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Anotácia 
 

  

 Diplomová práca sa zaoberá vývojom udalostí na Slovensku od 6. októbra  po 

prijatie zákona o slovenskej autonómii v novembri 1938 najmä z pozície 

mienkotvorných slovenských a českých denníkov. Na základe tlače sa snaží zachytiť 

i postoj denníkov k otázke slovenského autonomizmu. Veľká pozornosť sa venuje 

vnútornej i zahraničnej politike autonómneho Slovenska a jej reflexii v dennej tlači. 

Z hľadiska vnútropolitického  si všíma najmä vzostup Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 

a jej snahu o presadenie totalitných tendencií v štáte. Zo zahraničnej politiky kladie dôraz 

na rokovania s Maďarskom a Poľskom o odstúpení časti územia. Cieľom práce je 

vystihnúť základné vývojové tendencie autonómneho Slovenska očami slovenskej a českej 

tlače. 

 

Kľúčové slová: Hlinkova slovenská ľudová strana, Autonómia, Tlač, Denník 

 

 

The master thesis talk about the progress if events in Slovakia since October 6th until the 

enactment of the autonomy law in November 1938 mainly through the eyes of the most 

important slovak and czech newspapers. Based on the printed news the author of this thesis 

tries to find the paper's stand to the slovak autonomy. A great deal of attention is dedicated 

to the internal and foreign politics of the Autonomy and its reflection in the print. As for 

the internal politics, the author  looks into the rise of Slovak people's party led by Hlinka 

and it's attempts to enforce the totality in Slovakia. On the other side the foreign politics 

puts emphasis on the discussions about area abbandonment with Hungary and Poland. The 

main goal of the thesis is to point out the essential evolution tendencies of the Slovak 

autonomy through the eyes of slovak and czech newspapers. 
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Úvod 
 
 

Predložená práca sa zaoberá hlavnými tendenciami politického vývoja na 

Slovensku od 6. októbra 1938 po prijatie zákona o slovenskej autonómii v novembri 1938. 

Tieto tendencie sú skúmané najmä z pozície vybranej slovenskej a českej tlače. Českú tlač 

skúmam len do tej miery, nakoľko sa vyjadrovala k udalostiam na Slovensku. Tento 

časový úsek si všímam v širšom kontexte slovenskej politiky – najmä jej vzťahu 

k zahraničiu. Týka sa to hlavne kapitol, ktoré sa venujú slovensko – poľskej a slovensko - 

maďarskej problematike. Venujem sa aj problému autonomizmu a „kultu“ Andreja Hlinku, 

pretože ten sa v ľudáckej tlači vyzdvihoval prakticky hneď po jeho smrti a jeho 

„posvätením“ HSĽS často chcela potvrdiť správnosť svojich krokov a činov. V práci sa 

ďalej venujem spolupráci medzi Slovenskou národnou stranou a ľudákmi. Práve ich 

rozdielny pohľad na autonomizmus sa prejavil najmä pri posúdení konfesionálnej otázky; 

prvýkrát po smrti Andreja Hlinku, druhý raz vystúpil na povrch pri kritike SNS zo strany 

ľudáckej tlače. Vo svojej práci sa snažím zachytiť i problém autonomizmu tak, ako ho 

videli centralisticky orientované strany a ich tlač. Vývoj autonómnej myšlienky považujem 

totiž za kľúčový pre správne porozumenie vývoja v slovenskej politike po šiestom októbri. 

Ľudová strana autonomizmom vysvetľovala a ospravedlňovala všetky svoje nasledujúce 

kroky – či už voči predstaviteľom domácej politickej scény a tlače alebo i prístupom 

k zahraničiu. Mníchovská dohoda znamenala ďalší dôležitý medzník, pretože určila smer, 

akým sa uberala politika ľudovej strany v ďalšom období.  

 Žilinskej dohode vo svojej práci venujem veľa priestoru, pretože znamenala 

zásadnú zmenu vo vnútropolitickej oblasti a písali o nej všetky denníky. Považoval som za 

potrebné porovnať jej reflexiu v dennej tlači s obavami niektorých politikov, ktorí sa 

žilinských „porád“ zúčastnili. Vývoj po šiestom októbri skúmam vo svojej práci na pozadí 

vybranej tlače najpodrobnejšie. Na pozadí vnútropolitických udalostí a zákazu resp. 

„zjednoteniu“ jednotlivých strán do jedinej štátostrany som sa snažil demonštrovať optikou 

tlače totalitné tendencie HSĽS. Práve v tomto období sa výrazne zmenila rétorika 

niektorých slovenských denníkov, pretože sa ľudákom zväčša prispôsobili. Ich výpovedná 

hodnota sa teda vo veľkej miere znížila.  

 Za dôležitý aspekt vo vnútropolitickom vývoji pokladám profiláciu HSĽS 

a mantinely, ku ktorým sa posunula v období od 6. októbra až po prijatie ústavného zákona 

o autonómii. Tie totiž určovali jej prístup k obyvateľom autonómneho Česko – Slovenska. 



 8 

Protičeskú propagandu a židovskú otázku nebolo možné v mojom výskume obísť – ich 

eskalácia po šiestom októbri bola totiž v denníkoch takmer na dennom poriadku.  

 V neposlednom rade sa snažím pomocou denníkov zachytiť i etablovanie HSĽS 

v niektorých nových mocenských štruktúrach – národných výboroch a Hlinkových 

gardách. Strana sa totiž vyhlasovala za „jedinú reprezentantku slovenského národa“ 

a z tohto pohľadu sa cítila oprávnená  chopiť sa moci na celom území Slovenska. 

Markantne sa to prejavilo pri likvidácii tlačových orgánov ďalších strán, ktoré sa 

neprispôsobili novým pomerov podľa predstáv ľudákov. Tomuto problému sa v práci 

venujem v niekoľkých kapitolách.  

 Ako už bolo vyššie spomenuté, snažil som sa načrtnúť i problematiku 

zahraničnopolitického vývoja autonómneho Slovenska z pohľadu tlače. Práve v období 

medzi šiestym októbrom a zákonom o autonómii Slovenska prebiehali dôležité rokovania 

s Maďarskom a Poľskom o odstúpení časti slovenského územia. Tieto rokovania sa v tlači 

pertraktovali podľa kritérií, aké im prisúdila HSĽS. V obidvoch prípadoch som považoval 

za potrebné stručne načrtnúť základné tendencie slovensko – maďarskej a slovensko – 

poľskej politiky od dvadsiatych rokov, pretože vývoj po šiestom októbri vychádzal práve 

z dôsledkov politiky dvadsiatych resp. polovice tridsiatych rokov. Nemecko – slovenské 

vzťahy sa v sledovanom období len vytvárali1; navyše neboli tak „ostro sledované“ ako 

slovensko – poľské a slovensko – maďarské vzťahy. Ich vývoj si všímam najmä 

v súvislosti záboru Devína a Petržalky a tiež ich neobchádzam pri úlohe nemeckého 

sprostredkovania počas rokovaní vo Viedni. Prácu som ukončil kapitolou o prijatí zákona 

o autonómii Slovenska v pražskom parlamente a jeho reflexiou v slovenskej a českej tlači. 

 Cieľom mojej práce bolo načrtnutie problematiky autonómneho Slovenska a jeho 

hlavných vývojových tendencií prizmou slovenských a českých denníkov. Toto obdobie je 

veľmi dobre spracované, hoci výskumu dennej tlače ako primárneho prameňa sa nikto 

komplexnejšie nevenoval. Mnohí historici využívajú dennú tlač na svoj výskum, prevažne 

im však slúži ako sekundárny prameň. Práve túto medzeru sa snažím v skromnej miere 

zaplniť. 

 Primárnym prameňom, z ktorého vychádzam, je denná tlač. Sústredil som sa na 

výskum týchto slovenských denníkov: Slovák, Slovenský hlas, Národnie noviny, Slovenská 

politika, Slovenský denník, Slovenský hlas, Slovenské zvesti, Robotnícke noviny. Z českej 

tlače sú to Lidové noviny, České slovo, Právo lidu, Rudé právo, Národní osvobození, 

                                                 
1 Slovensko v nemeckých plánoch pred rokom 1938 prakticky vôbec nefigurovalo. 
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Národní politika a týždenník Přítomnost. Na výskum slovensko – poľskej problematiky mi 

poslúžili dva denníky poľskej proveniencie Kurjer Poranny a Kurjer Warszawski. Tieto 

denníky som si vybral zámerne. Kurjer Poranny bol vládnym denníkom a podporoval 

slovenské separatistické tendencie. Kurjer Warszawski sa k autonomistickému kurzu 

slovenskej politiky zase staval chladne. Ich výskum pri poľsko – slovenskej problematike 

doteraz absentoval, pritom Kurjer Poranny patril k denníkom, ktoré sa k slovenským 

udalostiam vyjadroval veľmi často. Vo svojej práci som využil v menšej miere i pramenný 

materiál. Ten pochádzal výhradne zo Slovenského národného archívu, kde som sa zameral 

na fond Krajinský úrad.  

 Vo svojej práci využívam vo veľkej miere edície prameňov. Zameral som sa najmä 

na pramennú edíciu od Ladislava Deáka Viedenská arbitráž, ktorá bola veľmi dobrou 

pomôckou pri analýze slovensko – maďaských vzťahov. Ďalšou dôležitou pramennou 

edíciou pri mojom výskume bola „Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu od trojice 

historikov Michala Schvarca, Martina Holáka a Davida Schriffla. Táto edícia je veľmi 

široko poňatá a obsahuje pramenné materiály nemeckej proveniencie týkajúce sa vzťahov 

medzi autonómnym Slovenskom a Nemeckom. V menšej miere som využil pramennú 

edíciu od Ladislava Suška Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik a prácu od 

M. S. Ďuricu La Slovacchia e le sue relazioni politiche con la Germania. 

 Literárne spracovanie témy je obrovské, autonómnemu Slovensku sa venuje 

množstvo historických monografických prác. Prác, ktoré by sa však venovali vývoju tlače 

po šiestom októbri, mnoho nie je.  

 Za významné dielo považujem napríklad prácu od J. K. Hoenscha Slovensko 

a Hitlerova východná politika, ktorá je napriek svojmu prvému vydaniu v roku 1965 stále 

nadčasová a poskytuje vynikajúci úvod do problematiky autonómneho Slovenska nielen 

z pozície slovensko – nemeckých vzťahov. Ďalšími veľmi dobrými dielami sú z hľadiska 

skúmanej problematiky práce Ladislava Deáka (venujú sa hlavne slovensko – maďarskej 

problematike) a Valeriána Bystrického (problematika česko – slovenských vzťahov v roku 

1938 a šiesty október). Autonómnemu Slovensku sa dlhoročne venuje i historička Zlatica 

Zudová – Lešková. Z českých historikov by som chcel vyzdvihnúť najmä práce o druhej 

republike z pera Jana Gebharta a Jana Kuklíka a monografické dielo Jana Rychlíka Češi 

a Slováci ve dvacátém století. Všetky tieto publikácie využívajú vo svojom výskume i tlač, 

nepatrí však k ich primárnemu výskumu. V práci som sa opieral i o diela memoárového 

charakteru, za všetky menujem jedno z najvýznamnejších od Pavla Čarnogurského 6. 

október 1938. Veľmi dobrým dielom je kniha Eduarda Nižňaského Židovská komunita na 
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Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a Slovenským štátom 

v stredoeurópskom kontexte. Autor využíva tlač ako jeden z hlavných prameňov pre 

porozumenie postavenia Židov na Slovensku. Svoj bádateľský záujem rozšíril i o mnohé 

zahraničné denníky. Pre mňa bola zaujímavá a prínosná najmä z toho pohľadu, ako sa 

autor zhostil výskumu tlače.  

 Práca je svojou koncepciou široko poňatá; napriek tomu si kladie za cieľ priniesť 

aspoň základné tendencie a smery vo vývoji autonómneho Slovenska v októbri a novembri 

1938 očami slovenskej a českej tlače.  
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1 Slovensko na konci prvej republiky. Problém autonomizmu 

 

1.1 HSĽS a SNS. Autonomistické chápanie slovenského problému 
 

Tu by som sa chcel bližšie venovať postaveniu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 

v roku 1938. Nakoľko priniesol 6. október zmenu v štátoprávnom postavení republiky pod 

kuratelou tejto strany, považujem za potrebné priblížiť jej miesto v spoločnosti v tomto 

období.  

Slovenská ľudová strana patrila k významným politickým stranám prvej polovice 

dvadsiateho storočia. Bola to pravicová strana, ktorá existovala v rámci Zichyho ľudovej 

strany i pred rokom 1918. Znovu obnovená bola po prvej svetovej vojne 19. decembra 

1918.2 Táto strana presadzovala dôsledne autonomistické snahy slovenskej reprezentácie. 

V jej čele bol až do roku 1938 katolícky kňaz a politik Andrej Hlinka. Program autonómie 

sa objavil v tejto strane už v roku 1919. Koncepciu autonomizmu zahrnula strana do 

svojho programu vtedy, keď sa dozvedela o podpísaní Pittsburskej dohody 30. mája 1918.3 

Svoje myšlienky a svetonázor začala šíriť vo svojom oficiálnom tlačovom médiu Slovák. 

Tieto noviny začali spočiatku vychádzať ako týždenník. K zvláštnostiam SAS patrí to, že 

v roku 1925 prijala do názvu meno svojho predsedu a začala sa nazývať Hlinková 

slovenská ľudová strana.  

Koncept autonómie tejto strany vychádzal zo samobytnej existencie slovenského 

národa. Tento fakt  je možno ešte významnejší ako Pittsburská dohoda, pretože ho Jozef 

Tiso pokladá za akýsi historický vrchol dejín vlastného národa: „Historický vývin 

slovenského národa je kategorickým imperatívom pre politiku slovenskú, aby sa ona viedla 

čiarou svojráznosti a zvrchovanosti slovenského národa, teda cestou a duchom autonómie 

Slovenska.“4 

Strana v podstate po celé obdobie existencie prvej československej republiky 

dôsledne zastávala koncepciu autonomizmu. Na tomto poli však nebola sama. Národný 

prvok presadzovala vo svojom programe i Slovenská národná strana. Navzájom sa však 

líšili svojou konfesionálnou príslušnosťou. Kým ľudáci presadzovali od samého počiatku 

príklon ku katolicizmu, SNS predstavovala predovšetkým príklon k evanjelickému 

náboženstvu. SNS venovala myšlienke autonomizmu a včleneniu Pittsburskej dohody do 
                                                 
2 VNUK, F.: Stopäťdesiat rokov v živote národa. Bratislava: Lúč, 2004, s. 157. 
3 RYCHLÍK, J: Češi a Slováci ve 20. století. Česko – slovenské vztahy 1914-1945. Bratislava: Academic 
Electronic Press –Ústav TGM, 1997, s. 46. 
4 TISO, J.: Ideológia Slovenskej ľudovej strany. Praha: Tiskový odbor ÚSČS, 1930, s. 6 – 7. 



 12 

ústavy veľkú pozornosť. Dokladajú to slová predsedu SNS Martina Rázusa v poslaneckej 

snemovni, kde sa v roku 1930 vyjadril: „ Čo sa týka Pittsburskej dohody, ja v tomto ohľade 

považujem túto vec za vec vlastnej zdvorilosti. Vysoko ctená snemovňa, čo by sa stalo keby 

tú pittsburskú dohodu dali sme do ústavnej listiny Československej republiky? Nič by sa 

nestalo...To je vlastne zásadné uznanie potreby decentralizácie.“5 Táto otázka sa stala 

pálčivou najmä v roku 1938. Rázus sa vyjadril i k autonomizmu, v ktorom nevidí pre 

republiku žiadne nebezpečenstvo. Keď si však uvedomíme do akých pozícií sa dostávala 

slovenská autonomistická politika v druhej polovici tridsiatych rokov, toto tvrdenie začína 

mať vážnu trhlinu. Táto politika sa totiž postupne dostávala do čoraz väčších 

totalitarizačných osídiel. Tento problém bol najmä v strane HSĽS a keďže strana 

predstavovala silnejšiu časť autonomistického krídla, SNS voči tomuto javu nemohla 

zostať indiferentná.6 

Počas prvej republiky mali HSĽS i SNS snahu vystupovať spoločne. To sa 

čiastočne podarilo po preklenutí konfesionálnych rozdielov v roku 1932 vo Zvolene pri 

autonomistickej manifestácii. Spoločne vydali Zvolenský manifest, v ktorom sa venujú 

i konfesionálnej otázke: „Cirkve nech sú považované za prvotné kultúrne ustanovizne. Sme 

za primerané podporovanie oboch konfesií, katolíkov i evanjelikov. 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 i štátnu budúcnosť.“ 7 Napriek tomuto optimistickému 

vyhláseniu boli medzi stranami i odlišnosti, ktoré sa v zmenených politických 

podmienkach mohli prejaviť razantnejšie. Rozdiel spočíval v tom, že SNS nereagovala po 

vzniku štátu v roku 1918 pružne na nové existujúce pomery.8 Navyše problém bol 

i v chápaní poňatia uchopenia slovenskej národnej štátnosti. SĽS sa stavala kriticky 

k evanjelickému odkazu autonomistickej SNS v 19. storočí. Hoci programové prvky 

v mnohom prebrala, domnievam sa, že k negatívnemu odkazu SNS ako nositeľky 

slovenskej národnej štátnosti prispel najmä konfesionálny aspekt. Ten sa v istých 

momentoch existencie Československej republiky darilo preklenúť, ale skutočné 
                                                 
5 Reč poslanca M. Rázusa v poslaneckej snemovni 20. februára 1930. In: 
http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/020schuz/s020006.htm 
6 Tento problém je však zložitejší, pretože HSĽS bola v roku 1938 konglomerátom, ktorý predstavovali 
najmä dva protipóly v strane: radikálne krídlo okolo Alexandra Macha a Karola Sidora a konzervatívnejšie 
okolo Jozefa Tisa. 
7 Zvolenský manifest. In: Slovák, roč. 14, 18.10.1932, č. 237, s. 1. 
8 LETZ, R.: Slovenská ľudová strana v Česko – Slovensku. In: LETZ, R. – MULÍK, P. – BARTLOVÁ, A.: 
Slovenská ľudová strana v dejinách 1905 – 1945. Martin: Matica slovenská, 2004, s. 31. 
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porozumenie medzi týmito stranami v skutočnosti nenastalo. Jasne je tento problém vidno 

po uchopení moci HSĽS 6. októbra, keď sa sama postavila do úlohy nositeľky 

samobytnosti Slovenska ako jediná reprezentantka.9 Jednu výhodu však HSĽS oproti SNS 

nepochybne mala – sama totiž zadefinovala obsah autonómie Slovenska.10 Tvrdenie Z. 

Zudovej – Leškovej, že HSĽS si od SNS „vypožičala“ autonómiu11 by som ešte rozšíril 

tým, že strana jej „vdýchla“ život a začala reflektovať myšlienky a cítenie potenciálneho 

voličstva, čím sa stala na Slovensku jednou z najsilnejších strán. Viera v jednoduché a 

priame riešenie postavenia Slovákov v spoločnom štáte mala totiž vďačných poslucháčov – 

bez ohľadu na kvalitu navrhovaných opatrení. Práve tento aspekt bol rozhodujúci v jej 

úspechu oproti SNS.  

O stave SNS v roku 1938 informoval jej predseda Ján Paulíny – Tóth na sneme 

v Banskej Bystrici. Stojí za zmienku, že česká tlač považovala SNS po smrti Martina 

Rázusa za slabého partnera voči ostatným politickým subjektom, dokonca sa zdalo, že 

„strana Rázusovu smrt nepřežije.“ Terčom kritiky sa však stalo najmä vyhlásenie jej 

predsedu o tom, že „autonomistický program bude strana prosazovati společně se stranou 

ludovou...očekávaní organizačních úspěchů v závodu s luďáckým radikalismem strana jistě 

nemůže.“12 Napriek tomuto vyhláseniu strana paradoxne práve v období po 6. októbri ako 

jediná dokázala čeliť jednostrannému tlačovému diktátu HSĽS. 

 

 

1.2 Autonomizmus a československé strany 
 
 

Veľkým problémom bolo uchopenie slovenskej autonómnej myšlienky ostatnými 

politickými subjektami. Tento problém bol prítomný v spoločnosti celé dvadsaťročie 

existencie prvej Československej republiky. Otázka totiž stála – sú Slováci samobytným 

národom alebo súčasťou – vetvou – československého národa? Práve táto otázka bola 

základným kameňom úrazu medzi Čechmi a Slovákmi, od nej sa odvíjali koncepcie 

a postoje jednotlivých politických strán. Opozíciu voči autonomistickým stranám 

predstavovali strany centralistické. Patrila k nim vládna Republikánska strana 

                                                 
9 Vystupovala tak i predtým, ale až 6. október vyznačil limity, kde bola strana schopná zájsť. 
10 ZELENÁK, P.: Formovanie Autonomistického bloku v slovenskej politike. In: Martin Rázus. Politik, 
spisovateľ a cirkevný činiteľ. Bratislava: Veda, ústav politických vied, vydavateľstvo SAV, 2008, s. 133. 
11 ZUDOVÁ – LEŠKOVÁ, Z.: Slovensko v druhej republike. Autonomistické snahy slovenskej politickej 
reprezentácie. In: Z druhé republiky. Praha: Historický ústav armády ČR, 1993, s. 249. 
12 Slovenští narodniaři se nepoučili? In: Národní osvobození, roč. 15, 18.8.1938, č. 193, s. 2. 
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maloroľníckeho ľudu resp. agrárna strana.13 Proti autonómii na Slovensku ďalej 

vystupovali slovenské vetvy strán sociálno – demokratickej, národno – socialistickej, 

národno – demokratickej a celoštátnej ľudovej strany. Ich hlavnou prioritou bola celistvosť 

československého štátu, predstavovala totiž nedotknuteľnú hodnotu a bola zosobnením ich 

národných a štátoprávnych túžob.14  

Natália Krajčovičová vo svojom príspevku Jeden či dva národy? hodnotí postoje 

niektorých slovenských predstaviteľov týchto politických strán k otázke čechoslovakizmu 

kde tiež nebolo jednotného pohľadu a prístupu k danej otázke. Napríklad noviny 

významného agrárneho politika Milana Hodžu už v roku 1925 napísali: Nehovorme 

o národe československom. Sme buďto Česi alebo Slováci, ale nemôžme byť Čechoslováci. 

Sme občania československého štátu, máme spoločné československé štátne úrady, ale sme 

dva národy.“15 Milan Hodža sa v 30. rokoch snažil riešiť tento problém. Praha totiž 

Slovákov videla očami oficiálnej ideológie čechoslovakizmu a nechcela pripustiť, že od 

roku 1918 Slováci už prešli kus cesty k formovaniu svojej samobytnosti. Práve národné 

uvedomenie a povedomie zaznamenalo za dvadsaťročie v slovenskej spoločnosti veľký 

nárast. Tento aspekt si uvedomili i československé strany, preto v druhej polovici 

tridsiatych rokov nastáva v ich pohľade – aspoň u niektorých - na slovenskú otázku predsa 

len zmena.  

Milan Hodža si uvedomil, že postavenie Slovákov v republike sa bude musieť skôr 

či neskôr prebudovať. Preto bolo nutné zmeniť kurz i voči ľudákom, čo si Hodža 

uvedomoval. O autonomizme ľudákov resp. jeho postoju k Andrejovi Hlinkovi sa vyjadril 

asi najväčší prívrženec československej štátnej jednoty Ivan Dérer takto: „Hodža bol 

presvedčený, že Hlinka chce len ľudovú stranu, ale že nechce autonómiu. Veril, že len 

ľudová strana bola Hlinkovi politickou realitou, autonómia však len politickou taktikou. 

Toto poznanie bolo do určitej miery a do určitého času správne.“16 V roku 1938 sa však 

táto politická realita približovala míľovými krokmi. 

Československé strany na Slovensku v autonomizme ľudákov videli priame 

ohrozenie republiky. Podľa nich šlo záujmy Slovákov hájiť jedine v rámci 

československého štátu, akákoľvek zmena v tomto postavení by uškodila i slovenskému 

                                                 
13 Tá však tiež mala vo svojich radách i zástupcov autonomizmu združených predovšetkým okolo časopisu 
Zem. 
14 HALLON, Ľ.: Hospodárske aspekty česko-slovenského vzťahu v rokoch 1918-1945. In: Česko-slovenská 
historická ročenka, 1999, s. 118. 
15 KRAJČOVIČOVÁ, N.: Jeden či dva národy? Dilema slovenskej politiky po vzniku ČSR. In: Česko-
slovenská historická ročenka, 1999, s. 107. 
16 DÉRER, I.: Slovenský vývoj a luďácká zrada. Praha: Kvasnička a Hampl, 1946, s. 236. 
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národu. Hoci agrárnici pristupovali z koalície československých strán v roku 1938 

k samobytnosti slovenského národa najtolerantnejšie, uvažovali len o decentralizačnom 

návrhu, zákonodarný snem odmietali. 

 

 

1.3 Návrhy na riešenie slovenskej otázky v roku 1938. Centralistická tlač 
      a jej pohľad na národnostný štát                            

 

Návrhy na riešenie postavenia Slovenska v republike prišli z troch strán. Tieto 

projekty vychádzali z rôznych hľadísk. Prvý návrh - už po niekoľkýkrát -vyšiel z dielne 

HSĽS  5. júna 1938. HSĽS v podstate neprišla s ničím novým – v návrhu išlo o uznanie 

samourčenia na základe pittsburskej dohody z roku 1918.17 Projekt pripravili F. 

Ďurčanský, A. Kočiš a M. Sokol. Tento projekt predpokladal pretvorenie centralistického 

štátu na federatívnu republiku, pretože zákonodarná moc mala byť rozdelená medzi snem 

Slovenskej krajiny a Národné zhromaždenie. 

Druhý návrh vychádzal z tzv. národnostného štatútu. Tento program sa však 

netýkal len postavenia Slovenska, jeho najväčším stimulom bolo postavenie 

sudetonemeckej menšiny v republike, pričom sa mala riešiť otázka postavenia i pre 

Slovákov, Maďarov a Poliakov.18 Hoci Hodža odmietal vtelenie pittsburskej dohody do 

ústavy, bol si vedomý, že Slovensko potrebuje zmenu a to i na hospodárskom poli. 

S ľudákmi sa preto snažil viesť dialóg, čo však nebolo vždy jednoduché. Dobrý úmysel 

týchto rokovaní často sťažoval už len ten fakt, že Hodža chcel dosiahnuť zmenu nielen pre 

Slovákov, ale i pre ďalšie národnosti. To viedlo v tlači k rôznym útokom, polopravdám 

a obvineniam.  

Národní osvobození štatút interpretovalo z negatívnej stránky, pretože dávalo 

podklad pre utvorenie rôznych politických „spolkov“ medzi národnosťami, s ktorými sa 

vyjednávalo. Ako argument vystupovalo údajné spojenectvo HSĽS s SdP, čo v prizme 

československej logiky viedlo k zrade a podkopávaniu československej štátnosti. 

Národnostná úprava dokonca podľa denníka vytvárala priestor pre priame ohrozenie 

republiky, ktoré by sa realizovalo v koalíciách menšinových strán s SdP. Rovnako 

„provedení autonomie ústavní listinou nesmí býti slučováno s dnešními jednáními 

                                                 
17 Za revíziu ústavnej listiny. In: Slovák, roč. 20, 5.10.1938, č. 129, s. 2. 
18 BYSTRICKÝ. V.: Národnostný štatút a štátoprávne programy na Slovensku 1938. In: Historický časopis, 
roč. 39, 1991, č. 4, s. 54. 
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o národnostní úpravu.“19 Podobný názor na národnostný štatút mali i Lidové noviny. Podľa 

nich mala byť konečná úprava štatútu spojená najmä s územnou samosprávou, o 

štátoprávnych požiadavkách sa nemalo vôbec rokovať.20 S myšlienkou autonómie sa 

uvažovalo len v rámci Podkarpatskej Rusi. Ako sa vysvetľovalo – bolo to najmä preto, 

lebo k československému štátu sa pripojila dobrovoľne. Napriek tomu je zaujímavé 

sledovať reflexiu autonomizmu dopisovateľa Lidových novín dr. Ivana Andruška, pretože 

vystihuje súčasnú náročnú situáciu štátu. Autonómne zriadenie vraj nesmeruje k oslabeniu 

republiky, ale má slúžiť ako hrádza proti možným expanzívnym chúťkam iných národov. 

Autonómia má byť prostriedkom k sebauvedomeniu a dôležitosti vlastnej národnej 

jednoty. Tento uhol zákonite chýbal pri pohľade na slovenskú otázku. Slováci sa totiž 

chápali ako čiastka štátotvorného národa a nebolo preto treba riešiť a otvárať otázku 

autonómie. Navyše „snadno si lze domyslet, co by zbylo z autonomie, kdyby se v rukou 

nepovolaných zvrhla v spekulaci.“21 Argument mal svoju logiku – štát sa nachádzal 

v zložitých vnútropolitických pomeroch a v súčasnej situácii zložitých rokovaní 

s SdP nechcel, aby sa mu situácia vymkla spod rúk. Autonomizmus nemá vystupovať proti 

štátnej jednote, práve naopak. Hoci sa nedá úplne zovšeobecniť tento postoj Lidových 

novín na celé spektrum československého pohľadu, vyjadroval väčšinový štátny názor. Je 

treba ale podotknúť, že Československá republika ponúkala menšinám také práva, aké 

v susedných štátoch neboli vôbec obvyklé. Formou decentralizácie sa podmienky mali ešte 

upraviť, pretože „ Československo bude nuceno jíti až na meze státní bezpečnosti.“22 

Autonomistická tlač si národnostný štatút spájala s Pittsburskou dohodou 

a autonomistickými požiadavkami, v tom medzi HSĽS a SNS nebol rozdiel. V dobe 

vyjednávania s SdP je totiž nepochopiteľné, že „sociálna demokracia nevie ani dnes 

vycítiť pulz slovenského národa, že ešte aj dnes volá po československej národnej jednote, 

keď tejto na Slovensku už odzvonili.“23  

Bol to istým spôsobom začarovaný kruh; ľudáci opakovali, že chcú autonómiu 

v rámci československého štátu, na druhej strane predstavitelia štátnej jednoty sa 

domnievali, že ľudová strana by smerovala k aktívnemu rozkladu tejto jednoty. Republika 

bola ochotná poskytnúť Slovákom len decentralizáciu a posilnenie samosprávy, čo však 

ľudákom nestačilo.  

                                                 
19 Ludácké demagogie bez konce? In: Národní osvobození, roč. 15, 16.8.1938, č. 191, s. 5. 
20 Lidové noviny, roč. 46, 9.7.1938, č. 339, s. 1. 
21 ANDRUŠKO, I.: Podkarpatoruská autonomie. In: Lidové noviny, roč. 46, 16.8.1938, č. 408, s. 1. 
22 KŘÍŽ, K.: O národnostním statutu rozhodne parlament. In: Právo lidu, roč. 47, 3.7.1938, č. 155. 
23 Stanovisko sociálnych demokratov. In: Národnie noviny, roč. 69, 28.7.1938, č. 88, s. 1. 
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Tretím návrhom na riešenie slovenskej otázky bol projekt prezidenta Eduarda 

Beneša. So Slovákmi sa pustil do rokovania po neúspechu jednaní o Hodžovom 

národnostnom štatúte. Prezident ho konzultoval spolu s M. Hodžom a I. Dérerom. Mal 

riešiť otázku pôsobenia českých zamestnancov na Slovensku, decentralizáciu, hospodárske 

problémy. Slovensko v ňom vystupovalo ako administratívno – správny celok, pri jeho 

koncipovaní prevládala improvizácia a tlak na riešenie vnútropolitických problémov.24 

Benešove návrhy boli vypracované v troch variantoch; prvé dva pod názvom Dohoda 

medzi Čechmi a Slovákmi o úprave ich vzájomného pomeru a tretí Úprava vzájomného 

pomeru medzi Čechmi a Slovákmi v republike. Prezident viedol rozhovory s Tisom až do 

septembra 1938. Po jeho abdikácii sa nakoniec tieto projekty neuskutočnili. Valerián 

Bystrický publikoval v deväťdesiatych rokoch v Historickom časopise dokumenty 

o postoji Beneša k slovenskej otázke. Intenzívnejšie rokovania viedol prezident s Tisom 

v júli a auguste: „Bylo nakonec dohodnuto s drem Tisou, který zdůrazňoval, že strana bude 

míti důvěru jen v dohodu, již bude garantovat president republiky, že si přivede k dru 

Benešovi své některé kolegy, s nimiž celá látka bude probrána a učiní se pokus vypracovat 

písemný návrh dohody.“25 Stretnutia prebiehali i v septembri, ale čoraz viac bolo jasné, že 

každá strana si predstavuje spoluprácu inak. Rozdielne stanovisko k týmto poradám mala 

i tlač.  Lidové noviny ich označovali ako priamy vstup ľudákov do vlády, Slovák naopak 

tieto rozhovory pojal ako základ ku konečnému vyriešeniu slovenskej otázky.26 Nakoniec 

sa žiadna dohoda neuskutočnila – i kvôli mníchovským udalostiam, Benešovej abdikácii 

a udalostiam 6. októbra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 BYSTRICKÝ, V.: Slovensko roku 1938 (východiská a perspektívy). In: VALENTA, J. – VORÁČEK, E. – 
HARNA, J. (zost.): Československo 1918 – 1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Zv.1. Praha: 
Historický ústav AV ČR, 1999, s. 203. 
25 BYSTRICKÝ, V.: Dokumenty o postoji  Eduarda Beneša k česko – slovenským vzťahom koncom 
tridsiatych a začiatkom štyridsiatych rokov. In: Historický časopis, roč. 43, 1995, č. 2, s. 317. 
26 SOKOL, M.: Čakáme na činy! In: Slovák, roč. 20, 18.9.1938, č. 213, s. 1. 
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2 Na ceste k 6. októbru 
 
 
2.1 Smrť Andreja Hlinku. Ohlas v tlači 
 

Stav spoločnosti, resp. jej časti k budúcemu hegemónovi politického vývoja na 

Slovensku po 6. októbri, ukazuje jedna významná udalosť – smrť predsedu Hlinku. Tlač 

túto udalosť využila nielen k hodnoteniu Hlinkovho politického pôsobenia, ale 

i k načrtnutiu a úvahám o ďalšom osude strany. 

Rok 1938 priniesol Hlinkovej slovenskej ľudovej strane veľkú stratu. 16. augusta 

zomrel jej dlhoročný predseda a zakladateľ Andrej Hlinka. Táto udalosť vyvolala ohlas 

v celej republike. Všetky politické subjekty si uvedomovali jej význam. Rozhodovalo sa 

o ďalšom smerovaní HSĽS. Hlinka bol veľkou autoritou nielen na Slovensku. Politici si 

uvedomovali, že patril k významným prvorepublikovým politickým hráčom a v podstate 

i tvorcom verejnej politickej mienky. V poslednom roku jeho života sa tlač často vracala 

k jeho pôsobeniu v politike, snažila sa analyzovať jeho skutočné postavenie v strane. Táto 

osobnosť totiž vytvárala akési stmeľujúce ohnivko všetkých frakcií ľudovej strany.  

O Hlinkovi krátko pred smrťou napísal článok list novinára Ferdinanda Peroutku 

Přítomnost. Peroutkov týždenník sa snažil formou liberálneho diskurzu hodnotiť politiku 

a politických predstaviteľov celého vtedajšieho spektra. V roku 1938 už Hlinku považoval 

za starca plného vnútorných zmätkov, „jehož životní prostor se zakaluje zmateností, jež 

jinak bývá údělem mladosti.“27 Článok svojským spôsobom odzrkladľuje pohľad časti 

českej spoločnosti tak, ako videla Hlinku v posledných mesiacoch jeho života. Napriek 

vnútorným pnutiam v HSĽS vystupuje Hlinka ako človek, ktorého česká spoločnosť 

„chápe“, ale vrásky na čele jej robia ľudia okolo neho: „Na Hlinku se navěsilo mnoho lidí, 

kteří mají docela jiné názory a docela jiné cíle než on. S nimi je třeba bojovat, protože to 

jsou nepřátelé.“28 Hlinka nie je považovaný za nepriateľa, hoci sa proti nemu nevylučuje 

boj, ak by zahraničná propaganda začala využívať jeho príliš veľké „vnútorné zmätky.“ 

Starý kňaz plný nostalgických spomienok na mladé časy ostro kontrastuje s dobou, keď 

ešte bojoval proti uhorskej vládnej moci a bol plný síl a energie. Tento príspevok je 

zaujímavý i z toho dôvodu, že reflektuje situáciu okolo Hlinku, i keď nepriamo, samotný 

predseda strany už nie je schopný bystrého úsudku, preto sa obklopuje nesprávnymi 

ľuďmi.  

                                                 
27 BLAŽEK, K.: Starý muž v novém světě. In: Přítomnost, roč. 15, 20.4.1938, č. 16, s. 243. 
28 BLAŽEK, K.: op. cit., s. 243. 
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Samotná Hlinkova smrť nerozriešila otázku jeho nástupníctva. Nezanechal 

politický testament a neurčil svojho nástupcu. Predsedníctvo strany na svojom zasadnutí 

31. augusta na znak úcty rozhodlo, že post predsedu zostane neobsadený až do 

nasledujúceho zjazdu, ktorý sa mal uskutočniť v septembri 1939.29 

Tlač sa pochopiteľne v prvom rade zaujímala o otázku, kto preberie predsednícky 

post. Přítomnost vôbec nezakrýva, že to bude veľký problém, pretože takú morálnu 

autoritu ako Hlinka, strana už nemá.30 List ďalej chváli jeho konštruktívne nadanie, vďaka 

ktorému dokázal vybudovať veľkú stranu spolu s hospodárskymi podnikmi.31 Přítomnost 

Hlinku neglorifikuje ani nehaní; pre tento list je symbolom nielen dvadsaťročnej existencie 

Slovenska, ale i obdobia spred roku 1918. Dokonca ho v období pred rokom 1918 vidí vo 

svetle spravodlivého boja Slovákov za oslobodenie sa spod maďarizačného útlaku. 

O ďalšom osude ľudovej strany sa neodvažuje veľmi polemizovať, rozlišuje dva prúdy – 

umiernený a radikálny; má nádej, že radikáli sa budú musieť prispôsobiť 

v nadchádzajúcom období umierneným členom strany. 

Národní osvobození vidí v Hlinkovi predovšetkým veľmi rozporuplného človeka. 

Jednými milovaný, druhými nenávidený. Jeho charakteristický výzor bol v učenej 

spoločnosti ojedinelý, čím sa sám chcel prispôsobiť ľudu: „Liptovský svéráz vyjadřoval, že 

záhy začal nosit dlouhé vlasy po způsobu liptovských bačů.“ Osud ľudovej strany sa 

výrazne nezmení, pretože „Hlinka si vybíral jen lidi sobě podobné.“32 Článok sa tak touto 

zovšeobecňujúcou formuláciou vyhol veľkému otázniku – ktorej z frakcií pripadne 

rozhodujúca úloha v ďalšom vedení strany. 

Viac priestoru na hodnotenie Hlinkovej činnosti venujú Lidové noviny. 

Rekapitulácia jeho životopisu je však v niektorých pasážach tendenčná, i keď 

rozporuplnosť životného osudu je zaujímavá a do značnej miery vystihujúca. 

Charakterizuje ho ako bojovníka, „jenž bojoval za osvobození Slovenska od Maďarů, 

skončil tím, že zahájil boj za  jeho „osvobození“ od Čechů, a to ve spojení s autochtonními 

– Maďary.“ 33 Pritom Hlinka sa spolupráce s Maďarskom stránil, spoluprácu so 

Zjednotenou maďarskou stranou síce neodmietal, ale mala charakter zdvorilostný, 

spoločný postup sa nerealizoval. Navyše Karol Sidor sa ešte počas Hlinkovho života 

v rozhovore s poľským novinárom vyjadril k spolupráci s Maďarmi; stanovisko Sidora 

                                                 
29 LETZ, R.: Slovenská ľudová strana..., s. 62. 
30 JANEK, D.: Ľudová strana po Hlinkově smrti. In: Přítomnost, roč. 15, 24.8.1938, č. 34, s. 531. 
31 SYNEK, K.: Andrej Hlinka. In: op. cit., s. 532. 
32 HOLEČEK, J.: Poslanec Andrej Hlinka mrtev. In: Národní osvobození, roč. 15, 17.8.1938, č. 192, s. 5. 
33 Andrej Hlinka zemřel. In: Lidové noviny, roč. 46, 17.8.1938, č. 411, s. 1. 
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i strany bolo odmietavé. Ak by mal Hlinka iný názor, Sidor by si iste nedovolil postaviť sa 

verejne proti tejto spolupráci. Denník ďalej vyčíta Hlinkovi najmä to, že neprijal 

myšlienku „novelisaci mravní, jenž dorazila na Slovensko ze západu.“34 Tým mal na mysli 

najmä konzervativizmus a istú averziu voči českému pokrokárstvu, ktorá skutočne 

v Hlinkovom svetonázore bola prítomná.  

Sociálnodemokratické Právo lidu sa k Hlinkovmu životu postavilo veľmi kriticky. 

Niet sa čo diviť, sociálni demokrati patrili k vládnym stranám v Československu 

a s ľudákmi mali množstvo sporov. Hlinka patril síce k politikom, ktorí „d ělali politiku 

srdcem a ne hlavou. Neštěstím jeho bylo, že jeho srdce dalo se vést po převratu hlavami ne 

vždy prozíravými a dobrými.“ List nekritizuje hĺbku Hlinkovho „slovenského“ citu, ale 

jeho poradcov a hlavne ľudí, ktorí ho zaviedli do spojenectva s SdP a ZMS. Tento človek 

nebol prirodzený vodca, dal sa niesť prúdom, „neměl odvahy nesvalovat na jiné 

odpovědnost za to, co zavinil sám.“ Kryl „tukovčinu“ a neskôr „sidorovčinu“, čím sa 

spreneveril voči republike. Zaujímavá je úvaha a otázka v závere; sociálni demokrati 

pokladajú Hlinkovu činnosť pred vznikom republiky za záslužnú – práve na ňu by sa mal 

budúci vedúci „živel“ zamerať, „nebo bude jeho strana bloudit v začarovaném kruhu, 

jehož hrůzu a beznaději zesnulý vůdce ludové strany sám instinktivně prociťoval?“35 Ďalší 

osud strany nedokáže odhadnúť, do odhadov a polemiky sa nepúšťa. 

České slovo sa drží schémy predchádzajúcich denníkov. Po chorobe v posledných 

rokoch sa jeho intelekt oslaboval a dal sa príliš ovplyvniť svojím okolím: „V poslední 

době, podléhaje už dlouho trvající chorobě, které se marně bránil jeho prudký duch, 

oslabovaly se značně jeho síly intelektuální. Jaká škoda, že právě v té době byl ponechán 

svému okolí, které nemělo nic z velké slovenské lásky Andreje Hlinky, znajíc jen sobecké 

vlastní zájmy.“36  Za najväčšiu tragédiu však denník považuje to, že Hlinka po sebe 

zanecháva stranu, ktorá opustila ideu demokracie a slúži tým, ktorí sa usilujú o rozpad 

republiky. Ďalší vývoj strany denník nerozvádza. 

Komunistické Slovenské zvesti sa venujú Hlinkovmu životopisu len do roku 1918. 

Je to celkom prirodzené, patrili totiž k veľkým polemizátorom ľudáckej tlače, hoci ich 

argumentačná základňa bola na veľmi slabej úrovni. Udalostiam po roku 1918 sa denník 

nevenuje, pretože sú „príliš verejné.“37 

 

                                                 
34 HALUZICKÝ, B.: Nad mrtvým Hlinkou. In: Lidové noviny, roč. 46, 18.8.1938, č. 412, s. 1. 
35 Andrej Hlinka mrtev. In: Právo lidu, roč. 47, 18.8.1938, č. 192, s. 2. 
36 Andrej Hlinka mrtev. In: České slovo, roč. 30, 17.8.1938, č. 191, s. 1 – 2. 
37 Andrej Hlinka mŕtvy. In: Slovenské zvesti, roč. 3, 17.8.1938, č. 160, s. 1. 
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Slovenský hlas venuje Hlinkovi a jeho rekapitulácii politického pôsobenia značné 

miesto. Glorifikuje jeho životné osudy, predstavuje ho ako neohrozeného bojovníka za 

práva slovenského národa, ale najmä na českej strane sa našli ľudia, ktorí „nielen Hlinkovi, 

ale prevažnej väčšine úprimných Slovákov vedeli naliať horkého blenu do pohára úprimnej 

radosti.“38 Ďalej vypočítava všetky chyby pražského centralizmu, ktoré sa nazhromaždili 

za dvadsať rokov existencie ČSR, kritizuje „zúrenie takzvaných pokrokových fanatikov“, 

ale dodáva, že vždy bol v opozícii len proti vláde, nikdy proti československému štátu. 

Logiku potenciálneho oslabenia štátu postavil opačne – Hlinka nebol tým faktorom, ktorí 

by prispievali k jeho dezintegrácii, ale bol stmeľujúcim ohnivkom a bojovníkom proti 

všetkým neprajníkom a rozbíjačom spoločnej republiky. Tým vlastne obhajuje pozíciu 

HSĽS, čo však v tomto období nie je náhodou; ľudáci riešili spolu s premiérom 

národnostný štatút, schyľovalo sa i k rokovaniu s prezidentom, Hodža rozhodne nechcel 

využiť Hlinkovu smrť v denníku na kontroverzné úsudky. 

Národnie noviny Hlinkovu smrť videli v kontexte veľkých slovenských dejateľov – 

Štefánika a – prirodzene – nedávno zosnulého predsedu SNS Martina Rázusa. Hlinkovu 

činnosť posudzujú čisto z pohľadu slovenského nacionalizmu. Čo je však zaujímavé – jeho 

smrť spadá do obdobia „keď zasvitli k nám lúče slovenskej autonómie, Slovenského snemu 

a Slovenskej krajiny.“39 Dá sa usúdiť, že národniari od roku 1938 očakávali skutočne 

politické zmeny. Noviny evidentne nesúhlasili s prezentáciou Hlinku v ľudáckej tlači; tá ho 

totiž často opisovala ako zjednotiteľa – katolíka, akoby bol spojený s jednoliatym 

katolíckym Slovenskom, čo však nebola pravda. Práve naopak – Hlinka bojoval, „ba 

v pravom slova zmysle boril sa za práva všetkých Slovákov a Sloveniek, teda tak katolíkov, 

ako evanjelikov.“40  

Najviac priestoru Hlinkovmu skonu venuje ľudácka tlač. Slovák vydal na jeho 

počesť mimoriadne číslo. Mýtizuje ho do obrovských rozmerov, vystupuje ako človek 

s božou prozreteľnosťou, neohrozený bojovník za práva slovenského ľudu. Šiel do boja 

proti „každému neprajníkovi národa slovenského, tak ako odrážal aj útoky na jeho 

katolícku dušu a kresťanskú postať.“ 41 Pre denník je nepredstaviteľná akákoľvek kritika 

tejto osobnosti a „tí, ktorých odsudzoval, tí budú odsudzovaní aj ďalej, lebo on súdil podľa 

spravodlivosti a odsúdil nebojácne každú slabosť a každý ústup.“42  

                                                 
38 Andrej Hlinka už dobojoval svoj posledný najťažší zápas. In: Slovenský hlas, roč. 1, 17.8.1938, č. 185, s. 2. 
39 Hlinka – obranca národa. In: Národnie noviny, roč. 69, 20.8.1938, č. 97, s. 1. 
40 Hlinka – obranca národa. op. cit., s. 1. 
41 KÖRPER, K.: Apoštol národa je na večnosti. In: Slovák, roč. 20, 17.8.1938, č. 185, s. 2. 
42 KÖRPER, K.: op. cit., s. 2. 
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Blahorečenie Hlinku išlo až do neznesiteľných rozmerov. O „božskom“ pôvode 

Hlinku oslavne písal Karol Sidor: „Kto urobil Hlinku vodcom národa, suverénnym pánom 

jeho vôle a citov? Len Boh a tie vlastnosti, ktoré do Hlinku On vložil.“43 Pre hlavnú tlač 

ľudákov znamená smrť Hlinku ešte väčšie zomknutie sa a boj za úspešné dokončenie 

autonómie, symbolika tu má svoju jasnú úlohu. 

Smrť tohto významného politika vnímali všetky denníky; zhoda panovala jedine 

v tom, že mu priznávali neodškriepiteľné miesto v slovenskej politike. Československá tlač 

zhodne interpretuje jeho život a povahu, ktorá bola búrlivá a často viedla ku konfliktom. 

Najviac mu vyčíta to, že sa príliš orientoval na „nesprávnych“ ľudí vo vlastnej strane 

i v radách svojich spojencov. Zlé vplyvy posledných rokoch dáva na vrub čoraz väčšej 

senilite a nesprávnemu úsudku. O ďalšom osude strany noviny píšu len v náznakoch. 

Neprevláda obava z radikalizácie ako by sa mohlo zdať, skôr sa denníky prikláňajú 

k umiernenému vývoju vo vnútri strany. Z centralistickej tlače bolo cítiť akési 

„vydýchnutie“, na ďalší vývoj vo vnútri HSĽS prevažoval optimizmus nad pesimizmom. 

Autonómna tlač stavia Hlinku na piedestál, nepripúšťa si akékoľvek zaváhanie 

v otázkach o jeho živote. Činnosť Hlinku predstavuje rovná priamka bez zakrivení – 

osobné a politické chyby marginalizuje alebo ich vôbec nespomína. Po 6. októbri sa Hlinka 

stal zbožňovaným symbolom. Myslím si, že táto symbolika sa začala rodiť práve po jeho 

smrti (i keď vo veľkej miere bol glorifikovaný ešte počas svojho života), v neposlednom 

rade i vďaka tlači. Napriek jednotnému kladnému pohľadu na jeho osobnosť, predsa len tu 

bol jeden rozdiel; národniarom bolo proti srsti najmä vyzdvihnutie Hlinku ako vodcu 

katolíckych Slovákov, snažili sa presadiť národný aspekt, ktorý by pojal katolíkov 

i evanjelikov. Hlinkova smrť však poslúžila ľudákom na opodstatnenosť jeho odkazu – 

bojovať za konečné dosiahnutie autonómie Slovenska. 

Centralistická a ľudácka tlač sa zhodovala v tom, že Hlinka bol významným 

politikom Slovenska a rozhodujúcim spôsobom ovplyvňoval jeho osudy. Tento fakt bol 

jediným spoločným menovateľom. 

 

 

 

 

 

                                                 
43 SIDOR, K.: Zmeraveli ruky, ktorými prežehnával Slovensko. In: Slovák, roč. 20, 17.8.1938, č. 185, s. 2. 
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2.2 Mníchovská dohoda a dôsledky pre Slovensko. Tlač pred žilinským  
      rozhodnutím 

 

Smrť Andreja Hlinku bola len jednou rámcovou časťou, ktorá ovplyvnila leto 

a jeseň 1938. Vnútorná situácia bola v znamení zvýšenej politickej aktivity už od leta 

1938. Uskutočnili sa totiž dve najväčšie manifestácie v Bratislave, mali však rozdielny 

obsah. Jedna bola usporiadaná ľudákmi 5. júna, odpoveď na ňu dali agrárnici spolu so 

sociálnymi demokratmi hneď o deň neskôr. HSĽS ju organizovala najmä na počesť 

podpísania Pittsburskej dohody a deklarovala ju ako prejav vôle národa, agrárnici 

manifestovali za štátnu jednotu. Manifestácie mali veľký ohlas, poriadali sa 

i v nasledujúcom období. Oslava šesťdesiatín predsedu vlády Hodžu sa využila na ďalšiu 

mohutnú manifestáciu agrárnikov v Novom Meste nad Váhom a v Myjave 4. septembra.44  

Krajina sa nachádzala v zložitom medzinárodno – politickom postavení. Bola pod 

vplyvom dvoch veľkých mocností – Nemecka a Maďarska. Udalosti začali naberať spád 

v polovici septembra 1938. Ako rozbuška nasledujúcich udalostí sa ukázal menšinový 

problém a stretnutie britského premiéra Chamberlaina s Hitlerom v Berchtesgadene a jeho 

súhlas s tým, aby Československo odstúpilo Nemecku pohraničné územie Sudiet 

s väčšinou nemeckého obyvateľstva. Hitlerovo vyhlásenie o ochrane nemeckej menšiny 

v republike vyvolalo pobúrenie a zároveň obavy pred ďalším vývojom. Veľká Británia 

a Francúzsko vyzvali Československo, aby sa podriadilo nemeckým požiadavkám 

a pohraničné územie dobrovoľne odstúpilo. Vláda najprv túto požiadavku odmietla, ale 

ustúpila až na hrozbu Francúzska, ktoré hrozilo, že v prípade vojny Československu 

neposkytne vojenskú pomoc.45 

Ľudáci začali čoraz viac volať po vnútornej očiste a zodpovednosti českých 

centralistických politikov za vzniknutú situáciu ohrozenia republiky, napriek tomu 

deklarovali, že „tento štát považujú za svoj.“46 Vo vyhláseniach ľudáckych politikov sa 

strácal fakt, že za vzniknutú situáciu nenesie zodpovednosť len vláda, ale najmä agresia 

a mocenské plány nacistického Nemecka.47 Autonomisti sa tak touto cestou pripravovali na 

                                                 
44 Zúčastnilo sa jej okolo desaťtisíc ľudí, čo bolo na tieto mestá pomerne vysoké číslo. Domnievam sa, že išlo 
o prejav národnej jednoty v štáte a tiež o reakcie na manifestácie HSĽS. Tiež to do istej miery môže 
vyjadrovať diferencovanosť obyvateľstva a presvedčenie, že nie všetci Slováci sú za presadenie 
autonomistickej myšlienky tak, ako ju deklarovala HSĽS. Vernosť republik až do smrti! In: Slovenská 
politika, roč. 19, 5.9.1938, č. 204, s. 1. 
45 RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci..., s. 141. 
46 JANČEK, A.: Nepochopiteľné veci. In: Slovák, roč. 20, 21.9.1938, č. 215, s. 1. 
47 BYSTRICKÝ, V.: Slovensko a Mníchov. In: NĚMEČEK, J. (eds.): Mnichovská dohoda. Cesta k destrukci 
demokracie v Evropě. Praha: Karolinum, 2004, s. 167. 
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prevzatie moci, situácia ponúkala neopakovateľnú príležitosť. Napriek hlavnému 

precizovaniu samobytnosti Slovenska sa pri bezprostrednom ohrození republiky postavili 

v plnej miere za ďalšie vnútorné i vonkajšie „posilnenie štátu Čechov a Slovákov“, čo 

vyjadrili v rezolúcii: „Ako národ kresťanský odsudzujeme krvavé a násilné vyriešenie 

národných problémov štátu. Vyslovujeme hlboké presvedčenie, že dobrý pomer Čechov 

a Slovákov a tým vnútorné i zahraničné posilnenie štátu československého budú konečne 

docielené.“48 Celkovo je zaujímavé zistenie do akej miery ľudáci považovali situáciu za 

vážnu – nebývalo totiž zvykom, aby o spoločnom štáte písali bez pomlčky; i z toho možno 

usudzovať, že ohrozenie republiky považovali naozaj za reálne. O bezprostredných 

udalostiach uvažovali i národniari. Rovnako ako HSĽS žiadali odchod politikov, ktorí 

„spôsobili“ súčasnú ťažkú situáciu, dokonca uvažujú či by „nebolo lepšie priamo sa 

dohodnúť s Nemeckom a za cenu neutrálneho stanoviska k veľmocenským sporom, udržať 

integritu celého nášho štátu trebárs v tôni germánskej ríše?“49 

Predstavitelia koaličných strán však boli naďalej presvedčení, že záujmy 

slovenského národa dokážu presadiť pod existujúcim štátnym zriadením a zhodovali sa 

i na tom, že existujúci stav im dokáže zabezpečiť všetky národné práva. Vyzývali k jednote 

a pokoju, ľudia mali vláde dôverovať, pretože „odpovědní představitelé pracují s plným 

vědomím odpovědnosti za skutečné blaho státu a národa a zajištění jeho budoucnosti ve 

smyslu posledních projevů presidenta republiky a předsedy vlády.“50 Citovali i rezolúciu 

ľudákov, je však charakteristické, že uverejnili len časť, ktorá sa týkala vyhlásenia 

spoločného posilnenia republiky.51 

V novej situácii sa vláda ocitla v nezávideniahodnom postavení, navyše sa na 

niektorých miestach vyskytli demonštrácie. Preto Hodžov kabinet odstúpil 22. septembra 

a na jeho miesto nastúpila úradnícka vláda generála Syrového. V tejto vláde boli zastúpení 

i Slováci Vladimír Fajnor, Imrich Karvaš a Matúš Černák. Černák mal blízko k ľudovej 

strane, v posledných obecných voľbách za ňu dokonca kandidoval.52 Túto skutočnosť vo 

svojej práci o Alexandrovi Machovi úplne zamlčiava František Vnuk, Černáka považuje za 

exponenta národniarov, čo však nebola pravda.53  

                                                 
48 Naše stanovisko. In: Slovák, roč. 20, 20.9.1938, č. 214, s. 1. 
49 PAULÍNY-TÓTH, J.: Preorientujeme sa v zahraničnej politike? In: Národnie noviny, roč. 69, 20.9.1938,  
č. 110, s. 1. 
50 RIPKA, H.: Nepřijatelno. In: Lidové noviny, roč. 46, 20.9.1938, č. 473, s. 1. 
51 Za národnú, kresťanskú a občiansku povinnosť. In: Slovenská politika, roč. 19, 21.9.1938, č. 217, s. 1. 
52 Dvaja Slováci novými ministrami. In: Slovák, roč. 20, 27.9.1938, č. 220, s. 2 
53 VNUK, F.: Mať svoj štát znamená život. Politická biografia Alexandra Macha. Bratislava: Odkaz: Ozveny, 
1991, s. 168. 
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Ohrozenie republiky vyústilo do toho, že 23. septembra bola vyhlásená mobilizácia. 

Česká i slovenská tlač sa postavila bezvýhradne za celistvosť spoločného štátu, rovnako 

reagovala i verejnosť. Slováka sa dotklo najmä to, že „nepriateľská propaganda šíri 

rozhlasom vo všetkých rečiach najrôznejšie ohovárania o ČSR, aby nás v očiach svetovej 

verejnosti opísala ako rušiteľov mieru a zneužíva naše mobilizačné opatrenia.“54 Túto 

skutočnosť potom využili československé denníky, aby poukázali na to, že ľudáci sú 

rovnako ako ony za spoločnú štátnosť. 

Faktom je, že vláda túto situáciu nevyužila a nepodarilo sa jej ani po opadnutí 

nadšenia z mobilizácie prevziať iniciatívu pri rokovaniach o budúcom postavení 

Slovenska. Koncom septembra prebiehali ešte rokovania medzi prezidentom Benešom 

a ľudákmi. V poslednom štádiu týchto stretnutí bol Beneš ochotný schváliť Slovákom 

zriadenie zvláštneho ministerstva, ale tento krok mal byť za cenu podpory vládnej politiky. 

Chvíľa mobilizačného nadšenia sa už neopakovala. HSĽS požadovala uznať 

samourčovacie právo, ale nie určené vládnymi výnosmi, lež zákonom; rovnako žiadala 

vytvorenie slovenského snemu, uzákonenie slovenčiny ako úradného jazyka a zriadenie 

ministerstva pre správu Slovenska.55  

Napriek tomu, že prezident mohol prejaviť voči Slovákom viac taktnosti, nemyslím 

si, že by mala československá vláda väčšie obavy z komunistov a Sovietskeho Zväzu ako 

z nacistického Nemecka – čo sa snaží tvrdiť Pavol Čarnogurský.56 Hitler sa totiž priamo 

zasadzoval za oslabenie a následné rozbitie štátu, komunisti si túto hrozbu uvedomovali 

a trvali na tom, aby Slovensko vystupovalo – aspoň v tomto období – ako nedeliteľná 

čiastka Československej republiky. Toto stanovisko dali jasne najavo i vo svojej tlači.57 

Posledné septembrové dni s predstaviteľmi HSĽS vyjednávali koaliční partneri. Na 

rokovaniach sa zúčastnil i sociálny demokrat Ján Bečko, ktorý sa vyjadril v tom zmysle, že 

ľudáci v tomto ťažkom období mníchovského rozhodnutia hrali svoju „cynickú hru.“58 

Pod vplyvom príprav mníchovskej dohody ľudová strana vycítila príležitosť, aká sa už 

nemusela opakovať. Rozpor medzi vládou v Prahe a hlinkovcami panoval najmä v jednom 

bode; totiž či vybudovať slovenskú samosprávu čisto slovenskými rukami alebo by sa 

                                                 
54 Praha vysvetľuje príčinu mobililizácie. In: Slovák, roč. 20, 27.9.1938, č. 220, s. 4. 
55 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Česká politika a zákon o autonomii Slovenska. In: České země 
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postupovalo v spoločnej koordinácii.59 Navyše Tiso reagoval podráždene na poznámku 

o tom, že HSĽS je vládnou stranou, keďže v nej má svojho reprezentanta Matúša Černáka. 

Tieto rozhovory viedli napokon k neúspechu pre neústupčivosť oboch strán. Tiso vyhlásil, 

že zvolá širší výkonný výbor strany do Trenčína 4. októbra. Tým prerušil rokovania 

s koaličnými stranami. To sa stalo po podpise mníchovskej dohody 29. septembra. Jozef 

Tiso patril k schopných politikom, tento krok by neurobil v čase nastolenia a takmer 

úplného vyriešenia slovenskej otázky bezdôvodne; pravdepodobne si uvedomil dosah 

mníchovskej dohody a s ním spojenú vidinu uchopenia moci na Slovensku – spolu so 

všetkými benefitmi v podobe dosiahnutia autonómneho postavenia Slovenska. 

Mníchovská dohoda znamenala pre českú i slovenskú tlač blýskanie sa na horšie 

časy. Hoci sa interpretovala prevažne v tendenciách záchrany mieru pre republiku60, začali 

sa hľadať prví vinníci, ktorí môžu za zlé postavenie štátu. Slovák našiel obetného baránka 

po podpise dohody; v tom období začína útočiť na bývalé štruktúry o ktorých je zrejmé, že 

do politiky sa nechystajú z viacerých dôvodov vrátiť. Týkalo sa to najmä bývalého 

premiéra Hodžu.   

Slovenský hlas vidí v strate sudetského územia príležitosť utuženia vzťahov medzi 

Čechmi a Slovákmi, pretože odpadne starosť o problematické územie, dokonca dôjde 

k poklesu nezamestnanosti: Ide o to, aby si všetci uvedomili, že náš štát môže i za nových 

okolností žiť, lebo klesne jeho nezamestnanosť, ktorá bola najvyššia práve v sudetských 

oblastiach a klesne aj potreba mimoriadnych výdavkov na sanáciu pasívneho sudetského 

hospodárstva.“61 Okrem zbavenia sa bremena neefektívneho pohraničného hospodárstva 

vidí ďalšie pozitívum v hospodárskom pozdvihnutí Slovenska, pretože sa „hranice 

priblížia ku Prahe.“ Noviny predkladajú zaujímavú úvahu nielen o hospodárskom, ale aj 

o politickom význame Slovenska. Predpovedajú, že sa v blízkej budúcnosti zvýši, čo sa 

v najbližších dňoch malo skutočne aj potvrdiť. 

Slovenské zvesti pochvaľujú ľudovú stranu napriek skutočnosti, že „sú v nej 

uhniezdené živly, ktorých dosavádna činnosť do istej miery oprávnila Adolfa Hitlera k jeho 

pondelnému vyhláseniu o Slovákoch.“62 Hitler sa vyjadril v zmysle samobytnosti 

slovenského národa, niektorí dokonca uvažovali, že týmto výrokom už špekuloval 

o samostatnom slovenskom štáte. Tieto závery však boli pravdepodobne predčasné. 

                                                 
59 HOENSCH, J.: Slovensko a Hitlerova východná politika. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2001,  
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60 Mníchovská konferencia chce odvrátiť svetovú vojnu. In: Slovenský denník, roč. 21, 30.9.1938, č. 226, s. 1. 
61 A čo potom? In: Slovenský hlas, roč. 1, 2.10.1938, č. 225, s. 1. 
62 Mobilizácia týka sa tak Čechov, ako Slovákov. In: Slovenské zvesti, roč. 3, 29.9.1938, č. 190, s. 1. 
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Komunistom podobné vyhlásenia tiež nepomohli, ich tlač bola bezprostredne po vyhlásení 

autonómie zastavená. 

Pre poľskú vládnu tlač znamenalo rozhodnutie z Mníchova mohutnú kampaň proti 

republike. Bola postavená na polopravdách a klamstvách, stupňovala napätie najmä 

v oblasti Tešínska, na ktoré mali Poliaci zálusk. Praha vraj vystupovala v úlohe utláčateľa 

poľskej menšiny, pranieroval sa prístup žandárov a údajný teror. Útočilo sa i na pražský 

„pacifizmus“; kritika smerovala i na hlavy českých novinárov, pretože verejnosť 

informovali o situácii na Tešínsku, pretože tam bol vraj pokoj.63 

Mníchovské podpisy a následné udalosti 6. októbra v podstate znamenali koniec 

slobodnej žurnalistiky – minimálne na Slovensku. Z československej tlače sa postupne 

vytrácajú negatívne súdy o ľudákoch, čo súviselo vo veľkej miere s ich prevzatím moci. 

Tlač si postupne našla iného nepriateľa číslo jeden – bývalé vládne štruktúry vrátane 

prezidenta a systém prvorepublikového straníctva. 
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3 Šiesty október 
 
 
3.1 Vzniká autonómne Slovensko 
 

Šiesty október znamenal pre celú republiku významnú zmenu. Pod vplyvom 

udalostí Mníchova vláda generála Syrového vyslovila súhlas s vydaním zákona 

o samostatnej existencii českého a slovenského národa 5. októbra 1938 popoludní.64 Táto 

udalosť bola dôsledkom ohrozenia a napätia posledných dní, okrem mníchovského 

rozhodnutia sa pod jej vydanie podpísali i neúspešné rokovania ľudákov v Prahe v dňoch 

29. – 30. septembra. V týchto rozhovoroch vystupovala HSĽS veľmi suverénnym 

spôsobom a už tu sa stavala do pozície hegemóna. Exponent ľudovej strany Matúš Černák 

zahrozil Prahe demisiou, ak by vláda Syrového neprijala podmienky HSĽS. Išlo v nich 

o to, aby Praha odovzdala celú výkonnú moc Slovákom a tiež o zmenšenie počtu Čechov 

na Slovensku. Černákov návrh bol v podstate ultimátom, mal vládu pritlačiť k stene. 

Demisiu napokon skutočne podal a s ním i celá vláda. Následne bol zostavený nový 

kabinet opäť na čele s generálom Syrovým. 

Tlač mala opäť na rokovanie s ľudovou stranou rozdielne názory. Slovák  z princípu 

uznáva Černákov krok, pretože cíti obrovskú príležitosť ľudákov dostať sa k moci. Otázku 

navyše postavil do svetla prijatia resp. neprijatia ultimatívnych požiadaviek; z nich jasne 

vyplývalo, že vláda nemá na výber.65 

Lidové noviny naopak považovali slovenskú vec za takmer vyriešenú, keďže 

„jednání o úpravu slovenských věcí, které vedl president dr. Beneš se zástupci ludové 

strany, bylo téměř dokončeno.“66 Kroky ľudovej strany denník ďalej nekomentuje, len 

zdôrazňuje, že strana prerušila rokovania. František Vnuk píše, že zo strany Prahy nebola 

chuť ďalej vyjednávať s ľudákmi.67 To však nie je pravda. Ochota v tomto období bola, tú 

treba priznať vo veľkej miere pohnutej zahranično – politickej situácii a následnými 

konzekvenciami vo vnútornej politike. O krokoch HSĽS nemal jasno ani nemecký 

konzulát v Bratislave o čom svedčí správa  konzula Druffela o separátnych chúťkach 

                                                 
64 BYSTRICKÝ, V.: Predstavy o postavení Slovenska v ČSR koncom 30. rokov. In: Střední a východní 
Evropa v krizi XX. století. Praha: Univerzita Karlova, 1995, s. 274. 
65 Slovák, roč. 20, 3.10.1938, č. 225, s. 1. 
66 Ludovci přerušili jednání. In: Lidové noviny, roč. 46, 4.10.1938, č. 498, s. 2. 
67 VNUK, F.: Mať svoj štát..., s. 169. 
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hlinkovcov adresovaná nemeckému vyslanectvu v Prahe: „ ...Tiso už viac nestojí na 

pražskej línii a 6. októbra taktiež zamýšľa v Žiline vyhlásiť nezávislosť.“ 68 

Ľudová strana nebola jediná, ktorá predložila návrh o autonómii. V dňoch 4. – 5. 

októbra návrh na štátoprávnu zmenu postavenia Slovenska predložili aj sociálni demokrati 

a agrárnici. Československy orientované strany si uvedomili, že situácia sa začala vyvíjať 

iným smerom a oslabeniu republiky už nemôžu nijakým spôsobom zabrániť.  

Vláda najprv schválila návrh, ktorý ľudová strana mala v programe v podstate od 

polovice tridsiatych rokov a nebolo preto potrebné meniť žiadnym spôsobom ústavu; išlo 

o uznanie svojbytnosti slovenského národa všetkými politickými stranami, slovenský jazyk 

mal byť uznaný ako úradný jazyk zákonnou formou, utvoriť slovenský snem a zriadiť 

Ministerstvo pre správu Slovenska.69 V ten istý deň navečer, teda 5. októbra sa vláda 

vyjadrila v tom zmysle, že je nutné rokovať s ľudovou stranou o návrhu na zmenu 

štátoprávneho postavenia tak, ako to podala vo svojom návrhu už 5. júna. 

4. októbra zvolali poradu i príslušníci agrárnej strany do Bratislavy. V rámci 

rozhovorov sa mala dohodnúť konkrétna forma dohody medzi ľudákmi a agrárnikmi; 

vypracovali kompromisný návrh, ktorý mal vyjsť ľudákom v ústrety v maximálnej možnej 

miere. Autonómiu mali získať všetky rezorty až na rezort zahraničia, financií,  národnej 

obrany a najvyššieho súdnictva.70 Národohospodár Peter Zaťko vo svojich spomienkach 

približuje tieto dni, mal totiž spolu s Pavlom Teplanským tlmočiť hlinkovcom návrh 

bývalého premiéra Hodžu na riešenie slovenskej otázky. Poznamenáva, že s ľudovou 

stranou sa malo rokovať ešte pred schôdzou jej výkonného výboru.71 Domnievam sa, že si 

uvedomoval silné postavenie HSĽS a ťažkú priechodnosť spoločnej dohody spolu 

s ostatnými politickými subjektami – ak by vôbec k nejakej dohode došlo. 

Okrem agrárnikov zasadali v Bratislave aj ďalšie strany. Išlo o sociálnych 

demokratov, národných socialistov, národných demokratov a SNS. Za agrárnu stranu bol 

na spoločnej schôdzi prítomný poslanec Ursíny. Jedným z hlavných rečníkov bol Ivan 

Dérer, ktorý pricestoval z Prahy a mal navrhnúť dohodu s ľudákmi podľa vlastného 

decentralizačného návrhu. Ak by ho ľudová strana neprijala, malo to slúžiť ako doklad 

o jej spolčení so zahraničným nepriateľom.72 Ursíny bol poverený tento návrh ľudákom 
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predložiť. Do Žiliny sa však pobral skôr, preto písomné vyhotovenie návrhu mali priniesť 

Michal Korman a Ján Bečko. 

5. októbra sa uskutočnila porada koaličných strán v žilinskom hoteli Rémy. Zišli sa 

tu predstavitelia československých politických strán na Slovensku – agrárnici, lidovci, 

národní socialisti, živnostenská strana, sociálni demokrati a národní demokrati. Snahou 

všetkých zúčastnených strán bola dohoda s HSĽS. Návrh sociálnych demokratov hlinkovci 

neprijali, požadovali autonómiu podľa svojich predstáv. Agrárnici sa mohli pridať 

k vyhláseniu samobytnosti podľa predstáv HSĽS, s predstaviteľmi sociálnej demokracie 

ľudáci odmietli rokovať. Bečko neskôr podal správu Dérerovi. Bol šokovaný 

a presvedčený o zrade ľudákov: „To je ten slovenský národ, ktorý páni ľudáci predávajú 

Hitlerovi. K tomu im je slovenský národ, ale nie k ničomu inému.“73 K žilinským 

udalostiam sa vyjadril i agrárny poslanec Ján Lichner. V podstate potvrdzoval to, že HSĽS 

k poradám neprizvala žiadnych zástupcov koaličných strán. Tie čakali na výsledky porád 

v žilinskom hoteli bez výraznejšej iniciatívy a možnosti prehovoriť do udalostí.74 

HSĽS rokovala v žilinskom katolíckom dome. Príslušníci strany neboli jednotní vo 

všetkých otázkach, radikáli ako Ďurčanský a Mach chceli už v tejto chvíli vyhlásiť 

samostatnosť, čo však bol úplný nezmysel vzhľadom na súčasné postavenie Slovenska 

v republike. Okrem štátoprávnych otázok sa riešila i otázka spolupráce s ďalšími stranami 

– konkrétne so SNS a agrárnikmi. Postavenie rémistov najlepšie dokumentuje príchod 

Petra Zaťka a Jána Lichnera, ktorí sa v podstate podriadili požiadavkám HSĽS na 

autonómiu, avšak mali výhrady k rozdeleniu hospodárskeho zákonodarstva.75 S vlastnými 

požiadavkami nepochodili, ba naopak, snažili sa zabrániť proklamácii manifestu, v ktorom 

ľudáci chceli deklarovať nezávislé postavenie slovenského národa a jeho „vô ľu žiť 

samostatným životom a bojovať zaň všetkými prostriedkami.“76 Predpokladám, že týmto 

manifestom resp. hrozbou jeho uverejnenia si HSĽS šikovne pripútala k sebe všetky 

opozičné strany. Boli totiž ochotné akceptovať autonómne požiadavky strany za cenu, že 

neuverejní manifest. Podmienky ľudákov napokon koaličné strany prijali aj pod tlakom 

udalostí. Istý cielený nátlak mohla vyvolať i správa dvoch poľských emigrantov, ktorí 

prišli za Ursínym s tým, nech sa strany dohodnú s ľudákmi a to za každých okolností; 
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 31 

udalosti vraj sledovali i Poliaci a nabádali predstaviteľov HSĽS, aby k žiadnej dohode 

nepristupovali.77  

Vláda generála Syrového bola o prebiehajúcich rokovaniach informovaná. Ak by sa 

strany medzi sebou nedohodli mala pripravené riešenie – rozpustenie parlamentu a zákaz 

politických strán po ich upovedomení.78 Vláda predpokladala vývoj žilinských udalostí, 

bola ochotná prijať požiadavky ľudákov, preto ju udalosti 6. októbra príliš neprekvapili.79 

Ľudákom situáciu zľahčoval aj agrárny poslanec Pavol Teplanský, ktorý sa 

požiadavkám HSĽS ľahko „prispôsobil“, hoci predtým bol známy svojimi 

československými názormi. Podobne sa zachoval i Miloš Vančo zo SNS. Nezúčastnil sa 

porád v hoteli Rémy, šiel priamo do Katolíckeho domu vyjednávať s ľudákmi, hoci SNS sa 

priklonila k decentralizačnému návrhu Ivana Dérera. V jeho prípade tu však bol jeden 

stimul; mal prevziať poslanecký mandát po Andrejovi Hlinkovi.80 

Napriek všetkému sa sociálni demokrati nemienili vzdať svojho návrhu 

a šéfredaktor Robotníckych novín Michal Korman bol pripravený predniesť ho ľudákom. 

To však stroskotalo, pretože Teplanský všetkých zastrašil vyhlásením, že ak neprijmú 

podmienky autonómie tak, ako ich predkladá HSĽS, mohlo by to mať „nedozierne 

následky pre štát a Slovensko.“ 

Predstavitelia koaličných strán sa s ľudákmi zišli 6. októbra. Prijali ich požiadavky 

formulované v júni 1938 s dovetkom, že autonómiou je štátny pomer medzi Čechmi 

a Slovákmi definitívne vyriešený.81 Text dohody sa nepublikoval, len manifest. 

Dohoda v Žiline bola v podstate diktátom jednej strany; na rokovaniach 

v Katolíckom dome sa síce zúčastnili niektorí predstavitelia československých strán, išlo 

však v podstate o ľudí, ktorí boli ochotní zmeniť „uhol pohľadu“ na slovenský problém. 

Nemožno súhlasiť so stanoviskom M. S. Ďuricu, že „Jozefom Tisom vedená slovenská 

národná revolúcia v roku 1938 bola jedinečným historickým činom, aké dejiny len veľmi 

zriedka zaznamenávajú.“82 „Národná revolúcia“ vedená jednou stranou so sebou totiž 

prinášala totalitarizmus, aký dovtedy Slovensko nepoznalo. Ďurica sa vyjadril, že v Žiline 

                                                 
77 URSÍNY, J.: Spomienky na Slovenské národné povstanie. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1994, s. 18 – 19. 
78 BYSTRICKÝ, V. – DEÁK, L.: Od Mníchova k rozbitiu Česko – Slovenska. In: ZEMKO, M. – 
BYSTRICKÝ, V. (eds.): Slovensko v Československu (1918 – 1939). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 
2004, s. 215. 
79. GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938 – 1939. Svár demokracie a totality v politickém, 
společenském a kulturním životě. Praha: Paseka, 2004, s. 76. 
80 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Druhá republika,,,. s. 79. 
81 ZUDOVÁ – LEŠKOVÁ, Z.: Slovensko v druhej republike...,s. 274. 
82 ĎURICA, M.S.: Jozef Tiso 1887 – 1947. Životopisný profil. Bratislava: Lúč, 2006, s. 211. 
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sa zišli predstavitelia koaličných strán, „hoci ich do Žiliny Tiso nevolal.“83 Tým dáva 

otvorene najavo, aký názor má na fungovanie pluralitnej demokracie. Konanie ľudovej 

strany nemožno ospravedlniť ani jej často zdôrazňovaným argumentom, že štátoprávny 

pomer medzi Čechmi a Slovákmi sa neriešil. Možno práve pocit krivdy a vedomie vlastnej 

dôležitosti ju okrem vnútorných a zahranično – politických problémov prinútil budovať 

svoju víziu „jednotného slovenského národa.“ 

 

 

3.2 Reflexia žilinskej dohody v súdobej tlači 
 

 Výsledky žilinských rokovaní priniesli všetky české i slovenské denníky. Keďže 

vlastný text dohody publikovaný nebol, tlač sa musela uspokojiť len s oznamom o prijatí 

dohody o autonómnom postavení Slovenska v rámci ČSR. Tlačový orgán ľudovej strany 

Slovák ešte pred samotným podpisom žilinskej dohody píše o udalostiach svojským 

spôsobom; snaží sa legitimizovať nadchádzajúcu úlohu HSĽS: „Bolo to nadľudské úsilie, 

ktoré vyvinula naša strana, aby Slovensko v rámci terajších daných možností mohlo žiť 

šťastne samobytne a kráčať v ústrety svojej krajšej budúcnosti. Naši reprezentanti chodili, 

vyjednávali, radili sa dni a noci, len aby sa našiel spôsob nového života na Slovensku.“84 

Rovnako prezentuje aj pokus o dohodu, pričom Praha bola tá, čo odmietala všetky dohody. 

Denník sa začína čoraz viac zaoberať i konkurenčnou centralistickou tlačou. Jej „príklon“ 

k myšlienkam autonómie prezentuje ako svoje víťazstvo, pretože naliehavosť riešenia 

slovenských otázok doteraz nevideli komplexne, prinútil ich k tomu až tlak nedávnych 

udalostí. Slovák šíril v októbrových dňoch kampaň proti bývalej vláde i proti systému 

hodnôt dvadsaťročnej existencie ČSR. Čím viac sa HSĽS etablovala v mocenských 

štruktúrach, tým výraznejšie vystupuje. Postavenie ľudákov legitimizuje konanie strany, 

o tom si nepripúšťa ani najmenšie pochybnosti: „Osud Slovenska závisí od rozhodnutia 

Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Jedine táto strana je povolaná určiť smernice pre 

budúcnosť, aby slovenský národ mohol žiť, rozvíjať sa a aby sa nestal korisťou cudzích 

samopašníkov.“85 

 Rokovania v Žiline sú postavené do svetla bytia a nebytia, akoby každé 

rozhodnutie záviselo len od postoja HSĽS: „Žilina je dnes a zajtra svedkom historických 

                                                 
83 ĎURICA, M.S.: Jozef Tiso..., s. 204. 
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udalostí pre slovenský národ. Dnes v stredu (5. októbra) sišly sa v Žiline kluby poslancov, 

senátorov a krajinských poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Zajtra vo štvrtok 

zasedá výkonný výbor strany. Rozhoduje sa o budúcnosti slovenského národa, preto 

i zraky všetkých Slovákov obracajú sa do Žiliny, kde padne rozhodnutie o nás všetkých.86 

Rovnako nedôveryhodne pôsobí i priebeh vyhlásenia autonómie: „Dojemným spôsobom 

nakresliac starostlivosť Hlinkovej slovenskej ľudovej strany o Slovensko a o jeho 

budúcnosť, zvýšeným hlasom pokračoval dr. Tiso, že teraz sme prikročili k rozhodujúcim 

okamžikom...Celé zhromaždenie vstáva a spieva hymnu Hej Slováci. V tej chvíli 

vychádzajú na ulicu pod slovenskými zástavami Hlinkove gardy...na tvári vidno rozhodnú 

vôľu splniť to, čo vodcovstvo rozkazuje.“87 Denník sa netajil presvedčením, že autonómiu 

presadila HSĽS a z toho vyplýval jej mandát ako hlavnej predstaviteľky slovenského 

národa.  

 Národnie noviny sa prikláňajú k rétorike Slováka, zdôrazňujú, že stáli tiež na 

„správnej strane“ na rozdiel od centralistickej tlače, ktorá sa myšlienkam autonomizmu 

venuje až v posledných hodinách, keď už bolo jasné, že postavenie Slovenska sa zmení.88 

So slovenskou otázkou kalkuluje veľmi rázne, jej naplnenie by malo posilniť spoločný štát 

Čechov a Slovákov. Význam žilinskej dohody zveličuje a neváha zájsť ešte ďalej: „Dnes 

máme svoj slovenský štát v rámci štátneho zväzku s Čechmi a Karpatorusmi. Divne 

a nepavdive zneje oznámiť toto národu v zmätku a politickej nejasnosti dneška. Je však 

tomu bezvýhradne tak.“89 Národniari zrejme v duchu chceli zájsť ďalej ako HSĽS, je tiež 

možné, že si uvedomovali hrozbu, ktorá vznikla po 6. októbri z pozície tejto strany a preto 

s ňou nechceli stratiť krok. Denník sa vyslovuje pre úzku spoluprácu s hlinkovcami, na 

druhej strane si SNS chce zachovať „úplnú programovú i taktickú samostatnosť.“  Na 

rozdiel od tlače HSĽS nikde nepíše o „jedinej reprezentantke slovenského národa“, túžby 

a pocity oboch strán stavia paralelne vedľa seba. Noviny sa vyhýbajú skutočnosti, že 

v Žiline sa národniari ocitli v podstate na okraji udalostí aj napriek ich autonomistickému 

zameraniu. 

 Udalosti v Žiline zaznamenali veľký ohlas i v českej tlači. Priestor dostala 

rekapitulácia a spätný pohľad na dvadsaťročnú existenciu ČSR a postavenie Slovenska 

v tomto období. Národní osvobození vidí udalosti na Slovensku v kontexte posledných 
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udalostí, ktorým dala voľný priechod predovšetkým Mníchovská dohoda. Nevenuje sa 

štátoprávnym úvahám, otázku posúva skôr do roviny hospodárskej a správnej: „Politika 

naše za 20 let znamenala miliardové oběti pro kulturní, hospodářské a sociální povznesení 

Slovenska. Ze 40 miliard k tomu účelu věnovaných vrátila se sice většina ve formě daní 

a jiných dávek, ale nikdo nepopře, že i potom zbývá nejméně 10 miliard vynaložených na 

Slovensko z příjmů zemí historických. V celém světě nenajdeme podobného příkladu 

obětavosti.“90 Napokon konštatuje, že na Slovensku sú ľudia pre „večný štátny zväzok 

s Čechmi.“ Autonómne snahy nechápe ako vnútorné trieštenie; slúži skôr k upevneniu 

štátnosti: „Všichni, kteří chápou rozhodnost chvíle, nechť se sjednotí bez rozdílu stran 

a projeví svou vůli pro Československo. Vláda nechť rychle vyřeší přebudování národního 

státu Čechů, Slováků a Rusínů.“ 

 Lidové noviny venujú žilinským poradám mnoho priestoru. Problém však uchopili 

trochu inak; vyjadrujú spokojnosť s udalosťami v Žiline, pretože sa dohodou zabránilo 

hrozbe možného separatizmu: „Nejhorší chmura, která ležela nad naší nešťastnou zemí 

v těchto dnech, jest rozptýlena. Byla to obava, že slovenský autonomismus stane se pod 

vlivem katastofálních změn separatismem. Slováci nepodlehli svodům, lákavým nebo 

nabízivým, aby se včlenili v jiný rámec, než československý, a zachovali s výhradou 

autonomní a dualistické úpravy věrnost republice.“ Denník pokračuje: „Lidové noviny od 

let upozorňovaly českou politiku na nezbytnost nějakého vyrovnání se slovenskými 

autonomisty...ve svém bytě slovenském budou se teď Slováci zařizovat po svém. Byly 

neshody mezi našim a autonomistickým pojetím různých problémů politických a kulturních. 

Dvě věci zaručují, že se v tom všem budeme sbližovati: součinnost strany ludové 

s ostatními stranami slovenskými povede také k vzájemnému chápání, i když ne 

k zjednocení ideovému. Nezávislost rozhodování způsobí, že se v ludové straně o ledačem 

bude rozhodovati nepodjatě, o čem se dosud rozhodovalo popuzeně.“ 91 Noviny patrili 

k blízkemu okruhu prezidenta Beneša. Myslím si, že ich tvrdenie o vyrovnaní sa so 

Slovákmi treba brať zdržanlivo; ešte pred mníchovskými udalosťami sa veľmi často 

púšťali do polemík so Slovákom, pričom sa na povrch dostávali rôzne nepodložené 

tvrdenia o zrade ľudákov a podobne. List chce na toto všetko zabudnúť, verí v lepšiu 

budúcnosť. Ťažko povedať do akej miery predpokladá spoluprácu s ostatnými stranami. 

Vyhlásenie pôsobí skôr skepticky vzhľadom na predchádzajúcu častú kritiku ľudovej 

strany. 
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 Přítomnost Ferdinanda Peroutku reaguje na udalosti vo vydaní z 12. októbra. 

Žilinskú dohodu neposudzuje z hľadiska spravodlivosti, snaží sa položiť na stôl 

pragmatické úvahy: „Všechny pochybnosti zatlačuje v tomto okamžiku do pozadí moment 

politický. Musíme totiž být vděčni za to, že Slováci, pokud jsou vedeni ľudovou stranou, se 

vůbec odhodlávají vytrvat při republice a začlenit se do jejího rámce, třeba uvolněného. To 

je věc, které si musíme nesmírně cenit, neboť ona za nynějších okolností nepochybně 

zachránila stát...my všichni ostatní, kteří jsme věřili v ideu československou (bez 

rozdělovacího znaménka), budeme mít mnoho příležitostí -  uklidní-li se tochu poměry – 

abychom revidovali svou koncepci a spravedlivě posoudili její přednosti a nedostatky.“92  

 Niektoré denníky preberajú informácie z ČTK a ku komentovaniu udalostí na 

Slovensku sa stavajú zdržanlivo – to je príklad Českého slova a Práva lidu. Komunistické 

Rudé právo bez okolkov píše, že „Slovenská ludová strana žádá výhradní moc v novém 

uspořádání poměrů na Slovensku pro sebe.“93 K pomerom na Slovensku sa nevyjadruje 

príliš lichotivo napriek tomu, že uznáva nové autonómne postavenie Slovenska 

v republike. Práve komunistická tlač totiž poukázala na problém žilinskej dohody, a síce na 

podriadenie sa ostatných koaličných strán ľudákom: „Z jednání o novém uspořádání 

Slovenska byli vyloučeny dělnické strany, strana sociálnědemokratická a komunistická. 

Pokud se jednání zúčastnili mimo Hlinkovu stranu i strany koaliční, jejich úloha se 

obmezila na bezradné přikyvování.“ Rovnako tvrdo hodnotí i pittsburskú dohodu v podaní 

HSĽS: „Strana, která vedla boj za autonomii pod heslem pittsburské dohody, ducha této 

dohody úplně opustila. Není je vidět ani v přijatém návrhu zákona na autonomii, ani 

v manifestu Hlinkovy ludové strany. Duch pittsburské dohody, duch spolupráce Slováků a 

Čechů v budování demokratické republiky vymizel z projevů a činů Hlinkovy strany. Její 

manifest vychází z mnichovského diktátu, který nejen nezajistil svobodné sebeurčovací 

právo Němců, Poláků a Maďarů v naší republice, ale porušuje i sebeurčovací právo 

národa českého.“94 Je zrejmé, že komunisti takto písali aj preto, lebo neboli prizvaní na 

žilinské rokovania. Napriek tomu im treba prisúdiť pomerne veľkú mieru objektivity najmä 

v hodnotení 6. októbra, ostatné strany a ich tlač sú oveľa opatrnejšie. Dokonca 

sociálnodemokratické Právo lidu mlčí a čitateľov informuje neutrálne. Je možné, že 

dérerovci predpokladali zmenu situácie, s tou sa však po podpise ostatných strán pod 

autonómne vyhlásenie nedalo príliš počítať. Rovnako uskutočnenie pittsburskej dohody si 
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HSĽS spájala s monopolom moci, akýkoľvek iný prúd v slovenskej politike už 

nepovažovala za dostatočne legitímny. 

 Orgán komunistov na Slovensku Slovenské zvesti reagoval tiež podráždene. 

Kriticky sa vyjadril na adresu Matúša Černáka a jeho ultimáta už 5. októbra: „Akým 

právom sa žiada vydanie celej výkonnej moci osobám, ktoré určí Hlinkova ľudová strana? 

Kde vzal Matúš Černák právo žiadať všetku moc pre jednu stranu, ktorá, nech je aj veľká, 

vonkoncom nepredstavuje všetku, ani len nie prevážnu časť mienky na Slovensku. Nemyslí 

si Matúš Černák, že vyvolá občianske zmätky medzi Slovákmi na Slovensku?“ Riešenie 

slovenskej otázky pod kuratelou ľudákov odmieta: „Keď chce Matúš Černák čo žiadať, 

nech žiada úpravu slovenských vecí v najužšom dohovore so všetkými predstaviteľmi 

politického života...rozvratnou anarchiou, ktorú sledujú takéto ultimáta a občianske boje, 

vyvolané jedinovládou ľudáckych osobností na Slovensku by mohlo vsotiť Slovensko len 

na perifériu strednej Európy.“95 Je samozrejmé, že krátko po etablovaní mocenských 

štruktúr HSĽS v štátnom aparáte muselo prísť k zastaveniu a zákazu komunistickej strany 

a jej tlače. Tá však paradoxne v tomto období prináša istú protiváhu k ostatným denníkom, 

ktoré už viac alebo menej poklonkovali ľudákom. Žilinská dohoda je posudzovaná z pera 

komunistov rovnako kriticky – je to i preto, lebo neboli prizvaní na rokovania. Tlač je síce 

nasýtená ideologickými nánosmi o vedúcej úlohe robotníctva, napriek tomu vystihuje 

udalosti žilinských rokovaní: „Koali ční reprezentanti spolu s národnou stranou – 

a sobídením komunistov – dali sa do vyjednávania najprv sami medzi sebou a potom 

s ľudovou stranou o konečné rozriešenie slovenských otázok. Uistili verejnosť, že i sami 

medzi sebou, i s ľudovou stranou sa v podstatnostiach dohodli. Sotva si toto môže 

nezaujatý pozorovateľ uvedomiť, dostáva sa mu zvesť z ľudáckych prameňov, že žiadna 

dohoda uskutočnená nebola a ani byť nemôže. Lebo ľudová strana chce moc na 

Slovensku a nie žiadnu dohodu.“ 96 Komunisti boli už pred rokovaniami v podstate 

vyradení, so spoluprácou s nimi nikto nepočítal, tak si to mohli dovoliť napísať. 

Predpokladám, že po 6. októbri si uvedomovali, že ich tlač bude skôr či neskôr zastavená, 

preto za daných podmienok dokázali verejnosť informovať objektívnejšie ako tlač, ktorá 

už začala podliehať ľudákom, resp. sa im chcela „zapáčiť.“ 

 Slovenský denník sa naplno zameral na obhajobu žilinských udalostí, pričom stačilo 

sa len zbaviť minulosti: Mužovia, dnes v Žiline sídení, odhodili minulosť, vyvolávajúcu 

                                                 
95 Nebláznite! In: Slovenské zvesti, roč. 3, 5.10.1938, č. 194, s. 1. 
96 Nie jedinovláda ľudákov, ale dohoda všetkých Slovákov. In: Slovenské zvesti, roč. 3, 6.10.1938, č. 195,  
s. 1. 



 37 

rekriminácie, a s úplnou oddanosťou k najvyšším veciam národa, rozhodli sa k historickým 

činom, ktoré v hodine dvanástej budú záchranou a zárukou jednoty slovenského národa, 

záchranou česko – slovenskej štátnosti.“97 Denník píše úplne v réžii ľudáckeho Slováka, 

takmer v ničom sa jeho interpretácia nelíši. Dohodu vykladá ako jednotnú vôľu 

slovenského národa, na jej realizácii sa podieľali najmä politickí predstavitelia 

republikánskej strany (!) a ľudová strana. Vedúce postavenie hlinkovcov pri rokovaniach 

vôbec nespomína, čitateľ má pocit, že agrárnici vystupovali ako rovnocenný partner, čo 

však nebola pravda. Nedá sa tiež povedať, že by české noviny s radosťou vítali nové 

pomery; v ich tlači prevládal skôr pragmatizmus. 

 Slovenská politika sa výkladom udalostí ničím neodlišuje od predchádzajúcich 

denníkov, oceňuje však prítomnosť Petra Zaťka v Žiline. Jeho návrhy v hospodárskych 

otázkach mali pomôcť preklenúť rozpory, rovnako sa podarilo poslancom „Teplanskému 

a Ursínymu zdolávať prekážky, skrývajúce v sebe najhoršie nebezpečie pre slovenský 

národ a celý štát.“98 Už nepíše o aké nebezpečenstvo konkrétne ide. 

 Slovenský hlas sa rozplýval najmä nad spoločným vyhlásením všetkých strán 

a údajnou jednotou, ktorá prinesie upevnenie celého Česko – Slovenska. Signatári žilinskej 

dohody sa „úprimne a s celou dušou prihlásili za budovateľov nového autonómneho 

Slovenska...žilinská dohoda je prejavom pevnej slovenskej vôle, túto úlohu svedomite plniť 

s bratským národom českým a s našimi bratmi z Podkarpatskej Rusi.“99 Ničím sa teda 

neodlišuje od ostatnej agrárnej tlače. 

 Reflexia žilinskej dohody v tlači sa výrazne líši od spomienok účastníkov – najmä 

od predstaviteľov koalovaných strán. V novinách vystupujú vo svetle rovnocenných 

účastníkov a signatárov žilinského rozhodnutia spolu s ľudákmi, v skutočnosti však boli 

v úlohe obyčajných štatistov. Spomienky účastníkov tomu nasvedčujú v plnej miere, 

neistota vládla vo všetkých stranách, agrárnici sa otvorene obávali ďalšieho vývoja. Tým 

menej možno veriť vyhláseniam o dôležitosti podpisu menších strán – živnostenskej a 

národno – socialistickej. Komunistická tlač písala o dohode najobjektívnejšie, preto patrila 

k prvým „postihnutým.“ Ďalší vývoj v žurnalistike sa už vôbec neuberal demokratickým 

smerom – noviny sa čoraz viac prispôsobovali rétorike HSĽS, mnohým nepomohol ani 

tento krok. Vyústilo to až k úplnému ovládnutiu tlačových orgánov ľudákmi, to všetko do 

začiatku novembra 1938.  

                                                 
97 KRESÁK, S.: Slovenská vec na dobrej ceste. In: Slovenský denník, roč. 21, 6.10.1938, č. 231, s. 1. 
98 Slovenská vláda. In: Slovenská politika, roč. 19, 8.10.1938, č. 231, s. 1. 
99 Slovenská a česko – slovenská dohoda. In: Slovenský hlas, roč. 1, 7.10.1938, č. 229, s. 1. 
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4 Politika autonómnej vlády v októbri a novembri 1938 

 

4.1 Karpatskí Nemci a plány Nemecka na Slovensku  
 

Po 6. októbri o sebe na Slovensku nechávajú výraznejšie počuť karpatskí Nemci. 

Niet divu – Česko – Slovenská republika sa dostávala do stále výraznejšieho vplyvu 

Hitlerovho Nemecka. Karpatskí Nemci žili najmä v troch jazykových oblastiach: v okolí 

Bratislavy ich bolo približne 60 tisíc, v Nitrianskom Pravne a Kremnici asi 45 tisíc a na 

Spiši rovnako 45 tisíc.100 V roku 1929 založili Karpatskonemeckú stranu, čo bola 

v podstate odnož nemeckej agrárnej strany. Karpatonemecká strana do septembra 1938 

nehrala na Slovensku žiadnu významnejšiu úlohu. Na jej čele stál Franz Karmasin. Strana 

úzko spolupracovala so sudetonemeckou stranou a jej vodcom Konradom Henleinom. Po 

mníchovskej dohode nastáva v postavení nemeckej menšiny na Slovensku zlom – začína 

vystupovať oveľa kompaktnejšie ako doteraz a zbavuje sa nálepky prívesku sudetských 

Nemcov. V septembri 1938 československá vláda zakázala SdP. Tento krok postihol 

i Karpatonemeckú stranu, musela zastaviť svoju činnosť. Jej úlohu prebrala nasledovateľka 

Deusche Partei. DP sa stala právnou pokračovateľkou strany, činnosť zahájila 10. 

októbra.101 Obe organizácie stáli na platforme nemeckého nacionálneho socializmu 

a usilovali sa o destabilizáciu Československa podľa pokynov z Nemecka.   

Ihneď po podpise Žilinskej dohody sa Karmasin stretol s Jozefom Tisom. 

V podstate malo ísť o vzájomnú dohodu medzi týmito dvoma politikmi; Tiso mal dovoliť 

Nemcom slobodné „vyznávanie“ nacionálneho socializmu a povoliť samosprávne 

organizácie. Karmasin zasa sľúbil spoluprácu s HSĽS a kontakt s ríšskymi miestami. 

Slovensko sa dostáva do popredia záujmu Nemecka po 6. októbri. Vedúci 

politického oddelenia Zahraničného úradu Woermann vypracoval koncept nemeckého 

postoja k slovenskej otázke. Už z toho vidieť, aké miesto zaujímalo Slovensko 

v nemeckých plánoch a akú dôležitosť mu pripisovali. Predovšetkým v autonómnom 

Slovensku videli Nemci nástroj destabilizácie československého štátu. Koncept hovorí 

o štyroch možných eventualitách postavenia Slovenska. Z toho prakticky zavrhuje 

možnosť spojenia s Maďarskom102 alebo Poľskom, samostatné Slovensko predpokladá 

                                                 
100 HOENSCH, J. K.: Slovensko a Hitlerova východná..., s. 106. 
101 SCHVARC, M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“...,  dokument č.  37, s. 93. 
102 Nemci spočiatku pred podpisom mníchovskej dohody nemali jasno v slovenskej otázke. Nahrávali do 
karát Maďarom a s vlastnou percepciou prišli až po mníchovskom rozhodnutí. Treba povedať, že pôvodné 
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v blízkej budúcnosti. Za najlepší variant považuje autonómne Slovensko v rámci Česko – 

Slovenska. V obidvoch prípadoch znamená štát pre Nemecko zaujímavý priestor 

s možnosťou vytvorenia vzájomných hospodárskych vzťahov resp. pripútanie Slovenska 

k Nemecku.103 

Odklon od presadzovania maďarských požiadaviek na Slovensku prejavili Nemci 

i pri rokovaní v Komárne. Karmasin pôsobil ako styčná osobnosť medzi viedenskými 

Nemcami, najmä Seyss-Inquartom a slovenskou vládou, navyše sa poznal s predstaviteľmi 

HSĽS ešte z parlamentných lavíc. Rovnako v úlohe prostredníka pôsobil i medzi 

nemeckými predstaviteľmi. Pre maďarské ašpirácie na Slovensku neprejavoval 

pochopenie, čo dal v Komárne ako pozorovateľ otvorene najavo.104 Pri stretnutí Tisa 

s konzulom Druffelom 10. októbra sa hovorilo aj o komárňanských rokovaniach, Druffel 

však zaujal značne zdržanlivý postoj poukázaním na neúčasť mocností v tomto 

probléme.105  

 Treba však tiež podotknúť, že pomery na Slovensku sledovala i viedenská SD. Tá 

už v skoršom období jasne rozoznávala radikálny a umiernený prúd v HSĽS okolo Sidora 

a Tisa.106 Alexander Wünsch pôsobiaci ako spojka medzi radikálmi HSĽS a nemeckým 

konzulom sprostredkoval stretnutie medzi Karolom Murgašom a pracovníkmi viedenského 

SD.107 Práve v období komárňanských rokovaní bola slovenská vláda veľmi ochotná 

počúvať nemecké rady, uvedomovala si totiž, že Nemecko vystupuje ako hlavný arbiter. 

Dokonca prejavila ochotu prispôsobiť sa i vo vnútropolitickej sfére; 14. októbra sa utvoril 

nemecký štátny sekretariát pri úrade predsedu autonómnej vlády, čo predstavovalo výrazné 

posilnenie nemeckých ambícií v slovenskom priestore.108 

 Nemci sami však nemali jednotný názor na vývoj na Slovensku. Zahraničný úrad 

odporúčal opatrnosť a rezervovanosť, naopak viedenskí Nemci boli za čo možno najväčšie 

angažovanie sa v prospech nemeckej otázky. Preto sa snažili udržiavať styky s HSĽS, 

najmä s radikálnejším germanofilským krídlom. Nebola však jednota v otázke, s ktorým 

                                                                                                                                                    
maďarské požiadavky už Nemci neboli ochotní akceptovať, pretože sa im otvoril priestor pre vlastné 
„podchytenie“ Slovenska. 
103 SUŠKO, L. (eds.): Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik 1938 – 1945. Dokumente. Band I. 
Von München bis Salzburg. 1938 – 1940. Dokumente und Essay. Buch 1. Bratislava: Lúč, 2008, dokument č. 
10, s. 53 – 54. 
104 HOENSCH, J. K.: Slovensko a Hitlerova východná..., s. 107. 
105 SUŠKO, L. (eds.): Das Deutsche Reich..., dokument č. 15, s. 60. 
106 SCHVARC, M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“...,  dokument č.  11, s. 27. 
107 SCHVARC, M.: K otázke genézy kontaktov a vzťahov vedenia nemeckej menšiny a Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany v rokoch 1937 – 1938. In: LETZ, R. – MULÍK, P. – BARTLOVÁ, A.: Slovenská ľudová 
strana..., s. 249. 
108 Vláda sa uzniesla na vytvorení štátneho sekretariátu už 10. októbra. Publikovaný bol však až o štyri dni 
neskôr. 
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politikom z HSĽS je najvýhodnejšie spolupracovať. Pre spoluprácu pripadali do úvahy 

Ferdinand Ďurčanský a Karol Sidor, druhý z menovaných bol navyše veliteľom 

polovojenskej organizácie Hlinkových gárd, čo Nemcom imponovalo. Sidor patril 

k radikálom, jeho rázne vystúpenia museli  nájsť isto odozvu u nemeckých politických 

predstaviteľov. Na druhej strane tu ale existovala podstatná prekážka – Sidor bol polonofil. 

Myslím si, že nikdy výrazne neinklinoval k sympatiám pre Hitlerovo Nemecko (hoci jeho 

radikálny spôsob písania v denníku Slovák by mohol vzbudzovať určité pochybnosti), čo 

sa ukázalo neskôr, keď stratil v slovenskej politike výrazné slovo a bol „odprataný“ na 

vyslanecký post vo Vatikáne. Problematickejšou osobnosťou bol pre Nemcov Vojtech 

Tuka, v jeho prípade odrádzal príklon k Maďarsku. Bratislavský konzulát zase 

uprednostňoval spoluprácu s Jozefom Tisom, napriek tomu, že vedel aké postavenie Tiso 

zaujíma k nacionálnemu socializmu. V jeho prospech hovorila istá politická skúsenosť 

a rozvaha.109  

 Vzťahy medzi autonómnou vládou a Nemeckom vo veľkej miere ovplyvňovala 

práve nemecká menšina žijúca na Slovensku. Snažila sa právne ukotviť postavenie 

menšiny. K dosiahnutiu tohto cieľa sa javil autoritatívny slovenský štát ako spoľahlivý 

partner na rokovanie. Poradca pre právne otázky Kurt Rabl vypracoval elaborát 

k postaveniu nemeckej menšiny na Slovensku, o ktorom mala rokovať autonómna vláda. 

Menšina vyjadrila lojalitu k štátu, za čo jej mala byť poskytnutá úplná rovnoprávnosť. 

Vláda mala rešpektovať národnosocialistický svetonázor (§ 8), tento návrh plánoval 

podriadiť strane nemecké školstvo. Rovnaký krok sa mal týkať i samosprávy, 

zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (§ 5-7). Vodcovia menšín mali mať veľké 

právomoci (§ 9), dokonca si nárokovali právo menovať poslancov do českoeslovenského 

národného zhromaždenia resp. slovenského snemu.110 Slovenská vláda sa návrhu bránila, 

predpokladal totiž akýsi „štát v štáte.“ Rozpory sa týkali najmä štátneho sekretariátu, ktorý 

nemal právny podklad, navyše slovenská vláda zastávala neústupné stanovisko. Vzťah 

medzi vládou a Karmasinovou DP naštrbil i výsledok Viedenskej arbitráže. Očakávania, že 

Nemci predsa len „skrotia“ maďarské ašpirácie sa totiž nesplnili.  

 

 

 

                                                 
109 SCHVARC, M.: Nemci a ich percepcia Slovenska. In: „Tretia ríša“..., s. XLVI. 
110 HOENSCH, J. K.: Slovensko a Hitlerova východná..., s. 110 – 111. 
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4.2 Obsadenie Petržalky a Devína. Reakcie v tlači 
 

 Dôsledky Mníchovskej dohody pocítilo i Slovensko a to napriek vyhláseniam 

HSĽS, že slovenského územia sa ústupky nemajú týkať. Nemci si nárokovali bratislavské 

predmostie Petržalku a Devín. Petržalku Nemci obsadili 10. októbra, čím sa vytvorilo 

nebezpečenstvo permanentnej hrozby pre Bratislavu.111  Na základe 4. bodu, ods. 3 

Mníchovskej dohody bola zaradená do „zvyšnej oblasti s prevažne nemeckým 

charakterom.“ Tieto oblasti mal Wehrmacht obsadiť 10.10.1938.112 O osude Devína sa 

Hitler vyjadroval už 8. októbra, mal sa predbežne ponechať Slovensku.113 Koncom októbra 

svoje rozhodnutie zmenil a vyrukoval s požiadavkou na toto územie opradené starou 

symbolikou. 

 Tlač sa v októbrových a novembrových dňoch pôsobeniu Nemcov na Slovensku 

príliš nevenovala. Slovák sa venuje obsadeniu Petržalky, ale je opatrný, problému sa vôbec 

nevenuje komplexne. Píše hlavne o národnostnom zložení obyvateľstva tohto 

bratislavského predmostia a o vhodnom prostredí pre ovocinárstvo. Isté klamanie autor 

vyjadril až v závere článku: „Táto mestská časť za Dunajom bola živým údom Bratislavy. 

Je preto pochopiteľné, že Bratislavčania – bez rozdielu národností – smútia za ich 

obľúbeným miestom. Ozývajú sa hlasy, že keby Hitler vedel, čo znamená dnes stratená časť 

Bratislavy pre Bratislavčanov a mesto, iste by Nemecko netrvalo na odtrhnutí tohto 

pomerne malého územia. Vláda a vedenie mesta mali by poslúchnuť tento inštinktívny hlas 

svojho obyvateľstva. Nech sa pokúsia, aby definitívna hranica bola posunutá v prospech 

nás. Slovensko a jeho obyvateľstvo želie za Petržalkou. Je to odtrhnutie živého mäsa z jeho 

tela. Neočakávané a nezaslúžené.“114 Z príchodu nemeckého vojska malo obavy i domáce 

obyvateľstvo. Člen obecnej rady v Petržalke dr. Ivan Urbánek intervenoval v prospech 

zachovania života a majetku u nemeckých vojakov. Istý dôstojník ho ubezpečil, že 

„neprišli ako nepriatelia, ale ako udržiavatelia poriadku a pokoja, a že by si želali, aby 

z tohto ich zásahu na naše  územie vyvinul sa raz dobrý súsedský pomer, ktorý by pre 

                                                 
111 SCHVARC, M.: K otázke genézy kontaktov a vzťahov vedenia nemeckej menšiny a Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany v rokoch 1937 – 1938. In: LETZ, R. – MULÍK, P. – BARTLOVÁ, A.: Slovenská ľudová 
strana..., 174. 
112 SCHRIFFL, D.: Die Rolle Wiens im Prozess der Staatswerdung der Slowakei 1938/39. Frankfurt am 
Main: Peter Lang, 2004, s. 182. 
113 SCHRIFFL, D.: Die Rolle Wiens..., s. 187. 
114 BUCHTA, V.: Petržalka – prvá územná strata Slovenska. In: Slovák, roč. 20, 11.10.1938, č. 231, s. 2. 
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Slovákov znamenal mier a spokojnú budúcnosť.“ 115 Národnie noviny venujú obsadeniu 

Petržalky len krátku správu. 

 Slovenská politika si všíma národnostný aspekt problému a neľahkú situáciu 

obyvateľstva: „Od štvrtka pripravovali sme sa na bolestnú chvíľu lúčenia s týmto 

obľúbeným kúskom zeme. Od štvrtka sťahovali sa slovenskí a českí obyvatelia obce 

Petržalky do mesta, od štvrtka tiahla deň i noc cez dunajský most nekonečná reťaz vozov 

s nábytkom a domácim riadom. Bolo treba sa ponáhľať, lebo k evakuácii 18-tisícovej obce 

sú štyri dni príliš krátkou lehotou.“116 Freidorf mal byť nový nemecký názov Petržalky. 

Tieto udalosti potvrdzuje i dôverník SD; ešte doplnil, že z predmostia utekali aj Maďari 

a za vzniknutú paniku spôsobenú rýchlym odchodom vraj môžu Židia.117 Karmasin vo 

svojich spomienkach označuje Petržalku za „skutočne nemecké mesto.“118 Nebola to 

pravda, podľa sčítania ľudu z roku 1930 žilo v meste vyše 11 tisíc Slovákov, čo 

predstavovalo viac ako polovicu obyvateľstva. 

 Nemci spočiatku uvažovali i nad obsadením Bratislavy, napokon sa od toho 

odstúpilo. Hoci nemeckí obyvatelia mesta žiadali pripojenie, nestalo sa tak. Dôvodom bolo 

i stretnutie Ďurčanského s Ribbentropom v Karinhalle, kde sa Ďurčanský vehementne 

zasadzoval za zachovanie Bratislavy na slovenskom území. Tento krok bol navyše v plnom 

súlade s nemeckými plánmi, pretože očakávali, že sa tak posilní pnutie s radikálnym 

germanofilným krídlom HSĽS.119 V telegrame štátneho podtajomníka Woermanna 

nemeckému konzulátu v Bratislave sa nemení ani postavenie Nemcov k otázke záboru 

Devína, Nemci nemienili predkladať žiadne požiadavky.120 Napokon si to Hitler rozmyslel 

a začal požadovať aj Devín. Tlač sa otázke odstúpenia Devína venovala ešte menej ako 

Petržalke. Slovák o ňom píše 24. novembra v jedinom článku, poukazujúcom na naďalej 

dobré slovensko – nemecké vzťahy: „Stratou Devína strácame vyše tisíctristo duší, veľkou 

väčšinou nemeckej národnosti. Slováci, ktorí tu žijú, zostávajú naďalej v Devíne. Vôbec, 

svornosť medzi obidvoma národnosťami v Devíne nebola nikdy porušená, ba aj s blízkou 

Devínskou Novou Vsou, ktorá má slovenské obyvateľstvo a ktorá samozrejme ostáva 

Slovensku, mali Devínčania dobré styky. Vôbec, solidarita slovenského nacionalizmu 

                                                 
115 URBÁNEK, F.: Po obsadení Petržalky. In: Slovák, roč. 20, 12.10.1938, č. 232, s. 3. 
116 Včera Petržalka – dnes Freidorf. In: Slovenská politika, roč. 19, 12.10.1938, č. 233, s. 2. 
117 SCHVARC, M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“...,  dokument č. 45, s. 113 – 114. 
118 Diskusia bývalých funkcionárov Deutsche Partei pri príležitosti Eichmannovho procesu. In: 
BYSTRICKÝ, V. – LETZ, R. – PODOLEC, O. (eds.): Vznik Slovenského štátu..., s. 75 – 76. 
119 KOVÁČ, D.: Nemecko a nemecká menšina na Slovensku (1871 – 1945). Bratislava: Veda, vydavateľstvo 
SAV, 1991, s. 136. 
120 ĎURICA, M.S.: La Slovacchia e le sue relazioni politiche con la Germania 1938 – 1945. Padova: 
Marsilio editori, 1964, dokument č. 3, s. 125. 
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s nemeckým bola očividná, a keď sme sa navzájom pozdravili s Nemcami, oni nemeckým 

a my národným pozdravom, nik v tom nevidel provokáciu, ale vzájomné uctenie dvoch 

národností.“121 

 Slovenský hlas sa v podstate od Slováka v ničom neodlišuje, len dúfa, že „sa už 

budeme môcť pokojne venovať výstavbe nášho Slovenska v úprimnom spolupracovaní 

s bratským národom českým a v harmonickom dorozumení s mocnou Nemeckou ríšou.“122 

Ostatná tlač venuje problematike veľmi málo miesta, väčšinou len prebrala tlačové správy. 

 Slovenská autonómna vláda sa neskôr pokúšala rozhodnutie o obsadení územia pri 

Bratislave revidovať. Prvý raz intervenovala už v októbri 1938, keď zasadania 

československo – nemeckej rozhraničovacej komisie v Znojme, druhý raz pri česko – 

slovensko – nemeckých rokovaniach v Ratibori.123 Ani raz však nebola úspešná.  

 

Vzťahy medzi Nemeckom a autonómnym Slovenskom v období októbra 

a novembra 1938 sa nevyvíjali bezproblémovo, napriek tomu treba povedať, že 

k výraznejším animozitám nedochádzalo. Slovenská autonómna vláda si bola vedomá sily 

Nemecka ako veľkého stredoeurópskeho hráča, posilneného výsledkom Mníchovskej 

dohody. Na druhej strane bolo Slovensko zaujímavé pre nemecké expanzívne plány na 

východ s možnosťou zasahovania do vnútropolitických problémov republiky. Vzájomné 

vzťahy nevystupovali tak ostro na povrch ako v prípade Maďarska a Poľska. Nikdy 

predtým neboli determinované antipatiou ako to bolo napríklad v prípade slovensko – 

maďarských vzťahov, ani sa do jesene 1938 nedostali do silných vzájomných interakcií. 

Z toho vyplýval i relatívne malý záujem tlače o slovensko – nemeckú problematiku, hoci si 

iste uvedomovala vzrastajúci nemecký význam.124 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Ostatný deň v Devíne. In: Slovák, roč. 20, 24.11.1938, č. 268, s. 3. 
122 Nad Devínom hákový kríž. In: Slovenský hlas, roč. 1, 22.11.1938, č. 267, s. 1. 
123 JANAS, K.: Okupácia Petržalky. In: Historická revue, roč. 14, 2003, č. 10, s. 35. 
124 Som si vedomý, že s narastajúcim nemeckým vplyvom na Slovensku stúpol priamo úmerne nemecký 
„podiel“ v slovenskej tlači. Viac priestoru dostalo nacistické Nemecko v tlači počas Viedenskej arbitráže.   
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4.3 Vnútrostranícky vývoj po 6. októbri 
 

 Podpisom Žilinskej dohody 6. októbra sa zmenil celý vnútropolitický systém. 

Predovšekým prijatie dohody zmenilo mocenské pomery v štáte, HSĽS získala postavenie, 

aké nikdy predtým nemala. Porušili sa princípy Pittsburskej dohody, pretože sa na 

Slovensku začali zavádzať nedemokratické princípy do politiky, štátnej správy a verejného 

života.125 Zmenilo sa i štátoprávne postavenie republiky. Vznikol asymetrický model štátu 

s centrálnou vládou v Prahe a autonomistickou v Bratislave. Jozef Tiso bol menovaný 

ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska a bol poverený zostavením novej vlády. 

Vláda mala 5 členov: predsedom vlády a zároveň ministrom vnútra sa stal Jozef Tiso, 

Ferdinand Ďurčanský získal ministerstvo spravodlivosti, sociálnej starostlivosti 

a zdravotníctva, Matúš Černák dostal rezort školstva a národnej osvety. Ďalší dvaja 

zástupcovia neboli z ľudáckych radov. Išlo o dvoch agrárnikov: Pavla Teplanského, ktorý 

dostal poľnohospodárstvo, verejné práce, obchod, živnosti a financie a Jána Lichnera, 

ktorému boli pridelené pošty a železnice.126 Na prvý pohľad pôsobí možno prekvapivo, 

prečo sa do vlády nedostal Karol Sidor. Pavol Čarnogurský predpokladal, že ak by išiel 

vnútorný vývoj strany inou cestou a žil by Andrej Hlinka, Sidor by sa stal iste vedúcou 

osobnosťou celého spoločenského života. Treba si však uvedomiť i tú skutočnosť, že 

Čarnogurský bol blízkym spolupracovníkom Sidora, preto ho videl často v svetlejších 

farbách ako jeho „súpera“ Jozefa Tisu. Za hlavnú prekážku Čarnogurský považuje 

nemožnosť dosiahnuť medzi takými vyhranenými osobnosťami kompromis: „Karol Sidor 

nepodceňoval protivníkov, ale nepreceňoval ani sám seba a svoje možnosti. Keby na 

Tisovom mieste bol stál v tých časoch Andrej Hlinka, nebolo by si možno predstaviť 

ideálnejšiu spoluprácu. Sidor bol otvoreným radcom Hlinkovi a od neho prijímal pokyny, 

rady a príkazy s istotou, lebo im veril. Takýto vzťah však nebol mysliteľný medzi ním 

a Tisom. Aj keby nebolo Hlinkovho testamentu, ktorý položil deliacu čiaru medzi Tisa 

a Sidora, aj tak tu neboli predpoklady pre takú úzku spoluprácu, akú čas a okolnosti 

vyžadovali. Sidor v politike neustále sledoval ľudí a ich želania. Dr. Tiso bol akoby v zajatí 

svojich spoločenských a štátnických úvah. A keďže obidvaja boli vyhranenými 

osobnosťami, kompromis tu bol veľmi ťažko mysliteľný, a čo je najhlavnejšie, nebolo naň 

                                                 
125 BYSTRICKÝ, V. – PÍSECKÁ, B.: Žilinská dohoda 6. októbra. In: Vojenská história, roč. 10, 2006, č. 4,  
s. 79. 
126 Slovenská vláda vymenovaná. In: Slovenský hlas, roč. 1, 8.10.1938, č. 230, s. 1. 
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času. Bolo treba riešiť odrazu mnoho vecí.“127 Dá sa však súhlasiť i s názorom J. K. 

Hoenscha, ktorý tvrdí, že „Sidorova absencia v kabinete ako dôkaz Tisovho osobného 

triumfu nad svojím rivalom zo Žiliny bola výsledkom Sidorovho dvojtvárneho postoja 

počas septembrovej krízy.“128 Sidor sa skutočne v septembrových dňoch neprofiloval ako 

radikál, platilo to najmä v období vyhlásenia mobilizácie, keď sa naplno postavil za obranu 

a celistvosť Československej republiky. V rozhodujúcich chvíľach tento politik strácal 

radikálny postoj, ktorý sa všade úspešne snažil deklarovať, rovnako to platí i pre jeho 

postoj v marcových dňoch roku 1939. Domnievam sa, že to bolo spôsobené zložitou až 

protirečivou podstatou jeho osobnosti a oveľa väčšími vnútornými pochybnosťami ako 

v prípade Jozefa Tisu. Sidor svoju neúčasť vo vláde ospravedlňoval tým, že „on ako 

šéfredaktor Slováka pokladá za potrebnejšie zostať na čele tlačového aparátu strany.“129  

 Dá sa tiež povedať, že víťazom v rámci vnútorného vývoja strany sa stalo 

umiernené krídlo na čele s Tisom. Myslím si, že to bolo vo veľkej miere spôsobené práve 

Sidorovým lavírovaním v septembrových dňoch a jeho istým spôsobom apatickým 

postojom voči Tisovi v rozhodujúcich chvíľach októbra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 ČARNOGURSKÝ, P.: 6. október 1938, s. 161. 
128 HOENSCH, J. K.: Slovensko a Hitlerova východná..., s. 77. 
129 SIDOR, K.: Takto vznikol slovenský štát. Bratislava: Odkaz a Ozveny, 1991, s. 40. 
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4.4 HSĽS a jej vzťah k ostatným stranám v októbri a novembri 1938  
      očami tlače 
 

Ihneď po etablovaní sa v nových mocenských štruktúrach začala HSĽS fakticky 

plniť svoju víziu „jedinej reprezentantky národa.“ Predovšetkým jej išlo o elimináciu 

takmer všetkých politických strán pôsobiacich na Slovensku či už obmedzením, splynutím 

alebo úplným zákazom činnosti.  

 

4.4.1 Zákaz komunistickej strany a Slovenských zvestí 

 

Komunistickú stranu postihol zákaz ako prvú. HSĽS s ňou odmietala spoluprácu 

i predtým. Ministerstvo vnútra Slovenskej krajiny zastavilo činnosť KSČ výnosom 1 

prez./38 z 9.10.1938.130 Slovák tento čin nazýva „konsolidačným dielom.“ Strana tak dala 

otvorene najavo ako si predstavovala boj proti „židoboľševizmu a marxizmu.“ Už v tomto 

kroku je jasne vidieť jej totalitné tendencie, pretože si osobovala právo rozhodnúť za 

každého robotníka a univerzálne dokázala „rozpoznať“ jeho túžby: „Národné a kresťanské 

Slovensko je životným želaním každého Slováka. Dnes už otvorene smýšľa takto i ten náš 

robotnícky brat, ktorý ešte včera, súc pod tlakom nanúteného mu svetonázoru, prisahal na 

heslá nekresťanské, nenárodné.“ Hoci HSĽS uznáva význam „slovenského pracujúceho 

človeka“ pre spoločnosť, medzinárodné heslá mu len škodia a „cudzí svet ho môže len 

oklamať.“ Ostro dáva do popredia kontrast medzi „slovenským“ a „národným“ 

a komunistickými heslami, dnes slovenského človeka „posilňuje viera vo vlastné slovenské 

JA. Dnes už vidí, že to, v čom sa klamal a čím klamal sám seba do včerajška, bol svet 

falošný, postavený z karát. Ten falošný svet sa zrútil, ale jeho národný a kresťanský 

slovenský domov mu ostal. Od neho závisí, aby si ho upevnil, skonsolidoval, ruka v ruke, 

pleco pri pleci, s tou mladou slovenskou inteligenciou, ktorá vyšla z roľníckych 

a robotníckych radov.“131 Ministerstvo vydalo i ďalšiu vyhlášku 2 prez./1938, ktorou sa 

zakazovala doprava všetkých tlačív a časopisov vydávaných Komunistickou stranou 

i mimo hraníc Slovenska.132 

                                                 
130 RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci..., s. 146. 
131 Pracujúce Slovensko si vydýchlo. In: Slovák, roč. 20, 11.10.1938, č. 231, s. 1. 
132 LIPSCHER, L.: Ľudácka autonómia – ilúzie a skutočnosť. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej 
literatúry, 1957, s. 148. 
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Orgán komunistickej strany Slovenské zvesti vychádzal v tom období už v značne 

cenzúrovanom vydaní. Neupustil od svojho predchádzajúceho ostrého kurzu voči 

ľudákom. Naďalej obhajuje jednotu republiky, jednotu „ľudu a národa.“ HSĽS 

nevysvetlila tento svoj krok, čo vzbudilo obavy nielen v radoch komunistov. Denník o tom 

napísal: „Ako sme sa dozvedeli, výmer, podľa ktorého nová vláda tento krok urobila, 

odvoláva sa síce na isté zákonné ustanovenia, avšak dôvody zastavenia činnosti 

komunistov vôbec neudáva. Ostatne my sa nad týmto nedostatkom úradného rozhodnutia 

príliš nepozastavujeme. Zmieňujeme sa o ňom len preto, aby sme dali na vedomie 

čitateľom, že pri posúdení tohoto aktu netreba sa zdržiavať úvahami nad úradne 

oznámenými príčinami.“133 Myslím si, že príčina bola čisto pragmatická; komunisti 

vystupovali voči ľudákom vždy opozične. Hoci ich rétorika tiež v sebe niesla 

nezmazateľnú pečať demagógie, na autoritárske spôsoby HSĽS dokázali poukázať 

vierohodne. Ďalšie denníky už sa neodvážili tento krok komentovať, vyšlo v podstate len 

úradné komuniké. Posledné dve čísla Slovenských zvestí vyšli 12. a 13. októbra. Vydané už 

boli v Prahe napriek protestu zo strany autonómnej vlády. Na Slovensko sa mali šíriť 

ilegálnou cestou. To už však po zákaze činnosti KSČ a zastavení vydávania Rudého práva 

nebolo možné.134 

 

4.4.2 Posledné dni Robotníckych novín 

 

Ďalšou stranou, ktorú Krajinský úrad nariadil 16. novembra rozpustiť, bola 

Československá sociálno – demokratická strana na Slovensku. Strana mala po Žilinskej 

dohode silné tendencie splynúť s ostatnými koalovanými stranami, pričom nevylučovala 

spoluprácu ani s komunistami. Uvedomovala si ohrozenie svojich pozícií zo strany HSĽS. 

Strana mala ubezpečenie od Tisa, že ak sa osamostatní od Prahy, môže si naďalej zachovať 

svoju existenciu. Člen sociálno – demokratickej strany a redaktor Robotníckych novín 

Michal Korman na toto obdobie spomínal pred národným súdom vo veci Tisovho procesu: 

„Keď sme premenovali stranu na Slovenskú sociálnu stranu a mu (Tisovi) oznámili, 

povedal, že vzhľadom k medzinárodnej situácii o žiadnej socialistickej strane nemôže byť 

reči. Nato som išiel do Lipt. Sv. Mikuláša, kam som zvolal poradu vedúcich činiteľov soc. 

dem. strany na Slovensku a založili sme Slovenskú stranu pracujúceho ľudu. Toto sme 

                                                 
133 Na prvej priečke. In: Slovenské zvesti, roč. 3, 11.10.1938, č. 198, s. 1. Ďalej v texte už zasiahol cenzor. 
134 DARMO, J.: Slovenská žurnalistika 1918 – 1938. Martin: Matica slovenská, 1966, s. 352. 
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s Dr. Markovičom a posl. Bečkom oznámili Dr. Tisovi so žiadosťou, aby sme boli uznaní 

ako takáto strana. Nato Tiso vyhlásil, že takýto súhlas dať nemôže, lebo podľa názvu by 

sme boli väčšou ako hlinkovci...Po týchto márnych pokusoch zachrániť soc. demokraciu, 

ako aj jednotu republiky, schádzali sme sa my mladší soc. demokrati, agrárnici a komunisti 

u Janka Ursiniho a rozhodli sme sa založiť vedľa Ľudovej strany jednu demokratickú 

stranu, do ktorej by plynuli soc. dem. agrárnici, živnostníci, nár. socialisti, aby sa tak 

zabránilo už hroziacemu totalizmu.“135 Strana sa napokon pokúsila splynúť i so SNS, ale 

bezúspešne, hoci jej predseda J. P. Tóth ponuku prijal. Konzervatívne krídlo v strane však 

malo obavy, že by strana včlenením sociálnych demokratov mohla získať socialistický 

charakter, čo by bolo vodou na mlyn pre HSĽS. Poslanec a člen SNS Miloš Vančo však 

Kormanove slová poprel, existenciu konzervatívneho a kňazského krídla u národniarov 

vylúčil.136 Napokon sociálnym demokratom nepomohlo nič, stranu museli zastaviť. 

Robotnícke noviny sa snažili po 6. októbri aspoň do istej miery vytvárať inú mienku 

ako denníky, ktoré sa chceli zapáčiť ľudákom. Hoci nové pomery hodnotia prizmou 

hospodárskej a ľavicovo orientovanej logiky, upozorňujú na niektoré problémy, ktoré 

vznikli ako dôsledok zmeny: „Každý prevrat vyžaduje zmeniť garnitúru osôb. Ale už teraz 

upozorňujeme slovenskú vládu: výmena osôb v prevratovom aparáte neznamená žiadnu 

nápravu, ak ho len usmerní po línii spoľahlivosti politicko – ideovej.“ Majú jasno v tom, 

skadiaľ vanú nové vetry: „U ľudákov je tu snaha nadobudnúť výlučného postavenia. Majú 

tu cudzie vzory. Varujeme ich však, aby neupadli do otroctva týchto smerov, ktoré vôbec 

nie sú šité na telo slovenského kultúrneho života. Áno, varujeme dnešných šťastných 

vládcov pred prestrelkami, ktoré by mohli končiť pálením kníh.“137 

Úloha sociálnej demokracie v ďalšom účinkovaní na politickej scéne bola neistá, čo 

vyplýva z jej opatrného postoja voči novej vládnej garnitúre: „Veríme, že tí, ktorých osud 

postavil v týchto historických chvíľach v čelo Slovenskej krajiny, správne pochopia význam 

doby a zvŕtajú každého, kto prichádza s poctivými úmyslami spolupracovať 

a spolubudovať.“ 138 Nesúhlas s politikou HSĽS sa snažili „vtesnať“ i do hospodárskych 

a ekonomických problémov, vyčítali novej vláde, že je málo sociálna a dostatočne sa 

nevenuje starostlivosti o robotníka.  

                                                 
135 Zápisnica s Michalom Kormanom. In: BYSTRICKÝ, V. – LETZ, R. – PODOLEC, O. (eds.): Vznik 
Slovenského štátu..., s. 129 – 130. 
136 ČULEN, K.: Po Svätoplukovi druhá naša hlava. Život Dr. Jozefa Tisu. Partizánske: Garmond, 1992,  
s. 390. 
137 Boj o život. In: Robotnícke noviny, roč. 35, 18.10.1938, č. 236, s. 1. 
138 Funkcionárom a príslušníkom strany! In: Robotnícke noviny, roč. 35, 15.10.1938, č. 234, s. 1. 
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Karol Sidor videl v strane jasného nepriateľa, považoval ju naďalej za exponenta 

českej politiky na Slovensku: „Ale ožívajú už aj Česi na Slovensku. Schovaní v odbočkách 

českých strán na Slovensku, najmä u sociálnych demokratov a národných socialistov, 

začínajú šíriť chýry, že to všetko je len prozatýmné, dočasné, čomu sa oni podrobiť museli, 

ale s nádejou na povalenie celého nového režimu.“139 HSĽS týmto chcela ospravedlniť 

svoje kroky voči stranám, ktoré zrušila alebo sa s ňou „dobrovoľne zlúčili.“ Z výskumu 

československy zameranej tlače však nemám dojem, že by sa písalo o nejakej dočasnosti. 

Išlo o vyfabulované hľadanie nepriateľa bez racionálnejšieho základu. Navyše ľudácka tlač 

vedela formulovať svoje závery často v hmlistej a všeobecnej podobe, takže nikto 

z potenciálnej opozície si nemohol byť istý, koho si strana vytipovala ako nepriateľa číslo 

jeden. Sociálni demokrati nesúhlasili ani s transformáciou agrárnej tlače, ktorá sa dávala až 

príliš ochotne do služieb ľudákom a súhlasila s obmedzením straníctva a vedúcou úlohou 

HSĽS. Platilo to najmä pre servilný prístup šéfredaktora agrárnej tlače na Slovensku 

Vladimíra Moravčíka.140  

Slovák otvorene prešiel do útoku proti sociálno – demokratickej strane 22. októbra. 

Stranu označuje za „nebezpečného živočícha, ktorý i teraz chce využiť a zneužiť statočných 

robotníkov na to, aby niekoľkí chameleonskí nenasýtenci mohli hrať i naďalej politickú 

úlohu a pod titulom robotníckych zájmov brániť svoj záujem osobný a ničiť dielo 

slovenského obrodenia.“141 HSĽS teda zaviedla podobnú rétoriku ako pri rozpustení 

komunistickej strany. Opäť sa postavila do úlohy rozhodcu a kto aspoň v náznakoch 

polemizoval so slovenskou vládou, musel počítať so sankciami. Dérer a Korman sú 

označení za chameleónov a rozvratníkov, ktorí chcú Slovensko rozkúskovať na „politické 

stránočky.“ Robotnícke noviny tento útok nenechali bez odpovede. Ľudákom najviac 

vytýkajú budovanie „nového Slovenska“ – najmä činnosť národných výborov 

a Hlinkových gárd, kritizujú tiež snahu o napodobovanie nacistických vzorov.142 Kritika 

činnosti HSĽS netrvala dlho. 28. októbra boli do redakcií novín ostatných strán menovaní 

vládni komisári. Znamenalo to úplné podriadenie sa žurnalistiky HSĽS, noviny vychádzali 

pod ich bezprostredným dozorom.143 Denník ďalej 1. novembra oznámil, že začína 

vychádzať ako týždenník. Posledné číslo vyšlo 18. novembra. Ľudáci napokon v strane 

                                                 
139 SIDOR, K.: Slovo k politickej situácii. In: Slovák, roč. 20, 19.10.1938, č. 238, s. 1. 
140 Slovenskí agrárnici za totalizmus? In: Robotnícke noviny, roč. 35, 22.10.1938, č. 240, s. 1. 
141 Nestrpíme rozvratníkov. In: Slovák, roč. 20, 22.10.1938, č. 241, s. 1. 
142 KORMAN, M.: Kto chce rozvracať Slovensko? In: Robotnícke noviny, roč. 35, 23.10.1938, č. 242, s. 1. 
143 Vládni komisári do slovenských novín. In: Robotnícke noviny, roč. 35, 29.10.1938, č. 246, s. 1. 
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„našli“ všetky chyby, ktoré sužovali spoločnosť: „Strana táto zrodila sa v dnešnej svojej 

forme zo židovsko – slobodomurársko – marxistického bahna a aj tak zaniká.“144  

 Národnie noviny sa snažili očierniť sociálnu demokraciu aj tým, že ju spájali so 

židovstvom: „Šťastím židovských boľševikov bolo, že sociálna demokracia sa ich ujala 

a zachránila pred hnevom slovenského národa. Dnes ale sociálna demokracia padla, 

dohrala svoju smutnú pieseň, lebo svojou korupčnou politikou a protislovenským 

šovinizmom stala sa na Slovensku nemožnou. Jej židovský organizačný aparát asi nájde 

zamestnanie u súdruha Dérera.“145 

Sociálnym demokratom nepomohlo ani to, že sa snažili dosadiť do redakcie ľudí 

menej exponovaných ako v prvej republike. To bol príklad Jána Čaploviča.146 Napriek 

tomu, že ich ochota k spolupráci s ľudákmi tu existovala, neboli ochotní zájsť za hranice, 

ktoré boli v rozpore s pluralitnou demokraciou – najmä zavádzanie jedinej štátostrany 

a nedemokratické pomery.  

 

4.4.3 Národnie noviny na „bludných cestách“ 

 

S monopolom moci HSĽS nemali problém len ľavicovo orientované strany a ich 

denníky. Ľudáci sa zamerali aj na svojho „autonomistického rivala“ SNS. Strana 6. október 

a víťazstvo autonomistickej myšlienky považovala i za svoju výhru. Mnohé programové 

ciele boli spoločné, SNS volá po politickej očiste rovnako ako HSĽS; požadovala, aby 

zastavili svoje stranícke tlačoviny a dali Prahe „zbohom.“ Národnie noviny sa dokonca 8. 

októbra stali denníkom. 

Sporná naďalej ostávala konfesionálna otázka. Do redakcie Národných novín často 

dostávali listy od evanjelikov o nemiestnom chovaní príslušníkov HSĽS voči nim. 

Národniari tento problém zvrtli na bývalý režim: „Ak sa najdú jednotlivci už či evanjelici, 

alebo katolíci, čo chcú, aby sa vrátil starý režim a jeho črepiny snažia sa pozbierať na 

smetisku, v tom prípade sa nedivíme, že Hlinkovci jednajú s nimi tak ako si zasluhujú. 

Nemáme ani my v úmysle chrániť takých evanjelikov, alebo takých katolíkov, čo sú proti 

samostatnému Slovensku a čo chcú slovenský národ znova uviesť do područia starých, už 

                                                 
144 V záplave morálneho bahna a korupcií zaniká Dérerova strana. In: Slovák, roč. 20, 23.11.1938, č. 267,  
s. 3. 
145 Židia na Slovensku. In: Národnie noviny, roč. 69, 16.11.1938, č. 150, s. 1. 
146 DUHAJOVÁ, Z. – ŠEFČÁK, L.: Dejiny slovenského novinárstva 1918 – 1948. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 1993, s. 82. 
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skrachovaných figliarov – politikov.“ Strana tiež ukázala ako si predstavuje budúcnosť 

slovenského straníctva: „My Slováci nepotrebujeme žiadne agrárne a nijaké socialistické 

strany. Ale tiež nepotrebujeme 10 alebo 15 strán nacionalistických. Tu je strana Slovenská 

národná a Hlinkova ľud. Strana a dosť!“ Na záver poukazuje na tendencie obidvoch strán: 

„Kto však nebude považovať si za povinnosť, aby vstúpil v najbližších dňoch, či už do 

jednej alebo do druhej strany, chtiac nechtiac, budeme prinútení sa na každého dívať ako 

na nepriateľa Slovenska a slovenského národa.“147 Národniari sa nechceli zbytočne púšťať 

do ľudákov, naopak, ich konanie v podstate nepriamo schválili, pretože dotknutých 

evanjelikov považovali za čechoslovákov. Dostali sa do nepríjemnej situácie; na jednej 

strane sa snažili vytvárať dojem rovnocenného autonomistického frontu spolu s ľudákmi, 

zároveň ale rokovali s menšími politickými stranami o pridružení k SNS. Mala sa vytvoriť 

veľká politická strana „zahŕňajúca aj iné složky dosavádneho politického života pod 

spoločným názvom Slovenská národná strana.“148 Tieto snahy nezostali hlinkovcom 

utajené, uvedomovali si možnú hrozbu veľkého politického zoskupenia, čo by znamenalo 

silnejšiu opozíciu. 

Slovák zaútočil na Národnie noviny 5. novembra. Zámienku vyvolala úvaha 

o slovenských policajných zamestnancoch a ich možnému prepusteniu ako následok 

krokov podniknutých proti českým zamestnancom na Slovensku. Slovák využil príležitosť, 

aby mohol zaútočiť na denník, ktorý ako jediný nemal ešte pod svojou kontrolou. Útoky 

považuje za rafinovane štylizované, „naoko sa snažia byť ochrancami Slovákov, ale 

v skutočnosti škodia slovenskej veci.“ Ľudáci zašli do ešte väčších absurdít, keď oficiálnu 

tlač národniarov označili za čechoslovácke, pretože „počas centralistického režimu žily 

z pražských groší a rozbíjaly šíky slovenské a dnes by chceli žiť znovu na cudzí účet 

a škodiť slovenskej veci...Národnie noviny, oproti ktorým slovenská vláda preukázala 

najväčšiu ohľaduplnosť...si chcú vyslúžiť to, aby slovenská vláda vláda proti nim 

zakročovala do krajnosti bezohľadne. Ak len to chcú, môže sa im stať po vôli.“149 Z tohto 

článku je evidentne jasné akú moc mala v tom období HSĽS. Problémom však bolo to, že 

oproti iným slovenským denníkom si naďalej zachovávali samostatnosť a ako jediné ešte 

vychádzali bez dozoru vládneho komisára. Národnie noviny tento monopol moci nepriamo 

odsúdili v odpovedi Slováku: „Nerozumieme, prečo Slovák anticipuje budúci vývoj 

a zaujíma postoj, ako by určitá forma vnútorného zriadenia na Slovensku bola už 
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smerodajnými, oprávnenými činiteľmi prijatá a aj do života uvedená. Nerozumieme, prečo 

orgán katolíckej strany autonomistickej navrhuje násilné prostriedky proti orgánu druhej 

autonomistickej strany. Vyhrážky donútením nie sú cestou k úprimnej dohode a statočnej 

spolupráci.“150 Domnievam sa, že ľudáci tak ostro vystúpili preto, lebo ostatné ešte 

existujúce strany sa práve v tom období „dobrovoľne“ zjednotili s HSĽS. SNS zjednotenie 

strán privítala, akceptovala postupné „glajchšaltovanie“ a obmedzenie demokratických 

pomerov. Tento jej postoj by mohol byť v určitom zmysle označený za prospechársky; 

tolerovala výstrelky hlinkovcov dovtedy, kým sa sama necítila byť ohrozená, rokovala 

s príslušníkmi ostatných zakázaných strán. 

V agrárnych denníkoch, ktoré boli pod kuratelou ľudovej strany sa začalo útočiť 

proti národniarom už v novembri; práve oni vraj boli tí, ktorí sa stavali proti národnej 

jednote: „...našli sa jednotlivci, ktorí by chceli rozbroj i medzi Slovákmi. Už dávnejšie 

fungujú pod názvom „slovenská národná strana.“ Ľudia príslušní do tohoto nikým 

neporozumeného spolčeku majú fixnú ideu, že budú raz hrať veľkú úlohu v slovenskej 

politike.“151 Sú obviňovaní z toho, že rozbíjajú národnú jedotu Slovákov. 

Zámienkou na zastavenie činnosti SNS poslúžila informácia o odhalení finančného 

zdroja, vďaka ktorému Národnie noviny vychádzali v posledných rokoch. Slovák písal: „Je 

totižto hodnoverne zistené, že do istého peňažného ústavu v Bratislave na osobný účet 

vedúcich pánov z národnej strany chodia státisícové sumy a súčasne pre Národnie noviny 

plynú tiež na osobné kontá mnohodesaťtisícové sumy, s ktorými disponujú vedúci národnej 

strany.“152 Dôvod tejto zámienky musel byť jasný každému priemerne premýšľajúcemu 

človeku; národniari sa nepripojili k spoločnej strane pod patronátom HSĽS. Hlinkovci tak 

stratili trpezlivosť, svojich rivalov sa pokúsili pred verejnosťou kompromitovať. Peniaze 

vraj prichádzali z Prahy, mali slúžiť na „rozvratnú činnosť.“ Strane sa vytýkalo ďalej to, že 

nemala kladný vzťah k pripájaniu miestnych odbočiek „do služieb Slovenska.“153 Činnosť 

strany bola 24. novembra zastavená. Pokyn vydal krajinský prezident Šimko z rozhodnutia 

ministerstva vnútra. Podľa J. P. Tótha prišiel signál na zastavenie strany zlúčením 

ostatných strán s HSĽS a vznikom tzv. Národnej jednoty 8. novembra.154 Stanovisko SNS 

k zákazu už noviny nepriniesli, pretože zasiahol cenzor. Ľudáci uskutočnili SNS razie 
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v sekretariáte strany i v bytoch jej funkcionárov, dochádzalo k policajným prehliadkam 

a zabavovaniu písomností. 

Národnie noviny zostali denníkom i naďalej. Po zastavení činnosti SNS sa novým 

majiteľom novín stalo Konzorcium. Jeho predsedom bol Emil Stodola. Tieto noviny patrili 

počas vojny k obľúbeným, pretože ako jediné neboli úplne poplatné ideológii HSĽS.155  

 

4.4.4 Koniec agrárnej strany. Vznik Slovenskej národnej jednoty 

 
Agrárna strana vstupovala do obdobia po 6. októbri s určitou nádejou, že sa jej 

podarí vytrvať po boku HSĽS keď už nie ako rovnocenný partner, tak aspoň politický 

subjekt v „závoze.“ Dúfala, že si udrží všetky svoje organizácie i tlač. V každom prípade 

bola ochotná prispôsobiť sa ľudákom. V tlači i v prejavoch vyhlasovala 6. október za svoje 

víťazstvo, rozdiel spočíval jedine v prístupe. Podľa Slovenskej politiky tieto udalosti museli 

prísť preto, aby sa zabránilo vnútornému roztriešteniu republiky. Považuje ich za dôsledok 

Hodžovho decentralizačného plánu: „V záujme slovenskej národnej a československej 

štátnej jednoty prijali sme preto zásady zákonodarnej samosprávy pre Slovensko podľa 

návrhu bývalého min. predsedu dr. Milana Hodžu o slovenskom zákonodarnom sneme.“156 

Vo vedení agrárnej strany sa schyľovalo k významnej zmene. V strane boli dve 

frakcie. Prvá sa združovala okolo časopisu Zem a už pred udalosťami 6. októbra 

podporovala autonomistický kurz slovenskej politiky. Ďalšie krídlo spájala osoba 

agrárneho politika Jána Ursínyho.157 Ursíny autonómiu prijal, zdôraznil však, že do 

presvedčenia členov strany nesmie zasahovať nikto: „Nedovolíme siahať na presvedčenie 

našich príslušníkov a morálne, alebo hmotne ich poškodzovať. Sme spolutvorcami 

autonómie Slovenska, budeme preto spolurozhodovať vo všetkom.“158 Z tohto 

sebavedomého vyhlásenia prekvapuje istota, s akou Ursíny predpovedal agrárnej strane 

„rovnocennú“ budúcnosť po boku HSĽS. 

Vnútorné pnutie v strane mala vyriešiť schôdza, ktorá sa konala 15. októbra. 

Slovenský denník o nej podal informáciu o deň neskôr. O vedúce pozície prišli niektorí 

politici, ktorí boli príliš kompromitovaní centralizmom, priestor dostala mladá generácia. 
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Na zasadnutí zvolili šesťčlenný výbor. Vedením tlače bol poverený Vladimír Moravčík.159 

Vystriedal tak Karola Hušeka, ktorý sa často púšťal na stránkach denníka s ľudákmi do 

polemiky. Moravčík sa začal presadzovať i v Hlinkových gardách; na starosti mal 

motorizovanú a jazdeckú gardu, okrem toho redigoval časopis Gardista.160 Ján Ursíny 

kupodivu zostal i v novom vedení. Okrem Ursínyho a Moravčíka sa presadili najmä 

predstavitelia katolíckeho smeru v agrárnej strane. Pri čítaní Ursínyho pamätí sa nedá 

ubrániť pocitu vlastnej obhajoby a ospravedlnenia; Žilinskú dohodu nikde nepovažuje za 

svoj tromf – na rozdiel od sebavedomého vyhlasovania v tlači. Po etablovaní sa 

katolíckeho krídla v agrárnej strane stratila jej tlač úplne punc dôveryhodnosti. Kritika 

ľudovej strany sa vytratila. Agrárnici sa už nestavali ani proti eventuálnemu zlúčeniu 

s HSĽS. Národnie noviny považovali víťazstvo katolíckeho krídla v strane za predzvesť 

postupného splynutia republikánskej strany s ľudákmi: „Katolícke krídlo na čele s p. min. 

Teplanským, posl. Petrovičom a šéfredaktorom Slovenského denníka Moravčíkom snaží sa 

o čestné a dôstojné splynutie s ľudovou stranou. Ostatní vodcovia od dr. Hodžu až po 

Ursinyho sú dezorientovaní...agrárna strana dnes je odsúdená, že sa rozčesne medzi 

ľudovú a národnú stranu.“161   

Strana skutočne začala pripravovať svojich členov na zjednotenie s ľudákmi.162 

Najprv mal poradu o zlúčení výkonný výbor. Tu bola menovaná komisia desiatich členov, 

ktorí mali rokovať s ľudákmi o zlúčení. Medzi nimi bol i Ján Ursíny. Pri prvom rokovaní 

s hlinkovcami vznikol rozpor ako by sa nová strana mala volať. Tiso chcel ponechať 

pôvodný názov. Konzervatívne krídlo republikánskych poslancov s tým ale nesúhlasilo. 

Ursíny mal ísť návrh prejednať do Prahy s Hodžom. Neskôr spomínal, že strana sa dohodla 

na zlúčeni s HSĽS bez jeho vedomia.163 Výkonný výbor strany vydal po rozprave 

rezolúciu v tomto znení: „Právoplatní delegáti výboru usniesli sa nasledovne: Žilinská 

dohoda vytvorila slovenskú národnú jednotu. Tejto národnej jednote musí byť daný 

konkrétny výraz aj v prebudovaní politického života na Slovensku. Prestali politické boje 

v Žiline, musia prestať aj v slovenskej verejnosti. Aby bol daný tomu náležitý výraz, usnáša 

sa výkonný výbor slovenskej republikánskej strany na vytvorení spoločnej celonárodnej 

strany na zásadách kresťanských a národných. K tomu účelu poveruje výkonný výbor 

komisiu, pozostávajúcu z ministra Teplanského, Lichnera, poslanca Ursínyho, Petroviča, 
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Rybárika, Vanču, Husárka, Moravčíka. Lednára a Poláka. Členom tejto komisie dáva sa 

plná moc, aby urýchlene dojednali s Hlinkovou ľudovou stranou všetko potrebné 

a rozhodli s konečnou platnosťou. Výkonný výbor želá si v dnešných vážnych časoch, aby 

jednotná strana, ktorú chceme spolu vytvoriť, zabezpečila spoločné spolužitie všetkého 

obyvateľstva Slovenska a aby prospela česko – slovenskému štátu.“164 Slovák 6. októbra 

píše o rezolúcii, ale viac sa k problému nevyjadruje.  

Agrárnici so zlúčením ešte chvíľu váhali, ale keď sa dopočuli, že zlúčenie oznámili 

i Martin Mičura za československú stranu ľudovú a Ján Ivák za národnú obec fašistickú, 

napokon sa k nim pridali. Dodatočne sa pripojili ďalšie strany: poslanec Liška za 

živnostenskú stranu, Emil Boleslav Lukáč za československú stranu národnosocialistickú 

a dr. Rehák za Národné zjednotenie.165 

Českú tlač tento krok pravdepodobne prekvapil, pretože sa zdalo, že „agrární 

strana na Slovensku si zachová samostatnost a její členové se k tomu také připravovali.“166 

Stranu  v Čechách považovali za akúsi vyrovnávaciu zložku proti ľudákom, predpokladali, 

že majú pevné pozície. Za dôvod zániku strany považovali tlak HSĽS alebo ako 

eufemisticky dodali – nestačili na „ľudácku dynamiku.“ 

Zjednotenie strán formálne prebehlo 8. novembra. Strany vydali manifest s názvom 

Ohlas slovenskému národu. Slovák ho označuje za splnenie odvekých túžob slovenského 

národa, keď sa národ „zjednotil v duchu Bernolákovom a Štúrovom, v duchu Moyzesa 

a Kuzmányho, v duchu Hlinkovom a Rázusovom.“167 Manifest má vyjadrovať jednotnú 

vôľu, proti všetkým jej nepriateľom sa má nemilosrdne zakročiť. O pozícii HSĽS svedčí 

i nový názov, ktorý získala po pohltení strán: Hlinkova slovenská ľudová strana – Strana 

slovenskej národnej jednoty. Denník adresoval riadky SNS, ktorá do spoločnej strany 

nevstúpila: „To, čo ešte zostalo, sú už iba zlomky, ktorým nebude pozostávať už iné, ako 

nasledovať príklad ostatných, aby slovenská jednota bola úplná, aby tu nezostalo ani zbly 

z toho, čo nás v minulosti rozbíjalo.“168 Národniari vraj nepochopili „veľkú“ myšlienku 

zlúčenia; Slovák má nádej, že v strane zvíťazí duch „Hlinkov a Rázusov.“ Mnohotvárnosť 

HSĽS sa ukázala opäť raz v tom negatívnom svetle. V rámci posilnenia svojej pozície bola 

strana ochotná prijať i SNS. Keď sa k manifestu nepripojili, „duch Rázusov“ v okamihu 

zmizol; ľudáci zmenili rétoriku o stoosemdesiat stupňov a „preukázateľne dokázali“ väzby 
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SNS na pražské finančné kruhy, čím chceli dokázať svoju moc a zároveň dezavuovať 

jediného vážnejšieho protivníka, ktorý na slovenskej politickej scéne ešte zostal. J. P. Tóth 

napísal, ako by si predstavoval zlúčenie: Nejde len o sliatie sa bez toho, aby sa zabezpečil 

harmonický život nového telesa. Mechanická jednota bez duchovnej nemá význam...Ak 

k slúčeniu nedôjde spôsobom, aby sme dnu v jednotnej strane mohli byť nielen formálne, 

ale skutočne spolurozhodujúcimi činiteľmi, zostane Slovenská národná strana vedľa 

sesterskej Hlinkovej ľudovej strany, ako potrebný korrektit...“169 

Michal Korman reagoval na manifest v českom Práve lidu, zdôraznil, že „sociálni 

demokrati sa tejto porady nezúčastnili a žiaden totalitný manifest nepodpísali.“170 

Udalostiam na Slovensku sa venovala i Přítomnost Ferdinanda Peroutku. Napriek tomu, že 

zjednocujúce procesy prebiehali i v Čechách, tlač mala oveľa viac priestoru na vyjadrenie 

svojich myšlienok a názorov. Politické smerovanie na Slovensku po vzniku HSĽS – SSNJ 

hodnotí realisticky: „ Ľudová strana národní jednoty, v níž rozhodují samozřejmě vedoucí 

lidé Hlinkovy strany, má ve skutečnosti tiskový, propagační a organisační monopol. 

Některé časopisy už zanikly (lidovecká Politika a Robotnícke noviny), jiné se k zániku 

připravují. Ľudové straně podléhá rozhlasová propaganda i veřejné působení živým 

slovem.“171 Väčšina českých denníkov prebrala informáciu o vzniku novej zjednotenej 

strany z ČTK a udalosť nekomentovali. 

So vznikom HSĽS – SSNJ ľudáci eliminovali svojho veľkého rivala agrárnu stranu. 

V priebehu nasledujúcich dní a mesiacov zlikvidovali jej tlač. Slovenský denník ukončil 

svoju činnosť 31. decembra. Regionálne listy agrárnikov vtedy už buď neexistovali alebo 

boli prevzaté ľudákmi. To bol prípad i Slovenskej politiky, ktorú HSĽS prevzala. Ihneď 

vymenila šéfredaktora, kompromitovaný František Votruba musel prenechať miesto Jánovi 

Hrušovskému.172 

Ďalšou zmenou, ktorá sa týkala tlače, bolo utvorenie Slovenskej tlačovej 

kancelárie. Vznikla z bratislavskej odbočky Československej tlačovej kancelárie ihneď po 

vyhlásení autonómie. STK prijímala správy z Prahy Hellerovým prístrojom, prekladali sa 

do slovenčiny alebo nemčiny. Novinkou boli správy autonómnych orgánov.173 

 O úlohe tlače informoval novovymenovaný vládny komisár Vojtech Hudec. Jeho 

reč uverejnili mnohé slovenské denníky a v podstate už nemala čím prekvapiť. Odsúdil 
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filiálky českých centralistických strán, rovnako i jej tlač. Prejav bol predchnutý 

chválospevmi na HSĽS a jej tlačové orgány, ktoré ako jediné neboli zaviazané 

„centralistickému režimu, ani nikomu inému.“ Zaujímavo znie tvrdenie, že „slovenský 

národ bol umele rozdelený na katolíkov a evanjelikov a v tom smysle maly úpravu určité 

noviny robiť rozvrat a umele udržovať tento rozkol, ktorý šiel až po hranice nenávisti.“ 

Môj výskum ale potvrdzuje opačnú skutočnosť. Práve ľudáci sa snažili obyvateľstvo 

rozdeliť na katolíkov a evanjelikov, svedčia o tom obavy SNS. Ako príklad stačí uviesť 

Andreja Hlinku a jeho miesto v ľudáckej tlači – strana ho prezentovala ako „vodcu 

katolíckych Slovákov.“174 Zaznela kritika na adresu bývalej tlače, na jej neobjektívnosť, 

nepravdivosť a senzáciechtivosť. Hudec sa ďalej snažil priblížiť poslucháčom svoju úlohu: 

„Slovenská vláda uvedomujúc si všetkých týchto okolností, odhodlala sa k výchove tlače 

dľa nových smerníc a v duchu programu svojho a preto vymenovala vládneho komisára, 

ktorý má dozerať ako zástupca vlády na tlač, na noviny, ale aj na to, čo s tlačou súvisí, 

menovite aj na podniky vydavateľské a tlačiarenské. Pripadla mi zodpovedná úloha urobiť 

poriadky na poli tlače a jej život a obsah prispôsobiť novým pomerom.“175 Kam smerovali 

tieto nové pomery muselo byť každému jasné. 

 Za pozornosť stojí jeden prípad, ktorý súvisel s menovaním vládnych komisárov do 

slovenských denníkov. Šéfredaktor Slovenského hlasu Jozef Rudinský sa vzdal svojho 

postu na protest proti zavedeniu tejto inštitúcie do svojho denníka. Redakcia sa ho 

nezastala v rámci zachovania existencie už i tak neobjektívneho denníka. Slovák obhajoval 

krok ľudákov: „Dr. Rudinský mylne posudzuje dôvody, pre ktoré Slovenský hlas dostal 

vládneho komisára. Ak niekto, nuž slovenská vláda a jej orgány vedia posúdiť a oceniť 

prácu za slovenský národ, to zaiste uzná i dr. Rudinský.“176 Denník len odcitoval reakciu 

Slováka, na obhajobu svojho redaktora a dobrého mena nenapísal vôbec nič. Uspokojil sa 

s tým, že ľudáci zatiaľ jeho redakcii nič nevytýkali, problém bol vo vydavateľstve tohto 

denníka: „Kým v čele vydavateľstva a správy jeho tlačiarne sú slobodní murári, potrebný 

je tam vládny komisár, potrebné jeho bedlivé oko a slovenské svedomie.“177 Česká tlač 

písala, že odchod Rudinského bol „jedním z důsledků útoků tisku ludové strany na tento 

list...další okolností je, že pod pláštíkem slovenského nacionalizmu mohly by se skrývat 

síly, které doufají v návrat poměrů do dob centralistických, a proto, e je nutno, aby nad 

                                                 
174 Tomuto problému sa venujem vyššie v  podkapitole „Smrť Andreja Hlinku. Ohlas v tlači." 
175 HUDEC. V.: O nových cieľoch slovenskej tlače. In: Slovenský denník, roč. 21, 6.11.1938, č. 257, s. 3. 
176 Prípad Slovenského hlasu. In: Slovenský hlas, roč. 1, 1.11.1938, č. 250, s. 3. 
177 Prípad Slovenského hlasu. In: Slovenský hlas, roč. 1, 1.11.1938, č. 250, s. 3. Vydavateľom tohto denníka 
bola spoločnosť Knihospol. 
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časopisy bděli vládní komisaři, kteří jsou zárukou slovenského ducha ve slovenských 

novinách. “178 

 Z uvedených opatrení jasne vyplýva, že ľudácka propaganda mala pod svojou 

kontrolou v priebehu októbra a novembra všetky slovenské denníky. Mnohé dlho 

nevydržali ani pod kuratelou HSĽS a do konca roku 1938, prípadne v jarných mesiacoch 

nasledujúceho roku museli zastaviť svoju činnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 Změny v slovenském tisku. In: České slovo, roč. 30, 1.11.1938, č. 256, s. 2. 
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4.5 Tendencie vnútropolitického vývoja v autonómnom Slovensku očami        
       tlače 
 
 

4.5.1 Protičeská propaganda v období októbra a novembra 

 

 Mníchovská dohoda so sebou okrem oklieštenia republiky priniesla podmienky pre 

nový štátoprávny základ postavenia Slovákov v štáte. Išlo o oslabenie vládnucich českých 

mocenských elít a posilnenie pozície HSĽS. Táto strana okamžite vycítila oslabenie 

republiky a predniesla požiadavku svojho autonomistického programu z 5. júna 1938. 

Malo ísť o federáciu. O návrhu autonomistického programu písal denník Slovák v júni 

1938 v článku „Za revíziu ústavnej listiny“.179 Išlo už o tretí návrh na zmenu ústavy. Pre 

českú stranu nebol ničím zaujímavý a neprinášal žiadne novinky, avšak veľmi výrazne sa 

zmenila medzinárodná situácia oproti predchádzajúcemu návrhu, ktorý bol podaný v roku 

1930.180 Na základe žilinskej dohody sa 6. októbra 1938 zmenilo štátoprávne usporiadanie 

Slovenska v rámci ČSR. Zmena bola uzákonená 22. novembra.181 Žilinská dohoda so 

sebou priniesla nové politické pomery, ľudáci spolu s agrárnikmi vytvorili mocenský blok, 

pričom boli i vedúcou silou. Začali budovať akési „nové Slovensko“, čo sa odzrkadlilo 

i v tlači negatívnym spôsobom.  

 V tlači, manifestáciách, prejavoch a komentároch sa začalo kritizovať obdobie 

rokov 1918 – 1938, politické elity tohto obdobia, centralistické riadenie a chápanie štátu 

a podobne. Rovnako podliehala kritike zahraničnopolitická oblasť, hospodársky i kultúrny 

život prvej ČSR. Veľmi častým javom sa na Slovensku stalo hľadanie vnútorného 

nepriateľa a vinníka, útočilo sa na Beneša, Hodžu, straníckych predstaviteľov 

československých strán, v ľudáckom podaní „čechoslovákov“ a „centralistov“. Terčom 

útokov v tlači sa stali najmä Česi a Židia. Výstižne v tejto súvislosti znel výrok Tida J. 

Gašpara, ktorý vyhlásil, že „v dnešnej dobe už iba idiot nie je autonomistom“182, čím 

priamo dal najavo svoju mienku o všetkých, ktorí mali na politiku ľudákov iný názor alebo 

o nej pochybovali. Negácia predchádzajúceho systému a politického diania logicky musela 

vyústiť v protičeské zameranie na Slovensku. Avšak kritika bola smerovaná i na domácich 

predstaviteľov československých strán. Tento pohľad bol základom ideologického 

                                                 
179 Za revíziu ústavnej listiny. In: Slovák,  5.6.1938, č. 129, s. 2.  
180 RYCHLÍK, J: Češi a Slováci..., s. 139.  
181 BARTLOVÁ, A.: Slovenská otázka a slovenské štátoprávne snahy v rokoch 1918 – 1938. In: 
Československo 1918 – 1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha: Historický ústav, 1999, s. 178. 
182 Slovák, 1938, č. 214, s.3. 
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zdôvodnenia „pohonu“ na všetkých nepriateľov a z propagandistického hľadiska 

predstavoval nutnosť a nevyhnutnosť politických zmien. Kritika sa vzťahovala i na verejný 

politický život – presadzovalo sa jeho „zjednodušenie“ a likvidácia mnohých politických 

strán. V tlači sa hovorilo o akejsi pozitívnej vízii, ktorá však nebola nijako bližšie 

špecifikovaná.  

 Po mníchovskej dohode sa protičeská propaganda značne zostrila. Ľudácka tlač 

vnímala veľmi citlivo najmä otázku českých robotníkov na Slovensku, Česi boli tí, ktorí 

„brali Slovákom chlieb.“ Heslá ako „Slovensko Slovákom“, „vládnime si sami“, „Česi do 

Prahy“ alebo „Česi von!“ patrili k bežnému slovníku tlačových orgánov ľudovej strany.183   

 Skutočná podstata zostrovania útokov však mala odpútať pozornosť od procesu 

likvidácie demokratického systému, ideál jednoduchosti a „prehľadnosti“ politického 

systému sa v novinách objavoval veľmi často, rovnako i v prejavoch politikov či už 

v Čechách alebo na Slovensku. 

 Z ideologického hľadiska bolo veľmi dôležité pôsobenie masmédií na verejnú 

mienku, podobnú funkciu na bezprostredné ovplyvňovanie publika mali verejné 

zhromaždenia. Za minulé „prehrešky“ boli konkrétne obviňovaní politici a elity 

predchádzajúceho prvorepublikového režimu. Ľudáci sa ponosovali napríklad „na stovky 

ba až tisícky žalárovaných ľudákov“, ba až „martýrov, ktorých zavraždila nepriateľská 

zloba.“184 Tieto tvrdenia boli v rozpore so skutočnosťou, ale v rámci protičeského štvania 

vytvárali v ľuďoch pocit, že vedúcej strane na Slovensku sa krivdilo celých dvadsať rokov 

existencie štátu. Pri rozbore týchto článkov je charakteristickým znakom skresľovanie 

skutočností, demagógia, publikovanie polopravdivých a skreslených informácií. 

Mnohokrát je čitateľovi podsúvaná lacná propaganda bez toho, aby sa vôbec dozvedel 

meritum kritizovanej skutočnosti. Treba povedať, že túto atmosféru vytvárali najmä médiá 

HSĽS. Nešlo vôbec o náhodu; ministerstvo školstva a vnútra získali radikáli Matúš Černák 

a Ferdinand Ďurčanský. Tí sa protičeským postojom vôbec netajili.185   

                                                 
183 Slovensko Slovákom! In: Slovák, 1938, č. 223, s. 3. Niekedy sa používal termín „neslovenský živel“, 
domnievam sa, že malo ísť o zostrenie negatívneho pohľadu na českú otázku, v čitateľovi mal vzbudzovať 
a vyvolať „spravodlivý hnev“ nad situáciou Slovákov v zamestnaní, spoločenskom živote a pod.   
184 Zmiznite skrachovaní politici! In: Slovák, 1938, č. 226, s. 3. 
185 RYCHLÍK, J.: K otázke postavenia českého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. In: 
Historický časopis, roč. 37, 1989, č. 3, s. 407. 
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 V tlači sa nastolil i problém českých zamestnancov na Slovensku. Po 6. októbri 

1938 sa požaduje čo najrýchlejší odchod časti alebo i všetkých Čechov zo Slovenska.186 

Tento problém sa nastoľoval ako tzv. chlebová otázka.187 

 V tejto súvislosti zostáva ako odstrašujúci príklad primitívny návrh Národných 

novín na riešenie českej otázky. Problém mal byť vyriešený „tým spôsobom, že sa z úradov 

prepustia všetky vydaté ženy v prvom rade a potom aj slobodné. Ak by ani to nestačilo, 

mali by sme skromnú radu, o nej uvažovať by bolo na čase: či by sa nemohlo žiadať pre 

nich nejaké územie mimo republiky, nejaká kolóna, kde by sa usadili, povedzme v Rusku.“ 

Zároveň vysvetľuje, prečo by bola vhodná rada presťahovať sa do Ruska: „...nebolo by od 

veci túto radu teraz adresovať Čechom z postúpených území a zo Slovenska. I tak sú mnohí 

z nich ľavičiarsky orientovaní, nech idú do sovietskeho Ruska skúsiť „blahodárne“ 

ovzdušie boľševického raja, zaň sa aj tu tak vehementne exponovali a nám ho svojou 

agitáciou a bezbožníckou morálkou pripravovali.“188 Napriek tomu, že medzi SNS 

a HSĽS bol rozdiel v poňatí autonómie a SNS vystupovala voči československej štátnosti 

predsa len tolerantnejšie, ataky voči Čechom v jej tlačových orgánoch na jeseň 1938 boli 

mimoriadne ostré.    

 Po 6. októbri dochádza i k zastaveniu a likvidácii tlačových orgánov iných 

politických strán. Niektoré zanikli už v októbri (orgán komunistickej strany na Slovensku), 

iné v priebehu nasledujúcich mesiacov (Slovenský hlas v januári 1939). Do denníkov, 

ktorých činnosť nezastavili, menovali vládnych úradníkov. Počas autonómie začal na 

východnom Slovensku vychádzať denník Slovenská sloboda. Denníky HSĽS boli na 

Slovensku pomerne úspešné – Slovák a Slovenská pravda, menej sa už darilo Trenčanovi 

a Štiavničanovi.189  

 Na stránkach ľudáckej tlače sa uverejňovali predovšetkým články, ktoré oslavovali 

6. október.190 Tento deň mal byť „ovocím historického vývoja, ovocím snáh všetkých 

slovenských národných buditeľov od Bernoláka, cez Štúra a hurbanovcov“, išlo o akúsi 

kontinuitu pokračovania a napredovania slovenskej štátnosti, ktorá sa dvadsať rokov 

nemohla rozvíjať slobodným spôsobom. V tlači sa deň prezentoval ako začiatok nového 

                                                 
186 BYSTRICKÝ, V.: Vysťahovanie českých štátnych  zamestnancov zo Slovenska v rokoch 1938 – 1939. 
In: Historický časopis, roč. 45, 1997, č. 4., s. 603.   
187 Slovensko Slovákom! In: Slovák, 1.10.1938, č. 223, s. 3. 
188 Čo s nimi? In: Národnie noviny, roč. 69, 9.10.1938, č. 119, s. 3. 
189 BYSTRICKÁ, B.: Protičeská propaganda na stránkach ľudáckej tlače v období autonómie Slovenskej 
krajiny. In: Tisk a politické strany. Moneta -  FM: Katedra politologie a evropských studií FF UP 
v Olomouci, 2001, s. 186. 
190 TISO, J.: Naše právo je v našich rukách. In: Slovák, roč. 20, 11.10. 1938, č. 231, s. 3. Jozef Tiso dokonca 
nazýva 6. október revolúciou. 
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a lepšieho života, „po mnohoročnom brieždení konečne jasný deň“ .191 Žilinská dohoda 

v poňatí Slováka vystupuje ako celoslovenský úspech a cieľ snahy o samourčenie 

slovenského národa. Neberie do úvahy fakt, že išlo o diktát jednej strany predostretý 

ostatným partnerom pri rokovaní.192 Ostatné strany vraj vstúpili do HSĽS alebo zanikli 

úplne dobrovoľne. Československé strany s centralistickou politikou na Slovensku 

vytvárali odbočky a „niet príčin k vydržiavaniu takýchto formálnych odbočiek, 

vydržiavaných z mozoľnatých rúk občianstva a kde okrem faktickej likvidácie „musíme 

oceniť i druhú stránku likvidácie, stránku morálnu, že vedúci činitelia uznali prevahu 

nového režimu, ktorému sa postavili do služieb.“193 Mladí agrárnici sú prezentovaní ako 

generácia, „ktorá sa neoddialila na míle od slovenských národných túžob a vymenila starú 

gardu plávajúcu v ideologickom mori Slovákom nepriateľskom a škodlivom.“ Otázku 

nástupu mladej generácie považuje Slovák za akúsi očistu agrárnej strany od nánosu 

čechoslovakistickej politiky. 

 Slovensko v ľudáckej tlači vystupuje v národnom a kresťanskom duchu, pojem 

národ a kresťan vystupuje z môjho pohľadu ako synonymum. Kritike podliehala i idea 

československého jednotného národa. Jej príslušníci sú označovaní za „skrachované 

existencie“, ktoré „ni čia korene národa, otravujú jeho dušu, sputnávajú jeho život do 

okov.“194 Táto „fikcia bola taká škodlivá, že postavila brata proti bratovi, roztrhala 

slovenskú dedinu, zo statočných Slovákov vychovala janičiarov, ktorí sa radovali, keď 

mohli do žalára dostať brata a strpči mu život“.195 

 Kritika sa dotýkala vnútropolitických i zahraničnopolitických väzieb prvej 

republiky, veľmi ostro sa vystupovalo proti uzavretiu spojeneckej zmluvy so ZSSR i proti 

orientácii na západné veľmoci. Útoky smerovali na prezidenta Beneša, v jeho politike 

„prevládal viac osobný záujem ako záujem štátu...jeho koncepcia nebola reálna, pretože 

stavala na židofilstve, slobodnom murárstve a osobných známostiach“.196 Slovák si na 

mušku berie i „slobodomurárske lóže“, čo boli v mnohých prípadoch len inštitúcie, ktoré 

s politikou HSĽS nesúhlasili a predstavovali pre novú štátostranu „ohrozenie jej 

kresťanského a národného základu“.  

                                                 
191 Naše právo je v našich rukách. In: Slovák, roč. 20, 11.10. 1938, č. 231, s. 3. 
192 Barbara Bystrická hovorí o určitých kompromisoch medzi stranami, ja sa však domnievam, že išlo 
o diktát a jeho odmietnutie by malo malo pre strany fatálne dôsledky. Svedčia o tom i spomienky účastníkov 
rokovaní v hoteli Rémy. 
193 Jednota! In: Slovák, roč. 20, 14.10. 1938, č. 234, s. 1. 
194 Nestrpíme rozvratníkov! In: Slovák, roč. 20,  22.10. 1938. č. 241, s. 1. 
195 BYSTRICKÁ, B.: Protičeská propaganda na stránkach..., s. 186. 
196 Po Benešovom odstúpení. In: Slovák, roč. 20, 7.10. 1938, č. 228, s. 3. 
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 Napriek negatívnemu postoju ľudákov k Čechom a českej otázke na Slovensku, 

snažila sa HSĽS hrať istú politickú hru vo vzťahu k moravskému Slovácku. Problematikou 

sa podrobne zaoberal Jan Rychlík.197 Z tlače národniarov a ľudákov sa dá usúdiť, že 

situáciu sa snažili využiť vo svoj prospech. Národným novinám neušla napríklad taká 

samozrejmá vec, ako pochybnosti o Československej jednote, ktorá chcela „presvedčiť 

svet, že moravskí Slováci nie sú Slovákmi, ale Čechmi a že nechcú patriť 

k autonomistickému Slovensku.“198 Takýmito vyhláseniami vláda neprispievala 

k vylepšeniu vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi, práve naopak. Podľa Jana Rychlíka sa 

autonómna vláda snažila robiť moravskou kartou nátlak na Prahu, nevylučuje však, že 

ľudáci sa o anexiu skutočne chceli pokúsiť. Po 14. marci 1939 sa problém posunul do čisto 

propagandistickej roviny.199 Tézu, „že slovenská strana nemá napriek hospodárskym 

výhodám väčší záujem o získanie tejto oblasti“ potvrdil i nemecký konzul Druffel vo 

svojej správe zahraničnému úradu.200 

 

 Protičeská propaganda bola determinovaná najmä vzostupom HSĽS k moci po 6. 

októbri. Akákoľvek snaha o zmierlivejší prístup voči Čechom na Slovensku sa chápala ako 

obhajoba čechoslovakizmu a zrada slovenskej veci. Strana začala robiť čistky vo všetkých 

sférach verejného života a veľký počet českých zamestnancov prišiel o svoje pracovné 

miesta. Ohlas protičeskej propagandy ale nemal vo verejnosti taký ohlas, ako by si 

predstavovala HSĽS.201 Spoločnosť na ňu nereagovala výraznejšie ako na iné udalosti 

nepokojných jesenných dní. 

 

4.5.2 Židovská otázka v tlačových orgánoch 
 

 Súbežne s protičeskou propagandou sa na stránkach novín objavoval i silný 

protižidovský osteň. Antisemitizmus sa v spoločnosti markantnejšie prejavil hneď po 

vyhlásení autonómie, sama vláda ho vo svojej tlači „živila“ vo veľkej miere. Protižidovský 

postoj vláda deklarovala vo svojom Manifeste. Vyhlásila boj „proti marxisticko – 

                                                 
197 RYCHLÍK, J.: Pokusy o připojení Slovácka ke Slovensku v letech 1938 – 1941. In: Historický časopis, 
roč. 40, 1992, č. 1. s. 69 – 88. 
198 Moravskí Slováci k Slovensku. In: Národnie noviny, roč. 69, 26.10.1938, č. 133, s. 2. 
199 RYCHLÍK, J.: Pokusy o připojení Slovácka..., s. 70. 
200 SCHVARC, M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“...,  dokument č. 115. 
201 SNA, f. KÚ, šk. 237, 62961. Správy okresných náčelníkov o česko – slovenských vzťahoch z 2. – 
8.10.1938. 



 64 

židovskej ideologii rozvratu a násilia.“202 Slovák písal o manifestačnom prejave v Trnave, 

ktorý sa zvrtol na protižidovské výpady: „Na tejto manifestácii sem – tam odznely aj 

výrazné protižidovské heslá, ktoré opakovali sa i po rozchode manifestantov. Márne bolo 

tíšenie ľudí, ktorí stále ostrejšie a ostrejšie začali prejavovať svoju nevôľu voči Židom, 

z ktorých niektorí stali sa v Trnave z mozoľov ľudu niekoľkonásobnými milionármi a ktorí 

po dlhé roky vykorisťovali slovenský ľud.“203 Denník sa zachoval veľmi farizejsky; na 

jednej strane vyvolával vášne proti židovským spoluobčanom, ale zároveň sa snažil 

pôsobiť dojmom spravodlivého zmierovateľa. Pritom ešte 2. októbra Národnie noviny 

a Slovák obvinili Židov dokonca z rozpútania vojny.204 Sú obviňovaní z toho, že zdražovali 

ceny, starali sa o svoje „osobné groše“ a ich židovská prítomnosť na dedinách vraj 

priniesla mnoho zlého.205 Je smutné, že slovenská verejnosť bola touto demagógiou 

systematicky spracovávaná najmä po nástupe ľudákov k moci. 

 Židovská otázka sa navyše prispôsobovala politickej situácii podľa toho, ako sa to 

práve hodilo. Pri rokovaní s maďarskou delegáciou o odstúpení územia južného Slovenska 

sa vytiahla židovská karta – práve Židia boli tí, ktorí „brojili“ proti slovenskému národu 

a snažili sa „škodiť slovenskej veci.“ Dokonca sa vraj neštítili promaďarskej agitácie: 

„Celá slovenská verejnosť je pobúrená chýrmi, ktoré prichádzajú o chovaní sa 

južnoslovenských židov v poslednom čase. Upozorňujeme stále na toto povážlivé počínanie 

i náš slovenský rozhlas: židia – a to nielen v číro maďarských krajoch, ale i v krajoch 

miešaných alebo v krajoch slovenských blízko maďarského pohraničia – už verejne agitujú 

za Maďarsko! Chcú, aby všetky tieto kraje boli pripojené k Maďarsku – hoci ešte pred 

nedávnom bili sa v prsia a kričali, akými sú oni veľkými – Čecho – Slovákmi. Ba skoro 

nebolo vlasteneckejších vlastencov nad nich! Prečo? Nie azda z lásky k nám, ale zo 

strachu pred Hitlerom!“206 Tento scestný argument sa na stránkach tlače vyskytoval veľmi 

často. Tlač ale živila antisemitské nálady naozaj vo všetkých kútoch Slovenska o čom 

svedčí príspevok istého oravského občana, ktorý si trpko sťažoval na „vyvolený národ.“ 

Zároveň pociťuje zadosťučinenie, lebo „mladá slovenská generácia nacionalistická sa 

prebudila zo svojho sna, chápe svoje poslanie a najmä v dnešnom čase, keď toho potreba 

najviac vyžaduje.“207 Inokedy sa židovský „problém“ redukoval na riešenie hospodárskych 

                                                 
202 Manifest slovenského národa. In: Slovák, roč. 20, 7.10.1938, č. 228, s. 1. 
203 Neprovokujte! Poľutovaniahodné veci v Trnave. In: Slovák, roč. 20, 9.10.1938, č. 230, s. 4. 
204 Autor článku mal pravdepodobne na mysli 1. svetovú vojnu. 
205 Nech sa viac nevracajú! In: Slovák, roč. 20, 2.10.1938, č. 224, s. 5. 
206 Výstraha Židom, ktorí škúlia za hranice. In: Stredoslovenské noviny, 21.10.1938, s. 3. 
207 HABOVSKÝ, Š. Ž.: Dajte na program židovskú otázku! In:  Národnie noviny, roč. 69, 13.10.1938, č. 122,  
s. 2. 
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a finančných problémov. Dokonca sa vyskytovali také absurdity, ako odhady židovských 

majetkov v spoločnosti: „Siahnite na majetky Židov ideologickým a mocenským ustrojením 

štátnej svrchovanosti. Na tento spôsob 80% celého národného majetku a kapitálu vrátite 

národu, alen potom sa vráti vláda vecí našich do vlastných rúk stoprocentne.“208 

 Na druhej strane je zaujímavý fakt, že maďarská strana zase Židov obviňovala 

z protimaďarských úmyslov a podľa maďarského vyslanca v Prahe „hornouhorskí Židia 

rozvíjajú silnú propagandu za Československo.“209 Z toho sa dá usudzovať, že 

protižidovská propaganda sa využívala vo veľkej miere nielen na Slovensku, ale aj 

v Maďarsku. 

 Protižidovské napätie eskalovalo v novembri, čo súviselo najmä s viedenskou 

arbitrážou a jej dôsledkami. Deň pred vynesením arbitrážneho rozhodnutia sa v Bratislave 

uskutočnila demonštrácia proti slovenskej vláde pred hotelom Carlton, v ktorom sídlila 

maďarská delimitačná komisia. Zúčastnili sa na nej i židovskí demonštranti s heslami proti 

slovenskej autonómnej vláde. Reagovali tak na útoky vlády proti nim. Vyjadrili sa v tom 

zmysle, že ak budú Slováci v útokoch pokračovať, v takom prípade chcú radšej žiť 

v Maďarsku ako na Slovensku. Táto demonštrácia vyvolala v slovenskej tlači doslova 

poplach. Slovák demonštráciu otočil hore nohami; vyjadril sa, že „vina demonštrantov je 

tým väčšia, že demonštrovali vlastne len proti tomu, aby s nami Slovákmi mohli tu dobre 

nažívať.“ 210 Pavol Čarnogurský vo svojich spomienkach zásah proti demonštrantom 

v zásade schválil, pretože väčšina Židov sa nehlásila k slovenskej národnosti a „nemožno 

si predstaviť akúkoľvek vládu na Slovensku, ktorá by tento problém mohla nechať 

neriešený, keď niet takmer Slováka, ktorý by necítil jej palčivosť.“ 211 Tým vlastne schválil 

protižidovské akcie len preto, lebo Židia sa nehlásili k slovenskej národnosti. To mal byť 

dôvod na reštriktívne opatrenia! Netreba však zabúdať, že to boli naďalej občania česko – 

slovenského štátu a ako takí teda boli pod jeho ochranou. Práve argument česko – 

slovenského a neskôr slovenského občianstva je pre posúdenie deportácií kľúčový, pretože 

z právneho hľadiska štát vyvážal svojich vlastných občanov, čo sa nedá ospravedlniť. 

V tlači sa vyhlasovalo, že riešením otázky hraníc na južnom Slovensku sa prospeje „skoro 

polovice menšinovej otázky maďarskej.“ Pojem maďarón, Maďar, Žid sa totiž veľmi často 

                                                 
208 ROLKO, V.: Urobte poriadok. In:  Národnie noviny, roč. 69, 22.10.1938, č. 130, s. 1. 
209 NIŽŇANSKÝ, E.: Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou 
a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte. Prešov: Universum, 1999, s. 31. 
210 18 zatknutých demonštrantov v Bratislave. In: Slovák, roč. 20, 3.11.1938, č. 250, s. 3. 
211 ČARNOGURSKÝ, P.: 6. október 1938, s. 243. 



 66 

prekrýval.212 Židia sú obviňovaní, že „státisíce vyhádzali za propagandu za Maďarsko, 

aby slovenský národ dostal sa pod maďarskú čižmu.“  

 Protižidovské demonštrácie sa vyskytli ihneď po podpise Viedenskej arbitráže 3. 

novembra. Organizovala ich Hlinkova garda, došlo k rozbíjaniu okien a výloh obchodov 

i bytov.213 Ako zámienka poslúžila už spomínaná demonštrácia pred hotelom Carlton. 

V období od 4. novembra sa dokonca začalo s násilnými deportáciami židovského 

obyvateľstva na juh do „zeme nikoho“ medzi Slovensko a Maďarsko. Jozef Tiso vydal 

nariadenie o deportácii nemajetných Židov, neskôr ho zmenil na vysťahovanie cudzích 

štátnych príslušníkov.214 Prebiehali do 7. novembra, kedy ich Tiso zrušil. Hlavnou príčinou 

bol výsledok Viedenskej arbitráže. Týmto nehumánnym aktom si chcela slovenská 

autonómna vláda „vyliať zlosť“ a Židia jej poslúžili naozaj dobre. Konečne tak mala 

možnosť prejsť od slov ku skutkom, presne tak, ako to hlásala vo svojom Manifeste 

a v tlači. Mohla si to voči nim dovoliť – Židia na Slovensku totiž nemali ochranu ako to 

bolo v prípade Maďarov alebo Nemcov.215 Vláda sa týmto činom predstavila už druhýkrát 

v „akcii“, súbežne s riešením českého problému na Slovensku. Ten ale neprebiehal takou 

krutou a násilnou formou; na to sa vláda zo strachu predsa len nezmohla, navyše si 

myslím, že v tomto období sa určite neusilovala o rozbitie republiky. 

 Ako už uviedol Eduard Nižňanský, ktorý sa problematike venoval detailnejšie, 

o deportáciách sa v tlači zachovalo veľmi málo správ. Slovenský denník napríklad 8. 

novembra napísal: „V noci z piatka na sobotu 5. novembra previedla sa v Žiline  čistka 

medzi obyvateľmi, ktorí sa v poslednom čase prisťahovali do Žiliny z územia, ktoré nám 

bolo Maďarskom zabraté a medzi tými, ktorí nemali povolenie zdržovať sa v Žiline a ktorí 

nie sú a ani neboli našimi príslušníkmi. Židov...bolo zo Žiliny vykázaných okolo 150... 

Čistka previedla vcelku veľmi ľahko.“216  

 Slovenská politika priniesla i zdôvodnenie: „V poslednom čase rozchyrovalo sa 

napr. po Slovensku, že Bratislava s okolím pripadne k Nemecku a že Poliaci nám zaberú 

severné Slovensko až po Žilinu. Robili sa rôzne komploty, štvalo sa 

a poburovalo.Vyšetrovaním sa zistilo, že všetky tieto chýry pochádzajú od židov, ba 

dokonca, že židia túto propagandu organizujú a financujú.Vzhľadom na tieto okolnosti 

                                                 
212 V tejto súvislosti dodám, že z môjho výskumu tlače vystupoval často i Čech na rovnakej strane barikády 
ako Žid. Obaja sú obviňovaní z voľnomyšlienkárstva, pokrokárstva, bezbožníctva a prospechárstva. 
213 KAMENEC, I.: Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 1991, s. 25. 
214 NIŽŇANSKÝ, E.: Deportácie Židov v novembri 1938 zo Slovenska v hláseniach styčných dôstojníkov. 
In: Studia historica Nitriensia VII., Nitra, 1998, s. 262. 
215 NIŽŇANSKÝ, E.: Deportácie Židov..., s. 263.  
216 NIŽŇANSKÝ, E.: Židovská komunita na Slovensku..., s. 87. 
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urobili sa potrebné kroky, aby títo židia, ktorí boli maďarskými príslušníkmi 

a emigrantami, boli odstránení a odovzdaní tam, kam patria. Urobené boli tiež ďalšie 

opatrenia k zaisteniu slovenského národného majetku...“ 217   

 K problému zaujal stanovisko i nemecký Völkischer Beobachter. Píše, že slovenské 

obyvateľstvo, ktoré bolo vždy antisemitsky naladené, prijalo deportácie s uspokojením. 

Denník sa snaží židovský problém nadhodnotiť, udáva zavádzajúce čísla počtu Židov na 

Slovensku, aby tým zdôraznil ich negatívnu úlohu v spoločnosti.218 Priemysel a obchod sú 

vraj úplne „zažidovštené“, to platí i pre kúpele a liečivé pramene.219  

 Počas októbra a novembra sa v tlači vyskytovali i protižidovské útoky 

hospodárskeho rázu: „V obchodnom podnikaní budeme sa držať hesla: Slovensko 

Slovákom. Vládu budujeme na kresťanských zásadách a uskutočňujeme ten program, 

v ktorom vidíme blaho a spásu nášho národa. Keď niekto je 10 lyžicami, 9 mu vezmú. Židia 

musia si uvedomiť, že žijú z mozoľov slovenského ľudu a beda tomu, ktorý sa proti tomuto 

ľudu stavia.“220  

 Česká tlač odsuny Židov nekomentovala. O židovskej otázke v slovenských 

novinách sa zmieňuje len veľmi všeobecne a stručne: „Také otázka židovská jest na 

denním pořadu slovenských novin. Nejen orgány Hlinkovy strany, ale i listy slovenských 

agrárníků a bývalých lidovců přinášejí výtky a obvinění proti slovenským židům.“221 Na 

margo židov označených za maďarónov Právo lidu  realisticky poznamenáva, že Maďari 

majú tiež svoje protižidovské zákony. 

  

 Z môjho výskumu tlače vyplýva, že židovská otázka na Slovensku sa pertraktovala 

naozaj vo veľkej miere a s ňou bol spojený i ideologický pohon na židovských 

spoluobčanov. Pohon na Židov sa v tlači markantne zvýšil v súvislosti s rokovaniami 

s Maďarskom a následnom podpise arbitrážneho aktu. Sú obviňovaní z maďarónstva 

a odnárodňovania, tlač ich označuje za škodcov slovenskej veci. Zo slovenských denníkov 

na Židov najviac útočili Národnie noviny a Slovák. Deportácie Židov od 4. novembra do 7. 

novembra nezanechali v tlači takmer žiadny ohlas. Hoci sa prevažná časť židovských 

občanov vrátila do svojich domovov, HSĽS ukázala, akým spôsobom si predstavuje 

                                                 
217 NIŽŇANSKÝ, E.: Židovská komunita na Slovensku..., s. 87 – 88. 
218 Podľa sčítania ľudu, ktoré sa uskutočnilo 31.12.1938 žilo na Slovensku 87 487 Židov. Denník píše o počte 
180 000 až 200 000 ľudí. 
219 Slovensko odsúva svojich Židov. In: Völkischer Beobachter, 8.11.1938, s. 8. Citované podľa SCHVARC, 
M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“...,  dokument č. 106, s. 317. 
220 Musíme byť na stráži! In: Slovák, roč. 20, 25.10.1938, č. 243, s. 5. 
221 Slovenská nálada a starosti. In: Právo lidu, roč. 47, 20.10.1938, č. 247, s. 2. 
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riešenie židovskej otázky. Vláda sa snažila neskôr tento problém zahladiť, o čom svedčí 

i nezáujem tlače venovať sa tejto problematike. Útoky na Židov však na stránkach 

slovenskej tlače pokračovali naďalej. V českej tlači slovenský židovský problém takmer 

vôbec nevystupuje.222 

  

4.5.3 Hlinkove gardy 

 

 Reštriktívne opatrenia nepostihli len tlač, ľudácka moc sa dotkla prakticky celej 

spoločnosti. V júni 1938 radikáli zoskupení okolo Alexandra Macha založili ilegálnu 

organizáciu Hlinkovu gardu. Mala byť usporiadateľom zhromaždení a kultúrnych akcií 

strany. Rovnako sa mala profilovať ako stranícka stráž. Prvá organizovaná jednotka HG 

vznikla 2. augusta 1938 v Trnave.223 Spočiatku garda vystupovala len pod Machovým 

vedením, stranícki predstavitelia HSĽS nechceli mať z gardou nič spoločné. Tento postoj 

sa však zmenil po 6. októbri. HG sa „legitimizovali“, na starosť dostali dozor nad ďalšími 

zložkami verejnej správy. Predovšetkým mali zabezpečiť riadnu prácu úradov a tiež sa 

mali postarať o osobný a národný majetok, aby nedošlo k žiadnym škodám. HG mali 

zakročiť i proti všetkým nepohodlným „príživníkom a parazitom“: „Len politickí 

chameleoni, kam vietor, tam plášť, karieristi a ziskužravci rozširujú šepkavou 

propagandou nespokojnosť vraj nad pomalosťou vyriešenia slovenských vecí slovenskou 

vládou. A práve tu sa ukázalo, čo znamená Hlinkova garda. Naši dôverníci nám hneď 

hlásili túto rozkladnú prácu príživníkov a preto hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy ihneď 

zakročilo.“ 224 Pod Machovým vedením sa tak budovala radikálna skupina, ktorá sa chcela 

porátať so všetkými odporcami z bývalého režimu. Na elimináciu všetkých „štátu 

nepriateľských osôb“ stačilo označenie čechoslovák. Je smutné, že HG si v tomto období 

vyrovnávala účty s mnohými ľuďmi, ktorí radikálov z prostredia HSĽS kritizovali. Slovák 

samozrejme písal o úlohách HG inak: „Hlinkova garda, verná pomocníčka slovenskej 

vlády, si je vedomá svojho poslania a preto z chaotického stavu prvých dní po žilinskej 

deklarácii formuje sa v celok na podklade národnom a kresťanskom. Kto sabotážou 

a šepkanou propagandou znemožňovať chce záslužnú prácu prvej slovenskej vlády, stretne 

                                                 
222 Výskum dennikov Národní politika, České slovo, Právo lidu, Lidové noviny, Rudé právo, Národní 
osvobození a týždenníka Přítomnost. 
223 MILLA, M.: Hlinkova mládež 1938 – 1945. Bratislava: Ústav pamätí národa, 2008, s. 25. 
224 Hlinkove gardy v práci. In: Slovák, roč. 20, 16.10.1938, č. 236, s. 2. 
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sa zoči – voči s odhodlanou národnou vôľou Hlinkovej gardy, ktorej heslom je: Slobodné 

a šťastné, národné a kresťanské Slovensko.“225 

 Existovali i tzv. Hlinkove železničné gardy. Tie sa mali starať o poriadok na 

železnici. Pre každého občana, ktorý pracoval na dráhach, malo byť cťou ak sa stal členom 

ŽHG a tento post mal náležite oceniť. I v tomto kroku vidím istý nátlak HSĽS a snahu 

pripútať si všetkých zamestnancov verejnej správy. Člen ŽHG sa viditeľne odlišoval od 

ostatných ľudí: „ Člen gardy obdrží legitimáciu, podpísanú miestnym veliteľom a na ľavej 

ruke nosí modrý pás, na ktorom je biely okruh s dvojitým červeným krížom a okrýdlením; 

člen gardy je povinný označenie nosiť i v službe i mimo služby a to na ľavej ruke.“226 

Viedenskí Slováci mali svoju zahraničnú HG.227 Autoritatívny štát je podľa môjho názoru 

nedostatočná charakteristika. Priklonil by som sa k označeniu totalitný štát. Moju mienku 

podporuje bezprostredná poslušnosť HG voči veliteľstvu, ktorá mala byť bezpodmienečne 

dodržiavaná a sankciovaná, ak by niekto neuposlúchol rozkazy: „Dôrazne upozorňujeme, 

kto by sa týmto rozkazom sprotivil, či už člen alebo veliteľ – bude nie len  z členstva gárd 

vylúčený, ale aj existenčne ohrožený. Nech si je toho každý vedomý.“ Totalitné tendencie 

HG vyjadrovala i prísaha, sľubovala „vernosť Bohu, národu a jeho reprezentantke prvej 

slovenskej vláde na čele s dr. Jozefom Tisom.“ Pavol Čarnogurský HG definoval ako 

politickú organizáciu, ktorá odstránila roztrieštenosť medzi mladými. Označenie 

polovojenská organizácia odmietol.228 Toto tvrdenie však pri čítaní tlače pôsobí 

nedôveryhodne, pretože samotné právne postavenie HG definovalo štáb, ktorý sa skladal 

z veliteľov zborov a oddielov.229 

 Hlinkova garda sa stala jedinou brannou organizáciou na Slovensku nariadením 

vlády Slovenskej krajiny z 28. októbra 1938.230 Vláda všetky ostatné polovojenské branné 

organizácie rozpustila. Týkalo sa to Národnej gardy, národnej streleckej jednoty, TJ 

Sokola, Robotníckych telovýchovných jednôt, Orla a ďalších.231 Hlinkove gardy si 

definitívne upevnili svoju pozíciu v decembri 1938. Ako dôvod na rozpustenie ostatných 

spolkov tlač udávala roztrieštenosť a veľké finančné prostriedky na ich organizáciu.232 HG 

sa tak stali jedinou brannou i spolkovou organizáciou na Slovensku.  
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4.5.4 Národné výbory 

 

 Okrem Hlinkvých gárd začali vznikať i tzv. národné výbory. Na ich čelo sa postavil 

Karol Sidor, boli teda pod kuratelou radikálneho krídla HSĽS. Mali slúžiť ako pomocné 

orgány štátnych a verejných úradov. V podstate ale išlo o kontrolu štátnej správy a mali 

eliminovať českých úradníkov, ktorí v nej pracovali. Ich nariadenia sa nemohli brať na 

ľahkú váhu, hoci záväzné neboli.233 Neboli podriadené generálnemu sekretariátu strany ani 

vláde. Mali byť utvorené z „osvedčených slovenských národovcov“ a taktiež sa malo 

prihliadať na dobré vzťahy národných výborov s menšinami – najmä nemeckou 

a maďarskou. Slovák zároveň vyzýval k prevzatiu moci NV vo všetkých obciach 

a mestách.234 Je prirodzené, že vláde šlo o vzťahy hlavne s týmito menšinami, schyľovalo 

sa totiž ku komárňanským rokovaniam a kabinet si želal čo možno najlepšiu východiskovú 

pozíciu pred stretnutím. 

 O národných výboroch nepanovala v slovenskej spoločnosti jednotná mienka. 

Národniari už 14. októbra vystúpili proti zriaďovaniu tejto organizácie.235 Považujú ich za 

zbytočnosť; efektívne by boli vtedy, ak by slovenskej vláde vykĺzla moc z rúk, čo sa však 

nestalo. Národnie noviny nepochopili alebo nechceli pochopiť inú skutočnosť – že totiž 

národné výbory - okrem iného - mali slúžiť k upevneniu pozícií HSĽS. Domnievam sa, že 

v tom období, keď článok vyšiel, národniari naďalej dúfali vo svoju pevnú a neotrasiteľnú 

pozíciu, nepredpokladali, že ľudáci sa odhodlajú proti nim zakročiť. Noviny sa zamýšľajú 

i nad tým, že výbory mohli znamenať boj medzi dvoma frakciami v ľudovej strane – 

umiernenou a radikálnou. V tom prípade odporúčajú boj viesť v zákulisí a „nerozjatrovať“ 

ním verejnosť. Istú dávku oportunizmu ale pripustili: „Pravda ťažko volať po národnej 

jednote a sveriť jej ochranu výlučne ľudovej strane, ak v nej samej niet jednoty v nazieraní 

na otázky či už zahraničné, alebo vnútorné. Ak by nás už vôbec niekto presvedčil, že 

národné výbory sú potrebné z tých alebo oných príčin – ťažko uznať národné výbory, 

tvorené takmer výlučne z príslušníkov ľudovej strany za reprezentantov slovenského 

národa, ak sa nehľadá spôsob, aby sa do nich zapojili aj iné politické složky nacionálneho 

Slovenska.“236 Sidor i vďaka národným výborom určite chcel posilniť svoju pozíciu, hoci 

navonok tak nevystupoval. Podľa Čarnogurského mal Tiso obavy z vytvárania výborov, 

nechcel, aby vznikol akýsi „štát v štáte.“ Myslím si, že mu však dobre poslúžili na 

                                                 
233 HOENSCH, J. K.: Slovensko a Hitlerova východná..., s. 85. 
234 Slovenské národné výbory po celom Slovensku. In: Slovák, roč. 20, 8.10.1938, č. 229, s. 3. 
235 TÓTH, J. P.: Snášanlivosť. In:  Národnie noviny, roč. 69, 16.10.1938, č. 125, s. 1. 
236 TÓTH, J. P.: Snášanlivosť. In:  Národnie noviny, roč. 69, 16.10.1938, č. 125, s. 1. 
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upevnenie moci strany v spoločnosti. Sidorovi sa napokon nepodarilo pomocou národných 

výborov získať rozhodujúcu moc. Dokonca i obecné a mestské správy si dokázali voči 

výborom zachovať veľkú mieru nezávislosti. Postupne ich vplyv v spoločnosti klesal, 

v decembri už bol minimálny. Sidor si to uvedomil a svoju orientáciu zameral na 

budovanie Hlinkových gárd.237 Ladislav Lipscher vo svojej práci poplatnej obdobiu 

vzniku, vnútorné pnutie v strane v súvislosti s národnými výbormi vôbec nereflektuje.238 

 

4.5.5 Odbory a školstvo 
 

 HSĽS sa snažila presadiť monopolizáciu aj v odboroch. Jozef Tiso ňou poveril 

poslanca Ruda Čavojského. Mal založiť Zväz slovenských kresťanských odborových 

organizácií. Išlo o päť odborových organizácií: odborová organizácia robotníkov, 

dopravných pracovníkov, štátnych a verejných zamestnancov, učiteľov a súkromných 

zamestnancov.239 Organizácie si nemohli robiť žiadne ilúzie a pravdepodobne si ich ani 

nerobili. Zlúčenie predpovedal Čavojský vo svojom rozhlasovom prejave už 23. novembra. 

Naznačil praktiky, akým spôsobom by sa malo pristúpiť k zlučovaniu: „Pomery 

a okolnosti sú také, že kto nezlikviduje, bude zlikvidovaný. Rozdiel je v tom, že kto chce 

dobrovoľne zlikvidovať, s tým sa vyjednáva a splňujú sa určité želania, kdežto s tým, koho 

likvidujú, sa nevyjednáva.“240 Opäť teda išlo o zjednocovanie, nad ktorým visela hrozba. 

Totalitné tendencie sa skryli pod pláštik budovania hospodárskych, kultúrnych 

a sociálnych istôt pre slovenských robotníkov a zamestnancov. V jedinej organizácii mal 

panovať duch „národne-slovenský a kresťanský.“ Čavojský zaútočil na marxizmus 

a komunizmus, tieto nekresťanské ideológie boli Slovákom cudzie „a preto nemohli 

zjednocovať.“ Čavojský tiež oznámil, že majetok zastavených odborových organizácii 

z Čiech sa ponechá na Slovensku. 

 Veľké zmeny sa mali týkať školstva. Tento problém bol pre autonómnu vládu 

pálčivý, pretože sa týkal vysťahovania českých úradníkov a učiteľov. Najmä radikáli sa 

v tomto smere snažili presadiť doslova čistky a na miesta po českých učiteľoch dosadiť 

svojich ľudí. S tým bol veľký problém, pretože na Slovensku chýbal dostatočný počet 

kvalifikovaných pedagogických pracovníkov. Ministrom školstva sa stal Matúš Černák. 

                                                 
237 HOENSCH, J. K.: Slovensko a Hitlerova východná..., s. 85. 
238 LIPSCHER, L.: Ľudácka autonómia..., s. 163 – 168. 
239 HOENSCH, J. K.: Slovensko a Hitlerova východná..., s. 90. 
240 ČAVOJSKÝ, R.: Odborové sjednotenie. In: Slovák, roč. 20, 23.11.1938, č. 267, s. 4. 
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Politik Konštantín Čulen uviedol, že na ľudových školách a meštianskych školách na 

Slovensku vyučovalo z 8234 učiteľov 2054 Čechov, z nich bolo 229 na riaditeľskom poste. 

Ďalej uviedol, že na stredných školách vyučovalo 523 českých profesorov. Univerzita 

Komenského v Bratislave zamestnávala napríklad 40 riadnych a 16 mimoriadnych 

profesorov.241 Černák prišiel s návrhmi nového systému pre školy, podstatne sa mala tiež 

zmeniť výučba.242 Prvým krokom nového ministra školstva bolo odvolanie ministerského 

radcu Kolouška. V tlači HSĽS sa ihneď objavili voči nemu útoky: „...tým si oddýchlo celé 

Slovensko, ktoré na poli školskom zakúsilo toľko útrap od tohto človeka, ktorý svoj úrad 

zapriahol do najbezočivejšej služby skrachovaného centralizmu. V sližbe tohto centralizmu 

postupoval bezočivo proti každému slovenskému a kresťanskému pohybu v školstve. Ničil 

existenčne i duševne slovenských učiteľov a školského ducha napĺňal neslovenskými 

a nekresťanskými heslami.“243 Denník sa znížil k nechutným nemorálnym útokom, 

Kolouška nazýva pliagou a „veľmi dobre urobí, keď sa stratí celkom zo Slovenska a odíde 

medzi tých ľudí, pre ktorých tak lokajsky pracoval a ktorí to práve tak dopracovali ako 

on.“  Veľmi zvláštne je, že česká tlač tento útok nechala bez povšimnutia. Voči Černákovi, 

ako zástupcovi mladej generácie, zachovávala dokonca istú náklonnosť; príklad výmeny 

starých kádrov odporúča i v Čechách.244  

 Školy sa mali prispôsobiť duchu a ideológii HSĽS, v triedach sa mali umiestniť 

kríže ako „symbol kresťanstva a slovenskej pravdy.“245 19. októbra zasadala kultúrna 

komisia. Stanovila nové podmienky pre rozvoj školstva. Tlač priniesla jej návrhy. Do škôl 

sa malo vrátiť náboženstvo ako povinný predmet, poštátnené gymnáziá navrhovali vrátiť 

cirkvi, univerzita v Bratislave mala byť poslovenčená a bol podaný návrh, aby „profesori – 

Neslováci, najmä tí, ktorí sa exponovali proti slovenskej národnej myšlienke, boli zamenení 

profesormi – Slovákmi.“246 V tlači sa začali čoraz častejšie objavovať mená prepustených 

českých učiteľov. Slovenský hlas priniesol 26. novembra rozhovor s ministrom školstva. 

Černák potvrdil, že univerzitu Komenského čakajú rozsiahle zmeny v podobe slovakizácie. 

Zaujímavo v jeho podaní znie informácia o raste slovenského nacionalizmu; ten podľa 

neho rástol vždy, ale pred časom to bol rast negatívny, čo sa malo zmeniť. Personálne 

problémy s hromadným prepúšťaním českých zamestnancov ho vôbec netrápili, svedčí 
                                                 
241 ČULEN, K.: Česi a Slováci v štátnych službách ČSR. Bratislava: Vedecký ústav pre zahraničných 
Slovákov, 1944, s. 155 – 181; ZUDOVÁ – LEŠKOVÁ, Z.: Cesty k sebe. Česi v odboji na Slovensku v rokoch 
1939 – 1943. Praha: Historický ústav, 2009, s. 27. 
242 ZUDOVÁ – LEŠKOVÁ, Z.: Slovensko v druhej republike..., s. 287. 
243 Začalo sa nové obdobie slovenského školstva. In: Slovák, roč. 20, 13.10.1938, č. 233, s. 2. 
244 Mládež vede Slovensko. In: Národní osvobození, roč. 15, 14.10.1938, č. 242, s. 1. 
245 V triedach slovenských škôl sa umiestia kríže. In: Slovenský hlas, roč. 1, 16.10.1938, č. 237, s. 2. 
246 Za radikálne reformy kultúrne a školské. In: Slovák, roč. 20, 20.10.1938, č. 239, s. 2. 
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o tom poznámka, že „zákony života sú silnejšie ako všetky takzvané formality.“247 V rámci 

objektivity treba ale pripomenúť, že počet českých profesorov na bratislavskej univerzite 

bol naozaj veľký a mnohí profesori mali problémy aspoň čiastočne sa prispôsobiť 

slovenskému prostrediu.248 Zlatica Zudová – Lešková konštatuje, že od 6. októbra 1938 po 

30. jún 1942 bolo zo škôl na Slovensku prepustených 1812 Češiek a Čechov, pričom 

pripúšťa, že tento počet by mohol byť aj vyšší.249 

  

 Otázka škôl a odborov na Slovensku sa v tlači po 6. októbri objavovala pravidelne. 

Na základe výskumu uvedenej tlače môžem zhodnotiť, že školská otázka bola – vo väčšej 

alebo menšej miere - súčasťou protičeskej propagandy. Najdivokejšie výpady pochádzali z 

„dielne“ Slováka. Ostatné denníky sa mu snažili prispôsobiť, ale situáciu posudzovali 

predsa len miernejšie. Fakt, že česká tlač na toto prepúšťanie nereagovala, potvrdzuje 

domnienku o zmenách nálady aj v českých krajinách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
247 „Univerzitu zapneme do slovenského národného života.“ In: Slovenský hlas, roč. 1, 26.10.1938, č. 245,  
s. 2. 
248 V roku 1938 bolo zo 72 profesorov 14 Slovákov a 55 Čechov. BYSTRICKÝ, V.: Vysťahovanie českých...,  
s. 605. 
249 ZUDOVÁ – LEŠKOVÁ, Z.: Cesty k sebe..., s. 28. 
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5 Vývoj slovensko – maďarských vzťahov do októbra roku 1938 
 
 
5.1 Maďarská „krivda“ 
 

Po vzniku československého štátu v roku 1918 sa Slovensko ocitlo v úplne nových 

geopolitických podmienkach. V prvom rade sa vymanilo spod vplyvu uhorského štátu, 

významne sa etablovalo v podmienkach novovzniknutého Československa. Jeho 

začlenenie do ČSR bol zložitý problém, ktorý sa vyriešil až v roku 1920 Trianonskou 

mierovou zmluvou s Maďarskom, ktoré vzniklo na troskách habsburskej monarchie.250 

Túto zmluvu však maďarská politika prezentovala ako potupu, diktát veľmocí, ktorý sa 

mal v budúcnosti revidovať.  

Maďarsko sa novými podmienkami versaillského systému cítilo pokorené. 

V dvadsiatych rokoch si však nemohlo dovoliť otvorene presadzovať myšlienky na revíziu. 

V roku 1927 vznikla Maďarská revizionistická liga, v ktorej bolo združených 34 

spoločenských organizácií.251 Ich úlohou mala byť propagácia maďarského revizionizmu 

doma i v zahraničí. Nebola však jednota v presadení konceptu revízie – do úvahy 

prichádzal etnický a historický princíp, pričom zástancov mali obidva smery.252 Uvažovalo 

sa o dvoch konceptoch pohltenia bývalého Uhorska; horizontálny si kládol za cieľ získať 

oblasť nížin južného Slovenska s početnou maďarskou menšinou a potom sa pokúsiť 

o ovládnutie celého územia. Vertikálny vytváral podmienky pre ovládnutie a zisk 

východnej časti republiky – Podkarpatskej Rusi. Tým by sa oslabil štátny organizmus 

a Slovensko by tak ľahšie hľadalo „ochranu“ u svojho južného suseda. Maďarom hrala do 

karát i idea čechoslovakizmu; po vzniku Československej republiky začali vystupovať ako 

sympatizanti autonomistickej politiky na Slovensku. Snažili sa vystupovať proti 

centralistickej pražskej politike a získať predstaviteľov autonomizmu pre svoju politiku, čo 

sa ukázalo v osobe prof. Tuku a jeho nasadení na Slovensku ako maďarského agenta. Po 

jeho odhalení v roku 1929 sa myšlienka spolupráce s maďarskými politikmi  

v slovenských autonomistických kruhoch definitívne vyčerpala. 

Okrem slovenskej karty sa maďarská revízia pokúsila využiť i strany 

národnostných menšín v republike – Maďarskú národnú stranu a Krajinskú kresťansko – 

                                                 
250 K tejto problematike pozri HRONSKÝ, M.: Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920. Bratislava: Národné 
literárne centrum-Dom slovenskej literatúry, 1998, 327 s.; DEÁK, L.: Trianon: ilúzie a skutočnosť. 
Bratislava: Kubko-Goral, 1996, 32 s. 
251 DEÁK, L.: Hra o Slovensko..., s. 11. 
252 Ladislav Deák uvádza, že etnický princíp mal viesť vlastne až k historickej revízii. 
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sociálnu stranu. Najmä druhá z týchto strán sa angažovala v politike na Slovensku a mala 

väzby na autonomistickú HSĽS.  

V roku 1933 sa maďarská politika začala orientovať na Nemecko. Nemecký 

kancelár Adolf Hitler totiž Maďarsku „odobril“ vytvorenie jeho bývalých historických 

hraníc. Politici na čele s premiérom Gy. Gömbösom považovali medzinárodnú politickú 

situáciu na presadenie územných revíznych požiadaviek za nezrelú. Tlač, publicistika 

a propaganda sa v tomto smere naopak činila. Slovensko sa vraj musí vrátiť k Maďarsku, 

s ktorým ho spája tisícročná spoločná existencia a vzájomné väzby. Tento argument 

vystupoval i v riešení hospodárskych problémov – Slováci chodili kedysi na dolnú zem, 

kde získavali chlieb. Maďarská propaganda sa snažila vytvárať dojem, že Slovensko sa 

malo lepšie v bývalom Uhorsku ako teraz v spoločnom štátnom zväzku s Čechmi. 

Poukazovalo sa na ideu čechoslovakizmu a jej zhubné vplyvy. Jedným z tých, ktorí 

presadzovali tento názor bol kňaz František Jedlička.253 Na adresu spisovného jazyka 

Slovákov v Československu sa vyjadril: „Dnes počuť čistý slovenský jazyk iba 

v Maďarsku, pretože na Slovensku je už počeštený.“254 

Maďarská propaganda mala v skresľovaní života na Slovensku veľký podiel. 

Denník Budapesti Hírlap napísal 15. júla 1934 článok o tom, že „rozhorčenosť 

obyvateľstva je veľká a mnohí túžia po návrate do Maďarska. Slováci sami žiadajú, aby sa 

na Slovensku vyučovalo aj po maďarsky.“255  

Kritike čelila i autonomistická HSĽS. Vytýkala sa jej prílišná nerozhodnosť voči 

Prahe a tiež odmietanie pomoci a podpory zo strany Budapešti. V roku 1933 ponúkla 

maďarská strana hlinkovcom autonómiu, avšak táto ponuka sa nestretla s pochopením, 

keďže Maďari sa správali príliš nedôveryhodne. Zarážajúco to pôsobilo i v porovnaní so 

situáciou slovenskej menšiny v Maďarsku, kde Slovákom neboli priznané žiadne 

národnostné práva. 

 

 

 

 

 

                                                 
253 Jehlička sa zasadzoval o rozchod s Čechmi a návrat Slovenska pod Svätoštefánsku korunu. Bol 
poslancom, ale po procesoch s Hlinkom a Jurigom vrátil poslanecký mandát a odišiel  pracovať do 
teologického inštitútu v Budapešti. In: http://sk.wikipedia.org/wiki/František_Jehlička 
254 DEÁK, L.: Hra o Slovensko..., s. 32. 
255 Tamže. Korešpondent novín navštívil Banskú Bystricu, Kremnicu a Zvolen. 
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5.2 Druhý nádych revizionistických snáh 
 

V roku 1936 maďarská revízia dostala ďalšiu šancu. Súviselo to s narastajúcim 

vplyvom Nemecka v strednej Európe po obsadení porýnskej oblasti na jar 1936. Európske 

mocnosti tento krok sledovali veľmi pozorne, ale nič proti nemu nepodnikli. Hitler sa 

chopil šance, ktorá sa mu naskytla a začal sa správať v stredoeurópskom priestore ako 

hegemón. 

Túto príležitosť sa pokúsila využiť i maďarská revízia. Vyskytli sa však i názorové 

rozdiely medzi Nemeckom a Maďarskom, čo do istej miery prinútilo postupovať 

menšinové maďarské strany v Československu spoločne. 21. júna 1936 sa spojili 

Maďarská národná strana a Krajinská kresťansko – sociálna strana a vytvorili Zjednotenú 

maďarskú stranu. Jej predsedom sa stal János Esterházy.256 Maďari by sa potešili 

spolupráci nemeckých i maďarských menšinových strán, ale Nemci sa na túto spoluprácu 

pozerali so skepsou, keďže nemecká menšina v Maďarsku nemala zďaleka také podmienky 

na existenciu ako v nástupníckych štátoch.257 Napriek istým nedorozumeniam sa 

spolupráca medzi týmito menšinami začala v Československu prehlbovať. 

HSĽS sa voči maďarskej revízii stavala značne kriticky. Na stránkach Slováka sa 

objavovali články, ktoré vystupovali veľmi ostro proti predvojnovým pomerom v Uhorsku 

i proti súčasným revizionistickým snahám. Budapešť si to vykladala po svojom – vraj išlo 

len o taktiku ľudákov voči Prahe, aby od seba odvrátili pochybnosti a obvinenia zo 

sympatií k Maďarom.258  Ľudová strana na tieto snahy ani inak reagovať nemohla, keďže 

jej neprinášala žiadnu alternatívu vzájomných vzťahov, navyše politika revizionizmu bola 

príliš priehľadná na to, aby sa jej dalo veriť.  

Anšlus Rakúska Nemeckom v roku 1938 otvoril dvere stupňovaniu požiadaviek 

nemeckej i maďarskej menšiny v Československu. Budapešť sa tiež snažila kráčať 

v súčinnosti s Varšavou, keďže i Poľsko snívalo o vytvorení spoločnej maďarsko – poľskej 

hranice. Rétorika Maďarov sa posunula i v teoretickej rovine – začala zdôrazňovať 

postavenie maďarskej menšiny v republike, teda etnický princíp na úkor historického. 

Spolu s nemeckou SdP a Stranou karpatských Nemcov sa pokúšali vyvíjať činnosť na 

dezintegráciu ČSR.  

                                                 
256 KAMENEC, I.: Osobnosť Jánosa Esterházyho a jej kontroverzné interpretácie. In: Hľadanie a blúdenie 
v dejinách. Bratislava: Kalligram, 2000, s. 356. 
257 TILKOVSZKY, L.: Južné Slovensko v rokoch 1938 – 1945. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied, 1972, s. 16. 
258 DEÁK, L.: Hra o Slovensko..., s. 50. 
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Ešte koncom roku 1937 navštívili maďarskí politici Berlín, kde nadobudli 

presvedčenie, že sa s nimi počíta pri rozbití republiky. V tomto duchu dostala inštruktáž 

i Zjednotená strana. Spolu s SdP vytvorila tzv. autonomistický blok. Do tohto bloku mali 

po ich boku vstúpiť i ľudáci. Slovák priniesol 27. februára 1938 na svojich stránkach 

rozhovor s predsedami týchto strán – Konradom Henleinom i Jánosom Esterházym. 

Esterházy potvrdil, že si jeho strana želá úzku súčinnosť a spoluprácu s HSĽS a zdôraznil, 

že tieto strany „i keď nie stopercentne vo všetkom, tak aspoň vo veľmi mnohom bojujú za 

to isté.“259 Ďalej sa vyjadril v tom zmysle, že Zjednotená strana podporuje požiadavky 

ľudákov na autonómiu. Po jej dosiahnutí mali Slováci poskytnúť maďarskej menšine 

národnostné práva, ktorých sa im v Československu nedostávalo. Esterházy verí, že 

„HSĽS, ktorá má v programe kresťanskú lásku a porozumenie, po dosiahnutí autonómie 

neupadne do tej istej chyby, ako dnes centralistické strany a Maďari, bývajúci na 

maďarských krajoch Slovenska, obdržia tie isté práva, ako Slováci na slovenských krajoch 

Slovenska.“260   

 Do autonomistického bloku sa pridala i HSĽS, čo sa stalo terčom útokov zo strany 

centralistickej tlače. Týmto spôsobom sa snažila vynútiť si nejaké ústupky na ústrednej 

vláde v Prahe. Tento blok bol však protirečivý vo svojej podstate; kým sa János Esterházy 

mal pokúšať budovať kontakty s HSĽS, ďalší politik zo Zjednotenej strany Jaross sa mal 

pokúsiť koordinovať kroky svojej strany spolu s SdP na dezintegráciu republiky.261 

V máji 1938 sa vlády ujal Imrédy. Situáciu sledoval veľmi pozorne, uzavretie 

menšinového bloku interpretoval vo svoj prospech – HSĽS je vraj obrazom túžob a snahy 

Slovákov vrátiť sa do maďarského lona. Takto sa snažil maďarský premiér i vláda 

pripraviť verejnosť na územnú revíziu. Bola to však len propaganda. Napriek istému 

zblíženiu medzi HSĽS a ZMS sa nepodarilo preklenúť rozpory medzi ľudákmi 

a Maďarskom. Tie vystupovali na povrch čoraz častejšie najmä vtedy, keď sa nahlas 

hovorilo o revízii Trianonského mieru. 

V dňoch 25. – 28. mája 1938 sa v Budapešti konal eucharistický kongres. Zúčastnil 

sa ho i predseda HSĽS Jozef Tiso. Navštívil ministra zahraničných vecí Kányu. Stretnutie 

však vôbec nedopadlo podľa predstáv a Tiso sa z neho vracal so zlými dojmami 

                                                 
259 Ján Esterházy o autonómii Slovenska. In: Slovák, roč. 20, 27.11.1938, č. 48, s. 2. 
260 Ján Esterházy o autonómii Slovenska. In: Slovák, roč. 20, 27.11.1938, č. 48, s. 2. 
261 DEÁK, L.: Maďarská menšinová politika v Česko – Slovensku v čase Mníchova. In: Národnosti na 
Slovensku. Bratislava: Veda - Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1993, s. 60. 
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a vzájomné vzťahy sa zhoršili.262 Tlač o kongrese informovala len z čisto ekumenického 

hľadiska.263 

Maďarská politika sa istú dobu s nádejou pozerala na Sidora a prostredníctvom 

Poľska sa ho snažila ovplyvniť, avšak bez výsledku. Ani poľské intervencie v prospech 

Maďarska nedokázali prinútiť HSĽS k spolupráci, staršia generácia sa od nej dištancovala 

a mladá generácia sa k nej stavala vyslovene nepriateľsky. Rovnako dopadla i ponuka 

autonómie v rámci maďarského štátu. Navyše bola viazaná na isté podmienky, keďže 

„rozsah autonómie, prirodzene, bude závisieť do určitej miery od toho, akou formou sa 

uskutoční pripojenie Slovenska. Na iné si môžu nárokovať Slováci, ak by nejakou formou 

sami prispeli k rozbitiu republiky a k pričleneniu, iná situácia by vznikla, ak by sa 

Slovensko vrátilo (po dohode s inými priateľskými mocnosťami) cestou vojenskej akcie.“264 

Táto ponuka sa samozrejme na Slovensku nemohla stretnúť so sympatiami.  

Politika menšinovej MZS sa však naďalej snažila zapáčiť ľudákom. Esterházy tak 

prezentoval líniu svojej strany, keď vystúpil v apríli 1938 v pražskom parlamente 

a prihováral sa za autonómiu tak, ako ju požadovala HSĽS. Navyše však autonómiu 

požadoval i pre všetky národnosti, ktoré žili v Československu.265  

Nebezpečenstvo ohrozenia republiky si uvedomovala i vláda v Prahe, preto sa 

snažila podnikať kroky na upevnenie štátu. Dôsledkom toho bola snaha o decentralizačnú 

politiku a národnostný štatút, ktorá vychádzala z kruhov okolo premiéra Hodžu. ZMS 

považovala možný vstup HSĽS do koalície za ohrozenie svojich plánov. Práve vnútorná 

konsolidácia pomerov by totiž mohla ohroziť záujmy menšín v ČSR, čomu chceli 

jednoznačne predísť.266 To sa nestalo keďže HSĽS vstúpila po boku ZMS a Karpatskou 

stranou do menšinového frontu. 

Keďže Maďarsko nedosahovalo so svojou „proslovenskou“ politikou takmer žiadne 

úspechy, pokúsilo sa intervenovať v Poľsku, aby ľudákov „priviedlo k rozumu.“ Esterházy 

dostal inštrukcie v Budapešti a vo Varšave rokoval s Poliakmi v dňoch 17. – 19. júna 1938.  

Tí mali intervenovať na Slovensku a „zlomiť nedôveru“ voči svojmu južnému susedovi. 

                                                 
262 DEÁK, L.: Zahraničnopolitická koncepcia Jozefa Tisu voči Maďarsku roku 1938. In: Pokus o politický 
a osobný profil Jozefa Tisu. Bratislava: Slovak Academic Press, 1992, s. 106. 
263 Mozaiky z Budapešti. Veľké dni eucharistie v Budapešti. In: Slovák, roč. 20, 29.5.1938, č. 123, s. 5. 
264 Tak písalo maďarské ministerstvo zahraničných vecí vyslancovi v Prahe Wettsteinovi. DEÁK, L.: Hra 
o Slovensko..., s. 97. 
265 Reč poslanca Esterházyho v poslaneckej snemovni 5.4.1938, kde okrem iného povedal: „My žiadame to 
na prvom mieste, aby tu všetky národnosti boly uspokojené, aby boli uspokojení tak Maďari, ako Nemci, 
Poliaci a Rusi. Aby nám bolo dané to, čo nám bolo sľúbené, aby nám bola daná autonomia.“ 
http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/145schuz/s145004.htm 
266 BYSTRICKÝ, V.: Národnostný štatút a štátoprávne problémy..., s. 57. 
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Napriek tomu, že sa Esterházy snažil hrať na katolícke cítenie Poľska, návšteva pozitívny 

výsledok nepriniesla. Napriek tomu boli ľudáci ochotní spolupracovať so ZMS, ich obavy 

a nedôveru vzbudzovala skôr politika Budapešti.267 

Svoje stanovisko k Maďarom vyjadril Karol Sidor jasne 13. júla 1938 redaktorovi 

poľského denníka Kurjer Warszawski Jerzymu Przywieczerskému, keď povedal: „Smiešne 

sú obvinenia, že prelát Hlinka, že Slováci chcú ísť s Maďarskom. Nehovoriac už o našom 

mnohoročnom boji s nimi, ktorého vedúcim je Hlinka, za čo bol žalárovaný, výrazne 

hovoríme, že nechceme a nepotrebujeme ani Maďarov, ani nikoho...chcel by som ešte 

podotknúť, že Maďarom neveríme a niet ani reči o návrate k nim.“268 Sidor ponúkol 

stanovisko najvyšších predstaviteľov strany vrátane predsedu Andreja Hlinku, takže 

autonómia v rámci maďarského štátu nepripadala vôbec do úvahy. Napriek týmto 

vyhláseniam maďarská vláda naďalej kalkulovala so Slovenskom vo svojich plánoch. 

Stroskotala i snaha premiéra Hodžu a vlády vyriešiť pomocou národnostného 

štatútu postavenie maďarskej menšiny v republike. Koncom júla bol štatút predložený 

ZMS, ktorý hodnotili ako úplne nedostatočný a hneď od začiatku nemal šancu na úspech. 

Úradná správa hovorila, že „maďarská strana podobne ako iné menšiny odmieta návrh 

vlády a žiada národnostnú autonómiu.“269 

 

 

5.3 Mníchovské konzekvencie 
 

Po stretnutí Hitlera s Chamberlainom v Berchtesgadene sa aktivizovala i maďarská 

revizionistická politika. Na tejto schôdzke sa zúčastnili i maďarskí politici. 

Československý vyslanec v Maďarsku Kobr hlásil do Prahy, že „Hiler si osvojuje 

maďarské stanovisko ve věci práva sebeurčení Maďarů na Slovensku a že jej bude 

podporovat všemi prostředky.“270 Maďarský vyslanec Wettstein doručil československej 

vláde ústny demarš. Apeloval na slová prezidenta Beneša o rovnoprávnosti všetkých 

národností271, avšak správy, „ktoré teraz rozširuje svetová tlač, sa nezhodujú so zásadou 

                                                 
267 DEÁK, L.: Hra o Slovensko..., s. 100 – 101. 
268 PRZYWIECZERSKI, J.: Naród pod znakiem krzyza. Rozhovor so Sidorom priniesol i denník Slovák. 
Rozhovor polského novinára s posl. Sidorom. In: Slovák, roč. 20, 31.7.1938, č. 172, s. 4. 
269 DEÁK, L.: Maďarská menšinová politika..., s. 65. 
270 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž 2. november 1938. Dokumenty I. 2. november 1938 (20. september – 2. 
november 1938). Martin: Matica slovenská, 2002, dokument 3, s. 34; Imrédy a Kánya u Hitlera. In: Slovák, 
roč. 20, 22.9.1938, č. 216, s. 2. 
271 Prezident mal prejav v československom rozhlase 10.9.1938, v ktorom povedal, „že štát má dostať, čo mu 
patrí a národnosti tiež, čo im prináleží.“ 
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rovnosti práv medzi národnosťami žijúcimi v Československu.“272 Z toho jasne vyplýva, že 

maďarská vláda bola pripravená chopiť sa akejkoľvek zámienky na získanie časti územia 

Slovenska pod pláštikom „pokrivených národnostných práv.“ V Budapešti dav 

demonštroval proti Trianonskej mierovej zmluve a žiadal právo sebaurčenia maďarskej 

menšiny na Slovensku.273  

Mníchovská konferencia dala vzťahom medzi Maďarskom a Československom 

nový radikálnejší rozmer. Ten sa premietol do vyhlásenia ministerského predsedu 

Imrédyho. Odstúpenie južného územia Slovensku považoval za samozrejmosť, okrem toho 

však požadoval vyhlásiť plebiscit nielen v oblasti so zmiešaným obyvateľstvom, ale aj  na 

čisto slovenskom a rusínskom území.274 Mníchovská dohoda určovala, že vzťahy medzi 

Československom a Maďarskom sa majú vyriešiť do troch mesiacov od jej podpísania. 

Napriek tomuto vyhláseniu to vyvolalo v maďarských kruhoch rozčarovanie. Oficiálna tlač 

požadovala naďalej plebiscit na území obývanom Slovákmi a Rusínmi, dodatok poľskej 

a maďarskej menšine nechcela vziať vôbec do úvahy.275 Poľsko vystúpilo so svojimi 

požiadavkami takmer okamžite, keď pražskej vláde doručilo ultimátum o odstúpení 

tešínskeho územia. Maďarská vláda tak nemohla urobiť, pretože bola viazaná na Malú 

dohodu.276 

Nóta o predbežných podmienkach začatia rokovania medzi ČSR a Maďarskom 

obsahovala niekoľko neodkladných bodov. Symbolicky sa mali odovzdať niektoré 

československé mestá, ktoré by obsadili maďarské jednotky.277 Ďalej sa navrhovalo 

okamžité prepustenie maďarských politických väzňov, demobilizácia vojakov maďarskej 

národnosti a ich prepustenie, vytvorenie poriadkových oddielov so zmiešaným velením na 

udržanie poriadku. Ako miesto rokovaní bolo navrhnuté mesto Komárno.278  

 

 

 

 

 

                                                 
272 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument 4, s. 34 – 35. 
273 Demonštrácia proti Trianonu v Pešti. In: Slovák, roč. 20, 20.9.1938, č. 214, s. 3. 
274 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 20, s. 45. 
275 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 22, s. 49. 
276 TILKOVSZKY, L.: Južné Slovensko v rokoch 1938 – 1945, s. 33. 
277 V nóte sa uvádzajú mestá zo západnej i východnej časti ako napr. Komárno, Štúrovo, Šahy, Slovenské 
Nové Mesto a pod. 
278 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 27, s. 56 – 57. Vláda však vyhlásila, že je zaneprázdnená 
s riešením sudetskej otázky a poľského ultimáta, preto navrhovala rokovania o týždeň odložiť. 
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5.4 Na ceste k Viedenskej arbitráži 
 
 
5.4.1 Rokovania v Komárne 9. – 13. októbra. Ohlas v denníkoch 
 

Na vyriešenie otázky odstúpenia časti južného Slovenska mala byť menovaná 

československo – maďarská komisia znalcov.279 Do Komárna odchádzala na rokovania 

delegácia menovaná z novej česko – slovenskej vlády. Na jej čele bol novovymenovaný 

minister pre správu Slovenska Jozef Tiso, ďalej Ferdinand Ďurčanský, Ivan Parkányi, 

generál Rudolf Viest, Ivan Krno, Anton Straka a Jozef Cieker. Maďarská vláda bola 

zastúpená ministrom zahraničných vecí Kányom a ministrom kultu a telesnej výchovy 

Telekim.280 

Všetky české a slovenské denníky priniesli správy o zahájení rokovaní v Komárne. 

V tejto súvislosti je zaujímavý postreh novinára Karla Jíšeho, podľa ktorého bude „jednání 

těžké a svízelné, protože Maďarsko se bude snažit využít našich nesnází i agitačních 

pŕíležitostí, které si po dlouhá léta na Slovensku připravovalo. Delegaci tvoří po výtce 

Slováci. Je to pro ně první krok v samostatném životě kdy spoznají i ty druhé méně 

příjemné vlastnosti svobody. Ale i jejich jednání bude o to snažší a o to výslednéjší, oč 

jednotnéji budou k sobě stát Češi a Slováci a navíc se budou vyjednavači moci opřít 

o životní vůli nového státu...“281 Jíše tak nepriamo naznačil, že postavenie Slovákov po 

Žilinskej dohode vôbec nie je jednoduché najmä v týchto pohnutých časoch. 

Slovák sa opäť snažil byť nad vecou, čo však obavy Slovákov žijúcich na južnom 

Slovensku nemohlo vôbec uspokojiť napriek vyhláseniu, že „nikto sa nemá čo obávať pred 

príslušníkmi iných národností“282 a tiež nádej, že „výsledok nebude tak krutý ako pre tzv. 

historické zeme, lebo vláda slovenská je v situácii lepšej, nakoľko má na svojej strane tiež 

sympatie veľmocí.“283  Príznačné je, že už vôbec nehovorí o Česko – slovensku, ale 

rokovania berie čisto ako slovensko – maďarskú záležitosť. Denník si opäť v nepríjemných 

chvíľach sám dodáva odvahy, táto jeho črta sa prejavuje v článkoch veľmi často.  

Slovenská politika hodnotí úvod rokovaní predsa len pesimistickejšie. Podľa nej sú 

maďarské nároky od začiatku „nesmierne prehnané a priamo bezuzdné. Nazdajú sa, že 

prišla chvíľa Slovensko potrhať a – chceli by mať a zabrať i také najslovenskejšie kraje 

                                                 
279 Úprava hranic s Maďarskem. In: Lidové noviny, roč. 46, 3.10.1938, č. 396, s. 1. 
280 Jednání s Maďarskem v Komárně. In: Právo lidu, roč. 47, 9.10.1938, č. 238., s.1. 
281 JÍŠE, K.: Úkol, dějinami daný, se neztratil. In: České slovo, roč. 30, 9.10.1938, č. 237, s. 2. 
282 V nedeľu sa začnú rokovania medzi Slovenskom a Maďarskom. In: Slovák, roč. 20, 9.10.1938, č. 230,  
s. 3. 
283 Vyjednávanie s Maďarskom pokračuje. In: Slovák, roč. 20, 11.10.1938, č. 231, s. 1. 
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a mestá z toho jednoduchého „dôvodu“, že pod maďarizovaným nátlakom a podľa 

falošného sčítania ľudu pred 30 rokmi boly vyhlasované za maďarské alebo 

polomaďarské...“, napriek všetkému uznáva, že „všetci bez rozdielu strán a myšlienok 

stojíme za našou vládou a jej konanie podporuje celý národ a celá republika. Žiadame len 

spravodlivosť, požadujeme svoje, nechceme dopustiť, aby niektoré slovenské mestá a kraje 

znova padly pod maďarizačné jarmo, pod ktorým sme celé veky tak strašne trpeli, že nám 

hrozila národná smrť.“ 284 Denník oprávnene kritizuje rozhraničovanie, ktoré sa má 

uskutočňovať podľa sčítania ľudu z roku 1910, čo však vôbec nezodpovedalo súčasnej 

situácii. 

Slovenský hlas priniesol rozhovor redaktora Kuriera Codzienneho s ministrom 

Matúšom Černákom. Na otázku, či by sa nemohla uskutočniť federácia medzi Slovenským 

štátom(!) a Maďarskom, odpovedal: „Chceme byť doma samostatní, ale nemusíme 

rozviazať svoje sväzky s Prahou. Nemyslím, že federácia s Maďarskom mohla by Slovákov 

lákať, lebo predvojnový úzkoprsý maďarský nacionalizmus zanechal v nich spomienky 

príliš smutné.“285  

Zasadnutie vládnych delegácii sa začalo 9. októbra. Hneď spočiatku sa vyskytli 

kompetenčné spory. Po 6. októbri sa totiž zmenili vnútorné pomery v republike, Slovensko 

získalo autonómiu. Spor sa týkal niektorých domnelých výtržností na južnom 

Slovensku286, ktoré chcela maďarská strana riešiť v zmysle zahraničných kompetencií 

Československa, avšak Tisova delegácia to považovala za vnútorný slovenský problém.287 

Prvé stretnutie sa skončilo dohodou o odstúpení časti Slovenského Nového Mesta do 24 

hodín a Šiah do 36 hodín. Tento akt sa uskutočnil „na znamenie dobrej vôle 

a porozumenia.“288  

Rozdiel medzi delegáciami spočíval v tom, že maďarská sa mala možnosť na 

rozdiel od česko – slovenskej dobre pripraviť. Vládnej delegácii odovzdala memorandum, 

ku ktorému bola priložená mapa.289 Slovensko malo odovzdať mestá Bratislava, Levice, 

Lučenec, Devín, Nitra, Jelšava, Rimavská Sobota, Rožňava, Košice, Trebišov a Pavlovce. 

                                                 
284 Do Komárna: Stojíme všetci pri vás! In: Slovenská politika, roč. 19, 9.10.1938, č. 232, s. 1. 
285 Minister Černák o vzťahoch k Maďarsku. In: Slovenský hlas, 12.10.1938, č. 233, s. 3. 
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nim zasiahli československé orgány. 
287 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 52, s. 72 – 75. 
288 O južné hranice Slovenska. In: Slovenský hlas, roč. 1, 11.10.1938, č. 1, s. 3. 
289 Maďarsko si nárokovalo územie s rozlohou 14 106 km2. Slovenska sa týkalo 12 124 km2 
a z Podkarpatskej Rusi 1982 km2. Týkalo sa to celkovo 1 346 000 obyvateľov štátu, na Slovensku 1 136 000 
a na Podkarpatskej Rusi 210 000. Z tohto počtu sa 678 000 hlásilo k inej než maďarskej národnosti. DEÁK, 
L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 52a, s. 76 – 78. 
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Ďalej Maďari požadovali plebiscit v štyroch častiach Slovenska a Podkarpatskej Rusi. 

Česko – slovenská delegácia nechcela prijať ani etnické hranice navrhované maďarskou 

delegáciou, pretože vychádzali z návrhu z roku 1910. Slováci ju považovali oprávnene za 

zastaranú a neaktuálnu, navyše nebola vôbec presná kvôli vtedajšej silnej maďarizácii. Za 

optimálnu možnosť navrhovali štatistiku z roku 1930, prípadne 1880.290  

Problémom bol i postoj maďarskej delegácie k postaveniu samourčovacieho práva 

Maďarov na území Československej republiky. Vychádzali totiž z mníchovských rokovaní 

a otázku odstúpenia Sudet Nemecku považovali za základ k riešeniu vlastného postavenia. 

Ako už bolo spomenuté vyššie – otázku vnútorných problémov republiky malo Česko – 

Slovensko riešiť za nasledujúce tri mesiace. 

Memorandum maďarskej strany česko – slovenská delegácia odmietla a navyše sa 

postavila i proti plebiscitu na území obývanom Slovákmi a Rusínmi. Napriek snahe 

o nátlak na slovenskú delegáciu sa Teleki na margo dvoch odstúpených miest pred 

novinármi vyjadril: „Ani sme nežiadali viac ako okamžité a symbolické odovzdanie dvoch 

miest. Navrhli sme alternatívne niekoľko miest a medzi nimi aj tieto dva. Odovzdanie Šiah 

a čiastky Nového Mesta pod šiatrom je symbolom ochoty k vzájomnej dohode. Dúfame, že 

srdečné ovzdušie, ktorého sme boli včera svedkami, sa udrží aj počas ďalších rokovaní.“291 

Srdečné ovzdušie však možno panovalo len pred novinármi, pri rokovacom stole mala 

nálada od srdečnosti dosť ďaleko. 

Slovák sa pri hodnotení komárňanských rokovaní dotkol opäť postavenia 

Československej republiky. Priznáva síce, že „maďarské šíky žiadajú čím väčší kus 

slovenského tela“, na druhej strane politici nesmú prijať dohodu, „ktorá by urobila zo 

Slovenska také komunikačné a hospodárske monštrum, akým je teraz na príklad Morava 

s Českom.“ Denník si i napriek nezávideniahodnému postaveniu vyjednávačov rád „kopol“ 

do pražskej vlády, pretože „s vládou slovenskou sa vyjednávať bude a musí. S pražskou 

vládou nikto nechcel vyjednávať, tá dostávala len ultimáta.“292 Vôbec pritom neberie do 

úvahy, že Budapešť rokovala so Slovákmi predovšetkým ako reprezentantmi Česko - 

slovenska. Navyše keď bola československá vláda postavená pred mníchovské požiadavky 

o odstúpení Sudet, vnútropolitická situácia bola ešte úplne iná, požiadavky národnostných 

menšín sa mali riešiť na vnútroštátnom základe. 

                                                 
290 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 61, s. 91 – 95. 
291 O južné hranice Slovenska. In: Slovenský hlas, roč. 1, 11.10.1938, č. 1, s. 3. 
292 Za zaistenie trvalej spolupráce Slovenska a Maďarska. In: Slovák, roč. 20, 13.10.1938, č. 233, s. 1. 
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České slovo prináša postoj Jánosa Esterházyho, ktorý sa snažil napriek napätej 

situácii upokojiť verejnú mienku a čiastočne i nahrať do karát slovenským autonomistom: 

Maďaři musejí uznat právo sebeurčení Slováků. Bylo by přehnanou nadějí myslit si, že 

výsledkem komárenských porad bude vyvěšení maďarské trikolory nad hřebenem Karpat. 

Právě tak jako Maďaři žádají připojení svých soukmenovců k jejich vlasti, právě tak musí 

dbáti slovenských snah o samostatnost. Samostatné Slovensko a samostatné Maďarsko 

mohou navázati zdravé hospodářské a politické styky. Bylo by chybou žádati připojení 

nemaďarských krajů k Maďarsku, neboť Maďaři si přejí jen konsolidované Maďarsko.“293 

O to sa však maďarská politika snažila – pripojiť i nemaďarské oblasti resp. územia, na 

ktorých bola prevaha maďarského etnika diskutabilná. 

Počas rokovania komisie sa vyskytli v niektorých pohraničných oblastiach 

incidenty a nepokoje. Smerovali najmä na územie Podkarpatskej Rusi. Komisia 

diskutovala i o týchto prípadoch. Niekoľko ľudí bolo v týchto incidentoch zabitých. Ako 

píše Ladislav Deák – išlo o teroristické útoky, ktoré inicioval ministerský predseda Imrédy 

už 1. októbra 1938. Ich vedením bol poverený bývalý minister vnútra Kozma. Mali 

vykonávať podvratnú a diverznú činnosť, ale československé bezpečnostné orgány ich 

zlikvidovali. „Úlohou teroristických skupín bolo rušiť telefónne linky, ďalej železničné 

spojenie a získavať česko – slovenskými peniazmi, ktoré teroristi v Maďarsku dostali, 

nekalé živly k teroristickým akciám na česko – slovenskom štátnom území.“294  Kánya sa 

snažil tieto incidenty zahrať do autu poukázaním na neprístojnosti zo strany Slovenska a 

tiež na protimaďarskú propagandu v tlači.295 O nej sa však v tomto období ešte nedá 

hovoriť, denníky boli totiž v stave očakávaní výsledkov komárňanských rokovaní a 

situáciu sa snažili hodnotiť optimisticky. 

 Rokovania sa však nevyvíjali podľa predstáv jednej ani druhej strany. Jadro sporu 

spočívalo najmä v štatistikách. Česko – slovenská strana požadovala za kľúčovú štatistiku 

z roku 1930, kým Maďari trvali neústupne na štatistike z roku 1910. Obe delegácie 

nechceli ustúpiť od svojich návrhov, tak sa nedalo pokračovať v ďalších zasadnutiach.296 

Konečný návrh česko – slovenskej delegácie Maďari odmietli, Teleki ho nazval 

„umierneným Trianonom.“297 Keďže sa strany nedohodli, rokovania sa ukončili. Kánya 

                                                 
293 Maďarská trikolora nezavlaje nad hřebenem Karpat. In: České slovo, roč. 30, 14.10.1938, č. 240, s. 2. 
294 Teroristická činnosť na hraniciach slovensko – maďarských. In: Národnie noviny, roč. 69, 14.10.1938, č. 
123, s. 3 
295 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 64, s. 100 – 104. 
296 Česko – slovenská delegácia naznačila, že by bola ochotná odovzdať Maďarom ešte Žitný ostrov, ale 
tento návrh nepriniesol úspech, pretože ho považovali za nedostatočný. 
297 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 78, s. 121 – 123. 
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z poverenia maďarskej vlády „sdelil, že z našej strany považujeme toto jednanie za 

ukončené a budeme žiadať uplatnenie našich nárokov u veľmocí.“298 Zasadnutia sa teda 

skončili neúspechom. Maďarská vláda sa obrátila v riešení sporných česko – slovensko – 

maďarských hraníc na signatárov mníchovskej dohody, u ktorých očakávala úspech so 

svojimi požiadavkami. 

 Denná tlač sledovala komárňanské rokovania veľmi pozorne. Voči delegácii na 

čele s ministrom pre správu Slovenska Tisom sa denníky vyjadrovali pochvalne, keďže 

naša delegácia nešla v ústupkoch ďalej, než bolo rozumné a jedine spravedlivé v záujme 

zaistenia národných práv našej slovenskej menšiny v Maďarsku.“299  

Milo Urban v Slováku zhodnotil, že Slováci sa dohodnúť chceli, ale Maďarom to 

nestačilo: „ Čo sa nás  Slovákov týka, svoju dobrú vôľu, svoju ochotu k dohode prejavili 

sme i činmi. No Maďari odpovedali na to prerušením rokovania. Myslíme, že 

predimenzovanou revizionistickou propagandou pred maďarskou verejnosťou sťažili si 

cestu, že dnes im ťažko ustupovať, ale chceme veriť i v to, že pred problematickými 

územnými  ziskami na náš úkor, pred nebezpečným prírastkom slovenskej menšiny 

v Maďarsku dajú prednosť dobrému susedskému pomeru s nami...Na našej strane bolo i je 

všetko pripravené dorozumieť sa s Maďarmi...“300 

Slovenská politika považuje mníchovskú dohodu za priameho pôvodcu 

nepriaznivého postavenia Slovenska a verí, že Slováci obstoja v tejto ťažkej skúške lepšie 

ako Česi, keďže za Moravou sa stali „ ťažké veci.“301 

List sociálnej demokracie Právo lidu sa prikláňa k rumunskému tlačovému orgánu 

Viitorulu a požiadavky Maďarov považuje za prehnané, pretože „nemají nic společného 

s právem sebeurčení. Jejich účelem je obnoviti starý politický konglomerát, kterým kdysi 

bývalo Maďarsko.“302  

Rokovania v Komárne sledovali pozorne i Nemci. Ako uviedol maďarský vyslanec 

Wettstein štátnemu tajomníkovi E. von Weiszäckerovi – Slovákov maďarské požiadavky 

prekvapili.303 Maďarskú revíziu Nemci nepodporovali v plnej miere, boli dokonca proti jej 

uplatneniu v tom rozsahu, ako požadovalo memorandum odovzdané v Komárne. 

Maďarská propaganda dokonca žiadala Nemcov, aby jej požiadavky šírili vo svojej tlači, 

                                                 
298 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 83, s. 128. 
299 B. K.: Maďarsko prerušilo v Komárne vyjednávania. In: Slovenský denník, roč. 21, 15.10.1938, č. 239,  
s. 1. 
300 URBAN, M.: Tu je príležitosť! In: Slovák, roč. 20, 15.10.1938, č. 235, s. 1. 
301 Do nového života. In: Slovenská politika, roč. 19, 11.10.1938, č. 233, s. 1. 
302 Maďarské požadavky jsou přehnané. In: Právo lidu, roč. 47, 12.10.1938, č. 240, s. 1. 
303 SCHVARC, M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“...,  dokument č. 43, s. 108. 
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čím by sa im dostal do rúk ďalší nástroj ovplyvňovania verejnej mienky, najmä nemecky 

hovoriacich občanov v Česko - Slovensku. Maďari sa snažili o podporu v nemeckých 

tlačových médiách, lebo „šepkaná propaganda židovských kruhov ovplyvňuje verejnú 

mienku do takej miery, že nemecká strana nepodporuje maďarské požiadavky na 

prinavrátenie viac ako 50% Maďarskom požadovaného územia.304 Nemci však k takejto 

žiadosti pristupovali veľmi opatrne, boli si totiž vedomí, že súčasná maďarská vláda nedrží 

opraty moci pevne v rukách a sedí na sude s pušným prachom.305 

 

 

5.4.2 Nemecké sprostredkovanie  
 

Po neúspechu komárňanských rokovaní sa Budapešť obrátila na Berlín a požiadala 

ho o sprostredkovanie vo veci ďalšieho postupu. Po mníchovských rokovaniach sa totiž 

Nemecko stalo hlavným arbitrom otázok v stredoeurópskom priestore, Francúzsko a Veľká 

Británia ustúpili a „koalícia“ proti Česko – slovensku v zložení Poľska, Nemecka 

a Maďarska sa tiež rozpadla.306 Jediným zástancom maďarského stanoviska zostávalo 

Taliansko, ktoré týmto postojom chcelo vyvážiť prevahu nacistického Nemecka 

v stredoeurópskom priestore.307 Navyše Taliani naliehali na Prahu, že „brzké řešení je 

v zájmu Prahy, neboť jedině pak Itálie by mohla garantovati nové československé 

hranice.“308  

Národní osvobození porovnáva situáciu južného Slovenska so sudetskou otázkou 

aplikovaním nemeckého modelu. Ak by „p ři definitivním vymezení nových hranic mělo být 

použito stejného principu, jakého bylo použito na západě při vyklizování země České a 

Moravy, představovalo by to pro Slováky ještě větší katastrofu než je ta, která stihla 

Čechy...Maďaři kromě toho žádají, aby celé Slovensko, až po polské hranice, provedlo 

plebiscit o tom, kam chce dále patřit. Požadavek je výrazem nedůvěry k vládě, která 

                                                 
304 SCHVARC, M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“..., dokument č. 55, s. 140. 
305 Maďarská verejnosť bola systematicky spracovávaná médiami a tlačou v prospech revízie, takže 
očakávala od vlády jedine kladné vyriešenie tejto otázky. Keďže sa nepodarilo Imrédymu napĺňať tieto 
bombastické vyhlásenia propagandy, jeho kabinet sa i vplyvom vnútorných nepokojov a problémov otriasal 
v základoch. 
306 Súviselo to s uspokojením požiadaviek Nemecka a Poľska. Naprázdno do tých chvíľ vyšlo akurát 
Maďarsko, ale najmä zo strany Nemecka nebol záujem postupovať proti republike naďalej v tomto 
zoskupení. 
307 DEÁK, L.: Medzinárodno – politické súvislosti Viedenskej arbitráže a dôsledky pre južné Slovensko. In: 
Viedenská arbitráž v roku 1938 a jej európske súvislosti. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 
v Bratislave 10. novembra 2008. Bratislava: Úrad vlády SR, 2008, s. 15. 
308 Velmoci proti záboru Podkarpatské Rusi. In: In: České slovo, roč. 30, 19.10.1938, č. 245, s. 2. 
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Slovensko dnes řídí k vládě strany ludové a slovenských agrárníků.“ 309 Nakoniec dodáva, 

že teraz čaká Slovákov zápas o „bytie a nebytie.“ Možno sa domnievať, že v Čechách sa 

rokovania s Maďarmi posudzovali ako interná vec slovenských delegátov, bývalý akcent 

československej jednoty ustúpil do pozadia. 

Minister zahraničných vecí F. Chvalkovský navštívil 14. októbra Hitlera 

a Ribbentropa. Ako vyplýva z Chvalkovského správy – Hitler s ním hovoril i o neúspechu 

v Komárne. Zastrašil ho vyhlásením, že ak sa delegácie medzi sebou nedohodnú, nemôže 

poskytnúť v takom prípade Česko – Slovensku garancie. Chvalkovský sa snažil Hitlera 

upozorniť na to, že s Maďarmi rokujú Tiso a Slováci, to však naňho nemalo žiadny 

účinok.310 Za sprostredkovateľa menoval Hitler ministra zahraničných vecí Ribbentropa. 

Slovák interpretuje Chvalkovského stretnutie s Hitlerom v prospech česko – 

slovenskej veci, hoci dojmy samotného ministra rozhodne neboli priaznivé. Hitler 

„vyslovil nádej, že azda podarí sa aj v tejto otázke nájsť riešenie uspokojivé.“311 Zároveň 

nasadil ostrejší tón voči Maďarsku, čo súviselo s postojom Talianska a Nemecka, ktoré 

odporúčali obnovenie rokovaní. Ignoruje zahranično – politický mandát komisie, hoci 

maďarská vláda rokovala so Slovákmi v prvom rade ako reprezentantmi česko - 

slovenského štátu.312 

Tiso navštívil Ribbentropa 19. októbra v Mníchove. Chvalkovský totiž odporučil 

slovenskej vláde návštevu ríšskeho ministra. Ribbentrop vysvetľoval, že ho Hitler menoval 

sprostredkovateľom medzi Česko – Slovenskom a Maďarskom a „nielen slovenské, ale aj 

maďarské požiadavky musia byť uspokojené, lebo napokon aj Maďarsko je tou krajinou, 

ktorá najviac utrpela Trianonskou zmluvou.“313 Ďalej minister Tisa upozornil, že sa stretol 

s Darányim, ktorý navštívil i vodcu a tlmočil mu radikálne požiadavky, ale bez úspechu.314 

Ribbentrop zdôrazňoval najmä to, že územie, ktoré bolo stanovené ako hraničné, 

bude musieť byť vyprázdnené, aby ho Maďari mohli obsadiť. Tiso na to reagoval tak, „že 

Maďari nepredložili vecné, ale skôr sentimentálne argumenty.“ Ďalej povedal, že 

Bratislavy sa musia dozaista zriecť, ale najťažšou otázkou ostávalo odstúpenie Košíc. Bola 

reč i o plebiscite v košickej oblasti, na čo Tiso zareagoval, že vzhľadom na to, že „Židia 

                                                 
309 Slovensko před operací. In: Národní osvobození, roč. 15, 18.10.1938, č. 245, s. 1. 
310 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 86, s. 131 – 134.  
311 Nová éra vo vývoji stredoeurópskej politiky. In: Slovák, roč. 20, 16.10.1938, č. 236, s. 1. 
312 Denník píše, že „Slováci priamo a nie Praha začali rozhodovať pri rokovaní  s Maďarskom.“  Maďarsko 
bude prinútené znovu započať rokovania. In: Slovák, roč. 20, 19.10.1938, č. 238, s. 1. 
313 SCHVARC, M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“...,  dokument č. 70, s. 186 – 190. 
314 Darányi žiadal maximálne ústupky, ale Hitler nebol naklonený radikálnym krokom maďarskej vlády, čo 
vyvolalo u Maďarov veľké sklamanie. 
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a komunisti budú hlasovať proti Slovensku, je výsledok plebiscitu veľmi pochybný.“315 

Ribbentrop poznamenal, že Maďari sú v otázke Košíc neústupní, ale „Bratislavu 

Maďarom v prospech Slovákov vyhovoril.“ Priznal, že by bol rád, ak by sa Košice podarilo 

prenechať Slovensku, zároveň však upozornil, aby túto informáciu brali Slováci dôverne, 

pretože „v prípade, že by sa dostala do tlače, mohla by mať opačný účinok.“  

Ribbentrop sa snažil pred delegáciou taktizovať, je však zrejmé, že sa chcel dostať 

k jadru veci a zistiť nakoľko sú Slováci ochotní zo svojich požiadaviek ustúpiť. Ďurčanský 

z neho nemal dobrý dojem, neskôr sa o ministrovi vyjadril takto: „Tento nám vo svojej 

obvyklej chladnej forme dal na vedomie, že ríšska vláda je rozhodnutá podporovať 

maďarské požiadavky na základe sčítania ľudu roku 1910, aj keď tieto neboli objektívne, 

pretože by nemohla použiť pri maďarských nárokoch voči Česko – Slovensku iné princípy 

ako pri riešení sudetonemeckej otázky.“316 Slovenská delegácia na základe stretnutia 

s ríšskym ministrom vypracovala nový hraničný návrh, ktorý mal byť predložený 

maďarskej komisii. Na základe tejto návštevy boli Slováci ochotní dosiaľ k najväčším 

ústupkom. Chvalkovský odovzdal Wettsteinovi nový návrh úpravy hraníc, ktorý 

predpokladal s odstúpením 9 606 km2 so 728 435 obyvateľmi, z toho 494 626 bolo 

maďarskej národnosti a 168 632 slovenskej a českej.317 Maďarská vláda nótu odmietla.318 

Nemecko sa vzdalo sprostredkovania a vec mala byť postúpená arbitrážnemu rozhodnutiu. 

 

5.4.3 „Košická“ tlačová aféra 

 
Tlač sledovala priebeh týchto rokovaní, podľa Slováka „si slovenskí ministri 

odniesli z Mníchova veľmi priaznivé a dobré dojmy.“319 Nemecký konzul Druffel sa však 

vyjadril o optimizme Slovákov ako o „naivnej, dôverčivej nádeji v nemeckú ochranu.“320 

Periodikum zároveň ostro zaútočilo na Hodžov Slovenský hlas. Noviny si dovolili napísať 

úvahu o tom, že Košice by sa po prípadnom rozhodnutí arbitrov mohli stať súčasťou 

Maďarska. Denník píše: V najväčšom nebezpečenstve sú Košice. Zachránime bezpochyby 

Bratislavu, ktorú Maďari chceli za každú cenu. Zachránime aj Nitru, na východe Užhorod 

                                                 
315 SCHVARC, M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“...,  dokument č. 70, s. 186 – 190. 
316 BYSTRICKÝ, V. – LETZ, R. – PODOLEC, O. (eds.): Vznik Slovenského štátu..., s. 64. 
317 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 106, s. 167. 
318 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 108., s. 168 – 170. 
319 Denník sa spoliehal na nemeckú podporu a vyjadril nádej, že rozhovory s ríšskym ministrom 
zahraničných vecí budú mať „iste ďalekosiahly význam pri novom vyjednávaní s Maďarskom.“ Dobrý 
priebeh mníchovských porád slovenských ministrov. In: Slovák, roč. 20, 21.10.1938, č. 240, s. 1. 
320 SCHVARC, M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“...,  dokument č. 107., s. 321 – 322. 
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a Mukačevo – zachránime naše najúrodnejšie kraje a kraje s nerastným bohatstvom. Ale 

boj o ne môže sa skončiť iba kompromisne. Obávame sa preto, že obeťou tohto 

kompromisu bude aj veľké mesto Košice.“321  Táto informácia vyvolala na domácej 

tlačovej scéne menšiu búrku, i keď je nutné povedať, že jej „nehoráznosťou“ sa zaoberal 

najmä Slovák, keď kontroval, že denník správu priniesol až na tretej strane úplne 

rafinovane „aby na prvý pohľad vyzerala nevinne. Avšak židovské noviny a potom 

zahraničné kruhy akoby boly vopred pripravené na túto správu a upovedomené o jej 

uverejnení, hneď za horúca servírovaly ju v senzačnej úprave a vyvolaly hotový 

poplach.“322 Situácia okolo neistej južnej hranice sa Slováku veľmi hodila, pretože bola 

vítanou zámienkou na dezavuovanie zvyškov potenciálnych politických a tlačových 

oponentov. Hoci Hodžov denník zďaleka nehral prvé husle, HSĽS ho do určitej miery bola 

schopná tolerovať a to najmä preto, lebo jeho rétorika sa neodkláňala od „schváleného“ 

smeru.323 Ako sa neskôr ukázalo – úvaha o Košiciach a ich anexiii Maďarskom bola úplne 

opodstatnená a triezva. Slovák ju však využil na vyvolanie nových vášní  a útokov nielen 

na Slovenský hlas, ale i na A-zet, proti ktorému sa už „zakročilo.“ Kritika sa neušla ani 

českým novinám, ktoré informáciu prebrali. I na tejto afére je vidieť, že na Slovensku sa 

postupne začal etablovať autoritársky režim, pretože autora článku nariadil zatknúť 

minister vnútra Ďurčanský.324 

V reakcii na tieto útoky napokon reagoval Slovenský hlas 21. októbra, keď sa sám 

podriadil demagogickému a primitívnemu duchu: „ Článok bol uverejnený od Žida – 

Neslováka, ktorý šíri celkom bezpodstatné správy čiste z tendenčného úmyslu 

protislovenského. Vývoj medzinárodných udalostí je priaznivý práve veci slovenskej, najmä 

čo sa týka Košíc. Tým viac prekvapuje, že v takýchto chvíľach, keď sa podarilo dosiahnuť 

takéto veľké úspechy pre slovenskú vec, zjavia sa podobné, celkom bezpodstatné 

protislovenské úklady.“325 O autorovi článku sa list nezmieňuje. Veľmi dobre však musel 

vedieť o koho ide. Je nemysliteľné, aby redakcia nebola informovaná o obsahu textu. O to 

smutnejšie je jeho vyhlásenie a dištanc od „Žida – Neslováka.“ Jedným z možných 

dôvodov uverejnenia článku by mohla byť snaha o „vyskúšanie“ pozornosti Slováka, 

pretože patril k hlavnému tlačovému médiu a od 6. októbra udával na Slovensku hlavný 

                                                 
321 Nové priame rokovanie s Maďarskom. In: Slovenský hlas, roč. 1, 19.10.1938, č. 239, s. 3. 
322 Podlý kúsok Hodžovho „Slovenského hlasu.“ In: Slovák, roč. 20, 22.10, č. 241, s. 1. 
323 Denník začal vychádzať v roku 1938. Orientoval sa autonomisticky, ale bol lojálny k Československu 
a neútočil naň, hoci Hodžova „autonomistická pečať“ nebola pochuti Slováku, pretože za ním stál politik, 
ktorého považovala za hlavného nepriateľa autonomistickej myšlienky.  
324 Ostrý postup proti Slovenskému Hlasu. In: Národní osvobození, roč. 15, 22.10.1938, č. 249, s. 3. 
325 Vyhlásenie redakcie. In: Slovenský hlas, roč. 1, 21.10.1938, č. 241, s. 1. 
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tón. Rovnako mohlo ísť o prostú úvahu bez vedľajšieho úmyslu. Jedno je však isté – 

článok predstaviteľom HSĽS padol mimoriadne vhod, pretože poskytol zámienku na 

ďalšie potlačenie domnelej opozície. 

 

5.4.4 Pokusy o ďalšie rozhovory   

 

Po odstúpení Nemecka z pozície arbitra nezostávalo Maďarsku nič iné, len sa 

pokúsiť ďalej vyjednávať. Arbitrážne rokovanie viselo vo vzduchu, ale nemecká 

diplomacia „poradila“ Maďarom, aby sa snažili so Slovákmi naďalej dohodnúť. 

V Bratislave sa zišla schôdza expertov, ktorá odporúčala okresať územné ústupky 

navrhnuté vládou 22. októbra. Experti sa totiž „pozastavujú nad tým, že podľa 

predloženého vládneho návrhu celá rada slovenských obcí je ponechaná Maďarsku bez 

akéhokoľvek zrejmého odôvodnenia.“326  

Opravený návrh mal o 1000 km2 menej ako predchádzajúci. Akákoľvek ďalšia 

dohoda bola už vopred bezpredmetná, maďarská vláda žiadala česko – slovenskú vládu 

o okamžité odstúpenie navrhnutých území, o ktorom nie sú spory. Odstúpenie sa malo 

týkať nesporného teritória podľa návrhu z 22. októbra. O sporných mestách mali 

rozhodnúť lokálne plebiscity. Rovnako vláda zotrvávala na stanovisku plebiscitu 

Podkarpatskej Rusi i Slovenska – nielen na južnom Slovensku.327 

Eskaláciu napätia vyvolávalo i zbrojenie Maďarska. Navrhnutý model totiž 

oslaboval južnú hranicu a vytváral priestor pre ešte väčšie oslabenie česko – slovenského 

štátu. Česko – slovenská vláda tento návrh odmietla. Nechcela totiž pristúpiť na plebiscit, 

radšej bola ochotná podriadiť sa arbitrážnemu rozhodnutiu Nemecka a Talianska. Ak by 

Maďarsko prizvalo Poľsko, v tom prípade Česko – Slovensko navrhovalo prítomnosť 

Rumunska. Nežiadala sa ani prítomnosť všetkých štyroch signatárov mníchovskej dohody. 

Veľká Británia a Francúzsko boli s týmto postojom oboznámené a veľmi sa im hodil. 

V strednej Európe sa už nechceli príliš viazať a „kdyby čs. vláda dala přednost arbitráži 

Německa a Itálie, vláda francouzská by proti tomu nenamítala.“328 Rovnaký postoj v tejto 

veci mala i Veľká Británia. Medzi oboma vládami nasledovala výmena nót, ktorá 

potvrdzovala ich konečné stanoviská a síce ponechať rozhodnutie na dvoch signatároch 

mníchovskej dohody a zároveň arbitroch – Nemecka a Talianska.  

                                                 
326 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 109, s. 171. 
327 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 108, s. 168 – 170. 
328 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 116, s. 176. 
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5.5 Viedenská arbitráž a jej ohlas v tlači 
 

Arbitráž sa pripravovala na rokovaniach v Ríme, ktoré medzi sebou viedli nemecký 

minister zahraničných vecí Ribbentrop a minister zahraničných vecí Talianska Ciano. Hoci 

bol Ribbentrop poverený Hitlerom, aby v žiadnom prípade neprijal úlohu arbitra, postupne 

zmenil stanovisko počas rozhovoru, ktorý trval štyri dni. Zmenu stanoviska zapríčinil tichý 

súhlas Veľkej Británie a Francúzska, svoju úlohu tiež zohral apel na upevnenie vzťahov 

Osi v strednej Európe. Ribbentrop však neschvaľoval účasť Poľska na arbitrážnom 

rokovaní, tak sa od jeho účasti napokon zamietlo. 

Slovenská autonómna vláda pokladala účasť Nemecka na arbitráži za záruku, že 

Nemci predsa len nedopustia okyptenie Slovenska o jeho južnú časť. Možno sa tak 

domnievať na základe listu, ktorý poslal predseda vlády Tiso Ribbentropovi 25. októbra 

1938.329 

Rovnaký názor mala i proľudácka tlač. Slovák písal, že „Nemci na Slovensku nie sú 

tiež ochotní trpieť nesmiernu maďarskú požadovačnosť.330 Slovenský hlas zase píše 

o vzťahu dvoch rozhodujúcich arbitroch k Česlo – Slovensku: „Nebojíme sa sveriť 

rozhodovanie do rúk tých, s ktorými sme až do posledných týždňov neboli 

v najpriateľskejších stykoch. Teraz sa spoliehame na ich objektivitu, lebo slovenská vec 

hovorí za seba  a sotva sa nájde v Európe štátnik, ktorý by chcel postupovať tendenčne 

a tak dávať nové zámienky k novým ťažkostiam, ktoré by časom museli vyvrcholiť 

v neprekonateľných prekážkach.“331 

Robotnícke noviny vyjadrujú naopak znepokojenie nad dvoma arbitrami: „Nechce 

sa nám veriť, že by sa naša vláda chcela zriecť priameho vplyvu na úpravu našich hraníc 

a prenechať ju dvom štátom, z ktorých jeden, Itália, zaujíma otvorene úplne stanovisko 

Maďarska a druhý Nemecko i v najlepšom prípade len o málo bude viac na našej strane 

ako na strane Maďarska. Toto riešenie by sa ináč protivilo aj samej mníchovskej dohode, 

ktorá pre prípad, že by sme sa s Maďarskom nevedeli dohodnúť, vyhradzuje rozhodnutie 

novej konferencii štyroch veľmocí, tedy okrem spomenutých dvoch aj Francii a Anglii.“ 332  

                                                 
329 SCHVARC, M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“..., dokument č. 81, s. 215. Na margo 
česko – slovenskej a maďarskej vlády Tiso dodal, že „sa dohodli, že požiadajú Nemecko a Taliansko, aby 
prijali úlohu arbitra. Týmto vkladám budúcnosť môjho národa a mojej krajiny do rúk ríšskeho kancelára 
a vodcu a Vašej Excelencie. Konám tak v plnej dôvere v štátnické umenie a vo veľké pochopenie Vašej 
Excelencie, ktorú som mal tú česť spoznať a oceniť počas môjho pobytu v Mníchove.“ 
330 Rozhodnutie v rukách Ríma a Berlína. In: Slovák, roč. 20, 27.10.1938, č. 245, s. 1. 
331 Politický týždeň. In: Slovenský hlas, roč. 1, 29.10. 1938, č. 248, s. 1. 
332 Ministerská rada v Prahe stanovila zásady pre ďalšie vyjednávanie s Maďarskom. In: Robotnícke noviny, 
roč. 35, č. 244, s. 1. 
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České slovo sledovalo prípravu na arbitrážny akt. 1. novembra prinieslo správu, že 

Nemecko v zásadě souhlasí s tímto arbitrážním řešením.“ Ďalej pokračuje citovaním 

Nemeckej diplomatickej korešpondencie. Zglajchšaltovaná nemecká tlač nepripúšťala 

o oprávnení Nemecka rozhodovať v arbitrážnej veci žiadnu pochybnosť, pretože „zájem 

Německa a Itálie na trvalém a uspokojivém uspořádání středoevropských záležitostí je tak 

značný, že lze od nich vskutku očekávati spravedlivý výrok, který je jediným vhodným 

předpokladem, aby v budoucnosti se v Podunají vytvořily harmonické poměry.“ 

O výsledku arbitráže si však Česko – slovenská vláda nemusela robiť žiadne ilúzie, keďže 

„hlavní úlohu při tomto úkolu má porušení Wilsonových zásad mírovou smlouvou 

trianonskou. Jde proto nyní o to, napraviti tyto přehmaty a vrátit maďarskému národu to, 

co mu bylo neprávem odňato před 20 lety porušením etnografické zásady.“333 Rovnako 

žurnalistika čoraz viac okliešťovaného česko – slovenského štátu sa nedokázala voči tejto 

propagande a prekrúcaní historickej pravdy postaviť. Sama sa totiž musela prispôsobiť 

čoraz väčšiemu narastaniu autoritárskych tendencií v republike, ak chcela naďalej 

existovať.334  Predseda slovenskej vlády Tiso mal rozhovor s redaktorom Slováka krátko 

pred definitívnym arbitrážnym rozhodnutím. Vyjadril sa, že „Slováci nebudú nasledovať 

Maďarsko na koľaji, ktorú aj namierilo do Prahy, presunujúc vyjednávanie do interných 

diplomatických rámcov pražského ministerstva zahraničia.“ 335 Tiso už možno tušil, že 

nebude prizvaný na arbitrážny akt, ale nedá sa to jednoznačne dokázať; nie je dôvod 

domnievať sa, že by maďarskej strane „chýbala“ Tisova prítomnosť. Myslím si, že jeho 

neúčasť Maďari len vítali.336 

 

5.5.1 Druhý november 1938 

 

Arbitráž sa uskutočnila vo Viedni 2. novembra. Okrem Ribbentropa a Ciana sa jej 

za maďarskú vládu zúčastnili minister zahraničných vecí Kánya a minister školstva 

a kultúry Teleki. Za česko – slovenskú vládu boli prítomní minister zahraničných vecí 

Chvalkovský a vyslanec Ivan Krno. Vláda sa rozhodla pre neúčasť komárňanskej delegácie 

na rokovaní. Tiso sa s Ribbentropom a Cianom stretol, to však už bola viacmenej 
                                                 
333 Ve Vídni padne rozhodnutí. In: České slovo, roč. 30, 1.11.1938, s. 1. 
334 Tu je nutné podotknúť, že v Čechách predsa len nebola tlač natoľko zglaichšaltovaná ako na Slovensku, 
kde sa darilo denníkom, ktoré písali pod kuratelou HSĽS. 
335 Prečo hľadá Maďarsko útočište v Prahe? Rozhovor s predsedom vlády dr. Tisom. In: Slovák, roč. 20, 
30.10.1938, č. 248, s. 1.; Tiso, J.: Prejavy a články. Zv. 2..., dokument 12, s. 25. 
336 Domnievam sa, že bola možná i maďarská intervencia v prospech toho, aby sa Tiso nezúčastnil vlastných 
arbitrážnych rokovaní.  
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zdvorilostná návšteva a na výsledku arbitráže nemohla už nič zmeniť. Arbitrážny akt 

prebiehal hladko. Najskôr vystúpili ministri zahraničných vecí Kánya a Chvalkovský, ktorí 

ešte raz predniesli svoje stanoviská a nádej v „spravodlivé“ vyriešenie územného sporu. 

Krno potom zdôraznil, že verí v spravodlivé riešenie tohto sporu. Nasledovala prestávka 

počas ktorej sa stretli obaja arbitri s Tisom a presedom autonómnej vlády Podkarpatskej 

Rusi Vološinom. Toto zdvorilostné stretnutie nemalo na konečné rozhodnutie žiadny 

vplyv. Potom rokovali medzi sebou už len Ciano a Ribbentrop. Všetky otázniky boli 

vopred vyriešené ešte počas rímskeho stretnutia, takže stretnutie sa nemuselo preťahovať. 

Ciano sa snažil hranice posunúť ešte viac na sever, pretože bol dobre „pripravený“ 

maďarskou rozhraničovacou komisiou. Slovensko prišlo na základe Viedenskej arbitráže 

o 10 390 km2 územia, stratilo 853 670 obyvateľov podľa sčítania z roku 1930. Z tohto 

počtu bolo 503 980 maďarskej, 272 145 slovenskej a českej národnosti. Do Maďarska sa 

dostal i pomerne veľký počet osôb inej národnosti.337 Slovensku zostali zo sporných miest 

len Bratislava a Nitra, Maďarsku pripadli Nové Zámky, Levice a Lučenec.338 Ministerstvo 

zahraničných vecí hodnotilo novú česko – slovensko – maďarskú hranicu ako „krik ľavé 

a nepochopiteľné porušenie národnostnej spravodlivosti.“339 Správa ďalej zhrnula, že 

Slovensko stratilo 779 obcí, z toho 170 obcí, v ktorých bola slovenská väčšina.340 Rovnako 

sa vôbec nerešpektoval etnický princíp. V okolí Nových Zámkov pripadlo Maďarsku 62 

slovenských obcí so 76 tisíc obyvateľmi, v okolí Košíc to bolo 79 odtrhnutých obcí a 85 

tisíc Slovákov.341 

 

5.5.2 Viedenský rozsudok v tlači 

 

Slovenská vláda ihneď po arbitrážnom akte prehlásila, že sa s rozsudkom nezmieri. 

Jozef Tiso mal rozhlasový prejav, v ktorom hodnotil čin ako akt nespravodlivosti. Nemal 

však vôbec problém vyhlásiť, že „všetka zodpovednosť padá na tých politikov, ktorí za 

posledných 20 rokov rozhodovali bez nás a proti našej vôli o našom osude. Tak sme sa 

                                                 
337 Bolo to 26 151 Židov, 8 947 Nemcov, 1 825 Rusínov a 14 617 osôb inej národnosti.  DEÁK, L.: 
Viedenská arbitráž..., s. 24. 
338 BEŇKO, J. et al.: Dokumenty slovenskej národnej ientity a štátnosti II. Viedenská arbitráž. Bratislava: 
Národné literárne centrum, 1998, s. 188.  
339 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 142, s. 208 – 211. 
340 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž..., dokument č. 142, op. cit. 
341 HETÉNYI, M.: Slovensko – maďarské pomedzie v rokoch 1938 – 1945. Nitra: Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2008, s. 16. 



 94 

stali obeťou nespravodlivosti.“342  Denník Slovák ešte v stave pred vynesením samotného 

rozsudku písal, že arbitráž „je následkom starých hriechov a kliatbou starého režimu.“343 

Pochopiteľne jedine slovenská vláda „bola schopná urobiť nápravu.“ Zaujímavé je z tohto 

pohľadu tvrdenie novín, keď predpokladajú, že viedenský rozsudok vôbec nemusel nastať, 

keby sa Slovákom dostala moc do rúk skôr: „Na všetko to, čo sa vo Viedni stalo, môžeme 

povedať len jedno: prišli sme neskoro. Neskoro sme prevzali vládu na Slovensku, 

zameškali sme všetky tie diplomatické možnosti, ktoré by sme mohli dobre využiť, keby 

slovenský nekrvavý prevrat bol sa stal aspoň dva mesiace prv.“344 Žiadne „keby“ však 

dejiny nepoznajú. Denník týmto vyhlásením navyše ignoruje medzinárodno – politickú 

situáciu vtedajšej strednej Európy. Ťažko si možno predstaviť to, že by autonómna vláda 

dokázala zo svojej pozície získať viac územia. Táto hypotéza neobstojí ani v reálnom 

posúdení arbitrážneho aktu; o hraniciach medzi Maďarskom a Česko – Slovenskom 

rozhodovali dve mocnosti Osi, ktoré mali v súčasnej strednej Európe takmer neobmedzený 

priestor na manévrovanie. Z tohto pohľadu vyznieva toto tvrdenie denníka ako obyčajný 

alibizmus. Alexander Mach písal o arbitráži ostrým perom, nemožno sa ubrániť pocitu, 

akoby sa chodil učiť písať úvodníky do národno – socialistického Nemecka: „Preto dnes 

už nemilosrdne odstránime každého, kto sa nepostaví pod jedinú zástavu Hlinkovu, dnes 

zákonom, najvyšším zákonom každého Slováka musí byť: jeden Boh, jeden národ, jedna 

Hlinkova zástava, na stráži ktorej stoja Hlinkove gardy. Tieto Hlinkove gardy budú tu stáť 

na vašej stráži, odtrhnutí bratia a sestry. Kto vám skriví vlas na hlave, toho krv trestu 

neujde. Druhý november 1938 urobil z nás nie zúfalcov, ale hrdinov. Máme srdcia i ruky 

od včerajška z ocele. Slabosť je hriech.“345 

Národní politika arbitráž prirovnáva k mníchovskej dohode, ale Slováci sú podľa 

nej aspoň symbolicky v lepšom postavení, pretože „po Mnichově byli Češi ve svém smutku 

osamoceni. Slováci a Podkarpatská Rus mají tu výhodu, že se Češi bratsky s nimi dělí o bol 

a zármutek.“346 Situáciu okypteného štátu nehľadá vo vnútorných problémoch ako Slovák, 

skôr kladie dôraz na zahranično – politické udalosti. Zaujímavý je fakt, že na Veľkú 

                                                 
342 Rozhlasový prejav Jozefa Tisu prednesený večer po návrate z viedenských arbitrážnych rokovaní 
o slovensko – maďarských hraniciach. Tiso, J.: Prejavy a články. Zv. 2..., dokument 14, s. 25 – 26. Prejav 
uverejnili i viaceré slovenské deníky ako napr. Slovák, Slovenský hlas, Národnie noviny, Slovenská politika. 
343 Pred rozhodnutím. In: Slovák, roč. 20, 3.11.1938, č. 250, s. 1. 
344 Od 10. novembra budeme žiť sami. In: Slovák, roč. 20, 4.11.1938, č. 251, s. 2. 
345 MACH, A.: Neodrodíme sa svojmu národu! In: Slovák, roč. 20, 5.11.1938, č. 252, s. 1. 
346 BAUER, F.: Strašné ztráty. In: Národní politika, roč. 56, 3.11.1938, č. 303, s. 2. 



 95 

Britániu a Francúzsko tento denník ani po Viedni úplne nezanevrel. Naďalej s nimi počítal 

ako s budúcimi garantmi svojich hraníc, ale „nic víc.“ 347   

Národní osvobození  hodnotí arbitráž z iného uhla – tento akt sa má stať politickou 

motiváciou pre zjednotenie sa a hľadanie tak potrebných ciest k sebe: „U čí–li se člověk od 

chyb a učí-li se od ní český človék, bude se asi od ní učit i Slovák. Doufáme, že ti, kdož 

projdou touto školou, najdou v tragedii českého října a slovenského listopadu 1938 

všechny důvody pro to, aby se slovenský lid v příštích letech přibližoval k Čechům stejně 

rozhodně, jako se jich vzdaloval v prvních dvaceti letech republiky.“348 

Literárny referent Gabo Rapoš však predviedol najväčší „výkon“ pri svojom 

„glosovaní“ Viedne: „Po Čechoch čo zradení a sklamaní vlastnými vodcami draho 

zaplatili vykúpenie svojho pokoja, prišli sme na rad my! Verili sme, že slovenský národ 

nevedený skrachovanými osobnosťami a nemajúci voči veľmociam nijakého rováša, bude 

rešpektovaný a nezradený. No sklamali sme sa, znova sme sa presvedčili, že načim nám 

spoliehať sa na samých seba, že nepomôže nám žiadne formálne súručenstvo, lebo zdá sa, 

že na dnešnom politickom dení hrá prím záludnosť, nepoctivosť a politické ľudožrútstvo!“ 

Hľadanie vinníka mu vôbec nerobí problém. Na úboho scvrknutom, okradnutom národnom 

celku má najväčšiu zásluhu „dvadsaťročná omylová politika Prahy a čechoslovakizmu. 

Keby sa boli páni v Prahe dávnejšie chytili za hlavu, mohlo to dnes na Slovensku a aj 

v Česku inakšie vyzerať!“ 

 Množstvo invektív autor venoval i Židom, ktorí podľa neho zradili slovenskú vec. 

Na príklade tohto mladého literáta je vidieť nakoľko podliehal vplyvom svojej doby 

a predstavoval mladú generáciu, ktorá bola radikálnejšia a túžila po rozhodnejších činoch. 

Napriek mnohým nezmyselným útokom článok do istej miery predstavoval i reflexiu 

vnútornej konfesionálnej otázky na Slovensku. HSĽS sa totiž snažila presadiť vedúce 

postavenie katolíckej cirkvi na úkor evanjelikov. Rapoš sa v náznakoch dotkol i tejto 

otázky: „Je dnes už životným záujmom slovenskej budúcnosti, aby sme sa neštiepili, aby 

prestali, ba nezačali najmä konfesionálne štiepenia, hľaďme na ľudí ako na Slovákov, 

nezačnime podkopávať pevnosť nového Slovenska hneď pri prvých dňoch! Nás luteránov 

by zavádzanie náboženského protekcionárstva a percentualizovanie veľmi bolelo – 

a neradi by sme to videli, lebo tým by sa národný organizmus oslaboval. Luteráni aj 

katolíci rovnako platia za slobodu slovenského národa – nuž nech podľa spoločných obetí 

                                                 
347 BAUER, F.: Konečná hranice! In: Národní politika, roč. 56, 4.11. 1938, č. 304, s. 1. 
348 Vídeňské pokračování a dokončení. In: Národní osvobození, roč. 15, 4.11.1938, č. 260, s. 1. 
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im je umožňované zapojovať sa do nového diania!“349  Tento postoj svedčil o istom menej 

závislom postavení Národných novín oproti ostatným slovenským denníkom.  

  Viedenský arbitrážny akt vystupuje v hodnoteniach denníkov pod rôznym uhlom, 

zhoda prevláda len v jeho negatívnom ponímaní. V slovenských novinách prevláda názor, 

že ho spôsobila zlá dvadsaťročná politika centralistickej Prahy a nezodpovednosť 

politických štruktúr bývalej vládnej garnitúry. V českých denníkoch vystupuje naopak ako 

dôsledok nepriaznivej zahranično – politickej konštelácie strednej Európy a vnútorné 

problémy nevystupujú tak explicitne. Zároveň však česká tlač podáva recept na prekonanie 

krízy, ktorý je charakteristický pre celý systém druhej republiky: národ sa má svorne 

zjednotiť v politickom slova zmysle, nevyvolávať nepokoj a poslušne si plniť „úlohy, ktoré 

prináša táto neľahká doba.“ Na Slovensku pod vplyvom HSĽS absentoval celoštátny 

zjednocujúci element. Myšlienka zjednotenia bola prítomná len na čisto slovenskom 

základe. Neustále poukazovanie na chyby Prahy a monopol moci ľudákov spoluprácu 

s centrálnou vládou v zásade vylučovali.  

 

5.5.3 Dôsledky arbitrážneho rozhodnutia 

 

Viedenská arbitráž kruto postihla najmä nemaďarské obyvateľstvo, ktoré odteraz 

žilo na okupovanom území. Zásah sa týkal hlavne oblasti ľudských práv.350 V dňoch 5. – 

10. novembra sa malo uskutočniť odovzdávanie a obsadzovanie odstúpeného územia.351 

Pri jeho obsadzovaní sa vyskytli na viacerých miestach násilnosti, ako príklad možno 

uviesť neprístojnosti v Cejkove z 10. novembra, kde Maďari zakročili tvrdo i proti Židom: 

Keď Rongyos gárda prišla 10. novembra do Cejkova, prvou ich úlohou bolo ako všade na 

území, ktoré sa malo obsadiť, budiť hrôzu a strach neľudským zaobchádzaním 

s obyvateľstvom. Svoje si užilo nielen slovenské obyvateľstvo, ale aj miestni Židia. 

Cejkovský richtár Cigánpál hneď po príchode Otrhancov arizoval mlyn Dezidera 

Weinberga – jednoducho mu odňal živnostenský list. Vedúcim protižidovskej akci bol istý 

Gáspár Kovács. Cejkovčania boli pobúrení jeho abnormálnou surovosťou.“352 

                                                 
349 RAPOŠ, G.: Platíme vlastnou krvou. In: Národnie noviny, roč. 69, 4.11.1938, s. 2 – 3. 
350 HETÉNYI, M.: Ilegálne prechody štátnej hranice v nitrianskom úseku v rokoch 1918 – 1945. In: Vojenská 
história, roč. 9, 2005, č. 2, s. 56.  
351 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž 2. november 1938. Dokumenty II. Okupácia. (2. november 1938 – 14. 
marec 1939). Martin: Matica slovenská, 2003, s. 9. 
352 Rongyos garda tzv. Otrhanci boli predvojom maďarskej armády na východnom Slovensku. BOHM, E.T.:  
V šesťročnom zajatí. (Spomienky na roky 1938 – 1945). Martin: Matica slovenská, 1994, s. 20. 
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Na násilie páchané proti československým roľníkom upozornil i predseda česko – 

slovenskej komisie Kobr v liste pálovi Telekimu.353 Vedúci maďarského generálneho štábu 

vydal rozkaz 5. novembra vyhostiť všetkých občanov, ktorí mali slovenskú alebo českú 

národnosť.354  

Územie okupovali štyri zmiešané brigády maďarského vojska. Bezprostredne po 

arbitráži malo odstúpené teritórium podliehať maďarskej vojenskej správe. Obyvateľstvo 

sa muselo vyrovnať s novým administratívnym začlenením. Dostalo sa i do nových 

hospodárskych pomerov, oveľa horších ako v Česko – Slovensku. Slovenskí 

poľnohospodári boli napríklad nútení predávať svoju úrodu na čiernom trhu za 

podhodnotené peniaze.355 Civilná správa si tiež nepočínala v rukavičkách – z obsadeného 

územia vyháňala učiteľov, profesorov, remeselníkov, železničiarov a ďalších 

nepohodlných ľudí spätých s česko – slovenským štátom.356 

Slovák krátko pred obsadením Košíc píše: „Košice. Tisíce maďarských zástav. 

Mesto plné spitých ľudí, ktorých ani čierna noc nevie odstrašiť od prejavov radosti. Divíme 

sa, kde sa tu odrazu vzalo toľko Maďarov. Len keď sa bližšie prizrieš, vidíš, že to až na 

malé výnimky, samý Žid...“357 Ako je teda zrejmé, antagonizmus voči Židom prejavovali 

rovnako Maďari ako i Slováci.  V slovenskej spoločnosti bol v tomto období veľmi silný 

protižidovský akcent. Jeho pôvodcom bola do veľkej miery i tlač. O tom však píšem na 

inom mieste. O pričlenení Košíc k Maďarsku podal správu i nemecký konzul Gumtau 

v tom zmysle, že u Slovákov táto správa vyvolala sklamanie, „avšak bez toho, aby dali 

najavo svoju nevôľu.“ 358 Táto nevôľa pramenila z podstaty vlastných presvedčení a síce, že 

Košice zostanú na slovenskom území. Argumenty a prejavy nesúhlasu prichádzali i od 

maďarsky cítiacich podnikateľov v nemeckých enklávach Medzev a Štós. Dve delegácie z 

týchto obcí prišli do Košíc s tým, že sú „vystavení hladu a záhube, pretože oblasť, ktorá 

prichádzala do úvahy ako odbytisko pre ich remeselné výrobky pripadla Maďarsku.359 

Nespokojné boli teda obe strany. 

Usporiadanie vzťahov a delimitáciu územia mala opäť riešiť česko – slovensko – 

maďarská rozhraničovacia komisia. Maďarská delegácia sťažovala riešenie niektorých 

                                                 
353 DEÁK, L.: Viedenská arbitráž 2. november 1938. Dokumenty III. Rokovania. (3. november 1938 – 14. 
marec 1939). Martin: Matica slovenská, 2005, dokument č. 20, s. 52 – 54. 
354 ČIERNA – LANTAYOVÁ, D.: Podoby česko – slovensko – maďarského vzťahu 1938 – 1949. 
Východiská, problémy a medzinárodné súvislosti. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 1992, s. 12. 
355 VIETOR, M.: Dejiny okupácie južného Slovenska. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1968, s. 27. 
356 BOHM, E.T.:  V šesťročnom zajatí..., s. 44. 
357 STRIEŽENEC, R.: Ešte raz sa prejdem... In: Slovák, roč. 20, 9.10.1938, č. 255, s. 2. 
358 SCHVARC, M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“..., dokument č. 101, s. 291 – 292. 
359 SCHVARC, M. – HOLÁK, M. – SCHRIFFL, D.: „Tretia ríša“..., dokument č. 101, s. 291 – 292. 
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otázok, hoci česko – slovenská strana reagovala na maďarské požiadavky promptne. Tým 

chcela ukázať svoju prevahu, hoci sama očakávala od viedenského aktu ešte viac. 

Vyjadrenia slovenských denníkov k dôsledkom Viedenskej arbitráže sa v podstate 

zhodujú – išlo o nespravodlivý krok vyvolaný maďarskou intervenciou v porazeneckom 

ovzduší pomníchovskej frustrácie. Kým české denníky sa arbitráži venujú len 

bezprostredne počas rozhodovania na zámku Belveder, slovenská tlač vnímala najmä 

odstúpenia južných území veľmi intenzívne. Niet sa čo diviť, išlo už o druhé, oveľa väčšie 

okyptenie slovenského územia. Napriek všetkému je vidno – možno paradoxne - najmä 

v Národných novinách snahu čeliť maximálnym možným tendenciám neskĺznuť úplne 

k jednostranne udávanej rétorike hlavnej tlače HSĽS Slováka. Je to zrejmé hlavne pri 

nazeraní a prezentácii poarbitrážnej jednoty v oboch denníkoch. Navyše veľkú úlohu 

zohrávala i konfesionálna otázka a z toho vyplývajúce konzekvencie pre oba denníky.  
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6 Slovensko – poľské vzťahy do októbra 1938 

 

6.1 Vzťahy v prvých rokoch existencie republiky 
 
 Vzťahy medzi Slovákmi a Poliakmi po vzniku Československej republiky  

podmieňovali najmä otázky severných hraníc štátu. Vyvíjali sa problematicky 

a v medzivojnovom období neboli vôbec jednoduché. Charakteristické pre ne boli 

vzájomná nedôvera, zápas o hegemóniu v strednej Európe a rozdielna zahraničná politika. 

Jednu z trecích plôch predstavovala otázka hraníc medzi Poľskom a Československom. 

Poliaci si robili nárok nielen na Tešínsko, ale vystúpili i s požiadavkou na obsadenie 

severného územia Slovenska – Kysúc, Oravy a Spiša. Národnostne ho tvorilo goralské 

obyvateľstvo, ktoré nemalo národné povedomie alebo sa cítilo byť príslušníkom slovenskej 

národnosti. Poľsko navrhlo riešenie tohto problému. Na „spornom“ území mal byť 

vyhlásený plebiscit, avšak chýbalo tu akékoľvek propoľské hnutie.360 4. júna 1920 bola 

podpísaná Trianonská mierová zmluva. Okrem toho, že sa v nej Maďarsko muselo 

definitívne zriecť územia Slovenska, týkala sa aj Poľska, ktoré ju tiež podpísalo, ale 

necítilo sa ňou byť viazané.361  

 V tomto období sa vzťahy medzi Maďarskom a Poľskom veľmi zblížili. Spájala ich 

najmä otázka hraníc Československa resp. Slovenska. Spoločným úsilím sa chceli pokúsiť 

oddeliť územie Slovenska od republiky, poľská propaganda rozširovala falošnú tézu, že 

Slovensko predstavuje samostatnú časť štátu a o jeho budúcnosti má rozhodnúť plebiscit. 

Ak by sa ho podarilo oddeliť od republiky, existovali tri alternatívy jeho ďalšieho vývoja: 

pripojenie k maďarskému štátu, federácia poľsko – slovenská alebo vytvorenie 

samostatného Slovenska pod poľským protektorátom.362   

 Za najrealistickejšiu možnosť sa považovalo pripojenie k maďarskému štátu, avšak 

Trianonská zmluva tieto plány definitívne zhatila. Uvedené  kroky sledovali i ďalší cieľ 

Maďarska a Poľska – spoločnú hranicu medzi nimi. Bezprostredne po podpísaní 

Trianonskej mierovej zmluvy o tom hovorili predstavitelia oboch štátov, J. Piłsudski 

a admirál Horthy. V Krakove vznikol taktiež i tzv. Komitét Obrany Spiša, Oravy a Čadce. 

Zainteresovaný v ňom bol najmä prof. Semkowicz, profesor histórie na Jagellonskej 

                                                 
360 DEÁK, L.: Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Poľska v rokoh 1933-1939. Bratislava: 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1991, s. 24. 
361 Ewa Orlof opravila J. Dąbrowského ktorý tvrdil, že poľské podpisy v Trianonskej zmluve chýbali. 
Podpísali ju E. Sapieha a E. Piltz. ORLOF, E.: Dyplomacja Polska wobec sprawy słowackiej w latach 1938 – 
1939. Krakov: Wydawnictwo Literackie Kraków, 1980, s. 31. 
362 DEÁK, L.: op. cit, s. 23. 
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univerzite. Okolo neho vzniklo politické krídlo, v ktorom boli činní viacerí poľskí 

intelektuáli.363  

 O území severného Slovenska napokon rozhodla v júli 1920 Rada veľvyslancov. 

Poľsku pripadlo asi 25 tisíc obyvateľov a 20 slovenských dedín.364 Spory o Javorinu sa 

vyriešili až v roku 1924 a to v prospech Slovenska.  

 Vzťahy medzi Poľskom a Slovenskom v rokoch 1918 – 1926 nepredstavovali 

takmer žiadne zblíženie, postupne sa však prehlbovala spolupráca na kultúrnej báze. 

Citlivou témou zostávala naďalej otázka Oravy a Spiša. V roku 1926 sa začali rozvíjať 

opatrné kontakty medzi poľským MSZ a HSĽS, na vzostupe bola i snaha o spoluprácu na 

kultúrnom poli. Tento záujem vychádzal najmä z krakovských politických kruhov.365 

Vládna poľská politika však z neho radosť nemala, pretože vzťahy so Slovenskom mohli 

poškodiť jej prestíž pri presadzovaní oficiálnej politiky s Československom.366   

 Varšave išlo predovšetkým o to, aby mohla zasahovať do vnútorných pomerov 

ČSR vo svoj prospech. Politika čechoslovakizmu ponúkala možnosť pripútať k sebe 

slovenských separatistických politikov a ich prostredníctvom ovplyvňovať politickú hru na 

domácej československej scéne. V neposlednom rade sa varšavské kruhy snažili 

i o medzinárodné oslabenie svojho južného suseda. 

 V roku 1926 sa k moci dostal Józef Piłsudski. Tento politik predstavoval zmenu 

kurzu poľskej politiky, pretože sa začala postupne orientovať na Maďarsko. Do popredia 

sa dostala otázka spoločných poľsko – maďarských hraníc, v ktorej logicky figurovalo 

i Slovensko. Poľsko bolo ochotné podporovať ľudákov a autonomistov proti Prahe v rámci 

svojich záujmov, zároveň však chcelo udržať korektné vzťahy s Maďarskom. Preto sa 

požiadavka spoločnej hranice mala týkať len územia Podkarpatskej Rusi.367  

   Situácia sa začala výrazne meniť v roku 1933. V novembri 1932 sa stal ministrom 

zahraničných vecí poľský politik Józef Beck. Rovnako zavial „nový vietor“ i v zahranično 

– politickej orientácii štátu, oficiálne poľské kruhy na čele s Józefom Piłsudským sa začali 

orientovať na spoluprácu s Nemeckom, čoho dôkazom bola dohoda o neútočení podpísaná 

                                                 
363 Patrili k nim napr. K. Tetmajer, W. Szajnocha, L. Sawicki, W. Goetel či K. Rouppert. ORLOF, E.: 
Dyplomacja Polska wobec sprawy..., s. 33. 
364 Karol Sidor sa neskôr k tomu v poslaneckej snemovni vyjadril: „Tu bol náš národný organizmus citeľne 
poranený, stratili sme niekoľko obcí na Orave a Spiši, ktoré tisí ročie rástli s nami, Slovákmi. Ich pripojenie 
k Poľsku nás bolelo a bolí aj do dnes. To ale nemohlo byť dostatočnou príčinou k tomu, aby sme prestali 
budovať kultúrne styky poľsko-slovenské, vediac, že situáciu my zmeniť nemôžeme, a že touto slovenskou 
obeťou Spiše a Oravy vykúpilo sa bohaté územie Tešínska pre náš spoločný štát.“ Reč poslanca Sidora 
z 6.11. 1935.  http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/010schuz/s010004.htm 
365 Išlo o aktivity už spomínaného profesora Semkowicza z Jagellonskej univerzity. 
366 ORLOF, E.: Dyplomacja Polska wobec sprawy..., s. 37 – 40. 
367 DEÁK, L.: Hra o Slovensko..., s. 27.  
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26. februára 1934. V tomto období sa Poľsko snažilo realizovať plán tzv. „tretej Európy“, 

čo znamenalo výrazné sympatie voči Maďarsku a jeho posilnenie v podunajskom priestore. 

Rovnako otvorenie otázky poľskej menšiny v Československu sa postupne stalo zdrojom 

napätia medzi Poľskom a ČSR.  

Ako už bolo spomenuté, poľská politika sa pohybovala na tenkom ľade; na jednej 

strane chcela udržať korektné vzťahy s Maďarskom, zároveň však so Slovákmi chcela 

nadviazať dialóg a otvorene vyhlasovala, že jej nejde o roztrieštenie Slovenska.368 

Od roku 1934 sa vzťahy medzi Československom a Poľskom začali permanentne 

zhoršovať, čo sa odzrkadlilo v poľskej i československej tlači. Slovenská otázka postupne 

začala zaujímať poľských publicistov čoraz viac.  

 

 

6.2 HSĽS a kontakty s Poľskom 
 

Jedným z najväčších polonofilov na Slovensku bol radikálny predstaviteľ 

autonomistickej politiky HSĽS – Karol Sidor. Jeho propoľsky orientovaný postoj je 

v žurnalistike očividný, postupne ho však musel na stránkach novín korigovať.369 Vo 

svojej parlamentnej reči 6. novembra 1935 otvorene kritizoval chladné vzťahy a politiku 

československej diplomacie proti Poľsku, staval sa za lepšie kultúrne vzťahy medzi 

obidvoma štátmi. Polonofilskú orientáciu chcel využiť ako základný postulát pre vývoj 

ďalšieho smerovania štátu, najmä slovenská politika mala ísť touto cestou, pretože 

„polonofilizmus je súčiastkou slovenskej národnej duše.“370 To, že sa poľská vnútorná i 

zahraničná politika začala uberať radikálnejšou autoritárskejšou cestou Sidorovi evidentne 

neprekážalo, práve naopak. Obmedzenie parlamentnej demokracie považoval za 

prirodzený následok vývoja z politickej nestability krajiny.371  

Sidor už v dvadsiatych rokoch písal nadšené články o Poľsku, v roku 1926 

absolvoval ako jediný novinár zo Slovenska cestu po Poľsku na štátne trovy formou 

                                                 
368 Táto črta poľskej politiky sa neskôr prejavila i v jej tlači, keď hrubo, ba až primitívne útočila na 
československú republiku, ale Slovensko zostávalo ušetrené od týchto divokých výpadov. 
369 SNA Bratislava, f. NS. Správa Msgr. Pavla Macháčka zo dňa 7.6.1943, mikrofilm A.I-1041, fol. 98/117. 
370 V tejto súvislosti je zaujímavé spomenúť, že Sidor vidí Slovákov ako skutočných priateľov Poľska, 
pretože nie sú zaťažení poľsko – českým nepriateľstvom z minulosti – a teda majú i lepší predpoklad na 
vzájomné (poľsko – slovenské) korektné vzťahy. Reč poslanca Sidora z 6.11. 1935.  
http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/010schuz/s010004.htm 
371 KÁZMEROVÁ, Ľ. – KATUNINEC, M.: Dilemy Karola Sidora..., s. 65. 
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štipendia. Nadšene sa vyjadroval o poľskej kultúre a priateľstve, ale dodal, že „väčšina 

Poliakov sa díva na Čechov nepriaznive.“372  

V druhej polovici 30. rokov sa situácia medzi Československom a Poľskom začala 

vyostrovať. O neľahkom postavení  obyvateľstva v zabranom území Spiša a Oravy sa 

v roku 1936 začalo nahlas diskutovať i v súvislosti s menovaním nového československého 

vyslanca v Poľsku Juraja Slávika. V Pittsburgu bola vypracovaná rezolúcia „V záujme 

Spiša a Oravy“.373 Slovák privítal riešiť situáciu svojich „bratov a sestier“, avšak nezabudol 

zdôrazniť úlohu „diplomacie srdca“ pri riešení tohto problému.374  

Treba spomenúť, že nie všetci politici v HSĽS patrili k nadšeným stúpencom 

polonofilskej orientácie. Konzervatívne umiernené krídlo na čele s Andrejom Hlinkom 

využívalo poľskú kartu najmä ako nástroj pri rokovaniach s pražskou vládou a snažilo sa 

ho takticky využiť vo svoj prospech. Preto bola v popredí záujmu poľskej politiky hlavne 

mladá generácia, ktorá mala možnosť študovať na Jagellonskej univerzite.375  

K propagátorom myšlienky zbližovania medzi Poliakmi a Slovákmi patril 

i ostravský konzulát. Organizoval zájazdy na Spiš a Oravu, ktoré mali potvrdiť, že ľudia na 

tomto území nemajú slovenské povedomie.376 Nie je náhodou, že centralistická tlač sa 

pozerala na poľskú iniciatívu veľmi podozrivo, a to najmä v oblasti vzdelávania mladých 

študentov no nebola jej pochuti ani prítomnosť prof. Semkowicza na Slovensku, ktorý sa 

tu snažil hľadať dôkazy o poľskom osídlení Oravy.377     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
372 SIDOR, K.: Moja cesta do Poľska a nazpäť. In: Slovák, roč. 8, 30.7.1926, č. 168, s. 2 
373 Rezolúciu uverejnil denník Slovák v plnom znení. Slovák, roč. 17, 15.2.1936, č. 38, s. 1.  
374 SIDOR, K.: „Diplomacia srdca“. Slovák, roč. 17, 15.2.1936, č. 38, s. 1. 
375 Išlo napríklad o F. Hrušovského a M. Stanu. BARTLOVÁ, A.: Slovensko - poľské vzťahy v rokoch 1919 – 
1938. In: Historický časopis, roč. 20, 1972, č. 3, s. 377 – 378. 
376 Zájazdy sa snažili povrdiť domnienku o neslovenskom pôvode goralov. CZAJKA, W.: Politické aspekty 
v poľsko – slovenských vzťahoch v rokoch 1927 – 1938. In: Historický časopis, roč. 35, 1987, č. 2,  
s. 233 – 237. 
377 Čo sa týka študentov pozri článok Podozrivá láska k mladým Slovákom. Slovenský denník, roč. 21, 
24.6.1936.  
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6.3 Poľské snahy o dezintegráciu republiky 
 

Rok 1938 priniesol v otázke vzájomných vzťahov zlom. Poľská oficiálna politika 

vycítila svoju príležitosť oslabiť Československo a získať územia na jeho úkor. Hneď 

v marci po anexii Rakúska Nemeckom zamerali Poliaci svoju pozornosť na oblasť 

Tešínska. Vláda na čele s prezidentom Benešom sa pokúšala situáciu riešiť s poľskou 

menšinou – ponukou zvýhodnení v politických a hospodárskych otázkach.  

Poľská tlač začala systematicky pranierovať situáciu poľskej menšiny v republike. 

Obviňovala vládu z neriešenia situácie Poliakov na Tešínsku. Podľa vedúceho 

predstaviteľa tešínskych Poliakov – poslanca Wolfa – „menšina poľská má právo žiadať 

rovnaké koncesie tak, ako sú priznané iným menšinám v republike.“378 To však bola len 

zámienka, čo vyplývalo zo stupňujúcich sa útokov voči vláde. 

Vládnym poľským kruhom nevyhovovala snaha premiéra Hodžu získať ľudákov 

pre vstup do vlády v jarných mesiacoch roku 1938. Leon Wolf už v marci spojil všetky 

poľské strany do jednej a snažil sa získať spoluprácu ďalších menšín v republike. HSĽS 

nemala byť výnimkou, ak by sa totiž dokázala dohodnúť s vládou v Prahe, Poliaci by 

stratili významný „nástroj“ v podkopávaní republiky. V marci 1938 poľská vláda vydala 

štvorbodové stanovisko k otázkam spolupráce Poľska a Slovenska. Toto stanovisko 

publikovali historici Ewa Orlofová i J. K. Hoensch. V prvých dvoch bodoch sa hovorilo 

o spoločnej južnej hranici, v ďalších o spoločnom „osude“ oboch krajín, kde poľská strana 

prejavila záujem o slovenské problémy ako o svoje vlastné.379 Podľa E. Orlofovej nešlo 

o nové postuláty, ale deklarácia viac ako kedykoľvek predtým otvorene hovorila o využití 

HSĽS pre svoje ciele – nehovorilo sa v nej o Československu, ale len o Slovensku. 

19. mája 1938 sa Karol Sidor stretol s poľským ministrom zahraničných vecí 

Józefom Beckom. Okrem iného rokovali i o slovensko – poľských vzťahoch, hovorilo sa 

o bližšie nešpecifikovanej poľsko – slovenskej reálnej únii; Beck Sidorovi prízvukoval, že 

Poľsko si želá autonómiu Slovenska. O územia na Orave a na Spiši vraj záujem nemá.380 

Skutočné zámery poľskej politiky sa však mali ešte len ukázať. 

Československá republika sa snažila riešiť otázku právnych nárokov menšín tzv. 

národnostným štatútom, ktorý sa mal týkať Podkarpatskej Rusi a národnostných menšín 

                                                 
378 Vyplývalo to z rozhovoru predsedu vlády Milana Hodžu s poslancom Wolfom. Kurjer Poranny, roč. 62, 
1.6.1938, č. 179, s. 1 
379 Pozri ORLOF, E.: Dyplomacja Polska wobec sprawy..., s. 57; HOENSCH J. K.: Slovensko a Hitlerova 
východná..., s. 45 – 46. 
380 BARTLOVÁ, A.: Česko – slovenský štát – katolícka cirkev – HSĽS. In: Slovenská ľudová strana..., 
 s. 149. 
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v štáte – maďarskej, nemeckej a poľskej. Slovenska sa týkať nemal, keďže Slováci sa 

považovali za štátotvorný národ. Poľská tlač si jeho prípravu všímala veľmi intenzívne. 

Bola si vedomá, že najviac vrások robí ústrednej vláde nemecká menšina. Napriek tomu 

svoje požiadavky vyjadrila jasne. Požadovala autonómiu v oblasti územnej, sociálnej, 

kultúrnej i hospodárskej.381 

 

 

6.4 Vybraná poľská tlač a jej reflexia slovenskej otázky 
 

Veľký ohlas v tlači vyvolala cesta delegácie amerických Slovákov na Slovensko pri 

príležitosti 20. výročia podpísania pittsburskej dohody. Originál pittsburskej dohody 

priniesol organizátor americko – slovenského kultúrneho a spoločenského života dr. Peter 

Hletko. Delegácia Slovenskej ligy vystúpila v poľskej Gdyni 26. mája 1938. Išlo jej najmä 

o to, aby sa uskutočnilo splnenie požiadaviek pittsburskej dohody z roku 1918. Príchod 

a uvítanie Slovenskej ligy zabezpečila Spoločnosť priateľov Ľ. Štúra, ale za nitky 

v skutočnosti ťahalo  poľské ministerstvo zahraničných vecí.382  

Amerických Slovákov privítali i dve delegácie, oficiálnu československú viedol 

československý vyslanec vo Varšave Juraj Slávik. Na čele neoficiálnej slovenskej boli 

Sidor a Jozef Buday, tvorili ju predstavitelia HSĽS.383 

 Delegácii sa náležite venovala i poľská tlač. Rovnako ju ovplyvňovali viaceré 

faktory, Kurjer Warszawski bol viac pročeskoslovensky naklonený ako hlavný vládny list 

Gazeta Polska alebo Kurjer poranny. Tie sa postavili do úlohy ochrancu práv Slovákov, 

vystupovali ako jeho dobrý priateľ, Prahu naopak postavili do svetla trvalého škodcu 

Slovákov a slovenských záujmov. Spočiatku vraj Česi zaujali kompromisné stanovisko 

k delegácii, ktoré však onedlho opustili a prešli otvorene k „antislovenským 

represáliám.“384  

Rozruch v tlači vyvolal článok filológa, publicistu a spisovateľa Stanisława 

Stronského v Kurjerovi Warszawskom v máji, ktorý kritizoval priveľkú angažovanosť 

poľskej tlače, ktorá sa venovala Pittsburskej dohode a delegácii amerických Slovákov. Niet 

                                                 
381 Rozmowa premiera Hodży z poslem dr Wolfem. In: Kurjer Poranny, roč. 62, 1.7.1938, č. 179, s. 1. 
382 DEÁK, L.: Hra o Slovensko..., s. 132. 
383 ČELOVSKÝ, B.: Mníchovská dohoda 1938. Ostrava: 1999, s. 188. Ivan Dérer považoval Sidorovu 
delegáciu za „malý komplot proti Československej republike.“ DÉRER, I.: Slovenský vývoj a luďácká 
zrada...., s. 187. 
384 Czesi gnębią Slowaków. In: Kurjer Poranny, roč. 62, 1.7.1938, č. 179, s. 2. 
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sa čo čudovať, keďže Stronský nepatril k zástancom oficiálnej poľskej politiky.385 Trochu 

nešťastne si pomohol prirovnaním situácie Slovákov v štáte postavením poľských Kašubov 

a Mazurov. Stroński chcel poukázať hlavne na to, že Poliaci priveľmi podliehajú 

nemeckému vplyvu, ktorý sa staval priaznivo k slovenským autonomistickým 

požiadavkám. Reakcia nenechala na seba dlho čakať. Karol Sidor reagoval na Strońskeho 

v poslednej časti svojho štvordielneho príspevku Pravda o našej ceste do Poľska na 

stránkach Slováka. Šikovne sa postavil za tých Poliakov, ktorí „jasne vidia do poľských 

vecí a starajú sa o to, aby celá poľská verejnosť zaujímala v slovenskej otázke stanovisko 

jediné správne: slovenské.“386 Samotný Stroński bol nepriamo označený za predstaviteľa 

protislovenskej propagandy. Hoci Sidor reagoval ešte pomerne mierne, akúkoľvek kritiku 

voči samourčeniu slovenského národa považoval za krivdu, najmä keď vychádzala 

z poľských opozičných kruhov. K Sidorovmu vyjadreniu sa vrátil i Kurjer poranny, ktorý 

označil Strońskeho článok za tendenčný, hoci k nemu nezaujal presnejšie stanovisko.387 

Veľmi často sa poľská tlač venovala česko – slovenským vzťahom, v roku 1938 na 

ne poukazovala čoraz intenzívnejšie. Súviselo to s eskaláciou napätia medzi HSĽS 

a Prahou. Možno povedať, že prevažovali sympatie k ľudákom. S obľubou sa využívali 

priame citácie zo slovenských autonomistických novín, čo malo čitateľom pomôcť 

pochopiť „ťažkú“ situáciu nielen Poliakov, ale i Slovákov.388 Tento postoj sa však nedá 

úplne zovšeobecniť, pretože konzervatívne poľské kruhy posudzovali situáciu ďaleko 

zdržanlivejšie. Hoci priznávajú HSĽS v politike významné miesto, k jej rétorike ako 

reprezentantke slovenského národa sa stavajú značne zdržanlivo.389 Tieto dva prúdy 

v poľskej tlači reflektovali i československé denníky a to najmä v súvislosti 

s pripravovaným národnostným štatútom a jeho konzekvenciami pre národnostné 

menšiny.390 Zbližovanie medzi Poľskom a Maďarskom vnímalo polonofilské krídlo v 

HSĽS negatívne, podkopávalo jeho dôveru k severnému susedovi napriek ubezpečeniam o 

vzájomnom priateľstve. O vnímaní tohto faktu vo verejnosti svedčí  heslo „Slovensko – 

Slovákom, Sidora – Poliakom.“391  

                                                 
385 Kurjer poranny patril spolu s Gazetou polskou a Naródom k oficiálnej tlači, ktorá podporovala politiku 
Piłsudského a v jeho šľapajach kráčala až do roku 1939. Jej snahou bolo dezavovať politiku ČSR. Skupina, 
ktorá vydávala túto tlač bola známa i pod prívlastkom Belvederské kruhy. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurier_Poranny_(1877) 
386 SIDOR, K.: Pravda o našej ceste do Poľska. In: Slovák, roč. 20, 26.6.1938, č. 145, s. 2. 
387 Pan Stroński jako wróg Slowaków. In: Kurjer Poranny, roč. 62, 1.7.1938, č. 179, s. 4. 
388 Czesi grożą Slowakom “twardą pięścią“.  In: Kurjer Poranny, roč. 62, 6.8.1938, č. 215, s. 4. 
389STEFANOWSKI, B. S.: Na słowacką nutę. In: Kurjer Warszawski, roč. 118, 10.8.1938, č. 218, s. 2. 
390 Dva tábory v Poľsku. In: Robotnícke noviny, roč. 35, 21.7.1938, č. 162, s. 1. 
391 ŠTEFÁNIKOVÁ, A.: Poľská otázka v slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1939. In: Historické štúdie, 
38, 1997, s. 62. 
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6.5 Cesta k Mníchovu  
 

Situácia Československa sa začala komplikovať v septembri 1938. Okrem 

sudetských Nemcov vystúpilo so svojimi územnými požiadavkami i Poľsko. MSZ riešilo 

dilemu či podporovať slovenské separatistické snahy Slovákov proti Prahe alebo sa 

zameria na podporu Maďarska proti Československu, resp. proti Slovensku. V priebehu 

roku 1938 sa čoraz viac blížilo k alternatíve rozbitia spoločného štátu Čechov a Slovákov, 

v ktorej sa Slovensko malo stať súčasťou Maďarska. Rozhodlo sa pre druhú z týchto 

možností.392 Napriek tomu si naďalej nárokovalo udržať vplyv na Slovensku. Ten sa mal 

udržať vďaka rozsiahlej autonómii, ktorú malo Maďarsko poskytnúť Slovensku. Po 

Mníchove sa však situácia zmenila. 

V septembri začal propoľské stanovisko obhajovať i tlačový orgán SNS Národnie 

noviny.393 Dochádza k nemu po zrelej úvahe o medzinárodnej situácii a z toho 

vyplývajúcich konzekvencií pre ČSR. Ústami svojho predsedu J.P. Tótha vyzýva 

k priznaniu titulu „štátneho národa rovnoprávneho“ pre poľskú menšinu a tiež hovorí 

o päťdesiatmiliónovom slavianskom štáte, čo pôsobí v jeho podaní dosť vágne.394 

Poľská tlač naďalej rozdúchavala nepokoje ohľadom Tešínska, pranierovala 

Čechov z nedostatočného úsilia riešenia poľskej otázky na tomto území. 

Národnosocialistické České slovo uverejnilo článok krakovského Kurjera Codzienneho, 

ktorý apeloval na historické hľadisko pri riešení vzájomných problémov oboch štátov 

s dôrazom na spoločného nepriateľa – Nemecko.395 O požiadavkách voči Slovensku sa 

v tomto období ešte nehovorilo. Hrozba prišla až v osudových dňoch mníchovskej dohody.   

Misia lorda Runcimana do Československa a rokovania západných mocností 

s Nemeckom v otázke odstúpenia sudetského územia Hitlerovi aktivizovali požiadavky 

susedných mocností – Maďarska a Poľska. 

V ovzduší neistoty sa ocitla i najväčšia autonomistická strana HSĽS. Ešte na 

začiatku septembra s presvedčivosťou odhadovala zahraničné smerovanie poľského štátu, 

ktoré bolo „reálne a jednoduché...Poľsko naďalej sa chová veľmi srdečne voči slovenskej 

                                                 
392 ORLOF, E.: Dyplomacja Polska wobec sprawy..., s. 80. 
393 Treba podotknúť, že jeho podstata vychádzala z ohrozenia republiky Treťou ríšou, vyslovene poľské 
sympatie tento denník nikdy nepresadzoval tak ako Slovák. Domnievam sa, že ide skôr o pragmatické úvahy 
o stave republiky a návrh na jeho riešenie.  
394 PAULÍNY-TÓTH, J.: Dohodnime sa najsamprv s Poľskom. In: Národnie noviny, roč. 69, 10.9. 1938, č. 
106, s. 1. 
395 Polsko a Československo mají stejného nepřítele. In: České slovo, roč. 30, 29.7. 1938, č. 175, s. 2. 
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čiastke republiky.“ 396 Autorom je pravdepodobne opäť Karol Sidor, avšak nedá sa ubrániť 

pocitu vlastného sebaupokojenia mysle v dôsledku neistoty priateľských vzťahov. 

O poľských požiadavkách rozmýšľal len v intenciách ČSR respektíve tešínskeho 

problému, čo by znamenalo korekciu územia českej časti - a teda - Slovenska sa tento 

problém nemal týkať. Lidové noviny poukázali na spoluprácu medzi Poľskom 

a Nemeckom pomerne realisticky, čo však Slovák samozrejme odmietol.397  

Poľsko si bolo vedomé, že oslabený štát sa nebude vedieť brániť ďalším územným 

požiadavkám, preto vyrukovalo so svojimi „oprávnenými nárokmi.“ V septembri 

nadviazalo úzke vzťahy s Nemeckom, pretože správne vytušilo, že Tretia ríša bude 

v nadchádzajúcich udalostiach jedným z hlavných arbitrov.   

V súvislosti s ohrozením republiky HSĽS vypracovala deklaráciu spoločnej poľsko 

– slovenskej únie. K jej vypracovaniu viedol predstaviteľov HSĽS najmä strach pred 

pohltením zo strany Maďarska.398 Znamenala asi toľko, že ak by sa rozpadlo ČSR zásahom 

Nemecka, tak HSĽS vyhlási samostatnosť Slovenska. Tá sa mala zachovať vo forme 

dualistického štátu v únii s Poľskom, prípadne v zväzku trialistickom spolu s Maďarskom. 

Pre Poľsko by to bola nepríjemná situácia, pretože by sa muselo postaviť proti maďarským 

územným plánom. Situácia sa však vyvinula inak, keďže Poliaci zaviedli proti 

Československu blokádu. Deklarácia sa tak dostala k poľskej vláde až 30. septembra 1938, 

to už však bola neaktuálna, pretože konferencia v Mníchove rozhodla inak.399  

Do mníchovskej dohody boli okrem odstúpenia Sudet Nemecku zahrnuté i nároky 

poľskej a maďarskej menšiny v republike. Československo malo do 3 mesiacov vyriešiť 

tento problém.400 Na Slovensko prišla úradná správa, že dohoda z Mníchova „sa netýka 

Slovenska a neboli reči o odstúpení nášho územia Poľsku a Maďarsku.“401 Čoskoro však 

prišlo vytriezvenie a studená sprcha. 

Poľská vláda predložila svoje požiadavky Prahe 30. septembra. Ultimatívne žiadala 

odstúpenie časti tešínskeho územia a tak „po všestrannej úvahe a skúmaní tejto žiadosti, 

uvažujúc ťažkú situáciu medzinárodnú a súc prinútená okolnosťami, vyšlými 

                                                 
396 Ako sa zachová Poľsko? In: Slovák, roč. 20, 3.9.1938, č. 200, s. 1. 
397 Polsko na rozcestí. Československá mírumilovnost a polsko – německý pakt. In: Lidové noviny, roč. 46, 
3.9.1938, s. 2. 
398 ČARNOGURSKÝ, P.: Deklarácia o únii Slovenska s Poľskom z 28.septembra 1938. In: Historický 
časopis, roč. 16, 1968, č. 3, s. 412. 
399 DEÁK, L.: Hra o Slovensko..., s. 146 – 147. 
400 GAREK, M.: Slovensko – poľské vzťahy od Mníchova 1938 po inkorporáciu odstúpených území. In: 
Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 
Filozofická fakulta; Universum, 2007, s. 368. 
401 SNA Bratislava, fond Krajinský úrad, kart. 236, č. 62.632. 
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z mníchovského rozhodnutia, nemohla vláda rozhodnúť inak, než prijať poľské 

propozície.“402  

Minister zahraničných vecí Beck sa vyjadril jasne: „V dnešní době je třeba uměti 

prosaditi své zájmy způsobem zvláště odvážným.“403 Napriek tomuto sebavedomému 

vyhláseniu Poľsko nebolo prizvané na mníchovské rokovania, čo pociťovalo ako 

sklamanie. 

Poľská vládna tlač slúžila duchu štátnej propagandy a problém Tešínska riešila 

takmer denne. Pritom sa nevyhla ani istým kontroverziám. Čechov obviňovala 

z dvadsaťročného čechizačného procesu v „zemi piastovskej, historicky i etnograficky 

poľskej.“404 

Po mníchovskej dohode sa poľskí štátnici začali zasadzovať za novú koncepciu 

a síce za samostatné Slovensko pod poľským patronátom.405 Preto nastalo veľké sklamanie 

po 6. októbri, keď bola vyhlásená autonómia na Slovensku. Ľudáci totiž týmto aktom 

ukázali, že sú naďalej za zachovanie česko – slovenskej štátnosti (a to i napriek veľmi 

negatívnemu postoju k českým spoluobčanom) a nejde im o rozbitie štátu ako sa 

domnievala vládna poľská politická reprezentácia.  

 

 
6.6 Žilinská dohoda. Poľský zábor Spiša a Oravy 
 

Realizácia autonómie nepredstavovala len úpravu štátoprávneho vzťahu medzi 

Českom a Slovenskom, ale znamenala tiež takmer okamžitú reakciu Poľska, ktoré 

vyrukovalo so svojimi požiadavkami na územie Spiša a Oravy. Očakávalo, že Slovensko 

vyhlási samostatnosť; v tom prípade by boli nároky minimálne. Keďže sa však neodtrhlo, 

požiadavky mali byť maximálne, o čom sa slovenská autonómna vláda mala možnosť 

onedlho presvedčiť.406 

 

 

 

                                                 
402 Národnie noviny, roč. 69, 4.10.1938, č. 115, s. 1. 
403 Národní politika, roč. 56,  2.10.1938, č. 271, s. 1. 
404 Sląsk Zaolzański chce wolności; Ziemie Polskie muszą być przyłączone do państwa polskiego. In:  Kurjer 
Poranny, roč. 62, 20.9.1938, č. 260, s. 1-2. 
405 GAREK, M.: Slovensko – poľské vzťahy..., s. 368. 
406 Táto informácia sa nachádza v denníku ministra Szembeka. Zapísal si ju po stretnutí s Józefom Beckom. 
ORLOF, E.: Dyplomacja Polska wobec sprawy..., s. 102. 
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6.6.1 Reflexia Žilinskej dohody a prvej republiky v poľskej vládnej tlači (Kurjer  
         poranny) 

 

Vládny Kurjer Poranny sa Žilinskej dohode venuje hneď 7. októbra. Jeho rétorika 

sa zradikalizovala ešte viac. Rekapituluje obdobie dvadsaťročnej existencie 

Československa. Česi sú podľa neho len okupanti, ktorí škodili menšinám, Slovensko sa 

konečne oslobodilo od „teroru, šikany a represií“, taktiež už nemusí čeliť neustálemu 

českému „opľúvaniu“; terčom útokov sa stal i bývalý premiér Hodža, tento „slovenský 

renegát, ktorý Slovákom zastieral oči neurčitými sľubmi.“ Preto Žilinskú dohodu musí 

„celý svet uznať a rešpektovať“ 407. Celý článok je predchnutý demagógiou, ktorá sa stáva 

akousi inštitucionálnou základňou tohto denníka. Dohoda je tak postavená do svetla 

splnenia túžob všetkých Slovákov, presne takto ho má vnímať myseľ čitateľa. Čo je v tejto 

súvislosti zaujímavé – udalosti v Žiline vraj s porozumením privítali rovnako v Poľsku ako 

i v Maďarsku, čo pôsobí dosť nedôveryhodným dojmom vzhľadom na (takmer) 

každodenné články o spoločných poľsko – maďarských hraniciach a chúťkam Maďarska 

na obsadenie územia Slovenska za prísľub autonómie.408 

Československá republika vystupuje v hodnoteniach tiež veľmi nepriaznivo. Tento 

„umelý výtvor, ktorý vzišiel z výsledkov intríg Beneša“ je konečne vo fáze rozpadu 

a rozkladu.409 Veľmi zreteľné je vytvorenie paralely medzi republikou pred 30. 

septembrom (kedy Poliaci predložili Prahe ultimatívne požiadavky) a „novou situáciou,“ 

ktorá vznikla po odstúpení Sudet Nemecku a oblasti Tešínska Poľsku. Táto paralela akoby 

vrcholila v autonómnom postavení Slovenska.  

Noviny začali často používať hanlivý termín „pražská republika“, čo podľa môjho 

názoru súviselo s oklieštením republiky a oslabením medzinárodnej prestíže, a tiež malo 

poukázať zmenšené územie štátu, čo tento výraz pomerne jednoznačne vystihol, keďže 

„Čechom už zostávala z bývalého územia len Praha.“  Idea československého štátu bola 

vážne spochybnená a toto poľské periodikum situáciu využilo v maximálnej možnej miere 

na podporu a propagandu poľských požiadaviek voči svojmu južnému susedovi. 

 

 

                                                 
407 Słowacy pragną wolności. In: In:  Kurjer Poranny, roč. 62, 7.10.1938, č. 277, s. 3-4. 
408 Powstaje niepodległa Słowacja. In: Kurjer Poranny, roč. 62, 8.10. 1938, č. 278, s. 3. 
409 Powstaje niepodległa Słowacja. In: Kurjer Poranny, roč. 62, 8.10. 1938, č. 278, s. 3. 
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6.6.2 Anexia Oravy a Spiša 

 

Poľsko čoskoro vystúpilo so svojimi požiadavkami i voči autonomistickému 

Slovensku a to napriek predchádzajúcim ubezpečeniam priateľstva na stránkach vládnych 

denníkov. Ako tvrdí Ewa Orlof, v poľskom MSZ sa zachoval rukopis od profesora 

Semkowicza, ktorý hovoril o územných nárokoch voči Orave, Spišu a Čadci. Ako 

argumenty sa uvádzajú etnické a jazykové dôvody v prípade Oravy, pretože s historickým 

zadefinovaním by bol veľký problém. Je však zaujímavé, že oblasť Čadce autor 

zadefinoval ako územie, ktoré má „etnické, hospodárske i historické zväzky 

s Tešínskom.“410 

Slovenská strana vôbec nerátala s územnými požiadavkami Poľska a preto ju tento 

krok prekvapil. Prekvapenie bolo o to bolestnejšie, že s územnými nárokmi vyrukoval 

„brat, ktorému sa verilo“, navyše v situácii, keď prebiehali rokovania s Maďarskom 

o južnú hranicu Slovenska. Denník Milana Hodžu Slovenský hlas reagoval na teritoriálne 

ambície 16. októbra takto: „...na základe akých historických etnografických „príčin“ si 

robia naši poľskí bratia nárok na kus nášho vlastného tela...že sú na Orave, na Čadci a na 

Spiši Poliaci, o tom tamojšie obyvateľstvo vôbec nič nevie. Že pred svetovou vojnou 

vzrastal na Orave poľský národný duch, to je pre nás úplná novina. Nuž nejdeme sa 

škriepiť, lebo by to bolo veľmi groteskné. Len si myslíme, čo je to široké svedomie, keď 

zabúda na miliony čistokrvných Ukrajincov v Poľsku a ide si robiť nárok na stotisíc duší 

malého slovenského národa, ktorý k národu poľskému preukazoval dosiaľ vždy len 

sympatie a ktorého básnici vedeli sa oduševňovať za poľskú slobodu. Hovorí sa nám 

z Poľska o láske, o priateľstve, ale že sa tá láska a priateľstvo bude prejavovať v takýchto 

formách, to si náš národ nikdy nemohol predstaviť.“ 411 

Úvahy o poľských nárokoch sa objavujú v jej tlači už 9. októbra. Zaujímavý je fakt, 

že otázku Tešínska postavila do svetla „bytia – nebytia“ a tým mali byť poľské nároky 

uspokojené. Správne sa však môžeme domnievať, že v dôsledku vnútropolitickej situácie 

Československa siahla i po nároku na severné územie Slovenska. Nárok na oblasť Oravy, 

Spiša a Čadce je zrazu prezentovaný ako jeden zo základných a veľmi dôležitých 

postulátov, a tak sa zadosťučiní  „po ľskej historickej spravodlivosti.“412 Etnografické 

pozadie problému denník radšej obchádza. Pavol Čarnogurský vo svojich pamätiach síce 

                                                 
410 ORLOF, E.: Dyplomacja Polska wobec sprawy..., s. 103. 
411 Poľské „nároky“. In: Slovenský hlas, roč. 1,  16.10.1938, č. 237, s. 5.   
412 Dla opozycji bije wielka godzina. In: Kurjer Poranny, roč. 62, 9.10.1938,  č. 279, s. 1. 
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píše, že požiadavky sa dostali na známosť až v druhej polovici októbra.413 To je však dosť 

nepravdepodobné, keď si uvedomíme, že jeden z poľských vládnych denníkov sa záborom 

slovenského územia zaoberal už  9. októbra. Slovák však ešte 11. októbra píše len o vzniku 

generálneho konzulátu v Bratislave a naďalej pretrvávajúcich priateľských vzťahoch. 

O probléme korektúry severných hraníc však mlčí.414 Ľavicové denníky sa k problému 

vyjadrili ostrejším tónom, keďže „po ľské noviny robia náladu aby Poľsko získalo územné 

ústupky aj na účet Slovenska! Akým právom chcú žiadať Kysuce, časti Oravy a Spiša?“415 

 Neistota a úzkosť Sidora prinútili navštíviť Varšavu v dňoch 19. – 21. októbra, keď 

sa pokúsil zachrániť situáciu vyjednávaním. Pre noviny vydal vyhlásenie, „že účelom jeho 

cesty je iba informovať sa o stanovisku Poľska voči slovenskému problému“416. Stretol sa 

s viacerými poľskými predstaviteľmi a s Beckom, avšak tlač o tejto schôdzke len 

polemizuje, pretože o nej nevyšlo žiadne úradné komuniké. Sidor sa síce vyjadril 25. 

októbra, že „Poliaci nechcú zo Slovenska ani jednej duše, ani územia“, ale zároveň 

dodáva, že „je potrebné, aby nastala menšia korektúra hraníc, hlavne na Spiši a na Čadci, 

ktorá korektúra bude obojstranná a nemá nič do činenia s teritorálnymi ústupkami 

v prospech Poľska.“417 Išlo pravdepodobne len o upokojujúce vyhlásenie, ktorému už 

možno neveril ani sám Sidor. V optimistickom duchu referuje o návšteve Kurjer poranny, 

i keď pravdepodobne Sidor odchádzal rozčarovaný.418 Henryk Batowski dokonca tvrdí, že 

Sidor sa vracal do Bratislavy sklamaný.419 

25. októbra sa situácia zmenila. Józef Beck poslal slovenskej vláde nótu, ktorá 

poľské požiadavky rozširovala o územia v okolí Čadce, časti tatranských končiarov, oblasť 

Javoriny i s dedinou Ždiar, drobné korektúry na Spiši a železničný uzol Čierne – Zwardon. 

V nóte sa ďalej hovorí, že korektúrami hraníc by sa mala zaoberať zmiešaná poľsko – 

slovenská delimitačná komisia a práce by mali byť ukončené do 30. novembra.420 

                                                 
413 ČARNOGURSKÝ, P.: 6. október 1938..., s. 315. 
414 Poľský konzulát v Bratislave sa stal generálnym konzulátom. In: Slovák, roč. 20, 11.10. 1938, č. 231, s. 2.  
415 Poľské nároky na územie Slovenska? In: Robotnícke noviny, roč. 35, 13.10.1938, č. 232, s. 4. Slovenské 
zvesti píšu, že „mníchovský diktát Poliakom umožnil uchmatnúť kus Tešínska a teraz im dáva možnosť 
reflektovať aj na kusy severného Slovenska“. Ďalej je text prerušený, pravdepodobne zasiahol cenzor. Ešte 
v ten týždeň boli po rozpustení komunistickej strany zastavené, takže sa už k situácii nemali možnosť ďalej 
vyjadrovať. Slovenské zvesti, roč. 3, 12.10.1938, č. 199, s. 3. 
416 Posl. Sidor vo Varšave. In: Slovák, roč. 20, 21.10.1938, č. 240, s. 1. 
417 O aké poľsko – maďarské hranice ide? In: Slovák, roč. 20, 23.10.1938, č. 242, s. 1. 
418 Poseł Karol Sidor wyjasnia stosunek Słowacji do spraw Rusi Podkarpackiej, Spisza i Orawy. In: Kurjer 
Poranny, roč. 62, 22.10.1938, č. 292, s. 3. 
419 BATOWSKI, H.: Europa zmierza ku przepaści. Poznan: Wydawnictwo poznanskie, 1977, s. 55. 
420 ORLOF, E.: Dyplomacja Polska wobec sprawy..., s. 110. Text dokumentu pozri BATOWSKI, H.: Europa 
zmierza ku..., s. 436. 
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Ešte pred oboznámením sa s touto nótou vyslali niektoré obce z Kysúc, Spiša a 

Čadce delegácie k Sidorovi zo strachu pred následnými udalosťami. Navyše otázka 

železničného uzla ešte nebola vybavená, lebo „tam ide o niekoľko sto slovenských duší, 

ktoré by na ten prípad, keby nastala dohoda vo veci železničnej trati, musely pripadnúť do 

Poľska“421. Kurjer Warszawski sa podrobne zaoberal územnými požiadavkami, ktoré vzišli 

z týchto nárokov a došiel k zaujímavej úvahe, že poľská menšina na týchto územiach 

nežije medzi Slovákmi ale skôr v oblasti, kde sú Nemci a Rusíni a „od Slovenska 

neodpadne ani jedna slovenská dedina.“422 

Bratislava nótu odmietla, čo sa stretlo s podráždenou reakciou vo Varšave. Poliaci 

preto chceli primäť Slovákov k ústupkom prostredníctvom vlády v Prahe. Papeé odovzdal 

oficiálnu nótu česko – slovenskej vláde.  Napokon ju Tiso prijal pod hrozbou, že „Po ľsko 

použije najostrejšie prostriedky.“423 Bolo to ešte v čase pred definitívnym rozhodnutím 

Viedenskej arbitráže o odstúpení častí južného Slovenska. Oproti predchádzajúcej nóte sa 

v oficiálnej objavila i požiadavka na časť Oravy. Táto hranica mala byť už definitívna. 

Hranice mala vytýčiť zložená slovensko – poľská komisia. Slovenská vláda 

menovala do Delimitačnej komisie dr. Františka Hrušovského ako predsedu; členov dr. 

Ivana Krnu, Ing. Jána Slávika, mjr. gen. št. Štefana Jurecha, Pavla Čarnogurského Antona 

Granatiera a Milana Poláka.424  

Tlač na rozhodnutie o odstúpení reagovala, podľa Národných novín „vyriešenie 

územných nárokov poľských na Slovensku bolo uskutočnené v najúplnejšej zhode“425. 

Slovák píše naďalej svojím zabehnutým servilným tónom že „po ľská vláda na základe 

svojho srdečného pomeru k Slovensku starala sa o to, aby mohla vyhovieť ohnivým 

žiadostiam svojej verejnosti, ale tak, aby z toho Slováci nepocítili priveľkú krivdu“.426   

Delegácia začala rokovanie 16. novembra v hoteli Rémi v Žiline. Deň predtým sa 

stretla s predstaviteľmi poľskej delegácie v Zakopanom, odtiaľ sa pobrali do Žiliny. 

Udalosti vytyčovania hraníc vo svojom denníku zaujímavo zachytil Ján Hrušovský. Keď 

prechádzali cez Javorinu objavil sa čierny nápis „Nedajte nás Poliakom, my sme tu 

Slováci“. Hrušovský píše: „Keď sa naše auto pohlo, ozval sa strašný plač a prosby 

                                                 
421 Zbytočné rozčuľovanie na poľsko – slovenskom pohraničí. In: Slovák, roč. 20, 27.10.1938, č. 245, s. 1. 
422 To się naleźy niespornie. In: Kurjer Warszawski, roč. 118, 27.10.1938, č. 295, s. 2. 
423 GAREK, M.: Slovensko – poľské vzťahy..., s. 369. 
424 ŠIMONČIČ, J.: Denník Františka Hrušovského, predsedu delimitačnej komisie československo – poľskej 
v roku 1938. In: Studia historica tyrnaviensia III. Trnava: Katedra histórie Trnavskej univerzity v Trnave, 
2003, s. 307. 
425 Naše ústupky Poliakom. In: Národnie noviny, roč. 69, 3.11.1938, č. 137, s. 3. 
426 Minimálne ústupky pre Poliakov na hranici poľsko – slovenskej. In: Slovák, roč. 20, 3.11.1938, č. 250,  
s. 2. 
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zhromaždeného zástupu. Nemohli sme povedať nič, ale v duši sme cítili hrozný odpor 

k práci, ktorú sme mali vykonať. Poliakom bolo veľmi trápne, že museli byť svedkami 

týchto vzrušujúcich scén.“427 Komisia sa stretávala i na iných miestach s odporom 

a demonštráciami pri vytyčovaní hraníc, v Čadci napríklad demonštrovalo až 15 tisíc 

obyvateľov zo širokého okolia.428 Pri obci Svrčinovec došlo i k ozbrojenej potýčke. 

Zhromaždilo sa tu niekoľko desiatok žien, ktoré kričali: „Prečo nám beriete našu  zem, 

keď my sa k vám pripojiť nechceme? Vy hladové poľské vši, vy nás zožeriete, ako ste už 

vyžrali Sliezsko. Je vás 40 miliónov, hanba vám, že si nemôžete postaviť železnicu a preto 

nám beriete našu slovenskú zem.“429 Na niektorých miestach dokonca došlo 

i k prestrelkám medzi česko – slovenským a poľským vojskom.430 

K prejavom nesúhlasu došlo i v Oravskom Podzámku. Svedčí o tom správa, ktorú 

dostalo ministerstvo zahraničných vecí: „Dále se dostala polská delegace pouze do 

Oravského Podzámku. Tam čekal lid ozbrojený kamením a holemi, rozbil okna autobusu, 

takže dva členové delegace byli lehce zraněni. Zakročila vojenská posádka a jen ta 

zabránila ještě horšímu.“431 

Priebeh posledných rokovaní sa už odohrával v Zakopanom, pretože poľská 

delegácia sa na slovenskom území necítila bezpečná. Tu sa rokovania i skončili 1. 

decembra 1938. Poľsku boli odstúpené dve obce na Orave – Hladovka a Suchá Hora, zo 

spišskej oblasti Lesnica, ďalej Čierne, Skalité a Svrčinovec, časť katastru Ždiaru. Spolu 

226 km2 a 4 280 obyvateľov.432   

Slovák v období činnosti komisie prišiel s novou rétorikou – jej podstatou je krivda 

a nespravodlivosť. Prejavuje súcit s obyvateľmi obsadzovaných území, na Poliakov však 

neútočí.433  

                                                 
427 ŠIMONČIČ, J.: Denník Františka Hrušovského,..., s. 308. O tejto príhode sa zmieňuje Slovák i Národnie 
noviny. Išlo vraj o poľských úradníkov, ktorí prišli hľadať miesto pre četníkov. Pozri Nechceme do Poľska! 
In: Slovák, roč. 20, 17.11.1938, č. 262, s. 3.; Národnie noviny, roč. 69, 17.11.1938, č. 151, s. 1. 
428 SNA Bratislava, f. KÚ, šk. 308, č. 73.203; Nedajte nás Poliakom. In: Slovák, roč. 20, 22.11.1938, č. 266,  
s. 1. 
429 SNA Bratislava, f. KÚ, šk. 265, č. 76.574. 
430 SNA Bratislava, f. KÚ, šk. 265, č. 76.837; Prestrelky medzi naším a poľským vojskom. In: Slovenský 
denník, roč. 21, 26.11.1938, č. 274, s. 1. 
431 KUBÁTOVÁ, L. – MALÁ, I. – SOUKUP, J. – VRBATA, J.: Protifašistický a národně osvobozenecký 
boj českého a slovenského lidu 1938 – 1945. Edice dokumentů. Hlavní řada. 1. díl. Sv. 3. Sešit 2. Praha: 
Státní ústřední archiv v Praze, 1983, dokument č. 940, s. 125 – 126. 
432 SNA Bratislava, f. KÚ, šk. 265, č. 76.790; Slovák píše niečo vyše 3000 osôb. Čestná dohoda s Poľskom. 
In: Slovák, roč. 20, 3.12.1938, č. 276, s. 1. 
433 MURGAŠ, K.: Čierna zástava nad Lysou Poľanou. In: Slovák, roč. 20, 19.11.1938, č. 264, s. 1. 
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Kurjer poranny sa naopak situáciu snažil zľahčovať, územie na severnej hranici 

považuje za drobnú korektúru, ktorá by nemala vzťahy medzi oboma národmi zhoršiť. 

Slováci sú „lojálnym susedom, spoločná hranica nerozdeľuje, ale spája.“434 

 

 

Vzťahy medzi Poľskom a Slovenskom v roku 1938 mali vo verejnej mienke ohlas, 

ktorý vytvárali predovšetkým tlačové orgány. Pozitívny obraz sa snažil utvárať najmä 

denník Slovák, čo veľmi súviselo s politikom a novinárom Karolom Sidorom a jeho 

polonofilskou orientáciou. Tá však bola vystavená ťažkej skúške po anexii časti severného 

územia. Frustráciu v tomto období preniesol i na stránky svojho denníka. Snaha poľskej 

vládnej politiky – vytvárať pomocou tlače negatívny obraz o prvej československej 

republike našla vďačných poslucháčov najmä v HSĽS a SNS, stranách autonomisticky 

orientovaných. Táto politika v tlači mala však len maskovať skutočné ciele Poľska - 

oslabiť postavenie československého štátu a vo vhodnom okamihu sa pokúsiť o jeho 

dezintegráciu resp. rozpad. Tento cieľ sledovali viaceré susedné mocnosti Československa 

počas celého obdobia existencie druhej republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
434 Nowe granice rzeczypospolitej polskiej. In: Kurjer poranny, roč. 20, 3.11.1938, č. 304, s. 1. 
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7 Zákon o autonómii Slovenska a jeho reflexia v tlači 
 

 Po vyhlásení autonómie 6. októbra bolo nutné dať novovzniknutému stavu na 

Slovensku právny rámec. HSĽS tento krok vláde neustále pripomínala. Po odstúpení 

prezidenta Beneša stálo Česko – Slovensko pred voľbou novej hlavy štátu. Ľudáci sa 

snažili využiť i tento krok a ovplyvňovať ústrednú vládu hrozbou slovenského veta. Pod 

vedením poslanca Josefa Černého skúmala osnovu ústavného zákona o autonómii česko – 

slovenská komisia. Schválila, že za základ ústavno – právneho návrhu bude považovať 

návrh iniciovaný predstaviteľmi HSĽS v auguste 1938.435 Návrh publikoval i Slovák pod 

názvom Za revíziu ústavnej listiny 5. júna.     

 Otázka uzákonenia autonómie Slovenska sa stala aktuálna po rozhodnutí 

Viedenskej arbitráže. Rokovaním s českými stranami bol poverený Ferdinand Ďurčanský 

ako ústavný expert a zástupca slovenskej autonómnej vlády. Za HSĽS sa stretnutia mali 

zúčastniť Dr. Martin Sokol a Karol Sidor.436 

 Sidor kritizoval Prahu za to, že návrh sa snažila odkladať už 8. novembra: 

„Odkladacia taktika Prahy vyvoláva veľmi zlú krv medzi Slovákmi a šíri sa nová vlna 

nedôvery voči všetkému, čo Česi sľúbili a sľubujú.“437 Vláda v Prahe sa vraj umelo snažila 

návrh oddialiť a spoliehala sa na návrat pomerov spred 6. októbra. Tlač jej vyčítala najmä 

to, že „administruje a nevedie.“ Ďalej sa politikom v Prahe vytýkalo „straníctvo, ktoré sa 

zažralo až na korene národného života.“438 Ľudová strana má slúžiť ako vzor zjednotenia 

a eliminácie straníctva. 

 Ľudáci si dali podmienku, že zákon o autonómii Slovenska musí dostať prednosť 

pred voľbou prezidenta republiky. Túto svoju požiadavku nemienili stiahnuť. Vo vzduchu 

visela priama hrozba. Ak by Praha odmietla pristúpiť k ústavnému kroku, Tiso hrozil 

vypísaním volieb do slovenského parlamentu bez akejkoľvek českej účasti.439 

 Rozhovory pokračovali 14. novembra. Zástupcovia koaličných strán boli ochotní 

o návrhu rokovať, odmietli však požiadavku neobmedzeného veta pre zákony prerokúvané 

na pôde pražského parlamentu. Ľudová strana chcela do rokovaní zahrnúť i otázky 

hospodárskeho rázu o tzv. „náprave hospodárskych škôd.“ 15. novembra sa konkrétny 

návrh ústavného zákona posudzoval podľa jednotlivých bodov. Vláda predložila 

                                                 
435 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Česká politika..., s. 375. 
436 HOENSCH, J. K.: Slovensko a Hitlerova východná..., s. 93. 
437 SIDOR, K.: V Prahe všetko pri starom. In: Slovák, roč. 20, 11.11.1938, č. 257, s. 1. 
438 V Čechách sa sjednocujú. In: Slovenský denník, roč. 21, 11.11.1938, č. 261, s. 1. 
439 Nemožno už ďalej otáľať! In: Slovák, roč. 20, 12.11.1938, č. 258, s. 1. 
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i zmocňovací zákon, ktorý mal posilniť pozíciu prezidenta a ústrednej vlády.440 V ústavno 

– právnom výbore sa o návrhu viedla diskusia a zo svojho stanoviska nechcela ustúpiť ani 

jedna strana. Karol Mederly vystúpil s návrhom, aby o finančných a hospodárskych 

záležitostiach, ktoré sa týkali Slovenska, rozhodal novovzniknutý slovenský snem; až 

potom sa mal konkrétny návrh dostať pred parlament v Prahe. Slováci si presadili 

požiadavku, aby sa výkonná moc dostala do rúk slovenských orgánov, dokonca spoločné 

otázky zákonodarstva uskutočňované na Slovensku, mali byť v slovenských rukách. HSĽS 

zase musela upustiť od požiadavky „hospodárskeho odškodnenia“, ktoré Slovensko 

„utrpelo“ za posledných dvadsať rokov. Slovenskí poslanci sa bránili i zmocňovaciemu 

zákonu pred prijatím ústavného zákona o autonómii, pretože si uvedomovali, že by mohol 

prezident alebo vláda získať mimoriadne právomoci.441  

 O návrhu ústavného zákona sa v poslaneckej snemovni nekonala žiadna rozprava. 

Martin Sokol pri čítaní  správy ústavne – právneho výboru o návrhu autonómie povedal, že 

„staré Československo v nemalej miere padlo i preto, lebo medzi slovenským a českým 

názorom nebola shoda a úprimná spolupráca.“442 Najdôležitejšia časť návrhu znela takto: 

„V usporiadaní ústavných pomerov Československej republiky podľa navrhovanej osnovy 

prevádzajú sa tieto význačnejšie zmeny: Vládna a výkonná moc sa decentralizuje. Mimo 

vecí zahaničných, vecí národnej obrany a niektorých vecí finančných a hospodárskych 

slovenská vláda a orgány jej podriadené budú vykonávať na území Slovenskej krajiny celú 

vládnu a výkonnú moc. Slováci budú primerane zastúpení aj v ústrednej vláde a vo 

všetkých ich orgánoch, ako aj v medzinárodných orgánoch, v ktorých má republika 

zastúpenie. Slovenskú časť v ústrednej vláde zaručuje ustanovenie §u 12 osnovy, podľa 

ktorého vládne nariadenia podpisuje aspoň jeden člen ústrednej vlády, zastupujúci 

Slovensko.“443 Ústavný návrh zákona bol prijatý 144 hlasmi proti 25. Zákon vyšiel pod 

číslom 299/1938 Zb. Slovensko ako člen ústrednej vlády zastupoval Karol Sidor.444 

Zároveň sa prerokúval návrh o autonómii Podkarpatskej Rusi, ktorý bol tiež schválený. 

 Jan Rychlík sa domnieva, že vznikom nového ústavne – právneho postavenia 

Slovenska vznikol trialistický štát so silnými konfederačnými prvkami.445 Táto 

charakteristika je výstižná. Už v zárodku však nové Česko – Slovensko prinášalo do ďalšej 
                                                 
440 HOENSCH, J. K.: Slovensko a Hitlerova východná..., s. 94. 
441 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Česká politika..., s. 376. 
442 Poslanec Sokol pri čítaní návrhu poslanca Hlinku, Sidora, Sokola a Tisu na vydanie ústavného zákona 
o autonómii Slovenskej krajiny. http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/155schuz/s155001.htm 
443 http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/155schuz/s155001.htm 
444 SIDOR, K.: Slovenská politika na pôde pražského snemu (1918 – 1938). Sv. 2. Bratislava: Andrej, 1943, 
s. 317; RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci..., s. 151. 
445 RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci..., s. 151. 
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existencie hrozbu rozporov medzi českou agrárnou politickou elitou a totalitnou „jedinou 

reprezentantkou slovenského národa“ – Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou. 

   Tlač sa o ústavnom zákone písala vo veľkej miere. Slovák zákon vyzdvihuje 

a dokonca ho pokladá za tak dôležitú vec, že zachráni Česko – Slovensko pred rozpadom 

a rozkladom: „...podarilo sa nám premôcť hydru centralizmu a tým prononsovaným 

dualizmom, ktorým nás tak dlho škandalizovali a zradcovali, zachrániť existenciu Česko – 

Slovenskej republiky.“446 Schválenie ústavného zákona pokladá za veľké víťazstvo, 

„výsledok hrdého boja Hlinkovho a jeho ducha.“ 

  Národnie noviny očakávanie nad novým zákonom spojili s kritikou poslancov: 

„Predsa nemôžeme mať zákonodarcov, ktorí nemajú ani to minimum všeobecného 

vzdelania. Nemôže sa opakovať, ako sme to videli za dvadsať rokov, že zo 450 osôb 

meritorne, odborne a produktívne pracovalo asi 20 – 25 osôb, ostatné chodily po Prahe 

jedine aby vyplňovaly lavice, na komando zdvíhaly ruku a každého prvého v mesiaci po 

plat.“ 447 

 Podľa Slovenského denníka prijatím zákona začínala „krásna budúcnosť 

slovenského národa.“ Karol Sidor na „manifestácii zmierenia“ 20. novembra spomenul 

i schválenie ústavného zákona: „Bude jeden slovenský zákonodarný snem, jedna silná 

slovenská strana, ktorá v tomto sneme bude vynášať zákony, platné pre celé Slovensko. Aké 

budú tie zákony, to závisí od našej vôle.“448 Potvrdil, že totalitné tendencie na Slovensku 

neustávajú. HSĽS tak konečne dosiahla možnosť legislatívne prehovoriť do vnútorných 

česko – slovenských pomerov. Strana tak vstúpila do ďalšieho obdobia „zjednotená“ 

a pripravená na voľby do slovenského snemu. Samozrejmosťou mala byť jednotná 

kandidátka. Ľudáci boli dokonca hrdí na to, že národ vstupoval do voľby snemu 

„zjednotený“ a bez „zbytočných“ politických strán. 

 Česká tlač nad prijatou ústavnou zmenou nejasala, schvaľovala však nový stav 

vecí. O dosiahnutej dohode informovala predčasne.449 Po prijatí zákona sa rozpísala 

o novom usporiadaní na Slovensku, České slovo zhodnotilo nové postavenie Slovenska za 

„takmer spolkové.“ Je zaujímavé, že tlač vôbec nepísala o búrlivej debate o návrhu, ktorá 

sa rozpútala v ústavno – právnom výbore medzi českými a slovenskými poslancami. Na 

druhej strane však nechcela vyvolávať zbytočné nepokoje, ktoré by mohli daný stav 

                                                 
446 KOČIŠ, A.: Nad hrobom centralistickej ústavy. In: Slovák, roč. 20, 17.11.1938, č. 262, s. 1. 
447 Úprava novej ústavy štátu. In: Národnie noviny, roč. 69, 16.11.1938, č. 150, s. 1. 
448 SIDOR, K.: Na Slovensku bude prevedená spravodlivá revízia. In: Slovenský denník, roč. 21, 22.11.1938, 
č. 270, s. 3. 
449 Parlament svolán na čtvrtek. In: Právo lidu, roč. 47,  16.10.1938, č. 270, s. 1; Úplná dohoda 
o státoprávním postavení Slovenska. In: Národní politika, roč. 55, 16.10.1938, č. 316, s. 1. 
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zneistiť. Národní osvobození považovalo Čechov v súčasnosti za jediných priateľov 

Slovenska, pretože všetky väzby s Maďarskom a Poľskou sa pretrhli.  

 O novej „prestavbe“ Slovenska písal Karel Synek v Přítomnosti. Zhrnul ju do 

niekoľkých bodov, ktoré sa týkali napríklad hospodárstva, školstva, kultúry, samosprávy. 

Prináša objektívne informácie o zmenách, nevyhýba sa ani chúlostivým zmenám na 

Slovensku ako bolo napríklad dosadenie vládnych komisárov alebo českej otázke na 

Slovensku. O nových pomeroch v úradoch a školstve píše: „Pronikavé osobní změny 

nastaly ve finanční správě, ve školství, na železnicích a v jednitlivých poštovních úřadech. 

Nelze je skutečně všechny uvádět, poněvadž jejich počet se každý den zvětšuje. Mnozí 

dosavadní úředníci – a to nejen Češi – odcházejí jednak do pense, třebas i předčasné, 

jednak jsou zbavováni funkcí a dostávají dovolenou s čekatelným, než se o nich rozhodne 

definitivně.“ 450 Synek si dával pozor, aby nebol veľmi, kritický. Nový štát označil ako 

„ trialistický státní svazek“.  

 Za všetky denníky napísala najvýstižnejšiu charakteristiku Národní politika. 

O kroku zákonodarných zborov sa vyjadruje ako o čine, „který nás může naplňovati jedině 

radostí.“451 K prebudenému Slovensku sa stavia naoko sympaticky, pretože si chce svoje 

osudy spravovať po svojom. O HSĽS a jej vlasteneckom cite Česi vraj nikdy 

nepochybovali; niektoré jej činy však boli veľmi tvrdé a „leckdy se nepříznivě dotýkaly 

zájmů celého Slovenska i celého státu.“ Vzájomné vzťahy posúva do roviny slovanskej 

a slovenskej vzájomnosti, z čoho vyplývala úprimná bratská „příchylnost“ k Slovensku. 

Zároveň sa snaží vyviesť z omylu všetkých, ktorí si nahovárajú, že Slovensko sa 

oslobodilo z českého jarma. Niektorí to „tu i tam slyšeli.“ Ústavný zákon sám osebe nič 

nerieši, musí prehovoriť srdce. Autor článku s naivitou posudzuje niektoré aspekty medzi 

oboma národmi, ale nemožno mu uprieť snahu o spoločný krok do ďalšieho obdobia, bez 

zbytočného jatrenia starých jaziev. K uzákoneniu denník napísal: V naději, že zmíněný 

ústavní zákon se stane spolehlivým základem úspěšného budování slovenské krajiny, 

v zájmu a za účasti všech činorodých složek jeho obyvatelstva a že bude znamenat trvalé 

utužení mravních, národních a státních svazků českého a slovenského národa, dáváme 

k uzákonění osnovy své hlasy.“452 

 

 

                                                 
450 SYNEK, K.: Důsledky slovenské autonomie. In: Přítomnost, roč. 15, 2.11.1938, č. 44, s. 691 – 692. 
451 ROLEK, A.: Češi a Slováci. In: Národní politika, roč. 55, č. 317, s. 1. 
452 Sněmovna projednává autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi. In: : Národní politika, roč. 55, č. 319,  
s. 1 
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 Zákon o autonómii Slovenska našiel v českých a slovenských denníkoch veľa 

priestoru. Boli to prevažne informácie priamo z rokovaní poslaneckej snemovne. 

Slovenská tlač ich interpretovala s nadšením, na autonómny zákon v podstate nexistovali 

rozdielne pohľady a názory. Ľudáci zákon interpretovali ako veľké slovenské víťazstvo. 

Nešlo však o názor slovenského národa, prostredníctvom novín sa čitateľom prihovárala 

HSĽS. Uzákonením autonómie si táto strana pripísala ďalšie víťazstvo – mohla sa 

sústrediť na vytvorenie jednotnej kandidátky pre voľby do slovenského snemu. 

 Česká tlač zákonom nebola nadšená, na druhej strane si uvedomovala, že pre istú 

konsolidáciu republiky je nevyhnutný. V niektorých denníkoch sa otvoril priestor pre 

rekapituláciu posledných dvadsať rokov spoločného spolužitia Čechov a Slovákov. 

Prevažoval optimistický pohľad na budúcnosť, chyby sa mali v novom federatívnom štáte 

„zmazať.“ Až ďalší vývoj udalostí mal ukázať, akou cestou išlo nové Česko – Slovensko. 

Ľudáci až do marca 1939 napínali strunu už i tak ohrozených vzájomných vzťahov. V ich 

radoch totiž prevládla mienka, že spoločný štát nie je vyvrcholením snáh „jedinej 

repezentantky slovenského národa. 
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Záver 
 
 
 Vývoj po 6. októbri 1938 na Slovensku určovala jediná štátostrana – Hlinkova 

slovenská ľudová strana. Jej pozície sa upevnili po Žilinskej dohode. Strana získala 

neobmedzený mocenský monopol i následkom zahraničnopolitických a vnútropolitických 

zmien. Ihneď sa pustila do budovania svojej vízie jednotného Slovenska. Tieto kroky sa 

dotkli prakticky celého verejného života. Ostatné politické strany sa do HSĽS „dobrovoľne 

zlúčili“ alebo boli v horšom prípade zakázané. Zmeny postihli školstvo, kultúrny život, 

veľmi negatívnym spôsobom zasiahli do života českých zamestnancov na Slovensku. 

 Zmeny sa dotkli i tlačových orgánov všetkých strán. Do mnohých denníkov boli 

dosadení vládni komisári, ktorí mali kontrolovať a cenzurovať všetky články, akákoľvek 

opozícia sa tvrdo potláčala. Agrárne denníky ako napríklad Slovenský hlas, Slovenská 

politika alebo Slovenský denník začali písať úplne v réžií HSĽS. Svoj štandard si 

nedokázali udržať, prejavilo sa to ihneď po dohode v Žiline, keď začali výrazným 

spôsobom poklonkovať ľudákom. Denníky strácali svoju objektívnu hodnotu i výmenou 

mnohých redaktorov a novinárov; mnohí museli opustiť svoje miesta, pretože podľa 

názoru novej politickej garnitúry boli príliš „nasiaknutí“ čechoslovakizmom a inými 

„neduhmi.“ Napriek tomu sa našli denníky, ktoré dokázali ľudákom do istej miery 

oponovať. Týkalo sa to najmä Národných novín, ktoré sa síce ocitli vo vnútornom 

marazme, ale nikdy sa úplne nepoddali jednostrannému diktátu HSĽS. Ľudáckej 

demagógii dokázali čeliť i Robotnícke noviny; používali vlastnú rétoriku, demagogické 

heslá im tiež neboli cudzie, napriek tomu vytvorili určitú protiváhu „glaichšaltovaným“ 

denníkom pod kuratelou HSĽS. Preto museli byť v novembri zastavené.  Koniec roku 

1938 priniesol ďalšiu zmenu – prestal vychádzať Slovenský denník. V januári 1939 te istý 

krok postihol Slovenský hlas. Tým sa definitívne zatĺkol klinec do rakvi aspoň naoko 

slobodnej žurnalistiky.  

 Česká tlač pomery na Slovensku po šiestom októbri takmer vôbec nekritizovala. 

Uvedomovala si totiž, že kritika by situáciu určite nezlepšila, skôr naopak. Kritické články 

na adresu ľudákov vystriedali hlasy, ktoré volali po „zbratření“ a upevnení vzájomných 

naštrbených vzťahov. Ak sa náhodou vyskytli nejaké kritické hlasy, tak len vo veľmi malej 

miere. Dokonca sa začali pripúšťať i vlastné chyby a necitlivý prístup v niektorých 

otázkach.  
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 Rozdielny prístup tlače prevládal v zahraničných otázkach. K rokovaniam 

s Maďarmi pristupovali denníky s nedôverou a otvorene sa obávali ďalšieho vývoja. Dá sa 

povedať, že v skúmaných českých a slovenských novinách neboli rozdiely v nazeraní na 

maďarskú problematiku. Iný prípad predstavovalo Poľsko. Slovák bol totiž presvedčený, že 

s Poliakmi sa Slováci dohodnú bez toho, aby prišli čo i len o malú časť územia. Napokon 

sa tieto predpoklady nepotvrdili. Poliaci vyrukovali s ultimátom na obsadenie niektorých 

častí severného Slovenska. Ľudáci sa s tým veľmi ťažko dokázali zmieriť. Najbolestnejšie 

sa ultimátum dotklo polonofilskej skupiny Karola Sidora. Keďže patril k hlavným 

redaktorom denníka Slovák, trpké sklamanie bolo cítiť najmä na jeho stránkach, obsadenie 

územia interpretoval ako veľkú krivdu.  

 Cesta od šiesteho októbra znamenala pre slovenskú tlač blýskanie sa na horšie časy. 

Zmizla akákoľvek kritika z denníkov, HSĽS si v nich budovala svoj „imidž“ jedinej 

reprezentantky slovenského národa. Smutné je, že sa tak dialo za pomoci totalitných 

tendencií v spoločnosti, útokmi na spoločenské elity predchádzajúceho dvadsaťročia 

a atakmi voči židovskej komunite na Slovensku. Preto považujem obdobie októbra 

a novembra za akúsi „generálnu skúšku“ skutočnej ľudáckej moci, ktorá sa na Slovensku 

etablovala vznikom Slovenského štátu v marci 1939. 
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