užhorodskou a Sabolčskou: tok
Tisy:
odtiaľ po prúde až k bodu, ktorý bude určený na území východojuhovýchodne od
Tarkána: tok Tisy;
odtiaľ všeobecne na západ až k bodu na toku Roňvy, 3 km 700 m severne od
mostu medzi mestom a nádražím Nového Mesta p. Šiatrom:
na mieste má sa určiť čiara, ktorá ponechá Česko-Slovensku tieto miesta: Tarkan,
Perebník, Örös (Strážné), Malý Kežved, Streda n. Bodrogom, Bodrogszög, Borša
a Maďarsku Damác, Láca ... čiara ide cez Bodrog a pretína železničný trojuholník
juhovýchodne od tohto mesta tak, že ponechá na česko-slovenskom území celú
železničnú trať Košice-Čop;...
čiara, oddeľujúca údolie Bodvy na severe a Rakace na juhu, ponechávajúc
v každom prípade maďarskému územiu cestu na horskom chrbte juhovýchodne od
Buzity;
odtiaľ na západoseverozápad až ku kóte 431, 3 km juhozápadne od Turne:
čiara sa má určiť tak, že ponecháva Česko-Slovensku Jánok, Horváty a Venégi...
odtiaľ na juhozápad až ku kóte 278 južne od stoku Slanej a Rimavy...
odtiaľ na juhozápad až ku kóte 485, 10 km východoseverovýchodne od SalgoTarján (Šalgov-Tarjany):
odtiaľ na západoseverozápad až ku kóte 727...
odtiaľ k až bodu na toku Ipľu, 1 km 500 m severovýchodne od Tarnóc
(Tarnovce):
má sa určiť na mieste čiara, ktorá ide cez kótu 312 a medzi Tarnovcami a
Kalondou;
odtiaľ až po prúde, až k ohybu, ktorý tvorí 1 km južne od Tešmaku: tok Ipľu;
odtiaľ na západ, až k miestu toku Ipľu, 1 km na západ od železničnej odbočky od
Tesa (Teša):
odtiaľ po prúde až ku stoku s Dunajom tok Ipľu;
odtiaľ proti prúdu až k bodu, ktorý bude určený na mieste 4 km západne od Bratislavy,
ktorý je spoločným bodom troch hraníc: Česko-Slovenska, Maďarska, Rakúska:
hlavný tok Dunaja.“(2)
(1)
(2)

Vymedzenie slovensko-maďarskej hranice začína u kóty 123, ležiacej na
najzápadnejšom výbežku Podkarpatskej Rusi a postupuje od východu Slovenska k jeho
západu, takže konči za Bratislavou.
Hranica mala v týchto miestach viesť stredom Dunaja. To vytváralo nepriaznivú
strategickú situáciu pre prípadnú obranu Bratislavy. Na základe toho mierová
konferencia 11. augusta 1919 priznala ČSR právo na územie Petržalky a jej okolia,
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ležiacej na pravom brehu Dunaja. Čs. jednotky toto územie 14. augusta 1919 obsadili.
Citované podľa: Kol.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, zv. II.Národné literárne centrum,
Bratislava 1998, ss. 94-95

31. Telegram predsedu slovenskej Revolučnej rady A. Janouška,
zaslaný česko-slovenskej vláde v Prahe
18. 6. 1919
Vo svojom útoku na Slovensko začiatkom júna 1919 obsadili vojenské jednotky
Maďarskej republiky rád 2/5 slovenského územia, hlavne na východnom a strednom
Slovensku. Ich postup bol zastavený len vypätím všetkých síl. Na obsadenom území bola 16.
júna 1919 vyhlásená Slovenská republika rád, ktorá sa udržala dva týždne. Vznik SRR
oznámil jej predseda, český socialista Antonín Janoušek (1877-1941) listom na Mnisterstvo
zahraničných vecí v Prahe.
„Dnešním dnem vyhlásil proletariát na Slovensku v oblasti vojenskou konvencí
dne 13. listopadu 1918 určené radovou republiku; ujmuli jsme se, opírajíce se o
dělnictvo a ozbrojenou radu proletariátu, moci, splnomocnili jsme stanovené lidové
komisaře, aby se ujali státní správy. Vysloveně prohlašujeme, že Slovensko dnešním
dnem náleží výhradně slovenskému dělnému lidu; v čele radové republiky jsou
postaveni v plné majoritě státní komisaři, socialisté, Slováci. Taktéž i veškerá správa
stolic jest v majoritě výhradně v rukou dělnictva slovenského, presidium s právem
zplnomocněného jest v rukou Čecha socialisty a též i státní lidový komisariát finanční
jest socialistou Čechem spravován. Vláda radové republiky slovenské nemá žádného
nepřátelského úmyslu proti vaší republice. Jsme si vědomi, že v čele vaší republiky stojí
muž světového rozhledu, zvučného vědeckého jména, který jest si úplně vědom, že vlny
sociální revoluce neminou světovou válkou a kapitalismem vysávané státy. Jeho, jakož i
naší jedinou snahou jest, aby revoluce byla bez poruch, aby nepřinášela anarchii a
nebyla znemožněna administrativa státní, bezpodmínečně nutná pro život státního
organismu za změněné formy. Naší nejvřelejší snahou jest tudíž žíti v nejužší státní
nedělitelné spojitosti s českým proletariátem, který jest krví naší krve, soudruhem
naším na Moravě, Slezsku a v Čechách. prohlašujeme, že nestojíme naprosto v žádném
nepřátelství a válečném stavu a všemi prostředky a při všech příležitostech dáváme
najevo naše soudružské a bratrské cítění s českým proletariátem, že s ním chceme v
nedělitelném státním svazku pracovati pro všeobecný mír a pro prosazení moci
proletariátu všech národů.
Antonín Janoušek“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 295.
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32. Vznik Univerzity J. A. Komenského

11. 7. 1919

Dňa 26. júna 1919 Národné zhromaždenie československé, ako sa náš vtedajší
parlament oficiálne nazýval, prijal zákon č. 375 o zriadení Československej štátnej univerzity
v Bratislave, ktorá nahradila predošlú - aj keď krátko existujúcu - Alžbetínsku univerzitu.
Pretože zákon o jej vzniku vstúpil v platnosť dňom vyhlásenia, za dátum jej vzniku sa pokladá
11. júl 1919, kedy zákon vyšiel v Zbierke zákonov a nariadení. Nová univerzita bola už 11.
novembra 1919 premenovaná na Univerzitu J. A. Komenského.
„Číslo 375.
Zákon ze dne 27. června 1919,
kterým se zřizuje československá státní univerzita v Bratislavě
Se schválením Národního shromáždění československého nařizuje se:
§ 1.
V Bratislavě se zřizuje místo bývalé maďarské univerzity československá
státní univerzita o čtyřech fakultách: právnické, lékařské, přírodovědecké a
filosofické. Přednášky se konají buďto česky nebo slovensky.
§ 2.
Provésti tento zákon se ukládá vládě.
§ 3.
Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy bude vyhlášen.
T.G. Masaryk, v. r.
Švehla v. r.
v zastoupení min. předsedy a za ministra vnitra
Dr. Stránský v. r.
Dr. Rašín v. r.
Prášek v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Soukup v. r.

Dr. Winter v. r.
Dr. Hruban, v. r.
Staněk, v. r.
Klofáč v. r.
Habermann v. r

Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
jako ministr pro zásobování lidu a za ministra věřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy.“
Citované podľa: Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka LXXIX, vydaná dňa 11. júla 1919

33. Otvorený list A. Hlinku predsedovi vlády ČSR V. Tusarovi
22. 8. 1919
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Dňa 22. augusta 1919 napísal Andrej Hlinka otvorený list predsedovi vlády
Vlastimilovi Tusarovi (1880-1924), v ktorom ho vyzval k zmene politiky voči Slovensku.
Pretože nedostal žiadnu odpoveď, vydal sa 28. augusta 1919 do Paríža, aby na mierovej
konferencii predložil sťažnosti Slovákov na neplnenie Pittsburskej dohody, zaručujúcej
Slovensku autonómiu. Za tento čin bol po návrate domov v noci z 11. na 12. októbra 1919
zatknutý, väznený v Čechách až do 28. apríla 1920, kedy bol zvolený za poslanca.
„Pánu Minister Prezidentovi
v Prahe
Dopis Blahorodia Vášho z 11. srpňa b.r. pod č. 324/19 R.T. som s podlžnou úctou
v známosť vzal a kochal som sa tou sladkou nádejou, že na Slovensku konečne zavládnu
normálne a ústavné pomery.
Zklamal som sa náramne a roztrpčený som celý v duši nielen ja a moji pol.
stúpenci, ale celý slovenský národ. Rany a krivdy sa každodenne množia a prevyšujú
všetku mieru. Ston utláčaného a depauperisovaného(1) ľudu prevyšuje všetku
obrazotvornosť.
NEMÁME SLOBODY TLAČE A SHROMAŽĎOVANIA
Nemáme ústavy, nemáme shromažďovacieho práva. Naše práva sú nohami
šliapané. Slovensko nie je slobodné.
Ako dôkaz pripojujem dva dokumenty. 32 číslo nášho “Slováka” a zápisnicu o
žilinskom sriaďujúcom shromaždení “Orla”. Dokumenty tieto dokazujú, že tu máme do
činenia s úradným boľševizmom. Nech hovoria samé písma. Čo vykonal Sobotka,
policajný kapitáň, to je čin Džingis kána. Keď ho my vopred upomneme, že
sociáldemokrati hodlajú shromaždenie rozbiť a keď nám slávnostne garantuje za
pokojný priebeh shromaždenia, on čo vykoná? Shromaždeným ľuďom vyhnaných
agent-provokateurov nám vojskom dnu dovedie, miesto poriadku vojsko na nás
došikuje, čím Žilinu do revolučného chvenia doviedol.
Keby som sa nebol obával o ľudské životy a chcel novú Černovú dovoliť,(2)
žiaden český vojak by nebol na žive ostal. Pán Sobotka miesto provokateurov ľud dal
biť kolbami, úradné osoby mu nič neplatili; župánom vyslaného komisára dr.
Folkmanna zneuctili. Slovom popáchal celý rad nezákoností. Toto žiada bezodkladnú
satisfakciu a odstránenie pána Sobotku, ak len nechcete Slovensko úplne stratiť.
Číslo 32. Slováka dokazuje neudržateľnosť vojenskej cenzury. Čo chce vojenská
cenzura s “Chýrnikom”? Čo to interesuje vojenského cenzora, kto má byť na Slovensku
biskupom, Čech, alebo Slovák? Čo má vojenský cenzor s tým, čo sa stalo v
Štubnianskych Tepliciach alebo Trenčíne a Žiline pri zakladaní “Orla”? Takýmto
spôsobom sa môže riadiť Kongo, Alaska alebo India, ale slobodné Slovensko nikdy.
Následkom tohoto žiadam bezodkladu odvolanie neodôvodnenej cenzury. Nestane-li sa
to bezodkladne, budeme nútení dovolávať sa aeropagu(3) vzdelaného sveta, a mierovej
konferencie v Paríži.
BEZ PRÍČINY ZAPIERAJÚ A INTERNUJÚ ĽUDÍ
Redaktora “Slovenských ľudových novín” d.p. Floriána Tománka dňa 18.
augusta internovali do Ilavy. Príčiny neviem, ale asi tuším. Hovorí pravdu medzi
neobmedzeným a nezodpovedným vladárom Slovenska. Píše-li Tománek nepravdu, nech
ho súdia. Ale časopis prepustia. Cenzura, ktorá nás hrdúsi v ňom ničoho nenájde, a tu
jedného krásneho dňa ho vsadia do chládku. To je parodia slobody.
ĽUD NEMÁ ČO JESŤ
Slovenskí vojaci sa ponosujú na zlú stravu, na to, že oni v Čechách dostávajú
denne 3 koruny. Ľud nemá čo jesť. Celé tlupy ľudu chodia do Nitry a Dolného Trenčína
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po múku. Na ceste prestoja celé martýria. Múka americká, na ktorú sme odhlasovali v
budžete miliony, na Slovensku sa predáva po 5,04 K. Cukor dostáva sa ako rez vo
vreciach, čo budí všeobecnú nespokojnosť.
PROFESORI URÁŽAJÚ NAŠE NÁBOŽENSKÉ CITY
Učitelia a učbári v školách urážajú naše náboženské city. Na Slovensku už je
sotva svätyňa, kapľa, alebo socha...
SHROMAŽĎOVANIA SÚ NEPOVOĽOVANÉ, ALEBO UMELO ROZBÍJANÉ, AKO
U TRENČÍNA A ŽILINE
Na Slovensku panujú nevolení poslanci, ministri a úradníci.
SLOVENSKÍ ÚRADNÍCI A UČITELIA SÚ UKRIVDENÍ
Slovenskí úradníci a učitelia sú ukrivdení, prečo oni slúžiť nechcú, ako to učinili
dozorcovia škôl. Dobrým Slovákom sa nadáva do maďarónov, čím sa nálada len
roztrpčuje. Slovákom sa vôbec neverí, a do každého úradu sa za dozorcu postaví Čech.
Toto všetko žiada bezodkladné riešenie a lúčenie bôľnych bodov.
Poneváč, ale márne klopeme, voláme a žiadame: nútení sme sa obrátiť na Paríž,
aby tam boli pripustení a vypočutí neúradní Slováci, a aby sa takto pánom Prezidentom
republiky písomne zaručená autonómia Slovenská čím skôr v život uviedla, a Slováci na
základe Wilsonových zásad o svojom osude slobodne a nie nútene rozhodovať mohli,
Poneváč martinská porada dňa 18. októbra 1918, nezastupovala celé Slovensko.
Toto hovorím ako predseda Slovenskej ľudovej strany, ku ktorej sa dnes väčšina
slovenského národa hlási.
Ružomberok, dňa 22. augusta 1919.
Andrej Hlinka, člen Národného shromaždenia a predseda ľudovej stany.“
(1)
(2)
(3)

Zchudobnelého.
Viď dokument „Správa o streľbe v Černovej 27. 10. 1907“ predchádzajúcej kapitoly.
Na athénskom vŕšku Aeropagos zasadal athénsky snem.

Citované podľa: Slovák, Ročník II., 30. 8. 1919, s.1

34. tzv. Malá Saint Germainská zmluva

10. 9. 1919

Uznesením spojencov bola k Česko-Slovensku pripojená Podkarpatská Rus, ktorej v
Zmluve Česko-Slovenska so Spojenými štátmi americkými, Veľkou Britániou, Francúzskom,
Talianskom a Japonskom, bola zaručená autonómia. Zmluva ďalej zabezpečovala občianske
práva obyvateľov Česko-Slovenska.
„SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, ŘIŠE BRITSKÁ, FRANCIE, ITÁLIE A
JAPONSKO, čelné mocnosti spojené a přidružené
s jedné strany
a ČESKOSLOVENSKO,
se strany druhé;
hledíce k tomu, že spojení, které druhdy trvalo mezi bývalým královstvím
českým, markrabství moravským a vévodstvím slezským s jedné strany a s ostatními
územími bývalého mocnářství rakousko-uherského se strany druhé navždy a zcela
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přestalo a hledíce k tomu, že národy Čech, Moravy a části Slezska, jakož i národ
Slovenska se z vlastní vůle rozhodly spojiti se a skutečně se spojily spolkem trvalým za
účelem vytvoření státu jednotného, svrchovaného a samostatného, s názvem Republika
Československá;
že národ jihokarpatských Rusínů připojil se k tomuto spolku;
hledíce k tomu, že republika československá vykonává skutečně svrchovanou
státní moc na území výše jmenovaných a že byla již uznána ostatními vysokými
smluvními stranami za stát svrchovaný a samostatný;
Spojené státy americké, říše britská, Francie, Itálie a Japonsko s jedné strany,
potvrzujíce své uznání státu Československého v hranicích určených či ve hranicích, jež
jest určiti ve shodě s dnešní Mírovou smlouvou s Rakouskem, za člena rodiny Národů,
svrchovaného a samostatného;
Československo pak se strany druhé, přejíc si uvésti ve shodu své řády se
zásadami svobody a spravedlnosti a dáti toho bezpečnou záruku všechněm obyvatelům
území, nad nimiž vzalo na sebe státní svrchovanost;
vysoké smluvní strany, starostlivy toho, aby zajistili provádění článku 57tého
jmenované mírové smlouvy s Rakouskem,(1)
ustanovily za tím účelem své zástupce... (2)
kteřížto ... se dohodli o těchto podmínkách:
HLAVA I.
ČLÁNEK 1. Československo se zavazuje, že výminky, obsažen ve článcích 2. až 8.
této hlavy budou uznány za základní zákony, že žádný zákon nebo nařízení, nebo úkon
úřední nebude v odporu nebo nesouhlasu s těmito výminkami a že žádný zákon, nařízení
nebo úkon úřední proti nim nebude míti moci.
ČLÁNEK 2. Československo se zavazuje, že poskytne všem obyvatelům úplnou a
naprostou ochranu jejich života a jejich svobody, bez rozdílu jejich původu, státní
příslušnosti, jazyka, rassy nebo náboženství.
Všichni obyvatelé Československa budou míti právo, aby volně vykonávali jak
veřejně, tak i soukromě jakékoliv vyznání, náboženství nebo víru, jejichž výkon nebude
v neshodě s veřejným pořádkem a s dobrými mravy.
ČLÁNEK 3. S výhradou zvláštních ustanovení smluv níže uvedených
Československo uznává za československé občany ipso facto(3) a bez dalších formalit
státní občany německé, rakouské a uherské, kteří v den, kdy vejde v platnost tato
smlouva, mají, a to podle okolností, bydliště nebo právo domovské na území, které je,
nebo bude uznáno za část Československa, podle mírových smluv s Německem, s
Rakouskem a s Uherskem, po případě podle jakýchkoliv smluv, uzavřených za účelem
uspořádání nynejších poměrů...
ČLÁNEK 4. Československo uznává za státní občany československé ipso facto a
bez dalších formalit osoby, jež jsou státními občany německými, rakouskými, či
uherskými, a které se narodily na území shora jmenovaném z rodičů, mající tam, a
podle okolností, bydliště nebo právo domovské, i když ony osoby samy v den, kdy vejde
v platnost tato smlouva, tam nemají bydliště, nebo podle okolnosti práva domovského...
ČLÁNEK 5. Československo se zavazuje nečiniti žádných překážek vykonání
práva opce, stanoveného smlouvami uzavřenými či smlouvami, které budou uzavřeny
mocnostmi spojenými a přidruženými s Německem, s Rakouskem, či s Uherskem a
dovolujícími zájemníkům získati či nezískati státní občanství československé.
ČLÁNEK 6. Státního občanství československého nabude ipso facto již pouhou
skutečností, že se zrodil na území československém, každý, kdo nemá rodem jiného
státního občanství.
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ČLÁNEK 7. Všichni státní občané českoslovenští budou rovni před zákonem a
budou používati stejných práv občanských a politických bez ohledu na svou rassu, jazyk
nebo náboženství...
Bez ohledu na to, že by vláda československá zavedla nějaký úřední jazyk, bude
poskytnuta státním občanům československým jiného jazyka než českého, přiměřená
možnost, aby před soudy používali svého jazyka jak ústně, tak písemně.
ČLÁNEK 8. Se státními občany československými, náležícími k menšinám
národnostním, náboženským, neb jazykovým, bude po právu a ve skutečnosti za
stejných záruk nakládáno stejně, jako s ostatními občany československými. Zvláště
budou míti stejné právo, aby zakládali, řídili a spravovali vlastním nákladem ústavy
lidumilné, náboženské a sociální, školy a jiné ústavy výchovné, s právem, aby tam volně
používali svého jazyka a tam vykonávali náboženství.
ČLÁNEK 9. Pokud jde o veřejné vyučování, vláda československá poskytne ve
městech a v okresích, v nichž je usedlý značný zlomek občanů československých jiného
jazyka než českého, přiměřené příležitosti, zajišťující, aby dětem těchto
československých občanů se dostalo vyučování v jejich řeči. Toto ustanovení nebude
však vládě československé brániti, aby učinila povinným vyučování řeči české.
V městech a v okresích, v nichž je usedlý značný zlomek občanů
československých, náležejících k menšinám náboženským nebo jazykovým, zabezpečí se
těmto menšinám slušný podíl na požitku a používání částek, které mají býti vynaloženy
na výchovu, náboženství neb lidumilnost z veřejných fondů podle rozpočtu obecních neb
jiných.
HLAVA II.
ČLÁNEK 10. Československo se zavazuje, že zřídí území Rusínů jihokarpatských
ve hranicích, určených čelnými mocnostmi spojenými a přidruženými, jako
samosprávnou jednotku v rámci státu československého, vybavenou samosprávou
nejširší, slučitelnou s jednotností státu československého.(4)
ČLÁNEK 11. Území Rusínů jihokarpatských bude mít samosprávní sněm. Onen
sněm bude mít zákonodárnou moc ve věcech jazykových, vyučovacích a náboženských,
jakož i v otázkách místní správy a ve všech ostatních otázkách, které zákony státu
československého mu přidělí. Guvernér území rusínského bude jmenován presidentem
Republiky československé a bude odpověden sněmu rusínskému.
ČLÁNEK 12. Československo souhlasí, aby úředníci na území rusínském byli
vybíráni, pokud možno, z obyvatelů onoho území.
ČLÁNEK 13. Československo zaručuje území Rusínů spravedlivé zastoupení v
zákonodárném sboru Republiky československé, do něhož ono území vyšle poslance,
zvolené podle ústavy Republiky československé. Tito poslanci nebudou však míti práva
hlasovati ve sněmu československém ve všech oněch otázkách zákonodárných, které jsou
přikázány sněmu rusínskému.
ČLÁNEK 14. Československo souhlasí s tím, že předpisy hlav I. a II. pokud se
týkají příslušníků menšiny rasové, náboženské nebo jazykové, zakládají závazky zájmu
mezinárodního a požívají záruky Společnosti národů. Nesmějí se měniti, nedá-li k tomu
souhlasu většina v Radě společnosti národů. Spojené státy americké, říše britská,
Francie, Itálie a Japonsko se zavazují neodepříti svého souhlasu takovým změnám oněch
článků, které v předepsané formě byla schválila většina Rady společnosti národů...(5)“
(1)
(2)

Zmluva s Rakúskom bola podpísaná v ten istý deň 10. 9. 1919 na záver rokovania
mierovej konferencie v Saint Germain-en-Laye.
V ďalšej časti sú uvedení všetci zástupcovia uvedených zmluvných strán.
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(3)
(4)
(5)

Už tým.
Články Hlavy 3. neboli splnené a Podkarpatská Rus autonómiu dostala až 19. 11.
1938.
Následujúca Hlava III. rozoberala otázky hospodárskeho charakteru.

Citované podľa: Veselý, Zd.: Dějiny českého štátu v dokumentech, Victoria Publishing, Praha 1995, ss. 329-334.

35. Založenie agrárnej strany na Slovensku

15. 9. 1919

Na základe Slovenskej roľníckej jednoty, založenej 13. apríla 1919, vznikla Národná
republikánska strana roľnícka, ktorá sa na krátky čas (1920-1922) spojila s Národnou
stranou v jednotnú Slovenskú národnú a roľnícku stranu. Po jej rozpade sa zmenila
v Republikánsku stranu poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu, ktorá sa stala jednou
z najsilnejších a najvplyvnejších slovenských politických strán. Medzi jej predstaviteľmi boli
také osobnosti ako M. Hodža, V. Šrobár, P. Blaho, Ľ. Okánik (1869-1944), rodák zo Skalice,
J. Slávik a ďalší. V 30. rokoch sa začala presadzovať mladá agrárnická generácia, najmä
Jozef Lettrich (1905-1969), rodák z Diviakov, okr. Turčianske Teplice, Ján Ursíni (18961972), rodák z Rakši, okr. Turčianske Teplice a Ján Lichner (1897-1979), rodák z Veľkého
Čepčína, okr. Turčianske Teplice ktorí odmietali krajne pravicové tendencie, ktoré sa v strane
začali objavovať, ale aj pražský centralizmus a koncepciu čechoslovakizmu, pričom do
popredia stavali slovenské problematiky. O vzniku strany najpodrobnejšie informoval český
denník Venkov, oficiálny orgán celoštátnej Agrárnej strany.
„Ustavující shromáždění Národní republikánské strany rolnické
„ Z B r a t i s l a v y 15. září. (zvl. T. „Venkova“) Ustavující valné shromáždění
Národní republikánské strany rolnické konáno v neděli 14. září na župním domě
v Bratislavi(1) a znamená ve slovenské politice historický mezník. Shromáždění zúčastnil
se výkvět slovenské inteligence v čele s ministrem dr. Š r o b á r e m(2) a 432 delegáty
rolnických „Besed“ a „Domovin“, jakož i zástupci řemeslnické jednoty. Na shromáždění
zastoupeny byly všechny slovenské zájmy,
(…)
Shromáždění zahájil o 10. hodině dopol. Posl. J o s. B r a n e c k ý z e S k a l i c e,
přivítal ministra dra. V a v r o Š r o b á r a, přítomné poslance, kteří se přihlásili ke
straně a projevil svou radost nad tím, že staří bojovníci za práva slovenského lidu, kteří
v tomto světovém boji vydrželi za maďarského tyranství, hlásí se i dnes, aby pracovali
ku prospěchu slovenského lidu rolnického. Branecký navrhl za předsedu dra. L u d e v í
t a M e d v e c k é h o, za místopředsedu shromáždění A d a m a F i l a n a a župana a
děkana dra. O k á n i k a, za zapisovatele dra. J e r a j e S l á v i k a a F r. S e ď u.
Předseda dr. M e d v e c k ý zajímaje předsednické místo pravil, že dnešní den
bude jistě kamenem v historii celého slovenského národa i celé Československé republiky,
ale zejména v dějinách našeho slovenského sdružování a v dějinách slovenského
rolnického lidu. Po prvé sešli se slovenští rolnici jako zástupci rolnických „Besed!, Jednot“
i „Domovin“.
(...)
Z velikého volání „Slávy“ ujal se slova státní tajemník dr. M i l a n H o d ž a,
který pravil: „Dnes v této dvořaně vyhlíží do zcela jinak, než před jedním rokem. Tehdy
seděl zde krvežíznivý dravec a okolo něho 10 neb 200 druhých dravců, kteří vás hnali na
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jatky za cizí zájmy… proč jest vznešené býti republikánem? … to znamená, že když jsem
republikánem, že přejímám zodpovědnost za vše, co se děje ve státě. .. Když chceme dělat
politiku celého slovenského národa, vypočítejme si, že dvě třetiny národa slovenského žije
z polní práce hospodářské. To znamená, že bez rolnického stavu není slovenského národa,
že když chceme dělati politiku slovenského národa, musíme dělati politiku slovenského
rolnictva. V takové republice, kde by rolnictvo nemohlo býti základem republiky, nebylo by
pevné republiky. Když se má utvořiti silná a mohutná slovenská strana, musí jejím
základem býti stav rolnický.
(...)
Nám záleží na tom, aby mezi dělnictvem byl pokoj, aby i rolník byl úplně chráněn.
Stojíme na základě rolnicko-demokratickém a chceme hájiti zájmy všech výrobních tříd.
Naše strana se bude obraceti jen proti jediné třídě, a to proti třídě, která nic nedělá a která
chce žíti z práce druhých. Na schůzi ústředního výboru slovenské rolnické jednoty, která
se konala včera, jsme se usnesli, co chceme požadovati:
1. žádáme, aby Národní republikánská strana rolnická zasadila se o to, aby se
s vyvlastňováním velkostatků konečně započalo. S ohledem na velké technické potíže při
uvádění tohoto zákona žádáme, aby velkostatky byly dočasně dány alespoň do nájmu,
dokud nebudou rozděleny, s tím závazkem, že později budou propuštěny patřičným
vlastníkům do soukromého vlastnictví;
2. žádáme rozhodně a neodvolatelně, aby přestaly rekvizice dobytka a aby výkup
dobytku se dál na veřejných trzích za tržní ceny;
3. žádáme zrušení anebo přeměnění zásobovacího ústavu;
4. žádáme, aby vedle té velké práce, která se u nás koná ve školství, nezapomínalo
se na odborné školství rolnické. Když to žádáme, musíme ukázati na jeden vřed, který se
utvořil na těle slovenského národa. Táži se, když v zásobovacím úřadě jedna slečinka může
dostávati 1200 K měsíčně, jak některý překupník, který chodí po Slovensku ze
zásobovacího úřadu, může vydělávat tisíce, proč není možno, abychom slovenskému učiteli
dali tolik, aby nemusel hladověti. My zástupci rolnického lidu víme, že jen osvěta nás spasí
a proto žádáme, aby se náprava v tomto směru stala co nejdříve.
Dalším našim naléhavým požadavkem politickým jest samospráva obcí a žup.
A ještě jeden požadavek máme, a to, abychom co nejdříve udělali pořádek v naší
vlastní slovenské domácnosti.
S pohoršením musíme protestovati proti tomu, aby někdo
křesťanskou víru zavlékal do politického boje
Kdo chce bojovati, ať bojuje, ale ne štvaním proti církvi nebo náboženství.
Duchovní pastýř, který přináší nenávist místo lásky, není hodným, aby zastával svůj
zodpovědný úřad kněžský. To není sluha Boží, ale sluha ďábla, který chce Slováky vésti
zpět do jařma.“
(1)
(2)

Písané vtedajšou češtinou.
Slová písané preložené a kurzívou pochádzajú z originálneho textu.

Citované podľa: Ustavující shromáždění Národní republikánské strany rolnické, Venkov, roč. XIV., 18. 9. 1919, ss. 3-4

36. List A. Hlinku z Paríža

29. 9. 1919

Cesta predsedu Slovenskej ľudovej strany A. Hlinku do Paríža na konci leta roku
1919, kde sa pokúsi ovplyvniť rokovanie mierovej konferencie, rozhodujúcej o politickej
mape novej Európy, je dodnes témou rôznych sporov a protichodných hodnotení. On sám
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ciele svojej misie niekoľkokrát vysvetľoval. Činí tak aj v liste, ktorý na Slovensko poslal 29.
septembra 1919. Dokument uverejňuje v dobovej gramatike.
„Po čo som šiel do Paríža? Napraviť svoje premeškanie a hriech slovenskej
delegácie. Teraz sa robí mapa Európy, teraz sa zostavuje pozemková kniha národov.
Chcel som vedieť, či má Slovensko svoju stranu „A“, a „B“, alebo či mu nechali len
stranu „C“. A v smluve so štátom česko-slovenským uzavretom Slováci nemajú ani
strany „A“ ale ani „B“. Totižto nemáme ani mena, ani majetku. Zariadení sú Rusíni,
trebárs ich je len štvrtina naša,(1) zariadené sú menšiny, ale o nás Slovákoch vo veľkej
knihe národov niet ani spomienky, lebo meno Slováka zamenila za Čechoslováka.
Prišli sme do Paríža podvrátiť tento názor, ktorý sa nezakladá ani na živote, ani
na histórii, ani na politike. My s Čechmi sme nikdy netvorili jeden národ, máme cele inú
mentalitu, iný temperament, inú kultúru, iný spev, inú literatúru. To vám dokáže škola
Štúrova, o tom svedčí Hodža, Hurban, Kadavý, Sládkovič, Kalinčák, Radlinský,
Vajanský, Hviezdoslav....
Toto je vynález slovenskej omladiny v Prahe, vyrastenej a odchovanej na českom
území. Bol spolok v Prahe „Česko-slovenská jednota“, ale do toho nepatrilo ani 50
Slovákov. To vedecky dokázal Samo Czambel,(2) ktorý vám vedecky dokázal, že my
bližšie stojíme ku Juhoslovanom, ako ku Čechom.
Išiel som do Paríža s našou zlatou bullou, s „Československou dohodou“,
uzavretou dňa 30. mája 1918. roku v Pittsburgu. Je to vážny dokument a náš talizman
v týchto bojoch o slobodu národa.
Smluva táto znie doslovne takto:...(3)
Takto máme tento dokument odfotografovaný, takto nám ho z Ameriky doniesli.
Povďační sme naším bratom za morom. Títo mali viac štátneho citu, viac vyspelosti, ako
celý Slovenský klub(4) a národné zhromaždenie zo dňa 30. októbra 1918, na ktorom som
aj ja účasť bral.
Tedy ešte ani vlani nebolo Čechoslovákov, ešte vlani žiadal pán Ján Janček
mladší pre Slovákov vlastnú administráciu, svoj snem a svoje súdy. Kedy sa tento mladý
zákonodarca v Čechoslováka a tak veľkého centralistu? Lebo on kričal najväčšmi počas
reči prof. Šrámka v sneme, že si na Slovensku nik nežiada autonómiu.
Dnes chcú vyniesť zákon o ústave, kdežto v Dohode sa otvorene hovorí o „
ustanoveniach, ktoré majú vyniesť právoplatní predstavitelia Slovenska“.
Tážeme sa každého, kto má len trochu citu o ústave a parlamentarisme, či je dnešná
slovenská vláda a dnešný Slovenský klub „právoplatným predstaviteľom“ slovenského
národa? A okrem pánov vlády a poslancov každý len zápornú otázku dať môže...
Či spácha hriech ten, ktorý chce svoj národ zachrániť pred záhubou
a zaniknutím. A na to len každý odpovie, že nie. Nie sú to hriechy v politike, ale tieto sa
súdia podľa záujmov rozličných strán. Poneváč Slovenský klub vidí svoju smrť
v našom autonomickom programe, preto nám pribíja biľag vlastizrady na čelo.
Videli sme vlastizradcov, ktorí boli odsúdení na ztratu slobody, ba života
a z týchto, keď prišiel národ k právam, stali sa tatíčkovia národa. Stojím vám
k službám, navraciam sa do vlasti.
Paríž 29. septembra 1919

(1)

Andrej Hlinka
farár“

Podľa rozhodnutia mierovej konferencie, Podkarpatská Rus mala pripadnúť ČSR
a v rámci nej dostať autonómiu, vlastnú vládu, či snem. Nič z toho sa neskôr
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(2)
(3)
(4)

neuskutočnilo.
Slavista Samo Czambel (1856-1909) bol autorom teórie o juhoslovanskom pôvode
Slovákov
Nasleduje text Pittsburskej zmluvy
Parlamentný Slovenský klub združoval ako Slovákov, tak aj niekoľko Čechov

Citované podľa: Kol.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, zv. II. Bratislava 1998. ss. 102-105

37. Odpoveď T.G. Masaryka V. Tusarovi

21. 2. 1920

V súvislosti s prípravou procesu s A. Hlinkom požiadal vtedajší predseda vlády V.
Tusar T. G. Masaryka o stanovisko k Pittsburkej dohode. T. G. Masaryk v odpovedi
zopakoval svoj náhľad prezentovaný už 9. septembra 1919 o neplatnosti Pittsburkej dohody.
„Pane ministerský předsedo,
Posílám Vám přepisy té pittsburské smlouvy s fotografického snímku. I zákony
vykládají ze z poměrů, z nichž vznikly a hledá se ve slovích úmysl zákonodárců. Stejně
musí se vykládat československá dohoda, uzavřená v Pittsburgu za mé účasti dne 30.
května 1918. Představitelé slovenských a českých organizací amerických usnesli se na
této dohodě, aby čelili agitaci proti jednotě Slováků s Čechy. Smlouva jest učiněna,
myslím, že většinou mezi občany americkými. Program pittsburský jest jeden z četných
předrevolučních programů zahraničních. Má svou cenu historickou. Smlouva
pittsburská je uzavřena mezi Slováky a Čechy a kdyby vůbec mohla platit, jistě by
platila jen tenkrát, jest-li by obě strany ještě o obsahu souhlasily. Ve smlouvě samé se na
konci říká, že podrobná ustanovení o zřízení Československého státu ponechávají se
osvobozeným Čechům a Slovákům a jejich právoplatným představitelům; to bylo řečeno
proto, že Čechové a Slováci na pittsburské schůzi dobře věděli, že zejména občané
američtí nemají práva rozhodovat o definitivním zřízení československého státu.
Zástupcové Čechů a Slováků ve všech svých projevech pittsburské smlouvy se proto
také nedovolávají. Právoplatní zástupcové Slováků na shromáždění v Liptovském
svatém Mikuláši 1. května 1918 vyslovili se pro utvoření jednotného státu
československého již před smlouvou pittsburskou; po této smlouvě v témž duchu usnesla
se Národní Rada ve Svatém Martině dne 30. října 1918. Od té doby poslancové slovenští
v Národním shromáždění složili přísahu věrnosti republice a Tusarova vláda prohlásila
v souhlase se slovenskými poslanci za svůj úkol sjednocení zákonodárství a správy v celé
republice.
T.G. Masaryk
v. r.“
Citované podľa: Kocman, A., Pletka, V., Radimský, J., Trantírek, M, Urbánková, L.: Boj o směr vývoje
československého státu, II. Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1969, s.340.

38. Ústava ČSR

29. 2. 1920

Na rozdiel od dohôd medzi Slovákmi a Čechmi z obdobia I. svetovej vojny sa prísľuby
autonómie pre Slovensko v novej republike nenaplnili. Vedúce politické kruhy sa vrátili k idei
jednotného česko-slovenského národa s dvomi vetvami. Plne to dokladuje i prvá Ústava ČSR
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s uvodzovacím zákonom č. 121/1920, ktorá hovorí o “národe československom”, ale vôbec sa
nezmieňuje o slovenských autonómnych nárokoch.
„My, národ Československý, chtiac upevniť dokonalú jednotu národa, zaviesť
spravodlivé poriadky v republike, zaistiť pokojný rozvoj domoviny československej,
prospieť obecnému blahu všetkých občanov tohto štátu a zabezpečiť požehnanie
slobody budúcim pokoleniam, prijali sme vo svojom Národnom zhromaždení dňa 29.
februára 1920 ústavu pre Československú republiku, ktorej znenie nasleduje.
Pri tom my, národ Československý, prehlasujeme, že chceme usilovať sa, aby táto
ústava i všetky zákony našej krajiny prevádzané boli v duchu našich dejín rovnako ako
aj v duchu moderných zásad, obsažených v hesle sebaurčenia; lebo chceme sa pričleniť
do spoločnosti národov ako vzdelaný člen, mierumilovný, demokratický a
pokrokový...“(1)
(1)

Z Ústavy uvádzame iba preambulu, pretože ďalšie rozsiahlejšie časti sa už
otázkami vnútorného usporiadania československého štátu nezaoberajú, ale veľmi
podrobne rozoberajú právomocí prezidenta, Národného zhromaždenia, vlády,
ministerstiev a štátnej správy, občianskych, menšinových, náboženských a rasových
práv a slobôd.

Citované podľa: Chovanec, J., Mozolík, P.: Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky,
Procom, Bratislava 1994, ss. 97-98.

39. Zákon č.122/1920 Zb. z. a n., upravujúci jazykové pomery
v Československu
29. 2. 1920
V náväznosti na Ústavu ČSR bol v ten istý deň, t.j. 29. februára 1920, prijatý i zákon č.
122/1920, upravujúci jazykové pomery na území republiky. Obdobne ako Ústava neuznávala
samostatný slovenský národ, ani jazykový zákon neuznával samostatný slovenský jazyk, ale
iba „jazyk československý”. Táto úprava neznamenala ohrozenie slovenského jazyka, ktorý sa
na Slovensku používal bezo zmeny, ale bol súčasťou negácie predchádzajúcich dohôd.
„§ 1. Jazyk československý jest státním, oficielním jazykem republiky (čl. 7.
smlouvy mezi čelnými mocnostmi spojenými a přidruženými a mezi Československem,
podepsané v St. Germain-en-Laye dne 10. září 1919).
Jest tedy zejména jazykem,
1. v němž s výhradou toho, co ustanovuje se v §§ 2 a 5, a s výjimkou toho, co bude
podle § 6 ustanoveno pro Podkarpatskou Rus, děje se úřadování všech soudů, úřadů,
ústavů, podniků a orgánů republiky, konají se jich vyhlášky a zevní označení,
2. v němž upraven jest hlavní text státovek a bankovek.
3. jehož používá branná moc při velení a jako jazyka služebního; ve styku s
mužstvem jazyku toho neznalým užíti lze také jeho jazyka mateřského.
Podrobnější předpisy o povinnosti úředníků a zřízenců státních, jakož i úředníků
a zřízenců státních ústavů a státních podniků, aby uměli československy, upraveny
budou nařízením.
§ 2. O národních a jazykových menšinách (hlava I. smlouvy St. Germainské) platí
tato ustanovení:
Soudy, úřady a orgány republiky, jichž působnost vztahuje se na okres soudní, v
němž podle posledního soupisu lidu obývá alespoň 20% státních občanů téhož, však
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jiného jazyka než československého, jsou ve všech věcech, jichž vyřízení náleží jim na
základě toho, že působnost jich vztahuje se na tento okres, povinny přijímati od
příslušníků jazyka této menšiny podání v témž jazyku a vydati vyřízení těchto podání
nejen v jazyku československém, nýbrž i v jazyku podání...
§ 3 . Samosprávné úřady, zastupitelské sbory a veškeré veřejné korporace ve
státě jsou povinny přijímati ústní i písemná podání učiněná v jazyku československém a
je vyřizovati.
Ve schůzích a poradách jejich jest vždy možno tohoto jazyka užívati; návrhy a
podněty v tomto jazyku učiněné musí se státi předmětem jednání.
Jazyk veřejných vyhlášek a zevních označení úřadů samosprávných stanoví
státní moc výkonná.
Povinnost přijímání a podání v jiném než v československém jazyku a vyřizovati
je, jakož i připustiti jazyk jiný ve schůzích a poradách mají samosprávné úřady,
zastupitelské sbory a veřejné korporace za podmínek § 2.
§ 4. Užívajíce jazyka státního, oficielního, úřady v onom území republiky, jež
před 28. říjnem 1918 náleželo ku královstvím a zemím na říšské radě zastoupeným,
nebo ke království Pruskému, úřadují zpravidla po česku, na Slovensku zpravidla po
slovensku.
Slovenské úřední vyřízení k podání českému nebo úřední podání české k podání
slovenskému pokládá se za vyřízení, jež stalo se v jazyku podání...
§ 8. Zevrubnější provedení tohoto zákona stane se nařízením státní moci
výkonné...
§ 9. Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Jím zrušují se všechny
předpisy jazykové, jež byly v platnosti před 28. říjnem 1918.
Výkonem tohoto zákona pověřují se všichni ministři.
T.G. Masaryk v.r.
Tusar v.r.“ (1)
(1)

Vlastimil Tusar vykonával v rokoch 1919-1920 funkciu predsedu vlády. Zákon ďalej
podpísali ministri alebo ich zmocnenci Staněk, Houdek, Beneš, Sonntág, Habrman,
Prášek, Veselý, Klofáč, Heidler, Winter, Franke a Hampl.

Citované podľa: Veselý, Zd.: Dějiny českého štátu v dokumentech, Victoria Publishing Praha, 1995, ss. 351-352.

40. Zákon č. 126/1920 Zb. z. a.n. o župnom zriadení

29. 2.1920

Posiľovanie centralistického riadenia sledoval i zákon o župnom zriadení, spracovaný
agrárnou stranou. Zákon na celom území ČSR zriaďoval stredne veľké správne celky - župy,
ktoré centrum spojovali priamo s najnižšími zložkami, zbavených mnohých výhod
samosprávy. Župná organizácia sa mala uvádzať do života hlavne na Slovensku, čo len
dosvedčovalo zámer roztrieštiť jeho územie do niekoľkých na sebe nezávislých celkov.
„Čísl. 126.
Zákon ze dne 28. února 1920
o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé
Článek 1.
Tento zákon o zřízení župních a okresních úřadů, jakož i řád volební uvedený v
§§ 13 a 70 tohoto zákona začnou účinkovati ode dne a v mezích, jež budou určeny
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vládním nařízením.
Článek 2.
Vládním nařízením bude ustanoveno, kterým dnem a které úřady okresní a župní
zahájí svou činnost a kterým dnem a pokud korporace a úřady v § 9 uvedené svou
činnost zastavují a se zrušují.
Týmže způsobem budou vydána ustanovení přechodná
Článek 3.
Vládním nařízením bude ustanoveno, kdo bude až do další úpravy vykonávati
práva, jež příslušela v oboru správy
1. politickému zemskému úřadu nebo jeho chefovi naproti zemské školní radě,
státním úřadům policejním, úřadům poštovním a jiným.
2. zemskému sněmu a zemskému (správnímu) výboru naproti zemským ústavům
pro celou zemi zřízeným nebo v komisích, v nichž země měla zastoupení.
Práva jež přislúšeli okresnímu náčelníku v okresní školní radě, bude vykonávati
přednosta onoho okresního úřadu, který bude určen ministrem vnitra v dohodě s
ministerstvem školství a národní osvěty...
(...)
Článek 7.
Zemské zákony a nařízení pro jednotlivé země vydaná zůstávají, pokud tomuto
zákonu neodporují v platnosti...
III. Župní zastupitelstvo
§ 11.
U každého župního úřadu jest zřízeno pro obvod jeho župní zastupitelstvo. Župní
zastupitelstvo jedná jednak ve schůzích plenárních, jednak ve výborech župních.
1. Ž u p n í z a s t u p i t e l s t v o
§ 12.
Župní zastupitelstvo má 35 volených členů; má-li župa více než 700 000
obyvatelů, buď na každých dalších 20 000 obyvatelů voleno o 1 člena více.
V župách čís. XV až XX může vláda, vyžadují-li toho v některé z nich zvláštní
poměry, jmenovati na určité volební období další členy župního zastupitelstva, jichž
počet nesmí však převažovati jednu třetinu členů volených. Toto jmenovací právo
pomine dnem 1. ledna 1940...(1)
(...)
§ 17.
Předsedou župního zastupitelstva jest župan; jest však oprávněn předsednictví ve
schůzích župního zastupitelstva svěřiti některému členu župního výboru nebo
některému úředníku úřadu župního...
(...)
§ 20.
Úředníci župního úřadu, županem určení, mají právo a k žádosti župního
zastupitelstva i povinnost býti přítomni jednání župního zastupitelstva a za souhlasu
předsedy župního zastupitelstva účastniti se rokování...
(...)
2. Ž u p n í v ý b o r
§ 26.
Každé župní zastupitelstvo volí ze sebe na své volební období stálý župní výbor o
8 členech a 8 náhradnících podle zákona o volbách župních zastupitelstev. Volby buďtež
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vedeny v prvé schůzi nově zvoleného župního zastupitelstva. Vedle toho účastní se
jednání župního výboru i úředníci župního úřadu, jimž bylo svěřeno samostatně
vyřizovati záležitosti do působnosti župního zastupitelstva spadající. Hlasovat může
zpravidla jeden, nejvýše dva úředníci, jež určí župan...
3. Ž u p n í k o m i s e
§ 28.
Župní zastupitelstvo může pro správu a dozor nad jednotlivými župními ústavy a
podniky, jakož i pro obstarávání jednotlivých župních věcí zříditi podle potřeby zvláštní
výbory (komisie) ze členů župního zastupitelstva nebo z občanů v župě usedlých a do
župního zastupitelstva volených...
IV. Působnost župního zastupitelstva
1. P ů s o b n o s t h o s p o d á ř s k á a s p r á v n í.
§ 30
Župní zastupitelstvo jest povoláno pečovati o správní a hospodářské záležitosti
župy a jejího obyvatelstva a může k tomu konci podávati i z vlastního uznání úřadům a
zákonodárným sborům návrhy a podněty a na předsedu župního úřadu vznášeti v
mezích jednacího řádu dotazy a stížnosti. Župnímu zastupitelstvu nepříslušní jednati o
věcech politických.
§ 31
Zejména jest župní zastupitelstvo povoláno pečovati o humanitní, zdravotní,
sociální, hospodářské, dopravní a kulturní zájmy župy a jejího obyvatelstva, pokud
nejde o úkoly čistě místní povahy, na něž stačí prostředky okresu nebo obcí. K tomu
konci může se župní zastupitelstvo usnášeti zejména na tom, aby byly zřízeny nebo
podporovány ústavy, podniky nebo zařízení, jež jsou způsobilé, aby podporovaly tělesné
i mravní blaho a vzdělání obyvatelstva, zlepšovaly dopravní, bytové, zdravotní a sociální
poměry v župě, nebo sloužily kulturním nebo hospodářským potřebám obyvatelstva
župy.
(...)
2. P ů s o b n o s t n o r m o t v o r n á.
§ 56
Župní zastupitelstvo může pro svůj obvod:
a, vydávati podrobnější předpisy k zákonům Národním shromážděním republiky
Československé usneseným, pokud vláda podle zákona k tomu župní zastupitelství
zmocní;
b, vydávati v mezích zákonův a nařízení statuty na úpravu záležitostí ústavů a
zařízení, jež ve své působnosti zřídilo nebo spravuje;
c, stanoviti v mezích zákonův a nařízení podrobnější předpisy o správě jmění
obcí, okresův a župy, jejich podnikův a ústavů, a o provádění dozoru nad správou tou...
(...)
3. P ů s o b n o s t v e s p r á v n í m s o u d n i c t v í.
§ 58.
Jak župní zastupitelstva se súčastňují při rozhodování veřejnoprávních sporů
(župní senáty), určuje zvláštní zákon.
4. P ů s o b n o s t p o r a d n í.
§ 59.
Župní zastupitelství jest poradním sborem župana a ústředních orgánů o věcech
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veřejné župní správy se týkajících a podává o nich žádosti dotčených úřadův posudky a
návrhy...
(...)
V. Župní svazy
§ 63
Župní zastupitelstva, zřízená jednak v Čechách počítajíc k tomu Vitorazsko,
jednak na Moravě se Slezskem počítajíc k tomu území Pruského Slezska a ostatní území
dolnorakouské, mírovou smlouvou přivtělené, jednak na Slovensku, tvoří v jednotlivých
těchto zemích zemské župní svazy.
Zemské župní svazy jsou povolány prováděti jednotlivé úkoly v § 31 župním
zastupitelstvům svěřené, jestliže a pokud úkoly ty významem svým nepřesahují rozsah a
potřeby jednotlivých žup, dotýkají se zájmu větší části území zemského župního svazu a
nemají důležitosti celostátní...“
(1)

Táto výnimka sa vzťahovala iba na slovenské župy. Župa XV. so sídlom v Bratislave,
župa XVI. so sídlom v Nitre, župa XVII. so sídlom v Turčianskom sv. Martine, župa
XVIII. so sídlom vo Zvolene, župa XIX. so sídlom v Liptovskom sv. Mikuláši a župa
XX so sídlom v Košiciach.

Citované podľa: Sbírka zákonů a nařízení státu československého, č. 126/1920.

41. Mierová zmluva s Maďarskom

4. 6 1920

Mierová zmluva medzi mocnosťami spojenými a pridruženými a Maďarskom,
podpísaná 4. júna 1920 vo francúzskom Trianone, stabilizovala situáciu v strednej Európe.
Stanovovala nielen maďarské hranice, ale i základy Spoločnosti národov. Zdroj napätia v
strednej Európe bol však touto zmluvou len potlačený a nie vyriešený. Dosvedčovali to časté
incidenty na slovensko-maďarských hraniciach.
„ČÁST II.(1)
Hranice Maďarska
Článek 27.
4. s Č e s k o s l o v e n s k e m(2)
...tok Ipeľu po proudu;
odtud na západ až k bodu, který se vyhledá na toku Ipeľu asi 1 kilometr západně
od Tieši (Tésa):
čára, která se určí na místě samém tak, že vede jižně od stanice Šáhů Ipeľských
(Ipolysag) a ponechává úplně na československém území železnici vedoucí ze Šáhů
Ipeľských (Ipolysag) do Čaty, jakož i odbočku do Krupiny (Korpona, Karpfen),
ponechávajúc Maďarsku místa Bernecze a Tiešu (Tésa);
odtud na jih až ke stoku s Dunajem:
tok Ipeľu po proudu;
odtud až k bodu, který se určí asi 2 kilometry východně od Antonienhofu
[východně od Kopčan (Kittsee)]]:
hlavní plavební tok Dunaje proti proudu;
odtud na západ až k bodu, který se vyhledá na místě, okrouhle 1 kilometr
západně od Antonienhofu [východně od Kopčan (Kittsee) ] společného to bodu třem

138

hranicím Rakouska, Maďarska a Československa:
čára, která se určí na místě samém.
ČÁST III.
Politické klausule evropské(3)
ODDÍL IV.
Stát československý
Článek 48.
Maďarsko uznává, jak to již učinily mocnosti spojené a sdružené, úplnou
nezávislost státu československého, zahrňujícího i autonomní území Rusínů na jih od
Karpat.
Článek 49.
Maďarsko se vzdává, pokud se jeho týče, ve prospěch státu československého
všech práv a právních titulů na území bývalého mocnářství rakousko-uherského, která
leží za hranicemi Maďarska, tak jak jsou stanoveny v článku 27 Části II (Hranice
Maďarska) a která jsou uznána za část státu československého touto smlouvou nebo
jinými smlouvami uzavřenými pro uspořádání věcí doby přítomné.
Článek 50.
Komise složená ze sedmi členů, z nichž pět bude jmenováno Čelnými mocnostmi
spojenými a sdruženými, jeden státem československým a jeden Maďarskem, bude
ustavena do čtrnácti dnů po tom, kdy nabude působnosti tato smlouva, aby určila na
místě samém hraniční čáru, uvedenou v článku 27-40 Části II (Hranice Maďarska).
Článek 51.
Stát československý sa zavazuje nebudovati žádných vojenských zařízení na části
svého území, která leží na pravém břehu Dunaje na jih od Bratislavy.
Článek 52.
Podíl a povaha finančních břemen Maďarska, která bude státu
československému převzíti za území postavené pod jeho svrchovanost, budou určeny
podle článku 186 Části IX (Klausule finanční) této smlouvy.
Pozdější úmluvy upraví veškeré otázky, které by nebyly upraveny touto
smlouvou a ke kterým by mohlo dáti podnět postoupení řečeného území...“(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Časť I. zahrňuje Dohodu o Spoločnosti národov (26 článkov a príloha)
Článok 27 veľmi podrobne popisuje priebeh hraníc s jednotlivými štátmi, susediacimi
s Maďarskom vrátane Česko-Slovenska. Len pre ukážku vyberáme najjednoduchšiu
časť, určujúcu priebeh hranice na súvislých vodných tokoch - Ipeľ a Dunaj.
V jednotlivých oddieloch tejto časti je potvrdzovaný modus vivendi medzi
Maďarskom a víťaznými štátmi.
Za ČSR Trianonskú zmluvu podpísali minister zahraničia Edvard Beneš a
mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister Štefan Osuský (1889-1973), rodák z
Brezovej pod Bradlom, okr. Myjava, za Maďarsko minister práce a sociálnej
starostlivosti Gastom de Bénard a mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister
Alfred Drasche-Lázár de Thorda.

Citované podľa: Sbírka zákonů a nařízení státu československého, č. 102/1922.

42. Vznik KSS

16. 1. 1921

Česká sociálna demokracia sa aktívne zúčastnila procesu ustanovenia ČSR. Jej vedúci
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predstaviteľ Vlastimil Tusar sa dokonca 8. júla 1919 stal predsedom v poradí druhej československej vlády. Ale ani on nezabránil výraznému diferenciačnému procesu v jeho strane,
ktorá sa nakoniec rozpadla na dve časti. Prvá z nich sa postavila na platformu ochrany
demokratickej ČSR, druhá sa v dňoch 14.-16. mája 1921 premenila v Komunistickú stranu
Československa. Krátko predtým podobný proces prebehol v rámci slovenskej sociálnej
demokracii,(1) ktorej ľavé krídlo sa od nej odtrhlo na svojom zjazde v Ľubochni 16. mája
1921. KSS sa neskôr stala organizačnou súčasťou KSČ.(2) Vo svojich dokumentoch sa
zamerala na ostrú kritiku stávajúcich sociálnych a kultúrnych pomerov na Slovensku, ale
vlastný národnostný program si vypracovala až na konci tridsiatych rokov. Prinášame krátku
rezolúciu z jazdu v Ľubochni, ktorou sa prihlásila k 21. podmienkam vstupu do Komunistickej
internacionály,(3) čím sa vlastne zmenila v stranu komunistickú.
„Zjazd proletariátu z oblasti Slovenska, konaný v Ľubochni dňa 16. januára
1921, vyslovuje plný súhlas so zásadami III. internacionály a vyhlasuje v mene
organizovaného robotníctva Slovenska, že je jeho najvyšším prianím a povinnosťou
postaviť sa na stranu všetkého robotníctva sveta, sústredeného v III. internacionále.
Za veľkého svetového kvasu revolučného a rúcajúcej sa buržoáznej reakcie
a systému nedajú sa ináč pomery podchytiť ako vyspelým a jednotne organizovaným
robotníctvom. Preto tiež podmienky vstupu do III. internacionály sú pre nás prijateľné
a sme ochotní na ne pristúpiť a nimi sa riadiť. Zatiaľ kým sociálodemokratická strana
ľavica sa nerozhodne pre podmienok III. internacionály, používať budeme dosiaľneho
pomenovania spoločného. Definitívnu a spoločnú zmenu mena v zmysle 17. podmienky.
ponecháva zjazd dočasnému akčnému výboru, ktorý bude zvolaný zo všetkých
národností Slovenska, za účelom vedenia nutných organizačných prác, ďalej za účelom
spojenia sa Soc. dem. stranou ľavicou v Prahe.(4) Právomoc tohto výboru prestane,
akonáhle budúci zjazd ľavice pristúpi na podmienky III. internacionály.“
(1)
(2)

(3)

(4)

Slovenská sociálna demokracia sa zjednotila s českou na zjazde v Liptovskom sv.
Mikuláši 25. decembra 1918
Roku 1968 bolo prijaté slovenské gramatické pravidlo, podľa ktorého sa v slovenčine
dovtedy zaužívaná skratka KSČ písala ako KSČS. Aby sme uchovali v tomto smere
historický prístup, budeme v uvadzaných dokumentoch až do roku 1968 používať
vtedy používanú skratku KSČ.
Tretia medzinárodná organizácia robotníckych strán, sústreďovala vznikajúce
komunistické strany celého sveta, z čoho sa odvodzoval jej názov Komunistická
internacionála. Vypracovala dokument „21. podmienok vstupu do KI“, prijatím
ktorých sa bývalé sociálne demokratické strany kvalitatívne zmenili v strany
komunistické.
Prvý krok k rozštiepeniu českej sociálnej demokracie sa uskutočnil na zjazde
nespokojencov s politikou vedenia strany, konanom v Prahe 25.-28. septembra 1920,
kedy sa ustanovila Československá sociálno-demokratická strana (ľavica)

Citované podľa: „Kol.: Za revoluční stranu, Dokumenty ke vzniku KSČ (1919-1921), Svoboda, Praha 1971. s.
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43. Návrh zväzovej listiny Československej sväzovej republiky tzv.
Tukova ústava
1921
Nedostatočná realizácia slovensko-českých dohôd z obdobia I. svetovej vojny viedla
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časť slovenskej politickej reprezentácie, najmä Slovenskej ľudovej strany, do otvoreného
konfliktu s pražskou vládou. V roku 1921 vypracoval jeden z vedúcich predstaviteľov tejto
strany právnik a politik Vojtech Tuka (1880-1946), rodák zo Štiavnických Baní, okr. Banská
Štiavnica, na podnet Andreja Hlinku, návrh novej Ústavy, ktorá by Slovensku zaručovala
autonómiu. Návrh bol podaný 22. januára 1922, ale česko-slovenský parlament sa ním vôbec
nezaoberal.
„My dva národy, český a slovenský, v tom neohroženom presvedčení, že osud a
budúcnosť naša nerozlúčiteľne je spojená,
že následkom tohoto vývin a blahobyt prítomných a budúcich pokolení od
bratskej vzájomnosti a spolupráce závisí,
že ďalej predpokladom sjednotenia národných síl, oddanej a vzájomnej podpory
verejnosti je: stále porozumenie, úprimné priateľstvo a vzájomná dôvera,
že k zaisteniu tých požiadavkov potrebné je jasné, nevyvrátiteľné sriadenie
pomerov,
že konečne toto sriadenie správne môže byť len na základe samourčovacieho
práva národov, podľa zásady rovnoprávnosti s rovnakými povinnosťami v smysle
spravodlivosti:
jednomyseľne sme vyniesli našimi zákonodarstavami následujúce uzavretie.
HLAVA I.
Sväz
§ 1.
Dva národné štáty, český a slovenský, vstupujú do večného a nerozlúčiteľného
bratského sväzu.
Meno sväzu je: Česko - Slovenská Sväzová Republika.
§ 2.
Cieľom sväzu je: národné samourčenie, štátna neodvislosť, celistvosť územia,
republikánsku ústavu, slobodu a blahobyt občanov, záujmy a vývoj ľudí obidvoch
spojencov spoločnou silou zabezpečiť a povznášať.
§ 3.
Jednotnosť uplatňuje a zobrazuje spoločný prezident Česko - Slovenskú Sväzovú
Republiku tvoriacich dvoch republikánskych štátov, Českého a Slovenského.
§ 4.
Jednako, že jedna a tá istá osoba zastáva dve prezidentské dôstojnosti, obidva
štáty v úplnej miere a samostatne požívajú svoju najvyššiu štátnu moc, tak vo
vnútorných, to jest štátoprávnych, jako v zahraničných, to jest medzinárodných
vzťahoch, nakoľko spojené stránky - buď v tejto Sväzovej Listine, buď v osobitných
usneseniach - v tomto ohľade spoločným usrozumením sa ináč rozhodnú.
5.
Obidva štáty majú svoje osobité vlastné ústavy, svoje vlastné zákonodarstvá,
vytvorené na základe všeobecného volebného práva a proporcionálneho hlasovacieho
systému, zvlášť národné vlády, národné vojská, úradnícke a sudcovské sbory, štátne
hospodárenie, štátne územie, taktiež aj svojich vlastných ohľadom občianskych a
politických práv a povinností bez rozdielu národnosti, jazyka, rázu, pôvodu a
náboženstva pred zákonom rovných štátnych občanov, svoje vlastné štátne reči, štátne
odznaky a národné prápory.
§ 6.
Obidva štáty sú samostatnými a plnoprávnymi medzinárodnými právnymi
subjektami a vo Sväzu Národov žiadajú sa zúčastniť ako samostatní členovia.
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§ 7.
A preto zákonodarstvá obidvoch štátov osobitne a výslovne samostatne prijímajú
smluvy medzi doterajším dočasným spoločným vladárením s cudzími štátmi uzavreté.
Na základe art. VII. smluvy v Saint Germain en Laye uzavretej spoločným
usrozumením sa ustáľuje, že štátny jazyk na území Česka je český, na území Slovenska
slovenský.
Rozhodnutia medzinárodných smlúv obidva štáty na svojich územiach samy
prevedú.
§ 8.
Obidvom štátom osobite prináleží právo ďalšieho medzinárodného samostatného
účinkovania, uzavretie nových a zmenenie doterajších smlúv, avšak s tým obmedzením,
že vzájomne zriekajú sa práv samostatného vedenia vojny a tomu zodpovedave práva
samostatného uzavretia vojenských a mierových smlúv.
§ 9.
Poneváč obrana je vzájomná, každý jeden štát len s usrozumením svojho
spojenca môže svoje štátne územie meniť, či zväčšiť či zmenšiť, tiež aj štátný servitut(1)
prijať.
§ 10
O nadobudnutí, obsahu, ztraty štátneho občianstva rozhodujú obidva štáty
samostatne, predsa tak, že občan jedného štátu nemôže byť súčasne občanom iného
štátu.
HLAVA II. Prezident
§ 11.
Zvolený má byť alternatívne za prezidenta raz občan rodom Čech a raz občan
rodom Slovák.
§ 12.
Doba úradovania prezidenta trvá štyri roky.
§ 13.
Prezident sídli v Prahe. K dispozícii mu stojí prezidentský palác i v sídelnom
meste Slovenska.
(...)
§ 15.
Prezident skladá prísahu (sľub) osobite pred národnými shromaždeniami
obidvoch štátov, že ustanovenia Sväzovej Listiny a zákonov patričného štátu zadrží a aj
druhými zadržať nechá, že jednotnosť Republiky, samostatnosť a rovnoprávnosť
sväzových štátov bezstranne ochráni, blahobyt a vývin obidvoch národov všemožným
pričinením povznesie.
§ 16.
Prezident používa štátne znaky a prápory dvoch štátov vždy spolu, ale bez
spojenia týchto, tak v krajinách, ako aj v zahraničí.
§ 17.
Prezidentovi k dispozícii stojí zvlášť jedna česká a jedna slovenská prezidentská
kancelária.
(...)
Hlava IX.
Dohodnutia.
§ 51
V záležitostiach, ktorých svorné spravovanie - či už spoločnými orgánmi
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jednotne, či už oboma štátmi osobite, ale dľa rovnakých zásad - je pre sväz prospešné,
dvaja spojenci ďalšie dohodnutia uzavierajú.
§ 52
Sväzovské štáty za príhodné a želateľné predmety týchto zvláštnych dohodnutí
uznačujú následujúce: záležitosti zahraničné, záležitosti vojenské, verejnú premávku
(pošty, telegrafy, železnice, plavbu, vzduchoplavbu), valutárne a bankové záležitosti,
štátny úver, clo a zahraničný obchod, úradníctvo, robotnícke záležitosti, právnu moc,
miery a váhu, dane a monopole, patenty, autorské právo, ochranu vzoriek, sťahovanie
sa ľudu, zásobovanie.
§ 53
Vo vážnych záležitostiach, týkajúcich sa vzájomne dvoch štátov môže prezident
svolať všetkých alebo niektorých tak českých, ako aj slovenských ministrov na spoločnú
poradu. Predsedá na nej buď on sám, buď ministerpredseda štátu prezidenta
nedávajúceho. Na tejto porade se nemôže rozhodnutie vyniesť.
§ 54
Na vybavenie prípravných prác dohodnutí povolané sú príslušné
(proporcionálnou voľbou vyslané) odborové výbory dvoch zákonodarstiev.
Tieto zasadnú obyčajne osobite a styky medzi sebou udržiavajú odkazmi...
§ 55
Odborové výbory môžu vydržiavať aj spoločné zasadnutia, na tých ale nemôže sa
vyniesť rozhodnutie.
Miestom spoločných porád sú premenlive hlavné mestá dvoch štátov (miesto
rokovania parlamentu). Predsedom je dľa miesta porady príslušného výboru
(zástupcom jeho je predseda druhého výboru.)
§ 56.
Odborové výbory dostanú od svojich národných shromaždení poverenie a
úpravu k pojednávaniu. Každý výbor podáva svojmu národnému shromaždeniu referát,
predkladá návrhy a môže byť národným shromaždením bárskedy odvolaný.
Zasadnutia výborov sú verejné len pre členov vlastných národných shromaždení.
V páde nutnosti sa môže aj táto verejnosť vytvoriť.
(...)
§ 58.
Dohodnutia - týkajúce sa spoločných záujmov - môžu sa uzavierať medzi dvoma
sväzovými štátmi alebo na vypovedanie alebo na určité obdobie, ktoré ale nesmie
prevyšovať desať rokov.
Dohodnutie, na určitú dobu uzavreté, ak nebolo aspoň rokom pred vypršaním
lehoty vypovedané, považuje sa ako na tú istú dobu automatične predĺžené.
Uzavrenie a vypovedanie takýchto dohodnutí v obidvoch štátoch, koná sa dľa
pravidiel platných pre uzavieranie a vypovedanie medzinárodných smlúv podľa ústavy.
(...)
§ 60.
V sporoch prípadne sa vyskytujúcich u dohodnutí Sväz národov rozhoduje (art.
XIII. - XV. dohodnutia Sväzu Národov)...“
(1)

Užívacie právo na cudziu vec.

Citované podľa: Měchýř, J.: Slovensko v Československu, slovensko-české vztahy 1918-1991, Praha 1991 ss.
10-18.
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44. Zákon č. 125/1927 Zb. z. a n. o organizácii politickej správy
14. 7. 1927
V januári 1927 vstúpila Hlinkova slovenská ľudová strana do vlády a snažila sa tam
presadiť svoje plány na obnovenie správnej integrity Slovenska. Výsledkom jej snáh bolo
prijatie zákona o organizácii politickej správy dňa 14. júla 1927. Zákon zaviedol krajinské
zriadenie. ČSR bola rozdelená do štyroch krajín - Čiech, Moravy a Sliezska, Slovenska a
Podkarpatskej Rusi. V čele krajiny stál krajinský prezident, krajinské zastupiteľstvo a z neho
vybraný krajinský výbor. Krajinské zriadenie však bolo len odleskom autonómnych snáh.
Nepotvrdilo postavenie Slovenska, pretože krajinský prezident, menovaný prezidentom, bol
podriadený ministrovi vnútra a krajinské zastupiteľstvo mohlo rokovať len o obmedzenom
okruhu otázok.
„Národní shromáždění republiky Československé, usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA PRVÁ
Část prvá
Článek 1.
(1) Ministerstvo vnitra a politické úřady jemu podřízené vykonávají ve svém
obvodě v mezích platných zákonů, nařízení a předpisů vnitřní správu, pokud není nebo
nebude zvláštními ustanoveními svěřena úřadům jiným.
(2) Zvláště jsou příslušny prováděti zákony, jichž provádění podle všeobecných
nebo zvláštních předpisů nenáleží jiným úřadům.
(3) Úřady politické jsou služebně podřízeny ministerstvu vnitra, jsou však
povinny ve věcech, které spadají do působnosti jiných ministerstev, šetřiti i nařízení,
předpisů a pokynů těchto ministerstev a je prováděti.
Článek 2.
(1) Ministerstvo vnitra a politické úřady jemu podřízené jsou povinny - pokud to
není nebo nebude uloženo jiným úřadům neb orgánům - bdíti nad veřejným pořádkem,
klidem, bezpečností a veřejnou mravností a odvraceti v tomto směru všeliká
nebezpečenství i odstraňovati nastalé poruchy.
(2) Zvláštní předpisy vydané k ochraně veřejných zájmů označených v odstavci 1
zůstávají nedotčeny...(1)
Část druhá
1. Úřady zemské a okresní
§ 1 se mění a bude zníti:
(1) Zemské správní obvody jsou: země Česká (Čechy), Moravskoslezská (Morava
a Slezsko), Slovenská (Slovensko) a Podkarpatskoruská (samosprávné území
Podkarpatské Rusi).
(2) Pro každou zemi se zřídí zemský úřad, a to:
pro zemi Českou se sídlem v Praze,
pro zemi Moravskoslezskou se sídlem v Brně,
pro zemi Slovenskou se sídlem v Bratislavě a
pro zemi Podkarpatskou se sídlem v Užhorodu.
(3) Obvody a sídla okresních úřadů budou určena nařízením vlády.
(4) Obec, která bude určena sídlem okresního úřadu, jest povinna opatřiti
vhodné místnosti pro tento úřad a nésti náklad s jeho umístěním spojený. K úhradě
tohoto nákladu mohou přispět stát aneb okres částkou nepřesahující jeho dvě třetiny...
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§ 5 se mění a bude zníti:
(1) Zemské úřady vykonávají ve svém obvodu vnitřní správu (čl. 1) a práva, jež
podle předpisů dosud platných příslušela v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zemským
správám politickým, jejich presidentům, zemským (správným) výborům (komisím) pokud nejde o práva v odstavci 2 uvedená - na Slovensku župním úřadům, županům,
župním zastupitelstvům a výborům, na Podkarpatské Rusi civilní správě, župnímu
úřadu a jejich přednostům, jakož i působnost, která byla zvláštními předpisy přikázana
župním úřadům nebo županům...
(3) V případech, ve kterých podle dosud platných předpisů rozhodoval na
Slovensku před 1. lednem 1923 místožupan v prvé stolici a správní výbor župy v druhé
stolici s konečnou platností, bude rozhodovati v druhé stolici příslušné ministerstvo.
Působnost, která v těchto případech podle vládního nařízení ze dne 7. června 1923, č.
113 Sb. z. a n., příslušela dosud civilní správě Podkarpatské Rusi, přechází na příslušné
ministerstvo...
§ 6 se mění a bude zníti:
(1) Ve správě okresní (§ 4) účastní se občanstvo okresní, ve správě zemské (§ 5)
zemskými zastupitelstvy, výbory a senáty.
(2) Správními senáty budou zavedeny zvláštním zákonem.
(3) Vláda může po slyšení zemského zastupitelstva nařízením zřizovati a
organizovati na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi obdobné poradní sbory, jaké jsou v
ostatním území státním.
§ 7 se mění a bude zníti:
(1) Přednostou zemského úřadu je zemský president, přednostou okresního
úřadu okresní hejtman (náčelník). Oba jsou úředníci státní. Služebně podřízen je
zemský president ministru vnitra, okresní hejtman (náčelník) zemskému presidentovi a
ministru vnitra. Zemského presidenta jmenuje president republiky. Pověřiti úředníka
vedením okresního úřadu a dočasným vedením zemského úřadu přísluší ministru
vnitra. Vedlejší služební příjmy (služební byt, paušál a pod.) přednostů zemských a
okresních úřadů upraví se zvláštními předpisy.
§ 8 se mění a bude zníti:
(1) K zjednodušení a sjednocení správy může vláda do osmi let od účinnosti
tohoto zákona nařízením přenésti některé záležitosti, jež spadají do působnosti:
1. okresních úřadů na úřady zemské nebo naopak,
2. okresních zastupitelstev nebo výborů na zemská zastupitelstva nebo výbory
nebo naopak,
3. zemských úřadů na ministerstva nebo naopak.
(2) Nařízením přenese vláda působnost ministra s plnou mocou pro správu
Slovenska nebo jeho úřadu na zemský úřad v Bratislavě, pokud není zvláštním zákonem
vyhrazena některému resortnímu ministerstvu...(2)
II. Zrušení dosavadních korporací a úřadů
§ 9, odst. 1, 2 a 3 se mění a bude zníti:
(1) Dosavadní zastupitelské okresy v Čechách, silniční okresy na Moravě a ve
Slezsku, župy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi a okresy na Slovensku se zrušují.
Morava a Slezsko se slučují v zem Moravskoslezskou; tato přejímá veškeré jmění,
fondy, majetkové práva a závazky žup na Slovensku přecházejí na zemi Slovenskou a v
Podkarspatské Rusi na zemi Podkarpatskou...
§ 11, nadpis i znění se mění a bude zníti:
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III. Zemské zastupitelstvo
V každém správním obvodu (§ 1) se zřizuje v sídle zemského úřadu zemské
zastupitelstvo.
§ 12 se mění a bude zníti:
(1) Zemské zastupitelstvo čítá v zemi: České 120, Moravskoslezské 60, Slovenské
54, Podkarpatoruské 18 členů.
(2) Dvě třetiny členů jsou voleny podle § 13, ostatní členy jmenuje vláda z
odborníků, přihlížejíc k poměrům hospodářským, kulturním, národnostním a sociálním.
§ 13 se mění a bude zníti:
Kdo má právo do zemského zastupitelstva voliti a kdo může býti do něho volen
nebo jmenován, jakož i jak se řízení volební provádí, stanoví zvláštní zákon...
§ 17. se mění a bude zníti:
Předsedou zemského zastupitelstva jest zemský president...
§ 20 se mění a bude zníti:
(1) Úředníci zemského úřadu, zemským presidentem určení, mají právo a k
žádosti zemského zastupitelstva i povinnost býti přítomni jednání zemského
zastupitelstva a za souhlasu předsedy zemského zastupitelstva účastniti se rokování.
Zemský presidnet určí, který ze zpravodajů zemského zastupitelstva, není-li jeho
členem, má právo hlasovací...
§ 23 se mění a bude zníti:
(1) Ku platnosti usnesení zemského zastupitelstva jest třeba, není-li v tomto
zákoně nic jiného ustanoveno, aby bylo přítomno více než polovina členů a aby se
usnesení stalo nadpoloviční většinou přítomných. Hlasování jest spravidla veřejné...
IV. Působnost zemského zastupitelstva
1. PŮSOBNOST HOSPODÁŘSKÁ A SPRÁVNÍ
§ 30 se mění a bude zníti:
(1) Zemské zastupitelstvo jest povoláno pečovati o správní a hospodářské
záležitosti země a jejího obyvatelstva.
(2) Zejména je zemské zastupitelstvo povoláno pečovati o humanitní, zdravotní,
sociální, hospodářské, dopravní a kulturní zájmy země a jejího obyvatelstva, pokud jde
o úkoly, které svým významem přesahují rozsah a potřeby jednotlivých obcí a okresů,
dotýkají se zájmů větší části země a nemají důležitosti celostátní. K tomu konci může se
zemské zastupitelstvo usnášeti zejména na tom, aby byly zřízeny nebo podporovány
ústavy, podniky nebo zřízení, jež jsou způsobilé, aby podporovaly tělesné i mravní blaho
a vzdělání obyvatelstva, zlepšovaly dopravní, bytové, zdravotní a sociální poměry v zemi
nebo sloužily kulturním nebo hospodářským potřebám obyvatestva země. Při
politických rozhovorech podávati návrhy o věcech politických a usnášeti se o nich je
nepřípustno.
§ 31 se mění a bude zníti:
V oboru působnosti v § 30 stanovené může zemské zastupitelstvo podávati i z
vlastního uznání úřadům a zákonodárným sborům návrhy a podněty a na zemského
presidenta vznášeti v mezích jednacího řádu dotazy a stížnosti...
HLAVA DRUHÁ
(1) Zákon o organisaci politické správy nabývá účinností dnem 1. července
1928...“
(1)

Uvedené oblasti boli už dopredu pridelené priamo ministerstvu vnútra.
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(2)

Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska bolo tým zrušené. Jeho
kompetencie prevzalo Slovenské oddelenie ministerstva vnútra a Krajinský úrad.

Citované poddľa: Sbírka zákonů a nařízení státu československého č. 125/1927.

45. Modus vivendi medzi Svätou stolicou a republikou Československou
1. 3.1928
Niekoľkoročné rokovanie medzi Svatou stolicou a ČSR okolo postavenia katolíckej
cirkvi v novej republike, vzťahov Svätej stolice k ČSR, najmä spôsobu vymenovávania
cirkevných hodnostárov bolo ukončené prijatím dôležitej dohody, ktorá odstránila základné
trecie plochy medzi Česko-Slovenskom a Svätou stolicou.
„I. - Svätá stolica a československá vláda sa dohodli na zásade, že žiadna časť
Československej republiky nezávisí od biskupa, ktorého sídlo by sa nachádzalo mimo
hraníc československého štátu, tak ako sa žiadna diecéza(1) Československa nerozkladá
mimo hraníc krajiny. Svätá stolica a československá vláda sa dohodnú o novej
delimitácii a obsadení diecéz. Na prípravu tejto dohody budú do dvoch mesiacov
zostavené dve komisie, ktoré budú navzájom nezávislé: prvá, zostavená Svätou stolicou
a skladajúca sa zo zástupcov všetkých zainteresovaných diecéz, za predsedníctva
zástupcu Svätej stolice v Prahe; druhá, zostavená československou vládou a skladajúca
sa zo zástupcov zainteresovaných diecéz a zo znalcov.
II. - Správa cirkevného nehnuteľného a hnuteľného majetku v Československu,
ktorý sa v súčasnej dobe nachádza v zadržaní, je dočasná až do doby uzavretia dohody
spomínanej v predchádzajúcom článku a je zverená Komisii pod predsedníctvom
Episkopátu zainteresovaného územia.
III. - Cirkevné rády a cirkevné kongregácie, ktorých ustanovizne sa nachádzajú v
Československu, nebudú závisieť od provinciálnych predstavených týchto rádov a
kongregácií v cudzine. Ak vytvorenie provincie v Československu nie je možné, budú
spomínané cirkevné ustanovizne podriadené priamo generálnej ustanovizni.
Provinciálni predstavení a predstavení cirkevných zariadení podriadených
priamo generálnej ustanovizni budú československými občanmi.
IV. - Predtým, než Svätá stolica pristúpi k menovaniu arcibiskupov a
diecézalných biskupov, koadjútorov(2) s právom sukcesie ako aj vojenského kňaza
(ordinára), oznámi československej vláde meno kandidáta, aby sa uistila, že vláda nemá
námietky politickej povahy proti tejto voľbe. Vyššie spomínaní preláti budú
československými občanmi.
Pod námietkou politickej povahy sa rozumejú všetky námietky, ku ktorým budú
môcť viesť vládu dôvody spočívajúce v bezpečnosti štátu, napríklad, že vybraný
kandidát sa previnil vykonávaním iredentistickej, separatistickej činnosti alebo činnosti
namierenej proti Ústave alebo verejnému poriadku krajiny. Meno kandidáta
oznámeného Svätou stolicou vláde, ako aj k tomu sa vzťahujúce rozhovory budú tajné.
Ustanovenia dotýkajúce se vojenského kňaza budú platiť len v prípade, že bude
zachovaný osobitný systém náboženskej starostlivosti o vojakov. V tomto prípade sa
bude brať okrem námietok politickej povahy ohľad aj na postavenie kandidáta v
armáde.
V. - Hodnostári, uvedení v predchádzajúcom článku, zložia po svojom menovaní
Svätou stolicou a pred nástupom funkcie sľub vernosti československému štátu
následujúcou formou:
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“Prisahám a sľubujem, ako sa patrí na biskupa, vernosť Československej
republike a nevykonať nič, čo by smerovalo proti blahu, bezpečnosti a celistvosti
Republiky.”
VI. - Vláda sa postará v čo najkratšej lehote o uvedenie platných zákonných
ustanovení do súladu s týmto Modus vivendi.“(3)
(1)
(2)
(3)

Biskupstvo.
Pomocníkov vyššieho cirkevného hodnostára.
Spôsob spolunažívania.

Citované podľa: Sivák, F. a kol.: Pramene a dokumetny k dejinám štátu a práva na území ČSFR II., Univerzita
Komenského v Bratislave, Bratislava 1992, ss. 75-76.

46. Desiate výročie martinskej Deklarácie a SĽS

30. 10. 1928

Andrej Hlinka od vzniku ČSR viedol boj za zaistenie autonómie pre Slovensko a tento
svoj názor mnoho krát deklaroval. Na strane druhej predstavitelia SĽS dokázal oceniť prínos
vzniku prvého česko-slovenského štátu pre Slovensko a Slovákov. Oficiálne tak urobil denník
Slovák, orgán SĽS, 30. októbra 1928. Prinášame z neho dva materiály. Úvodník Andreja
Hlinku a článok Jozefa Tisu (1887-1947), rodáka z Veľkej Bytče, dnes Bytča, v tom čase
ministra vlády ČSR, venované oslavám 10. výročia prijatia martinskej Deklarácie, ktorou sa
slovenská politická reprezentácia prihlásila k potrebe vytvoriť spoločný štát Čechov
a Slovákov.
1,
„A. Hlinka: Desiate výročie martinskej deklarácie
Pred desiatimi rokmi rozhodli sme sa dobrovoľne pripojiť sa k idey, na základe
ktorej spolu s českým národom v jednom spoločnom štáte mali sme prevziať do
vlastných rúk správu svojich vecí. Deň tento je najvýznamnejším v dejinách
Slovenského Národa a celej republiky česko-slovenskej.
Povedomí sme si toho.
28. okt. 1918 vyhlásili zástupcovia českého národa, že utvárajú za pomoci
Slovákov nový štát. Súhlas Slovákov ešte nemali v rukách, ten prišiel do Prahy len 31.
októbra.
Priniesli ho traja poslovia naši, ktorých martinskí deklaranti poverili
odovzdaním jednomyseľného rozhodnutia Slovákov. Fakt tento potvrdzuje dr. Borský,
píšuc: „Len 30. októbra sa utvoril československý štát, pripojením sa Slovákov
Deklaráciou v Turčianskom Svätom Martine v mene Slovenskej Národnej Rady.“
Dnes teda oslavujeme právoplatné utvorenie republiky, ktorá vykúpená bola
obeťami krve a mozoľov Slovákov a Čechov.
Dnes slávime desiate výročie tohto nášho štátotvorného činu. Slušní sa, aby sme si
spomenuli v tento deň v prvom rade na tých, ktorí vykrvácali na frontách za naše
oslobodenie. Vzdávame hold svoj a celého Slovenska ich jasnej pamiatke a najmä
tragicky zahynuvšiemu hrdinovi odboja generálovi Štefánikovi.
Spomínam na časy prevratové, keď ľud slovenský osvedčil sa na celej čiare a za
krátky čas vedel ovládať situáciu a urobiť poriadok v svojej oslobodzujúcej sa vlasti.(1)
Spomienky na tieto časy budí vo mne silné povedomie, že keď tisíc rokov deptaná Slovač
vedela za niekoľko týždňov zbaviť sa jarma, vtedy nejest tej moci na svete, ktoré by
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prekazila úsilie Slovákov o dosiahnutie úplnej slobody, autonomie Slovenska.
Desať rokov trvania republiky nier je vlastne iným ako postupným pokrokom
slovenského ľudu na poli politickom. Súbežne so vzmáhaním sa kultúry a zlepšovania
hospodárskeho vzťahu, rastie v našom ľude túžba i po samostatnom politickom riadení
svojho osudu. Na tejto fronte boja vykrvácali už tiež desiatky bojovníkov, ktorí
obetovali i svoje životy alebo existenciu, chlieb, pohodlie a zamenili svoju teplú
domácnosť alebo pracovňu s vlhkou celou žalára.
Boly to obete za národ, obete, ktoré isto každý Slovák rád priniesol, veď sloboda
národa vykupuje sa krvou a žertvami.
A pre nás je povzbudením, že tieto obete neboly márne. Priniesly ony ovocie tým,
že náhlym tempom blížime sa k uskutočneniu svojich cieľov. Krajinská správa je prvý
krok, ďalšie urobí krajinské zastupiteľstvo, ktoré bude musieť byť svedomím národa.
Slovenská ľudovo-národná delegácia v pražskom sneme pracuje statočne a neobíde
žiadnu žiadnu príležitosť, aby nepotisla do popredia slovenskú otázku. Stálym tlakom sa
nám podarí odčiniť to, na čo sme zabudli v prvom nadšení, keď sme mohli náš
požiadavok autonomie položiť na stôl v Prahe a do nového štát vstúpiť ako rovný
s rovným...“
2,
Dr. J. Tiso: S radostným povedomím do druhého desaťročia
„Jubilujeme... Radostnou mysľou zalietame do minulosti a v myšlienkach
prežívame nielen tie búrlivé dni svetového významu, keď sa pred desiatimi rokmi rodila
naša národná sloboda, lež i tých 10 rokov, ktoré sme v štáte česko-slovenskom prekonali.
Jubileum toto je a má byť pre nás vážnym zpytovaním svedomia, či sme týchto 10 rokov
využili tak, ako to od nás žiada národ slovenský, štát česko-slovenský a kultúrny svet...
Desač rokov v živote národa je málo a predsa len veľmi moc, menovite keď ide
o prvých desať rokov. Národ náš násilne odstrkovaný a utláčaný dostal do svojej ruky
riadenie svojho osudu. Či vyrástol i v povedomí svojom k tomuto veľkému povolaniu?
Či vypestoval v sebe povedomie svojej samobytnosti? Nemožno popierať, že národné
povedomie sa v širokých vrstvách národa slovenského prehĺbilo, že v mnohých
poblúdených synoch národa sa ono prebudilo, ale nemožno tiež nekonštatovať, že máme
ešte úhory(2) národného povedomia. Nie len prevýchova minulosti smerom
k hungarizmu zapríčiňuje, že smer hmotársko-prospechársky prekáža k prebudeniu
mnohých k národnému povedomiu. Čechoslovakizmus a internacionalizmus je nielen
výkvetom tohto smeru, ale i prekážkou národnej konsolidácie, ktorú predsa bez
národného prebudenia celého národa nie je mysliteľná. Osud národa nemôže byť
ovládaný a riadený pevne a pokojne, dokiaľ národné povedomie nie je úplne tak do
hĺbky ako i šírky prebudené. Za uplynulých desať rokov spravilo sa v prebudení
národného slovenského povedomia mnoho, no zostáva nám i pre druhé desaťročie ešte
práce na tomto poli hojne, aby sme mohli konečne povedať, že národ slovenský riadi si
svoj osud úplne sám.
Riadenie národného osudu prakticky deje sa v rámci štátu republiky českoslovrnskej. Náročný charakter nášho štátu je koreňom utvorenia jeho, zachovania tohto
charakteru je teda i zárukou ďalšieho jeho jestvovania. Národ slovenský k štátu tomuto
zaujíma stanovisko čo najkladnejšie, lebo národné svoje uplatnenie vidí len v rámci
štátu česko-slovenského. Toto kladné stanovisko pravda nevyčerpáva sa len v púhom
uznaní tohoto štátneho útvaru, ale – ak má byť ono plodné pre národ slovenský –
i v ovládaní spravovaní tohože štátu. Bez národa slovenského a tým menej proti národu
slovenskému štát náš spravovaný a vedený byť nemôže bez toho, že by sa nesiahalo na
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koreň jeho jestvovania. Svrchovaný záujem nášho štátu podáva nám kľúč k praktickému
vyriešeniu tak zvaného problému česko-slovenského, ktorá otázka prestáva byť
problémom, akonáhle sa posudzuje zo stanoviska spoločného a rovného sväzku Čechov
a Slovákov...“
(1)
(2)

Oslobodenie Slovenska však predsa len bolo omnoho komplikovanejšie, pomalšie
a náročnejšie, pričom vyžadovalo jednotný koordinovaný postup vo vnútri novej
republiky i na poli medzinárodnej politiky.
Neobrobené polia

Citované podľa: Slovák, roč. XI., 30. 10. 1928, s. 1 ., 3.

47. Návrh rezolúcie poslancov F. Jurigu a F. Tománka pre poslanecký
klub HSĽS k prípadu poslanca V. Tuku
16. 1. 1929
Z podnetu poslancov HSĽS Ferdinanda (Ferdiša) Jurigu a Floriána Tománka (18771948), rodáka z Borského Petra, dnes Borský Mikuláš, okr. Senica, sa 16. januára 1929 zišiel
poslanecký klub HSĽS, aby prerokoval návrh rezolúcie, ktorý vypracovali v súvislosti
s aférou poslanca HSĽS Vojtechom Tukom, roku 1928 obvineným zo špionáže v prospech
Maďarska a 1. januára 1929 zatknutého. Poslanci F. Juriga a F.Tománek, ktorí sa už
predtým profilovali ako pročesko-slovenské krídlo HSĽS, požadujúce uchovanie československej štátnej jednoty a nerozlučiteľnosti republiky Čechov a Slovákov. Ich návrh bol
klubom odmietnutý a obaja boli o mesiac neskôr – 15. februára 1929, zo strany vylúčení.
Napriek tomu stihli svoje stanovisko uverejniť v týždenníku HSĽS Slovenské ľudové noviny.
“Senátori a poslanci slovenskej ľudovej strany stojíme stále a pevne na základe
štátnej jednoty a nerozlučiteľnosti republiky Slovákov a Čechov, uznávajúc jej ústavu a
záväznosť jej zákonov.
Keď dľa potreby prirodzeného vývinu života snažíme sa premeniť už či niektoré
zákony alebo ustanovizne ústavy k väčšiemu blahobytu Slovenského Národa, snažia sa
to previesť cestou zákonitou demokratickým spôsobom v rámci republiky Slovákov a
Čechov a v žiadnom páde nie cestou revolučnou, lebo revolúciu považujeme za
nekresťanský národovražedelný čin, taktiež nie cestou cudzozemskej protizákónitej
pomoci, čo podobne zatracujeme.
Z tohoto nášho úprimného presvedčenia prirodzene pochádza, že za nesmysel a
nakoľko by to pochádzalo z povedomého úmyslu, za trestuhodný čin protištátny
považujeme hlásanie „vacuum juris"-u a či prázdnoty práva dľa ktoréhožto smyslu
nastala, alebo môže nastať doba, v ktorej by ztratily záväznosť všetky zákony našej
Česko-Slovenskej republiky a nastal by čas bez zákona, bez práva, niečo takého, ako bol
„rabunk".
Ako za bratovražedelný zločin považujeme každý pokus o krvavú revolúciu,
ktorá má v sebe zlotu moru, hladu a vojny dohromady. Tak za vlastizradu považujeme
snahu chcieť cudzozemskými peniazmi, alebo cudzozemskou zbrannou mocou
zasahovať do demokracie, do ľudovlády našej Česko-Slovenskej republiky a takú snahu
považujeme za nesrovnateľnú s vernosťou k Slovenskému Národu, k Slovenskej
Krajine, k Česko-Slovenskej republike a k programu slovenskej ľudovej strany.
Pod heslom úplného odtrhnutia Slovenska od republiky Slovákov a Čechov
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ustaľujeme skrytú snahu priviesť náš Slovenský Národ pod maďarské jarmo, snahu
obnovenia Rakúsko-Uhorska, dynastie Habsburgov, čomu sa z tej duše protivíme.
Práve preto, že takéto snahy považujeme za ťažké previnenie proti národu a
štátu, ohradzujeme sa proti domienkam, že by niektorý člen nášho klubu bol mohol
podujať v mene a z poverenia strany našej niečo takého.
Sme za neodvislosť súdov, ako za najväčšiu záruku štátneho poriadku.
Jedine právoplatný výrok súdu smie ustáliť vinu niekoho.
Považujeme za skrivodlivosť vyhlasovať niekoho za vinného bez konečného
právoplatného súdobného výroku. Je politickým zločinom pre upodozrievanie
jednotlivca hanu kydať na celú politickú stranu, ktorá svoju vernosť k národu a k štátu
nepočetnekrát aj za cenu obeti dokázala, ako to urobila naša slovenská ľudová strana.
Ustaľujeme, že takzvaná rodobrana v mene strany a dľa úmyslov našej strany bola
organizovaná ako súčiastka organizácie strany, len ako sbor poriadateľov na ochranu
telesnej bezpečnosti a zákonitého poriadku proti bitkársko-krvavým revolučným
pokusom z príležitosti shromaždenia a slávností strany.
A rodobranu, ako takú považujeme za súčiastku našej strany, a kto jej iné
úmysle a ciele podstrkuje alebo podvrhuje, toho považujeme za urážateľa cieľu a cti
rodobrany a našej.
Ustaľujeme, že v týchto ohľadoch mnoho sa previnilo oproti Slovenskej ľudovej
strane v posledných časoch aj z radov koalície, tak že by nám to mohlo byť dostatočnou
príčinou rozlúčiť sa s ňou a zaujať stanovisko tuhej protivládnej opozície.
Lež väčšia je naša láska a náš záujem k pokoju a k poriadku k nášmu národu a k
štátu, než by ju mohla zklátiť osobná urážka jednotlivcov.
Presvedčení sme, že naše občanstvo chce poriadok, pokoj a prácu.
Nemôže byť prospešné v dnešnej dobe za jedon povraz ťahať s revolučnými
komunistami, s vnútornými rozvratníkmi nášho štátu, za aké považujeme tunajšie
maďarské strany, a tak hnať vodu na mlyn cudzozemským nepriateľom nášho národa a
štátu.
Taktiež za nebezpečne považujeme odstúpiť od kormidla a vlády našej Krajiny a
Republiky a prepustiť budovanie našej krajiny, riadenie nášho štátu miesto nás, živlom
naším náboženským, národným, krajinským a hospodárskym záujmom nebezpečným,
ktorí by to budovanie a spravovanie prevádzali bez nás, proti nám.
A preto majúc na zreteli prvý príkaz Boží: „vládnite zemou", chceme vládnuť
našou zemou, našou Slovenskou Krajinou a budovať i spravovať náš štát dľa tej miery
podľa nášho programu, nakoľko nám to dľa našej demokraticko-politickej váhy patrí,
by neupadla naša Krajina, náš štát do rúk nepriateľského pustošenia našich
náboženských, národných, krajinských, hospodárskych a štátnych nepriateľov.
Tak smýšľa, tak sa vynasnažuje náš ľud v obciach pri obecnej správe, keď sa
usiluje zaujať miesta obecnej správy pre našich ľudí, aby spravovali obec v duchu
našinskom. Tak je to povinnosťou našou pri krajinskej a pri štátnej správe práve v
terajšej dobe, keď revoluční zlostníci, vnútorní rozvratníci rozvrátiť by chceli národ a
štát, aby sme padli za korisť našim cudzozemským nepriateľom.
Kresťanstvo je za pokoj. Budovanie Slovenskej Krajiny potrebuje pokoj.
Výrobnosť všetkých stavov a upevnenie štátu potrebujú poriadok a pokoj a preto
nemôže byť priateľom týchto, kto je za nepokoj a za neporiadok, za jednotnú frontu s
komunistami, s vnútornými rozvratníkmi a s cudzozemskými nepriateľmi našimi.
Pomoc ľudu, odstraňovanie krívd, vymáhanie práv dľa praktickej politickej
náuky a životnej zkúsenosti v dnešnej dobe nedá sa docieliť jalovým posudzovaním,
planým potupovaním právomocnosti a vrchnosti v duchu protivenstva, lež iba svornou
súčinnosťou jak v zákonodarstve, tak s právomocnosťami a s vrchnosťami skrze ľud z
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ľudu pre ľud ustanovenými.
Náš štát, našu republiku, našu krajinu nepovažujeme za nejaké cudzie panstvo,
ako to bolo za Rakúsko-Uhorska pod Maďarmi a pod nemeckou habsburgskou
dynastiou, ale za náš majetok, nakoľko skrze volebné právo my sme jej účastníkmi,
majiteľmi a preto chceme v nej vládnuť dľa tej miery, ako nám dávajú naše účastiny,
hlasy, dľa pravého príkazu Božieho: „rástnite, množte sa a vládnite zemou".
Citované podľa: Slovenské ľudové noviny, roč. XV., č. 4, 25. 1. 1929

48. Zvolenský manifest

16. 10. 1932

Rastúca nespokojnosť časti slovenského obyvateľstva s nerovnocenným postavením
Slovenska v rámci ČSR sa v podmienkach stupňujúcej sa hospodárskej krízy,(1) ktorá síce
v ČSR začala neskôr ako vo svete, ale doľahla na ňu omnoho hlbšie, vystupňovala. V tejto
situácii sa na posilovali pozície SĽS, už tradične vnútorné pomery v ČSR ostro kritizujúcej.
K nej sa začala svojimi názormi približovať Slovenská národná strana, v rokoch 1929-1937
vedená spisovateľom Martinom Rázusom (1888-1937), rodákom z Vrbice, dnes súčasť
Liptovského Mikuláša. Roku 1932 vo Zvolene, pri príležitosti osláv 90. výročia prejavu Ľ.
Štúra na uhorskom sneme, A. Hlinka a M. Rázus vyhlásili spoločný program, známy ako
Zvolenský manifest, ktorý autonómiu Slovenska presadzoval. Roku 1935 už obe tieto strany
a niekoľko menších utvorili spoločný autonomistický blok.
„Vyhlasujeme, že národ „československý“ neuznávame, „československého národa
niet. Náhľad, akoby Slováci boli Česi a Česi Slováci, nie je správny. Slováci neboli nikdy
Česi a Česi Slováci. Dôkazom toho je naša odlišná minulosť, reč i mentalita. I celá
oslobodenecká akcia viedla sa v mene národa českého a národa slovenského. Teda ako
národ svojich vlastných tradícií, svojej vlastnej duše, ako národ svojrázny, samobytný
a suverénny, žiadame:
1. Aby správa vecí našich daná bola do rúk národa slovenského, ktorému toto
právo podľa zásady sebaurčovania, uznávaného celým vzdelaným svetom, patrí, a tým
viacej, keďže republika Čechov a Slovákov na základe tohoto práva bola utvorená. Sme
zrelí a politicky natoľko vyspelí, že vieme spravovať a riadiť svoje osudy.
2. Dodržať a splniť všetky sľuby a záväzky, dané národu nášmu v najťažších
chvíľach svetovej vojny, keď išlo o bytie alebo nebytie tak národa českého, ako aj
slovenského.
3. Vteliť Pittsburghskú dohodu do ústavy republiky Česko-slovenskej. Dohoda táto,
osnovaná a podpísaná i prezidentom T. G. Masarykom, bola vykúpená krvou, prácou
a veľkými hmotnými obeťami. Vyslovujeme poľutovanie, ale i trpko zazlievame, že
Pittsburghská dohoda nebola dodnes vtelená do ústavy a uvedená do života. Týmto
činom cítime sa dotknutými, nielen vo svojom práve, ale i vo svojej národnej cti.
Osvedčujeme sa, že len v politickom autonomnom sriadení Slovenska vidí národ náš
zabezpečenú svoju budúcnosť. Preto Pittsburghskej dohody nezriekneme sa nikdy
a neprestaneme za ňu bojovať, hoci by nás to stálo i životy! Autonomia Slovenska je
životnou otázkou nielen slovenského národa, ale i celej republiky. Kým Pittsburghská
dohoda nebude vtelená do ústavy a uvedená do života, žiadame:
4. Uznať a rešpektovať ústavný rečový zákon zo dňa 29. februára 1920...(2)
Vzhľadom na konfesionálne pomery slovenské vyhlasujeme:
Sme za kresťanský ráz štátu, jeho vnútornej a zahraničnej politiky. Žiadame
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rešpektovať naše kresťanské tradície. Ohradzujeme sa proti tomu, aby nám boli
natískané rozličné náuky a teórie, s ktorými národ slovenský nemá absolútne nič
spoločného: Cirkve nech sú považované za prvotriedne kultúrne ustanovizne. Sme za
primerané podporovanie oboch konfesií, katolíkov i evanjelíkov. Sme proti
akémukoľvek náboženskému útisku, nátlaku, či znevažovaniu s jednej alebo druhej
strany. Náboženské hádky a debaty vyraďujeme zo slovenskej politiky a jej
časopisectva. Sme za náboženskú snášanlivosť a za paralelný rozvoj cirkví, keďže ich
hodnoty sú hodnotami národa a konajú vzácnu službu pre našu národnú a štátnu
budúcnosť.“
(1)

(2)

Zatiaľ čo vo svete došlo k poklesu o 28%, v ČSR to bolo o 40%! Kríza v našich
podmienkach najviac postihla ľahký priemysel – výrobu textilu, skla, keramiky apod.
Slovenský priemysel nebol tak rozvinutý ako český a nebol tak zameraný na export.
Jeho pokles bol preto výrazne nižší ako v Česku a dosiahol hodnoty cca 29 %. Ku
všetkému ale musíme pripočítať veľmi ostrú agrárnu krízu, ktorá tentoraz postihla ako
Česko, tak aj Slovensko, ktoré navyše za Českom v mnohých ukazovateľoch (nižší
priemerný hektárový výnos, nižšie ceny hotovej produkcie, nižšia produktivita práce
atd.) zaostávalo.
Nasleduje desať hlavných požiadaviek, ktoré spojovala snaha odovzdať správu na
Slovensku do rúk Slovákov. Posledná z nich vyzývala realizovať závery saintgermainskej dohody o zaistení autonómie Zakarpatskej Rusi.

Citované podľa: Slovák, roč. XIV., 18. 10. 1932, s. 1.

49. Nitrianska deklarácia

13. 8. 1933

V dňoch 12. – 15. augusta 1933 sa v Nitre konali oslavy 1100. výročia vysvätenia
prvého kresťanského kostola v strednej Európe, ktoré vošli do dejín pod názvom Pribinove
oslavy. Pôvodne cirkevná slávnosť, ktorá mala podľa časti organizátorov niesť aj znaky
manifestácie česko-slovenskej vzájomnosti, sa po zásahu manifestantiov zmenila vo svoj pravý
opak. Demonštranti 13. 8. 1933 ovládli slávnostné zhromaždenie, zvolané pri tejto príležitosti
a premenili ho v autonomistickú manifestáciu. Organizátorov prinútili, aby jej riadenie
odovzdali A. Hlinkovi, ktorý potom prečítal a dal schváliť Deklaráciu, vychádzajúcu z ducha
autonomistických požiadaviek SĽS. Uverejňujeme jej najpodstatnejšiu časť.
„Avšak, keď republiku Československú považujeme pre nás za jedine možný
štátny útvar, vyhlasujeme, že v štáte tomto chceme vidieť svoju budúcnosť nielen ako
národ svojprávny s národom českým, ale aj ako národ samobytný, samostatný, ktorý
sám chce spravovať svoje veci a sám chce riadiť osud svoj!
Chceme byť národom suverénnym!
Keď toto žiadame, nadväzujeme len na svoju 1100-ročnú národnú minulosť, na
svoje slovensko-národné tradície, založené na svetlej pamiatke kniežaťa Pribinu,
prvého v dejinách spomínaného Slováka. V duchu tejto tradície pokračovali i bratia
naši v Amerike, ako predstavitelia národa slovenského, keď uzavreli a podpísali
Pittsburghskú dohodu, posiaľ však do života neuvedenú.
Keby národ slovenský po prevrate nebol azda ani našiel správnu cestu v hľadaní
svojej pravdy a nebol by uplatňoval svoje politické práva ako národ samobytný, dnešné
jubileum bolo by preň nevyhnutným príkazom, aby sa vzpamätal a dožadoval sa práv,
ktoré mu patria. A ak by to neurobil, prehrešil by sa nielen proti svojej historickej
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národnej minulosti, ale i proti úmyslom kniežaťa Pribinu, tohto prvého slovenského
vladára, silne zasiahnuvšieho do behu svetových dejín.
Klaňajúc sa pamiatke Pribinovej, pokladáme za potrebné verejne poukázať, že
národ slovenský nikdy nikoho nepoveril, nikomu nedal splnomocnenie na to, aby sa
zrieknuť mohol národnej samobytnosti, národnej suverenity, vyjadrenej
v samourčovacom práve, uznanom celým vzdelaným svetom. S tohto miesta
vyhlasujeme, že každého, kto opovrhuje slovenskou národnou samobytnosťou,
považujeme za ničomníka a ničomník, je i ten, kto nám akýmkoľvek spôsobom prekáža
byť samobytným národom...
Žiadame, by spravovanie vecí samobytného národa slovenského na oslobodenom
Slovensku sverené bolo Slovákom, ako nám to plným právom patrí, ako nám to bolo
sľubované a Pittsbughskou dohodou spečatené.
Vyhlasujeme, že národných práv svojich, v Pittsburghskej dohode
zabezpečených, nikdy sa nezriekneme a za lepšie blaho národa slovenského bojovať
budeme mužne a vytrvale, ako nám to káže povinnosť k národu slovenskému
a posvätná pamiatka Pribinova...“
Citované podľa: Slovák, roč. XV., 15. 8. 1933, s. 1.

50. Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia
Slovenska
16. - 17. 5. 1937
Vyostrenie vnútropolitickej situácie v ČSR na konci tridsiatych rokov sa okrem iného
odrážalo v tom, že jednotlivé politické strany predkladali svoje návrhy na riešenie postavenia
Slovenska v republike. S programovým prehlásením týkajúcim sa perspektív Slovenska
vystúpila i KSČ. Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska bol
prijatý na Celoslovenskej konferencii KSČ, ktorá sa uskutočnila v dňoch 16 - 17. mája 1937 v
Banskej Bystrici. Referát predniesol Viliam Široký (1902-1971), rodák z Bratislavy. Na prvé
miesto kládol spriemyselnenie Slovenska, zveľadenie poľnohospodárstva, odstránenie
disproporcií v kultúre, vzdelávaní i osvete a zvýšení krajinských právomocí. Stal sa základom
prístupu KSČ k riešeniu postavenia Slovenska, realizovaného po roku 1948.
„IV. ROVNOPRÁVNOSŤ V ŠKOLSKÝCH A KULTÚRNYCH OTÁZKÝCH
Pečať hospodárskej a sociálnej nerovnosti nesie aj školská, ľudovýchovná a
kultúrna zaostalosť Slovenska.
Máme nedostatok škôl, a to slovenských, maďarských aj inojazyčných. Pritom
najviac zaráža, že je nedostatok
ľudových škôl,
čo je už priamo výsmechom základných pojmov európskej civilizácie...
Nedostatky ľudového školstva
Nedostatky ľudového školstva na Slovensku sú očividné. Na Slovensku sa tiesni v
jednej triede ľudových škôl priemerne 52,5 detí. V Čechách naproti tomu pripadá na
jednu triedu priemerne iba 37,5 detí. Celkový počet tried národného školstva na
Slovensku podľa stavu roku 1935 bol 10 970.(1) No podľa odhadu školských úradov
treba vystavať ešte do 7 000 nových škôl aj s príslušnými učiteľskými bytmi a
príslušenstvom...
A čím vyššie stúpame po rebríku školskej sústavy, tým väčšie sú nesrovnalosti,
na ktoré narážame. Tak je to už na druhom stupni, na stupni meštianskych škôl, ktoré
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by mal navštevovať všetok dorast bez rozdielu, aby obyvateľstvo Slovenska dosiahlo
potrebnú európsku vzdelanostnú úroveň. Na Slovensku pripadá jedna meštianská škola
na 16 000 obyvateľov slovenskej národností, kým na Morave len 4 800 a v Čechách na
5 000 obyvateľov českej národnosti. Pre maďarskú menšinu je tento pomer ešte
žalostnejší. Podľa národnostného kľúča patrilo by sa maďarskej menšine 87
meštianskych škôl, no má ich iba 11, teda o 76 menej...
Základ musí byť pevný
To všetko sú pomery naďalej nemožné. Všetku nerovnosť v národnom školstve
treba odstrániť a vybudovať tým pevný základ kultúrneho vývoja Slovenska,
zodpovedajúceho dnešným potrebám civilizácie a kultúrneho života. Preto žiadame:
1. Nech vláda uloží ministerstvu školstva a národnej osvety, aby vypracovalo plány,
ako odstrániť nedostatok školských budov, ako pozdvihnúť ľudové školstvo na Slovensku
na úroveň českých krajín...
2. Aby sa zjednodušil školský systém a aby sa hospodársky uľahčilo obciam, ktoré
nevládzu niesť náklady cirkevných škôl, žiadame previesť všetky ľudové školy na náklad
štátu a sjednotiť ich pod jeho správou.
3. V najkratšom čase uviesť na Slovensku do života zákon o obvodných
meštiankách.
4. Vybudovať slovenskú, resp. i maďarskú krajinskú školskú radu...
5. Zriadiť potrebný počet padagogických akadémií pre výchovu učiteľského dorastu,
potrebného pre ľudové školstvo všetkých národov Slovenska a pre vyššie odborné vzdelanie
učiteľov akadémie rázu vysokých škôl. Žiadame tiež umožniť ďalšie vzdelanie už
účinkujúcim učiteľom na štátne trovy.
Stredné, odborné a vysoké školy
Je pravda, že Československo, pokiaľ ide o stredné školy, značne zaostáva za
niektorými inými štátmi, čím však nemožno ospravedlniť skutočnosť, že na Slovensku je
menej stredných škôl ako v Čechách a na Morave. Hľa: jedna stredná škola pripadá v
Čechách na 48 000 obyvateľov a na Slovensku na 69 400 obyvateľov...
V oblasti odborných, stredných a vysokých škôl žiadame:
1. Vybudovať v rámci investičného programu odborné pokračovacie a stredné školy
podľa národnostného kľúča, a to tak, aby dosiahli úroveň tohto školstva v českých
krajinách.
2. Zriadiť slovenskú techniku so všetkými odbormi, najmä tými, ktoré sú potrebné
pre spriemyselnenie Slovenska a povznesenie poľnohospodárstva.
3. Dobudovať slovenskú univerzitu a zriadiť prírodovedeckú fakultu. Pre
vysokoškolských študentov maďarskej národnosti žiadame zriadiť univerzitnú stolicu.
4. Zriadiť dodatočné štipendiá. Najmä robotníckym a roľníckym deťom všetkých
národností Slovenska treba štipendiami umožniť štúdium už na stredných školách...
Vedy a umenie
...Žiada sa okrem Komenského univerzity druhé vedecké centrum, a tým sa môže
stať Matica slovenská. Pre tento cieľ však treba vybudovať a rozšíriť vedecké, literárne
a umelecké odbory Matice slovenskej na úroveň akadémie vied a umení.(2) Vedeckým
pracovníkom, sústredeným v týchto odboroch, treba zaručiť úplnú slobodu vedeckého
bádania a zabezpečiť náležitú dotáciu odborov zo štátnych prostriedkov.
Násilné vnášanie “československosti” do kultúrnej práce hatí vývoj slovenskej
kultúry a pritom ani neprispieva k sblíženiu slovenskej kultúry s českou. Prvým
predpokladom takéhoto sblíženia je: umožniť samostatný rozvoj slovenským kultúrnym
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hodnotám. To platí napríklad aj o divadle. Vývoj slovenského dramatického umenia si
žiada úplne poslovenčiť Slovenské národné divadlo a obdobné divadelné scény na
Slovensku. SND žiadame poštátniť a jeho umeleckú správu sveriť slovenským
divadelníkom. Pre maďarské a nemecké kultúrne potreby žiadame vybudovať aspoň v
Bratislave stále maďarské a nemecké divadlo.
Napokon na podporu výtvarného umenia na Slovensku sa vidí byť už zrelou
myšlienka štátnej, reprezentačnej galérie...(3)
VI. NÁRODNOSTNÁ SPRAVODLIVOSŤ V ŠTÁTNOM APARÁTE A ŠTÁTNYCH
PODNIKOCH
...V centrálnych úradoch je veľký nepomer medzi počtom zamestancov českej a
slovenskej národnosti. Ale pritom - napriek veľkej nezamestnanosti - je v rôznych
povolaniach na Slovensku 49 094 zárobkove činných osôb českej národnosti.
Je len celkom samozrejmou požiadavkou, že na všetkých uprázdnených miestach
v slovenských oblastiach treba zamestnávať predovšetkým príslušníkov slovenského
národa. Žiada to triezvy rozum každého, kto hľadí aj do budúcnosti a má na srdci lepšiu
budúcnosť ľudu....
VII. ROZŠÍRIŤ PRÁVOMOC KRAJINSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A
SAMOSPRÁVY
Doterajšie vlády zdôrazňovaly štátnu jednotu Čsl. republiky iba s formálnej
stránky, pritom však platia z veľkej časti iné zákony pre Čechy a Moravu a iné pre
Slovensko. Nejeden z protidemokratických zákonov, ktoré splodil režim Štefana Tiszu a
iných predstaviteľov polofeudálneho Uhorska, ostal do dnešného dňa dedičstvom
Slovenskej krajiny aj za republiky a štátny aparát na Slovensku veľkú časť svojej
činnosti opiera o takéto protidemokratické zákony.
No jedno-druhé bolo za republiky dokonca ešte zhoršené, napríklad na poli
obecnej správy.
Samosprávu na vlastné nohy
Inštitúciu notárov zdedilo Slovensko po starom Uhorsku, ale vtedy notár ešte ani
nebol takým všemohúcim pánom, akým je dnes. Svojho času notár podliehal obecnému
zastupiteľstvu a vykonával iba jeho usnesenia. Neskôr dostal notár právo odvolania
proti usneseniam obecného zastupiteľstva a dokonca aj právo veta a tým sa dostaly
obecné zastupiteľstvá úplne pod kuratelu notárov. Podobne sú okresné zastupiteľstvá
pod kuratelou okresných náčelníkov.
Takto ozaj na hanbu okýptená samospráva už pomaly stratila aj podobu
samosprávy. Čo je potrebné, aby táto naša slovenská hanba zmizla s povrchu zemského?
Čo je potrebné, aby občan mal aký-taký vplyv na svoje obecné a okresné záležitosti? Na
to je potrebné, aby samosprávu obcí a okresov vykonávali samosprávne sbory
(zastupiteľstvá), volené občianstvom; výbory, volené zastupiteľstvami, a konečne volení
starostovia a volení predsedovia okresných zastupiteľstiev. Nedemokratickú právomoc
notárov (zákon č. 211920) treba zrušiť.
Aj samosprávne financie volajú po ozdravení (zrušiť zákon 77/1927, ktorý
rozvrátil finančné hospodárstvo samosprávnych orgánov.)
Krajina bez tútorstva
Pri vydávaní zákona o krajinskom zriadení sa veľa uvažovalo a hovorilo o tom,
aké ďalekosiahle bude mať krajinské zastupiteľstvo, na čo všetko ho vláda splnomocní
atď. No skutočnosť sa zvrtla inakšie, ako napovedali úvahy a reči. Dnes je krajinské
zastupiteľstvo s hľadiska regionálnych (krajových) potrieb Slovenska (hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych) veľmi obmedzené.
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No Slovenská krajina by už mohla byť uznaná za “plnoletú” a mohla by byť
konečne zbavená nedôstojného tútorstva. Preto by bolo na čase zrušiť ustanovenie,
podľa ktorého 1/3 členov krajinského zastupiteľstva je menovaná. Bolo by už tiež
načase, aby si krajinské zastupiteľstvo zvolilo predsedu a predsedníctvo zo svojho
stredu. Pre rozšírenie právomoci krajinského zastupiteľstva je zákonný podklad. Vláda
môže (v smysle § 56 ods. a zák. 125/1927) splnomocniť krajinské zastupiteľstvo, aby
vydalo k určitým zákonom podrobné vykonávacie predpisy. Tohto ustanovenia sa
dovolávame pre rozšírenie právomoci krajinského zastupiteľstva vo všetkých oblastiach
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života. V danej chvíli považujeme za potrebné,
aby krajinské zastupiteľstvo v uvedenom smysle spracovalo najmä zákon o pozemkovej
reforme. A ešte jedno potrebuje krajinská samospráva, ak má stáť na vlastných nohách:
krajinský výbor by mal mať právo kontrolovať, ako sa uskutočňujú usnesenia
krajinského zastupiteľstva. Je to niečo, čo malo byť už dosiaľ samozrejmosťou.
Pre veci maďarského obyvateľstva žiadame zriadiť jazykové sekcie krajinského
úradu (podskupiny). Vo všetkých skupinách krajinského úradu, dôležitých pre
maďarské obyvateľstvo, nech je referent pre veci maďarského obyvateľstva.
Krajinský peňažný ústav
Vážnou potrebou samosprávy na Slovensku je konečne - dnes, keď samospráva
potrebuje lacný úver ako soľ - krajinský peňažný ústav...(4)
Odstrániť protidemokratické dedičstvo
Protidemokraticko dedičstvo zo starého polofeudálneho Uhorska najviac tlačí
pracujúci ľud Slovenska v oblasti práva shromažďovacieho, spolčovacieho a tlačového.
Chceš zvolať organizačné schôdze? Na to nemáš právo. Dôverné porady občanov, aké sú
známe v českých krajinách (podľa § 2 shromažďovacieho zákona), na Slovensku nie sú
dovolené, tunajší zákon ich nepozná. Tlačová sloboda je obmedzená nedemokratickým
ustanovením o kauciách. Tieto ustanovenia sú pastvou pre štátnu byrokraciu, najmä
okresných náčelníkov, zväčša reakčných; sú im vhodné na to, aby mohli ľubovoľne
obmedzovať demokratické práva a slobody ľudu.
Iné predpisy ako v Čechách a na Morave, a zasa horšie, platia na Slovensku aj v
otázke štátneho občianstva...
Záver
...Predovšetkým nám ide o to, aby nastalo všestranné vyrovnanie medzi českými
krajinami a Slovenskom, a to v záujme väčšej súdržnosti národov tejto republiky,
potrebnej na úspešnú obranu proti reakcii a proti najhoršiemu, čo hrozí republike:
proti vojne, ktorú chystajú útočné fašistické štáty. To vyžaduje spravodlivejšiu
národnostnú politiku v republike, to vyžaduje aj spravodlivejšiu všeobecnú sociálnu
politiku. Aby sa mohol tento plán v plnej miere uskutočňovať, aby bolo dosť
prostriedkov, dosť peňazí na uskutočnenie celého plánu, na to je najmä potrebné aj to,
aby sa v republike pracujúcemu ľudu prajnejšia finančná politika, predovšetkým
daňová. Jej ťažisko bude musieť byť v dostatočnom zdanení kartelov a vôbec veľkého
kapitálu, a nie v preťažení pracujúceho ľudu...“
(1)
(2)

Uvedený stav bol otrasným dedičstvom z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ktorý
sa v podmienkách ČSR zlepšoval veľmi pomaly a zdĺhavo.
Myšlienka vzniku vrcholovej slovenskej vedeckej organizáce sa po prvý krát objavila
roku 1735. V skutočnosti však vznikla až roku 1942 ako Slovenská akadémia vied a
umení (SAVU), ktorá bola 22. februára 1946 najprv reorganizovaná a 18. júna 1953
premenená na Slovenskú akadémiu vied (SAV).
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(3)
(4)

Slovenská národná galéria vznikla až 29. júna 1948.
Slovenská národná banka vznikla 4. apríla 1939.

Citované podľa: Široký, V.: Za šťastné Slovensko v socialistickom Československu, Pravda, Bratislava 1952,
ss. 18-27.

51. Zásady autonómie Slovenskej krajiny

14. 8. 1938

Na konci 30. rokov sa aj ďalšie politické strany, pôsobiace na Slovensku, pokúsili
novým spôsobom definovať postavenie Slovenska v rámci ČSR. V podstate všetky si
uvedomovali neúnosnosť stávajúcej situácie i nutnosť zmien. Agrárna strana sa napr. snažila
o zvýšenie ekonomickej sily Slovenska, ktorá mala následne viesť k jeho nutnej politickej
emancipácii. Slovenská národná strana postavila problém oveľa ostrejšie a požadovala
uplatniť princíp autonómie Slovenska. Svoje stanovisko zvýraznila v programovom dokumente
Zásady autonómie Slovenskej krajiny, prijatom na zjazde SNS v Banskej Bystrici 14. augusta
1938, pri príležitosti 20. výročia podpísania Pittsburskej dohody. Prinášame jeho
najpodstatnejšiu časť.
„1. Slovensko tvorí osobitne upravenú krajinu, aby slovenský národ hodnoty
svojej zeme i ducha, Bohom mu sverené, úplne využiť a rozvinúť mohol a na základe
zásady samourčenia ako rovnocenný, dôstojne sa mohol včleniť medzi vzdelané,
civilizované kresťanské národy Európy.
2. Nad zachovávaním ústavných zákonov, ako aj nad tým, aby všetky zákony
ústredným Národným shromaždením a krajinským snemom vynesené, alebo akékoľvek
opatrenia ústrednej alebo krajinskej vlády neodporovali ústave, bdie ú s t a v n ý súd.
Skladá sa zo 7 členov, menovaným prezidentom republiky. 2 z týchto členov menuje
prezident republiky podľa návrhu slovenskej vlády krajinskej.
Právo žaloby pred ústavným súdom o neplatnosť zákonov, nariadení, alebo
opatrení prislúcha každému svojprávnemu občanovi.
3. Na Slovensku je úradná a vyučovacia reč slovenská pri rešpektovaní
jazykových práv menšín.
SNEM KRAJINSKÝ
4. Pre územie Slovenska zriadi sa krajinský snem. Poslanci do krajinského snemu
sa volia na základe všeobecného, tajného, rovného hlasovacieho práva a podľa zásady
pomerného zastúpenia podľa volebného poriadku do dosavádneho krajinského
zastupiteľstva....
Snem má úplnú zákonodárnu moc vo veciach ústrednému parlamentu
nevyhradených.
5. Snem volí krajinského predsedu a 6-člennú krajinskú vládu.
6. Nad krajinskou vládou má krajinský snem právo dozoru a vláda je mu
zodpovedná.
VLÁDA KRAJINSKÁ
7. Krajinská vláda má moc výkonnú vo všetkých veciach krajinskej i štátnej
správy, nakoľko není vyhradená ústrednej vláde. Proti rozhodnutiu kr. vlády niet
ďalšieho inštančného postupu. Jej rozhodnutia možno brať v odpor len sťažnosťou na
Najvyšší správny alebo Ústavný súd.
8. Pri Najvyššom správnom súde zriadia sa preto osobitné slovenské senáty...
9. Ústrednú zákonodarnú moc bude vykonávať poslanecká snemovňa a senát.
(...)
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Obom komorám patrí právo vynášať zákony v týchto veciach:
1. Ústavy štátu a základných slobôd občianskych,
2. zahraničných vzťahov štátu k cudzine, vypovedaniu vojny, uzavretia mieru,
zahraničného obchodu,
3. národnej obrany,
4. ústredných orgánov štátu
5. štátneho občianstva,
6. ciel, spoločných daní a spoločných poplatkov,
7. meny, mier a váh,
8. železníc, letectva, riečnej a morskej dopravy,
9. pošty, telegrafu, telefonu,
10. justičných noriem (obč., obch. a trestné právo, zmenkové, šekové právo,
civilný a trestný poriadok, exekučný zákon, konkurzný, vyrovnávací a odporčí
poriadok).
11. spoločného štátneho dlhu.
(...)
ÚSTREDNÁ MOC VÝKONNÁ
10. vládnu a výkonnú moc vykonávajú orgány ústrednej vlády...
11. Spoločné výdavky uhradia sa zo spoločných príjmov. Nedostatok nahradí sa
príspevkami jednotlivých krajín. Určenými senátom v pomere účasti krajín na
výdavkoch spoločného rozpočtu.“
Citované podľa: Narodnie Noviny, ročník 69, č.97, 20. 8. 1938, ss. 1-2

52. Mníchovská dohoda

29. 9. 1938

Rokovanie štyroch mocností - Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska a Talianska 29.
septembra 1939 v Mníchove a na nej podpísaná Mníchovská dohoda, revidovalo niektoré
ustanovenia politického usporiadania po I. svetovej vojne a otvorilo cestu pre revíziu
Versaillského systému ako celku. Pre Slovensko bol osobitne dôležitý dodatok k dohode, ktorý
určoval, že Česko-Slovensko dostane medzinárodné záruky nových hraníc až po vyriešení
postavenia poľských a maďarských menšín v ČSR.
„Nemecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Taliansko sa zhodli so zreteľom na
dohodu, ktorá sa v podstate dosiahla o odstúpení sudetonemeckého územia, na týchto
podmienkach a spôsoboch tohto odstúpenia a na opatreniach, ktoré je potrebné pre toto
urobiť, vyhlasujú, že podľa tejto dohody je každý jednotlivo zodpovedný za kroky,
ktoré je treba urobiť, aby sa zabezpečilo jej vykonanie.
1. Vyprázdňovaníe sa začne 1. októbra.
2. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Taliansko sa zhodujú v tom, že
vyprázdnenie bude vykonané do 10. októbra, a to bez ničenia akýchkoľvek existujúcich
zaríadení, a že československá vláda je zodpovedná za to, že vyprázdnenie bude
vykonané bez poškodenia uvedených zaríadení.
3. Podmienky vyprázdnenia podrobne určí medzinárodný výbor zložený zo
zástupcov Nemecka, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Talianska a Československa...
6. Konečné vymedzenie hraníc vykoná medzinárodný výbor. Tento výbor je
oprávnený odporúčať štyrom mocnostiam - Nemecku, Spojenému kráľovstvu,
Francúzsku a Taliansku - v určitých výnimočných prípadoch menšie odchýlky od prísne
etnografického stanovenia pásiem, ktoré majú byť vykonané bez ľudového hlasovania...
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8. Československá vláda prepustí v lehote štyroch týždňov odo dňa uzavretia tejto
dohody sudetských Nemcov, ktorí si toto prepustenie želajú, zo svojich vojenských a
policajných jednotiek. V tej istej lehote prepustí československá vláda sudetonemeckých
väzňov, ktorí si odpykávajú tresty slobody za politické trestné činy.
Mníchov 29. septembra 1938
A. Hitler
Ed. Daladier
Mussolini
Neville Chamberlain
Dodatok k dohode
Vláda Jeho Veličenstva(1) v Spojenom kráľovstve a francúzska vláda sa pripojili
k tejto dohode s tým, že stoja za návrhom obsiahnutým v § 6 anglo-francúzskych
návrhov z 19. septembra, týkajúcich sa medzinárodnej záruky nových hraníc
československého štátu proti nevyprovokovanému útoku.
Len čo bude upravená otázka poľských a maďarských menšín v Československu,
dajú Nemecko a Taliansko Československu záruku zo svojej strany
Mníchov 29. septembra 1938
(Podpisy)
Doplňujúce vyhlásenie
Štyri prítomné hlavy vlád sa zhodujú v tom, že medzinárodný výbor, predvídaný
dnešnou dohodou, bude zložený zo štátneho sekretára nemeckého ministerstva
zahraničných vecí, z anglického, francúzskeho a talianskeho veľvyslanca
akreditovaných v Berlíne, a z jedného zástupcu menovaného československou vládou.
Mníchov 29. septembra 1938
(Podpisy)
Doplňujúce vyhlásenie
Všetky otázky vyplývajúce z postúpenia územia podliehajú príslušnosti
medzinárodného výboru.
Mníchov 29. septembra 1938
(Podpisy)
Doplňujúce vyhlásenie
Hlavy vlád štyroch mocností vyhlasujú, že ak nebude do troch mesiacov problém
poľských a maďarských menšín v Československu vyriešený medzi zainteresovanými
vládami cestou dohody, stane sa tento problém predmetom ďalšieho rokovania hláv vlád
štyroch mocností, ktoré sú tu prítomné.(2)
Mnichov 29. septembra 1938
(Podpisy)“
(1)
(2)

Veľkej Británii v tej dobe vládol kráľ Juraj VI. (1936-1952)
Uvedený dokument spolu s Dodatkom k dohode sa stal základom neskoršej
Viedenskej arbitráže.

Citované podľa: Tomko, J., Kopšo, A.: Medzinárodné právo a politika v dokumentoch, Obzor, Bratislava 1974,
ss.37-39.
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53. Návrh na vyriešenie slovenského problému v rámci ČSR
5. 10. 1938
Dňa 5. októbra 1938 sa v Bratislave konala porada predstaviteľov slovenských
protiautonomisticky orientovaných strán, ktorá prerokovala autonomizačný návrh,
spracovaný sociálnym demokratom I. Dérerom (1884-1973) rodákom z Malaciek, majúci sa
stať podkladom pre rokovanie s HSĽS. Návrh sa orientoval na posilnenie krajinských
kompetencií. I. Dérer v roku 1938 spracoval štyri memorandá, smerujúce k potlačeniu
postavenie HSĽS na Slovensku.
„Návrh na vyriešenie slovenského problému v rámci Československej republiky
I.
Uznáva sa slovenský národ ako rovnoprávna a rovnocenná súčiastka
československej národnej rodiny.
II.
Jazykový zákon sa upraví v tom sysle, že štátnym oficiálnym jazykom
Československej republiky je jazyk český a slovenský. V českých zemiach úraduje a
vyučuje sa česky, na Slovensku úraduje a vyučuje sa slovensky. Slováci užívať môžu u
úradov v českých zemiach v slove a písme slovenčinu, Čaši na Slovensku češtinu, ale len
ako súkromné stránky. Vybavenia úradné stanú sa v českých zemiach česky a na
Slovensku slovensky. Ohľade prednášok a cvičení na vysokých školách môže stanoviť
vláda výnimky z týchto predpisov.
III.
Podobne ako vo všetkých zemiach republiky zriadi sa na Slovensku krajinský
snem, volený na základe všeobecného, rovného, tajného a pomerného volebného práva.
Krajinský snem si volí predsedu a predsedníctvo.
Kompetencia krajinského snemu je administratívna, hospodársko-samosprávna
a zákonodarná.
Zákonodarná právomoc krajinského snemu upraví sa tak, že všetko, čo nepatrí
do zákonodarnej kompetencie Národného zhromaždenia v Prahe, patriť bude do
kompetencie krajinského snemu.
Zákonodarná kompetencia krajinského snemu vzťahuje sa tety:
1. na zákony primárne,
2. na zákony sekundárne (na základe rámcových zákonov Národného
zhromaždenia, alebo na základe poverenia, obnaženého v konkrétnom zákone
Národného zhromaždenia).
Zákony krajinského snemu vyžadujú schválenia prezidenta republiky.
Kompetencia po stránke zákonodarnej Národného zhromaždenia v Prahe a
krajinského snemu slovenského upravuje sa takto:
Národnému shromaždeniu v Prahe patrí táto zákonodarná činnosť:
zákony týkajúce sa národnej obrany, četníctva, štátnej polície a všetkých
základných otázok bezpečnosti štátu,
zákony týkajúce sa zahraničnej politiky štátu a jeho štátnych a obchodných
smlúv,
základné zákony týkajúce sa úpravy štátnej a verejnej správy,
základné zákony upravujúce hospodárske, sociálne a zdravotné pomery,
justičné zákony (občiansky zákoník, civilný poriadok, trestný zákon, trestný
poriadok, obchodný zákon, zmenečný zákon, súdny organizačný zákon, konkurzný
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zákon atď.),
základné zákony školské a kultúrne,
základné zákony dopravnícke,
základné zákony o štátnom občianstve, o obecnom zriadení a pod.,
pragmatikálne a platové zákony štátneho zamestnanectva,
finančné zákony (daňové, colné, poplatkové, rozpočtové atď.), zákony týkajúce sa
štátnych monopolov, štátnej meny, štátnych podnikov,
zákony týkajúce sa tlačového, shromažďovacieho a spolkového práva a všetkých
slobod, zabezpečených v ústavnej listine, základné zákony kultové.
Vzhľadom k tomu, že výpočet tento musel byť narýchlo urobený, vyhradzuje sa
jeho eventuálna korektúra alebo doplnenie.
Všetko, čo podľa tohoto výpočtu nepatrí do zákonodarnej kompetencie
Národného zhromaždenia, prináležať bude zákonodarnej kompetencii Slovenského
snemu...(1)
IV. Úprava autonomnej správy Slovenska
Nositeľom autonómnej správy je krajinský výbor (krajinská vláda). Krajinský
výbor (krajinská vláda) zvolen je z pléna krajinského snemu podľa dosavádných zásad
voľby krajinského výboru.
Každý člen krajinského výboru (krajinskej vlády) má svôj referát (resort).
Referáty (resorty) tieto podelia sa vzájomnou dohodou ako dosiaľ.
Krajinský výbor (krajinská vláda), poťažne referenti (referentní šéfovia,
eventuelne krajinskí ministri) budú mať v kompetencii:
a) dosavádnu ích agendu samosprávnu, ktorú vykonávajú už dnes na základe
zákona organizácie politickej správy,
b) tú časť agendy štátnej správy a jednotlivých ministerstiev v Prahe, ktorá bude
na nich decentralizáciou ministerstiev z Prahy prenesená.
Prevedie sa velmi rozsiahla a radikálna decentralizácia ústredných ministerstiev,
predovšetkým ministerstva vnútra, obchodu, zemedelstva, zdravotníctva, sociálnej
pečlivosti a verejných prác. U ministerstva vnútra na príklad myslí sa na to, že by v
ústrednom ministerstve vnútra ostali len veci, týkajúce sa četníctva, štátnej polície a
iných bezpečnostných orgánov, ďalej len najzákladnejšie veci nutné z hľadiska jednoty
štátu a všeobecná kontrola politickej a bezpečnostnej správy...
Decentralizácii nepodlieha ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo národnej
obrany, dopravné ministerstvá (železnice, pošty) a ministerstvo spravodlivosti a financií.
Ohľadne dopravných ministerstiev však zabezpečí sa rozsiahla zvlášť personálna
právomoc železničných a poštových riaditeľstiev na Slovensku. Takto sa upraví tiež
personálna právomoc vrchných súdov na Slovensku a generálneho finančného
riaditeľstva na Slovensku...
(...)
VII.
Slovákom zabezpečuje sa, že v každej vláde republiky zastúpení budú takým
počtom ministrov, ktorý zodpovedá pomeru obyvateľstva. Keď by nemohla byť z
akejkoľvek dôvodu utvorená vláda politikov, resp. politických strán, obdržia toto
zastúpenie vo vláde osobami úradníckymi alebo odborníkmi.
VIII.
Všetky tieto ustanovenia a smernice musia byť právnicky presne formulované a
primeraným spôsobom do právneho poriadku republiky vtelené. (Zákon, vládne
nariadenie, vládne usnesenia a event. iné písomné zábezpeky.)
Za tým účelom, aby bolo urýchlene pripravené a prevedené ústavné zabezpečenie
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všetkých predošlých návrhov, uvedených v tomto spise, a za tým účelom, aby sa s
prevádzaním týchto smerníc mohlo započať ihneď, udeľuje vláda v rámci platných
zákonov a ústavy plnú moc svojim slovenským členom.
V Bratislave dňa 4. októbra 1938.“
(1)

Výpočet kompetencií naznačuje, že sa v podstate šlo o odstránenie najkrikľavejších
problémov centrálnej správy a ich kozmetickú úpravu, pretože faktickú moc v štáte si
uchovávala centrálna vláda.

Citované podľa: Dérer, I.: Slovenský vývoj a luďácká zrada, Fakta, vzpomínky a úvahy, Nakladateľstvo
Kvasnička a Hampl, Praha 1946, ss. 294-299.

54. Žilinská dohoda

6. 10. 1938

Hneď druhý deň po bratislavskej porade sa v Žiline stretli predstavitelia Hlinkovej
slovenskej ľudovej strany so zástupcami ďalších politických strán - agrárnej,
národnosocialistickej, živnostenskej, fašistickej a národnej. Dohodli sa o pripojen k návrhu
HSĽS na autonómiu Slovenska, ktorý predložila snemu 19. augusta 1938.
„VYHLÁSENIE
I.
Podpísaní osvojujeme si návrh Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na vydanie
ústavného zákona o autonómii Slovenska(1) tak, ako bol podaný v poslaneckej snemovni
v roku 1938 a uverejnený v Slováku číslo 129 zo dňa 5. júna 1938. Zaväzujeme sa, že sa
všetci, všetkými silami vynasnažíme, aby tento návrh bol Národným shromaždením
ústavne prijatý, najneskôr do 28. októbra 1938. Ústavným prijatím tohto návrhu bude
štátoprávne postavenie Slovenska definitívne vyriešené.
II.
Vládna a výkonná moc na Slovensku má sa okamžite odovzdať do rúk slovenskej
vlády, preto žiadame okamžite poveriť podpredsedu Hlinkovej slovenskej ľudovej
strany poslanca dr. Jozefa Tisu, aby ako dezignovaný predseda sostavil v dohode s
podpísanými politickými stranami prvú slovenskú vládu pozostávajúcu z predsedu a
štyroch ministrov a navrhol jej menovanie.(2)
Podpísaní prijímajú návrh zákona na decentralizáciu vládnej a výkonnej moci
tak, ako je k tomuto vyhláseniu pripojený. Tento návrh má sa prijať a uskutočniť v
najkratšom čase, aby aj do uskutočnenia prvého bodu tohto vyhlásenia vládna a
výkonná moc dostala sa nielen fakticky, ale aj právne do rúk Slovákov.
Dané v Žiline, dňa 6. októbra 1938.“
Pavel Teplanský
Ján Ursíny
J. S. Vančo
Ján Petrovič
Ján Lichner
Karol Rybárik
Ondrej Devečka
Kornel Stodola
Adolf Šelmec

Ing. Ján Líška
Dr. E. B. Lukáč
Ján Ivák
Dr. Jizef Tiso
Dr. Jozef Buday
Dr. Martin Sokol
Karol Sidor
Dr. Karol Mederly
Dr. Miloš Vančo
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Ing. Jozef Styk
Milan Polák
(1)
(2)

Dr. Ján Paulíny-Tóth
Jozef Sivák“

Návrh bol 19. 11. 1939 schválený v poslaneckej snemovni. Viď. dokument „Zákon č.
299/1938 Zb. z. a n. o autonómii Slovenskej krajiny 22. 11. 1938“ tejto kapitoly.
Slovenskú autonómnu vládu tvorili: predseda vlády a minister vnútra J. Tiso, minister
školstva Matúš Čermák (1903-1955) rodák z Turčianskych Teplíc, minister
spravodlivosti, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Ferdinand Durčanský (1906–
1974,) rodák z Rajca, okr. Žilina, minister poľnohospodárstva, verejných prác a
financií Pavol Teplanský (1886-1969), rodák z Trnavy, minister dopravy Ján Lichner
(1897-1979), rodák z Veľkého Čepčína, okr. Turčianske Teplice, ktorý ale neskôr z
funkcie odstúpil.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 321322.

55. Viedeňská arbitráž

2. 11. 1938

Dňa 9. októbra 1938 začali v Komárne rokovania medzi maďarskou delegáciou,
vedenou ministrom zahraničných vecí Kolomanom Kányom a česko-slovenskou, vedenou
Jozefom Tisom, rodákom z Bytče. Zatiaľ čo česko-slovenská delegácia bola ochotná odstúpiť
Žitný ostrov a mestá, v ktorých mali Maďari väčšinu, maďarská požadovala Bratislavu,
Košice, Nitru, Trebišov, Užhorod a Mukačevo. Na základe arbitrážneho rozhodnutia
Nemecka a Talianska pripadla Maďarsku celá Pokarpatská Rus, južná a juhovýchodná časť
Slovenska vrátane Senca, Galanty, Nových Zámkov, Levíc, Komárna, Lučenca, Rimavskej
Soboty, Rožňavy a Košíc, v ktorých napr. žilo 60,2% Slovákov a len 16,4% Maďarov. Celkovo
Slovensko prišlo o 10.307 km2, s 854 217 obyvateľmi, z ktorých bolo len 405.808 Maďarov.
„Na podkladě žádosti, kterou vznesly královská maďarská vláda a vláda československá k vládě německé a ke královské vládě italské, aby rozhodčím výrokem
upravily nerozřešenou otázku území, která mají být odstoupena Maďarsku, jakož i na
podkladě výměny nót mezi zúčastněnými vládami z 30. října 1938, sešli se dnes ve Vídni,
v zámku Belveder, říšský ministr zahraničních věcí pan Joachim von Ribbentrop a
ministr zahraničních věcí Jeho Veličenstva krále italského a císaře habešského hrabě
Galeazo Ciano, aby pronesli jménem svých vlád vyžádaný rozhodčí výrok.
Proto pozvali do Vídně královského maďarského ministra zahraničních věcí
pana Kolomana Kányu a československého ministra zahraničních věcí pana dr.
Františka Chvalkovského, aby jim dali příležitost ještě jednou předložit stanovisko
svých vlád.(1)
Toto se stalo v rozmluvě mezi čtyřmi ministry. Německý říšský ministr
zahraničních věcí a královský italský ministr zahraničních věcí(2) vynesli potom, když
se zevrubně poradili, rozhodčí výrok, který je připojen k tomuto protokolu.
Tento rozhodčí výrok zároveň s mapou uvedenou pod číslem 1(3) byl doručen
královskému maďarskému ministru zahraničních věcí a československému ministru
zahraničních věcí. Tito jej vzali ze své strany na vědomí a jménem svých vlád znovu
potvrdili prohlášení odevzdané dne 30. října 1938, že přijímají rozhodčí výrok za
konečnou úpravu a že se zavazují jej bezvýhradně a neprodleně provést.
1. Území, která odstoupí Československo Maďarsku, jsou vyznačena na
připojené mapě. Stanovení hranic na místě samém zůstává vyhrazeno maďarsko-
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československému výboru.
2. Vyklizení území, které odstupuje Československo a jejich obsazení
Maďarskem započne 5. listopadu 1938 a bude provedeno do 10. listopadu 1938.
Jednotlivé etapy vyklizení a obsazování, jakož i jejich jiné modality budou neprodleně
určeny maďarsko-československým výborem.
3. Československá vláda se postará, aby území, která odstupuje, byla zanechána
při vyklizování v řádném stavu.
4. Jednotlivé otázky vyplývající z odstoupení území, zvláště otázky státní
příslušnosti a opce budou řešeny maďarsko-československým výborem.
5. Maďarsko-československý výbor se rovněž dohodne o bližších ustanoveních k
ochraně osob maďarské národnosti, které zůstanou na území Československa, a osoby
nemaďarské národnosti, které žijí na odstoupených územích.
Tento výbor se zvláště postará o to, aby maďarská národnostní skupina v
Bratislavě obdržela stejné postavení jako jiné tamější skupiny.
6. Pokud vzniknou odstoupením území Maďarsku nevýhody a potíže
hospodářského nebo dopravně technického rázu pro území, které zůstane
Československu, učiní královská maďarská vláda vše, co je v její moci, aby v dohodě s
vládou československou odstranila takové nevýhody a potíže.
7. Vzniknou-li při provádění tohoto rozhodčího výroku potíže nebo pochybnosti,
dohodnou se o nich královská maďarská vláda a vláda československá přímo. Kdyby se
při tom nemohly dohodnout v některé otázce, odevzdají tuto otázku německé vládě a
královské italské vládě k definitivnímu rozhodnutí.“(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Československú delegáciu vo Viedni tvorili F. Chvalkovský, I. Krno, J. Tiso, F.
Durčanský, P. Teplanský a zástupca Podkarpatskej Rusi A. Vološin.
Zástupcovia Francúzska a Veľkej Británie sa arbitráže nezúčastnili.
Dokument o Viedenskej arbitráži sa skladal z dvoch častí - protokolu a
rozhodcovského výroku, ku ktorému bola pripojená mapa s vyznačením územia, ktoré
ČSR musela odstúpiť Maďarsku,
Okrem územia odstúpeného Maďarsku (Maďarskému kráľovstvu) muselo Slovensko
odstúpiť: Poľsku 221 km2 s 9 914 obyvateľmi, Nemecku 37 km2 s 15 566
obyvateľmi, takže celkové straty Slovenska k 28. 11 1938 predstavovali 10 565 km2 a
879 697 obyvateľov.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 319321.

56. Připomínky k nynejším poměrům na Slovensku
10. 11. 1938
Po Viedenskej arbitráži došlo na Slovensku k zásadným politickým zmenám. Už
9. októbra bola zastavená činnosť KSČ na Slovensku. Dňa 8. novembra 1938 sa HSĽS zlúčila
so slovenskými časťami Československej strany zemědělského a malorolnického lidu
(agrárnici), Československou stranou lidovou, Národním sjednocením, Národní obcou
fašistickou a Živnostenskou stranou. Z uvedených strán vznikla Hlinkova slovenská ľudová
strana- strana slovenskej národnej jednoty. Slovenská národná strana sa pokúšala o
samostatný postup a preto bola 24. novembra 1938 jej činnosť zastavená, zatiaľ čo časť
strany pod vedením M. Vanču (1864-1970), rodáka z Martina, vstúpila do HSĽS-SSNJ. 16.
novembra bola zastavená činnosť sociálnych demokratov a 21. novembra 1938 bola táto

165

strana celkom zakázaná. Nespokojnosť s vnútropolitickým vývojom na Slovensku a stále
zjavnejším trendom smerujúcim od autonomistických požiadaviek k samostatnému štátu sa
prejavila v názoroch J. Lichnera, ktorý požadoval rázny zásah proti slovenským
autonomistom. Najvýraznejšie ich sformuloval sociálny demokrat I. Dérer vo svojom
memoranda z 19. novembra 1938.
„Připomínky k nynejším poměrům na Slovensku
I.
Slovenská vláda, její tzv. vládní nařízení a z nich vyplývající právní nejistota a
rozvrat
Slovenští ministři překročili zmocnění vládou jim dané. Oni nefungují jen jako
resortní ministři, nýbrž vykonávají kolektivní práva, příslušející podle ústavy platné
výhradně ministerské radě v Praze.
Slovenští ministři vědomě přestoupili a porušili ústavu a zákony, když vydali a
vydávají tzv. vládní nařízení, o kterých oni sami a všichni právnici jsou přesvědčeni, že
jsou protiústavní a protizákonné. Např. vl. nařízení o soupise majetků spolků, korporací
a fondů.
Tomuto stavu dalo by se odpomoci tím, kdyby všechny nařízení tzv. Slovenské
vlády byly podle platných předpisů předložena ministerské radě v Praze ke schválení.
Co by ministerská rada schválila, vyšlo by ve Sbírce zákonů a nařízení. Co by
neschválila, to by muselo být okamžitě odvoláno.
II.
Slovenská vláda a rozvrat státní administrativy
Někteří slovenskí ministři zasáhli do svého rezortu způsobem, který silně
rozvrátil osvědčený běh administrativy na Slovensku. Byli odstraněni osvědčení a
schopní úředníci jen proto, že byli Čaši. Ministr spravedlnosti jmenoval svým osobním
tajemníkem 25-letého mladíka, vyšlého právě z university, bez praxe a zkušeností.
Této věci dá se odpomoci tím, že by se zrevidovaly všechny případy překládání a
suspense a zrušena byla všechna opatření postrádající právního podkladu, nebo
dostatečného odůvodnění.
III.
Demoralizace státní správy a nelegální teroristické skupiny
Nejistota úřadů je zaviněná nelegálními opatřeními slovenské vlády, zvětšena
ještě stálými zásahy Národních výborů(1) a Hlinkových gard.(2)
Tyto výbory a gardy jsou jen k tomu účelu zřízené, aby terorisovaly úřady a
jednotlivce, kupř. vyvážení Židů za maďarské hranice.
Odpomoc je snadná: okamžitě rozpustit Hlinkovy gardy a Národní výbory.
Jednotky HG mohly by být zařazeny do pracovních formací pod vojenským velením.
IV.
Záměrná protičeská propaganda
Je přirozené, že protičeská propaganda Ľudovej strany, provozována 20 let,
vyspěla v protičeskou primitivní nenávist v jisté části obyvatelstva Slovenska, která
podléhá vlivu kněží, ve velké části maďarsky orientovaných.
Protičeská propaganda rozvrátila morálku velké části Slováků v armádě, což je z
hlediska státní bezpečnosti vůči ozbrojenému nepříteli velice povážlivé.
Odpomoc: okamžité zastavení této propagandy. Slovenská vláda a její členové a
orgány musejí veřejně vyznat potřebu československé spolupráce a vysloviti uznání
Čechům na Slovensku působícím za jejich práci.
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V.
Politická neujasněnost v lůně slovenské vlády a její slabost
V podstatě jsou ve slovenské vládě zastoupeny dvě politické složky: ľudácká a
agrární. Seskupení však nebylo provedenom normálním způsobem. Při vyjednávání
žilinské dohody ľudáci používali protistátních vyhrůžek a pod tímto dojmem agrární
skupina, obávající se o existenci státu, přistoupila na úpravu, kterou jinak považuje
škodlivou pro stát a pro Slovensko.
V nové fusi zůstane stará nevyjasněnost, dvojakost, dvojsmyslnost a neúpřimnost
Ľudové strany.
Směr Tisův je poměrně nejkonstruktivnější a nejlojálnejší k čsl. státní myšlence.
Vada Tisova směru je slabost a nerozhodnost proti rozvratníkům ve vlastním táboře.
Kdyby Tiso vystoupil proti gardám a těm kteří za ni stojí...
Druhou skupinu tvoří mladí radikálové, jejichž vůdcem je Karel Sidor. Sidor
spolupracoval s polskou politikou a úpřimně věřil, že by Polsko mohlo býti dobrým
garantem integrity a určité politické neodvislosti Slovenska. Myslím, že ho události
posledních týdnů do určité míry vyléčily...(3)
Ani agrární tábor není jednotný. Mnozí katolici s Teplanským rádi by
spolupracovali s Tisou. Československy orientovaným agrárníkům a evangelikům vadí
hlavně Sidor, Tuka a jejich skupiny.
Odstranění tohoto politického zmatku a z něho vyplývající velké nebezpečí pro
stát a pro Slovensko docíliti možno jen důkladnou reorganizací dnešní slovenské vlády a
programem nejenergičtějšího a nejrychlejšího postupu proti všem extrémistům.
Za tím účelem bylo by třeba, aby byl ihned zvolen president a po provedení této
volby ihned provedena rekonstrukce vlády tak, aby na čelo nové slovenské vlády byl
postaven generál a aby v ní byly zastoupeny kromě ľudáků a agrárníků všechny
státotvorní síly Slovenska. Nejneodkladnějším a nejdůležitějším úkolem této vlády by
bylo:
1) rozpustit všechny dosavadní strany bez výjimky a utvořiti jedinou národní
stranu “Slovenské jednoty pro Československou republiku”.
2, nechť provede Národní shromáždění s největším urychlením na základě
žilinské dohody s nutnými změnami podle dosavadních zkušeností.
3, okamžitě restituovat naprostý právní pořádek.
V Praze dne 10. listopadu 1938
Dr. Ivan Dérer, v.r.“
(1)
(2)

(3)

Národné výbory ako protiváha oficiálnych štátnych orgánov vznikali na Slovensku na
jeseň 1938.
Hlinkova garda, ako polovojenská branná inštitúcia HSĽS začala vznikať v lete 1938.
Po vyhlásení autonómie sa stala oficiálnou organizáciou, ktorej s ustanovením
pomáhali nielen slovenskí dôstojníci regulárnej česko-slovenskej armády, ale i vládne
špičky.
Autor naráža na poľské územné požiadavky voči Slovensku.

Citované podľa: Čarnogurský, P.: 14. marec 1939, VEDA, Bratislava 1992, ss.105-106,

57. Zákon č. 299/1938 Zb. z. a n. o autonómii Slovenskej krajiny
22. 11. 1938
Najdôležitejšou štátoprávnou zmenou bolo prijatie zákona 299/1938 Zb. o autonómii
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Slovenskej krajiny dňa 22. novembra 1938, ktorý vychádzal zo záverov Žilinskej dohody o
nutnosti autonómie Slovenska v rámci jednotného Česko-Slovenska.
„Národné zhromaždenie, vychádzajúc z toho, že Česko-Slovenská republika
vznikla zhodou suverénnej vôle dvoch rovnoprávnych národov, že slovenskému národu
v Pittsburskej dohode, ako aj v iných zmluvách a prejavoch, domácich i zahraničných,
zabezpečená bola úplná autonómia a vedené snahou uzmierenia slovenského a českého
národa v duchu Žilinskej dohody, uznáša sa na tomto ústavnom zákone:
ČASŤ PRVÁ
Úvodné ustanovenia
Článok I.
Ústavný súd rozhoduje aj o tom, či zákony Snemu Slovenskej krajiny vyhovujú
zásade článku I. zákona zo dňa 29. februára 1920, č. 121. Zb. z. a n., ktorým sa uvádza
ústavná listina Česko-Slovenskej republiky.
Článok II.
Ústavný súd doplňuje sa dvoma ďalšími členmi (náhradníkmi), ktorých menuje
vláda Slovenskej krajiny. Dokiaľ sa tak nestane, ústavný súd vykonáva svoju pôsobnosť
v dosavadnom zložení a podľa doterajších predpisov.
Článok III.
(1) Zákony vyhlásené do dňa, v ktorom sa ustaví Snem Slovenskej krajiny, i keď
sa týkajú vecí, ktoré spadajú do zákonodarnej moci Snemu Slovenskej krajiny,
vzťahujú sa aj na územie Slovenskej krajiny, ak len zo samého zákona iné nevyplynie.
(2) Ak v zákonoch, na ktorých sa uznieslo Národné zhromaždenie, hovorí sa o
podrobnej úprave či už zákonom alebo nariadeniam a ide o otázku, spadajúcu do
právomoci zákonodarných a vládnych orgánov Slovenskej krajiny, tieto sú príslušné vo
veci uznášať sa.
(3) Vládnu a výkonnú moc na území Slovenskej krajiny od 7. októbra 1938
vykonáva vo veciach, spadajúcich do právomoci Slovenskej krajiny dotiaľ, kým nebude
utvorená Slovenská krajinská vláda (čl. V. odst. 4), Slovenská krajinská vláda,
pozostávajúca z piatich členov, ktorá tvorí súčiastku ústrednej vlády (§ 70 ústavnej
listiny).
Článok IV.
Ustanovenia článkov I.-III. ako i čl. V., odst. 4 časti prvej a ustanovenia časti
druhej tohoto ústavného zákona tvoria súčiastku ústavnej listiny. Prevádzacie zákony,
spomínané v tomto zákone, netvoria súčiastku ústavnej listiny.
Článok V.
(...)
(3) Prvé zasadanie Snemu Slovenskej krajiny zvolá do mesiaca po voľbách(1)
prezident republiky do Bratislavy. Zasadnutie prvého Snemu Slovenskej krajiny až do
voľby jeho predsedníctva vedie povereník strany, ktorá pri voľbách dosiahla najväčší
počet hlasov. Kým sa Snem neuznesie na rokovacom poriadku, riadi sa obdobnými
ustanoveniami rokovacieho poriadku poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia.
(4) Členov Slovenskej krajinskej vlády tvoriacej súčiastku ústrednej vlády,
menuje prezident republiky na návrh predsedníctva Snemu Slovenskej krajiny, ak je
tento ustavený.
Článok VI.
(1) Zákon tento nadobudne účinnosti dňom jeho vyhlásenia.
(2) V deň vyhlásenia tohto ústavného zákona strácajú platnosť všetky zákony a
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ustanovenia, ktoré odporujú jeho ustanoveniam i zmenenej ústavnej listine...
ČASŤ DRUHÁ
Zmena ústavnej listiny
Hlava 1.
Všeobecné ustanovenia
§ 1.
Slovenská krajina je autonómnou čiastkou Česko-Slovenskej republiky.
§ 2.
(1) Na území Slovenskej krajiny úradným a vyučovacím jazykom je reč
slovenská.
(2) Príslušníci českého národa ako aj úrady, súdy, korporácie, verejné orgány a
iné združenia zo zemi Českej a Moravskosliezskej môžu v styku s úradmi, súdmi a inými
verejnými orgánmi používať českú reč.
(3) Jazykové práva, zabezpečené menšinám v zmluve medzi čelnými mocnosťami
spojenými a združenými s Česko-Slovenskom, podpísanej v Saint-Germain-en-Laye,
dňa 10. septembra 1919, ostávajú nedotknuté.
§ 3.
Na území Slovenskej krajiny uzákoňuje sa krajinská príslušnosť. Podmienkou
nadobudnutia krajinskej príslušnosti je domovské právo v niektorej obci Slovenskej
krajiny. Štátna príslušnosť nadobúda sa automaticky príslušnosťou krajinskou.
Hlava II.
Moc zákonodarná
§ 4.
(1) Národné zhromaždenie vykonáva zákonodarnú moc pre celé územie ČeskoSlovenskej republiky vo veciach:
1. ústavnej listiny, jej čiastok, ako aj v otázkach upravujúcich činnosť spoločných
zákonodarných, vládnych a výkonných orgánov;
2. vzťahov Česko-Slovenskej republiky k cudzine, vypovedania vojny a uzavretia
mieru, obchodnej a tarifnej politiky, vývozu a dovozu;
3. národnej obrany;
4. štátneho občianstva, vysťahovalectva, prisťahovalectva, cestovných pasov;
5. meny, mier a váh, veci patentov, ochrany vzorkov a ochranných známok,
vymerovania a mapovania;
6. colných;
7. dopravy;
8. pošty, telekomunikácií, poštovej sporiteľne a šekovej služby;
9. spoločného rozpočtu, spoločnej uzávierky, štátneho dlhu a schvaľovania
pôžičiek pre spoločné potreby štátu a ich použitia;
10. daní, dávok a poplatkov, nakoľko tieto podľa § 18 tohto zákona slúžia na
krytie výdavkov spoločných vecí, zásad nepriamych daní vôbec;
11. monopolov, spoločných štátnych podnikov, ústavov a zariadení. Výnimku
tvoria štátne lesy a majetky, banské a hutnícke podniky, kúpele, ktorých vlastníctvo a
správa prechádza na tú krajinu, na území ktorej sa nachádzajú;
12. právnej úpravy otázok hospodárskych a finančných, ktoré sú potrebné k
zabezpečeniu rovnakých súťažných podmienok podnikania;
(2) Na základe súhlasu snemu Slovenskej krajiny Národné zhromaždenie môže
jednotne riešiť aj iné otázky spoločného záujmu.
§ 5.
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(1) K platnosti uznesenia Národného zhromaždenia vo veci zmeny ústavnej listiny
a ústavných zákonov je potrebné, aby väčšina, určená v ústavnej listine, zahrňovala v
sebe aj primeranú kvalifikovanú väčšinu členov snemovní, zvolených na území
Slovenskej krajiny.
(2) Aby zdôraznená bola zásada, že ústredná vláda republiky Česko-Slovenskej
má požívať dôveru väčšiny slovenského národa, môže byť jedinou tretinou poslancov zo
Slovenskej krajiny podaný návrh na vyslovenie nedôvery v zmysle § 76 ústavnej listiny.
Pre ďalšie pokračovanie platia doterajšie predpisy.
(3) K zákonom vo veciach § 4, odst. 1., bod 12 je potrebné, aby väčšina určená v
ústavnej listine zahrňovala v sebe primeranú väčšinu členov snemovní zvolených na
území Slovenskej krajiny...
(...)
§ 9.
(1) Vo všetkých veciach v § 4 tohto zákona neuvedených zákonodarnú moc pre
územie Slovenskej krajiny vykonáva Snem Slovenskej krajiny, volený všeobecným,
priamym, tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.
(2) Snem Slovenskej krajiny uznesie sa na ústave Slovenskej krajiny v rámci
právneho usporiadania Česko-Slovenskej republiky.
(...)
Hlava III.
Moc vládna a výkonná
§ 11.
(...)
(1) Vládnu a výkonnú moc na území Slovenskej krajiny vo veciach uvedených v §
4 tohoto zákona vykonávajú orgány republiky Česko-Slovenskej okrem bodov 4, 6, 7, 8,
10 a 12 § 4 tohto zákona...
§ 12.
(1) Rozhodovania v ústrednej vláde republiky a podpisovania ich aktov zúčastnia
sa členovia Slovenskej krajinskej vlády len vtedy, ak ide o záležitosti, týkajúce sa tiež
Slovenskej krajiny.
(2) Ak sa vládne nariadenie (§ 84 ústavnej listiny) týka tiež Slovenskej krajiny,
podpíše to aspoň jeden člen vlády zastupujúci Slovenskú krajinu.
§ 13
(1) Zamestnanci ústrednej štátnej správy na území Slovenskej krajiny budú sa
prijímať predovšetkým spomedzi príslušníkov Slovenskej krajiny.
(2) Do spoločných ústredných úradov, ústavov a podnikov bude prijatý počtu
obyvateľstva Slovenskej krajiny primeraný počet jej príslušníkov.
(3) Na území Slovenskej krajiny bude umiestený počtu obyvateľstva primeraný
kontingent vojenských útvarov všetkých zbraní a služieb. Príslušníci Slovenskej krajiny
zadelia sa predovšetkým do útvarov, ktoré sú umiestnené na jej území a podriadené
Slovenskému krajinskému veliteľstvu.
§ 14.
(1) Slovenskej krajine, jej ustanovizniam a orgánom zabezpečuje sa pomerné
zastúpenie vo všetkých spoločných ústredných ustanovizniach, radách, komisiách,
výboroch a pod.
(2) Slovenskej krajine, jej ustanovizniam a orgánom zabezpečuje sa pomerné
zastúpenie v medzinárodných organizáciách, úniách, radách, výboroch, komisiách
apod., v ktorých Česko-Slovenská republika dosiahla alebo dosiahne zastúpenie.
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§ 15.
(1) Vo veciach pod bodmi 4, 6, 7, 8, 10 a 12 § 4, ako aj v ostatných v § 4 tohto
zákona neuvedených veciach vládnu a výkonnú moc vykonávajú autonómne orgány
Slovenskej krajiny.
(2) Vo veciach bodu 6 a 10 § 4 pokračujú krajinské orgány podľa predpisov
spoločných ministerstiev...
(5) Vládnu a výkonnú moc na území Slovenskej krajiny vykonáva krajinská
vláda, zodpovedná Snemu Slovenskej krajiny.
§ 16.
(1) Súdnu ochranu proti správnym úradom Slovenskej krajiny vo veciach
spadajúcich v zmysle § 15 tohto zákona do ich právomoci poskytuje v najvyššej stolici
súd zložený z neodvislých sudcov zriadený na Slovensku pre územie Slovenskej krajiny.
(2) Podrobnosti upraví zákonom Snem Slovenskej krajiny.
(3) Dokiaľ nebude zriadený Najvyšší správny súd na území Slovenskej krajiny,
terajšia právomoc Najvyššieho správneho súdu zostáva nedotknutá.
Hlava IV.
Sudcovská moc
§ 17.
(1) Súdnictvo na území Slovenskej krajiny vykonávajú súdy, v to počítajúc
Najvyšší súd, zriadené na území Slovenskej krajiny...
Hlava V.
Spoločné výdavky“
(1)

Voľby do Snemu Slovenskej krajiny sa uskutočnili 18. decembra 1938. Za jednotnú
kandidátku HSĽS-SSNJ hlasovalo 97,3% voličov. Bolo zvolených 63 poslancov, z
ktorých 16 nepatrilo predtým k HSĽS. Do čela Snemu bol na jeho prvom zasadaní
zvolený Martin.Sokol, rodák z Medzibrodu, okr. Banská Bystrica.

Citované podľa: Chovanec, J., Mozolík, P.: Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky,
Procom, Bratislava 1994, ss. 98-106.

58. Prejav A. Macha v Rišňovciach

5. 2. 1939

Dňa 7. februára 1939 sa v Rišňovciach pri Hlohovci konalo manifestačné
zhromaždenie HSĽS, na ktorom so zásadnými prejavmi vystúpili predstavitelia radikálneho
krídla HSĽS: poslanec a publicista Alexander Mach (1902-1980), rodák. z Palárikova, okr.
Nové Zámky) a politik, publicista a politický veliteľ Hlinkovej gardy Karol Murgaš (18991972). A. Mach vo svojom prejave jasne naznačil upustenie od autonomistických požiadaviek
a prechod k heslám samostatnosti slovenského štátu, pričom načrtol jeho niektoré rysy.
„My nechceme nič, čo je cudzie, ale pokladáme za spravodlivé, aby sa každému
dostalo, čo mu patrí: tety maďarské kraje Maďarsku, slovenské Slovákom! Krivda
škodí každému, nielen ukrivdenému a zo skúseností vieme, že krivda vyvoláva len
pomstu...
Dnes sa v Rišňovciach manifestuje za to, aby Slovensko bolo oslobodené od
cudzích príživníkov. Slovenská vláda to robí, ale chce vedieť, či ľud s tým súhlasí, aby sa
Slovensko očistilo. Slovenská vláda sa teraz venovala tichej vnútornej práci, ale to malo
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za následok, že začali vytŕčať rožky elementy, ktoré vláda pokladala už za odbavené.
Začalo sa príliš kritizovať, vytýkať vláde, že nič nerobí. Slovenský ľud však nesmie
dbať na tieto hlasy a musí veriť, že predseda vlády, ministri i hlavný veliteľ Hlinkovej
gardy sú pripravení urobiť všetko najlepšie pre svoj ľud. Radikálne sa započne riešiť i
otázka česká i otázka židovská. My sme chceli byť veľkomyselnými a nechceli sme
trestať, ale teraz vidíme, že sme urobili chybu. Musíme postupovať čiste kresťansky.
Kto nebude robiť úprimné pokánie, toho musí stihnúť trest. Sjednotili sa u nás všetky
strany, ale vidíme, že niekde sa to robilo z vypočítavosti a že sa očakáva vhodná chvíľa
na prekazenie tohto sjednotenia. Koho sa nám nepodarilo sjednotiť, toho sjednotia
dozorci koncentrákov, dozorci väzňov...
Čo sa týka českej a židovskej otázky, máme v programe to, čo sme mali v
programe celých 20 rokov. Keby sme tento program zradili, zradili by sme samých seba.
Mali sme za 20 rokov heslo “Slovensko Slovákom!” a toto heslo platí aj dnes a toto heslo
nás povedie až do úplného, stopercentného víťazstva.
Slovenský národ je schopný samostatného politického života v každom smere: i v
kultúrnom i v hospodárskom i v politickom! Pred 6. októbrom bolo zradou to, čo máme
dnes, ale ešte ani dnes nemáme to, čo mať chceme a čo mať budeme. Preto nech nikto
neverí, že by sme ostali stáť na polovici cesty. Ak sme po 20 rokov hovorili, že Slovensko
vie žiť samo, a že sa vie udržať vlastnou silou, dnes nebudeme hlásať iné. 24 štátov na
svete je menších ako my; majú alebo menšie územie, alebo menej obyvateľov. Keď vie
také Švajčiarsko alebo Albánsko, kde je samá skala, žiť samostatným životom, prečo by
sme neboli my Slováci schopní samostatného života? My túto myšlienku budeme držať a
nikdy ju nezradíme, i keď udalosti a nutnosti kážu nám dočasne ešte iné. To neznamená,
že my sme proti českému národu, alebo proti maďarskému národu, keď chceme byť
úplne, stopercentne pánmi vo svojom domove. Môžeme spolupracovať s Nemcami,
Čechmi, Maďarmi i Poliakmi, ale doma musíme byť neodvislí. Spojíme sa s tým, zo
spojenia ktorého nám vychádza najviac osohu, pre našich ľudí najviac práce a chleba.
Máme u nás ešte stále dosť Čechov, ale ich počet zo dňa na deň sa značne zmenšuje.
Minulé týždne odišlo z ministerstva dopravy 2 700 ďalších Čechov. Nie je to z nenávisti
oproti Čechom, ale z lásky k svojeti. My si prajeme, aby Česi boli šťastliví vo svojom
vlastnom dome, ale tu na Slovensku chceme byť pánmi...
So Židmi, ktorí majú zlato, šperky, bohatstvo urobili všade poriadok a urobíme
ho s nimi aj my. Silou Slovenskej krajiny je práca a kto tu nepracuje, ten tu nebude ani
jesť. Kto čo nakradol, to sa mu vezme! Toto je praktické riešenie celej židovskej
otázky...“
Citované podľa: Na Slovensku nebude viac ani českého ani židovského režimu. Manifestačné shromaždenie v
Rišňovciach, Prejavy Š. Macha a K. Murgaša, Slovák, ročník XXI, číslo 31, 7. 2. 1939

59. Vyhlásenie predsedu vlády dr. J. Tisu

9. 2. 1939

Trochu miernejšie sa k tzv. židovskej otázke postavil predseda slovenskej autonómnej
vlády dr. J. Tiso v rozhovore pre spravodajcu Židovskej telegrafnej agentúry Jozefa Fränkela.
Poukázal na to, že cieľom jeho vlády bude na jednej strane podpora vysťahovalectva Židov do
Palestíny, na strane druhej regulácia ich vnútorných aktivít.
„Bratislava 9. februára
Predseda slovenskej vlády dr. Jozef Tiso prijal v stredu spravodajcu "Židovskej
telegrafnej agentúry" Jozefa Fränkela, ktorému podal vyhlásenie o nariadeniach a

172

zákonoch, týkajúcich sa židov na Slovensku. Predseda vlády povedal doslova, že "otázka
židovská bude na Slovensku riešená spravodlive, sociálne a ľudsky" a podotkol, že
slovenská vláda venuje pozornosť vysťahovalectvu židov do Palestíny. Je to jasné aj zo
schválenie transferu a vysťahovaleckého plánu dr. S. E. Stoklina.
- Na otázku prečo 87.000 židov nemá zastúpenie v slovenskom sneme, odpovedal
dr. Tiso, že židia mali príležitosť podať si vlastnú židovskú kandidátku do slovenského
snemu. To neurobili. "Bola u mňa aj delegácia slovenských židov, ktorá zdôraznila
lojalitu oproti slovenskej vláde, ale nepožadovala zastúpenie v slovenskom sneme."
Nariadenie o revízii štátneho občianstva a o úprave otázky emigrantskej
vzťahuje sa i na Slovensko, kde sa zdržujú emigranti z Nemecka, Maďarska a Poľska.
Títo budú alebo odsunutí do pôvodnej svojej krajiny, alebo, keď by to bolo nemožné,
určí sa im miesto pobytu. "Musíme ešte" skončil predseda slovenskej vlády dr. Tiso
svoje vývody, "zákonne stanoviť účasť židov na našom hospodárskom živote. Budúci
židovský zákon slúži istote a aj tomu, aby židia neboli postavení pred prekvapenia a
vedeli, ako ďaleko budú môcť byť činní v hospodárskom živote. Zákon židovský, ktorý
bude platiť pre celú Česko-Slovenskú republiku, sa práve štylizuje a bude skoro
predložený parlamentu".
Citované podľa: Židovský zákon rovný pre celú republiku., Slovák, ročník XXI, č. 34, 10. 2. 1939

60. Prejav J.Tisu na prvom pracovnom zasadaní Snemu Slovenskej
krajiny
21. 2. 1939
Dňa 21. februára 1939 sa v Bratislave zišiel na svojom prvom pracovnom zasadaní
novozvolený Snem Slovenskej krajiny. S programovým prejavom Budujeme si svoj štát.
Slovenský štát! vystúpil predseda autonómnej vlády Jozef Tiso, v ktorom bližšie
charakterizoval podstatu novovytváraného štátu.
„Slávna Snemovňa!
V mene vlády Slovenskej krajiny po prvý krát sa ujímajúc pred samostatným
slovenským snemom slova, aby som vyložil v podobe vyhlásenia vlády program našej
činnosti v najbližšej budúcnosti... N á r o d s l o v e n s k ý p o t i s í c r o č n e j p r e s
t á v k e, p o d l h o r o č n ý c h b o j o c h z a s v o j e n á r o d n é p r á v a, m á
s v o j u v l á d u, m á s v o j s n e m, b u d u j e s i s v o j š t á t.(1) Nebolo v dejinách
národa slovenského pokolenia, ktorému by bola bývala sverená hrivna tak vzácna ako
generácia naša. Mimoriadny údel tento zaväzuje nás k jedinečnej zodpovednosti za
svedomité narábanie s hrivnou tou, aby sme nielen udržali štát, ktorý nám bol daný, lež
aby sme ho od prvých základov tak budovali, aby trval a prekvital pre všetky pokolenia
v budúcnosti.
T u n a p ô d e s v o j h o s n e m u b u d u j e m e n o v ý š t á t, s v o j n o v ý
š t á t, s v o j s l o v e n s k ý š t á t...
Dosavádna naša politická práca na pôde parlamentu česko-slovenského v prvom
rade určovaná bola záujmami národa slovenského a len v druhom rade sa riadila
záujmami štátu spoločného. Rozdelenie politických síl v prvej republike vyvolalo túto
diferenciáciu nášho postupu. Tlak väčšiny na národný svojráz slovenského národa,
sjednocovacie snahy smerujúce k zániku slovenského národa ako etnickej jednoty a
slovenčiny ako samostatného jazyka, určovali náš postup, ktorý sa musel koncentrovať
na obranu ale i na posilnenie národa v prvom rade. Tejto okolnosti sa musí pripísať, že
hoci prvá republika bola podľa názvu štátom naším m u s e l i s m e p o s t a v i ť n á r
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o d n a d š t á t, b a p r o t i š t á t n e j m o c i, k t o r ú v y k o n á v a l i
s t r a n í c k y p r e d p o j a t í p o l i t i c i. Tomuto neprirodzenému stavu je koniec:
n á r o d s l o v e n s k ý b u d u j e s i s v o j š t á t, k t o r ý j e o r g á n o m j e h o
s u v e r e n i t y, j e v y k o n á v a t e ľ o m j e h o v ô l e, je ochráncom jeho záujmov.
Nikdy sa nesmie stať, aby národ slovenský sa dostal do protivy so svojim štátom.
NOVÝ ŠTÁT
Tento náš slovenský štát je síce pokračovaním starého štátu česko-slovenského,
vyrastá akoby z neho, ale je n o v ý m š t á t o m, nielen pre zmenené štátoprávne
postavenie dvoch národov v rámci nového štátoprávneho sriadenia, ale pre zrevidované
chápanie úloh štátu vôbec. Náš štát nechce a nebude slúžiť žiadnej strane alebo triede,
jež nad všetky takéto a podobné odtienky je povýšený, slúžiť bude len veľkým
všeobecným záujmom celého národa slovenského. Budujeme n o v ý š t á t v n o v o m
c h á p a n í...(2)
B u d u j e m e n o v ý š t á t, k t o r ý n e b u d e z a o p a t r o v a c í m
ú s t a v o m j e d n o t l i v c o m, p r e t o u p o t r e b í s l u ž b y j e d n o t l i v c o v
l e n n a t o ľ k o, n a k o ľ k o t o s l u ž b a v š e o b e c n á v y ž a d u j e...
Náš štát má byť slovenským štátom, čo práve preto, že má byť novým štátom,
nemá znamenať šovinistický, nesnášanlivý, práva iných národov nerešpektujúci štát.
Štát slovenský má byť štátom slovenskej tradície a táto slovenská tradícia znamená vôľu
ducha, lebo duch bol ten, čo nás udržoval a k víťazstvu priviedol...
Štátoprávne zaistenie národa
Budujeme svoj slovenský štát aby národ slovenský v rámci tejto mocenskej
organizácie sa národne uplatnil podľa svojrázu v rodine ostatných národov. Záujem
národa slovenského bol hybadlom nášho boja v minulosti, ten istý záujem bude našou
smernicou vždy v budúcnosti. Boj náš politický v minulosti viedol sa väčšinou smerom
kultúrnym a ešte väčšmi smerom štátoprávneho zaistenia národa slovenského. Na tomto
poli dosiahli sme pekných úspechov, ale ani zďaleka nie takých, akých si záujem národa
v tomto ohľade vyžaduje. Ide v prvom rade o konečné vybudovanie štátoprávneho
postavenia národa slovenského. Tak sa stane uzákonením Ústavnej listiny Slovenskej
krajiny, čo bude najvážnejším predmetom našej najbližšej zákonodarnej činnosti, popri
tých popredných nariadeniach, ktoré ako svoj vlastný rokovací poriadok snemovne a iné
viac-menej technického rázu predlohy budú vybavené. Ako základné podmienky
riadneho behu parlamentu. Bude to príležitosťou, pri ktorej sa slovenský snem bude
môcť zaoberať so základnou otázkou národa slovenského a som si istý, že každý člen
tohto parlamentu, vedomý súc svojej zodpovednosti zaoberať sa bude týmito otázkami
jedine z hľadiska záujmov národa slovenského. Pri tejto príležitosti prestaneme byť
prívržencami teoretických systémov, nebudeme mať na svojej mysli ideologické
zameranie, budeme všetci jedine Slovákmi, ktorí jedine záujem svojho národa majú na
mysli.
Nie totalitný systém
Vzhľadom na dosavadnú líniu nášho politického života, že sa utvorila jedna
strana, usudzuje sa. že sa vláda zariaďuje na totalitný systém a chce prevádzať určitého
druhu autoritatívny režim. I keď sme zlikvidovali najhoršie ovocie demokracie,
straníckosť, nič nie je nám vzdialenejšie ako uskutočňovať totalitu štátnej moci, čo
nasleduje už z tohto nášho zásadného stanoviska, že i štátnu moc podriaďujeme zákonu
mravnosti a práva, podľa ktorej národný štát musí rešpektovať práva individua,
rodiny, spoločnosti a miestnych samospráv; za sväté považuje právo rodičov na výchovu
detí; právo slobodného vierovyznania; garantuje právo súkromného vlastníctva a
zabezpečuje pokojné spolunažívanie práce a kapitálu, zamestnávateľa a robotníka. Štát
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považuje sa za usmierovateľa, ale nie za monopolistického vykonávateľa individuálneho
podnikavca. Jestli môže byť u nás reč o totalite, tak je to len totalita národa, ktorá
naznačuje všeobecne v prospech národa koncentrujúcu snahu, aby všetko, čo tu žije, tu
pracuje, tu podniká, išlo v prospech národa. Za týmto cieľom utvorená jednota národa
pod heslom “v š e t k o z a n á r o d”, znamená len disciplinovanú organizovanosť
všetkých zložiek národa do práce za blaho národa. Jednotou touto na večné časy
vypudená bola z radov našich roztrieštenosť podľa triednych záujmov, aby nás všetkých
ovládol záujem celého národa. P r e d s t a v i t e ľ k o u a v y k o n á v a t e ľ k o u
j e d n o t y n á r o d a n a p o l i p o l i t i c k o m j e j e d n o t n á s t r a n a, k t o r á
pre toto základné od minulosti odlíšené svoje postavenie je
v i a c o r g á n o m š t á t n y m, n e ž r e p r e z e n t a n t o m u r č i t e j s k u p i n y
ľ u d í, a v o s v o j o m s l o ž e n í s t r a n a t á t o, p o ť a ž m e j e j p o s l a n c i
n i e s ú v i a c z á s t u p c a m i t e j č i o n e j s k u p i n y, l e ž k a ž d ý
poslanec z hociakej skupiny vyrastený považuje sa za
p o s l a n c a c e l é h o n á r o d a a v e c i s v o j e j s k u p i n y zapojuje do
záujmovej sféry celého národa...“
(1)
(2)

Zvýraznené v texte.
Idea nadtriedneho korporatívneho štátu, odstraňujúceho vnútorné rozpory a slúžiaceho
výlučne národným záujmom, sa v rôznych modifikáciách objavovala v tej dobe v
prejavoch nemeckých a talianskych predstaviteľov.

Citované podľa: Budujeme si svoj štát, Slovenský štát!, Slovák, roč. XXI. č. 44. 22. 2. 1939

61. Správa o vojenskom zásahu

9. 3. 1939

Už 12. februára 1939 sa v Nouzove pri Unhošti v Čechách z iniciatívy generála A.
Eliáša(1) zišli rozhodujúci českí ministri česko-slovenskej vlády, aby prerokovali situáciu na
Slovensku, ktorú pokladali za znepokojujúcu, a dohodli sa o ďalšom postupe. Práve tu bol
dohodnutý vojenský zásah na Slovensku, ku ktorému došlo 9. marca 1939 v súvislosti s
vyhlásením výnimočného stavu. Stalo sa tak v dobe, keď predstavitelia autonómnej vlády
rokovali s česko-slovenskou vládou v Prahe. Štyria z piatich členov autonómnej vlády boli 8.
marca 1939 odvolaní a novým predsedom autonómnej vlády bol menovaný J. Sivák, rodák
z Bobrovca, okr. Litovský Mikuláš.(2) Predstavitelia radikálneho smeru v HSĽS - V. Tuka, A.
Mach a ďalších približne 250 politických činiteľov bolo internovaných na Morave, F.
Ďurčanský , rodák z Rajca, okr. Žilina(3) a po ňom i K. Murgaš utiekli do Rakúska. Vzhľadok
k významnej úlohe, ktorú pri vojenskom zásahu zohral veliteľ VII. zboru v Banskej Bystrici
generál Bedřich Homola (1887-1943), celá udalosť vošla v známosť pod názvom Homolov
puč. Česká tlač o celej akcii informovala oneskorene a výrazne jednostranne.
„Reorganizace slovenské vlády zabezpečuje správu věcí
slovenských rukama věrných synů národa a slovenské vlasti!
President republiky zasáhl svým rozhodnutím ve chvíli plné nebezpečí a povede
další politická jednání o dokončení výměny osob ve slovenské vládě za účasti
odpovědných politických vůdců, k nímž na prvním místě patří předseda slovenského
sněmu a dlouholetý Hlinkův spolupracovník, dr. Martin Sokol, ktorý včera dopoledne
přijel do Prahy.
Jak jsme oznámili již ve “Večerníku Národních Listů”,(4) president republiky
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vydal včera dekrety, kterými byli zproštěni úřadu ministra Dr. Jozef Tiso, Dr.
Ferdinand Ďurčanský, Dr. Mikuláš Pružinský a Dr. Miloš Vančo.(5) Úřadem předsedy
slovenské vlády pověřil dosavadního ministra Jozefa Siváka. Ministr Pavel Teplanský
povede nadále ministerstvi financí.
Vs. - Změna vlády, k níž došlo na přímé přání těch slovenských kruhů, jež
prohlédly hrozící nebezpečí z politických plánů radikálních živlů pro budoucnost
Slovenska, byla přijata povětšinou všude jak v městech, tak i na slovenském venkově s
pocity úlevy.(6) Je také všeobecně oceňována jako nesporný úspěch těch rozumných
slovenských kruhů politických, které respektují kladné stanovisko zesnulého A. Hlinky
k státní myšlence jednotné republiky a setrvávají na její půdě, považujíce zákon o
autonomii Slovenska za zákon ústavní. Zvláště silným dojmem působilo, že předseda
slovenského sněmu dr. Sokol, jistě věrný strážce Hlinkova odkazu, ihned odjel do Prahy,
aby vešel ve styk s presidentem republiky a s ním projednal otázku sestavení vlády J.
Siváka, kterého jmenování předsedou vlády již v Bratislavě nezastalo. Státní myšlenka
jednotné republiky Česko-Slovenské na Slovensku zvítězila.“
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

Generál Alois Eliáš (1890-1942)
Jozef Sivák (1886-1959) bol v dobe svojho menovania do funkcie predsedu
slovenskej autonómnej vlády na oficiálnej návšteve vo Vatikáne, takže sa svojej
funkcie nikdy neujal, pretože už 10. marca 1939 bola menovaná vláda nová.
Ferdinand Ďurčanský (1902-1974) bol popredný predstaviteľ HSĽS, blízky
spolupracovník J. Tisu. V Slovenskom štáte zastával v rokoch 1939-1940 funkciu
ministra zahraničných vecí, ale v júli 1940 bol na nátlak A. Hitlera z tejto funkcie
odvolaný. Po skončení vojny utiekol do Rakúska, potom do Švajčiarska a Talianska.
Roku 1947 bol v ČSR v neprítomnosti odsúdený ako vojnový zločinec na trest smrti.
Jeden z najstarších a najvplyvnejších českých denníkov, vychádzajúci od roku 1860.
Šlo o členov 3. autonómnej vlády, vymenovanej 20. januára 1939, v ktorej J. Tiso
zastával funkciu predsedu vlády a ministra vnútra, M. Pružinský (1886-1953) rodák
z Vrbice-Liptovský Mikuláš, ministra hospodárstva, F. Ďurčanský ministra dopravy,
M. Vančo ministra spravodlivosti, P. Teplanský ministra financií a J. Sivák ministra
školstva.
Ku zrážkam demonštrantov s vojskom došlo v Piešťanoch a Prešove. Niekoľko
rušných chvíľ zažila tiež Bratislava, o čom sa však čitatelia Národných listov
nedočítali.

Citované podľa: Národní listy, ročník 79, číslo 59, 11. 3. 1939.

62. Národu slovenskému. Z prejavu v pražskom rozhlase
10. 3. 1939
Pohnuté marcové udalosti roku 1939 ilustruje rad dokumentov. Dňa 10. marca 1939
bol v pražskom rozhlase publikovaný manifest nám neznámej skupiny slovenských politikov
pod názvom Národu slovenskému. Na druhý deň bol uverejnený v českej tlači. Dokument
prinášame v dobovej gramatike.
„S nevýslovnou radosťou sa oznamuje všetkým verným synom a dcéram národa
slovenského i všetkému ostatnému obyvateľstvu požehnanej krajiny Slovenskej, že pán
prezident Česko-Slovenskej republiky ako zvolený strážca spoločného štátu Čechov
a Slovákov vyhovel opätovným prosbám skutočných slovenských vlastencov
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a vymenoval novú vládu Slovenskej krajiny.(1) Pán prezident použil svojho práva, ktoré
mu dáva naša slovenská ústava a odstránil zo slovenskej vlády ľudí, ktorí nevedeli
uskutočniť vznešený odkaz nášho veľkého otca Andreja Hlinku a ktorí porušili sľub
vernej spolupráce, danej pánu prezidentovi na Slovensku. Pán prezident zachránil tým
náš slovenský národ pred nebezpečím bratrovražedných bojov. Pán prezident vypočul
všetky písomné aj ústne prosby, ktorých deň zo dňa dochádzali stále viac a viac...
Národe slovenský, zemevláda slovenská, pozostávajúca z mužov, ktorí sa tešia
dôvere všetkých Slovákov, sa podujíma svojho veľkého diela. Ani vlások sa nemení na
postavení Slovenskej krajiny, ale pritom sa verejne a slávnostne vyhlasuje, že existencia
slovenskej našej krajiny je možná len vo vernom spojení s krajinami českými, ktoré sú nám
v celom svete najbližšie. Udržíme svoju slovenskú podobu len v spoločnej slobodnej
republike Česko-Slovenskej.
Celý svet na nás pozerá, či budeme schopní svoju spoločnú vlasť znova
vybudovať. Každý, kto by chcel akýmkoľvek spôsobom Slovensko od českých krajín
odtrhnúť, dopúšťa sa zrady na svojom národe a pracuje proti želaniu svetových
veľmocí, ktoré usilujú o konečný pokoj v strednej Európe.
Kto tvrdí vám, že ríša nemecká chce odtrhnúť Slovensko od štátu ČeskoSlovenského je falošný dobrodruh.“
(1)

V texte sú kurzívou označené časti dokumentov napísane preložene.

Citované podľa: Národní listy, ročník 79, číslo 59, 11. 3. 1939.

63. Z prejavu dr. Teplanského v bratislavskom rozhlase

10. 3. 1939

Pavol Teplanský bol predstaviteľom umiernenejšieho autonomistického krídla. Dňa
10. marca 1939 sa pokúsil upokojiť rastúce napätie v uliciach slovenských miest
prostredníctvom rozhlasu. S rozpadom ČSR roku 1939 nesúhlasil a na protest sa po vyhlásení
Slovenského štátu najprv stiahol do ústrania na svoj statok v Košolnej, okr. Trnava. A potom v auguste 1940, sa demonštratívne vzdal svojho poslaneckého mandátu.
„...Vyzývame naše bezpečnostné orgány, okresné úrady, aby sa staraly a to veľmi
svedomite o poriadok a nedopustily, aby do udržovania poriadku zasahovali mimo
úradných orgánov iní. Keďže rozvratné živly a nepriatelia národa rozdúchavali šeptom
nepravdy a chceli vyvolávať v nás zmätok, bezpečnostným orgánom na posilu na
udržanie poriadku po dohovore s krajinským vojenským veliteľstvom, boly pridelené
vojenské, četnické a policajné hliadky...“
(1)
(2)

Nasleduje zoznam odvolaných ministrov.
V texte sú kurzívou označené časti dokumentov napísane preložene.
Citované podľa: Národní listy, ročník 79, číslo 60, 12. 3. 1939.

64. Prejav K. Sidora v bratislavskom rozhlase

10. 3. 1939

Ešte v ten istý večer pristúpil k mikrofónu bratislavského rozhlasu Karol Sidor. Jeho
prejav sa niesol v duchu určitého zmierenia sa so situáciou a výziev k zachovaniu pokoja. K.
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Sidor vyjadril presvedčenie, že hneď po ustanovení novej slovenskej autonómnej vlády sa
situácia bude vracať k normálu.
„Vážení poslucháči, bratia gardisti!
Prichádzam v hodine dvanástej, aby som k vám prehovoril. Túto moju
oneskorenú návštevu nášho rádiožurnálu zavinila okolnosť, že som doteraz musel byť
prítomný na poradách, ktoré sme mali v Bratislave vo veci zostavenia novej vlády a vo
veci usporiadania pomerov na Slovensku tak, ako ich určila Žilinská dohoda a ako nám
ich ústavná listina garantuje. Na tejto porade zúčastnili sa zodpovední činitelia celého
slov. národa, podpredseda HSĽS dr. J. Tiso, predseda snemu dr. M. Sokol,
podpredsedovia dr. Mederly, Július Stano a ja, ako štátny minister. Porady vyzneli v
úplnej jednotnosti a dohode.
V túto chvíľu pán prezident republiky dr. E. Hácha dostal od predsedníctva
slovenského snemu listinu našich vedúcich činiteľov, osvedčených Slovákov,
nekompromisných bojovníkov za vec slovenského národa, ktorých pokladáme za súcich,
aby na čele svojich rezortov pracovali za lepšiu a krajšiu budúcnosť Slovenska a aby sa
vedeli ako reprezentanti politickej vôle Slovákov vo všetkých okolnostiach a pri
všetkých príležitostiach dobre uplatniť.
Prosíme vás preto: dovoľte osvedčeným mužom vašim, ktorí vás za dvadsať
rokov ťažkej borby nesklamali, ktorí išli vždy v línii a šľapajách nášho veľkého vodcu
A. Hlinku a ktorí i vo svojich vysokých funkciách ostanú jeho ideálom vždy verní, aby
oni mohli poslanie svoje splniť a realizovať.
Situácia politická bude o niekoľko chvíľ, azda najneskoršie do zajtra večera
vyjasnená. Slovensko bude mať takú vládu, ktorú zostaví a navrhne podľa ústavnej
listiny na to kompetentný orgán — predsedníctvo slov. snemu. Jedine takáto slov. vláda,
vyšlá z vôle ústavných orgánov, bude povolaná na to, aby udržala pokoj a poriadok
medzi obyvateľstvom našej milovanej Slovenskej krajiny.
Mimoriadne a dočasné opatrenia, ktoré sa stali v tieto dni, vo chvíli nástupu
novej vlády k veslu Slovenska, stanú sa bezpredmetnými. Nová vláda bude silnou
vládou, jednotnou, garantujúcou každému občanovi bezpečnosť majetku, života a
bezpečné podmienky ďalšieho jeho vývinu.
Preto očakávajte s dôverou ďalšie opatrenia predsedníctva nášho slov. snemu.
Keď sa slov. vláda ujme svojej moci, prestanú mimoriadne opatrenia.
Do tých čias však, ako hlavný veliteľ HG vyzývam všetkých gardistov, aby
počúvali jedine a výlučne na hlas hlavného veliteľa. Do mojich rúk prisahali dôstojníci
HG vernosť, oddanosť, poslušnosť a disciplinovanosť. Do mojich rúk odovzdali i svoju
pevnú vôľu pracovať na budovaní šťastnejšieho Slovenska.
Ako som ja zodpovedný za vývin udalostí, ktoré idú teraz celým Slovenskom,
taktiež každý dôstojník HG vo svojom okruhu, vo svojom miestnom, okresnom a
oblastnom veliteľstve je zodpovedný pred Bohom, pred ľuďmi a pred hlavným
veliteľom HG za pokoj v celom svojom obvode, okrese, alebo oblasti.
Bratislavské rádio hovorí vždy mojimi ústami pravdu, vypočujte preto moje
prejavy, moje rozkazy, podľa ktorých sa presne máte držať. Ak sa stali nepríjemnosti
medzi vojskom, žandárstvom, medzi políciou a HG, stali sa z veľkého nedorozumenia, z
prílišnej horlivosti. Prosím, šetrite krv, Šetrite slovenské životy, o ktorých bezpečnosť,
právnu istotu a krajšiu budúcnosť chceme sa ruka v ruke všetci gardisti so všetkým
obyvateľstvom Slovenska statočne a svedomité postarať.
Dostávam správy z Malaciek, zo Zohoru, aj z iných krajov Slovenska, že tam boli
nepokoje. Oznamujem, že Bratislava hlavné mesto Slovenska, je tiché a pokojné. HG
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stojí tu pred rádiožurnálom a počúva môj prejav. HG je v pohotovosti na hlavnom
Štábe. HG bdie, nerobí neporiadky, ale naopak, dáva sa k dispozícii všade tam, kde sa
ujímajú moci naši ľudia, aby spravila poriadok a uskutočnila a dokázala to, že Slovák je
hoden svojho slobodného samostatného života. To môže dokázať jedine disciplínou a
poslušnosťou voči svojmu hlavnému veliteľovi.
Hovorím k vám, nemajúc pred sebou ani papier, ani napísaný prejav, ale zo
srdca vyzývam vás, aby ste nám dôverovali, aby ste sa nedali zviesť nijakým heslom
ľudí nezodpovedných, ľudí, ktorí nemajú v sebe toľko statočnosti, aby pomáhali
preklenúť tie priepasti, ktoré sa teraz na Slovensku javia a ktorí ustavične prichádzajú
so svojimi plánmi, so svojimi návrhmi a programami, ale tak, aby tieto návrhy a
programy za nich niekto iný uskutočňoval.
Ja vám vyhlasujem, že ako celý svoj život som robil plány a návrhy, tak teraz
tieto návrhy a plány postupne, rad-radom dômyselne, logicky, konzekventne a presne
zrealizujem. Majte preto dôveru, ktorú som si od vás zaslúžil a verte, že slovenská vláda
všetky tieto programy a návrhy v najkratšom čase splní.
Gardisti, ešte raz vás vyzývam, buďte na stráži, nedajte sa zvábiť ľahkým a
lacným víťazstvom! Slovák nikdy nešiel za módou, Slovák sa vždy statočne držal svojho
vlasteneckého presvedčenia, za svojím cieľom išiel rozumne a tak, aby nič nezapredal zo
svojho presvedčenia.
Z porád, ktoré sme mali v Bratislave, vyšla jednotná a nezlomná vôľa nepopustiť
ani literu zo svojich práv a všetky ďalšie činy usmerniť pod jediným cieľom: na
prospech a slobodu slovenského národa a nášho drahého Slovenska! V tomto zmysle, s
týmito smernicami zostavuje sa prvá vláda, ktorá čoskoro prevezme moc na území
Slovenska. Táto vláda bude v úplnej zhode a v intenciách HG, Hlinkovho ducha,
Hlinkovho programu, ktorý bude vláda realizovať.
Končím svoj improvizovaný prejav, pri ktorom za mojím chrbtom stojí stráž
HG, naši dôstojníci, verní strážci slovenského majetku a slovenskej bezpečnosti. Vezmite
si od nich príklad všade, aby sme jednotne mohli vystúpiť, bojovať a jednotne pracovať
na veľkom diele realizovania programu A. Hlinku.
Gardistom a všetkým poslucháčom privolávam: Na stráž!“
Citované podľa: Sidor, K.: Takto vznikol Slovenský štát, vydavateľstvo Odkaz, Bratislava, 1991, str. 99-101

65. Prejav F. Ďurčanského vo viedenskom rozhlase

10. 3. 1939

Významný predstaviteľ HSĽS Ferdinand Ďurčanský(1) našiel útočisko vo Viedni, takže
nebol internovaný ako niektorí jeho kolegovia. Z viedenského rozhlasu predniesol niekoľko
veľmi ostrých prejavov, stojacich v priamom protiklade s prejavmi K. Sidora a P.
Teplanského. Uverejňujeme jeho prejav z 10. marca 1939.
„Slováci, Slovenky, Hlinkova garda!
Len máloktorí z nás mysleli, že dospejeme tak rýchlo tam, kde sa teraz
nachodíme. Nie je to tak dávno, že zaslepujúca politika vedúcich mužov českého národa
priviedla na okraj katastrofy nielen českých, ale i slovenských ľudí. Každý z nás si
myslel, že český národ poučený takýmito chybami — všetkému sa vyhne, čo ohrozilo
nielen existenciu republiky, ale aj jeho samostatný život.
V skutočnosti sme sa mýlili. Český národ a jeho vodcovia nič nezabudli z dejín a
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nič sa nepoučili z udalostí. Naopak, vytrvale pripravovali sa na to, aby nás, náš
slovenský ľud, olúpili o jeho práva, ktoré sme si vybojovali strádaním a dvadsaťročným
utrpením. Česi hľadali k tomu príležitosť už od októbrových dní. Je síce pravda, že
niečo podobného nebolo by im prišlo na rozum, keby neboli v našom ľude niektoré
pochybné a zradcovské elementy, druhu Teplanského, ktoré nič neočakávali tak
náruživo, ako to, aby moc prešla výlučne od ich rúk, ako to bolo aj doteraz. Praha našla
ľudí, ktorým viacej záležalo na úsmevoch ako na slobode a právach, na životných
podmienkach slovenského národa. Slovenská vláda sa dopustila od októbrových dni iba
jednej chyby: Nepokračovala s takou rozhodnosťou a takou tvrdosťou, akoby sa to bolo
patrilo. Čo sa však nestalo, určite sa stane a musí sa stať zajtra alebo o niekoľko dní.
Pochybné existencie, ktoré zo všetkého robia obchod, hľadajú všade len a len svoje
osobné záujmy, musia raz navždy zmiznúť z povrchu Slovenska. Už bolo dosť toho, aby
nad Slovákmi panovali ľudia, ktorí duchovne nemali nič spoločné so slovenským
životom. V budúcnosti nesmie tomu tak byť. My zákonití vodcovia slovenského ľudu,
boli sme aj v tomto prípade, ako tak často v minulosti, iba zahriaknutí. Praha vždy
všetko urobila za naším chrbtom a proti nám. Pri tvorení zákona o autonómii
slovenského územia a aj neskoršie využila príležitosť, aby dokázala, že slovenský ľud
bez Prahy nemôže nič podniknúť, ani žiť. Pri každom kroku robila ťažkosti. Úplne
nenápadne usilovala sa urobiť autonómiu neskutočnou a neviditeľnou. Mužovia
slovenskej vlády, ktorí nemali žiadne zadné myšlienky, urobili všetko, čo bolo možné,
aby takéto pokusy narazili na odpor, aby sa minuli účinku. A to sa nám podarilo.
Pravda, pražskí ľudia podnikli všetko možné, aby slovenská vláda ukázala sa byť pred
slovenskou verejnosťou neschopnou. A pokúsili sa to dosiahnuť tým, že zastavili
Národnej banke všetky úvery, ktoré bez ťažkostí sa dali pražskej vláde k dispozícii na
krytie bežných výdavkov prechodnej povahy. Praha chcela nás takto prinútiť na kolená.
Keď slovenská vláda pochopila toto jednanie a neprejavila ochotu upustiť zo svojich
práv a keď chcela jednať tak, ako to vyžadovali záujmy slovenského ľudu, keď vláda
ministerského predsedu Tisu vyhlásila, že slovenské národné záujmy sú merítkom pre
jej jednanie a pre každú činnosť jej smerodatných vodcov, Praha jasne poznala, že svoje
plány neuskutoční. Prelo sa rozhodla našu vládu odstrániť, lepšie rečeno onú vládu,
ktorá stála v ceste jej vládnych chútiek. Z počiatku Praha mala úspech. Našli sa ľudia,
ktorí z obavy alebo z vypočítavosti boli ochotní jednať proti tomu, čo každému
Slovákovi je sväté, drahé a veľmi cenné, čo je hodné toho, aby obetoval aj život. V
každom národe sa nájdu i slabí ľudia, bojazliví jednotlivci a vypočítavé osoby a tak sa
našli takíto aj medzi nami Slovákmi. Našli sa ľudia, ktorí na spôsob Teplanského zradili
svoj ľud, ktori vedome hovorili nepravdu, ktorí sa schovali, lebo mali nečisté svedomie.
Pravda, slovenský ľud už vyúčtoval s týmito ľuďmi. Nemôže týmto mužom viacej veriť
a nebude ani viacej im dôverovať. Konečne pozná ich Z vlastnej skúsenosti a preto
nebude váhať dať im to na vedomie takým spôsobom, ako sa stalo s ministrom
Tepíanským, že na jednom zhromaždení všetci jeho poslucháči mali na sebe obrátené
kabáty. Predvídali, že tento chameleón nie je vstave držať sa línie, ktorú jemu určil
národ a že on túto neustále bude meniť tak, ako to jeho osobné záujmy vyžadujú.
Pokračovanie pražskej vlády je úplne nezákonné. Pražská vláda využila iba
situáciu, že v jej rukách je vojenská moc, že českí dôstojníci sú na čele slovenskej
armády, že sme bolí tak ľahkoverní, že sme na zodpovedných miestach ponechali
Čechov a pochybné existencie slovenskej krvi, ktorí nezniesli, aby na Slovensku Slovák
bol pánom, aby na Slovensku prestala cudzovláda, aby museli žiť z práce a nie z
rôznych fondov a prémií, vyplácaných za zradu slovenského národa. Pokračovanie
pražskej vlády je nezákonné, lebo nemá nijakú oporu v ústavnom zákone. Podľa
ústavného zákona o autonómii Slovenska menuje prezident republiky vládu na návrh
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predsedu snemu slovenskej krajiny. Vláda môže byť pozbavená svojho úradu len vtedy,
keď Krajinský snem slovenský vyslovil jej nedôveru, alebo vláda podá demisiu. Ani
jeden z uvedených prípadov sa nesplnil a preto nikto nebol oprávnený vládu Slovenska
pozbaviť jej funkcie, ju zosadiť a práve tak nebol nikto oprávnený na miesto tejto vo
skutočnosti nezosadenej vlády vymenovať novú vládu. Keď prezident oproti týmto
jasným ustanoveniam doterajšiu vládu zosadil a novú vládu vymenoval, tak jednal
nezákonne a v protive so svojou prísahou, ktorú zložil pri svojej voľbe. A tak má
slovenský národ nový doklad toho, že český národ, poťažne jeho vodcovia,
nepridržiavajú sa daného slova a nemôžu splniť daný prísľub. Následok toho
nezákonného postupu pražskej vlády je, že Tisová vláda ďalej právne jestvuje a že je
oprávnená vykonávať svoju moc. Ja ako jej člen viem, že v skutočnosti nieje to v plnej
miere možné. V plnej miere preto nieje to možné, lebo česká armáda jednoducho
uskutočnila na Slovensku suchou cestou diktatúru za pomoci Teplanského. To, čo
generáli, ktorí sa tešia zrejme z jasných skutkov, robia, aby nemuseli dokazovať svoje
vojenské schopnosti, prekračuje všetky hranice ústavy. Nie je predsa možné - takého
generála by bolo treba postaviť pred vojenský súd - aby generál Homola vyhlásil na
Slovensku stanné právo len z toho dôvodu, lebo túži po dobrodružstvách a že sa to hodí
do krámu pražskej vlády.
V Prahe si musia uvedomiť, že tie časy už pominuli, keď bolo možné vládnuť
takým spôsobom, ako sa to dnes prejavuje: zosadiť v noci ministrov, v noci zatýkať ľudí
a pozavierať Tuku a Macha, ktorí požívajú dôveru slovenského ľudu, obsadiť úrady
policajného riaditeľa a veliteľa žandárstva zaistiť, obsadiť všetky budovy vojskom a
rozhlasové vysielanie usporiadať v rámci novej humoristickej vlády Teplanského. Tieto
časy pominuli a to navždy.
Slováci, Slovenky!
Každý zostane na svojom mieste. Neverte správam a úradným hláseniam,
vysielaným z Prahy a z Bratislavy. To sú zlomyseľné fantómy, postrádajúce každý
právny podklad. Nenechajte sa viesť za nos! Postavte sa na odpor tam, kde je treba. Čo
je ale hlavné: nech Hlinková garda prevedie nástup v obciach, mestách a dedinách.
Takto zoskupená Hlinková garda nech postupne preberie moc. Pritom nech Hlinková
garda sa postará o to, aby na celej čiare všade vládol bezpodmienečný pokoj, poriadok a
disciplína. Ktokoľvek sa vzoprie proti prevedeniu tohto rozkazu a ho neprevedie, je
škodcom slovenského národa. Praha zneužila svoju moc, musíme z vlastnej sily prevziať
moc do vlastných rúk. V tomto smere sme všetci Slováci jednotní. Moc na Slovensku
patrí do slovenských rúk. Vojak, policajný úradník, keď je Slovák, nech sa postaví do
služieb obrany slovenských práv, do služby zákonitej slovenskej vlády, do služby práva,
spravodlivosti a poriadku. Títo vojaci, policajti a žandári nech sa označia gardistickou
páskou, aby bolo jasné, že vykonávajú službu v duchu gardy, ako to chcel Hlinka a ako
to prikazuje veliteľstvo Hlinkovej gardy. Nech nikto neotáľa, nech sa nikto nerozpakuje,
ale nech každý splní svoju úlohu na svojom mieste. Pritom musí sa zachovať poriadok a
musí sa konať služba, od ktorej závisí normálny chod života. To prikazuje záujem
slovenského národa. Rozkazy Čechov a zradcov okolo Teplanského, ich rozkazy a
opatrenia vás už nezaväzujú, lebo je jasné, že Česi nesledujú iné, ako zabezpečenie
svojich vlastných záujmov na účet našej vlastnej prítomnosti a budúcnosti.
Organizované jednotky Hlinkovej gardy tých obcí, ktoré ležia blízo hranice, nech
obsadia hranice, aby sme boli bezpodmienečnými pánmi nášho Slovenska. Nech je
každý na svojom mieste. Nech každý vyčká moje rozkazy, ktoré dávam ako zákonitý
zástupca slovenskej vlády, lebo ostatným je a ešte na niekoľko dni aj bude nemožné, aby
prejavili slovenskému národu svoje pravé, neovplyvnené mienky. Moje rozkazy ohľadne
činnosti Gardy sa majú rovnako súrne previesť a splniť, lebo som zborovým veliteľom
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tejto inštitúcie slovenského národa a vyšší vodcovia nemajú dnes tú možnosť, aby dávali
rozkazy také, aké by chceli v záujme slovenského ľudu.
Našim nepriateľom a Čechom, ako aj zradcovským Slovákom pripomínam, že
každý pokus proti terajšej zákonitej vláde, ktorej som i ja členom, každý čin, ktorý sa
pácha vo spojení s Prahou, už po niekoľkých dňoch bude prísne potrestaný. Prechodné
dni prejdú a ubezpečujem vás, že vydobyjeme plné víťazstvo slovenského národa a
zabezpečenie jeho práv tak, ako to mal na mysli výkonný výbor Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany, ktorý snemoval v Žiline 6. októbra.
Slováci, Slovenky!
Nech každý stojí na svojom mieste! Nech Hlinková garda strhne na seba moc v
každej obci a v každom meste, kde táto moc nie je v spoľahlivých slovenských rukách.
Starajte sa o udržanie poriadku za pomoci tých slovenských policajtov, žandárov a
vojakov, ktorí sa k vám prihlásia a vy Česi a čechoslováci ustúpte dobrovoľne, ak
nechcete vás a váš ľud' priviesť ďo nešťastia.
Slováci, Slovenky!
Volám vás všetkých do boja za slobodu slovenského národa, za lepšiu budúcnosť
a za spoluprácu s veľkým a priateľsky zmýšľajúcim nemeckým národom.
Na stráž!“
(1)

Ferdinand Ďurčanský sa za pár dní vo Viedni pripojil k J. Tisovi a spolu odcestovali
do Berlína k A. Hitlerovi.

Citované podľa: Sidor, K.: Takto vznikol Slovenský štát, vydavateľstvo Odkaz, Bratislava, 1991, str. 102-105

66. Prejav poslanca R. Čavojského v bratislavskom rozhlase 12. 3. 1939
Vzhľadom k tomu, že vedúci predstavitelia Slovenskej krajiny boli buď internovaní, v
zahraničí, alebo ináč nezastihnuteľní, oficiálne stanovisko k vojenskému zásahu na Slovensku
predniesol v bratislavskom rozhlase poslanec Rudolf Čavojský (1901-1983), rodák z Čachtíc,
okr. Nové Mesto nad Váhom.
„Od noci zo štvrtka na piatok boli sme svedkami takých udalostí, ktoré
prekvapili celú slovenskú verejnosť. Boli to kritické chvíle a ťažká skúška.
Šiesty október, náš slovenský prevrat sa uskutočnil bez prelievania krve, so
spevom na ústach. Ale teraz, žiaľbohu, tiekla aj nevinná krv.(1) A bolo nebezpečenstvo,
že jej potečie ešte viac. Ohrozená bola slovenská sloboda a poškodené boli aj záujmy
republiky.
Slovom, čo sa stalo, nemalo sa stať. A musíme sa všetci pričiniť, aby sa to už
nikdy viac neopakovalo. Náš ľud sa pýta, prečo k tomu došlo, kto to zapríčinil? Ja
môžem dať len túto odpoveď. Zapríčinili to ľudia v Prahe i u nás, z ktorých jedni sú
pomýlení a druhí streštení.
Keď si chceme udržať svoju slobodu, nesmieme nechať na Slovensku uplatniť sa
streštencom. Musíme mať rozum a potom prinútime k rozumu, keď to bude treba - aj
Prahu.
Slovenskú štátnosť budeme budovať v slovenskom sneme a nie na
zhromaždeniach na dedine, alebo v cudzom rozhlase.(2) Na to máme slovenský snem,
ktorý je hlavným znakom slovenskej štátnosti a ktorý bol našou najhlavnejšou
182

požiadavkou.
Teraz, keď máme moc v rukách, potrebné je, aby sme budovali a nielen hubovali.
Ľudia, ktorí nevedia, alebo nechcú pracovať na výstavbe Slovenska, musia byť
postavení na bok.
To najhlavnejšie, čo Slovensko potrebuje, je pokoj a poriadok. Je potrebné z
dôvodov politických i hospodárskych. Kto vyvoláva u nás nepokoj a neporiadok, je
škodcom slobody slovenského národa.
Nie je hrdinstvom, keď niekto utečie do cudziny a odtiaľ vyzýva náš bezbranný
ľud, aby sa postavil na odpor proti ozbrojenej moci. Hoci toto všetko neprichádza teraz
do úvahy. Moc na Slovensku má v rukách slovenská vláda a Hlinkova garda.
Nepočúvajte pomýlených alebo zlomyseľných škodcov slovenskej slobody, či už
sú na Slovensku alebo v cudzine.
Pokoj a poriadok potrebuje predovšetkým naša slovenská vláda, ktorej
predsedom je Sidor.(3)
Náš národ priamo fanaticky veril svojmu veľkému vodcovi Hlinkovi. Za žiaka
Hlinku je pokladaný Karol Sidor, na ktorého slovenský ľud preniesol svoju lásku a
dôveru. Stal sa teraz slovenským ministerským predsedom. Po ťažkých chvíľach splnila
sa vôľa slovenského ľudu.
Traja najmladší, ktorí tvoria slovenskú vládu, a to Sidor, Sokol a Stano, boli
najbližšími a najmilšími spolupracovníkmi Hlinku.
Slovenský ľud dôveruje novej slovenskej vláde. Zatiaľ dobre, kým jestvuje táto
dôvera ľudu. Keby dôveru ľud stratil, mohlo by to mať neblahé následky.
Slovenskí roľníci a remeselníci v boji za slobodu dokázali svoj idealizmus, svoju
národnú vyspelosť, ale očakávajú aj to, že v novom slobodnom Slovensku bude sa v
patričnej miere pracovať aj za ich hospodárske a sociálne povznesenie.
Dané sú všetky predpoklady, že nová slovenská vláda bude vládnuť v záujme
slovenského ľudu. On jej dá všetko, čo bude vláda potrebovať, lebo je presvedčený, že
vláda dávajúc, dáva sebe, svojmu národu.“
(1)
(2)
(3)

Pozri poznámka č. 3. dokumentu „Správa o vojenskom zásahu 9. 3. 1939“ tejto
kapitoly.
Čavojský polemizoval s F. Ďurčanským.
Karol Sidor, rodák z Ružomberku, bol 11. marca 1939, po krátkej epizóde s vládou
ministra P. Teplanského, ktorý vystupoval v mene neprítomného J. Siváka, menovaný
do čela ďalšej slovenskej autonómnej vlády. Jej členmi boli J. Sivák, M.Sokol, J.
Stano, P. Zaťko, A. Hrnčár a G. Fritz.

Citované podľa: Čarnogurský, P.: 14. marec 1939, VEDA, Bratislava 1992, s.223.

67. Zápisnica z rokovania Jozefa Tisa s Adolfom Hitlerom

13. 3. 1939

Na konci januára 1939 A. Hitler odvolal všetky obmedzenia, týkajúce sa aktívnych
opatrení proti ČSR. Dokonca bol stanovený termín, do ktorého je nutné ČSR rozbiť: 12.
marec 1939. Nemecká spravodajská služba sa potom zamerala na dve veci: získavanie
informácií o činnosti predstaviteľov českých a slovenských politických strán a stupňovanie
nátlaku na HSĽS, aby vyhlásila samostatnosť Slovenska a tak sama republiku rozbila zvnútra.
Po krachu tzv. Homolovho puča a odvolaní tretej autonómnej vlády v čele s J. Tisom, bol 12.
marca 1939 do Bratislavy vyslaný emisár A. Hitlera rakúsky miestodržiteľ A. Seyss-Inquart
(1892-1945), jeho tajomník Hammerschmidt, viedenský prednosta Josef Bürckel (1895-1943)
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a Hitlerov zmocnenec Wilhelm Keppler, aby K. Sidora ako predsedu novej autonómnej vlády
pre vyhlásenie slovenskej samostatnosti získal. Keďže K. Sidor tomuto nátlaku odolal a
odmietol vyhlásiť samostatnosť Slovenska, obrátilo sa nemecké vedenie na J. Tisu a F.
Ďurčanského, ktorí nakoniec do Berlína odišli a o budúcnosti Slovenska rokovali priamo s A.
Hitlerom. Prinášame oficiálny záznam ich rozhovoru.
„ROZHOVOR MEDZI VODCOM A SLOVENSKÝM MINISTERSKÝM
PREDSEDOM TISOM.(1)
V PRACOVNI VODCU NOVEJ RÍŠKEJ KANCELÁRII, 13. MARCA 1939
OD 18,40 DO 19,15.
Ďalej boli prítomní:
ríšsky minister zahraničných vecí,(2)
štátny minister Meissner,(3)
generál Keitel,(4)
generál Brauchitsch,(5)
štátny tajomník Dietrich,(6)
štátny tajomník Keppler,(7)
minister Ďurčanský.(8)
Vodca pozdravuje ministerského predsedu Tisa a v dlhšom výklade mu opisuje
vývoj v Československu. Od jesene minulého roku zažilo Nemecko dve sklamania. Jedno
zapríčinilo Československo, ktoré čiastočne vedené zlou vôľou, čiastočne, ako napríklad
u Chvalkovského,(9) pre slabosť, nezabránilo, aby sa politické pomery nedostali do
koľají, neúnosných pre Nemecko. Len Nemecku môže Československo ďakovať za to, že
ho ešte viac neokýptili. S najväčším sebazaprením sa Nemecko vzdalo jazykových
ostrovov pri svojich hraniciach, len aby zabezpečilo Československu normálny životný
priestor. Vďaky sa za to nedočkalo. Žiadny Čech nestratil v Nemecku zamestnanie.
Naopak, prijali sme u nás mnohých Čechov. Nik im neskrivil ani vlas na hlave, nik ich
neurážal, ani nenapadol. Celkom inak to vyzerá na českej strane. Čo najprísnejšie
opatrenia pri prepúšťaní sa týkali Nemcov.
Tisíce prišli o chlieb. Všade dochádza k všemožným provokáciám voči Nemcom a
k ich diskriminácii. Nemci sú aj naďalej pod dozorom, takže ich situácia je ešte horšia
ako pred septembrovou krízou. Tento vývoj nezodpovedá dohodám. V tlači sa Nemecko
až do pred včerajška usilovalo o absolútne lojálny postoj. Tlač bola zdržanlivá a mnohé
z toho, čo sa tam udialo, nezverejňovala, len aby udržala nezakalenú atmosféru. Zatiaľ v
tom čase opätovne česká tlač prinášala nepriaznivé správy o Nemecku a určité orgány
neustali vo svojom systematickom štvaní. Pokračovala letáková a ústna propaganda.
Čechom sa navráva, že súčasný stav je len dočasný, opätovne sa medzi ľudom oživujú
nádeje na zmenu nepriaznivú pre Nemecko. Vodca to už Chvalkovskému povedal a
vytkol mu, že sa tu neustále prilieva olej do ohňa. Stredná Európa je daný, uzavretý
hospodársky priestor, ktorý môže žiť len vtedy, ak je úplne pokojný. Potrebuje
uvoľnenie. Geograficky je to už charakterizované tým, že Čechy a Morava sú obkľúčené
Nemeckom a Nemecko vo svojom priestore nikdy nemôže strpieť ohnisko nepokojov.
V posledných týždňoch sa pomery stali neudržateľnými. Starý Benešov duch
opäť oživol. Český ľud podnecujú k odporu. Situácia je neistá a nepokojná. A včera
došlo k tým udalostiam v Brne a Jihlave. Kým my v Nemecku s Čechmi zaobchádzame
dobre, v Československu to ide od desiatich k piatim. Takéto pomery nemôže Nemecko
trpieť. Aj tamojší Nemci sa bránia, pretože nechápu, prečo by sa im malo vodiť ešte
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horšie ako predtým. Českú otázku sme vtedy vyriešili v súlade s našim svetonázorovým
chápaním. Avšak ak toto riešenie nepovedie k úspechu, tak sme rozhodnutí vyriešiť ju
bezo zvyšku, bez ohľadu na tieto ideologické zásady.
Druhým sklamaním pre nás je postoj Slovenska. V minulom roku stál Vodca
pred ťažkým rozhodnutím, a to či má dopustiť obsadenie Slovenska Maďarskom, alebo
nie. Vodca mal mylné predstavy, veril totiž, že Slovensko sa chce pripojiť k Maďarsku.
Tento omyl vyplýval zo vzdialenosti medzi Slovenskom a Nemeckom a z prevahy väčších
problémov, ktoré vtedy tento problém zatieňovali. Až počas krízy sa Vodca vzdal tohto
názoru. Vtedy po prvýkrát počul a pozoroval, že Slovensko chce žiť vlastným životom.
V Mníchove boli Vodcove rozhodnutia vedené nie mocensko-politickými ale národnopolitickými záujmami. Urobil niečo, čo mu odcudzilo jeho priateľa Maďarsko, lebo
tento princíp presadil aj proti vôli Maďarska. Tento svoj postup pred mesiacmi
opätovne vysvetľoval.
A teraz poslal do Bratislavy ako svojho vyslanca Kepplera, ktorému Sidor
vyhlásil, že je vojakom Prahy a bude sa vzpierať možnému odchodu Slovenska z
československého zväzku. Keby to bol Vodca vedel už skôr, nemusel si znepriateliť
svojho priateľa Maďarsko, ale mohol ponechať voľný priebeh všetkému, ako to
prebiehalo. Preto teraz dovolil prísť ministrovi Tisovi, aby tak v čo najkratšom čase
získal jasno v tejto otázke. Nemecko nemá východne od Karpát žiadne záujmy. Vlastne
by mu malo byť jedno, čo sa tam deje. Otázka stojí tak, či Slovensko chce žiť vlastným
životom, alebo nie. On od Slovenska nič nechce. Svoj národ, ba ani jediného vojaka by
nenasadzoval za niečo, čo slovenský národ vôbec nechce. Chcel by len konečne mať
potvrdené, čo vlastne Slovensko chce. Nechce, aby mu Maďarsko predhadzovalo, že
konzervuje niečo, čo vôbec nechce byť konzervované. Na nepokoje a demonštrácie sa vo
všeobecnosti pozerá veľmi zhovievavo, avšak v tomto prípade sú nepokoje len
vonkajším znakom vnútornej neistoty. To nebude trpieť a preto dovolil prísť Tisovi, aby
vypočul jeho rozhodnutie. Ide už nie o dni ale o hodiny. Raz bol povedal, že ak sa chce
Slovensko osamostatniť, on bude toto jeho snaženie podporovať, ba dokonca
garantovať. Splní svoje slovo, ako náhle Slovensko jasne vysloví svoju vôľu po
samostatnosti. Ak by však váhalo alebo sa nechcelo od Prahy odtrhnúť, tak on prenechá
osud Slovenska vývoju, za ktorý už nebude zodpovedný. Potom už bude vystupovať len
v nemeckom záujme, a ten neleží východne od Karpát. Nemecko nemá so Slovenskom
nič do činenia. Ono nikdy nepatrilo k Nemecku.
Vodca sa pýta ríšskeho ministra zahraničných vecí, či k tomu chce ešte niečo
dodať. Ríšsky minister zahraničných vecí zdôrazňuje aj vo svojom mene, že tu ide o
rozhodnutie v rozmedzí hodín a nie dní. Predkladá Vodcovi práve doručenú správu,
ktorá hovorí o pohyboch maďarských jednotiek pri slovenskej hranici. Vodca číta toto
hlásenie, zmieňuje sa o ňom Tisovi a vyslovuje nádej, že sa Slovensko skoro a jasne
rozhodne.
Tiso ďakuje Vodcovi za jeho slová. Už dávno túžil počuť z Vodcových úst, aký je
jeho vzťah k jeho národu a jeho krajine a ako sa on pozerá na tieto problémy. Berie na
vedomie, čo bolo povedané, a ubezpečuje, že Vodca sa na Slovensko môže spoľahnúť.
Prosí o prepáčenie, že sa pod dojmom Vodcových slov nemôže okamžite jasne vyjadriť
alebo dokonca prijať nejaké rozhodnutie. Chce sa so svojím priateľom vzdialiť a celú
otázku si v pokoji premyslieť, no oni však preukážu, že sú hodní starostlivosti a záujmu,
ktorý Vodca preukazuje ich krajine. Tým sa rozhovor skončil.“

185

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

J. Tiso bol z tejto funkcie odvolaný už 8. marca 1939. Viď úvod k dokumentu Správa
o vojenskom zásahu z 9. 3. 1939
Joachim von Ribbentrop (1893-1946)
Otto Meissner (1880-1953)
Wilhelm Keitel (1882-1946)
Walther von Brauchitsch, (1881-1948)
Otto Dietrich (1887-1952)
Wilhelm Keppler (1882-1960)
Ferdinand Ďurčanský bol podobne ako J. Tiso z tejto funkcie odvolaný 8. marca 1939
František Chvalkovský (1885-1945), minister zahraničných vecí ČSR v rokoch 19381939. Po vzniku Protektorátu vyslanec Protektorátu Čechy a Morava v Berlíne.
Zahynul v Berlíne počas leteckého náletu 25. februára 1045.

Citované podľa: Kol.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, zv. II. Bratislava 1998. ss. 203-205

68. Z vystúpenia Jozefa Tisu na zasadnutí Slovenského autonómneho
snemu
14. marca 1939
Ako vyplýva z predošlého dokumentu J. Tiso v Berlíne žiaden záväzok vyhlásiť
samostatný Slovenský štát nepodpísal. Odvolal sa na nutnosť zvolať Slovenský snem, ktorý
ako jediný má právo podobné rozhodnutie učiniť. Jeho zvolanie sa organizovalo už z Berlína
a súčasne sa žiadal súhlas stávajúceho prezidenta ČSR Emila Háchu. Pretože proti zvolaniu
Snemu nebolo žiadnych námietok, zišiel sa 14. marca 1939. J. Tiso na ňom podal podrobnú
informáciu o rokovaní s A. Hitlerom a zdôraznil, že podľa jeho slov sa musí postupovať
bleskovo, ináč dôjde k obsadeniu Slovenska Maďarskom. Pod týmto tlakom Slovenský snem
prijal uznesenie o vyhlásení samostatnosti slovenského štátu. Prinášame výňatok z prejavu J.
Tisa.
„Slávny Snem!
Po vzrušujúcich udalostiach minulého týždňa v Bratislave a po Slovensku sa
odohravších, v noci zo dňa 12. marca na 13. marca bolo mi doručené pozvanie pána
ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera, ktorý ma volal do Berlína na návštevu. Dostanúc toto
pozvanie v noci, ihneď som sa odobral do Bratislavy, aby sme sa o vecí poradili. V
Bratislave po porade s našimi tu sa nachádzajúcimi činiteľmi a s tými, ktorých sme tu
mohli nachytro pozvať, rozhodli sme sa o tomto pozvaní tak, ako to záujem vyžadoval,
to jest, že do Berlína odcestujem. Na základe tohto rozhodnutia vybral som sa do
Berlína, kde sme došli v pondelok podvečer.
Referujem o tejto veci dosť dopodrobna, referujem bez rečníckeho pátosu, sucho,
aby som zachytil všetky tie historické udalosti a všetky tie momenty, ktoré pri našom
terajšom rozhodovaní do úvahy prichádzať majú. V Berlíne prijatý som bol so všetkými
poctami suverénnej hlavy slobodného štátu (Potlesk). Hneď po príchode bol som prijatý
na audiencii ríšskym ministrom zahraničných vecí, šľachticom von Ribbentropom.
Budem sa snažiť, podľa značiek, ktoré som si v rozhovore s ním naznačil, aspoň
úryvkovite reprodukovať obsah tohto rozhovoru. Pán minister zahraničných vecí von
Ribbentrop hneď nadviazal na naše rozhovory, ktoré sme mali spoločne v Mníchove a
vo Viedni a poznamenal pri tom, že je si dobre vedomý toho, že viedenské rozhodnutie
nechalo v nás nejaké trpké rozpomienky, že napriek všetkej dobrej vôli z jeho strany,
aby sme udržali Košice, Košice padli a museli byť odstúpené Maďarom. Ale
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poznamenal, že Nemecko, čo mohlo urobiť v prospech a v záujme Slovenska, že to
urobilo a keby bol býval lepšie informovaný o slovenskom národe, isteže by sa boli
vynasnažili v jeho prospech ešte viac urobiť. Bohužiaľ, vy ste - pokračovali pán minister
von Ribbentrop - neboli známi vo svete a tie informácie, čo sme mali o vás, boli kusé.
Robil som, čo som mohol na základe tých posledných dojmov, ktoré som získal, a potom,
myslím, uznáte, že zástoj môj niesol sa voči vám tónom kladným. Odvtedy časy sa
míňali. Samému pánu ministrovi Chvalkovskému sme opätovne povedali, že v Čechách
vládne i naďalej Benešov duch, zdôraznili sme mu to všetko do dôslednosti a upozornili
srne ho, že Mníchovská dohoda nie nato bola robená, aby Benešov duch ďalej žil a
vládnul, ale že robili sme to, čo sme robili v Mníchove, v tej nádejí, že sa riadnou cestou
vybaví likvidovanie benešovského ducha. No v poslednej dobe musíme konštatovať tri
udalosti, ktoré sú ako nejaké zakliate kamene priložené tak. že ich nebolo možno
zamedziť. Je to poprvé vojenská diktatúra, nastolená v Karpatskej Ukrajine, ktorá
nasvedčuje, že ten Benešov duch, ten starý režim sa nijako nemieni zlikvidovať, ale že si
mieni svoje pozície ešte viac posilniť. Ku tomuto sa pridružil bratislavský puč, ktorý
dokazuje, že starý režim chce sa znovu usadiť, svoj základ postaviť a svoju politickú
moc uplatniť, a takýmto spôsobom splniť tie nádeje, v ktorých sa ten starý duch kochá.
K týmto dvom bodom musíme konštatovať i zachádzanie s našimi menšinami v českých
krajinách, ktoré zachádzanie nemôžeme len tak bez slova nechať a ktoré zachádzanie je
dôkazom toho, že starý duch vládne, že nevymiera a drží sa kŕčovite nádejí, že príde
zase k veslu.
Vládu slovenskú, ktorá bola menovaná posledne, neuznávame. Za legálnu vládu
jedine držíme tú, ktorej Snem 23. februára odhlasoval jednohlasne dôveru, ktorá vláda i
dnes je pre nás zákonitou predstaviteľkou slovenského národa. Opatrenia prezidenta
Republiky bolo protiústavné.
(...)
Po tomto rozhovore ja som si dovolil poznámku, v ktorej poznámke usiloval som
sa vychytiť práve najhlbší zmysel celej tej argumentácie a upozornil som na vládne
vyhlásenie, odznelé práve v tomto sneme dňa 21. februára t.r., v ktorom som
poznamenal, že vládne vyhlásenie bolo založené na vete: Slovenský národ buduje si svoj
štát, buduje si svoj nový štát, buduje si svoj slovenský štát. Dôkazom toho je, že
slovenský nacionalizmus žije, slovenské nacionálne povedomie, že pracuje, organizuje si
svoju službu štátnu, aby takto dokázal, že chce svojsky žiť podľa toho princípu, ktorý je
dnes svetovým mottom: národnosť. Prehlásil som ďalej, čo sa týka nášho spolunažívania
s Čechmi. Čo som nemeckým činiteľom dosiaľ niekoľkokrát prehlásil, že iniciatívne my
nikdy nedáme impulz k tomu, aby bola Republika likvidovaná, ale ak budeme vedieť, že
beh udalostí sa bude vyvinovať tak, že to bude prospešnejšie, budeme si pokladať za
povinnosť voliť vhodnú chvíľu, aby sme sa odtrhli. Držal som to za potrebné, aby som
pred nemeckým činiteľom znovu zdôraznil a zdôraznil som to znovu. Na to mi bolo
poznamenané, že prečo táto váhavosť. Ja som poznamenal, že nie pre nedostatok svojho
nacionálneho cítenia, nie pre nedostatok vôle, akoby sme my nechceli svojský štát mať...
Dostal som plné uznanie a pochopenie tohoto nášho stanoviska. Potom stalo sa to,
aby som z úst najpovolanejšieho, teda z úst samého Führera počul, aké sú plány
Nemeckej ríše na tomto poli a aby sa vedel podľa toho slovenský národ prispôsobiť.
Nato pán zahraničný minister von Ribbentrop povedal, že ďalej nejde hovoriť, že ďalšie
počujem čoskoro z povolaných úst. Týmto bol náš rozhovor so zahraničným ministrom
von Ribbentropom skončený.
Za krátky čas boli sme predvedení k pánu ríšskemu kancelárovi Adolfovi
Hitlerovi, v nových sieňach ríšskeho kancelárstva, kde opätovne čestná rota vzdala
poctu a kde sa nám dostalo plného oficiálneho a slávnostného prijatia, ako to pri
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takýchto príležitostiach býva. Po prijatí pri samom rozhovore mimo mňa a kolegu Dr.
Ďurčanského prítomní boli dvaja generáli a ešte dvaja diplomati, takže naše prijatie išlo
v rámci úradnom a slávnostnom. Pán ríšsky kancelár, začal rozhovor týmto: Ich habe
mir erlaubt, Sie zu bitten, dass Sie zu mir kommen, um mit Ihnen die Klärung der
Situation zu besprechen...(1)
(...)
Prichádzal teraz druhý úsek, ktorý sa týkal nás. "Sklamal som sa nielen v
Čechoch, ale aj v Slovákoch - pokračoval pán ríšsky kancelár. — Priznávam, neznal som
tento problém v bývalej republike. Nezaoberal som sa týmto problémom, iba naši
viedenskí páni mi ho koľko-toľko vysvetlili a na základe týchto vysvetliviek, len
náhodilých a príležitostných, nadobudol som si presvedčenie, že slovenský národ chce
žiť, že národne bojuje, a preto som sa ho zaslal, hoci — ako som povedal — nepoznal
som bližšie tento problém len na základe tých kusých informácií, ktoré som náhodilé
dosial. Bez tohoto zaslania bolo by to ináč dopadlo s vami. Znepriatelil som si Maďarov
pre vás, ktorým som povedal, že: 'Vy nemôžete mať žiadneho nároku na Slovákov, na
územie nimi obývané, iba že by sa plebiscitom osvedčili, že chcú patriť vám. Nakoľko sa
ale hlásia k svojmu životu, za ten sa osvedčujú, nemôžete si robiť na nich nárok !' —
Nahnevali sa na toto maďarskí páni. Idem za princípom ďalej a teraz vidím, že i v
Bratislave vládne starý duch. Nastolená vláda je toho dôkazom. My nechceme Slovákov,
ale nebudeme sa ich zastávať, ak oni dostatočne neprejavia, že chcú žiť svojím
samostatným životom, do všetkých konzekvencií. A pri žiadnej príležitosti nepoviem
Maďarom, že nepatria k nim, k Maďarom, že nemám záujem, že je to vec Slovákov."
Vycítil som, že tu je ten koreň, tu s tými Maďarmi, a že tu je to nebezpečenstvo.
Potorn prečítal mi pán ríšsky kancelár správu maďarskú, že Maďari sa usilujú obsadiť
po tieto dni slovenské územie. A proti tomuto treba sa osvedčiť. "Aber blitzschneIľ
treba sa osvedčiť. Toto osvedčenie dať patričným činiteľom na vedomie, že slovenský
národ rná svoj štát, má svoje územie, a preto treba zabrániť tomu. aby ktokoľvek si
mohol nárokovať prístup na slovenské územie a na slovenské obyvateľstvo. Niet času na
vyčkávanie, nie dni, ale hodiny rozhodujú a preto — použil zas slova — 'blitzschnell'
riešime a rozriešime otázku tak, ako nemecký záujem v Európe vyžaduje. Nebudem si
viac voči nikomu a kvôli nikomu znepriateľovať druhých, budem si brániť len svojich,
podľa toho princípu 'Volkstum'. Ale kto podľa svojho národného charakteru žiť chce,
ten padá do ochrany tohoto princípu. O tom sa máte rozhodnúť, ako som povedal,
'blitzschnelľ".
Po tomto výklade dovolil som si pár slov pánu ríšskemu kancelárovi povedať, v
duchu asi tom, že: "pod dojmami tejto reči, odpustite, že Vám nič konkrétneho
nepoviem, iba Vás uisťujem, že sa v slovenskom národe nikdy nesklamete a že Vám
slovenský národ nedá príčinu, aby ste mali a mohli ľutovať to, čo ste za slovenský národ
vykonali, za čo sme Vám povďační."
Toto bol asi podstatný a vecný, v krátkosti uvedený obsah týchto našich
rozhovorov. Potom sme sa rozlúčili a odovzdali srne vec patričným referentom k
prejednaniu, čo trvalo až do druhej hodiny v noci, takže sme na sľúbený čas o 12. hodine
v noci nemohli prísť.
Slávny Snem, skladám tu pred Snem sucho zhrnutý materiál svojej berlínskej
návštevy, ktorý ste tu vypočuli a prosím vás, uvažujte, rozhodujte. (Potlesk.)“
(1)

Nasleduje popis rozhovoru s A. Hitlerom, o ktorom podrobne informuje predošlý
dokument.
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Citované podľa. Sidor, K.: Takto vznikol Slovenský štát, vydavateľstvo Odkaz, Bratislava, 1991, str. 161-164

69. P. Čarnogurský: 14. marec 1939

14. 3. 1939

Atmosféru zasadania Slovenského snemu 14. marca 1939 a prijatie vyhlásenia
o nezávislosti Slovenskej republiky vo svojej knihe približuje Pavol Čarnogurský (1908 –
1992) rodák z Malej Frankovej, okr. Kežmarok, významný predstaviteľ HSĽS a prívrženec K.
Sidora. Spolu s ním bol po vzniku Slovenskej republiky z najvyšších funkcií odstavený.
„...Pred jedenástou hodinou Sokol otvoril tajnú časť zasadnutia snemu a udelil
slovo Tisovi...(1)
Tiso potvrdil, že stál za Sidorovou slovenskou vládou a nechcel zasahovať do jej
postupu. To, že ho Hitler prijal v prítomnosti najvyšších špičiek Ríše maršalov Keitla,
Brauchicha, ministra von Ribbentropa a najbližších poradcov Meissnera, Dietricha a
Kepplera, dokázalo závažnosť veci.(2) V rozhovore, ktorý trval vyše pol hodiny, Hitler
vylial všetko svoje rozhorčenie i sklamanie z politiky Česko-Slovenska. Hitler dokazoval,
s akou trpezlivosťou čakal, že Čaši začnú robiť inakšiu politiku, akú robili za Beneša.(3)
Teraz sa však rozhodol, že vo svojom priestore nestrpí ohnisko nepokojov.(4) Tento
priestor pre Ríšu siaha po Karpaty. To čo je za nimi, Ríšu nezaujíma.
A predsa chcel Slovákom pomôcť. Postavil sa proti Maďarom, ktorí si robili
nárok na územie. Ríša si svojim postojom pomôcť Slovákom znepriatelila Maďarov.
Tým, že Slovensko neprejavilo záujem o samostatnosť a tým aj o potrebný poriadok na
území Česko-Slovenska, je ríšsky kancelár veľmi prekvapený. Ríša sa musí rozhodnúť,
preto urobil posledný pokus, aby dal Slovensku možnosť riešiť si svoju budúcnosť.
Pozval Tisa do Berlína, aby sa tu vyslovil, ako si to Slovensko chce zariadiť.
Nerozhodujú už dni, len hodiny. Ak sa Slovensko nerozhodne vyhlásiť samostatnosť,
ponechá ho Maďarom, ktorí majú všetko pripravené na pripojenie. Na dôkaz pravdy
mu Hitler ukázal dokumenty, ktoré potvrdili pravdivosť.(5)
Tiso nám potom hrozivým hlasom, s červenými očami, nabehnutou tvárou a
zúfalým tónom opakoval Hitlerovu vetu:
“Ako protiopatrenie proti maďarským zámerom musíte urobiť len jedno:
vyhlásiť slovenskú štátnu samostatnosť, ale blitzschnell!” ...
Tiso videl v nás, poslancoch, záchranu. Preto nepovažoval za potrebné, čo i
jediným slovom nás presviedčať vlastným názorom, čo máme teraz urobiť. Tisova
posledná veta bola povedaná nám už ticho, skoro rezignačne:
“Páni poslanci, povedal som vám stručný obsah mojej berlínskej návštevy.
Prosím vás, aby ste toto mali na pamäti a podľa toho rozhodli!”
Pomaly s lesklými, zapálenými očami sa vrátil na svoje miesto.
Nevedeli sme dve skutočnosti, ktoré nám Tiso zamlčal. To, že Hitler v rozhovore
povedal o Sidorovi, že je vojakom z Prahy a že by sa postavil na odpor proti oddeleniu
Slovenska od Česko-Slovenska, o svojom následnom rokovaní s Ribbentropom o
ochrannej zmluve a podmienkach tzv. Schutzzone a o ultimáte na vyhlásenie štátu...
Po prestávke predseda Martin Sokol zazvonil. Nad našimi zarazenými hlavami sa
niesol jeho hlas:
“Páni poslanci, počuli ste referáty pána predsedu vlády Karola Sidora a správu
pána poslanca Tisa o jeho rozhovore s pánom ríšskym kancelárom Adolfom Hitlerom a
pánom ríšskym ministrom zahraničných vecí von Ribbentropom. Teraz rozhodneme
hlasovaním o tom, či je slovenský snem za samostatný slovenský štát, alebo je proti.
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Budeme hlasovať povstaním z miest.
Kto súhlasí s tým, aby bol vyhlásený slobodný slovenský štát, nech vstane!”(6)
Sedeli sme na voľných stoličkách, preto vstávanie urobilo hrmot. Nikto nebol
pripravený nato, že možno hlasovať aj vstávaním. Bol to neobvyklý a prekvapujúci
spôsob.
Predseda snemu Sokol vyhlásil:
“Konštatujem, že slovenský snem ako jediný kompetentný orgán politickej vôle
suverénneho slovenského národa sa rozhodol pre samostatný slovenský štát.” (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

V prvej časti rokovania podal demisiu predseda autonómnej vlády K. Sidor, čo bola
jedna z podmienok z Berlína.
Nátlakovú stratégiu a taktiku mal A. Hitler dôkladne prepracovanú. Dokázal to v
období Mníchova i hneď na druhý deň, keď prezidenta ČSR Háchu prinútil súhlasiť s
ustanovením Protektorátu Čecha a Morava a faktickým rozbitím ČSR.
Ako obvykle jeho tvrdenia sa nezakladali na pravde. Česká politika urobila po
Mníchove radikálny obrat v intenciách záujmov Berlína, bojujúc o zbytky československej samostatnosti.
Nepokoje organizovali nemeckí ordnéri.
Maďarská armáda sa svojou výzbrojov nemohla porovnať s česko-slovenskou, jej
vyzbrojenie modernými zbraňami začalo len pred rokom. Oveľa väčšie
nebezpečenstvo predstavovali nemecké jednotky, sústredené v okolí Petržalky
(predmestie Bratislavy, ktoré v dôsledku Mníchova spolu s Devínom pripadlo
Nemecku), pripravené obsadiť minimálne Bratislavu a jej okolie.
Pri posledných dvoch citátoch boli doplnené úvodzovky, ktoré v texte chýbajú.
Situáciu dokresľuje skutočnosť, že základné právne dokumenty, týkajúce sa
vyhlásenia samostatnosti, boli pripravované až po tomto rozhodnutí.

Citované podľa: Čarnogurský, P.: 14. marec 1939, VEDA, Bratislava 1992, ss. 249-251.
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VIII. Kapitola
SLOVENSKÝ ŠTÁT
Vznik Slovenského štátu bol od začiatku poznamenaný niektorými skutočnosťami.
Predovšetkým bol viac-menej okolnosťami priamo vynútený, pretože A. Hitler, ktorý pre
svoje plány v strednej Európe dostal v Mníchove od európskych veľmoci de facto voľný
priestor, nemienil v tomto smere s nikým o ničom diskutovať. Dovtedajší autonomisti boli
postavení pred hotovú vec: vyhlásiť samostatnosť, alebo nechať územie Slovenska
roztrhať medzi jeho susedov, čo sa nakoniec neskoršie v menšom merítku aj stalo.
Druhý faktor, ktorý musíme vziať do úvahy, bolo jednoznačné presadenie sa
totalitných režimov v ostatnej Európe. Slovenský štát sa prirodzene medzi ne zaradil, aj keď
je pravdou, že jeho režim bol v mnohých ohľadoch výrazne miernejší a benevolentnejší, než
režimy podobných štátov. Až do jeho vstupu do vojny proti Sovietskemu zväzu v ňom vládla
veľmi priaznivá hospodárska situácia, slovenská koruna bola pevná a ekonomika štátu sa
dynamicky rozvíjala. Mierny vzostup pokračoval aj po roku 1941, ale po čase sa vysoké
vojnové výdavky museli na ekonomike štátu prejaviť.
Na druhej strane je pravdou, že sa v priebehu II. svetovej vojny postavil na stranu
hitlerovskej koalície proti Spojencom, perzekvoval svojich odporcov, zaviedol a realizoval
rozsiahle protižidovské zákony, vrátane deportácie Židov do vyhladzovacích
koncentračných táborov. Rozhodujúcim faktorom sa stala účasť slovenských vojakov
v bojoch na východnej fronte, kde tradičné silné rusofilské nálady boli na mieste
konfrontované so zverstvami nemeckých okupačných jednotiek. Slovenský štát sa začal
rozkladať tým, že sa rozkladala jeho armáda a tento proces sa preniesol do vnútra štátu.
Rástla nespokojnosť ľudí, silnela nostalgia po ČSR, posilovalo sa postavenie komunistov
i vplyv demokratických strán. Výbuch prišiel 28. 8. 1944, kedy proti vedeniu štátu
prostredníctvom SNP vystúpila väčšina obyvateľstva. Po nasadení nemeckých jednotiek,
ktoré partizánov a jednotky povstaleckej armády zatlačili do hôr, začalo obdobie deštrukcie
toho, čo zo Slovenského štátu zostalo. Jeho územie sa dramaticky zmenšovalo, faktickú moc
držala nemecká moc. Na strane druhej sa rozširovalo oslobodené územie, na ktorom bola
ČSR obnovovaná.

1. Vyhlásenie Slovenského štátu

14. 3. 1939

Hneď po vyhlásaní samostatnosti Slovenského štátu začali v Slovenskom sneme
pracovať tri skupiny poslancov. Prvá zostavovala vládu, druhá (F. Ďurčanský a F.
Hrušovský)(1) telegram A. Hitlerovi a tretia v čele s M. Sokolom a K. Mederlym(3)
pripravovala návrh zákona o samostatnom Slovenskom štáte, ktorý bol ešte v teň deň
Slovenský snemom schválený a zaradený do Slovenského zákonníku pod č. 1/1939.
„Slovenský snem uzniesol sa na tomto zákone:
§ 1.
Slovenská krajina vyhlasuje sa za samostatný a neodvislý Slovenský štát. Snem
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Slovenskej krajiny pretvára sa na zákonodarný snem Slovenského štátu.
§ 2.
Až do vydania ústavy Slovenského štátu celá vládna a výkonná moc je v rukách
vlády, ktorú menuje predsedníctvo Snemu.
§ 3.
Všetky doterajšie zákony, nariadenia a opatrenia ostávajú v platnosti so
zmenami, ktoré vyplývajú z ducha samostatnosti Slovenského štátu.
§ 4.
Vláda sa splnomocňuje, aby cestou nariadenia vykonávala všetko, čo je v
prechodnom čase potrebné na udržanie poriadku a na zabezpečenie záujmov
Slovenského štátu.
§ 5.
Zákon tento nadobúda účinnosti dnešným dňom a splní ho vláda.“
(1)
(2)

František Hrušovský (1903 – 1956), rodák z Dolných Lovčíc, okr. TRnava
Karol Mederly (1887-1949) rodák z Rzužomberku

Citované podľa: Slovenský zákonník, Zákon č. 1/1939 Sl. z.

2. Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenskou
štátom
18. 3. 1939
Krátko po vyhlásení samostatnosti bola podpísaná formálna zmluva, ktorá
deklarovala úmysel Nemecka prevziať na seba ochranu politickej nezávislosti Slovenského
štátu a bdieť nad integritou toho, čo zo Slovenska zostalo. Zmluva, ktorá bola podpísaná vo
Viedni 18. marca 1939 a v Berlíne 23. marca 1939, veľmi presne vymedzovala hranice
samostatnosti Slovenskej republiky.
„Nemecká vláda a Slovenská vláda sa dohodli vzhľadom na to, že sa Slovenský
štát dal pod ochranu Nemeckej ríše, z toho vyplývajúce dôsledky upraviť zmluvou. Za
týmto účelom podpísaní splnomocnenci oboch vlád sa dohodli na týchto ustanoveniach:
Článok 1
Nemecká ríša preberá ochranu nad politickou nezávislosťou Slovenského štátu a
nad integritou jeho územia.(1)
Článok 2
Na prevedenie ochrany prevzatej Nemeckou ríšou má nemecká branná moc
právo v pásme, ktoré je na západe ohraničené hranicou Slovenského štátu a na východe
všeobecnou čiarou východného okraja Malých Karpát, východného okraja Bielych
Karpát a východného okraja Javorníkov, kedykoľvek zriaďovať vojenské objekty a
držať ich obsadené silou, ktorú pokladá za potrebnú.
Slovenská vláda urobí opatrenia, aby pre tieto stavby potrebná zem a pôda boli
dané k dispozícii nemeckej brannej moci. Taktiež dá Slovenská vláda súhlas k úprave,
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ktorá je potrebná k bezcolnému zásobovaniu nemeckých oddielov a k bezcolným
dodávkam z Ríše pre vojenské stavby.
V pásme popísanom v odst. 1 vykonáva vojenské výsostné práva nemecká branná
moc.
Osoby nemeckej príslušnosti, ktoré sú zamestnané v popísanej oblasti na základe
súkromno-zmluvného pomeru stavaním vojenských objektov, podliehajú v tejto veci
nemeckému súdnictvu.
Článok 3
Slovenská vláda bude svoje vojenské sily organizovať v úzkej zhode s nemeckou
brannou mocou.
Článok 4
Primerane ochrannému dohodnutému pomeru bude slovenská vláda viesť svoju
zahraničnú politiku v úzkej zhode s nemeckou vládou.
Článok 5
Táto zmluva vstupuje podpísaním hneď v účinnosť a platí na dobu 25 rokov. Obe
vlády sa dorozumejú pred uplynutím tejto lehoty o včasnom predĺžení tejto zmluvy.
Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci obidvoch strán túto zmluvu v dvoch
vyhotoveniach.
Viedeň 18. marca 1939
Berlín 23. marca 1939
Za nemeckú vládu:
von Ribbentrop v.r.
Za slovenskú vládu:
Dr. Jozef Tiso v.r., Dr. Vojtech Tuka v.r., Dr. F. Ďurčanský v.r.“
(1)

Relatívnosť tejto zmluvy bola potvrdená v priebehu maďarského útoku na územie
východného Slovenska 21. marca 1939. Nemecko neakceptovalo žiadosti slovenskej
vlády o pomoc a nepodporilo ho ani neskôr. Dňa 31. marca 1939 musela preto
slovenská vláda pristúpiť na maďarské územné ultimátum a podpísať dohodu o novej
úprave maďarsko-slovenských hraníc, čo predstavovalo stratu územia o rozlohe1 692
km2 s 69 639 obyvateľmi, predovšetkým Rusínmi.

Citované podľa: Tibenský, J. a kol.: Slovensko I., Dejiny, Obzor, Bratislava 1971, ss. 713-715

3. Št. Osuský: Česko-Slovensko a jeho budúcnosť

marec 1939

Významný česko-slovenský politik, od roku 1920 veľvyslanec ČSR vo Francúzsku
Štefan Osuský, ktorého zásluhy pri vytvorení ČSR stavajú po bok Masaryka, Beneša
a Štefánika, v marci 1939 neuznal rozbitie ČSR, odmietol Nemcom vydať budovu československého vyslanectva v Paríži a ako začal organizovať česko-slovenský zahraničný
odboj.(1) Už 2. októbra 1939 podpísal s francúzskym premiérom E. Daladierom (1884-1970)
Zmluvu o obnovení česko-slovenskej armády. Roku 1939 vydal malý zborník svojich statí a
prejavov Česko-Slovensko a jeho budúcnosť, v ktorom načrtol svoju predstavu o budúcnosti
Čechov a Slovákov, pričom poukázal na skutočnosť, že v dôsledku rozbitia ČSR hitlerovským
Nemeckom Mníchovská zmluva stratila platnosť. Prinášame výňatok z jeho state ČeskoSlovensko trvá(2), napísaný v dobovej slovenčine.
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„Česko-Slovensko trvá
V mníchovskej dohode z 29. septembra 1938 Hitler podpisom sa zaviazal, že keď
budú vyriešené menšinové otázkly poľská a maďarská, nemecko zaručí nové hranice
Česko-Slovenska. Menšinová otázka poľská vyriešená bola dohodou poľsko-československou, maďarská viedenskou arbitrážou nemecko-talianskou. A predsa, dňa 14.
a 15. marca Nemecko vojensky obsadilo Česko-Slovensko a tak nemecký vodca Adolf
Hitler porušil v Mníchove dané slovo. Tento čin volá a volať bude k svedomiu celého
ľudstva, dokiaľ nebude odčinený a Česko-Slovensku nebude vrátená samostatnosť.
Anexia Čiech a Moravy medzinárodne neplatná
Nemecký vodca Adolf Hitler tvrdí, že mu dňa 15. marca o 3. hodine 55 minút
prezident dr. Hácha a zahraničný minister dr. Chvalovský sverili osud českého ľudu
a českej zeme. Prezident dr. Hácha bol Národným Shromaždením česko-slovenským
zvolený na to, aby Česko-Slovensko k blahu a šťastiu jeho obyvateľstva spravoval.
Nemal ani ústavného práva, ani právnej moci Česko-Slovensko Hitlerovi odovzdať.
Jeho čin je právne celkom neplatný.
Z toho nasleduje, že takzvaný Protektorát Čiech a Moravy nie je ničím iným, ako
násilným nelegálnym vojenským obsadením Česko-Slovenska. Skutočnosť, že ide
o násilný, nelegálny čin, má ďalekosiahle právne a politické následky.
Medzinárodne Česko-Slovensko ďalej existuje
Násilným vojenským obsadením Česko-Slovenska sú materiálne znemožnené
štátne práva, ale svrchované štátne práva existujú ďalej. Násilné obsadenie tieto práva
nezničilo. Tie práva by zmizly len vtedy len vtedy, keby sme sa my, Česi a Slováci tomu
násiliu trvale podrobili.
Preto my, Slováci a Česi vo Francúzsku, Anglicku, Spojených čtátoch a v Rusku
máme historické, národné a štátne poslanie: nenechať vyhasnúť suverénne práva
Česko-slovenskej republiky. Ako to?
Svrchované práva Česko-slovenskej republiky existujú ďalej, ale ich
uplatňovanie na území česko-slovenskom je vojenským obsadením nemeckej ríše
znemožnené. Kde nemecká vojenská moc a politický vliv nemecký nesiahajú, tam sa
svrchované práva Česko-slovenskej republiky uplatňovať môžu a majú. Ak sú skutočne
uplatňované, to nemá už v moci Nemecko, ale to máme my, Česi a Slováci... (3)
(...)
Z toho všetkého je jasné, že Slovensko žiadnu samostatnosť nemá, že je
nemeckou kolóniou, v ktorej sa Nemecko opevňuje na svoju ochranu a z ktorej chce žiť.
V prípade vojny bude Slovensko len bojišťom nemeckej vojny.
Slováci, tu vám sám život absolutne dokázal, že len v politickom sväzku s Čechmi,
len v domácnosti česko-slovenskej, Slovensko môže byť slobodné a samostatné!
Mimo Česko-Slovebnska niet slobody ani pre Čechov ani pre Slovákov. ČeskoSlovensko je naša jediná vlasť jediná záruka národnej slobody a samostatnosti. Dokiaľ
Česi a Slováci túto jedinú národnú pravdu ponechajú vo svojich srdciach, dotiaľ bude
svet vidieť a cítiť, že Česko-Slovensko trvá.“
(1)

V novembri 1939 sa stal členom Česko-slovenského národného výboru, vedeného E.
Benešom, v júli 1940 ministrom exilovej vlády, ale kvôli nezhodám s E. Benešom

194

(2)
(3)

o budúcnosti Slovenska v obnovenej ČSR bol v marci 1942 z tejto funkcie odvolaný
a stiahol sa do ústrania.
Osuský v texte používal termíny „Česko-Slovensko“ a „česko-slovenský“ podľa
gramatickej úpravy slovenčiny, platnej po vyhlásení slovenskej autonómie.
V ďalšej časti poukázal na násilný podklad vyhlásenia slovenskej samostatnosti.

Citované podľa: Osuský, Š.: Česko-Slovensko a jeho budúcnosť (články a reči), Paríž 1939, ss. 7-8, 12.

4. Ústava Slovenskej republiky

21. 7. 1939

Dňa 21. júla 1939 bol prijatý ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z., ktorým bola vyhlásená
Ústava Slovenskej republiky. Ústava vychádzala z preambuly, že moc a zákon pochádzajú od
Boha. Štát bol chápaný ako kresťanská a národná pospolitosť a jeho účelom malo byť
usmerňovanie protirečení a ochrana všeobecného dobra.
„Ústava Slovenskej republiky(1)
Preambula.
Slovenský národ pod ochranou Boha všemohúceho od vekov sa udržal na
životnom priestore mu určenom, kde s pomocou jeho, od ktorého pochádza všetka moc
a právo, zriadil si svoj slobodný Slovenský štát.
Slovenský štát sdružuje podľa prirodzeného práva všetky mravné a hospodárske
sily národa v kresťanskú a národnú pospolitosť, aby v nej usmernil sociálne protivy a
vzájomne sa križujúce záujmy všetkých stavovských a záujmových skupín, aby ako
vykonávateľ sociálnej spravodlivosti a strážca všeobecného dobra v súladnej jednotnosti
dosiahol mravným a politickým vývojom najvyšší stupeň blaha spoločnosti i
jednotlivcov.(2)
HLAVA PRVÁ
Všeobecné ustanovenia.
§ 1.
(1) Slovenský štát je republikou.
(2) Hlavou štátu je volený prezident.
§ 2.
Štátnu moc vykonávajú ústavou určené orgány.
§ 3.
(1) Štátne občianstvo je jediné a jednotné.
(2) Podmienky jeho nadobudnutia a zániku určuje osobitný ústavný zákon.
§ 4.
(1) Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné.
(2) Hranice republiky možno meniť len ústavným zákonom.
(3) Hlavným mestom republiky je Bratislava.
§ 5.
(1) Farby republiky sú: biela, belasá a červená.
(2) Štátny znak, štátnu pečať, štátnu vlajku a štátnu zástavu určuje osobitný
zákon.
HLAVA DRUHÁ
Snem.
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§ 6.
Zákonodarná moc pre celé územie Slovenskej republiky prislúcha snemu.
§ 7.
(1) Snem má 80 poslancov.
(2) Poslanci sa volia všeobecným, priamym, rovným a tajným hlasovaním.
§ 8.
Snem je volený na 5 rokov.
(...)
§ 13.
Poslanci sú zástupcami občanov celého štátu a vykonávajú mandát osobne.
(...)
§ 15.
(1) Poslanca, ktorý neplní svedomite svoju funkciu, alebo sa jej stane nehodným,
možno pozbaviť mandátu.
(2) O strate mandátu rozhoduje štátna rada na návrh predsedníctva snemu.
(...)
§ 21.
(1) Snem sa môže usnášať v prítomnosti aspoň tretiny všetkých poslancov a k
platnosti usnesenia je potrebná väčšina prítomných.
(2) K usneseniu o ústave, o ústavných zákonoch a ich zmene, o zmene štátneho
územia, o vypovedaní vojny a uzavretí mieru a o obžalobe prezidenta je potrebná
prítomnosť 2/3 všetkých poslancov a 3/5 väčšina prítomných.
(...)
§ 24.
(1) Do výlučnej právomoci snemu patrí:
a) voliť prezidenta republiky,
b) usnášať sa o ústave, ústavných zákonoch a ich zmene,
c) ustáliť štátny rozpočet,
d) usnášať sa o záverečných účtoch,
e) vydávať zákony o brannej povinnosti,
f) usnášať sa na zákonoch, ktorými sa ukladajú nové trvalé finančné bremená
občanom,
g) vydávať zákony o organizácii súdov, a ich pôsobnosti a príslušnosti a o
súdnom pokračovaní,
h) udeľovať súhlas s medzinárodnými smluvami obchodnými alebo s takými,
ktoré ukladajú štátu alebo občanom bremená, a so smluvami mierovými.
(...)
HLAVA TRETIA
Prezident republiky.
§ 31.
(1) Prezidenta republiky volí snem.
(2) Za prezidenta môže byť volený štátny občan, ktorý je voliteľný do snemu a v
deň voľby má aspoň 40 rokov.
(3) Tú istú osobu možno len dva razy za sebou voliť za prezidenta.
(...)
§ 33.
(1) Funkčné obdobie prezidenta republiky trvá sedem rokov a začína sa dňom
složenia prísahy.
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(2) Snem vykoná voľbu najneskôr 14 dní pred vypršaním funkčného obdobia
predošlého prezidenta.
(...)
§ 35.
Prezident republiky nemôže byť členom snemu.
(...)
§ 38.
(1) Prezidentovi republiky prislúcha:
a) reprezentovať štát navonok, prijímať a poverovať diplomatických zástupcov,
uzavierať medzinárodné zmluvy,
b) vyhlasovať stav brannej pohotovosti štátu a so súhlasom snemu vypovedať
vojnu a uzavierať mier,
c) svolávať a rozpúšťať snem a vyhlasovať zasadanie snemu za skončené,
d) vrátiť snemu odhlasované zákony s pripomienkami,
e) podpisovať zákony a nariadenia s mocou zákona,
f) adresovať snemu posolstvo,
g) vymenúvať a prepúšťať ministrov,
h) vymenúvať všetkých vysokoškolských profesorov a sudcov, ďalej štátnych
úradníkov a dôstojníkov troch najvyšších stupníc,
i) funkcia najvyššieho veliteľa armády,
j) právo podľa § 72 a dišpenzácie, hlave štátu vyhradené,(3)
k) udeľovať rády a vyznamenania,
l) udeľovať dary a penzie z milosti,
m) právo zúčastňovať sa na zasadnutí vlády, štátnej rady, žiadať o ich svolanie a
predsedať im.
(2) Všetka moc vládna a výkonná, nakoľko ústavou nie je, alebo neskoršie
vydanými zákonmi nebude výslovne vyhradená prezidentovi republiky alebo štátnej
rade, prislúcha vláde.
§ 39
(1) Prezident nie je zodpovedný za výkon svojej funkcie.
(2) Prezidenta môže počas jeho funkčného obdobia trestne stíhať štátna rada na
obžalobu snemu len pre vlastizradu. Trestom môže byť strata úradu prezidentského a
strata spôsobilosti tohoto úradu znovu nadobudnúť.
(3) Podrobnosti určuje osobitný zákon.
(...)
HLAVA ŠTVRTÁ
Vláda.
§ 41.
(1) Vláda sa skladá z predsedu a z ministrov.
(2) Prezident menuje predsedu vlády a ministrov a určuje, ktoré ministerstvá
spravujú jednotliví ministri.
(3) Počet a obor pôsobnosti jednotlivých ministerstiev určuje osobitný zákon.
(...)
§ 44.
(1) Ak na zamedzenie nenahraditeľnej ujmy vážne hospodárske, finančné alebo
politické záujmy štátu vyžadujú neodkladné opatrenia, vláda ich môže vydať
nariadením s mocou zákona s výnimkou vecí, ktoré patria do výlučnej právomoci
snemu,(4) alebo ktoré podľa ústavy má upraviť zákon.
(2) Takéto nariadenie platí len vtedy, ak ho podpíše väčšina členov vlády a
prezident republiky.
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(3) Nariadenie s mocou zákona súčasne s jeho vyhlásením predloží predseda
vlády snemu. Snem môže do troch mesiacov vysloviť s ním svoj nesúhlas, ktorý sa
vyhlasuje podľa § 29 s udaním dňa, ktorým nariadenie stráca platnosť, alebo môže
nariadenie zmeniť a vydať ho ako zákon.
(...)
HLAVA PIATA
Štátna rada.
§ 51
Štátna rada sa skladá takto: šesť členov menuje prezident republiky, desať
členov vysiela Hlinkova slovenská ľudová strana, po jednom členovi vysielajú
registrované strany národnostných skupín a stavy; ďalšími členmi sú: predseda vlády a
predseda snemu.
§ 52.
Štátnej rade prislúcha:
a) zisťovať, či nenastala skutočnosť, ktorá prezidentovi republiky trvale
znemožňuje plniť jeho funkciu (§ 36),
b) trestne stíhať prezidenta republiky (§ 39),
c) trestne stíhať predsedu a členov vlády (§ 49),
d) sostavovať kandidátnu listinu pre voľby do snemu,
e) rozhodovať o strate poslaneckého mandátu na návrh predsedníctva snemu,
f) podávať snemu návrhy zákonov,
g) podávať prezidentovi republiky a vláde dobrozdania vo veciach politických,
kultúrnych a hospodárskych.
(...)
HLAVA ŠIESTA
Politické strany.
§ 58
(1) Slovenský národ zúčastní sa štátnej moci prostredníctvom Hlinkovej
slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty).
(2) Podrobnosti o vzniku, složení a právomoci orgánov strany určuje osobitný
zákon.
(...)
HLAVA SIEDMA
Stavovské zriadenie.
§ 60.
(1) Občania podľa svojho povolania sa soskupujú do týchto stavov:
a) poľnohospodárstva,
b) priemyslu,
c) obchodu a živností,
d) peňažníctva a poisťovníctva,
e) slobodných povolaní,
f) verejných zamestnancov a osvetových pracovníkov.
(2) Každý stav sa skladá z osobitnej skupiny zamestnávateľov a zamestnancov.
§ 61.
(1) Každý občan musí byť organizovaný v niektorom stave, ale funkciu môže
mať len organizovaný príslušník politickej strany.
(2) Výnimky určuje zákon.
(...)
HLAVA DESIATA
Povinnosti a práva občanov.
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§ 75.
(1) Každý občan mužského pohlavia je podrobený vojenskej službe alebo s ňou
spojenej pracovnej povinnosti a je povinný mať účasť v obrane štátu.
(2) Každý občan mužského pohlavia je podrobený predvojenskému a
povojenskému výcviku...
§ 76.
Práca duševná alebo telesná je občianskou povinnosťou.
(...)
§ 78.
Občania sú povinní plniť úlohy svojho povolania, pomáhať verejným orgánom v
ich činnosti, plniť funkcie, ktoré majú na základe zákona alebo z príkazu úradov.
§ 79.
(1) Vlastníctvo má sociálnu funkciu a zaväzuje majiteľa narábať s ním v záujme
všeobecného dobra.
(2) Súkromné vlastníctvo možno obmedziť len zákonom.
§ 80.
Občania sú povinní sa starať o výchovu a školenie svojich detí, aby sa stali z nich
dobrí občania štátu.
§ 81.
(1) Všetci obyvatelia bez rozdielu pôvodu, národnosti, náboženstva a povolania
požívajú ochranu života, slobody a majetku.
(2) Obmedzenie týchto práv je prípustné len na základe ustanovení zákonov.
§ 82.
(1) Osobná sloboda a domáci pokoj sa zaisťuje v medziach ustanovení zákonov.
(2) Nikto nesmie byť potrestaný pre chovanie sa, ktoré neporušilo právoplatnú
trestnú normu a ktorého trestnosť nebola už vopred zákonom alebo zákonitou normou
určená.
§ 83.
Listovné tajomstvo môže byť obmedzené len zákonom.
§84.
Shromažďovanie, tlačové a spolčovacie právo sa zabezpečuje v medziach
zákonných ustanovení.
§ 85.
Sloboda vierovyznania, prejavu mienky, vedeckého bádania a umenia sa
zabezpečuje, nakoľko nenaráža na ustanovenia zákonov, verejného poriadku a
kresťanských mravov.
(...)
§ 87.
(1) Práca je chránená.
(2) Vykorisťovanie sociálne slabých občanov sa zakazuje.
(3) Výška mzdy má byť primeraná pracovnému výkonu so zreteľom na rodinné
pomery.
(4) Rušenie a organizovanie rušenia práce sa zakazuje.
(5) Podrobnosti určuje osobitný zákon.
(...)
§ 103.
Zákon tento nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia a vykoná ho vláda.
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Dr. Sokol v. r.
Dr Tiso v. r.
Dr Tuka v. r
Dr. Ďurčanský v. r.
Dr. Pružinský v r.
Sivák v.r.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dr. Fritz v. r.
Medrický v. r.
Stano v. r.
Čatloš v. r.“(5)

Ústava Slovenskej republiky prijatá dňa 21. júla 1939 a vyhlásená ako ústavný zákon
číslo 185 v Slovenskom zákonníku dňa 3l.júla 1939.
Preambula vychádzala z ideovej základe prejavu J. Tisa na zasadaní Snemu
Slovenskej krajiny dňa 21. 2. 1939. Pozri dokument „Prejav J.Tisu na prvom
pracovnom zasadaní Snemu Slovenskej krajiny 21. 2. 1939“ prechádzajúcej kapitoly.
Právo udeľovať milosť, odpúšťať alebo zmierňovať tresty, nariaďovať, aby sa súdne
trestné konanie nezavádzalo, alebo, aby sa zastavilo.
V origináli “senmu”.
Minister pravosúdia Fritz Gejza (1880-1957), minister hospodárstva Medrický Gejza
(1901-1989) rodák z Radvane nad Hronom, dnes Banská Bystrica, minister dopravy
a verejných prác Stano Július (1900-1971) rodák z Ružemberku, minister národnej
obrany Čatloš Ferdinand (1895-1972) rodák z Liptovského Petra, okr. Liptovslý
Mikuláš.

Citované podľa: Ústava Slovenskej republiky. Bratislava, Štátne nakladateľstvo 1939, ss.7-27.

5. Memorandá Štefana Osuského

8. a 10. 10. 1939

V októbri 1939 vznikli v Parížii dve Memorandá o slovenskej otázke. Autorom prvého
z 8. októbra bol Štefan Osuský, ku ktorému sa pri spracovaní druhého pripojili Ján PaulínyTóth (1903-1966), rodák z Martina,(1) M. Hodža a Vladimír Clementis (1902-1952), rodák
z Tisovca, okr. Rimavská Sobota.(2) Dokumenty prinášame v dobovej gramatike.
1. Memorandum o slovenskej otázke Št. Osuského
„Zdravý bratský pomer medzi Slovákmi a Čechmi nie je otázkou s ktorou sa
politizuje: to je otázka organická, štátotvorná, konštitutívna.
Centralizmus zavedený v roku 1919 a pestovaný 20 rokov, vytvoril medzi
Slovákmi a Čechmi stenu, ktorá sa dnes odstrániť nedá. Ide preto o to stenu tak snížiť,
aby si Slováci a Češi mohli podať ruku, obejmúť sa a vzájomne sa podoprieť.
ČSR potrebuje jednotné občianstvo, čo predpokladá jedon štátny smyseľ
a jedneho štátneho ducha.
Potrebuje jednotnú armádu, jednotnú zahraničnú politiku, jednotnú obchodnú
a coľnú politiku, a to čo uplatnenie tejto politiky predpokladá a vyžaduje.
Naproti tomu záležitosti jazykové, škoľské, kultúrne a spríňávné spadajú do
oblasti samosprávnej.
V tomto duchu musia byť naše veci vedené až za hranicami. V tomto duchu
musia byť vedené veci v československej armáde.
Odevzdal vyslanec Osuský
8. října 1939 v hotelu Crillon
dru. Benešovi.“
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2. Memorandum o slovenskej otázke Št. Osuského, M. Hodžu., J. Paulíny-Tótha
a V. Clementisa
„N á v r h d r a P a u l i n i h o(3)
Predstavitelia slovenského politického života, ktorí sú v zahraničí, trvajú pri
usporiadaní štátoprávneho postavenia Slovenska v Československej republike na týchto
zásadách:
1) Je nezbytné aby terajšie vývojové štádium slovenského národného uvedomenia
našlo svoj výraz v úprave zákonodárstva, ako aj výkonnej moci na Slovensku.
2) Je nezbytné s druhej strany ústredným orgánom zaručiť dostatočnú právomoc
pre udržanie jednoty a bezpečnosti štátu;
a to týmto spôsobom:
Spoločné ústredné orgány sú: Národné Shromaždenie, hlava štátu, ústavný súd
a ústredná vláda.
Kompetencia Národného Shromaždenia vzťahuje sa na zákonodárnu úpravu.
a) volieb N. S., hlavy štátu, ustanovenia ústavného súdu a ústrednej vlády
b) veci stykov so zahraničím a to politických i hospodárskych
c) národnej obrany
d) všeobecnej dopravnej politiky a tarifovania
e) financovania týchto oborov
f) zákonov justičných
Podľa toho by sa ústredná vláda skládala z ministerstva zahraničia, národnej
obrany, dopravy a financií, ev. hospodárskej obnovy. Perzonálne otázky v obore
dopravy spadaly by však do právomoci zemských vlád.
Ostatné záležitosti zákonodárne i správne spadať budú do právomoci zemských
snemov a vlád. Tak menovité veci týkajúce sa vnútra (administratívy v užšom smysle),
verejných prác, sociálnej politiky, zdravotníctva, zemedelstva, obchodu, priemyslu
a živností, školstva, kultu a národnej osvety, pošty a železníc, spravedlnosti
a financovania týchto oborov.
Podrobnú a konečnú úpravu pomeru ústavoprávneho prevedie český a slovenský
národ svojimi volenými zástupcami už či v spoločnom sneme, alebo osobitných
ústavodárnych sboroch, tak aby jednostranné majorizovanie bolo vylúčené.
Paríž, dňa 10. októbra 1939“
(1)

(2)
(3)

J. Paulíny-Tóht sa po smrti Martina Rázusa roku 1938 stal predsedom Slovenskej
národnej strany. Podpísal Žilinskú dohodu, ale po spojení SNS a HSĽS sa so svojími
bývalými spolustranníkmi a ľudákmi rozišiel, odišiel do emigrácie, kde sa zapojil do
odboja. V Londýne sa stal podpredsedom česko-slovenskej štátnej rady
Vladimír Clementis bol významným členom KSČ a tiež aj poslancom za túto stranu.
Roku 1951 bol zatknutý, na základe vykonštruovaných faktov odsúdený na trest smrti
a na konci roku 1952 popravený.
Na dokumente je rukou písaná poznámka, ktorá uvádza, že Memorandum je
spoločným dielom uvedených štyroch autorov.

Citované podľa: Otáhalová L., Červinková, M.: Dokumenty z historie československé politiky 1939 1943. Sv. 1, vztahy
mezinárodní diplomacie k politice československé emigrace na západě, Academia, Praha 1966, ss. 35-36
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6. List Štefana Osuského E. Benešovi

23. 10. 1939

Návšteva E. Beneša v Paríži v októbri 1939 priniesla len obmedzené výsledky.
Francúzska vláda odmietla plán na vytvorenie emigrantskej česko-slovenskej vlády
a súhlasila len s vytvorením Česko-slovenského národného výboru, čo bolo E. Benešom
akceptované. Št. Osuský pokladal tento ústup za neopodstatnený a do Výboru odmietol
vstúpiť. Svoj zámer oznámil E. Benešovi v liste z 23. októbra 1939. Vyčítal mu v ňom
nepripravený príchod do Paríža, čo podľa jeho názoru viedlo k odmietavej reakcii francúzskej
vlády, súčasne sa označil sa jediného legálneho predstaviteľa štátnej kontinuity a žiadal jasný
postoj E. Beneša ku slovenskej otázke. List je napísaný po česky a takto ho aj uvádzame.
„Vážený pane prezidente,
(…)
Bohužel přišel jste do Paříže předčasně a k tomu ještě způsobem, který vládu
francouzskou proti Vám rozladil…
(…)
Když jsem totiž dne 2. října smlouvu s ministerským předsedou Daladierem
podpisoval, řekl mi, že smlouvu sice podepisuje a zásadu o ustanovení provisorní vlády
československé přijímá, ale netají se, že když v ní budete Vy, pak to, co jsme udělali, do
čtrnácti dnů bude nahromadě. Jako důvody uváděl, že státník, který udělal tolik chyb
jako Vy a skutečnost, že Republika Československá ztroskotala pod vaším
předsednictvím, ukládá Vám povinnost, byste v zájmu svého národa odešel v dnešní
době do ústraní.(1) Pak mi řekl, že ve své vládě má členy, kteří by nikdy neschválili
uznání provisorní česko-slovenské(2) vlády, jejímž byste byl symbolem… Jestli chceme
obnovit Česko-Slovensko, nesmíme si sami znemožňovat práci. Jako příklad uvedl Itálii,
na níž má Francie zájem, aby se od osy(3) odpoutala a případně s Francií a Anglii
spolupracovala.(4) Kdyby se to podařilo, pak je jisto, že Mussolini by potíral všechno,
v čem by našel Vaše jméno. Konečně kdyby vláda francouzská uznala vládu s Vámi
v čele, pak by státy, které právem či neprávem ve Vás vidí překážku pro politickou
spolupráci, považovaly takové uznání za snahu obnovovati co se neosvědčilo.
(…)
Nejlépe vím sám, jaké obtíže mně bylo překonat, než jsem prosadil do smlouvy
ustanovení o provisorní vládě československé. Proto ustanovení Výboru je vážným
krokem zpět a ohrožuje obnovení Česko-Slovenské republiky.
Píši Vám jako oficiální představitel a budovatel ve Francii právní kontinuity
Česko-Slovenské republiky, která není pouhou fikcí, ale politickou, diplomatickou a
právní realitou. Vláda francouzská uznává občanství Česko-Slovenské republiky a ve
smlouvě z 2. října přijala ustanovení o rekonstituování česko-slovenské samostatné
armády, přísahu na Česko-Slovenskou republiku a ustanovení provisorní vlády. To
všechno jsou pojmy státní, atributy státu. A teď po tom všem, pro řízení věcí ČeskoSlovenské republiky má být zřízen Národní výbor, instituce to spolková,
soukromoprávní, sice politická a národní, ale nikoli státní.
Chápu, že jak Francouzi tak Angličané budou tento obrat vítati, neboť je
osvobodí od závaznosti vůči Česko-Slovensku jako státu. To je zodpovědnost ve státní
věci československé, kterou já na sebe nevezmu a proto Vám to zde výslovně píši.(5)
(…)
Mám k němu (Čs. národnímu výboru – pozn. J.S.) tyto poznámky:
1) V takovém složení Výbor není a nemůže býti považován za Národní výbor
česko-slovenský, neboř není obrazem česko-slovenského života ani v jeho složkách
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sociálních ani politických, ani národních.
2) Co se týče Slovenska, připomínám, že jsem Vás v neděli 8. října navštívil
v hotelu Crillon a ptal se, zda jste ochoten se zavázat nebo prohlásit, že budete
respektovat vůli slovenského národa a soud dějin, který zní, že bratrské soužití Slováků
a Čechů a existence republiky vyžadují respektování slovenského jazyka, slovenského
školství, slovenské kultury a slovenské správy na Slovensku. Odepřel jste dát takový
závazek anebo prohlášení s odůvodněním, že na to nemáte právo. Odpověděl jsem, že
jelikož jste byl 17 let ministrem a 3 léta Presidentem republiky, symbolizujete politiku
vůči Slovensku, která skončila ve státní katastrofě. Hluboce jsem přesvědčen, že Slováci
ani v cizině ani doma na Slovensku za námi nepůjdou, když nebude jasné, že nechceme
obnovovat to co se neosvědčilo. Dále pak jsem přesvědčen, že Evropa obnovení ČeskoSlovenska nebude podporovat, když nebude jasné, že se katastrofa vůči Slovensku
nebude opakovat. Konečně jsme přesvědčen, že Republika nebude života schopná, jestli
nebude jasné, že životní zájmy Slováků jako takových budou respektovány. Jsem
přesvědčen, že když to bude jasné, Republika bude silnější než byla v minulosti.
Toto všechno jsem Vám chtěl říci, aby bylo mezi námi jasno.
Poroučím se Vám, jsem v úctě
Štefan Osuský v. r.“
1)
2)
3)
4)
5)

E. Daladier bol priamo zodpovedný za podpis Mníchovskej dohody a ďalší vývoj
udalostí ukázal, že v tomto spore nemá pravdu on, ale Beneš.
V texte je na tomto mieste, ale aj na iných miestach priamo použitý termín „československý“, ktorý sa strieda s termínom „československý“.
Reč ide o vojensko-politickom zoskupení, zvanom Osa, spojujúcom najskôr Nemecko
a Taliansko, neskoršie aj Japonsko
O pol roka neskôr – v máji 1940, sa Taliansko pripojilo k útoku Nemecka na
Francúzsko
Po odmietnutí Št. Osuského do Čs. národného výboru bol na jeho miesto v ČSNV
dosadený Juraj Slávik, ktorý sa voči E. Benešovi a jeho zámerom choval predsa len
konformnejšie. E. Beneš následne v súkromí obvinil Osuského, že je nástrojom
francúzskej vlády na vytvorenie akejsi habsburskej federácie v strednej Európe

Citované podľa: Otáhalová L., Červinková, M.: Dokumenty z historie československé politiky 1939 1943. Sv. 1, vztahy
mezinárodní diplomacie k politice československé emigrace na západě, Academia, Praha 1966, ss. 51-53

7. Záznam rozhovoru E. Beneša a M. Hodžu

30. 10. 1939

Napäté vzťahy medzi vedúcimi predstaviteľmi slovenskej emigrácie a E. Beneša
dokumentuje záznam jeho rozhovoru s M. Hodžom, ktorý sa po Mníchove najprv stiahol do
ústrania vo Švajčiarsku, ale v lete 1939 sa vrátil do politiky. E. Beneš v ňom formuloval svoje
najznámejšie odsudky voči Slovákom a ich politickým reprezentantom, ktorých sa držal až do
roku 1945. Hodža sa v priebehu celého rozhovoru choval zdržanlivo, ale vzápätí vytvoril
emigračnú Slovenskú národnú radu. Zaznám je napísaný po česky.
„30. 10. 1939
B.(1) mluvil s Hodžou od ½ 4 do 6. Začátek byl dosti napjatý, ale pak přešel do
jiného tónu, také citového. Řekl mu všechno, co si myslí o Slovácích. Nikdy tak dříve
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nemluvil, ale dnes, kdy vidí, co se děje nelze, aby Slováci si neuvědomili, co udělali.
Žádný Čech toho nezapomene. 20 let jsme dělali všechno pro Slováky, on Hodža, jenž
pomáhal Československo tvořit, ví co dělal pro Slovensko a dnes se opováží Osuský
napsat, že by nebylo bývalo Mnichova, kdybychom byli jednali jinak se Slovenskem a
dává Benešovi papíry a podmínky, jak se máme k Slovákům chovat. Slováci si musí
uvědomit, jak smýšlí lid doma. Beneš musel sám dávat domů opětovné vzkazy, aby
mírnil náladu protislovenskou. Hodža poslouchal, jen pak tak nakonec, jakoby en
pasant,(2) štrejchl, že on žádné závazky nepožaduje. Když nám bylo nejhůř vrazili nám
Slováci kudlu do zad. Beneš vlastně nereagoval na Hodžovy názory, jak bychom měli
věci organizovat. Vyslechl ho a pak začal mluvit o Slovácích. Hodža poslouchal jako
přikovaný.
H. navrhuje, aby se utvořila vláda administrativní a nad ní politický výbor, jen
by jí byl nadřízený a jenž by se nemusel ucházet o žádné uznání. B. mu řekl, že nezná
pojmu administrativní vlády, vláda je politická a musí být politická a musí mít důvěru
našich doma a našich zde. Na dotaz Benešův, jak si to Hodža představuje, kdo by měl
v té vládě být, neodpověděl. Prohlásil se za politického představitele Slováků, což prý
také řekl Osuskému. Řekl, že se domnívá, že B. a H. se mají oba dohodnout a nechat to
ostatní. Je to totéž, co chtěl s Benešem udělat proti druhým i Osuský. Beneš řekl, že není
možné nějaké dorozumívání ve dvou, osobní, že dnes existuje výbor. Beneš s tím
výborem souhlasil a plně ho respektuje a tudíž jakékoliv jednání může být jen
s výborem. H. prohlásil, že on s výborem jednat nemůže, že může jednat jen s Benešem,
jinak že by mu nezbylo nežli utvořit také výbor a byly by výbory dva. Neřekl, zda výbor
jen slovenský či československý. B. to považuje za hrozbu. Rozešli se s novým
konstatováním, že Benešovo stanovisko ohledně výboru je nezměnitelné. H. trval na
tom, že musí s B. ještě mluvit, že řešení toto není definitivní a žádal, aby se mohl s B.
znovu sejít. Přijde zítra 31. X. na večeři.
B. je přesvědčen, že H., když vidí že Šrámek(3) je zařazen, chce také politicky
pracovat. Bude manévrovat třeba s Osuským, i když se o něm nevyslovuje dobře, bude
dělat nesnáze. Závěr jeho byl, tak že se armáda musí odložit, když to není dohodnuto.
Jaksch,(4) který přišel po Hodžovi, prý už nechtěl žádné prohlášení. B. mu řekl,
jak to vypadá se Slováky, a Jaksch řekl, že on nechce žádné.
Hodža ještě včera vzkazoval po Masarykovi, že má požadavek 5 bodů, dnes od
toho odstoupil. Beneš mu řekl, že každý z Francouzů i Angličanů, každý to odsoudil a
radil nedávat žádné prohlášení. Je to urážlivé, stát jsme dělali pohromadě, my pro
Slováky udělali tolik, oni nás v těžké chvíli opustili a teď jim máme dávat prohlášení.“

1)
2)
3)
4)

Beneš je zázname označovaný jako B., Hodža ako H.
Mimochodom
Msgr. Jan Šrámek (1870-1956), rímsko-katolícky kňaz, zakladateľ Československé
strany lidové, v rokoch 1940-1945 predseda londýnskej exilovej vlády
Wenzel Jaksch (1896-1966), sudeto-nemecký sociálny demokrat. Podobne ako M. R.
Štefánik, Št. Osuský a M. Hodža sa aj on neskôr s E. Benešom v zlom rozišiel.

Citované podľa: Otáhalová L., Červinková, M.: Dokumenty z historie československé politiky 1939 1943. Sv. 1, vztahy
mezinárodní diplomacie k politice československé emigrace na západě, Academia, Praha 1966, ss. 57-58

8. Ohlas Slovenskej národnej rady

24. 12. 1939
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Dňa 22. 11. 1939 M. Hodža so skupinou svojich blízkych spolupracovníkov(1) založil
v Paríži Slovenskú národnú radu, ktorá mala ostrejšie presadzovať záujmov Slovenska
a Slovákov v emigrácii. Jej hrot síce mieril proti pokračujúcim centralizačným snahám E.
Beneša, ale predstavitelia SNR sa s ním nakoniec dohodli na spoločnom programe odboja. Po
založení SNR jej predstavitelia pracovali na jej programovom dokumente, ktorý uverejnili 24.
decembra 1939, zhodou okolností 4 roky pred vznikom povstaleckej SNR.
Drahí slovenskí rodáci!
(...)
Ale odboj nemožno robiť bez hlavy, bez ústredného vedenia. Za takéto
pokladáme, my slovenskí reprezentanti vo Francúzsku a v Anglicku, dočasnú československú vládu. Kým sa táto vláda neutvorí, vedie najmä vojenskú akciu nášho nového
odboja francúzskou vládou uznaný Česko-Slovenský národný výbor, ktorého členmi sú:
dr. Eduard Beneš, divízny generál Sergej Ingr,(2) dr. Štefan Osuský, dr. Eduard
Outrata,(3) dr. Hubert Ripka,(4) dr. Juraj Slávik, msgr. Ján Šrámek a divízny generál
Rudolf Viest.(5) Nakoľko v tejto dočasnej inštitúcii ... slovenský národ nemá politického
zastúpenia, ... utvorili vo Francúzsku žijúci oprávnení politickí predstavitelia prevažnej
väčšiny slovenského národa ... dňa 22. novembra 1939 na schôdzke v Paríži
SLOVENSKÚ NÁRODNÚ RADU,
Ako jedinú ustanovizeň, ktorou slovenský národ za dnešných pomerov môže
slobodne prejaviť a priviesť k platnosti svoju politickú vôľu.
Slovenská národná rada ľutuje, že sa ešte neutvorila dočasná česko-slovenská
vláda, ale do tých čias, kým sa to stane, ponúka svoju spoluprácu Česko-Slovenskému
národnému výboru. S ktorým sa chce dohodnúť jednak na vedení akcie ... jednak na
zásadách štátoprávneho usporiadania pomeru Slovenska k budúcej Česko-Slovenskej
republike. Vychádzajúc z pevného presvedčenia, že je nevyhnutne potrebné, aby dnešný
stav vývoja slovenského národného uvedomenia našiel výraz v úprave moci
zákonodarnej, výkonnej i sudcovskej, - a na druhej strane , že je tak isto potrebné
zabezpečiť ústrednej vláde dostatočnú právomoc pre udržanie jednoty a bezpečnosti
štátu, Slovenská národná rada trvá na takomto usporiadaní novej Česko-Slovenskej
republiky, ktorá jedine vyhovuje obom vyššie uvedeným zásadám, a ktoré je vlastne
legálnym pokračovaním a dobudovaním toho, čo slovenskému národu zabezpečuje
ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny, vynesený v duchu Pittsburskej dohody
zo dňa 30. mája 1918 a v duchu Martinskej deklarácie zo dňa 30. októbra 1918.
V zmysle týchto zásad spoločnými orgánmi obnovenej Česko-Slovenskej
republiky budú:(6)
(...)
Vy, drahí krajania, vytrvajte, majte k nám dôveru, takú dôveru, ako majú k nám
k nám tí, ktorí nás sem priamo poslali, vy milí rodáci v slobodnej cudzine v Európe
i v Amerike, podajte nám ruky a podporujte nás, predbežne aspoň morálne, a vy, českí
bratia, tu v emigrácii i doma, verte, že naše snahy sú poctivé a úprimne a rovnako
osožné nášmu slovenskému i vášmu českému národu. Ak všetci splníte, čo od vás
žiadame, sme si istí, že s Božou pomocou a s pomocou mohutných armád spojencov
porazíme spoločného nepriateľa a utláčateľa a budeme znova žiť slobodne v slobodnom
česko-slovenskem štáte, ktorý bude priateľsky nažívať so všetkými susednými národmi,
predovšetkým s bratským poľským národom, dnes tiež bojujúcim za obnovenie svojej
slobody a lepšej budúcnosti.
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA V PARÍŽI“
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

Parížsku SNR založili: Milan Hodža, Peter Prídavok (1902-1966), rodák z Stankovian,
okr. Ružomberok, v rokoch 1938-1939 vedúci tlačového odboru slovenskej vlády
a Slovenskej tlačovej kancelárie v Bratislave, od roku 1939 emigrant; Ladislav
Szathmáry (1895-1946), rodák z Trenčína, v rokoch 1938-1939 vyslanec Slovenskej
republiky v Poľsku, od vypuknutia vojny emigrant; Ján Paulíny-Tóth, Ján Futák –
rektor slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku a Belgicku, Vojtech Klein – kňaz
tejto misie, Milan Janota (1896-1957), rodák z Čadce, sociálny demokrat a Fedor
Hodža (1912-1986), narodený v Budapešti, syn Milana Hodžu, neskôr člen londýnskej
štátnej rady. Predsedom SNR sa stal M. Hodža, tajomníkom P. Prídavok, členmi
užšieho vedenia J. Paulíny-Tóth, J. Futák a M. Janota.
Sergej Ingr (1894-1956) minister národnej obrany londýnskej exilovej vlády
Eduard Outrata (1898-1958) niekoľkonásobný minister londýnskej exilovej vlády,
pred vojnou generálny riaditeľ Čs. zbrojovky v Brne
Hubert Ripka (1895-1958), člen londýnskej exilovej vlády ako štátny tajomník
ministerstva zahraničných vecí, významný novinár a publicista
Rudolf Viest (1890-1945), rodák z Revúcej, okr. Rožňava, minister londýnskej
exilovej vlády, člen štátnej rady, neskôr veliteľ povstaleckej armády, zatknutý
a popravený Nemcami.
Nasleduje skoro doslovná časť Memoranda o slovenskej otázke z 10. októbra 1939

Citované podľa: Kol.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, zv. II. Bratislava 1998. ss. 254-257

9. Ohlas KSS k slovenskému národu

február 1940

Slovenský štát po jeho vyhlásení uznalo 16. marca 1939 Nemecko, 25. marca 1939
Vatikán, 11. apríla 1939 Taliansko, 19. apríla 1939 Švajčiarsko, 25. apríla 1939 Španielsko,
4. mája 1939 Veľká Británia, 1. júna 1939 Japonsko, 8. júna 1939 Juhoslávia, 14. júla 1939
Francúzsko a Belgicko, 26. júla 1939 Švédsko, 18. augusta 1939 Rumunsko, 16. septembra
1939 ZSSR a Bulharsko atď. Z existencie samostatného Slovenska vychádzala i ilegálna KSS,
pričom najprv požadovala jeho demokratizáciu, ako o tom svedčí Ohlas KSS k slovenskému
národu, neskôr jeho premenu na sovietsky alebo socialistický štát.
„...Takto slovenskému národu ostáva jediná cesta, jediná ideológia, platforma
Komunistickej strany Slovenska pre národné a sociálne oslobodenie slovenského národa.
Táto platforma znie takto:
a) Spoločný boj za vypratanie nemeckého potlačovacieho aparátu zo Slovenska.
b) Spoločný boj proti rabovaniu Slovenska nemeckým imperializmom.
c) Spoločný boj proti režimu Tuku a Tisu a za novú demokratickú vládu ľudu.
d) Slobodné voľby do nového slobodného snemu, ktorý zvolí demokratickú vládu
ľudu a rozhodne o otázke veľkozávodov, veľkostatkov, bánk, kartelov,
veľkoobchodníkov, miest, práce, daní, dlhov a bytov.
e) Spoločný boj proti hospodárskemu a sociálnemu nivočeniu Slovenska a jeho
ľudu, proti okrádaniu ľudu o všetky práva, proti národno-kultúrnemu útlaku
slovenského národa.
f) Bratská spolupráca so Sov. zväzom a ostatnými národmi, ktoré pracujú za
mier a oslobodenie ľudstva.
g) Sloboda náboženského vyznania.
Taký je program Komunistickej strany Slovenska pre nové slobodné Slovensko, o
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štátnych formách a obsahu ktorého bude rozhodovať v duchu sebaurčovacieho práva a v
duchu proletárskeho internacionalizmu oslobodený slovenský ľud. Je to program
národného a sociálneho oslobodenia, je to vaše hľadané a vytúžené východisko, preto
vás všetkých, pracujúci Slovenska, voláme na túto bezpečnú spoločnú cestu...“
Citované podľa: Plevza, V. a kol.: Dejiny Slovenského národného povstania, 3. zväzok Dokumenty, Pravda,
Bratislava 1984, s.39.

10. Lomnický manifest

31. 8. 1940

V nedeľu 31. augusta 1940 sa v Tatranskej Lomnici zišlo niekoľko predstaviteľov
slovenského kultúrneho života, aby prerokovali súčasný stav a stanovili svoje perspektívy.
V podstate sa prihlásili ku myšlienkam slovenského národného socializmu a požadovali jeho
plné uplatnenie v každodennom živote. Medzi signatármi tejto výzvy nachádzame ako
významných slovenských spisovateľov a básnikov, akým bol napr. Ján Smrek (1898-1982),
rodák zo Zemianskej Lieskovej, dnes súčasť obce Melčice-Lieskové, okr. Trenčín, ale
predovšetkým skupinu spisovateľov už tradične sa hlásiacich k myšlienkam nacionálneho
socializmu, napr. Milo Urban (1904-1982), rodák z Rabčíc, okr. Námestovo, alebo Tido J.
Gašpar (1893-1972), rodák z Rakova, okr. Martin, či Andrej Žarnov (1903-1982), rodák
z Kuklova, okr. Senica, až po spisovateľov okrajového významu. Lomnický manifest sa ale
väčšieho ohlasu nedočkal. Najvýznamnejší slovenské spisovatelia a básnici ho odmietali,
alebo na jeho text nereagovali.
“Dňa

31. augusta 1940 sišli sa v Tatranskej Lomnici kultúrni pracovníci, aby
zaujali stanovisko k súčasným problémom slovenského života. Účastníkov v mene
Úradu propagandy pozdravil Dr. Jozef Ambruš. Poradám predsedal spisovateľ Tido J.
Gašpar. — Spisovateľ Milo Urban objasnil stanovisko kultúrnych pracovníkov k
dnešnej politickej skutočnosti. Referáty mali poslanec Dr. František Hrušovský o
úlohách slovenskej vedy, Dr. Stanislav Mečiar o poslaní a význame literárnej tvorby, Dr.
Jozef Cincík o usmernení výtvarného umenia a univ. prof. Dr. Juraj Čečetka o
problémoch školstva a národnej výchovy. - Po dôkladnom a všestrannom
prediskutovaní nastolených problémov zaujali jednomyseľne toto stanovisko:
Slovenský národný socializmus a jeho uplatňovanie u nás znamená organické
pokračovanie v rozvíjaní slovenských národných síl v duchu našich tradícií.
Národný socializmus je sústava, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám slovenského
života, lebo umožňuje plné rozriešenie všetkých problémov politických, hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych.
Týmto systémom slovenský národ vymaňuje sa zo sféry liberalistickokapitalistickej, v ktorej bol násilne a proti svojmu duchu udržovaný cudzími režimami a
včleňuje sa do nového hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho poriadku, na ktorom sa
buduje nová Európa.
Predstavitelia slovenského kultúrneho a duchovného života dôrazne žiadajú, aby
tento systém, ktorý najlepšie zabezpečuje slovenskú štátnosť, bol zodpovednými
činiteľmi vo všetkých oblastiach národného života dôsledne, nekompromisne a
bezodkladne uskutočnený. Osobitne vyzdvihujú potrebu, aby sa to stalo predovšetkým
pri budovaní nových hospodárskych a sociálnych poriadkov, ale zdôrazňujú, že
uplatnenie tohto systému má sa dôsledne vykonať aj na poli kultúrnom a školskom.
V Tatranskej Lomnici, 31. augusta 1940.
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Tido J. Gašpar, Dr. Fr. Hrušovský, Dr. Stanislav Mečiar, J. Čečetka, Dr. J.
Ambruš, Frico Motoška, Valentín Beniak, Ján Smrek, Andrej Žarnov, Milo Urban,
Vladimír Rolko, Henrich Bartek, Jozef Cincík“(1)
(1)

Priezviská sú napísané preložene

Citované podľa: Clementis, V.: Odkazy z Londýna, Obroda, Bratislava. 1947, ss. 179-180

11. Vyhláška o vstupe štátu do brannej pohotovosti

22. 6. 1941

Až do polovice roku 1941 sa Slovenská republika v podstate úspešne vyhýbala
nasadeniu svojich vojenských jednotiek proti ostatným štátom. Tento vývoj bol ukončený
útokom Nemecka na Sovietsky zväz. Dňa 22. júna 1941 prijal Slovenský snem Vyhlášku o
vstupe štátu do brannej pohotovosti č. 115/1941. Slovensko tým vstúpilo do vojny proti ZSSR
a jeho spojencom, ktoré skončilo porážkou hitlerovskej koalície.
„115.
Vyhláška
zo dňa 22. júna 1941
o vstupe štátu do brannej pohotovosti.
Podľa § 57, ods. 1 a 3 zákona č. 131/1936 Sb. z a n. § 38 ods. 1, písm. b) zákona č.
185/1939 Sl. z. vyhlasujem deň 22. júna 1941 za deň vstupu slovenského štátu do brannej
pohotovosti.
Prezident republiky:
Dr. Tiso, v. r.
Členovia vlády:
Dr. Tuka v. r.
Čatloš v. r.
Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.

Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r.
Stano v. r.

Citované podľa: Slovenský zákonník, Vyhláška 115/1941.

12. Telegram J. Tisu A. Hitlerovi

25. 6. 1941

Dňa 25. júna 1941 uverejnil denník Slovák telegram prezidenta Slovenskej republiky
A. Hitlerovi, komentujúci vstup Slovenska do vojny proti ZSSR po boku Nemecka.
„Telegram Vodcu Dr. Jozefa Tisu
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Führerovi Adolfovi Hitlerovi
Pri príležitosti vojenského vstúpenia Slovenska po boku Nemeckej ríše v boji
proti komunizmu zaslal Vodca prezident Republiky Dr. Jozef Tiso Führerovi a ríšskemu
kancelárovi Adolfovi H i t l e r o v i tento telegram:
Jeho Excelencii
Vodcovi a ríšskemu kancelárovi Adolfovi Hitlerovi
v Berlíne.
V okamihu, v ktorom sa pripojuje Slovensko so zbraňou v ruke k osudovému
boju európskej pospolitosti na záchranu spravodlivosti a civilizácie, dovoľujem si Vašu
Excelenciu znovu ubezpečiť o vernosti a spojenectve slovenského národa a jeho vlády
ako aj o jeho neotrasiteľnej dôvere vo víťazstvo. Nech Boh žehná nášmu rozhodnutiu.
Tiso, prezident Slovenskej republiky“
Citované podľa: Slovák, ročník XXIII, č. 144., 25. 6. 1941, s. 1.

13. Nariadenie o právnom postavení Židov

9. 9. 1941

V dôsledku tlaku radikálneho krídla HSĽS a Nemecka prijala Slovenská republika
niekoľko protižidovských zákonov, na základe ktorých boli najprv oklieštené práva Židov a
neskôr došlo k ich deportácii zo Slovenska. Celkovo bolo deportovaných okolo 52 000 Židov
do nemeckých koncentračných táborov. Práva Židov v Slovenskej republike najširšie
obmedzovalo nariadenie č. 198/1941 Sl. z.
„198.
Nariadenie
zo dňa 9. septembra 1941
o právnom postavení Židov.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1. zákona č. 210/1940 Sl. z. nariaďuje:
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.
Vymedzenie pojmu.
§ 1.
(1) Za Žida podľa tohto nariadenia sa bez ohľadu na pohlavie pokladá:
a) kto pochádza najmenej od troch podľa rasy židovských starých rodičov;
b) židovský miešanec, ktorý pochádza od dvoch podľa rasy židovských starých
rodičov [§ 2, písm. a)]], ak
1. dňa 20. apríla 1939 bol alebo po tomto dni sa stal príslušníkom izraelitského
(židovského) vyznania,
2. po 20. apríli 1939 vstúpil do manželstva so Židom [písm. a)]],
3. pochádza z manželstva so Židom [písm.a)]], uzavretého po 20. apríli 1939,
4. pochádza z nemanželského styku so Židom [písm a)]] a narodil sa ako
nemanželské dieťa po 20. februári 1940.
(3) Za židovského starého rodiča podľa rasy v sysle ustanovení tohto nariadenia
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má sa pokladať ten, kto patril k izraelitskému [židovskému]] vyznaniu.
(...)
ČASŤ PRVÁ
Osobné postavenie.
HLAVA I.
§ 6.
(1) Obecné (obvodné) notárske úrady - v Bratislave Policajné riaditeľstvo - vedú
evidenciu Židov, ktorí majú bydlisko v obvode ich pôsobnosti.
(2) Policajné riaditeľstvo v Bratislave vedie evidenciu aj tých Židov ktorí sa
zdržujú na území Slovenskej republiky, avšak na tomto území nemajú bydlisko.
(3) Na základe evidencií podľa ods. 1 a 2 vedie Ministerstvo vnútra ústrednú
evidenciu.
(4) Židia sú povinní hlásiť dáta a ich zmeny, potrebné pre evidencie podľa ods. 1
a 2.
(5) Podrobnosti o vedení a ohlasovacej povinnosti (ods. 4) určí Ministerstvo
vnútra.
(...)
HLAVA IV.
Vylúčenie z volebného práva
a z verejnoprávnych služieb.
§ 12.
(1) Židia nemajú volebné právo a nie sú voliteľní do Snemu Slovenskej republiky
ani do orgánov verejnoprávnych korporácií.
(2) Žid nemôže byť ustanovený za funkcionára štátu a verejnoprávnych
korporácií a ustanovizní vôbec.
(3) Ustanovenia ods. 1 a 2 platia aj o židovských miešancoch (§ 2) a o
nežidovských manželoch Židov, avšak len nakoľko ide o pasívne volebné právo.
(...)
§ 14.
(1) Žid nesmie byť ustanovený za znalca, odhadcu, tlmočníka, sudcu laika,
konkurzného správcu, vnúteného správcu v súdnom alebo inom pokračovaní, za
poručníka, opatrovníka, vyjmúc ustanovenie za poručníka a opatrovníka pre poručenca
alebo opatrovanca-Žida... (1)
HLAVA V.
Nespôsobilosť k verejným službám.
§ 15.
(1) Žid nesmie byť zamestnaný v službách štátu, taktiež v službách
verejnoprávnych korporácií a verejných ustanovizní vôbec, počítajúc do toho aj
nositeľov verejnoprávneho poistenia, a to ani ich alebo nimi spravovaných alebo
dotovaných ústavov, podnikov, fondov a zariadení, vyjmúc židovských kultúrnych,
kultových a sociálne-zdravotných ustanovizní ako aj Ústredne Židov.
(2) Ustanovenia ods. 1 platia aj o židovských miešancoch, uvedených v § 2, písm.
a). Dôstojníkom a poddôstojníkom brannej moci alebo žandárstva nemôže byť ani
židovský miešanec uvedený v § 2. písm. b).
(3) Ustanovenie ods. 1 platí aj o nežidovských manželoch Židov.
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HLAVA VI.
Nespôsobilosť vykonávať niektoré
slobodné povolania.
D i e l p r v ý.
Nespôsobilosť k verejnému notárstvu,
advokácii a civilnému inžinierstvu.
§ 16.
(1) Žid nemôže byť:
a) verejným notárom (verejnonotárskym osnovníkom),
b) advokátom (advokátskym osnovníkom),
c) civilným inžinierom.
(...)
D i e l d r u h ý.
Nespôsobilosť k výkonu lekárskej
a zverolekárskej praxe.
§ 18.
(1) Židia nemôžu vykonávať lekársku a zverolekársku prax.
(...)
D i e l t r e t í.
Nespôsobilosť k výkonu na lekárnickú
prax a k právam na lekárne.
(1) Žid nesmie vykonávať lekárnickú prax.
(2) Žid nesmie byť majiteľom (spolumajiteľom) alebo koncesionárom
(spolukoncesionárom) verejnej lekárne s právom reálnym, radikovaným alebo osobným.
(...)
HLAVA VII.
Pracovná povinnosť a obmedzenie slobody
osobnej, domovej a listového tajomstva.
D i e l p r v ý.
Pracovná povinnosť
§ 22
(1) Židia vo veku od 16 do 60 rokov, ak nekonajú práce podľa § 38 branného
zákona, sú povinní konať práce, ktoré im prikáže Ministerstvo vnútra.
(2) Pre osoby uvedené v ods. 1 pracovnú príležitosť obstaráva, poťažne prácu
organizuje a pracovné podmienky určuje Ministerstvo vnútra.
(3) Ustanovenia ods. 1 neplatia pre Židov, ktorí majú povolenie podľa § 43, ods.
1, poťažne ktorí podľa § 258, odst. 2 môžu zostať v doterajšom zamestnaní, ako aj pre
Židov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia § 256, pokiaľ “príslušné povolenie alebo
výnimka platí.”
(...)
D i e l d r u h ý.
Osobné a domové prehliadky.
§ 25.
Štátne bezpečnostné orgány môžu kedykoľvek previesť u Židov osobnú
prehliadku, a to bez písomného príkazu úradu alebo súdu.
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§ 26.
(1) Štátne bezpečnostné orgány môžu kedykoľvek previesť u Židov a u
židovských sdružení domovú prehliadku, a to bez písomného príkazu úradu alebo súdu.
(...)
D i e l t r e t í.
Obmedzenie listového tajomstva.
(1) Žid (židovské sdruženie) ako odosielateľ akejkoľvek poštovej zásielky (listy,
balíky a pod.) vo vnútrozemskom styku je povinný uviesť na nej svoju presnú adresu a
ľahko zbadateľné označenie (židovskú hviezdu).
(...)
D i e l š t v r t ý.
Obmedzenie ohľadom bydliska.
(1) Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Ministerstvom vnútra Židom
uložiť povinnosť vysťahovať sa z určitej obce (mesta), pritom môže uložiť súčasne
povinnosť nasťahovať sa do určitej obce (mesta).
(...)
HLAVA XII.
Iné obmedzenia.
§ 51.
Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie držať alebo nosiť zbraň.
§ 52.
Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie loviť ryby.
§ 53.
Žid nemôže riadiť slovenské motorové vozidlo... ani obdržať povolenie na jeho
riadenie.
§ 54.
(1) Spôsob cestovania Židov na štátnych železniciach, ako aj iných verejných
dopravných prostriedkoch upraví minister dopravy a verejných prác vyhláškou v
Úradných novinách.
(...)
§ 270.
(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia;(2) vykonajú ho všetci
členovia vlády.
Dr. Tuka v. r.
Sivák v. r.
Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r.
Stano v. r.
Čatloš v. r.“

(1)
(2)

Všetky obmedzujúce ustanovenia sa týkali aj tzv. židovských miešancov a často i
nežidovských manželov Židov.
Nariadené bolo uverejnené hneď na druhý deň.

Citované podľa: Slovenský zákonník, Nariadenie č. 198 /1941 Sl. z.
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14. Ústavný zákon o vysťahovaní Židov

15. 5. 1942

Po prvých protižidovských opatreniach prišli ďalšie. Dňa 15. mája 1942 bol prijatý
ústavný zákon č. 68/1942 S. z. o vysťahovaní Židov z územia Slovenskej republiky. Zákon bol
vydaný v čiastke 22. z 23. mája 1942 a okamžite vstúpil do platnosti. Naväzovali naň dve
vládne nariadenia z 24. júna 1942 a 14. mája 1943, ktoré upravovali niektoré jeho
ustanovenia. Na zákone sa pracovalo od marca 1942 a pôvodne mal len 4 paragrafy,
v priebehu jeho pripomienkovania sa rozšírili na konečných sedem. Na základe tohto zákona
boli legalizované deportácie Židov do koncentračných táborov. Prezident J. Tiso na jeho
základe povolil okolo 1000 výnimiek.
„68.
Ústavný zákon
zo dňa 15. mája 1942
o vysťahovaní Židov
Snem Slovenskej republiky sa uzniesol na tomto ústavnom zákone:
§ 1.
Židov možno vysťahovať z územia Slovenskej republiky.
§ 2.
(1) Ustanovenie § 1 neplatí: a) na osoby, ktoré sa najneskoršie 14. marca 1939
stali príslušníkmi niektorého kresťanského vyznania, b) na osoby, ktoré žijú v platnom
manželstve s Nežidom (Nežidovkou), uzavretom pred 10. septembrom 1941.
(2) Osoby, ktorým prezident republiky udelil alebo udelí oslobodenie podľa § 255
nariadenia č. 198/1941 Sl. z., ďalej lekári, lekárnici, zverolekári, inžinieri a iné osoby, ak
príslušné ministerstvo uzná za potrebné ponechať ich vo verejnom, technickom alebo
hospodárskom živote Slovenska, nemajú byť vysťahovaní dokiaľ je v platnosti
rozhodnutie o ich oslobodení alebo ponechaní1.
(3) Vyňatie z pod vysťahovania (ods. 1 a 2) platí aj na manželku (manžela), na
maloleté deti a v prípade ods. 1 písm. a) aj na rodičov vyňatých osôb.
§ 3.
(1) Židia vysťahovaní a Židia, ktorí územie štátu opustili alebo opustia, strácajú
štátne občianstvo Slovenskej republiky.
(2) Majetok osôb uvedených v ods. 1 prepadá v prospech štátu. Štát ručí
veriteľom len do výšky hodnoty prevzatého majetku.
§ 4.
(1) Hnuteľný majetok osôb uvedených v § 2 ponecháva sa im v držbe a vo
vlastníctve. Nárok na vrátenie hnuteľností, ktoré im podľa doterajších predpisov odňaté
z držby pred 15. májom 1942, nemožno uplatňovať súdne.
(2) O živom a mŕtvom poľnohospodárskom inventári platia osobitné predpisy.
§ 5.
(1) Na vykonanie ustanovení §§ 1 a 3 najmä na zlikvidovanie osobných a
majetkových právnych pomerov vysťahovaných Židov, ako aj Židov, ktorí územie
Slovenskej republiky opustili, vydá potrebné predpisy vláda nariadením aj keby Ústava
vyžadovala úpravu zákonom.
(2) Nariadenie vydané podľa ods. 1 majú platnosť zákona, podpisuje ich
predseda vlády a všetci jej členovia a vyhlasujú sa v Slovenskom zákonníku.
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§ 6.
Predpisy o právnom postavení Židov, pokiaľ obmedzujú osobné a majetkové
pomery nežidovského manžela (manželky) Žida, strácajú účinnosť dňom vyhlásenia
tohto zákona.
§ 7.
Tento ústavný zákon platí a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho
všetci členovia vlády.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.
Sivák v. r.
Dr. Pružinský v. r.
Dr. Medrický v. r.
aj za ministra Stanu
Dr. Fritz v. r.
Čatloš v. r.
Citované podľa: Slovenský zákonník, Ústavný zákon č. 68/1942 Sl. z.

15. M. Hodža: Federácia v strednej Európe

1942

Po rozchode s E. Benešom sa M. Hodža stiahol do ústrania a začal pracovať na svojej
knihe Federácia v strednej Európe. Načrtol v nej plán na vytvorenie určitej podunajskej alebo
stredoeurópskej federácie, postavenej na princípoch demokratizmu a samosprávneho
regionalizmu. Jej základ videl v pevnom postavení Česko-Slovenska v rámci tejto federácie,
pričom dôraz kládol aj na ekonomický a politický vzostup Slovenska, ktoré malo získať
dôstojné postavenie medzi samosprávnymi a anticentralistickými regiónmi strednej Európy.
Súčasne uviedol, že „Stredoeurópska federácia musí byť baštou národnej a sociálnej
bezpečnosti svojich národov“. Kniha vyšla roku 1942.
„Vojnové udalosti v strednej Európe dávajú jasne za pravdu myšlienke budúcej,
pevne organizovanej spolupráce ôsmych štátov, ktoré ležia v tesnej geografickej
blízkosti medzi Ruskom, Nemeckom a Talianskom. ... Podaktorých susedov týchto
štátov vyhliadky na federáciu stredoeurópskych štátov veľmi nenadchýnajú. Napriek
tomu si však jedného dňa budú musieť uvedomiť, že malé a stredné národy strednej
Európy majú dovedna okolo sto miliónov obyvateľov. Iste by bolo márne pokúšať sa
anulovať národný život sto miliónov ľudí či dokonca vyháňať ich z domoviny
(...)
Federalizovaná stredná Európa je jednou z absolútnych nevyhnutností nového
povojnového usporiadania. Iba takýto organizmus dokáže využiť všetky národné sily,
ktoré jediné môžu v tomto regióne zachovať princípy národných i individuálnych práv
a usporiadaného slobodného života a spoločne vytvoriť rozumný systém výroby,
spotreby a trhovej politiky, na základe ktorého sa dá vybudovať nová Európa. A ak
nasledovaniahodná nová Európa existuje, iste sa nechystá a ani nemôže zavrhnúť sto
miliónov slobodymilovných ľudí a sto miliónov potencionálnych spotrebiteľov.(1)
(...)
V stredoeurópskych krajinách budú následkom bývalej migrácie vždy žiť nejaké
menšiny. Ak sa s nimi nebude spravodlivo zaobchádzať, môžu sa stať chronickou
chorobou akéhokoľvek budúceho usporiadania tejto časti nášho kontinentu. Česko214

slovenskú menšinovú politiku považujem za jednu z najdiskutovanejších v tomto
regióne. Federáciu navyše podmieňuje medzinárodné porozumenie, a to si vyžaduje
demokratického ducha, ktorý je nevyhnutný pro atmosféru medzinárodnej spolupráce.
Ak hovoríme o stredoeurópskom porozumení, musíme sa kriticky pozrieť na aktíva
a pasíva stredoeurópskych demokracií a ich dramatické osudy. ... Dosť veľký priestor
venujem česko-slovenskej demokracii. Iste nie pre jej konkrétne prednosti, ktoré sa
v mnohých ohľadoch dajú spochybniť rovnako ako prednosti hociktorej
stredoeurópskej demokracie. Musí sa však uznať, že, že pretrvala až do mníchovského
diktátu a dosiahla stav, keď jej hlavné prvky systematicky spolupracovali. Podarilo sa
jej docieliť konštruktívny demokratický systém zakotvený v sociálnom zabezpečení
a zvláštnej odnoži stredoeurópskeho „New Dealu“.(2) Keď sa hovorí o nejakej
stredoeurópskej politike, a najmä ak to má byť politika medzinárodného porozumenia,
je nevyhnutné poukázať na sociálnu štruktúru, s ktorou bude mať do činenia.
Stredoeurópska sociálna štruktúra sa nepochybne líši od sociálnej štruktúry západných
demokracií. Isteže, má i známe politické prvky. V Poľsku, Česko-Slovensku a Rakúsku
môžeme v tejto súvislosti hovoriť aj o buržoázii a priemyselných robotníkoch.
V Maďarsku naďalej prevláda džentry.(3) Ale stredoeurópske krajiny , najmä
Juhoslávia, Rumunsko a Bulharsko, sa na svoju relatívne slabú buržoáziu
a priemyselných robotníkov spoliehať nemôžu. Väčšinu ich populácia tvoria roľníci...
(...)
Slovensko dosiahlo a možno aj presiahlo úroveň európskej civilizácie. Jeho
zemepisná poloha, využívaná a zneužívaná nemeckými vojvodcami, urobila z tohto
malého regiónu dôležitú oblasť. Slováci sú tradične veľmi konštruktívni. Napriek
nemeckej čižme si bránia národnú česť a existenciu. Terajší slovenský kolaborantský
režim by sa nemal zamieňať s vôľou národa. Najvyšší slovenskí kolaboranti tie sú vôbec
Slovákmi: v roku 1910 boli podľa úradného sčítania ľudu obaja Maďari, pričom jeden
z nich sa oficiálne vyhlasoval za Maďara ešte roku 1920. Podobnými boli a ešte stále sú
mnohí ich blízki priatelia a prívrženci. Roku 1939 mala česko-slovenská revolučná
armáda 60 % Slovákov, ktorí celým svojim srdcom bojovali vo Francúzsku. Na
Slovensku bola tzv. „nezávislá slovenská armáda“ podriadená veleniu nemeckých
dôstojníkov a musela sa vydať proti Rusku. Britská tlač potvrdila informáciu, podľa
ktorej slovenské regimenty dezertovali z nemeckého frontu a pridávali sa k Rusom.
Ostatných museli poslať domov, pretože neboli ochotní proti Rusom bojovať. Väčšina
skutočných slovenských predstaviteľov je teraz v Británii a v USA....“
1)
2)
3)

Na takéto hodnotenie potencie Európy sa odvolávajú tí, ktorí M. Hodžu pokladajú za
jedného z priekopníkov jednotnej modernej Európy a ako prvého paneurópana.
„New Deal“ alebo „Nové rozdanie karát“ bol plán amerického prezidenta F. Delano
Roosevelta (1882-1945), na prekonanie dôsledkov svetovej hospodárskej krízy, F. D.
Roosevelt funkciu zastával v rokoch 1933-1945,
Džentry (gentry) – miestna stredná statkárska vrstva

Citované podľa: Hodža, M.: Federácia v strednej Európe a iné štúdie (zostavil Pavol Lukáč), Kalligram, Bratislava 1997, ss.
65-70, 150

16. Pastiersky list slovenských katolíckych biskupov k otázke židovstva
8. 3. 1943

215

Skutočnosť, že s protižidovskými opatreniami nesúhlasila väčšina slovenskej verejnosti
dokladá aj pastiersky list slovenských biskupov, v ktorom síce miernejšou formou ale predsa
proti tejto praxi protestovali. Tento list sa po jeho schválení čítal vo všetkých
rímskokatolíckych a gréckokatolíckych kostoloch. Podobné dokumenty schválili aj
predstavitelia ďalších oficiálnych cirkví.
„Milí v Kristu veriaci! Medzi problémami dneška otázka židovstva neprestáva
zaujímať a znepokojovať mnohých veriacich, hoci úradné stanovisko cirkevné sme
jasne vyložili v Katolíckych novinách 22. apríla 1942. Jedni sa domnievajú, že sa so
židovstvom u nás zachádza kruto, iní sú zase toho názoru, že postup voči nemu je
zhovievavý, ba až slabý.
Aby ste, milí v Kristu veriaci, mohli správne posudzovať tento aktuálny pálčivý
problém a nedali sa pomýliť bludnými náhľadmi, považujeme za potrebné podať vám
tieto zásadné smernice:
Správny postup pri riešení každej otázky je ten, ktorý je usmerňovaný
prirodzeným a zjaveným právom Božím.
1, Prirodzeným právom jednotlivca, národa, štátu, je brániť sa proti tým, čo
ohrozujú jeho život a zamedzujú jeho rozkvet. No tak isto prirodzeným právom
jednotlivca bez ohľadu na národnú príslušnosť je, že nikoho nemožno stíhať a trestať
bez dostatočnej príčiny, ktorú treba v každom jednotlivom prípade dokazovať podľa
platných noriem. Ak sa previní jeden, alebo viac členov nejakého národa, poťažne
národnej skupiny a menšiny, z toho ešte nenasleduje, že tým istým priestupkom možno
obviniť celý národ, poťažne národnú skupinu a menšinu. Prirodzenoprávna zásada
žiada skúmať prečin, alebo zločin v každom jednotlivom prípade a podľa toho i trestať.
Chrániť tieto prirodzenoprávne normy má za povinnosť i štátna moc a i ona sa má
podľa nich spravovať. Radi vyzdvihujeme, že i ústavný zákon nášho štátu , na ktorom
zákone má spočívať a z neho vyvierať celé zákonodarstvo, plne rešpektuje tento
prirodzený zákon, keď hovorí: Nikto nesmie byť potrestaný pre chovanie sa, ktoré
neporušilo právoplatnú normu a ktorého trestnosť nebola už vopred zákonom, alebo
zákonnou normou určená.” (§82 bod 2. Úst. Zák. č. 185/1939 Sl. z.)
Tento prirodzený zákon chráni a posväcuje i náš Spasiteľ. Večne krásne
podobenstvo o “Milosrdnom Samaritánovi” nedalo len základ ľudomilnej aktivite,
dobročinnosti a samaritánskej službe, ale obsahuje v sebe aj hlbokú pravdu, že náš
postoj k ľuďom nesmie ovplyvňovať ich jazyková, štátna, národná, alebo rasová
príslušnosť. Veď keď nenávidený Samaritán zachraňoval nenávideného žida v jeho
nešťastí, tak zaiste by nebol býval oprávnený robiť mu krivdu len preto, že je Židom. A
Božský Majster dodal príkaz, ktorý zaväzuje všetkých ľudí, no najmä všetkých
kresťanov: Iď, i ty čiň podobne. /Luk 10, 37/ Ba toto prirodzené pravidlo cítily a
uznávali aj staré klasické národy, veď od nich pochádza symbol spravodlivosti, ženská
to postava s vážkami a zaviazanými očami. Tým bola vyjadrovaná zásada, že právo,
odmena a tresty majú byť vysluhované bez ohľadu na osobu, či je nám ona príjemná, či
je rodina, priateľ, súkmeňovec alebo cudzinec. Z toho plynie, že uvedené
prirodzenoprávne normy neslobodno nikdy narušiť, lebo prestúpenie každého
prirodzeného zákona prv alebo neskôr prináša záhubu spoločenskému poriadku a
blahobytu. No neslobodno svojvôľne narušovať ani platný právny poriadok, lebo kto
tak koná, podtína nielen korene štátnej a národnej existencie, ale zapríčiňuje bezprávie
a rozsieva neistotu.
Vedomí svojej zodpovednosti pred Bohom a svojej povinnosti chrániť prirodzené
a zjavené normy Božie, musíme pozdvihnúť svoj rozhodný a varovný hlas proti
opatreniam, ktorými sa masove, bez náležitého zistenia viny každého jednotlivca,
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postihujú naši spoluveriaci a iní naši spoluobčania na ich osobnej, rodinnej a majetkovej
slobode. Pre každého občana, ale najmä pre každého držiteľa a vykonávateľa verejnej
moci platí jasné a nedvojmyselné ustanovenie Ústavy nášho národa: "Všetci obyvatelia
bez rozdielu pôvodu, národnosti, náboženstva a povolania požívajú ochranu života,
slobody a majetku." (§ 81 Úst. Zák. 185/939 Sl.z.) Najmä na pamäti slová Písma
svätého: Čo nechcete, aby ľudia činili vám, nečiňte ani vy im!“
2. V spomenutom prehlásení uverejnenom v Katolíckych novinách jasne sme
vyložili svoje stanovisko v otázke krstu židov. Povoľovali sme a budeme povoľovať krst
každému, o kom príslušný duchovný vydá svedectvo, že sa chce stať úprimne pravým
kresťanom, berúc na seba všetky mravné a náboženské povinnosti, ktoré Cirkev svojim
veriacim nakladá. Stalo sa, že pokrstenie jedného-druhého Žida vyvolalo neľúbosť u
niektorých veriacich a to obyčajne pre oprávnenú kritiku predošlého života dotyčného
nekresťana. Tu nám treba poukázať na nekonečné milosrdenstvo Božie, ktoré odpustilo
poklesky hriešnej Magdaleny, otvorilo nebesá pre kajúceho lotra, prijalo za apoštola
mýtnika Matúša, ochotné je odpustiť každému jeho hriechy ak sa chce polepšiť a nový
mravný život viesť. Práve ten bývalý mýtnik Matúš zachoval nám tie poučné slová
Pánove: "Nesúďte, aby ste neboli súdení a akou mierou budete merať, takou nameria sa
Vám. A čo vidíš smietku v oku svojmu bratovi, kdežto brvná v svojom oku nevidíš?"
(Mat 7, 1-3) Toto pripomíname tým, ktorí sa vyslovili, že vraj nepôjdu do kostola, keď
tam bude ten alebo onen; ktorí odpudzujú konvertitov miesto toho, aby ich s láskou
prijali, ich vo viere a kresťanských mravoch slovom a príkladom potvrdzovali. Ak
žiadame uznanie občianskych práv a ochranu štátnej moci pre každého občana bez
rozdielu pôvodu a národnosti, kým sa jeho osobná vina nedokáže, - ešte svrchovanejšou
mierou žiadame uznať všetky práva kresťana pre každého, kto sviatosť krstu obsiahol.
Až vtedy slobodno niekomu odoprieť práva kresťanské a občianske, keď svojím
chovaním si toho trestu zaslúži.
Toto sú zásady, ktoré sme ústne i písomne nesčíselnekrát hlásali a zastávali.
Prizvukovať ich musíme teraz znovu, keď sa verejnosť dozvedá o chystaných
opatreniach týmto zásadám sa protiviacich.
3. Každá doba má svoje problémy. Osud národov závisí od toho, ako ich vyrieši.
Ťažké problémy národné, sociálne, náboženské čakajú na riešenie aj dnes. Keď sa tieto
problémy neriešia podľa spravodlivosti a lásky Kristovej, vrhajú sa národy do vojny.
Od začiatku tejto vojny zneje z hlbín našich sŕdc vrúcna modlitba: Od moru, hladu a
vojny, vysloboď nás Pane!
Od jej začiatku neprestávame napomínať vás, milí veriaci, volať k nebeskému
Otcovi o spravodlivý pokoj. Presvedčení sme, že Sv. Otec pápež Pius XII. tak ako aj za
prvej svetovej vojny pápež Benedikt XV. je s týmito našimi modlitbami spojený, veď
jeho heslom je: Pokoj je dielom spravodlivosti, - a že so všetkou svojou duchovnou
nadvážnosťou pracuje na diele pokoja u mocnárov sveta. Podporujeme jeho námahy
stálymi modlitbami za pokoj sveta, za spravodlivé riešenie všetkých problémov ľudstva.
Podporujeme ich však aj cnostným životom, verným nasledovaním božích príkazov,
plnením zákonov spravodlivosti a lásky. Usilujme sa zaslúžiť si odňatie hrozného biča
vojny a stály pokoj sveta. Keď spravodlivosť bude panovať na svete, vtedy dozrie jej
ovocie: celým svetom očakávaný pokoj.
Prosiac, aby Božia prozreteľnosť posilňovala vás v týchto ťažkých časoch
hojnosťou svojich darov, udeľujeme vám svoje arcipastierske požehnanie.
Všetci rímskokatolícki biskupi Slovenska
Dané dňa 8. marca 1943
Citované podľa: Balko, J.: Desať rokov v slovenskej politike. Osobné spomienky, časť 2., Vydavateľstvo Michala Vaška
Prešov 2005, ss 178-182
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17. J. Nálepka: List generálovi A. N. Saburovovi

10. 5. 1943

Po niekoľko týždňových prípravách sa kapitán slovenskej armády Ján Nálepka (19121943), rodák zo Smižian pri Spišskej Novej Vsi, rozhodol so svojimi vojakmi prebehnúť na
stranu Sovietskej armády a spoločne s ňou bojovať proti fašizmu. Uverejňujeme text listu,
ktorý pri tejto príležitosti napísal partizánskemu veliteľovi A. N. Saburovovi (1908-1974) a
reakciu velenia Slovenskej armády na tento čin.
1.
„Vážený generál Saburov!
V znamení III. všeslovanského zjazdu v Moskve 9. mája 1943 zdravíme Vás a
všetkých ostatných a prehlasujeme, že zahajujeme druhú etapu boja proti nenávideným
Nemcom... Nechceme žiadnym spôsobom pomáhať ani sa prizerať na zverstvá a zločiny
Nemcov, ktorých sa dopúšťajú na našich ruských bratoch. Opúšťame naše rodiny i
vlasť, aby sme dali všetok náš um do služieb svojej vlasti a svoj život nasadili v boji za
oslobodenie všetkých slovanských národov. Súčastne predkladáme plán prechodu
slovenských vojakov a dôstojníkov k Vám a prosíme, aby ste nám pomohli...
1. V noci na 15. mája 1943 zorganizujeme prechod našich vo smere JelskDvižky-Remezy. Z Jelska vyjdeme o 11.15 hod. nášho času (podľa Vášho 12.15)
nákladným autom. Aby sme sa zabezpečili, chceli by sme o 11.30 nášho času po našom
prechode podmínovať mosty u komúny neďaleko Jelska. Taktiež podmínovať cestu pri
Ostrove o 22.00 nášho času. Ako signál ohlasujúci náš príchod zahúka v týchto miestach
trikrát siréna.
O 22.00 hod. nášho času nech nás pri riečke Čertyň očakáva na ľavom brehu
Vaša veľká skupina a 30 vozov na muníciu. Signál: dvakrát zatrúbime a heslo: Repkin odpoveď: Katin. Dvaja ľudia nech sú oblečení do nemeckých uniforiem. Táto Vaša
skupina by nás ihneď mala doviesť do Vášho štábu.
2. V tej istej noci na 15. mája o 21.00 nášho času nech nás vo vzdialenosti jedného
kilometra za Pylsčikom smerom na Bovhorku čaká 30 Vašich ľudí, ktorí prevezmú
ochranu 2. a 3. dela s muníciou a našich vojakov. Presné miesto - plán v bode 2. Heslo:
Bogdanovič. Týchto vojakov priveďte do Vášho štábu, kde budeme my. Prosíme, aby ste
presne dodržali čas a miesto.
3. Zo 14. na 15. mája musí čakať Vaša skupina našich vojakov a dôstojníkov z
Kozenky v dedinke Slobodka západne od Kozenky o 22.00 hod. nášho času. Táto
skupina nech počká na našich, až kým neprídu a odvedie ich tiež do Vášho štábu. Heslo:
Bogdanovič.
To isté urobte s našimi vojakmi, ktorí k Vám budú prebiehať po skupinkách.“
2.
„Vyhlásenie stanného práva v oblasti ZD.(1)
Pretože minister národnej obrany na mňa preniesol podľa paragrafu 40 zákona č.
262/1941 slovenského zákona právomoc vyhlásiť stanné právo pre oblasť poľného súdu
ZD, vyhlasujem dňom 10. júna 1943 od 18.00 hod. podľa paragrafov 30-31 zákona číslo
262/1941 slovenského zákona stanné právo na:
1, zločin prebehnutia k nepriateľovi podľa paragrafu 183-191 voj. trest. zákona.
2. zločin vojenskej zrady podľa paragrafu 8 zákona č. 191/1940 slov. zák.
Stanné právo platí pre tunajší obvod Zaisťovacej divízie.
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Varujem každého príslušníka vojsk pred páchaním týchto zločinov. Každý, kto
sa po uverejnení tohoto rozkazu takýmto zločinom previní, bude súdený podľa stanného
práva a potrestaný smrťou.
Tento rozkaz oznámte všetkému mužstvu dvakrát týždne.
Č. 69643/Dôv. II. a odd. 1943.
Veliteľ divízie plk. gšt. Rudolf Pilfousek.“
(1)

Zaisťovacia divízia - ZD, bola určená na zaistenie tylu postupujúcich jednotiek a
ochranu pred útokmi partizánov. Po prechode skupiny J. Nálepku, bola jej časť vrátená
na Slovensko a časť poslaná do priestoru Minska, kde opäť nadviazala spojenie
s partizánmi. Na základe toho bola stiahnutá na Slovensko, zreorganizovaná na 2.
technickú divíziu a odoslaná do Talianska, kde pripravovala obranné línie. Do začiatku
roku 1945 z celkového počtu cca štyri tisíc mužov dezertovalo 1500 mužov, z toho
700 prebehlo k partizánom. Zvyšok sa roku 1945 zúčastnil povstania v severnom
Taliansku a po vojne sa vrátil domov.

Citované podľa: Šalgovič, V.: Kapitán Repkin odchádza, Obzor, Bratislava 1966, s. 155-159

18. Rokovanie medzi dr. E. Benešom a K. Gottwaldom v Moskve
16. 12. 1943
Pri príležitosti podpisu Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej
spolupráci mdzi ČSR a ZSSR 12. decembra 1943 v Moskve, došlo v dňoch 13. - 20. decembra
k rozhovorom medzi zástupcami KSČ a prezidentom ČSR E. Benešom. V priebehu
rozhovorov 16. decembra 1943 E. Beneš opakoval svoje odmietavé stanovisko k otázke
samostatnosti slovenského národa.
„...P a t á r o z m l u v a s e k o n a l a 1 6. p r o s i n c e od 1/2 10. dop. do 1/2 3,
hod. odpol. Průběh rozmluvy určen tím, že soudruh Gottwald(1) vyjádřil jménem
vedení strany stanovisko k projektům Benešovým a přednesl naše návrhy na postup v
konečné fázi československého osvobozovacího boje a v období přechodu k budování
nového života republiky...
Gottwald rozvinul otázku Slovenska a zdůraznil, že by věci osvobozovacího boje
nesmírně prospělo. kdyby vláda prokázala v otázce slovenské pevnou linii a učinila
prostou věc, uznala, že Slováci jsou nacionálně samobytným národem. Beneš výslovně
prohlásil: V této věci nesouhlasím. Je to mé osobní stanovisko, ale dívám se na
slovenskou otázku zásadně jinak než komunisté. Jsem názoru, že se má v budoucí
republice provádět administrativní decentralizace, avšak že se to nesmí řešit podle
národa. “Mne nikdy nedostanete k tomu, abych uznal slovenský národ. Je to mé vědecké
přesvědčení, které nezměním. Hajte si jako komunisté stanovisko své, já nic proti nemu
nemám, avšak zastávám neochvějně názor, že Slováci jsou Čaši a že slovenský jazyk jest
jen jedním z nářečí českého jazyka, tak jako tomu je s hanáčtinou nebo jinými nářečími
české řeči. Nikomu nebráním, aby o sebe říkal, že je Slovák, avšak nedopustím, aby se
prohlašovalo, že existuje národ slovenský. Ostatně, tato věc se musí rozhodnout až po
převratu. Říkám vám však, že kdybyste šli do londýnské vlády, tak byste pro svoje
stanovisko v slovenské otázce většinu nezískali...”(2)
(1)

Klement Gottwald (1896-1953) - vedúci predstaviteľ KSČ.
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(2)

Londýnska vláda sa od svojho vzniku držala línie jednotného, česko-slovenského
národa a v tomto duchu koncipovala svoje programové dokumenty, najvýraznejšie vo
svojom vyhlásení z 30. júna 1943.

Citované podľa: Klimeš, M., Lesjuk, P., Malá, I., Prečan,V.: Cesta ke květnu, ČSAV, Praha 1965, ss. 53-54.

19. Prevolanie k Slovenskému národu a k slovenskej armáde
29. 12. 1943
Vstup Slovenska do II. svetovej vojny po boku Nemecka bol logickým dovŕšením
vývoja Slovenského štátu, s ktorým neboli spokojní mnohí jeho občania. Prejavilo sa to v
masových dezerciách slovenských vojakov na východnom fronte. Ich politické názory sa
prejavili v manifeste slovenských vojakov, prijatom na zhromaždení dňa 29. decembra 1943.
„Slováci, Slovenky! Vojaci slovenskej armády!
My dôstojníci, rotmajstri, poddôstojníci z povolania, hodnostníci, vojaci 1.
slovenskej PD,(1) ktorí sme v deň 25. výročia Martinskej deklarácie prešli na stranu
Rusov,(2) pred vstupom do radov čsl. vojska v sovietskom Rusku obraciame sa na Vás.
Sme tu zo všetkých krajov Slovenska, príslušníci všetkých vrstiev národa.
Zhodili sme nemecké jarmo, sme slobodní. Nedávno boli sme ešte medzi Vami.
Toto všetko nás naplňuje presvedčením, že svojimi slovami a činmi vyjadrujeme
nielen svoju vôľu, ale vôľu Vás, drahí bratia a sestry, ktorí ste pod nemeckým a
maďarským diktátom, ktorí ste v tzv."slovenskom štáte" odsúdení k mlčaniu.
Išli sme k Rusom a ideme do našej čsl. jednotky v sovietskom Rusku s vedomím,
že veľká väčšina slovenského národa a slovenského vojska víta a schvaľuje náš postup.
Miesto Slováka nie je po boku Nemcov a Maďarov, proti Rusom a spojencom, ale
po boku Rusov a spojencov, v nerozbornom zväzku s národom českým, proti Nemcom a
Maďarom.
Vojna proti sovietskemu Rusku bola nášmu národu vnútená. Priniesla nám iba
ťažké, krvavé a nezmyselné obete, biedu a potupu. A dnes už i tí, ktorí vo svojej
zaslepenosti vsadili na nemeckú kartu, vidia, že vojna, vedená po boku Nemcov môže
skončiť len porážkou a katastrofou. Táto vojna bola najväčším zločinom, spáchaným na
slovenskom národe a menom slovenského národa na bratskom národe ruskom, ktorému
ďakujú všetky slavianské národy, a zvlášť náš malý národ, za svoju záchranu.
Za túto bratovražednú vojnu proti sovietskemu Rusku, za mladé slovenské
životy, premárnené v cudzej zemi za cudzie záujmy, za degradovanie slovenského
vojaka na Hitlerovho žoldniera, za zneuctenie slovenského mena pred svetovou
verejnosťou nesie úplnú zodpovednosť tzv. slovenská vláda a jednotliví jej členovia, a to
zvlášť:
ministerský predseda a minister zahraničných vecí Dr. Tuka Béla, zástupca
ministerského predsedu, minister vnútra a hlavný veliteľ H.G. Alexander Mach,
minister NO Ferdinand Čatloš a t.zv."vodca a prezident" tzv. "slovenského štátu" Dr.
Jozef Tiso.
V záujme spravodlivosti a očisty slovenského mena, musia byť ďalej
súdení a potrestaní:
Všetci tí vysokí vojenskí hodnostári, ktorí ako gen. Turanec. pplk. Pulkrábek,
pplk. Polóni, pplk.Lokšík a iní, aby si získali zásluhy pred Nemcami, so zvláštnou
horlivosťou hnali slovenských vojakov do boja proti Rusom a podľa hitlerovského
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vzoru sa previnili beštiálnym zachádzaním s miestnym sovietskym obyvateľstvom.
Spravodlivému a prísnemu trestu nesmú ujsť ani tí gardistickí pohlavári,
korupčníci a ziskožravci, ktorí na Slovensku vystupovali ako najzúrivejší vojnoví štváči,
sami však ostávajúc doma, bohatli z vojny, hrabali majetky a všemožne terorizujú,
šikanizujú a okrádajú svojich spoluobčanov.
Pred súd národa s vojnovými zločincami, vojnovými štváčmi a vojnovými
zbohatlíkmi!
Vstupujeme
do radov slávou ovenčeného čsl. vojska v Rusku na prahu generálnej ofenzívy
spojencov z východu, juhu a západu, ktorá povedie k úplnému zničeniu nemeckých
branných síl, ktorá prinesie slobodu i Vám, drahí bratia a sestry. Sme šťastní, že
budeme sa môcť zúčastniť tejto ofenzívy z východu, ktorý už urobil toľko pre porážku
hitlerovských bánd a na ktorý sa právom obracajú Vaše zraky.
V tejto veľkej dejinnej chvíli, pred naším nástupom do boja, za našu spravodlivú
vec, obraciame sa na Vás, Slováci, Slovenky, vo vlasti.
Odbila hodina činov!
Do boja!
My tu na fronte a Vy na domácej pôde vytvorme jeden pevne spätý tábor
bojujúcej Slovače.
Za vyhnanie Nemcov zo Slovenska!
Aby na Slovensku Slovák bol pánom!
Za oslobodenie našich bratov, trpiacich pod jarmom maďarských grófov a
žandárov!
Za nové demokratické Československo!“
(1)
(2)

Pešej divízie.
Dňa 30. októbra 1943 v ranných hodinách neďaleko mesta Melitopol na Kryme se
vzdalo sovietským jednotkám okolo 2 000 vojakov a dôstojníkov 1. pešej divízie, ktorí
neskôr vytvorili základ 2. česko-slovenskej samostatnej paradesantnej brigády.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava, ss.324-329.

20. Vianočná dohoda

24. 12. 1943

V priebehu roku 1943 k sebe hľadali cestu dve základné zložky domáceho odboja komunisti a demokratické občianske skupiny. 24. decembra 1943 predstavitelia odboja
podpísali v Bratislave dohodu o vytvorení Slovenskej národnej rady a spoločnom postupe v
odboji i hlavných smeroch povojnového usporiadania na Slovensku. Vzhľadom na deň
podpisu dostala táto dohoda prívlastok Vianočná.
„Ideové smery na Slovensku, ktoré i po 6. októbri 1938 zotrvali na zásadách
protifašistickej demokracie a viedli dodnes aktívny odpor proti politickému
hospodárskemu a kultúrnemu znásilňovaniu slovenského ľudu a ktoré dnes
reprezentujú skutočné zmýšľanie všetkých vrstiev slovenského ľudu,(1) dohodli sa na
vytvorení spoločného politického vedenia, ktorým bude Slovenská národná rada ako
jediný reprezentant politickej vôle slovenského národa doma.(2)
I. Úlohou a cieľom Slovenskej národnej rady je:
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1. Jednotne a centrálne viesť boj slovenského národa za odstránenie
nacistickonemeckého diktátu, vykonávaného i domácimi uzurpátormi politickej moci.
2. V prvej príhodnej chvíli prevziať všetku politickú, zákonodarnú, vojenskú i
administratívne výkonnú moc na Slovensku a vykonávať ju podľa vôle ľudu až do tej
doby, kým slobodne zvolení zástupcovia ľudu nebudú môcť všetku moc prevziať.
3. Po prevzatí moci, len čo to bude možné, Slovenská národná rada sa postará,
aby slovenský ľud si voľne a slobodne určil svojich zástupcov, ktorým SNR všetku moc
odovzdá.
4. SNR bude vo svojej činnosti postupovať v dorozumení s č.-sl. a celým
zahraničným odbojom, ktorých prácu na medzinárodnom a vojenskom poli uznáva a ju
podporuje.
II. Tu združené smery a zložky dohodli sa na týchto zásadách:
1. Želáme si, aby národ slovenský a národ český, ako najpríbuznejšie slovanské
národy, utvárali ďalšie svoje osudy v novej ČSR, spoločnom to štáte Slovákov a Čechov
a na podklade princípu rovný s rovným.
2. Želáme si úzku spoluprácu so všetkými slovanskými štátmi a národmi,
menovite zo ZSSR, v ktorom vidíme záštitu slobodného života a všestranného rozmachu
malých národov vôbec a slovanských zvlášť.
3. Budúca ČSR má viesť svoju zahraničnú politiku v duchu týchto zásad, a preto
sa má na poli zahraničnopolitickom a vojenskopolitickom opierať o ZSSR.
4. Vnútorné usporiadanie budúcej ČSR má byť demokratické, majú sa však
vykoreniť všetky tendencie fašistické, rasistické, totalitné a také, ktoré budú v rozpore s
týmito zásadami. V tomto duchu má byť vnútorný politický režim pevne vedený, pritom
však demokratický. Treba sa vystríhať omylov a chýb minulosti.
5. Myšlienku demokracie treba preniesť a prehĺbiť i na pole hospodárske a
sociálne tak, aby rozdelenie národného dôchodku medzi všetko obyvateľstvo bolo čo
najrovnomernejšie a aby život každého občana bol ľudsky dôstojný.
6. Kultúra, školstvo a výchova majú byť vedené spomenutými zásadami.
Zachovaná má byť sloboda náboženských vyznaní, vylúčený má byť vplyv cirkvi na
smer a vedenie štátu.
7. O definitívnej úprave týchto otázok rozhodnú - a to menovite o ústavnoprávnej
úprave pomeru slovenského národa k národu českému - zo slovenskej strany výlučne
slobodne zvolení (určení) zástupcovia slovenského národa.
Bratislava, Vianoce 1943“
(1)

(2)

Vianočnú dohodu podpísali za občianský blok J. Ursíny, J. Lettrich a M. Josko (19071969), rodák z Liptovského Mikuláša, za KSS K. Šmidke (1897-1952), rodák
z Ostravy-Vítkovíc, Gustáv Husák (1913-1991) rodák z Dúbravky, dnes časť
Bratislavy a Ladislav (Laco) Novomeský (1904-1976), narodený v Budapešti.
V januári 1944 bola SNR rozšírená o ďalších dvoch členov - Petra Zaťku (1903-1978),
rodák z Vavrišova, okr. Liptovský Mikuláš za občiansky blok a Ivan Horváth
(1904-1960), rodák zo Senice, za sociálnu demokraciu.

Citované podľa: Rákoš, E., Rudohradský, Š.: Slovenské národné orgány 1943-1968, Slovenská archívna správa,
Bratislava 1973, s.539.

222

21. Zápis z 13. porady česko-slovenských socialistov

7. 6. 1944

Na pôde Štátnej rady v Londýne sa v lete 1944 viedla obsiahla diskusia o budúcej
vnútornej štruktúre ČSR. Jedna časť hodlala obnoviť predmníchovskú republiku i s
vtedajšími krajinami, okresmi a ich zhora menovanými predstaviteľmi, druhá (komunisti)
požadovala ich nahradenie volenými Národnými výbormi. Medzi nimi lavírovala tretia
skupina, tvorená najmä národnými socialistami a sociálnymi demokratmi, ktorí tlaku KSČ
ustupovali. Národné výbory síce akceptovali, ale chápali ich len ako dočasný orgán. Celý
problém preberali na zasadaní 7. júna 1944 v Londýne.
„Dr. Stránský(1): V soc. bloku se dne 5. června vyhrotila otázka Národních
výborů... Vláda vydala provolání o Národních výborech(2) jako revolučních orgánech
lidové vůle a přiznala jim ohromnou, téměř neomezenou kompetenci. Komunisté žádají,
aby vláda kromě provolání o revolučních Nár. výborech, vydala dekret o volených Nár.
výborech, jež by byli nositeli veškeré moci... My jsme při jednání v soc. bloku udělali
koncesi v tom, aby předseda okresního Nár. výboru byl okresním hejtmanem,
podléhající v této funkci vládě, t.j. aby byl jí potvrzován a sesazován. V této věci šli
tehdy soc. dem. s námi. Nosek byl tehdy při nás...
P. Maxa - praví, že to, co chtějí komunisté, že to je sovětizace a jejich požadavek,
pokud se týká kompetence Nár. výb. je vzat ze sovětského příkladu. Dokládá, že zatím
co na Rusi sověty byly nutné, poněvadž se tam zhroutila vláda, u nás nutné nejsou,
poněvadž my svou vládu máme...
G. Kleinberg - souhlasí s Maxou. Základním principem demokracie jsou
všeobecné a tajné volby. Rozdělení pravomocí musí být zachováno. Už to, že jsme dali
souhlas, aby předseda okres. Nár. výboru byl současně okres. hejtmanem, je velikým
ústupkem komunistům.
Dr. Slávik - Není mu jasné, jak si komunisté představují, že Nár. výbor má
provádět politickou správu. To přece nemohou provádět laikové a jen několik lidí.
Dr. Ripka - vysvětluje, jak si to komunisté představují. Úředníci přestanou být
úředníky státními a mají se stát úředníky okresními, případně zemskými a podléhat
budou Nár. výborům... říkají, že nár. výbory mají býti orgány vlády. Bude-li vláda něco
od nich potřebovat, musí to provést: mají se řídit zákony a nařízeními... To, co žádají
komunisté, bude doma velmi populární. Administrativa je tam zkorumpována a poměry
doma budou velmi radikální. naše stanovisko budou vykreslovat jako reakcionářské.
V poslední schůzi soc. bloku držel min. Němec loyálně s námi, kdežto Laušman
přizvukoval komunistům. Má zprávu, že někteří soc. dem. se sešli a usnesli se na tom, že
se ve věci Nár. výborů budou chovat pasivně, ale tak, aby při tom pomáhali
komunistům. Bechyně chce, abychom to byli my, kteří budou hájit reakci.
F. Uhlíř - namítá, že nikdo nemůže naše demokratické stanovisko vyhlašovat za
reakci. Hovoří o tom, že se navzájem vylučuje, aby volený orgán, jakým má být Nár.
výbor, byl současně orgánem vlády.
Dr. Ripka - upozorňuje, abychom se nedopouštěli chyby v tom, že bychom měli
na mysli jen vládu. Vláda doma vypadá úplně jinak než zde. Nemyslíme si, že ji budeme
míti v rukou. Dejme pozor, abychom hájíce správnou věc, nedali silné mocenské
prostředky nové vládě, o níž nic nevíme.
R. Smetánka - Komunisté nemohou dostat nár. obranu a vnitro.
Dr. Slávik - Jedno mít budou.
Dr. Stránský - ... jsme šli daleko vstříc požadavků komunistů v tom, že jsme dali
souhlas, aby volený předseda okres. Nár. výboru byl současně okres. hejtmanem... Ať
příští vláda bude jakákoliv. musí vládnout. nemůže přece vládnout v každém okrese
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jinak. I kdyby byla vláda složena ze samých komunistů, musí vládnout. To, co chtějí
komunisté, to přímo zve jednu stranu, aby rozdrtila jakoukoliv opozici. Není možno říci,
že to je výraz demokracie. Dr. Stránský vidí dvě možnosti, jak najít kompromis mezi
stanoviskem naším a komunistickým. Buď bychom dali souhlas, aby se silně rozšířila
kompetence samosprávy, při čemž vládu musí mít pevně v rukou vojáky, policii, peníze,
saně atd., nebo abychom zabránili roztržce mezi námi a komunisty v této věci,
přistoupiti na jejich stanovisko, ale s výslovným usnesením, že toto přechodné období
musí být velmi krátké.
Všichni - spontánně odmítají tuto možnost.“
(1)

(2)

V dokumente vystupujú národní socialisti J. Stránský (1884-1973), P. Maxa (18831961), G. Kleinberg, H. Ripka (1895-1958), R. Smetánka (1887-1958) a Fr.Uhlíř
(1900-?), sociální demokrati Fr. Němec (1898-1963), B. Laušman (1903-1963) a
agrárnik Juraj Slávik 1890-1969), rodák z Dobrej Nivy pri Zvolene
Dňa 14. apríla 1944

Citované podľa.: Klimeš, M. a kol:Cesta ke květnu, ČSAV, Praha 1965, ss. 141-143

22. Stanovisko ilegálnej SNR k úlohám domáceho a zahraničného
odboja
20. 7. 1944
Dňa 20. júla 1944 na tajnej schôdzke prijala ilegálna SNR stanovisko, týkajúce sa
vzťahu domáceho a zahraničného odboja, ktoré obsahuje názor SNR na usporiadanie vzťahov
medzi Čechmi a Slovákmi v obnovenej republike. Reagovala tak na správu Prokopa Drtinu
(1900-1980) z 16. júla 1944, ktorý slovenský odboj informoval o niektorých náhľadoch E.
Beneša na usporiadanie povojnových pomerov na Slovensku, naznačujúcich, že londýnska
vláda hodlá na niekoľko rokov po vojne zaviesť na Slovensku vojenskú diktatúru a preto
hlavné úsilie venuje vyhľadaniu vhodnej osoby do funkcie vojenského veliteľa pre Slovensko,
alebo krajinského prezidenta. Stanovisko SNR bolo na konci júla 1944 odoslané do Londýna.
.
„I. Na posledný obsiahly odkaz, v ktorom p. Dr. Drtina prerokoval osobné
stanovisko pána prezidenta, sjednotené politické vedenie na Slovensku považuje za
potrebné zaujať stanovisko k niektorým zásadným otázkám:(1) ...
2. Všetky opatrenia a úvahy do prevratu, pri prevrate a tesne po ňom podľa
nášho názoru musia byť vedené dôsledným uplatnením zásady demokracie širokých
vrstiev ľudu tak, aby všetko, čo sa politicky podniká, odpovedalo a bolo v súlade so
smýšľaním a vôľou tohto ľudu. Sme toho presvedčenia, že v prvom príhodnom
okamžiku majú dať všetci činitelia a orgány domáceho i zahraničného odboja svoje
funkcie k dispozícii, poťažne k overeniu národu doma. Až do chvíle prevratu všetky
orgány domáceho i zahraničného odboja sú nesporne provizórne a bez formálneho
mandátu ľudu.
3. Rozdelenie práce a funkcií medzi domácim a zahraničným odbojom v sysle
horejšieho predstavujeme si takto:
Otázky zahraničnej politiky a všetky otázky, s ktorými zahraničný odboj
prichádza do styku, obstarávajú všetky zložky zahraničného odboja. Naproti tomu
všetky problémy domáceho odboja - politické i vojenské - majú riešiť orgány domáceho
odboja. Oslobodenie samé a jeho zdarilý priebeh môže a musí byť dôsledkom vzájomnej
spolupráce a činnosti domáceho i zahraničného odboja. Veci a opatrenia, dotýkajúce sa
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odboja doma, prevratu doma, novej úpravy pomerov doma, ako aj vedenia vecí doma,
nech sa dejú po predbežnej vzájomnej dohode domácich a zahraničných činiteľov...
5. Volaniu po jednote v citovanom odkaze rozumieme tak, že predstavitelia
domáceho odboja majú byť politickou reprezentáciou domáceho odboja. Preto
jednotlivci i skupiny, hoci by vykonávali sebazáslužnejšiu činnosť, nemôžu tvoriť toto
vedenie, ale v jeho rámci svoj úsek vykonávať. Z tohto zorného uhla SNR sdružuje dnes
všetky demokratické sily, ktoré majú v širokých vrstvách svoju oporu...(2)
Autorita SNR sa každým dňom v politických a vo vojenských kruhoch zväčšuje a
v širokých vrstvách slovenského ľudu má rozhodujúce miesto.
Pokiaľ ide o stanovisko SNR k pomeru Čechov a Slovákov, odvolávame sa na
pripojenú zprávu, ktorá bola koncipovaná ešte v predchádzajúcom odkaze od Vás a
máme ju možnosť iba teraz poslať.
II. Považuje sa za nevyhnutné až v priebehu podzemnej propagandy neprestajne
zdôrazňovať a v prvej hodine verejného politického vystúpenia záväzne proklamovať
naše stanovisko, podľa ktorého nová Republika bude spoločným štátom Čechov a
Slovákov, poskytujúcim obom národom ako rovnocenným partnerom možnosť
svojprávne si spravovať svoje záležitosti. Len detaily tejto zásady sa môžu upravovať
neskoršie. Princíp samotný však mal by byť jasným výhľadom pre všetky národy
Republiky už počas zápasu o jej obnovu, musí však byť základným článkom prvého
programového vyhlásenia každého zodpovedného slovenského politického vedenia. Nie
je to jedna z možností, ktorá sa môže nahradiť možnosťou inou. Je to možnosť jedine
schopná byť bezpečnou základňou silnej Republiky.
Dôvody, pre ktoré musí trvať sjednotené politické vedenie slovenské na tomto
princípe, sú zhruba tieto:
1. Len na tomto základe sa podarí odstrániť antagonizmus medzi Čechmi a
Slovákmi, ktorý v novej Republike by nemal byť viac problémom, ani jestvovať nebude,
ak republika tak slovenskému ako aj českému národu a potom aj národom ostatným,
ktoré ju budú tvoriť, poskytne v najďalekosiahlejšej miere možnosť samostatne si
spravovať svoje záležitosti prostredníctvom vlastných demokratických inštitúcií.
2. Len v takej konštelácii budú vedieť demokratické a pokrokové elementy
slovenské v slobodnej atmosfére novej Republiky v neprestajnom kontakte s verejným
životom českým viesť úspešný zápas za demokratizáciu slovenského verejného života a
národného vedomia...
3. Len na tomto základe sa podarilo sdružiť rozhodujúce protifašistické a
demokratické politické smery na Slovensku pre spoločnú prácu za obnovu Republiky...“
(1)
(2)

Drtinov dokument sa nachádza v SUA Praha, A 1-50-57/17-24 a bol publikovaný v
zborníku Slovenské národné povstanie, dokumenty, VPL Bratislava 1965. Odpoveď
SNR bola publikovaná v dvoch variantách - G. Husáka a J. Lettricha.
Vo variante, který publikoval J. Lettrich je ešte odstavec: “AAA (tak bola v šifre
označovaná SNR) dnes zastupuje: bývalých príslušníkov agrárnej, národnej strany,
sociálne demokratickej a komunistickej strany, ako aj nepolitické složky, najmä
cirkevné....” Zd. Fierlinger (1891-1976) v práci Ve službách ČSR. II. diel, s. 330
uvádza, že pojítkom na cirkev mal byť Msgr. Andrej Cvinček (1880-1949), rodák z
Olešnej, okr. Čadca

Citované podľa: Husák, G.: Zápas o zajtrajšok, Bratislava 1949, ss. 155-158..

23. Čatlošovo memorandum

júl 1944
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Na konci júla 1944 minister národnej obrany Slovenskej republiky Ferdinand Čatloš
vypracoval svoj plán vojenského prevratu na Slovensku, zvrhnutia vlády a nastolenia
vojenskej diktatúry. Plán mal byť uskutočnený za súčinnosti s Červenou armádou, ktorej
príchod mala slovenská armáda zaistiť obsadením východoslovenských karpatských
priesmykov. Kľúčovú úlohu v tomto pláne mali preto zohrať dve východoslovenské divízie,
vedené generálom Malárom (1894-1945), narodeným v rakúsom Reiterne.(1) Svoj plán
sformoval do uceleného dokumentu, zvaným Čatlošovo memorandum a usiloval sa ho odoslať
do Moskvy.
„Slovensko ako štát od Nemecka závislý, ktorého zahraničná politika je zmluvne
podmienená správať sa podľa nemeckej, faktickým diktátom muselo vypovedať vojnu
ZSSR a jeho spojencom. Dnes nemecká sila sa láme a na Slovensku sa uvoľňujú putá
závislosti od Nemecka. Malý národ v položení tak závislom musí sa prispôsobovať
mocným susedom. Je len radosťou, keď pritom môže dať výraz svojmu cíteniu. Dnes je
čas, že slovanské založenie nášho národa nachádza cestu, aby jeho slobody stal sa
zástancom nie cudzí, ale pokrvný brat. Doterajšou obozretnosťou vedení, chceme
vyčkať v záujme svojho národa do posledného okamihu, aby sa Slovensko nestalo
druhým nešťastným Talianskom.
Záujem tak slovenský ako aj ZSSR je, aby sa nerozpútali boje na území
Slovenska predčasne, lebo neskoršie to pôjde ľahšie, bez bojov. Teda neútočiť hneď pri
dosiahnutí dotyku našich severovýchodných štátnych hraníc. Maďari majú v priestore
Košíc najväčšie strategické zálohy, ktorými chcú operovať proti sovietskym vojskám na
území východného Slovenska. Usilujú sa aj teraz už vziať si na starosť obranu
priesmykov Lupkov a Dukla. My, Slováci, to nepripustíme, a preto robíme všetko tak,
aby bolo presvedčenie i na strane nemeckej i maďarskej, že na obranu vlastnými silami
vystačíme. V tom nás musí podporovať nepriamo aj ZSSR v jeho vlastnom záujme.
Neskoršie, ale už podľa presne dohovoreného plánu, bolo by dobre previesť na tomto
úseku demonštráciu delostrelectvom a predstieraným útokom, ktorý by slovenské
jednotky tiež dobre markirovanou obranou odrazili, aby Nemci a Maďari nemali
dôvodu pre ich pomoc a zásahy a dôverovali by Slovákom.
Slovensko ponúka svoje sily pre spoločnú vec so ZSSR takto: Sovieti nech tlačia
intenzívne na priesmyky Užok a južnejšie proti Maďarom, aby tam pripútali čo najviac
maďarských síl. Ďalej nech vyvinú ofenzívne úsilie severne Karpát, smerom na Tarnov
a Krakov. Bočného protiútoku zo Slovenska nech sa neobávajú, lebo slovenské vojsko by
už sledovalo neskoršiu svoju kooperáciu s vojskami ZSSR a v prípade nemeckého a či
maďarského zásahu zo Slovenska by včas upozornilo sovietov, ak by samo nebolo vstave
čeliť týmto nástrahám. – Len keby sovieti dosiahli a dobre ovládli priestor Krakova,
nastala by možnosť prekvapujúceho a úspešného útoku roti Maďarom a umožnenie
ďalších operácií aj proti Nemcom z južných a západných hraníc Slovenska. Slovenské
vojsko by pripravilo a umožnilo totiž rýchly a hladký presun sovietskych vojsk cez
slovenské územie a samo by sa pripojilo k ťaženiu proti Maďarom. Bezpodmienečným
predpokladom však pre toto úspešné uskutočnenie by bola naprostá tajnosť vzájomnej
dohody a nijakým náznakom nezviklaná propaganda i spolupráca do tých čias Slovákov
s Nemcami i Maďarmi. – Tým by ZSSR razom a bezpečne urobil veľký a rozhodujúci
skok vo vojne na tomto priestranstve.
V rozhodujúcom okamihu slovenské vojenské vedenie by urobilo štátny prevrat.
Odstránili by sa neželateľné osoby z vedenia a zrušili by sa organizácie, ktoré boli
režimom jednostranne vytvorené. Slovenská vojenská diktatúra by našla vo všetkých
vrstvách národa porozumenie a podporu, čím by sa stav vecí hneď stabilizoval a
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poriadok udržal. Zrušila by vypovedanie vojny ZSSR a jeho spojencom, so súčasným
vypovedaním vojny Maďarom, čo by ju razom urobilo veľmi populárnou. Cez noc by
zneškodnila nemecké vojenské i civilné zariadenie na Slovensku a vytvorila možnosti pre
sovietske operácie veľkého rozmeru. Aj tu je predpokladom, že slovenská branná moc
by udržala svoju štátnosť, stala by sa však súčiastkou armád ZSSR a kooperovala by aj
s československými jednotkami na podklade vzájomnej nezávislosti, lebo inak by nastali
obapolné sváry a povážlivé konflikty.
Preto žiada sa, aby v prípade zásadného súhlasu zriadili sa permanentné komisie,
ktoré by kontakt udržovali na oboch stranách v blízkosti zázemí a mali ďalekosiahlu
vojenskú i politickú oprávnenosť. Na Slovensku by vec predbežne zostala vo vojenských
rukách a postupom času by boli priberané aj politické osobnosti. Tajná organizácia
slovenských boľševikov by tu sprostredkovala vzájomné styky, ale predbežne by sa do
vecí v záujme prirodzeného priebehu a priechodu a tak i zapojenia celého národa, okaté
nemiešala. Štátoprávne dedukcie by vyplynuli beztak po ukončení vojny, aby riešenie
vnútropolitické bolo v súlade so záujmami ZSSR. V doterajších ujednaniach sovietskočeskoslovenských treba vyhradiť Slovensku právo zaujať k nim svoje stanovisko a preto
styk Slovákov so ZSSR sa deje pokiaľ možno priamo.“
(1)

Po vypuknutí SNP nemecké velenie donútilo Čatloša a Malára vystúpiť v rozhlase
proti rozvíjajúcemu sa povstaniu. Vo svojich prejavoch vyzvali vzbúrené jednotky
slovenskej armády vrátiť sa späť do kasární a neklásť postupujúcim nemeckým
jednotkám odpor. Generál Čatloš dokonca pomáhal odzbrojiť bratislavskú posádku.
Potom utiekol na povstalecké územie, kde bol zaistený a prevezený do Moskvy. Po
vojne bol odsúdený na 5 rokov väzenia. Generál Augustín Malár bol Nemcami po
svojom návrate do Prešova zatknutý, vypočúvaný, potom odvlečený do
koncentračného tábora Sachsenhausen, kde našiel svoju smrť.

Citované podľa: Kol.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, zv. II. Bratislava 1998. ss. 240-241

24. Ústavný dekrét prezidenta republiky z 3. augusta 1944
3. 8. 1944
V predvečer vypuknutia SNP vydal prezident E. Beneš svoj ústavný dekrét o dočasnej
správe oslobodeného územia republiky, uverejnené v Úradnom vestníku československom č.
10/1944, ktorým správu oslobodeného územia zveril do rúk vládou menovaného delegáta,
čím zásadne poprel autoritu ilegálnej SNR.
„K návrhu vlády a po slyšení Státní rady ustanovuji:
Článek 1.
Na dobu, pokud sídlo vlády nebude na území republiky Československé, zřizuje
se úřad pro správu osvobozeného území. V jeho čele jest a za něj odpovídá člen vlády
jako její delegát (dále označovaný jako vládní delegát), jehož jmenuje a odvolává
president republiky k návrhu vlády. Zastupuje ho další člen vlády (zástupce vládniho
delegáta), jmenovaný a odvolávaný týmž způsobem, jenž mimo to řídí ony správní věci
osvobozeného území, které mu vládní delegát zvlášť svěří.(1)
Článek 2.
Vládní delegát provádí na osvobozeném území republiky usnesení vlády a při
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jeho správě zastupuje každého jednotlivého resortního ministra. V mezích příslušnosti
jednotlivých těchto ministrů koná vše, čeho je na osvobozeném území třeba k vedení
války, k udržení pořádku a k rychlému obnovení řádného státního života.
Článek 3.
Vládní delegát řídí sa při správě osvobozeného území právními předpisy
Československé republiky, vydanými do 29. září 1938, dále dekrety presidenta republiky
a právními předpisy československé vlády v zahraničí, vyhlášenými v “Úředním
věstníku československém”.
Pokud je to nezbytné a neodkladné, je vládní delegát oprávněn vydávati
prozatimní vládní nařízení, která sám podpisuje. Taková prozatimní nařízení buďtež
však neprodleně předložena vládě, která je buď schválí nebo nahradí vlastními
nařízeními.
Nařízení vládního delegáta, jakož i jejich schválení vládou nebo nařízení vlády je
nahrazující, buďtež uveřejněna v “Úředním listě vládního delegáta pro osvobozené
území”, jenž budiž zřízen, a v “Úředním věstníku československém”.
Článek 4.
Jakmile sídlo vlády bude na území Československé republiky, zaniká úřad pro
správu osvobozeného území, a ministerstvo vnitra provede jeho likvidaci.
Článek 5.
Tento ústavní dekret nabývá platnosti dnem vyhlášení a jeho provedením se
pověřují všichni členové vlády.(2)
Dr. Edvard Beneš v.r.
Dr. Šrámek v.r.
Bečko v.r., Dr. Feierabend v.r., div. gen. Ingr v.r., Masaryk v.r., Němec v.r., Lichner
v.r., Dr. Ripka v.r., Dr. Slávik v.r., Dr. Stránský v.r., div. gen. Viest v.r.“
(1)

(2)
(3)

Funkcia vládneho delegáta výrazne pripomína funkciu ministra s plnou mocou pre
správu Slovenska. Príchod vládneho delegáta Františka Němca na oslobodené územie
preto vyvolal ostrý konflikt, ktorý bol definitívne vyriešený Uznesením SNR zo 16.
októbra 1944 o vzťahoch SNR k vládnemu delegátovi, potvrdzujúcom autoritu SNR
pri správe oslobodeného územia.
Dekrét bol publikovaný až 14. novembra 1944.
Ján Bečko (1889-1972), rodák z Jasenia, okr. Brezno, Ladislav Karol Feierabend
(1891-1969), Sergej Ingr (1894-1956), Jan Masaryk (1886-1948), Rudolf Viest.

Citované podľa: Úřední věstník československý, číslo 10/1944.

25. Proklamácia vojenského revolučného vedenia

30. 8. 1944

Príprava ozbrojeného povstania slovenského ľudu proti vlastnej vláde a fašizmu
prebiehala od začiatku roku 1944. Rokovali politici, budovali sa sklady, zhromažďovali
zásoby, na vystúpenie sa pripravovali vlasteneckí vojaci a dôstojníci. V lete 1944 bola
situácia predovšetkým na strednom Slovensku už tak napätá, že 12. augusta 1944 vláda
vyhlásila na Slovensku stanné právo a 29. augusta 1944 na pomoc proti partizánom povolala
nemeckú armádu. Odpoveďou bolo otvorené vojenské vystúpenie povstalcov, známe ako
Slovenské národné povstanie. Velenie povstaleckých jednotiek v čele s pplk. Jánom Golianom
(1906-1945) ,narodený v maďarskom Dombóváre,(1) vydalo príkaz postaviť sa postupujúcim
nemeckým jednotkám na vojenský odpor a publikovalo Proklamáciu vojenského revolučného
vedenia.
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„Slovenskí dôstojníci, poddôstojníci a vojaci!
Zradcovská vláda povolala nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ
preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a
ostatným spojeneckým národom.
Títo zradcovia by chceli donútiť slovenského vojaka, aby bojoval proti našim a
ruským parašutistom a partizánom, ktorí prišli na Slovensko, aby nám pomohli brániť
našu vlasť a našu slobodu proti germánskym násilníkom, proti lupičom, banditom a
vrahom nášho národa i celého slovanského ľudu.
Slovenskí vojaci, videli ste na vlastné oči tie zverstvá, vypálené dediny, beštiálne
vraždenie bezbranných detí a žien v Rusku a všade tam, kde vkročil surový nemecký
vojak.
Zradcovská vláda vyzvala ústami zapredaného generála Čatloša slovenského
vojaka k tejto katovskej práci proti vlastnému národu.
V zastúpení veliteľa slovenského vojska, ako časti československej brannej moci,
generála Viesta,(2) vyzývam vás:
Vojaci, postavte sa na odpor nemeckým obsadzovacím jednotkám, bojujte tvrdo
a neúprosne proti votrelcom, zachovajte najprísnejšiu disciplínu a poslušnosť tým
veliteľom, ktorí vás povedú proti Nemcom.
Vyzývam vojakov záložníkov, aby sa okamžite hlásili v najbližších kasárňach.
Súčasne vyzývam žandárstvo, políciu a finančnú stráž, aby sa okamžite pripojili k
obrane vlasti.
V tomto hrdinskom boji za vlasť a za slobodu národa podporujú nás mohutné a
na všetkých frontoch víťaziace spojenecké armády. Deň čo deň prichádzajú k nám na
pomoc hrdinské zväzy spojeneckých, a najmä sovietskych parašutistov.
Naše skoré víťazstvo je zaistené!
Je len na nás, vojakoch, aby Slovensko bolo pred pustošením a krutým utrpením
zachránené.
Vojaci, konajte rýchle a s najväčšou rozhodnosťou! Slovenskí vojaci, do boja,
chráňte domovinu!“(3)
(1)

(2)
(3)

Generál J. Golian sa ako podplukovník slovenskej armády zapojil do príprav
Povstania. Po jeho začatí stál až do 7. 10. 1944 v čele 1. čs. armády na Slovensku. Bol
povýšený do hodnosti plukovníka a neskôr generála. Zahynul v nemeckom
koncentračnom tábore vo Flossenbürgu.
Generál Rudolf Viest - jediný slovenský generál v predmníchovskej česko-slovenskej
armáde, člen Štátnej rady a minister vlády v Londýne, od 7. októbra 1944 veliteľ 1. čs.
armády na Slovensku. Zahynul v nemeckom koncentračnom tábore vo Flossenbürgu.
Výzvu koncipoval Vavro Šrobár v noci z 29. na 30. augusta 1944.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava, ss.331-332.

26. Proklamácia predsedníctva Ústredného národného výboru
30. 8. 1944
Do odbojového hnutia sa v priebehu II. svetovej vojny na území Slovenska zapojilo
niekoľko skupín. Najznámejšie prúdy sa na Vianoce roku 1943 spojili do jednotného
odbojového orgánu – Slovenskej národnej rady. Okrem nej tu ale existovalo niekoľko iných
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skupín, z ktorých vyberáme skupinu okolo Vavra Šrobára. Po vypuknutí povstania uverejnila
Proklamáciu predsedníctva Ústredného národného výboru. Proklamácia bola prečítaná
v banskobystrickom rozhlase 30. augusta 1944.

„Predsedníctvo ústredného národného výboru vyzýva všetky národné výbory,
aby celou svojou silou podporovali vlasti verné slovenské vojsko v boji proti
nastupujúcemu vojsku nemeckému a proti ich domácim zradným pomáhačom.
Vyzývame všetkých štátnych, obecných a súkromných úradníkov, aby zostali na svojich
miestach, podporovali hrdinský boj nášho vojska a odmietli plniť také rozkazy
zradcovských vládnych činiteľov, ktoré by mohli podkopať jeho úspešný boj.
Vyzývame vás,
Aby ste napomáhali okamžitému narukovaniu záložného vojska, pomáhajte pri
zásobovaní vojska a partizánov, dávajte rýchle a hodnoverné správy nášmu vojsku
o pohyboch a sile nemeckého, nám nepriateľského vojska. Prinášajte každý obeť
bojujúcemu vojsku.
Zradcovia chystajú vo svojej zapredaneckej duši najväčšie pohromy, akých je
schopné ich čierne svedomie.
Chcú nás pripraviť
o česť pred slobodymilovnými národmi Európy. Nútia nás bojovať s vrahmi nášho
národa proti tým, ktorí vylievajú krv za slobodu ujarmených národov, a tak i za našu
slobodu.(1)
Chcú uvaliť na nás pečať zrady a zbabelosti.
Nikdy nebolo strašnejšej chvíle v dejinách nášho národa, ako je táto osudová
chvíľa. Slováci, myslite na svoje rodiny! Chráňte životy svojich žien a detí pred krutým
násilím vražedného nemeckého vojaka, ktorý nepozná zľutovania a vo svojej zúrivosti
a pomstychtivosti stratil všetky city ľudskosti a práva.
Vo chvíli, keď naše vojsko je odhodlané bojovať za našu česť, slobodu a právo,
nemôže a nesmie ani slovenské obyvateľstvo stáť stranou. So všetkým úsilím musí
vojsko podporovať, aby národ nezahynul, ale čím skôr dosiahol víťazstvo nad
nepriateľom.
Medzi sebou nebudeme trpieť kolaborantov a zbabelcov, ktorí zo ziskuchtivosti
a zbabelosti podkopávajú budúcnosť národa a ani v tejto vážnej dobe nepripoja sa
k nášmu boju.
Spomeňte si, že na všetkých frontoch sú Nemci bití, skladajú zbrane, ich vojaci
a generáli utekajú do zajatia. Nechceme byť spojencami porazených Nemcov
a Maďarov.
Povážte do akej hanby by Slovákov uvrhli a aký osud by očakával naše deti, keby
sme zotrvali v spojení v spojení s porazeným nemeckým národom. Víťaznými
spojeneckými vládami je náš štát, Československá republika zabezpečená na svojej
predvojnovej veľkosti.
Sme teda spojencami veľkých a víťazných národov. Musíme zostať verní svojim
spojencom, svojej cti a lepšej budúcnosti.
Nepripravme sa zradou niektorých zapredancov o priazeň mocných spojencov
a všetkých slobodymilovných národov celého svetra. Víťazstvo spojencov je isté a my
nesmieme dopustiť, aby nás stihol krutý osud porazeného národa v spojení
s Nemeckom.
Len odboj v rámci Československej republiky postaví nás do radu spojencov:
Zväzu sovietskych socialistických republík, Anglicka, Ameriky, Číny a ostatných
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spojeneckých národov a zabezpečuje nám radostnú budúcnosť víťazov.“
(1)

V. Šrobár týmto veľmi šikovne prepojil začínajúce SNP s bojom spojeneckej
protihitlerovskej koalície, deklaroval jednotu ČSR a zaradil ju i samotné Slovensko
medzi víťazné mocnosti.

Citované podľa: Prečan, V.: Slovensé národné povstanie, Dokumenty, VPL, Bratislava 1966, ss, 365-366

27. Deklarácia Slovenskej národnej rady

1. 9. 1944

1. septembra 1944 vystúpila z ilegality Slovenská národná rada a vydala Deklaráciu
SNR o prevzatí všetkej zákonodarnej a výkonnej moci na Slovensku do svojich rúk a o
pripojení sa slovenského národa ku spojeneckým národom.
„Všetky demokratické a pokrokové zložky a smery slovenského národa, ktoré
viedli neustály boj proti doterajšiemu fašistickému režimu na Slovensku a proti jeho
nacistickým nemeckým spojencom, utvorili dnešného dňa Slovenskú Národnú Radu ako
vrcholný orgán domáceho slovenského odboja.
Preto Slovenská Národná Rada ako jedine oprávnená hovoriť v mene
slovenského národa preberá dnešným dňom na celom Slovensku zákonodarnú moc, ako
i obranu Slovenska a túto moc bude vykonávať do tých čias, kým si slovenský národ
demokratickým spôsobom neurčí legitimných zástupcov.
Náš domáci odboj, tak ako bol dosiaľ vedený v úplnej zhode s československým
zahraničným odbojom,(1) chce i naďalej v jednote a spolupráci priviesť náš boj k
víťazstvu.
Sme za bratské spolužitie s českým národom v novej Československej republike.
Ústavoprávne, sociálne, hospodárske a kultúrne otázky republiky budú vzájomnou
dohodou definitívne usporiadané zvolenými zástupcami slovenského a českého ľudu v
duchu demokratických zásad, pokroku a sociálnej spravodlivosti.
Popri politickom oslobodení naším cieľom je zabezpečiť krajší a šťastný život
sociálne slabým vrstvám národa, menovite slovenskému robotníkovi a roľníkovi. V
záujme zvýšenia životnej úrovne národa sme za spravodlivé rozdelenie národného
dôchodku, za novú úpravu vlastníctva a držby pôdy v prospech malých roľníkov.
Robotník nech má mzdu primeranú zvýšenej úrovni a podiel na výsledku svojej práce.
Čo najrozhodnejšie odmietame a odsudzujeme protidemokratické a násilnícke
výčiny a názory ľudáckeho režimu u nás. Slovenský národ nemal nič spoločného so
spojenectvom s hitlerovským Nemeckom. Naopak, celým svojím zmýšľaním a
presvedčením bol vždy na strane spojencov, čo pri každej vhodnej príležitosti doma i na
fronte potvrdil skutkami. Slovenský národ v súlade s našimi národnými tradíciami
rozhorčene odmietol tisovsko - zradu na Slovanstve, ktorou ľudácky režim hnal
slovenský národ do boja proti bratskému národu ruskému a ostatným slovanským
národom.
Dnešným dňom sa slovenský národ manifestačne pripojuje k spojeneckým
národom, ktoré svojim bojom a veľkými obeťami zabezpečujú slobodný a demokratický
život národom celého sveta, a tak i nášmu malému národu. Všetkými silami chceme
prispieť k rýchlemu skončeniu tohto zápasu o slobodu.
V týchto dejinných chvíľach poskytneme každú mravnú a hmotnú pomoc našej
slovenskej bojujúcej armáde a partizánom. Voláme celý národ do zbrane a do boja proti
našim odvekým nepriateľom a ich tunajším prisluhovačom, aby všetci Slováci mohli si v
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slobodnej Československej republike zariadiť život podľa svojej vôle.
Nech žije naša spravodlivá vec!
Sláva Československej republike!
Banská Bystrica 1. septembra 1944.
Slovenská Národná Rada“
(1)

Ako dokladujú ostatné dokumenty, spolupráca so zahraničným odbojom nebola vôbec
jednoduchá, ale autori Deklarácie nechceli na túto skutočnosť upozorňovať.

Citované podľa: Rákoš, E., Rudohradský, Š.: Slovenské národné orgány 1943-1968, Slovenská archívna správa,
Bratislava 1973, s.539.

28. Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 1/1944 Zb. n. SNR
1. 9. 1944
Spolu s Deklaráciou vydala Slovenská národná rada Nariadenie o vykonávaní
zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci na Slovensku, ktoré sa stalo základom nového
štátoprávneho systému na Slovensku a z ktorého sa odvíjala väčšina ďalších právnych
dokumentov SNR v rokoch 1944-1945.
„Slovenská národná rada nariaďuje:
§ 1.
Slovenská národná rada vykonáva celú zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc na
Slovensku.
§ 2.
Všetky zákony, nariadenia a opatrenia ostávajú v platnosti, pokiaľ neodporujú
duchu republikánsko-demokratickému.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda ihneď účinnosti.(1)
V Banskej Bystrici dňa 1. septembra 1944
Slovenská národná rada“
(1)

Nariadenie č. 1. bolo zrušené až nariadeniami SNR č. 27 a 30/1945 Zb. n. SNR.

Citované podľa: Nariadenie č. 1/1944 Sb. n. SNR.

29. Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 4/1944 Zb. n. SNR
1. 9. 1944
Ďalším dôležitým nariadením z 1. septembra 1944 bolo ustanovenie o rozpustení
fašistických strán a organizácií na Slovensku.
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„Slovenská národná rada nariaďuje:
§ 1.
Slovenská národná rada rozpúšťa Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu (HSĽS),
Deutsche Partei (DP), Magyar Nemzeti Párt, Hlinkovu gardu (HG), Freiwilige
Schutzstaffel (FS), Hlinkovu nládež (HM) a Deustche Jugend (DJ) a všetky ich složky a
pridružené organizácie.
§ 2.
Celý majetok sdružení uvedených v § 1 prepadá v prospech štátu.
§ 3.
Akákoľvek členská činnosť v rámci rozpustených sdružení (§ 1) a organizované
uskutočňovanie ich programu trestá sa žalárom do 5 rokov a peňažitým trestom do 500
000 korún slovenských.
§ 4.
Toto nariadenie nadobúda ihneď účinnosti.
Slovenská národná rada.“
Citované podľa: Nariadenie č. 4/1944 Sb. n. SNR.

30. Uznesenie tajného zasadnutia SNR z 29. septembra 1944
29. 9. 1944
Na svojom tajnom zasadnutí sa Slovenská národná rada vyslovila za obnovenie
jednotnej Česko-slovenskej republiky, ktorá mala spojovať oba jej národy - Čechov a
Slovákov na základe princípu rovný s rovným. Jednoznačne deklarovala, že na Slovensku
bude o ďalšom vývoji rozhodovať SNR.
„1. Slovenská národná rada ako vrcholný revolučný orgán domáceho odboja, v
ktorom sú zastúpené všetky politické zložky a ideové demokratické smery, osvojuje si
vedenie domáceho odboja po stránke zákonodarnej, vládnej a výkonnej. Toto stanovisko
je vyjadrené v § 1 nariadenia Slovenskej národnej rady z 1. septembra 1944 č. 1 Zb. n.
SNR. Vedenie zahraničného odboja a všetky otázky, týkajúce sa zastupovania štátu voči
spojencom a ostatnému zahraničiu, prislúchajú prezidentovi, vláde a Štátnej rade ako
vrcholným revolučným orgánom zahraničného odboja.
2. Tejto zásady sme se dôsledne držali v ilegálnej práci, od prvého dňa povstania
až dosiaľ, a považujeme ju za jedine možnú aj pre budúcnosť, kým nebudú zvolení
demokratickým spôsobom legitímni zástupcovia ľudu.
3. Už v zásadnom dohodnutí politických zložiek spred Vianoc 1943, ďalej v
Deklarácii Slovenskej národnej rady z 1. septembra 1944, ako aj vo všetkých
podstatných politických prejavoch zastávali sme konzekventne toto stanovisko: Sme za
Československú republiku ako samostatný a spoločný štát dvoch slovanských národov,
Čechov a Slovákov, na základe princípu rovný s rovným. Definitívne ústavnoprávne
usporiadanie ČSR prevedú legitímni zástupcovia týchto dvoch národov.
4. V záujme zaistenia medzinárodného postavenia ČSR prijali sme zásadu
štátoprávnej kontinuity Republiky s tým, že vnútropoliticky jednotlivé časti ČSR
nemôžu nadväzovať na právny stav, vytvorený všestranným politickým vývojom. Iba
postupne bude možné nahradiť rozličné opatrenia, ktoré sú v rozpore s horeuvedenými
zásadami. Táto zásada je vyjadrená v § 2 nar. Slovenskej národnej rady č. 1/1944 Zb. n.
SNR.
Skutočným vývojom v dôsledku potrieb zahraničného i domáceho odboja boli

233

prekonané mnohé podstatné právnické princípy ústavy z roku 1920 a revolučné orgány
v zahraničí v nejednom ohľade sa od nich odklonili, preto sme toho názoru, že táto
ústava ako celok nemôže byť podkladom vnútropolitickej úpravy pomerov v ČSR.
5. V duchu týchto zásad pokladáme za prirodzenú a bezpodmienečne potrebnú čo
najužšiu vzájomnú spoluprácu predstaviteľov domáceho i zahraničného odboja. Úspech
tejto spolupráce vidíme v tom, že si - pokiaľ to okolnosti dovolia - vopred obapolne
oznámime podnikania a opatrenia zásadnej povahy.
6. Stanovisko čsl. vlády v telegrame č. 311-355 z 24. septembra ohľadom
vládneho delegáta na oslobodenom území považujeme za prekonané slovenským
povstaním a terajším skutočným stavom, vedeným podľa spomenutých zásad.
Stanovisko vlády v otázke pomeru vládneho delegáta voči domácim revolučným
orgánom, najmä jeho absolútna nadriadenosť nad ľudovými domácimi orgánmi, prieči
sa princípu demokracie a úplne znehodnocuje domáci odboj.
Prítomnosť člena československej vlády na našom území v záujme spolupráce
vítame.“
Citované podľa: Rákoš, E., Rudohradský, Š.: Slovenské orgány 1943-1968, Slovenská archívna správa,
Bratislava 1973, s. 541.;

31. Návrh stanoviska československých socialistov k uzneseniu SNR z
29. 9. 1944
18. 10. 1944
Dňa 18. októbra 1944 skupina socialistov v Londýne v čele s J. Stránským spracovala
návrh ďalšieho postupu k riešeniu česko-slovenských vzťahov. Dokument obmedzoval
postavenie SNR iba na orgán povstalecký a záporne sa vyjadroval k možnosti
autonomistického alebo federatívneho prístupu. Riešenie všetkých dôležitých otázok hodlal
odložiť až na neskoršiu dobu, v presvedčení, že sa situácia po skončení vojny zmení v
prospech predvojnových oficiálnych štruktúr, stojacich na pozíciách čechoslovakizmu.
„1. Považujeme Slovenskou nár. radu především za povolanou politickou
představitelku slovenského povstání proti Němcům.(1) Její zjednodušené rozvrstvení ve
dvě složky stejně početné slouží patrně šťastně jejímu revolučnímu účelu a je
nepochybně i slibným nástupem k dalšímu vnitropolitickému vývoji na Slovensku.
Prakticky je činnost Národní rady slovenské naplnění oné představy, kterou čs. vláda
má o revoluční kompetenci oblastních lidových zastupitelstev, kde a dokud
československá vláda, volené národní výbory a čs. úřady nemohou konati svoje
povinnosti. Záleží-li Slov. nár. radě na tom, aby se ve svém memorandu představila jako
orgán čs. vládě ne podřízený, ale koordinovaný, je to in camera neškodné - uškodit by
mohla spíše polemika, která by zveřejnením tohoto stanoviska Slov. nár. rady autoritu
čs. vlády v zahraničí snížila...
3. Ve známé otázce o národní svébytnosti Slováků nebuď zapomenuto, že zdařilá
snaha o vymanění Slováků z někdejší státní svrchovanosti uherské a o uznání státní
svrchovanosti československé na versaillské mírové konferenci i ústavní listina
československého státu byla podložena představou československé jednoty národní.
Chtějí-li tety dnes Slováci, jak také poselství Slovenské národní rady svědčí, žíti a
vyvýjiti se jako národ svébytný, od národa českého odlišný, nezbývá, než aby se Čaši a
Slováci o všech politických důsledcích této skutečnosti nově dohodli. K sjednání takové
dohody není ovšem na české straně nikdo oprávněn, dokud ho nezplnomocnil český
národ, jako by k ní nebyl oprávněn nikdo na straně slovenské bez pověření národem
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slovenským. I když platnou československou ústavu může změniti jen československá
legislativa společná, t.j. řádně zvolené československé Národní shromáždění, jest dnes
zdostatek patrno, že není možné nové ústavní řešení jiné, než k jakému by přistoupila
většina zástupců českých a většina zástupců slovenských, jak to ostatně od založení čs.
Národního výboru v Paříži opětovně bylo povolanými autoritami československé
zahraniční akce zdůrazněno...
5. Není-li k určování ústavních forem za dalšího trvání československého státu
legitimována ani celá zahraniční akce, je-li k tomu povolán jen český a slovenský lid,
směla by si v tom tím méně osobovat nějaké separátní stanovisko zahraniční odnož
jedné československé strany. Po této stránce může nám jít jen o obecnou linii našeho
postupu ve vládě a ve Státní radě, a i ta se může dodržovat jen s výhradou, že nijak
neváže stranu doma. ... A tu se tedy odvažujeme tvrdit a míníme s hořejšími výhradami
zastávat, že ani za předpokladu a při obecném uznání české a slovenské národní
svébytnosti není důvodu, aby se ve společném státě Čechů a Slováků autonomistickým
nebo dokonce federativním rozdělením vnitropolitický život zkomplikoval a aby
demokratický proces legislativy, vlády a správy ztěžkopádněl, anebo aby se takovým
rozdělením společný stát sám stal nutným a ustavičným zdrojem dalšího a
pronikavějšího vývojového odlišení obou národů, které by nakonec i samu jednotu státu
ohrozilo...“
(1)

Tato formulácia vylučuje jej právomoci po skončení povstania, alebo
národnooslobodzovacieho boja.

Citované podľa: Klimeš, M., Lesjuk, P., Malá, I., Prečan, V.: Cesta ke květnu, ČSAV, Praha 1965, ss. 276-177.

32. Nariadenie SNR o dočasných plnomocenstvách
23. 10. 1944
V čase, kedy už bolo zrejmé, že povstalecké vojská nevydržia tlak nemeckých jednotiek
a obrana celistvého povstaleckého územia sa zrúti, vydala SNR svoje nariadenie č. 40/1944
Zb. n. SNR zo dňa 23. októbra 1944 o dočasných plnomocenstvách Predsedníctvu SNR a
členom SNR, ktoré umožňovalo, aby Slovenská národná rada mohla pokračovať vo svojej
činnosti v nových podmienkach hroziacej ilegality.
„Slovenská národná rada uzniesla sa na tomto nariadení:
§ 1.
Právomoc Slovenskej národnej rady, stanovená v § 1 nariadenia Slovenskej
národnej rady č. 1/1944 Sb. n. SNR, a právomoc ústredných úradov, zriadených podľa
nariadení Slovenskej národnej rady č. 3 a 8/1944 Sb. n. SNR, sa dočasne prenáša na
predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
§ 2.
1. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže právomoc, uvedenú v § 1
preniesť na jednotlivých svojich členov.
2. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, poťažmo jeho členovia môžu k
vykonávaniu svojej právomoci pribrať si podľa potreby spolupracovníkov.
§ 3.
Každý člen Predsedníctva Slovenskej národnej rady môže si určiť svojho
zástupcu, prípadne nástupcu.
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§ 4.
Platnosť tohto nariadenia pominie uznesením pléna Slovenskej národnej rady,
ktoré má Predsedníctvo zvolať, keď to navrhne aspoň polovica členov Slovenskej
národnej rady.
§ 5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť ihneď a vykoná ho Predsedníctvo Slovenskej
národnej rady.(1)
Slovenská národná rada“
(1)

Paragraf 5, nebol publikovaný v Zbierke nariadení SNR.

Citované podľa: Nariadenie č. 40/1944 Sb. n. SNR.

33. Dohoda delegácie SNR s prezidentom ČSR

23. 10. 1944

V čase od 13. októbra 1944 do 14. novembra 1944 prebehli v Londýne rozhovory o
pomere SNR a česko-slovenskej vlády v emigrácii. Delegácia SNR v zložení Ján Ursíny,
Ladislav Novomeský a Mirko Vesel (1903-1976), rodák zo Zvolena, v rozhovoroch
vychádzala z uznesenia Slovenskej národnej rady z 29. septembra 1944. Londýnska vláda
formulovala svoju odpoveď 23. októbra 1944, ktorá sa stala základom ďalšej dohody.
Stanovisko londýnskej vlády k dohode charakterizuje depeša ministra H. Ripku
československým zastupiteľským úradom v Ankare, Moskve, Paríži, Washingtone a Ženeve zo
16. novembra 1944.
„... Jak patrno, došlo mezi delegací a presidentem republiky ve všech zmíněných
podstatných otázkách k dohodě, což bylo oběma stranami obapolně potvrzeno.(1)
President dále naznačil, jaký jest jeho osobní názor ... o politické struktuře Republiky.
Představuje si, že bude centrální sněm, president republiky a vláda republiky, dále že
Republika bude složena ze čtyř zemí, Čechy, Morava, Slovensko, Podkarpatská
Ukrajina, dále že každá země bude mít Zemský sněm a zemskou exekutivu, že každá
země bude rozdělena na okresy s okresním zastupitelstvem a okresní exekutivou, a na
obec s obecním zastupitelstvem a obecní exekutivou. V nové úpravě správy podstatné
bude to, že bude všeobecná decentralizace se shora dolů, t.j. z ústředního parlamentu,
provede se decentralizace zákonodárné pravomocí do zemských sněmů, dále do
okresních i obecních zastupitelstev a z dosavadní pravomoci vlády bude v revidované
ústavě převedena nová část kompetence nejprve do zemských exekutiv a pak do
exekutiv okresních a obecních. Při tom si president představuje, že se nejprve navzájem
dohodneme, jaký bude třeba dáti stupeň zákonodarné a exekutivní kompetenci zemské
správě Slovenska a podle toho pak upravíme kompetenci zemských správ ostatních
(Čech, Moravy a Podkarpatské Ukrajiny). ...
Stejně projevil president své osobní stanovisko ve věci národa. President vždy
hájil a hájí stanovisko jednotného národa československého. Některé národní znaky a
vlastnosti jsou nám totožné, jiné poněkud odchylné, ale obě části národa mají tolik
kulturních a ideových hodnot společných, že není druhého národa, nebo není druhých
dvou národů, které by měly situaci podobnou. Češi a Slováci jsou si dvě rovnocenné,
rovnoprávné a stejně vyspělé části jednoho a téhož národa. President by pokládal však
za nepřípustné toto stanovisko komukoli vnucovat a žádá, aby v těchto věcech byla v
Republice plná tolerance. Odmítá zejména, že by se snad mělo nařizovat, vnucovat nebo
zákonně předpisovat, že existuje národ československý. Usnést, odhlasovat nebo nařídit,
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že je buď národ český a národ slovenský nebo národ československý je prostě
absurdní...
c) vláda se ve své schůzi dne 23. října 1944 usnesla na odpovědi, ze které vyjímám
zejména toto:
Vláda hned po zahájení povstání na Slovensku vzala s uspokojením na vědomí, že
se Slovenská Národní rada ustavila jako vedoucí politický orgán tohoto odboje, starajíc
se politicky, administrativně a organisačně o všechno, čeho třeba k úspěšnému jeho
vedení.(2)
2. Odvolávajíc se na své vyhlášení o Národních výborech, vláda bere na vědomí
nařízení Slovenské Národní rady č. 1. v samozřejmém předpokladu, že všechna nařízení
a jiné akty Slovenské Národní rady podléhají dodatečnému schválení, revizi nebo
změnám, které by provedli svobodně zvolení zástupci lidu.
3. Vláda, stojíc na zásadním stanovisku o právní kontinuitě ČSR trvá na ústavě z
roku 1920, připouštějíc jen ty nezbytné změny, kterých si vyžaduje mimořádná situace
vytvořená válkou, vedením boje a rekonstrukčními potřebami přechodného údobí.
Jinak ústava zůstává v platnosti až do své právoplatné změny, která bude převedena
demokraticky zvoleným Národním shromážděním.
4. Vláda bere na vědomí, že Slovenská Národní rada zastává stanovisko, aby
Československá republika byla samostaným a společným státem tří slovanských národů,
Čechů, Slováků a Karpatských Ukrajinců, na základě principu rovného s rovným.
Vláda plně respektuje toto stanovisko jako každé stanovisko k této otázce, které je
slučitelno se samostatností, územní nedílnosti a nezávislosti Československé republiky a
které podporuje její vnitřní sílu, rozkvět a soudržnost.(3) Vláda se ovšem nepokládá za
kompetentní, aby prejudikovala konečné ústavoprávní uspořádání ČSR, o kterém
mohou rozhodovat jen svobodně voleni zástupci lidu po osvobození celé Republiky... (4)
5. Vláda velmi oceňuje přání Slovenské Národní rady po vzájemné spolupráci
činitelů domácích a zahraničních a konstatuje, že takto nutná spolupráce je tím
snadnější, protože se všichni bez rozdílu shodujeme v těchto cílech a zásadách:
1. boj se vede všemi společně za osvobození a obnovení nezávislé ČSR v jejích
předmnichovských hranicích.
2. Osvobozená Republika bude se ve své zahraniční politice opírat o
československo-sovětské spojenectví, které tvoří úhelný kámen jejího
bezpečnostního systému a o přátelsky spojenecké svazky s velmocemi západními, jakož i
s novými demokraciemi středoevropskými, zejména polskou a jugoslávskou.
3. Republika bude národním státem rovnoprávných Čechů, Slováků a s nimi
spojených Karpatských Ukrajinců.
4. Ústavoprávní, sociální, hospodářské a kulturní otázky Republiky budou
vzájemnou dohodou definitivně uspořádány zvolenými zástupci slovenského a českého
lidu v duchu demokratických zásad pokroku a sociální spravedlnosti.
Konečně vláda schválila dohodu, uzavřenou 16. října 1944 mezi ministrem
Němcem jako vládním delegátem a Slovenskou Národní radou o vzájemné spolupráci, a
to v tom smyslu, jak o tom píši výše.
d) Z toho, co jsem tu uvedl, je patrno, že se ve všech důležitých věcech dospělo s
delegáty Slovenské Národní rady k plně uspokojujícímu vyjasnění jednotlivých otázek i
k dohodě o všem podstatném, jak pro nynejší fázi našeho politického zápasu, tak i pro
budoucnost. Stručně řečeno, jeví se v tomto:
1. President i vláda uznávají Slovenskou Národní radu jako vedoucí politický
orgán na Slovensku, do jehož rukou bude s postupem osvobozování Slovenska
odevzdávána správa Slovenska, a to v plné dohodě s vládním delegátem ministrem
Němcem.
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2. Slovenská Národní rada uznává bez jakýchkoli výhrad presidenta Republiky,
který zůstává ve své funkci až do toho času, pokud nebude provedena demokratickým
způsobem nová volba presidenta.
3. Pokud nebude možno otvořit doma novou vládu, vláda toho času v Londýně je
prostě uznávána jako vláda Republiky.
4. Do té doby bude se také postupovat v plné shodě a ve vzájemném porozumění
mezi vládou a Slovenskou Národní radou a vůbec mezi politickými činiteli domácími a
těmi, kteří jsou v zahraničí.
5. V tomto smyslu, jak to výše formuloval president republiky, v dané chvíli vláda
toho času v Londýně podá demisi a doma se vytvoří nová vláda.
6. Ústava z r. 1920 zůstává jako základ a vodítko až do právoplatné změny,
kterou provedou legitimní zástupci po osvobození celé Republiky. Pokud ústava v
jednotlivých svých ustanoveních byla už změněna nebo změněna ještě bude, nebudeme
se vracet k starému úplnému jejímu uplatnění.
7. Ve věci slovenského národa president republiky zastává stanovisko výše
uvedené, které spočívá v tom, aby byl plný respekt a tolerance jak koncepce českého
národa, tak koncepce slovenského národa, i koncepce československého národa. Vláda
respektuje vyhlášené stanovisko Slovenské Národní rady.
8. Plná je shoda v tom, že o příštím ústavoprávním uspořádání Republiky
pravoplatně budou moci rozhodovat jen zvolení zástupci lidu po osvobození celé
Republiky. Vláda při tom zastává stanovisko, že o poměru Čechů a Slováků má
rozhodnout většina svobodně zvolených zástupců českých a většina svobodně zvolených
zástupců slovenských...“
Ripka.“
(1)
(2)
(3)
(4)

Depeša H. Ripku bližšie osvetľuje priebeh a výsledky rokovaní, preto sme do zborníku
zaradili ju, namiesto stručnejšej odpovedi vlády na uznesenie SNR.
Stanovisko SNR k odpovedi vlády viď. dokument „Uznesenie tajného zasadnutia
SNR z 29. septembra 1944 29. 9. 1944“ tejto kapitoly.
Stanovisko vlády jednoznačne preferovalo všetky prvky uznávajúce v akejkoľvek
podobe jednotu ČSR pred ostatnými, nie menej závažnými prvkami stanoviska SNR.
Taktiku odsúvať rozhodnutia až na obdobie po skončení vojny podrobnejšie približuje
dokument Návrh stanoviska československých socialistov k uzneseniu SNR z 29. 9.
1944 z 18. 10. 1944 tejto kapitoly.

Citované podľa. Prečan, V.: Slovenské národné povstanie. Dokumenty, VPL, Bratislava 1965, ss. 837-842.

34. Memorandum delegácie SNR

2. 11. 1944

V priebehu rokovaní delegácie SNR s vládou v Londýne predložili predstavitelia
Slovenskej národnej rady prezidentovi E. Benešovi Memorandum delegácie SNR, obsahujúce
odpoveď na stanovisko vlády z 23. októbra 1944, dokazujúce, že dohody SNR a vlády neboli
až tak jednoznačné, ako i prezentoval H. Ripka vo svojej depeši.
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„Pán prezident,
podávajúc svoje pripomienky k stanovisku, ktoré ste ráčili zaujať k uzneseniu
Slovenskej národnej rady zo dňa 29. septembra 1944, považujeme za potrebné úvodom
uviesť pri riešení vzájomného vzťahu Čechov a Slovákov niektoré zvlášť dôležité
okolnosti.
Nikdy ešte v dejinách slovenského národa sa nestalo, že by sa Slováci s takou
spontánnou jednomyseľnosťou postavili do boja, ako sa to stalo 29. augusta 1944...
Išli do tohto boja s najväčším odhodlaním za obnovenie demokratickej
Československej republiky, a to všetci, i tí, ktorým tzv. slovenský štát doniesol určité
výhody či už rázu osobného alebo hospodárskeho. Dokázali tak, že cit spolupatričnosti s
bratským národom českým, myšlienka slovanská, túha po opravdivej slobode a
demokracii, ktorých splnenie hľadajú v obnovenej ČSR, sú im vyššie ako egoistické
zájmy jednotlivcov. Boli si vedomí i toho, že súc vo výhodnejšom postavení ako bratia
Česi, povinní sú vztýčiť zástavu republiky i za nich a takto legitimovať i oprávnenosť
nášho zahraničného odboja.
Táto šľachetná snaha, vytrysknuvšia z duše celého nášho národa, však zaväzuje.
Zaväzuje k tomu, aby obnovená ČSR bola vybudovaná na základoch absolútnej
rovnocennosti a rovnoprávnosti Slovákov a Čechov. ... Keď by sa však veci vyvinuli
inak, znamenalo by to zničenie týchto vysokých hodnôt, tak krásne dokumentovaných a
možno nikto nikdy by ich nebol viac v stave vytvoriť. Toto sú pohnútky, ktorými bola a
je vedená SNR a ony sú jej vodítkom pri kladení základov obnovenej Československej
republiky. Z toho i vyplýva jej uznesenie.
Pripomienky k bodu 1-3.
SNR pokračovala a bude v budúcnosti pokračovať tak, aby medzinárodné
postavenie ČSR bolo zaistené. Preto vo svojom uznesení jasne vypovedala, že vedenie
zahraničného odboja prislúcha prezidentovi a vláde. Proti všetkému, čo tieto orgány na
poli medzinárodnom vykonali, nevzniesla žiadne námietky, čo znamená, že s ich
vykonaním vyslovila svoj súhlas. Toto stanovisko SNR platilo nielen na minulosť, ale aj
pre budúcnosť s tým, že ak to len okolnosti dovolia, bude o vážnejších veciach, ktoré
majú byť na poli medzinárodnom podniknuté, vopred informovaná, aby mohla zaujať
svoje stanovisko. SNR týmto definitívne zamedzila, aby sa vytvorila podobná situácia
ako v Poľsku alebo v Juhoslávii.(1) Naproti tomu SNR v rámci možností bude vopred
informovať prezidenta i vládu o vážnejších konaniach domáceho odboja tak, aby i oni
mohli prejaviť k nim názor.
Je rozdiel v nazeraní SNR na prezidenta a vládu. Prezident zostáva vo svojej
funkcii až do toho času, kým nebude prevedená doma demokratickým spôsobom nová
voľba prezidenta. Naproti tomu je na jednakom stanovisku s prezidentom, že vláda
svoju činnosť v Londýne začala a v Londýne skončí. To znamená, že započne doma
ihneď účinkovanie vláda nová, menovaná v dohode s domácimi činiteľmi a
zodpovedajúca ideovému rozvrstveniu a zmýšľaniu ľudu doma. Preto je zvlášť dôležité,
aby názorové diferencie medzi prezidentom a SNR boli odstránené alebo aspoň na
minimum znížené.
Teoreticky je správné, že je jeden odboj - lebo jeden je jeho cieľ - obnovenie
demokratickej ČSR. Prakticky je však rozdelený na dve čiastky, a to odboj zahraničný a
odboj domáci, ktoré sa pre technické prekážky nemôžu o všetkom a vždy vopred
dohodnúť. Domáci odboj chce v úplnej zhode so zahraničným odbojom pracovať a
žiada pre seba to isté. Nemôže tedy vzniknúť nebezpečenstvo rozporov, tým viac, že
domáci odboj všetky svoje konania usmerňuje podľa priania a názorov veľkej väčšiny
národa doma. A tieto musia byť, samozrejme, smerodatné i pre vládu.
Pripomienky k bodu 4:
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Stanovisko SNR, že ústava z roku 1920 nemôže byť ako celok podkladom
vnútropolitickej úpravy pomerov ČSR, neznamená, že SNR túto ústavu ako celok
odmieta a neuznáva. I SNR ju uznáva ako základ a vodítko až do právoplatnej zmeny,
ktorú prevedú legitimní zástupcovia národa českého, národa slovenského a
Podkarpatských Ukrajincov. Uznávať ju však v jej úplnosti znamenalo by, že všetky
opatrenia, urobené prezidentom, vládou a SNR, ktoré sú v rozpore s ňou, boli by
neplatné. Nakoľko niektoré jej ustanovenia bude treba meniť, je správne, že nebudeme
sa k jej starému úplnému uplatňovaniu vracať.
Pripomienky k bodu 5:
Záležitosť vládneho delegáta je vybavená tým, že prezident a vláda (vláda podľa
rozhlasového prejavu ministra dr. Juraja Slávika urobeného dňa 27. októbra 1944 a
ministra dr. Ripku zo dňa 1. novembra t.r.) vzali so súhlasom na vedomie uznesenie
Predsedníctva SNR zo dňa 16. októbra 1944, v dohode s ministrom Nemcom, podľa
ktorého odovzdá správu oslobodeného územia slovenského, prevzatého od sovietskeho
velenia, Slovenskej národnej rade a táto ho bude spravovať vo svojej právomoci tak ako
územie oslobodené po 29. auguste. Delegácia SNR kvituje toto stanovisko s tým, že
samozrejmým jeho dôsledkom je úprava dekrétu vládneho delegáta. Úprava dekrétu
neodďaľuje však odovzdanie územia do správy SNR.
Politická štruktúra Československej republiky.
V otázke politickej štruktúry obnovenej ČSR delegácia SNR nie je kompetentná
menom SNR zaujať stanovisko. Bude to úlohou demokraticky zvolených zástupcov
slovenského národa, aby s tak isto demokraticky zvolenými zástupcami českými a
zástupcami Podkarpatských Ukrajincov uskutočnili definitívnu úpravu ústavy. Vítame
však stanovisko pána prezidenta, že riešenie, ktoré bude z hľadiska slovenského
potrebné, bude vzaté za základ riešenia celkového.
V Londýne dňa 2. novembra 1944

Za Slovenskú národnú radu sme
s prejavom úprimnej oddanosti
Ján Ursíny (v.r.)
pplk. Vesel (v.r.)
L. Novomeský (v.r.)“

(1)

V oboch týchto štátoch došlo k zásadnému rozkolu medzi najdôležitejšími zložkami
domáceho i zahraničného odboja.

Citované podľa: Plevza, V. a kol.: Dejiny Slovenského národného povstania, 3. zväzok Dokumenty, Pravda,
Bratislava 1984, ss. 499-500.

35. Prejav prezidenta Slovenskej republiky J. Tisa v Banskej Bystrici
30. 10. 1944
Po dobytí Banskej Bystrice nemeckými jednotkami bola v meste zorganizovaná
slávnostná prehliadka vojsk, spojená s vyznamenávaním nemeckých vojakov.
Vyznamenávania sa zúčastnil i prezident SR Jozef Tiso, ktorý tu vystúpil s politickým
prejavom.
„...Prišiel som do Banskej Bystrice, aby som dal zasa výraz podobnému
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zámeru.(1) Vtedy, ako som povedal, patrila moja cesta istému zámeru: ideí sjednoteného
štátneho územia a sjednoteného slovenského ducha, tomuto chcem dať výraz a tomuto
dávate výraz spolu so mnou vy všetci oslobodení a tu prítomní. Oslobodením Banskej
Bystrice bola zasypaná priepasť do nášho štátneho územia, ktorú odveký náš protivník
vykopal túto priepasť aj do nášho slovenského národa, aby ho na večné veky zabil, zničil
a pochoval. Tohto si musíme byť vedomí, lebo ani dnešný boj na Slovensku sa nevedie
pre nič inšie, ako v prvom rade pre život slovenského národa. Pre život slovenského
národa vrhli sa naši nepriatelia útokom aj proti slovenskému štátu, v ktorom štáte musí
vidieť každý rozumný človek, a to nielen Slovák, ale aj nepriateľ, najvhodnejší nástroj
národného vzrastu a slovenského života. Kto chce ubiť národ, musí mu najprv rozbiť
štát. Keď mu rozbije štát, s národom si ľahko poradí...(2)
14. marca roku 1939 k menu “slovenský národ” pristúpilo slovo slovenský “štát”.
K pôvodnej prekážke, ktorou bol národ, pridala sa prekážka druhá - štát. Samozrejme
starý nepriateľ, ktorý dávno horel nenávisťou proti nám, ktorý chcel zničiť slovenský
národ, keď popri národe povstal aj štát slovenský, usiloval sa urobiť všetko, aby mu
slovenský štát z cesty vyhol...
Najväčší nepriateľ slovenského národa a samozrejme aj slovenského štátu Beneš - vedel, že sa tu dva štáty nepomestia.(3) Vytisnúť slovenský štát zdalo sa
hračkou. Naštvať ale Slovákov proti vlastnému štátu, vedel, že je absurdum. Za päť
rokov skúsil každý Slovák, čo znamená pre Slováka slovenský štát. Od robotníka počnúc
až po najvyššieho inteligenta, všetci Slováci videli, že len slovenskému štátu môžu
ďakovať za svoj chlieb a existenciu. Beneš dobre vedel, že to nepôjde takto
presvedčených Slovákov chcieť dostať proti slovenskému štátu. Sami ste mali možnosť
pozorovať, kto všetko sa dal nahuckať, naverbovať do partizánskych bojov proti
slovenskému štátu. Videli ste tam robotníka, roľníka, statočného inteligenta,
remeselníka alebo živnostníka? Tí všetci sa držali tak, ako - dnes to už môžem povedať tých tritisíc parašutistov, čo nám sem nahádzali, ktorých ako slovenských zajatcov
donútili vstúpiť do tzv. československej armády; títo parašutisti hľadali tu dôverníkov,
len čo sa dostali na našu zem a odkazovali: povedzte v Bratislave, že sme neprišli
bojovať proti slovenskému štátu. Dali sme sa naverbovať len preto, aby sme sa dostali
domov. My zostaneme verní slovenskému národu a štátu.
Beneš dobre vedel, že sa Slováci nedajú nahuckať. Preto nemohol vydať heslo, do
boja proti slovenskému štátu. Heslo, ktoré vydal, bolo preto argumentom za slovenský
štát. Preto dal heslo: Slováci do boja, lebo Nemci vám zavraždili prezidenta. Hľa, tu je
dôkaz, keď hovorím k vám, ako ma zavraždili. Beneš a jeho ľudia prišli s tým, že Nemci
odvliekli slovenskú vládu! A zasa hľa, tu sú so mnou činitelia tejto vlády.(4) Beneš
povedal ďalej, že poďte proti Nemcom a bratislavským zradcom, ktorí sa spájajú c
Nemcami, lebo Nemci prišli vraždiť Slovákov tak, ako vraždia všetkých Slovanov.
Benešovi by bylo bývalo po chuti, keby sa boli dali Slováci do boja, vtedy by nás bol
pochválil. Videl, že sme mali nielen rozum, ale aj pocit zodpovednosti voči slovenskému
štátu, keď sme vo vedomí, že proti cudzincom tu nashadzovaným sami nestačíme,
požiadali sme Veľkonemeckú ríšu, aby nás ochránila. A česť nášmu ochrancovi
Adolfovi Hitlerovi, sláva jeho armáde, jeho všetkým spolupracovníkom, zbraniam SS,
sláva tu prítomnému generálovi(5) a ostatným veliteľom divízií, že prišli nám pomôcť a
ako ste počuli z ústa pána generála, prišli nám znovu nastoliť samostatný slovenský štát.
Slovenský štát nie je likvidovaný a nie je pochovaný slovenský národ.
Máme nejaké výhľady do budúcnosti? Keby som neveril v Boha, nemohol by som
ani...(5) -venskej rodine. Pevne to verím a preto aj verím v pomoc božiu. Keby sme boli
osamotení vo(6) svete, keby sme poslúchali našich odvekých nepriateľov, aby sme sa
izolovali na všetky strany a zostávali bez pomoci, zasa by som sa neodvažoval povedať

241

vám: bratia, vydržte! Máme ochrancu Veľkonemeckú ríšu a jej vodcu Adolfa Hitlera. S
jej pomocou dúfame znovu začať a ísť vpred... Som presvedčený, že keď vo viere v
Boha, opierajúc sa o veľkodušnú pomoc nemeckú, stužíme celú svoju životnú
skromnosť a pracovitosť, že Pán Boh bude žehnať slovenskému národu a štátu a
budeme zase šťastní a náš život požehnaný a naše Slovensko bude znovu pokojnou
oázou Európy.“
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

V úvode svojej reči J. Tiso poďakoval Nemecku za pomoc, vyjadril poľutovanie nad
zničenou zemou a spomínal svoj prejazd do Banskej Bystrice po 6. októbri 1938.
J. Tiso zúžil celý problém do konfliktu povstalcov s ideou slovenskej štátnosti.
Podiel E. Beneša na vypuknutí SNP bol minimálny. Bolo to SNP, ktoré ho donútilo
vzdať sa mnohých pôvodných predstáv a plánov. Pozri predchádzajúce dokumenty.
Spolu s J. Tisom do Banskej Bystrice prišiel predseda vlády Štefan Tiso(1897-1959),
rodák z Bytče, minister národnej obrany Štefan Haššík (1898-1985), rodák z Dlhých
Polí, okr. Žilina, minister hospodárstva Gejza Medrický, rodák z Radvane nad
Hronom, dnes Banská Bystrica, šéf slovenskej propagandy Tido J. Gašpar, rodák zo
Starín, dnes Rakovo, okr. Martin, a Tisov osobný tajomník Karol Murín (1913-1998),
rodák zo Žabokriek nad Nitrou, okr. Partizánske
Obergruppenführer SS Herman Höffle (1898-1947) organizoval a viedol útok proti
SNP.
V originály chýba riadok.
V orginály sú za sebou dva rovnaké riadky. Uverejňujeme len jeden.

Citované podľa: Vodca Dr. Jozef Tiso: Boh nedá zhynúť slovenskej rodine, Slovák, ročník XXVI, číslo 249, 1.
11. 1944.

36. Vyhlásenie slovenskej vlády

23. 1. 1945

Dňa 23. januára 1945 na zasadaní 147. schôdze Snemu Slovenskej republiky
predniesol predseda vlády SR Štefan Tiso Vyhlásenie slovenskej vlády, v ktorom sa v duchu
tzv. mladoľudákov(1) pokúsil o vytýčenie vládnej línie na sklonku 2. svetovej vojny. Rázne
deklaroval už prežité koncepcie, ktoré však nemali nádej na uskutočnenie.
„Keď slovenský národ r. 1939 oslobodený od pút cudzej nadvlády dosiahol
víťazstvo svojej národnej svojbytnosti a dožil sa vzkriesenia svojej samostatnej štátnej
existencie, tieto jeho práva ochotne uznalo 27 štátov. Z nich 18 urobilo tak pred 1.
septembrom 1939, teda ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny, a v tomto časovom
poradí: Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Vatikán, Taliansko, Švajčiarsko, Španielsko,
Anglicko,(2) Libéria, Equador, Costarica, Japonsko, Mandžusko, Juhoslávia,
Francúzsko (neskôr i vláda vo Vichy), Belgicko, Švédsko, Rumunsko, ZSSR, Litva,
Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Holandsko, Fínsko, Dánsko a naposledy 1. júla 1942
i Nankingská Čína.(3) Proti týmto medzinárodným dokumentárnym faktom, teda proti
tejto dejinnej skutočnosti darmo sa namáha Dr. Beneš(4) a jeho politickí súverci
vymýšľať nepravdu. Falošnými fikciami o nejakom nejestvujúcom československom
národe nemožno sfalšovať dejinnú a historickú skutočnosť, že áno, jestvuje samobytný
slovenský národ a samostatná Slovenská republika...
Dr. Beneš je pre Slovákov len obyčajným dotieravým cudzincom v emigrácii,
ktorý, keď sa mu za jeho niekdajšieho prezidentstva v bývalej ČSR nepodarilo previesť
zamýšľanú a zločinnú transfúziu slovenskej krvi do cudzieho tela, dnes znovu sa pokúša
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o takýto historický zločin... On je len predstaviteľom českého imperializmu a dôsledkom
toho otrokom svojej zvrátenej ideológie o akomsi československom národe...
Preto vo svojej ctibažnej zaslepenosti nie že len sa pokúša o naše národné
zničenie, ale sa týmto cieľom dopustil i toho najväčšieho zločinu, aký možno na
slobodnom národe spáchať. Svojimi agentami vtisol totiž do rúk niekoľkým Slovákom
bratovražednú zbraň pod falošnou zámienkou, že ju majú použiť na zničenie slovenskej
slobody o ktorej sa im, pravda, usiloval nasugerovať, že je vlastne otroctvom. Keď toto
augustovým pučom vyvolal, satanským pohľadom sa kochal nad krvou, ktorá potom
prúdila zo životných tepien národa... Slovenská vláda, ako jediná a legálna nositeľka
vôle slovenského národa a vykonávateľka jeho vládnej a výkonnej moci v jeho mene
odmieta akékoľvek uzurpovanie suverénnych práv slovenského národa a preto odmieta
všetky akcie Dr. Beneša, ktoré sa týkajú slovenského národa a jeho štátu...
Slovenská vláda, súc si vedomá svojej zodpovednosti pred Bohom, ako aj pred
celým slovenským národom, slávnostne vyhlasuje, že i za dnešných ťažkých pomerov,
ktoré bezprostredne doliehajú na slovenský národ, neochvejne vyznáva správnosť
svojich doterajších národných snažení a medzinárodných koncepcií, ktoré priniesli
slovenskému národu rad požehnaných rokov vo vlastnom štáte a predtým nevídaný
životný rozkvet. V pozadí tejto skutočnosti naďalej sotrváva teda vo vernosti k svojim
spojencom a menovite k Veľkonemeckej ríši, ktorá na čele s Führerom uznávajúc
prirodzené práva slovenského národa veľkodušne mu napomáha upevniť základy
národného a štátneho života. A neváhajúc prinášať obete slovenský národ verne pri nej
vytrvá v boji s boľševizmom, ktorého ideológia a politické zámery je v priamej protive
so životnými záujmami slovenského národa.
Slovenská vláda vyhlasuje, že každé prirodzeným právom slovenského národa
protiviace sa riešenie jeho životných otázok považuje za najhrubšie znásilňovanie
národných a prirodzených práv Slovákov a preto stojac na pôde večnej pravdy a legality
sotrváva na národnej individualite slovenského národa so všetkými, z toho
prameniacimi právami, vyznáva potrebnosť a dejinnú oprávnenosť trvania
samostatného Slovenského štátu, Slovenskej republiky, ako jedinej štátoprávnej formy,
v ktorej slovenský národ môže nájsť svoj plný slobodný rozkvet svojho národného
a duchovného života. A preto so všetkou silou, vždy a všade, so všetkými prostriedkami
bude pracovať a bojovať za slobodnú nezávislú existenciu slovenského národa za
nedeliteľnosť jedine Slovákom prináležiaceho historického a etnického slovenského
územia. Tieto zásady viedli vládu Slovenskej republiky doteraz a od týchto zásad sa
neodkloní ani v budúcnosti...“
(1)

(2)
(3)
(4)

Hlavné koncepcie mladoľudákov, tj. funkcionárov, ktorí zatiaľ neboli
kompromitovaní činnosťou vo vyšších straníckych a štátnych funkciách, boli
rozvedené v Memorande, odovzdanom 20. septembra 1945 prezidentovi SR
dr. J. Tisovi a na ich piešťanskom zjazde 14. januára 1945.
Š. Tiso sa odvoláva na fakt uznania samostatnosti SR i u tých štátov,
s ktorými sa neskôr SR dostala do vojnového stavu.
Po japonskom zábore Mandžuska oficiálna čínska vláda so sídlom v Nankingu
ovládala už len centrálnu a južnú časť Číny.
Predseda vlády pokračoval vo vzťahu k dr. E. Benešovi v duchu prejavu
prezidenta J. Tisa, ktorý predniesol po obsadení Banskej Bystrice.

Citované podľa: Gardista, roč. VII. č. 20, 25. 1. 1945, s. 1
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37. Ústavný dekrét prezidenta republiky

22. 2. 1945

Dňa 22. februára 1945 prijal prezident ČSR E. Beneš ústavný dekrét č. 3. Úř. věst.
čsl., o výkone zákonodarnej moci v prechodnom období, v ktorom mu boli predĺžené
zákonodarné právomoci až do doby vzniku nového parlamentu. Dekrét obchádza otázku
právomocí Slovenskej národnej rady a svojim spôsobom predznamenáva obdobie úporných
sporov o postavenie SNR v novom štáte.
„K návrhu vlády a po slyšení Státní rady ustanovuji:
Článek 1.
Platnost § 2 ústavního dekretu ze dne 15. října 1940 o prozatimním výkonu moci
zákonodárné, č. 2. Úředního věstníku československého, se prodlužuje až do doby, kdy
se ustaví prozatimní zákonodárný sbor Československé republiky. President republiky,
vykonávaje zákonodárnou moc, není vázán ustanovením čl. 3, druhá věta ústavního
dekretu ze dne 27. října 1942, č. 12 Úředního věstníku československého.(1)
Článek 2.
Tento ústavní dekrét nabude účinnosti dnem, kdy se ustaví vláda jmenovaná
presidentem republiky se sídlem na území republiky; provedou jej všichni členové
vlády.“
(1)

Podľa nej mal prezident povinnosť pred vydaním zákonného aktu vyžiadať si najprv
správu Štátnej rady, keď to už neurobila predtým vláda samotná.

Citované podľa: Úřední věstník československý, číslo 3/1945.

38. Uznesenie SNR z 2. marca 1945

2. 3. 1945

V priebehu príprav na rokovanie medzi základnými zložkami domáceho a
zahraničného odboja v Moskve pripravila Slovenská národná rada významné uznesenie,
známe ako Stanovisko a požiadavky slovenského národa. Trvalo na prioritnom postavení
Slovenskej národnej rady na povojnovom Slovensku a požadovala nové usporiadanie
pomerov v štáte.
„Slovenská národná rada verná zásadám, na ktorých sa zhodli všetky složky
domáceho odboja ešte v podpoľnej práci;
verná zásadám, ktoré združili všetky zdravé sily slovenského národa, a nášmu
slávnemu povstaniu:
1, Očakáva od prezidenta a novej vlády, že pred príchodom na Slovensko
slávnostne a oficiálne proklamujú úplnú rovnoprávnosť národa slovenského a národa
českého v rámci jednotnej a nedeliteľnej Československej republiky. Aby význam tejto
proklamácie náležíte vynikol, nová vláda sa oficiálne osvedčí, že sa nestotožňuje s
vyhlásením čsl. vlády v Londýne zo dňa 30. júna 1943 o jednotnom československom
národe.
Očakáva záväzný prísľub novej vlády, že budúce ústavné riešenie vzťahu
slovenského národa k českému národu uskutoční sa na základe rovnosti a dohody oboch
národov.
2. Očakáva od prezidenta a novej vlády, že pred príchodom na Slovensko
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slávnostne a oficiálne potvrdia poslanie Slovenskej národnej rady na celom území
Slovenska v zmysle dohody delegácie SNR s prezidentom a vládou v Londýne a v zmysle
nariadenia SNR č. 1 zo dňa 1. septembra 1944, ktorej paragraf č. 1 znej: Slovenská
národná rada vykonáva celú zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc na Slovensku, až na
veci spoločné, uvedené v ďalšom bode. To znamená, že Slovenská národná rada je
slovenskou vládou a slovenským parlamentom. Ako jediná reprezentantka politickej
vôle slovenského národa v ilegalite i v národnom povstaní len Slovenská národná rada je
oprávnená menom Slovenska vystupovať, o slovenských veciach rozhodovať, a preto len
s ňou možno rokovať a dohodovať sa o záležitostiach slovenského národa.
3. Vzťah SNR k novej Ústrednej vláde Československej republiky upraví sa
podľa týchto zásad:
Do výlučnej kompetencie povereníctiev Slovenskej národnej rady v charaktere
ústredných úradov národných budú spadať veci týchto rezortov: a) vnútra, b) školstva a
osvety, c) zásobovania, d) zdravotníctva, e) priemyslu a živností, f) pôdohospodárstva a
pozemkovej reformy, g) verejných prác, h) sociálnej starostlivosti, i) pravosúdia.
Do kategórie vecí, prináležajúcich výlučne ústrednej vláde, budú patriť: a)
zahraničie, b) zahraničný obchod, c) národná obrana, v ktorých Slovensko musí byť
primerane zastúpené a slovenské hľadiská rešpektované.
Ostatné veci, t.j. a) železnice, b) pošty a telegrafy, c) rekonštrukcia, d) financie,
považujeme za veci čiastočne spoločné, čiastočne prináležajúce do kompetencie
ústredných úradov národných pri Slovenskej národnej rade.
4. Očakáva, že nová vláda vo svojom zložení bude zodpovedať vyššie uvedeným
princípom rovnosti oboch národov.(1)
5. Očakáva, že program novej vlády bude celkom zodpovedať aj všetkým ďalším
zásadám, vysloveným v spoločnom vyhlásení predstaviteľov rozličných protifašistických
a demokratických ideových smerov na Slovensku na Vianoce 1943 O Slovenskej
národnej rade...
Očakáva ďalej, že program československej vlády bude zhodný s manifestačným
vyhlásením SNR v Košiciach dňa 4. februára, podľa ktorého:
“nový štát bude spočívať na nových základoch hospodárskych a politických....
V novom Československu sa uplatní v plnom rozsahu zásada, vyslovená v ústave
Československej republiky, že všetka moc pochádza z ľudu. Orgánmi vôle ľudu sú
národné výbory, slobodne volené v rámci miestom, okresnom a celonárodnom.
Staré mnohostraníctvo sa neobnoví. Bude len najnutnejší počet demokratických
strán a obyvateľstvo bude mať možnosť voliť si také politické zastúpenie, ktoré
zodpovedá demokratickému zmýšľaniu. Náboženské zmýšľanie ľudu a sloboda jeho
vykonávania bude pod ochranou zákona. Nedopustíme však, aby pod rúškou
náboženstva mohli reakcionári a fašisti vykonávať vplyv na smer a vedenie štátu.”(2)
6. Očakáva sa od prezidenta a novej vlády uskutočnenie návrhu, predloženého
hlavnému veliteľovi čsl. brannej moci a ministrovi národnej obrany šéfom čsl. vojenskej
misie v Moskve(3) koncom decembra 1944, ktorý si v plnom rozsahu osvojuje a podľa
ktorého:
a) vojenské útvary čsl. brannej moci, organizované prevažne z brancov
slovenskej národnosti označia sa ako slovenské a budú používať cvičebný poriadok a
povely v slovenskej reči;
b) ústredným služobným jazykom v služobnom i obcovacom styku budú
rovnocenné slovenčina i čeština;
c) vojenské útvary a vyššie jednotky postavené na Slovensku môžu niesť
pomenovania spojené s tradíciu slovenského národa a udávajúce národný charakter
slovenský (napr. Peší pl. slovenských partizánov, Delostrelecký pluk Štefánikov pre
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útvary a Slovenská pešia divízia banskobystrická atď. pre vyššie jednotky.);
d) slovenským dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom, pokiaľ sa
neprehrešili proti národnej dôstojnosti slovenskej a neboli dobrovoľnými pomocníkmi
Nemcov a zradcov, ponechá sa vojenská hodnosť dosiahnutá v slovenskej armáde.
Návrhy na prevzatie a zaradenie veliteľského zboru býv. slov. armády a čsl. armády
podáva SNR. Zaradenie českých dôstojníkov do slovenských útvarov vyžaduje súhlasu
SNR;
e) konečná úprava poradia uskutoční sa po skončení vojny v rámci celej čsl.
brannej moci;
f) v záujme zjednotenia všetkých bojujúcich síl a pre využitie morálnych hodnôt i
vojenských skúseností partizánskych skupín, doterajšie partizánske formácie, prápory,
pluky, brigády môžu byť zachované ako celky a v takom prípade budú tvoriť rámec
alebo základ pre postavenie zodpovedajúceho vojenského útvaru v rámci armádnom.
Veliteľské funkcie partizánskych veliteľov môžu byť priznané na základe
zhodnotenia veliteľských schopností a posúdenia doby úspešného výkonu veliteľskej
funkcie pri partizánskom oddiele.
Nové útvary, postavené na základe partizánskych oddielov, podržia si pôvodné
partizánske pomenovanie, napr. “Partizánsky pluk Jána Švermu” a pod.;
g) nové slovenské vojenské útvary a vyššie jednotky budú zaradené pod jednotné
velenie čsl. vojenských síl na východnom fronte, cez ktoré budú podliehať hlavnému
veliteľovi čsl. brannej moci;
h) pre nové slovenské útvary čsl. armády so slovenskou služobnou rečou platia
všetky predpisy, voj. poriadky a zákonné ustanovenia platné pre čsl. brannú moc.
7. Očakáva, že nová vláda pojme do svojho programu zásadu primeraného
zastúpenia Slovákov vo všetkých úradoch a ustanovizniach centrálneho charakteru.
8. Pre rozdielny vývoj a oddelený štátny život slovenského a českého územia, trvá
na tom, aby na prechodnú dobu zostalo Slovensko samostatnou hospodárskou celnou a
menovou jednotkou, a to do tých čias, kým nebude možné vzájomné vzťahy jednotne
upraviť.
Prajeme si, aby zásady, ktoré si dňa 2. marca 1945 Slovenská národná rada
jednomyseľne osvojila, boli pevnými piliermi novej Republiky, spoločného domova
národa českého a národa slovenského.“
(1)
(2)
(3)

Uvedené koncepcia zachovávala a čiastočne aj rozvíjala všetky pozitíva slovenskej
autonómie z roku 1938.
Uvedený citát je výňatkom z vyhlásenia SNR v Košiciach zo dňa 4. februára 1945.
Gen. Heliodor Píka (1897-1949).

Citované podľa: Rákoš, E., Rudohradský, Š.: Slovenské orgány 1943-1968, Slovenská archívna správa,
Bratislava 1973, ss. 544-546.
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