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Anotace 

Tato diplomová práce je věnována Jozefu Tisovi. Zaobírá se dobou jeho vlády a 

následným hodnocením jeho vlády ve slovenské historiografii. Vychází jednak od autorů, 
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o Jozefa Tisa, které jsou dodnes přítomny mezi slovenskými historiky. Samostatná 

kapitola je věnována katolické církvi a jejímu postoji k Jozefu Tisovi.  
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Abstract 

 
This thesis is devoted to Jozef Tiso. It deals with the time of his reign amd the subsequent 

evaluation of his goverment in slovak historiography. It comes partly from authors who 

directly collaborated with Jozef Tiso as well as from those who are against this person 

strongly determine the events between 1948 does not forget nor authors who have worked 

abroad and then in 1989 returned to Slovakia. It is also the current controversies about 

Jozef Tiso, which are still present among Slovak historians. A separate chapter is devoted 

to the Catholic Church and its attitude to Jozef Tiso. 
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Úvod 
 Ve své práci bych se chtěl věnovat nejproblematičtější osobnosti moderních 

slovenských dějin. Jedná se o prvního a zároveň jediného prezidenta Slovenského státu 

Dr. Jozefa Tisa.  

 První část práce mapuje jeho životní příběh. Od narození, přes kněžskou dráhu až 

po vstup a činnost v rámci politiky. Nebudou opomenuty ani sporné momenty jeho života, 

kterými byly jeho postoje k židovskému obyvatelstvu či jeho silná negace Slovenského 

národního povstání. Nevynechávám ani konec jeho života a s tím související jisté 

kontroverze.  

 Druhá část práce se věnuje slovenské historiografii. Jsou zde prezentována díla 

autorů, kteří se přímo osobně znali s prezidentem Tisem nebo byli členové Sněmu 

slovenské krajiny. Jako jistý protiklad k lidem z okolí prezidenta Tisa, je zde uveden 

postoj marxistické historiografie.  

 V rámci slovenské historiografie, je zde současná doba prezentována, třemi 

skupinami a představením jejich názorů na danou problematiku. Jsou zde uvedeny, jak 

nejznámější autoři a jejich díla, tak i rovněž jisté kontroverze, které se buď k dané 

skupině, nebo danému autorovi vztahují.  

  Není zde opomenut ani postoj katolické církve či přesněji některých 

představitelů, kteří měli možnost a odvahu se k prezidentu Tisovi vyjádřit. Postoj církve 

zde uvádím hlavně z důvodu silného myšlenkového vlivu na určité skupiny lidí na 

Slovensku.   
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1 Osoba Jozefa Tisa 

 

Jozef Tiso se narodil 13. října roku 1887 ve Velké Bytči1. Jeho otec – Jozef Gašpar 

Tiso – byl profesí řezník. Matka se jmenovala Tereza. Tiso měl celkem 9 sourozenců, ale 

3 z nich zemřeli ve velmi mladém věku. Tím, že jeho otec se živil jako „podnikatel“, 

patřil, aspoň na slovenské poměry, mezi velmi dobře zajištěné rodiny.  

Studoval nejprve v Bytči, a to čtyřletou školu. Už během studia byla objevena 

jeho schopnost pro jazyky, protože již na této čtyřleté škole se učil základy německého a 

maďarského jazyka, a tak po absolvování této školy, začal, díky podpoře svých rodičů, 

navštěvovat nižší chlapecké gymnázium v Žilině.  

Po ukončení gymnázia v Žilině odešel studovat na gymnázium do Nitry, kde, 

podle některých zápisů a výpovědí, ho lze označit za člověka se silným slovenským 

cítěním, který se dokonce nebál označit se za Slováka, což v oblasti silně maďarizované 

bychom mohli označit za velmi odvážný čin.   

Po absolvování gymnázia se rozhodl nastoupit na kněžskou dráhu tím, že vstoupil 

do semináře, kde si tehdejší nitranský biskup všiml jeho nadání a úsilí. Proto byl odeslán 

studovat na Pazmáneum2 do Vídně. Pro Jozefa Tisa se stalo toto studium jistě velmi 

přínosné, protože tím, že se dostal do metropole Rakousko - Uherska, se mohl seznámit 

s různými, nejen filosofickými směry, které v té době ovlivňovaly Evropu, od, například, 

různých avantgardních směrů až po nejnovější papežské encykliky.  

 Tiso studoval jako vzorný a pilný žák a školu dokončil jako premiant, aby po té 

za rok obhájil svoji disertační práci na téma: Důkazy o panenském mateřství na základě 

dokumentů před Nicejským koncilem. Jen na katolických teologických fakultách 

existovala povinnost psát disertační práce v latinském jazyce. Tím bych chtěl jenom 

doložit, že Jozef Tiso byl velmi znalý jazyků, a že ovládal krom slovenského, taky 

maďarský, německý a také latinský jazyk.  

Po skončení semináře ve Vídni, kde získal titul Dr., byl roku 1910 vysvěcen v 

Nitre na kněze. Po té působil na různých místech, jako například: Oščadnica, Rajec, 

Bánovce nad Bebravou. Tím, že byl na tehdejší poměry mezi slovenským obyvatelstvem 

nadprůměrně vzdělaný, tak se nevěnoval pouze pastorační činnosti, ale ve farnostech 

působil jako učitel slovenského jazyka. Během roku 1910 se stála, podle mého názoru, 

                                                 
1 Velká Bytča – dnes Bytča – Žilinský samosprávny kraj 
2 Pazmáneum – kněžský seminář ve Vídni, kde studovali velmi nadaní kněží z tehdejšího Uherska. 
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velmi podstatná událost. Jozef Tiso vstoupil do politiky. Stal se členem Katolické lidové 

strany.  

Během první světové války, Jozef Tiso musel narukovat, bojů se účastnil jako 

příslušník 71. Trenčínského pěšího pluku. V armádě vykonával funkci vojenského 

kaplana, a byl převelen do slovinského Mariboru. Zde dochází k zlomové události v jeho 

životě, a to k setkání se slovinským knězem Antonem Korošcem3, který začne mít silný vliv 

na Jozefa Tisa.4 Zde však nebude Jozef Tiso dlouho, protože pro silný zánět ledvin se 

vrací domů. Po té na žádost představených a i samotného biskupa je uvolněn z pozice 

vojenského kaplana, aby se roku 1915 stal rektorem Nitranského semináře a učitelem na 

zdejším piaristickém gymnáziu. Rovněž se mu podaří brzo získat titul profesora a, ve 

svých necelých 35, se stává biskupským tajemníkem.5  

Po roce 1918 byl stále tajemníkem Katolické lidové strany a působil zde jako 

vydavatel periodik. Ovšem skrz události, které souvisely se vznikem ČSR, a budoucím 

směřování slovenského národa, začaly jeho sympatie postupně tíhnout směrem k politice 

a postavě Andreje Hlinky. Jen pro určitý přehled a doplnění, připojení Slovenska k Česku 

neprobíhalo velmi hladce, protože zde byla silná maďarská politika, která si chtěla 

ponechat někdejší část Horních Uher i za cenu udělení autonomie této oblasti. Proto se 

vedly dlouhé, nejen diplomatické boje mezi představiteli Československé republiky a 

představiteli nyní již Maďarské republiky.  

Jozef Tiso silně podporoval Martinskou deklaraci6, a rovněž byl ve svém 

přesvědčení nakloněn ideji společného státu. Uvědomoval si, že se tímto krokem otevírají 

pro velmi mladý slovenský národ nové možnosti, a hlavně možnost získání sebeurčení. 

Jako představitel katolické církve pochopitelně reprezentoval a zastával katolické 

konzervativní hodnoty, které ho v Československu zařadily do pravicového politického 

spektra. Již během podzimu roku 1918 se Jozef Tiso zúčastnil prvního sjezdu nově 

vzniknuté SĽS, který se konal v Žilině.   

Dovolím si zde zmínit pro Jozefa Tisa první výkonnou moc, kdy v letech 1927 – 

1929 zastával post ministra zdravotnictví. Zmínil bych taktéž, že někteří slovenští 

historikové jako Emilia Hrabovec, M. S. Ďurica, František Vnuk, nepovažují tento posun 

za významný mezník v životě Jozefa Tisa, protože nedostal významné ministerstvo, ale 

                                                 
3 Anton Korošec – člen slovinské lidové strany 
4 ĎURICA Milan – Jozef Tiso slovenský kněz a státník, 66 
5 Tajemník – dnes sekretář 
6 Martinská deklarace – právní dokument z 30. 10. 1918, který ustanovuje Slovenskou národní radu jako 

představitelku a „hlas“ slovenského národa. 
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„pouze“ zdravotnictví. S tímto názorem se nelze ztotožnit, 

jelikož každá pozice v rámci lze požadovat za významnou.  

 

 1.1 Politická orientace a směřování SĽS/HSĽS7 

 SĽS/HSĽS byla jednou z hlavních politických stran na Slovensku. Dokonce 

v pozdější době si sama sobě přisuzovala roli „jediný hlas Slovenského národa.“ Strana 

patřila k silně konzervativnímu politickému spektru a od počátku se profiluje jako 

ochránce slovenského národa v boji proti maďarskému útlaku, po té proti českému 

pragocentrismu a nerovnoměrnému postavení obou národů ve společném státu.   

  Popularita této strany byla velmi silná a pouze v prvních volbách v roce 1920 

nezvítězila. Po té již vítězí v každých volbách, ačkoliv tato vítězství nejsou nikterak 

přesvědčivé. Pro názornost a představu zde přikládám tabulku výsledků voleb  

na Slovensku během první Československé republiky:  

 

Politické strany 

na Slovensku 

 1920 1925 1929 1935 

Všechny hlasy 1 341 100 1 425 288 1 428 035 1 625 558 

Agrárníci   242 000   247 741   278 979   286 739 

Ľudová strana   235 000   489 027   403 683   498 941 

Čs.soc. 

demokracie 

  510 300    60 602   135 505   184 389 

Národní socialisti   29 500    37 163   43 968   51 924 

KSČS    198 010   152 242   210 785 

Lidová strana    18 173   36 548   37 515 

Živnostenská 

strana 

   11 602   30 134   41 996 

Národná 

demokracia 

   24 957   53 745   25 490 

Národná strana     35 435  

Národná obec 

fašistická 

     32 609 

                                                 
7 1906-1925- Slovenská lúdová strana, 1925-1938-HSĽS – Hlinkova strana lúdové Slovensko 
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Maďarské nac. 

strany 

    226 917   230 713 

Karpathendeutsche 

Partei 

  13 703   27 561 

Něm. a maď. soc. 

dem.  

  108 500   5 600   4 824   5 409 
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 Předsedou politické strany HSĽS byl v meziválečném období katolický kněz A. 

Hlinka9, kterého lze považovat, za jednu z nejvýznamnějších osobností slovenské 

politické scény a tím nemám na mysli pouze jeho předsednickou pozici v rámci HSĽS.  

 Výše se zmiňuji o tom, že strana měla blízko ke konzervativnímu politickému 

spektru, a později se tato strana přemění v autoritativní politické uskupení, které se zřekne 

demokratických myšlenek.  Za primární politický a myšlenkový konsenzus, který k této 

straně patří, lze označit slovenský nacionalismus a jako její hlavní politický cíl je snaha 

o autonomii pro slovenský národ.  

Autonomie nebyla jediným cílem, dalším byla ochrana Slovenska před liberálními 

tendencemi, kterých se velmi silně tehdejší představitelé HSLS obávali. Diferenci 

v postojích lze najít ve školství, kde po vzniku první Československé republiky nebyl na 

Slovensku dostatek učitelů a tak museli přijít učitelé z Čech a Moravy, kteří zde přinesli 

jiný myšlenkový proud - liberalismus. Jako konkrétní příklad mohu uvést, že bylo 

nemyslitelné v uherském modelu (který byl přítomen na Slovensku, protože vlastní 

slovenské školství neexistovalo, aby se vyučovali v jedné třídě chlapci a děvčata. 

Dovolím si připomenout skutečnost, že na Slovensku neexistovalo slovenské národní 

školství a proto bych byl opatrný s těmi to výtkami. Tento stav se ovšem se vznikem 

Československé republiky mění a vzniká snaha o koedukaci ve školství.  

Silný vliv a své zájmy v této politické straně měla a prosazovala slovenská 

katolická církev. To lze vidět například na tom, že někteří členové strany v čele 

s předsedou strany byli katolickými knězi. 

                                                 
8 LIPTÁK Ľubomír – Slovensko v 20. storočí, 108 tabuľka 
9 A. Hlinka (*1864 , +1938) 
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Neopomenu zde ani zmínit velmi důležitý politický bod při vzniku první 

Československé republiky, kterým byla pozemková reforma10. Ta ukázala značný rozdíl 

v názorech a snahách řešit tuto velmi potřebnou společenskopolitickou otázku mezi členy 

jednotlivých politických stran. Nejsilněji prosazovala tuto reformu Agrární strana11, která 

se díky schválení a přijetím tohoto zákona stala nejsilnější politickou stranou. Problém 

s touto reformou neměla ani Sociální demokracie či Národní socialisté nebo Lidová 

strana, která ovšem požadovala určité úpravy zákona. Nejhlasitěji lze odpor vysledovat u 

strany HSĽS, která byla proti a tento zákon byl pro ni silným mementem pro odpor vůči, 

aspoň podle jejich mínění, silné proticírkevní politice „Prahy a Masaryka.“ 

Silnou změnou v myšlenkovém a politickém spektru strany byl v roce 1936 

piešťanský sjezd strany. Na tomto sjezdu se strana velmi silně shlédne ve fašistickém 

způsobu vlády se silnou katolickou církví. Za příklad si bere Portugalsko a 

Španělsko.12Dovolím si ztvrdit, že na základě piešťanského sjezdu13 strana opouští ideu 

čechoslovakismu a definitivně se ztotožní s myšlenkou aspoň autonomie pro slovenský 

národ. Je to jeden z podstatných momentů, protože strana začne mluvit o vůdcovském 

principu vlády.  

 Jako důkaz uvádím citát oficiálního ideologa HSĽS dr. Štefana Polákoviča, který 

prezentuje postoj a chování ve společnosti ještě před přijetím „vůdcovského modelu 

vládnutí.“ „Člen strany má vždy súhlasné zmýšľanie s Vodcom národa, teda vedením 

národa. Má dôveru, a to neobmedzenú, v človeka, ktorého národ poveril vedením. Preto 

súhlasí so všetkými jeho rozhodnutiami, lebo je presvedčený, že tieto rozhodnutia stali sa 

v záujme národa. I keď ide o veci, a práve, keď ide o veci, ktoré  nechápe a ani chápať 

nemôže, lebo vedenie národa nemôže vždy so všetkým výjsť na bubon, a tak koná v duchu 

úprav, ktoré vydal Vodca v tej alebo onej veci. Teda člen strany nekritizuje, ale verne 

poslúcha… Člen strany preto vysvetľuje a schvaľuje nariadenia o hospodárení, kroky na 

poli politickom a diplomatickom a disciplinovane sa podriaďuje všetkým úpravám, nech 

sú akéhokoľvek druhu a nech má svoje osobné presvedčenie akéhokoľvek, ktoré 

vydávajú vedúci štátu v záujme jeho trvania a uplatnenia.“14 

                                                 
10 Pozemková reforma – pozemky šlechty a hlavně katolické církve do 150 ha měly být přerozděleny 

drobným rolníkům. 
11 Agrární strana – jedna z nejvyýznamnějších politických stran, pravicově orientována.  

Nejznámnějším představitelem Antonín Švehla. 
12 Portugalsko – Antonio de Oliveira Salazar, Španělsko – Francis Franco  
13 http://www.saske.sk/cas/archiv/3-2004/24Arpat.html 
14 LIPTÁK Ľubomír – Slovensko v 20. storočí, 212 

http://www.saske.sk/cas/archiv/3-2004/24Arpat.html
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Na závěr představení této politické strany bych si zde dovolil přednést myšlenku, 

kterou jsem během svého pobytu v Ružomberku slyšel na zdejší katolické univerzitě. 

Politická strana HSĽS byla po druhé světové válce zakázána a to z více důvodů. Jednak 

pro to, že byla opěrným bodem státu a určitou úlohu mohl sehrát i strach komunistické 

strany. Ale zpět k myšlence a úvaze, kterou prezentoval zdejší vyučující slovenských 

dějin, Dr. Zmátlo. Ta myšlenka byla, kde se dnes nachází, v jakém politickém uskupení 

na Slovensku, voliči této strany? Při dnešním pohledu na Slovensko vidíme převážně 

levicové strany jako například SMER-SD, ale pravicové strany v současném politickém 

spektru moc nenalezneme.  

Jak moc tato strana budí emoce a rozpory, a že nám její zákaz část konzervativně 

smýšlejících historiků, kněží a jiných lidí nerada zapomíná, dokládá například úvaha prof. 

Emílie Hrabovec15, která v televizním pořadu se velmi silně ohradila proti tomu, že HSLS 

je fašistická a naopak Lidová strana byla demokratická.16  

Proto se posuňme do roku 1938, kdy tato strana se stává zcela 

„nezpochybnitelným politickým hlasem“ a její postavení, vliv na společnost stále roste. 

 

1.2 Přelomový rok 1938 

Rok 1938, lze bezpochyby poznačit jako „předvečer“ druhé světové války. Tento 

rok se nesl ve znamení hlubokých otřesů jak politických tak i společenských. Pro 

Československo znamenal obrovskou národní katastrofu, která bude ještě více později 

znásobena v dalších letech.  Politická situace a krize, kterou je zasažena celá Evropa, nám 

může doložit, jak složité události se odehrávaly. České země nebyly výjimkou a silně se 

zde projevovaly protidemokratické či protičeskoslovenské hlasy, které si kladly za cíl 

získat co nejvíce pro svůj daný volební program či politické uskupení.  

 Politická situace na Slovensku byla, aspoň co se týče složení jednotlivých 

politických stran, jednoznačnější než tomu bylo na území Čech, Moravy a Slezska. 

Rozhodující úlohu i v tomto období hrála, podobně jako v dřívějších letech první 

Československé republiky, HSĽS. Její předseda Andrej Hlinka byl neotřesitelnou 

autoritou, kolem které se soustředila celá řada lidí, od pouze konzervativně smýšlejících 

                                                 
15 Emília Hrabovec – profesorka bratislavské Univerzity Komenského.  
16 Televizní pořad / beseda historiků na téma: Jozef Tiso 
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politiků až po politiky či jedince, kteří měli silně blízko svým smýšlením k velmi 

radikálním myšlenkám.  

Stále větší vliv ve svých rukách shromažďoval Dr. Jozef Tiso17 a to nejen proto, 

že byl oficiálním mluvčím strany, ale taky, že zastával pozici místopředsedy tohoto 

politického uskupení. Díky těmto funkcím byl Jozef Tiso mužem, jehož slova měla ve 

straně silnou váhu a jednalo se o člověka, který byl respektovanou autoritou, ačkoliv 

nelze srovnávat jeho postavení a vliv s Andrejem Hlinkou.  

V roce 1938, kdy došlo k Anschlussu Rakouska18 Hitlerovým Německem 

přednesl Jozef Tiso, jako oficiální mluvčí strany, v parlamentě oficiální stanovisko své 

strany k této událost: „HSĽS ako politická reprezentantka slovenského národa 

vyhlasuje, že stojí na stanovisku osobitného slovenského národa, celistvosti 

československého štátu a Československú republiku pokladá za štát, v ktorom sa môže 

plne uplatniť osobitnost slovenského národa…. Vážnosť času žiada, aby sme sa na 

obranu republiky náležite pripravili psychologicky, aby sme v prvom rade zavčasu 

odstránili nedorozumenia medzi Čechmi a Slovákmi, lebo zhoda a svorná spolupráca 

českého a slovenského národa je najistejšou zárukou našej státnej bezpečnosti.“ Tiso 

rovněž tvrdí, že spolupráce s menšinami: „je diktována zásadami křesťanskými, 

záujmom slovenským a celoštátným. Snažíme sa získať menšiny k spolupráci pozitivnej 

a konštruktivnej…, odmietame, aby táto naša snaha bola označovaná jako protištátný 

čin.“19 Fakt, který jistě stojí za zamyšlení je ten, že na jedné straně je možné shlédnout 

v tomto projevu snahu o spojitosti mezi Čechy a Slováky, ale na straně druhé je zde apel 

na menšinovou – národností otázku v Československu, což jsou v tomto období dvě 

zcela protichůdné myšlenky.  

Menšinová otázka v Československu byla hlavním problémem, který se 

nepodařilo vyřešit a plně realizovat ke spokojenosti všech obyvatel země. 

Nejproblematičtěji lze určitě nahlížet na tehdejší požadavky německé menšiny o 

autonomii, protože obývala převážně oblast Sudet, kterou tvořila pohoří, jež utvářela 

přirozenou hranici Československa.  

 V této době, již tuto 3,5 miliónovou menšinu zastupoval předseda SdP20Konrad 

Henlein,21 který již nežádal pouze o autonomii pro Sudetskou oblast, ale jejich připojení 

                                                 
17 1930-1938 – místopředseda (podpredseda strany) 
18 Anschluss Rakouska – 11. – 12. 3 . 1938, připojení Rakouska k Třetí říši.  
19 KAMENEC Ivan – Tragédia politika, kňaza a člověka Dr. Jozef Tiso 1887-1947, 57 
20 SdP – Sudetendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana) 
21 Konrad Henlein – předseda Sdp a posléze  poslanec říšského sněmu. 
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k Hitlerově Třetí říši. Ani tento největší problém nebyl jediný národnostním problémem, 

kterému byla vystavena první Československá republika. Nesmíme zde opomenout ani 

silnou maďarskou komunitu na jižním Slovensku a snahu Maďarské republiky o 

připojení tohoto území do Maďarska. 

 Proto bych si dovolil tvrdit, že výroky výše zmíněné, ukazují na Tisovu 

nejednoznačnost ve vyjadřování a přináší možnosti interpretace projevu tak, že se snažil 

být s oběma hlavními aktéry národnostního sporu „za dobře“. Stálo by jistě za zvážení, 

zda si plně uvědomoval, co svými právě prohlásil, a co tím bylo myšleno.  

 

1.2.1 HSĽS a její stupňující se tlak na řešení slovenské otázky 

V roce 1938 se program strany příliš neměnil od programu strany v dřívějších 

letech. Hlavní postavou strany stále byl Andrej Hlinka. Jozef Tiso díky svému intelektu 

a vzdělání, často vedl jednání s prezidentem a premiérem o požadavku Slováků na 

autonomii. Jeho postoj a členů této strany by vystihovalo heslo této strany pro rok 1938: 

„V novém roku do útoku.“ Heslo by mohlo taktéž znamenat budoucí se stupňující 

požadavky na autonomii. Slovenský historik, který se specializuje na období roku 1938 

a po té Slovenského státu22 Ivan Kamenec k tomuto dodává: „Priamo úmerne so 

stúpajúcou Česko-slovenskou a európskou krízou sa Tisova rétorika pri rokovaniach 

účelovo pritvrzovala. Raz dokonca premiérovi slovenské národnosti Hodžovi23pohrozil, 

že ľudácki senátori, poslanci a zástupcovia opustia parlament, krajinské a obecné 

zastupiteľstvá.“24 

HSĽS během roku 1938 se tlak snažila stupňovat tlak i jinými než agitačními 

způsoby než agitací a politickým vyhrožováním. Dalším způsobem tlaku na pražskou 

vládu byla jednání, která proběhla během měsíců: června, července a srpna, ve kterých 

předseda Andrej Hlinka vedl jednání s předsedou SdP. Za tímto činem je možné 

shlédnout i částečnou myšlenkovou shodu mezi těmito politiky v otázce autonomie pro 

svou menšinu. Stojí za přemýšlením, zda si Andrej Hlinka plně uvědomoval, s kým vede 

jednání a co jaké názory zastává předseda SdP.  

                                                 
22 Slovenský stát 1939-1945 
23 Hodža – Milan Hodža – jedenáctý předseda vlády Československa a první slovenský předseda vlády 

v obodobí 5. 11. 1935 -  22. 9. 1938. 
24 KAMENEC Ivan – Tragédia politika, kňaza a člověka Dr. Jozef Tiso 1887-1947, 58 
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Podstatnou událostí, v rámci politické strany HSĽS, se stal srpen 1938, kdy 

zemřel Andrej Hlinka, který do té doby byl neotřesitelnou autoritou a přirozeným 

lídrem strany. S jistou nadsázkou bych rád podotkl, že Andrej Hlinka měl určité štěstí 

v neštěstí, protože zůstal uchráněn od rozhodování a vývoje Slovenského národa, který 

přijde v dalších letech.  

 Smrt Andreje Hlinky znamenala uvolnění místa předsedy strany, ale kdo se 

přesune na tento post, bylo většině vedení strany zřejmé, ačkoliv probíhaly různé 

stranické spory a hádky, kdo by byl vhodná náhrada za Andreja Hlinku. Začalo se 

ukazovat, že by tím mužem měl být podpředseda strany Jozef Tiso, který již patřil mezi 

významné činitele této strany, a to nejen pro svou stranickou funkci, ale i proto, že 

zastával pozici stranického mluvčího. Rád bych dodal zajímavost: „Tiso sa presunul na 

čelo HSĽS, hoci je príznačné, že nestál v dôvernom kruhu osôb pri Hlinkovej smrteľnej 

posteli.“25 Tato zajímavost by mohla nás vésti k myšlence, jaký mohl být vztah mezi 

Andrejem Hlinkou a Jozefem Tisem? Dovolím si tvrdit, že byl z profesního hlediska 

silně profesionální, ale troufám si tvrdit, že v osobní a neformální rovině se mohli oba 

politici rozcházet i přes to, že Jozef Tiso považoval Andreje Hlinku za svůj politický 

vzor.  

Změna na postě předsedy znamenala, že Jozef Tiso, který již byl ustanoven za 

jako předseda strany, začal vést jednání s prezidentem republiky Edvardem Benešem a 

premiérem Milanem Hodžou o požadavku Slováků na autonomii. Předseda strany podal 

během tohoto roku již třetí paragrafovaný zákon o autonomii pro Slovenský národ.26 

Můžeme si zde položit otázku, jestli si plně Jozef Tiso uvědomoval vážnost doby a své 

požadavky načasoval záměrně do tohoto složitého období, protože jak již víme, tato 

politická strana měla s ostatními politickými stranami, které prosazovali zájmy 

jednotlivých menšin silný politický konsenzus a jejich vzájemné sympatie a pochopení, 

bychom mohli doložit například výrokem a stanoviskem Jozefa Tisa k problémům 

v Sudetech mezi Čechy a Němci. : „Chceme riešiť Česko-nemeckú otázku pokojnou 

cestou, odmietajúc hroziace vojenské rešenie konfliktu.“ 27  

 

                                                 
25 KAMENEC Ivan – Tragédia politika, kňaza a člověka Dr. Jozef Tiso 1887-1947, 59 
26 Třetí paragrafovaný zákon – třetí oficiální požadavek na autnomii Slovenska. 
27 SIDOR Karol – Slovenská politika..II., 249 - 252 
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1.3 Mnichovská dohoda 

 Událost, kterou lze označit za zlomovou, se stala Mnichovská dohoda28. Hlavním 

problém byla naivita politiků za první republiky a to především proto, že státy, které 

považovalo Československo za své spojence a to především Francie, nechalo republiku 

„napospas“ Hitlerovskému Německu. Rovněž bych si dovolil interpretovat tuto dohodu 

jako dovršení snah SdP a jejího předsedy Konrada Henleina.  

 Odtržení Sudetoněmeckých oblastí znamenala z hlediska obrany země silnou 

katastrofu. Sudety tvořili hranici mezi Československem a Německem nebo Rakouskem. 

Nacházely se zde místa, kde cvičila Československá armáda a měla zde své stanoviště. 

Dalším podstatným prvkem obrany byly přírodní podmínky. Při pohledu na mapu je 

zřejmé, že hranici tvořili: na severu Čech Krušné Hory, na jihu Čech Šumava a na Severu 

Moravy Jeseníky. Určitě lze tuto dohodu interpretovat i jako diplomatické selhání 

prezidenta Edvarda Beneše, premiéra a ostatních členů vlády, jak se například domnívá 

politolog a novinář Jan Urban nebo Jan Tesař.29 V důsledku této události došlo k rezignaci 

Edvarda Beneše a ke zvolení nového prezidenta Dr. Emila Háchy.30  

Bylo by zcela špatné si naivní myslet, že se jednalo pouze o odstoupení území 

Hitlerovskému Německu. Velký boj o území vedla Československá republika i se 

sousedním Polskem, které chtělo získat Těšínsko a nelze zapomenout ani na Maďarsko, 

které stále chtělo získat zpět jižní část Slovenska. Události dospěly k tomu, že 

Československo muselo po prohrané arbitráži, která se konala ve dnech 5-10. 11. 1938 

ve Vídni, odstoupit od dalších území, mezi které patřily Těšínsko (Zaolzie), část: Oravy, 

Spíše, Kysuc a Šariš.  

Pokud bychom ztrátu měli vyjádřit statisticky, tak Československo přišlo, kvůli 

Mnichovské dohodě o 41 098 km² svého území a ztratilo 4 879 000 obyvatel.31 

1.3.1  Vznik první autonomní slovenské vlády 

Po výše zmíněných událostech dochází ke vzniku nové československé vlády, 

jejímž předsedou se stává Jan Syrový.32 Podstatnou změnou této vládní změny je, že 

                                                 
28 Mnichovská dohoda – Dohoda o odstoupení pohraničních území především  Hitlerovskému Něnemcku 

podepsána v Mnichově dne 30.9. 1938. 
29 TESAŘ Jan – Mnichovský komplex: jeho příčiny a důsledky. - 255 
30 Emil Hácha – prezident Česko-Slovenskej republiky (1938-1939) a Státní prezident Protektorátu Čechy 

a Moravy (1939 -1945). 
31 ČAPKA František – Dějiny zemí koruny české, 683 
32 Jan Syrový – velitel Českolovenských legií v Rusku a od 4.10. 1938 do 1.12. 1938 předseda Česko-

Slovenské vlády. 
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HSĽS již nefiguruje v tomto kabinetu z důvodu opomíjení řešení požadavků slovenského 

národa na samostatnost. Zároveň nemá HSL´S ani žádného svého zástupce, 

 který by se snažil protlačit její politické návrhy, protože již zcela nesouhlasí s myšlenkou 

společného vládnutí bez autonomie pro Slovenský národ.  

HSĽS proto na nic nečeká a ve dnech: 5. - 6. 10. 1938 svolá do Žiliny zasedání 

širšího předsednictva HSĽS, které přijme a schválí dokument – Žilinskou dohodu. Tento 

dokument obsahuje: „Vládna a výkonná moc na Slovensku sa má okamžite odovzdať do 

rúk slovenskej vlády, preto žiadame okamžite poveriť podpredsedu HSĽS, poslanca dr. 

Jozefa Tisa, aby ako dezignovaný predseda zostavil v dohode s pospísanými politickými 

stranami slovenskú vládu z členov ministrov a navrhlo ju na menovanie. Podpísaní 

prijímajú návrh zákona na decentralizáciu vládnej a výkonej moci tak, ako je k tomuto 

prehláseniu pripojený. Tento návrh má sa prijať a uskutočniť v najkratšom čase, aby aj 

do uskutočnenia prvého bodu tohoto vyhlásenia vládna a výkonná moc dostala sa nielen 

fakticky, ale i právne do rúk Slovákov.“33 Tento dokument byl schválen 6. října 1938 a 

dne 22. 11. 1938 přijat Národním shromážděním, čímž oficiálně vstoupil v platnost.34 

Jak můžeme vidět, tak skrz přijetí Žilinské dohody se z Jozefa Tisa stává předseda 

vlády. Během velmi krátké doby a to tří měsíců, se z pozice místopředsedy a mluvčího 

strany stal nejvyšším představitelem výkonné moci na Slovensku. Svým vlastním úsilím 

se dostal do pozice, která mu asi zpočátku nemusela být vlastní, protože často nevěděl jak 

se správě zachovat. Ivan Kamenec píše: „Bol postavený pred problémy, s ktorými nerátal, 

a ktoré pravdepodobne ani nebol vždy pripravený riešiť. To ho často viedlo k nečakaným 

rozhodnutiam, či prekvapujúcim vyhláseniam, no ešte častejšie k taktizovaniu a najmä 

k hľadaniu východisk v rámci tzv. politiky menšieho zla. Tá však spravidla vyúsťuje do 

bezvýchodiskových situáicí alebo k „politike väčšieho zla“, ktorá bez ohľadu na dobré 

úmysly tragicky poznamenáva aj svojich tvorcov a nostiteľov.“35 

Těmito počiny jsou převážně naplněny snahy slovenských politiků o vytvoření 

autonomní slovenské vlády, která bude rozhodovat o většině poměrů na Slovensku.  Jak 

už nyní víme, nejedná se o poslední změnu ve státoprávním uspořádání v tehdejším 

Česko-Slovensku.  

 

                                                 
33 KAMENEC Ivan – Slovenský štát v obrazoch, 18 – Text žilinské dohody o vyhlášení autonómie Slovenska 
34 Národní shromáždění – nejvyšší zákonodárná sbor v Československu v letech 1918-1939 a 1945-1960. 
35 KAMENEC Ivan - Tragédia politika, kňaza a člověka Dr. Jozef Tiso 1887-1947, 59 – 60  
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2 „Předvečer“ vzniku Slovenského státu 

 Léta 1938 a 1939 se nesly v Evropě ve znamení mnoha politických krizí a 

konfliktů, které z toho plynuly. V těchto letech, kdy vrcholily snahy nacistického 

Německa o rozbití ČSR, dojde k události, kterou lze označit za určitý precedens v tehdejší 

evropské politické krizi. Stane se ta věc, kterou by málokdo očekával, že se na mapě 

objeví zcela nový stát. Stát, který dodnes budí kontroverze. Jedná se o tzv. Slovenský stát, 

nebo jak někteří říkají a užívají: První slovenská republika.  

 Na úvod bych rád uvedl, že velká většina slovenských politiků během první 

Československé republiky, si s myšlenkou vzniku samostatného Slovenského státu vůbec 

nepohrávala. Samozřejmě nemyslím tím zcela radikální křídlo politického spektra. Ale 

ústředním tématem slovenských politických představitelů sdružených ať už HSĽS či 

jiných stranách, snad jen s výjimkou sociální demokracie, byla snaha o autonomní 

postavení v rámci Československé republiky.  

 

2.1  Radikální uskupení HSĽS 

Ovšem již na podzim roku 1938, spolu s přijetím Žilinské dohody, dochází stále 

silněji k myšlenkám na vytvoření samostatného slovenského státu, který budou si 

spravovat Slováci sami. Osobou, která se silně o zmíněnou myšlenku zasazovala, byl 

Vojtěch Tuka.36 Byl to tento muž, který stál za vznikem dodnes velmi diskutovaných 

polo-vojenských skupin, které se nazývaly Hlinkové gardy (HG).37 

Tato skupina radikálů, se snažila velmi silně na sebe upozorňovat a získat si 

příslušný respekt a autoritu. Jako přiklad si dovolím uvést různé její akce proti 

židovskému obyvatelstvu či projevy výtržností. Dokonce vše došlo, tak daleko, že se 

smutným faktem stalo, že členové HG: „sa viackrát účastnili na vraždách židovského 

obyvateľstva.“38 

 Hlinkova garda tak mohla velmi dobře sloužit jako prostředek pro uplatnění 

politické moci a taky jako organizace, o kterou se mohla autonomní slovenská vláda 

opírat, ačkoliv bych velmi nerad dával do souvislosti autonomní slovenskou vládu dle 

                                                 
36 Vojtěch Tuka – vůdce radikálního křídla HSĽS, který byl často označován za „šedou eminenci“ strany. 

Za zajímavé lze označit, že roku 1929 byl vyloučen ze strany v rámci tzv. „Tukovej aféry“, ve které byl 

shledán vinným z koloborace s Hortiovým Maďarskem.  
37 Hlinkova garda – polovojenská organizace v rámci HSL´S. 
38 SOKOLOVIČ Peter – Hlinkova Garda, 9 
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Žilinské dohody a Hlinkovu gardu.  Rozdíl ve smýšlení mnoha politiků a příslušníků 

jedné nebo druhé strany je zcela logický a zřejmý.  

Příslušníci HG v čele s jejím velitelem Jozefem Tisem chovali silné sympatie 

k autoritativnímu režimu a někteří i k politice a postojům Adolfa Hitlera v Německu. 

Problém, který se zde začíná velmi silně ukazovat, je ten, že mnoho příslušníků HG začalo 

hledat prostřednictvím agentů, kteří byli nacistickým Německem nasazeni na území 

Slovenska, podporu pro své politické ambice a cíli v nacistickém Německu.  

Tuto situaci vnímal stejně i předseda první slovenské autonomní vlády Jozef Tiso, 

a proto začal vyvíjet silnou snahu o podporu v Německu. „V polovici októbra 1938 

navštívil v sprievode Ferdinanda Ďurčanského39 nemeckého ministra zahraničných vecí 

Ribentropa40, aby ho požiadal o podporu v slovensko-maďarskom spore.“41 Příslušníci 

třetí říše si velmi rychle uvědomili, že skrz otázku slovenskou otázku mohou dosáhnouti 

rozbití ČSR a z politického a mocenského postavení mohou získat velmi dobrého, 

loajálního a vděčného partnera ve velmi strategickém prostoru.  

Ovšem ani příslib ministra Ribetropa neměl, jak uvidíme, vliv na rozhodnutí ve 

kterém muselo Slovensko, v rámci slovensko-maďarského sporu, odevzdat Maďarsku 

oblasti na jihu země, ve kterých žila převážně maďarská menšina, čímž ztratilo více než 

800 000 obyvatel.  Tato rozhodnutí, která vycházela z Mnichovské dohody, nazýváme 

Vídeňskou arbitráží. Verdikty o odstoupení byly vyneseny dne 2. 11. 1938 a přinesly silné 

zklamání nejen pro samotného Jozefa Tisa, ale i pro ostatní politické představitele 

slovenské scény. Jozef Tiso na to reagoval: „na slovenskom národe spáchaná bola veľká 

krivda….nedá sa nič robiť, iba pracovať.“42 Viníky Jozef Tiso našel velmi rychle, a co je 

překvapivé neviděl jich pouze v Německu a Itálii, ale v ostatních zemí. Jak dodává, že 

vinu hledá: „v tých politikoch, ktorí za posledných dvadsať rokov rozhodovali bez našej 

účasti a vôle o našom osude.“43 

 

2.2  Spojení a zrušení ostatních politických stran 

 Prohraná vídeňská arbitráž měla velký vliv na události na Slovensku. Autonomní 

vláda začala velice rychle zavádět prvky autoritativního režimu. Jako příklad zavádění 

                                                 
39 politik, který se nespokojil pouze s autonomii, ale žádal úplnou separaci od ČSR 
40 Joachim von Ribbentrop – ministr zahraničních věcí třetí říše. 
41 KAMENEC Ivan – Tragédie politka, kňaza a člověka, Dr. Jozef Tiso 1887 – 1947, 64 
42 tamtéž, 66 
43 tamtéž, 64 
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prvků autoritativního režimu by nám mohla sloužit snaha členů HSĽS o sloučení 

ostatních stran s touto stranou. Samozřejmě se oficiálně nejednalo o sloučení, ale ostatní 

strany byly vyzvány na vstup. Za tímto krokem však nelze sledovat pokus o vytvoření 

silné strany na základě demokratických principů, ale snahu o zničení ostatních politických 

stran. Logickým aspektem vzheledem na politickou profilaci země bylo zrušení 

židovských a levicových stran v čele se sociální demokracií.  

 Jako dovršení snah o autoritativní způsob vlády jsme povinni uvést volby do 

SSK44, které se konaly v prosinci roku 1938. Zde mohla kandidovat pouze jedna strana. 

Jozef Tiso se rozhodl toto potlačení ohájit způsobem, který je velmi typický pro 

autoritativní režimy a to nejen v Evropě. Dovolím si proto zde uvést způsob jeho 

obhajoby, která se nazývala o vůli lidu, jenž prezentoval o dva měsíce dříve, než byly 

volby, ale rozhodně jeho řeč neztrácela nic na planosti a myšlence proč došlo k zákazu 

ostatních politických stran v prosincových „volbách“: „Je mi zadosťučinením, že nie ja 

žiadam, aby politické strany šli do čerta, a som šťastný, že môžem tlmočiť vôlu a hlas 

ľudu: my chceme jednu stranu a jednu legitimáciu.“45 

  

                                                 
44 SSK – Sněm Slovenské krajiny 
45 KAMENEC Ivan – Slovenský štát v obrazoch, 22 
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3 Vznik slovenského státu 

 Zpočátku se rok 1939 nesl ve znamení konfrontací a sporů mezi vládou, která 

sídlila v Praze a autonomní slovenskou vládou. Během ledna a února začaly tyto spory 

postupně gradovat, proto na počátku měsíce března se rozhodla vláda v Praze zasáhnout 

a situaci na Slovensku řešit. Co bychom mohli označit za menší problém je ten, že se 

Československá vláda rozhodla konzultovat své problémy s Berlínem.46 Podpora, kterou 

částečně dostala Československá vláda, nebyla moc platná, protože Berlín měl již jiné 

úmysly a hodlal Slovensko využít jinak, jak se o tom zmiňuji výše.  

 Události po té začali velmi rychle nabírat na síle a dne 9. 10. 1939 byl vyhlášen 

na Slovensku výjimečný stav. Prezident republiky Emil Hácha odvolal Jozefa Tisa 

z pozice předsedy vlády a na jeho místo dosadil Karola Sidora.47 Armáda obsadila 

všechny podstatné nástroje pro výkon moci, jako jsou úřady a železnice apod. Vyhlášení 

výjimečného stavu bylo ovšem provedeno velmi neprofesionálně. Veřejnost to velmi 

silně vnímala a přijímala si ho jistými rozpaky, protože v něm cítila snahu o narušení 

autonomie Slovenska.48 

 

3.1 Události března roku 1939 

 V tento den se konala, v době kdy již byla nevyhnutelným řešením v Evropě válka, 

schůze mezi představiteli Autonomní slovenské vlády na čele s novým premiérem 

Karolem Sidorem a představiteli nacistického Německa, kteří se snažili vyřešit problém, 

který vznikl na základě vyhlášení výjimečného stavu a s tím spojenou tzv. slovenskou 

otázku, která neustále rezonovala mezi vládou v Praze a autonomní vládou na Slovensku.  

 Lze jistě souhlasit s tím názorem, že nyní mělo Německo všechny karty ve svém 

rukávu a snaha o rozdělení ČSR nyní byla na pořadu dne. Proto tohoto dne navrhla Karlu 

Sidorovi, aby vyhlásil odtrhnutí se Slovenska, to však on neprovedl, protože 

argumentoval německé straně tím, že tento krok nemá oporu v ústavě.  

                                                 
46 KAMENEC Ivan – Slovenský štát v obrazoch, 26  
47 Karol Sidor – Slovenský politik a novinář, krátkodobý predseda slovenské autonomní vlády. 
48 KAMENEC Ivan – Tragédie politka, kňaza a člověka, Dr. Jozef Tiso 1887 – 1947, 69 
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3.1.1 13. březen 1939  

 Jozef Tiso se po svém odvolání stahuje do pozadí. Nejdříve pobývá v jezuitském 

klášteře v Bratislavě a po té se vrací do své farnosti, kde je stále veden jako kněz – 

Bánovce nad Bebravou. Celou situaci, která probíhá, samozřejmě sleduje, ale má zprávy, 

kterým nevěří. Jak je známo, tak již 13. března se vydá do Bratislavy jako předseda HSĽS. 

O to více je překvapen, když mu během tohoto dne je předán německým velvyslancem 

na Slovensku list, ve kterém je pozván, aby ještě v tento den odcestoval do Berlína za 

tehdejším vůdcem třetí říše – Adolfem Hitlerem.49 

 „V Berlíně ho predvečer 13. marca 1939 prijali s diplomatickými poctami 

patriacimi hlave štátu. Rokovania s Ribbentropom a Hitlerom prebiehali v hrozivej 

atmosfére strachu a neistoty. Nacistickí lídri Tisovi oznámili, že III. ríša obsadí 

v najbližších hodinách Čechy a Moravu, no o Slovensko nemá záujem a necháva ho 

svojmu osudu. V praxi by to znamenalo, že slovenské územie si rozparcelujú Maďarsko, 

Poľsko, a niečo by si přičlenilo aj samo Nemecko. Hitler však „veľkodušne“ ponúkol 

Tisovi prijateľné riešenie: nech sa ešte pred zásahom nemeckej brannej moci Slovensko 

odtrhne od Česko-Slovenska a vyhlási samostatný štát, ktorý bude III. ríša garantovať. A 

aby to šlo rýchlejšie ponúkol mu možnost uskutočniť tento štátoprávný akt cez berlínský 

rozhlas. Tiso takúto formu však odmietol ako neústavné riešenie, a preto telefonicky so 

súhlasom prezidenta Háchu zvolal na 14. marca na 10. hodinu prepoludním do Bratislavy 

zasadnutie Snemu Slovenskej krajiny. Führer súhlasil, no zároveň výhražne dodal, že celý 

štátoprávný akt musí prebehnúť bleskovo – do 12. hodiny budúcého dňa, inak neberie 

zodpovednosť za ďalší vývoj. Tiso ho ubezpečil – zrejme viac zo strachu než 

z presvedčenia, že v slovenskom narode se nezklame.“50  

3.1.2 14. březen 1939 a vyhlášení nového Slovenského státu 

 Po návratu z Berlína se ve znamení rychlosti a hlavně strachu konalo zasedání 

Sněmu Slovenského krajiny. Na počátku dochází k přečtení návrhu Německa o 

uspořádání poměrů na Slovensku. Na nátlak Třetí říše dochází k odstranění premiéra 

Karola Sidora a na jeho místo přichází nebo by spíše bylo správné užít slovo, vrací se, 

Jozef Tiso.   

                                                 
49 KAMENEC Ivan – Tragédie politka, kňaza a člověka, Dr. Jozef Tiso 1887 – 1947, 69 
50 KAMENEC Ivan – Slovenský štát v obrazoch, 26 
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 Napětí a strach se nese během celého jednání. Po přečtení návrhu by se dalo 

očekávat hlasování o daném návrhu, jak tomu bývá zvykem.  Ovšem to nenastane, 

protože strach ze síly a moci Německa byl tak obrovský. Vyhlášení o vzniku státu rovněž 

nebylo provedeno klasickým způsobem. Asi si každý z nás představí, nějaké vyhlášení 

premiéra nebo prezidenta, o kterém se po té hlasuje. Zde to však proběhlo způsobem 

takovým, ale jako schválení bylo bráno, že všichni povstali a zazpívali píseň Hej 

Slováci.51 

 V knize Slovenský štát v obrazoch má její autor Ivan Kamenc vzpomínky 

účastníka tohoto shromážďení Pavla Čarnogurského: „Otvorením snemu sa zniesla na 

poslanecké lavice ťažká, až dusivá nálada. Každý z nás vedel, že vyhlásením slovenskej 

štátnej samostatnosti sa staneme len nástrojom Hitlera, nie vyjadrovateľmi vôle 

národa.“52 

 Na této výpovědi bych rád doložil svou úvahu a to, že některým představitelům, 

či spíše členům, mohlo začít docházet, jak snahu, kterou vložili do vyhlášení autonomie, 

se jim začíná stávat osudná. Skrz autonomii očekávali možnost sebeuplatnění 

Slovenského národa, ale najednou mají politický stav, který nikdy za posledních více než 

500 let pro Slovenský národ neexistoval. Ovšem tato vlastní stát, jak můžeme vidět je 

pouze vlastní naoko, protože jak se dočteme podle výše zmíněného výroku je logické, že 

jsou „vděčným“ státem svému „stvořiteli.“ Tato myšlenková úvaha mne vede k jedné 

možná i částečně provokativní úvaze a otázce, zda si tehdy slovenští členové HSĽS 

položili otázku, zda jim úsilí o autonomii během první i druhé republiky skutečně stálo 

zato?    

 

3.1.3 Schválení vzniku nového státu ostatními státy 

 Od 14. 3. 1939 lze na mapě spatřit nový stát, který budil silné rozpaky mezi 

stávajícími státy, ale nakonec byl přijat a schválen.  Schválen byl těmito státy: Německo, 

Itálie, Francie, Anglie, Japonsko, SSSR, Polsko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, 

Rumunsko, Belgie, Chorvatsko…. Jedinou velmocí, která tento stát neschválila, byli 

USA.  

 

                                                 
51 Hej Slováci – Slovenská hymna od roku 1939 – 1945 – 1. sloka: Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč 

žije, Dokiaľ naše verné srdce, za náš národ bije… .  
52 KAMENEC Ivan – Slovenský štát v obrazoch, 28 
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3.2 Právní dokumenty vydané po vzniku Slovenského státu 

 Hned po vzniku nového státu bylo potřeba a to primárně vyřešit právní otázku. 

Aby zde nezavládla anarchie, tak zpočátku v prvních dvou týdnech uplatňovalo česko-

slovenské právo. Tento princip, však nevydržely dlouho. 

 Již dne 24. března 1939 vyšlo v platnosti Vládní nařízení: O zaisťovacom 

uväznení nepriatelov Slovenského štátu. V paragrafech 1 a 2 se píše: „Minister vnútra sa 

zmocňuje, aby dal väzbou zaistiť osoby, ktoré doterajšou činnosťou vzbudili a vzbudzujú 

vážnu obavu, že budú prekážkou v budovaní Slovenského štátu. Na tento cieľ minister 

vnútra zriadi zaisťovací tábor, v ktorom sú väzni povinní i telesne pracovať na 

všeužitočných prácach.“53 Zde lze již plně vidět první prvky autoritativního způsobu 

v praxi a to potrestáním těch, kteří nesouhlasili se vznikem státu.  

3.2.1 Ústava Slovenského štátu 

 Jozef Tiso se do premiérské funkce dostal samovládně a na nátlak Německa. 

Postupem vývoje během jednotlivých týdnů po vzniku státu dochází ke konci principů 

parlamentní demokracie a nástupu autoritativního způsobu vlády a parlament je nahrazen 

rozhodnutím vlády. Tento čin vyplýval i z podstaty jednotlivých dokumentů a hlavně 

z ústavy.  

Základním právním dokumentem státu jsou zákony a z nich nejdůležitějším 

zákonem, s nejvyšší právní silou, je ústava. Tato ústava se projednávala dne 21. července 

1939 na zasedání Sněmu slovenské krajiny a byla jednohlasně přijata a dne 31. července 

1939 byla tato ústava vydána. Inspiraci pro vznik této ústavy byla země jako Itálie, 

Španělsko nebo Portugalsko, tedy v zemích s fašisticko-autoritativním pojetím vlády. 

Nemohu zapomenout i na jeden velmi důležitý zdroj a těmi byly papežské encykliky, se 

kterými byl Dr. Jozef Tiso velmi dobře seznámen a velmi pečlivě se těmto myšlenkám 

papežů věnoval.  

 Rád bych zde zmínil preambuli ústavy Slovenského štátu.54„Slovenský snem sa 

uzniesol na tejto ústave: Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa 

udržal na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou Jeho, od ktorého pochádza 

všetká moc a právo, zriadil si svoj slobodný slovenský štát. Slovenský štát združuje podľa 

prirodzeného práva všetky mravné a hospodárske sily národa v kresťanskú a národnú 

                                                 
53 http://www.upn.gov.sk/data/32_1939.pdf, vyhledáno 29. 9. 2016 
54 Kompletní znění ústavy slovenského státu naleznete v přílohách.  

http://www.upn.gov.sk/data/32_1939.pdf
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pospolitosť, aby v nej usmernil sociálne protivy a vzájomne sa križujúce záujmy všetkých 

stavovských a záujmových skupín, aby ako vykonávateľ sociálnej spravodlivosti a strážca 

všeobecného dobra v súladnej jednotnosti dosiahol mravným a politickým vývojom 

najvyšší stupeň blaha spoločnosti i jednotlivcov.“55 

Jako silně zarážející zde může působit úsek: „pocháza od Jeho, lebo on si zriadii 

svoj slobodný Slovenský štát….“ Tímto odkazem, bych chtěl ukázat, že Jozef Tiso a jeho 

kolegové povyšují tento nově vzniknutý státní útvar na něco nadpřirozeného, něco co je 

přímo od Boha dáno, ačkoliv bylo většině tehdejších příslušníků patrné, že stát vznikl, 

hlavně kvůli úsilí Německa, takže tuto tendenci a povyšování na něco „mystického“, něco 

co překračuje hranici lidského rozumu, si dovolím považovat z hlediska historiografie, 

dobového kontextu a důvodu vzniku za zcela nesmyslnou a do budoucna za silně 

problematickou a omezující.  

Tím, že Slovenský stát přijal ústavu, měl bych nyní nazývat tento státoprávní útvar 

republikou. Zde však si dovolím tento název neužívat, protože si myslím, že zde chybí 

základní republikánský princip a to je demokracie, která například umožňuje existenci 

jiných politických stran. A ještě jeden důvod, který mne k tomu vede je ten, že současná 

Slovenská republika se neodvolává ve své preambuli v ústavě na existenci tohoto státu a 

nepovažuje se za jeho „pokračovatelku“. 

 

3.2.2 Způsob státní správy a výkonu moci 

 Na základě ústavy byly definovány tyto čtyři orgány jako zdroj výkonné a 

zákonodárné moci: „snem, vláda, prezident, štátná rada.“56  

 Sněm byl nejvyšší zákonodárný orgán ve státu. Hlasovalo se zde o různých 

návrzích, ale podobně jako tomu je u jiných autoritativních režimů, bylo zcela zapotřebí, 

aby tento sněm vystupoval jednotně, či bych si dovolil použít slovo jednomyslně. Měl 

celkem 80 členů, kteří byli voleni na 5 let. Zde bych rád zmínil zajímavost, že v roce 1943 

měli proběhnout volby, ale ty neproběhly, protože se jednalo o věc, která byla silně 

radikálnímu křídlu politického spektra na Slovensku nepohodlná, a proto bylo od této 

akce upuštěno.  

 Dalším podstatným zdrojem pro výkon moci na základě ústavy bylo zřízení 

jednotlivých ministerstev. Celkem jich bylo zřízeno osm: „vnútra, zahraničie, obrana, 

                                                 
55 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf, vyhledáno 29. 9. 2016 
56 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf, vyhledáno 29. 9. 2016 

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf
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pravosúdie, financie, hospodárstvo, doprava a verejné práce, školstvo a osveta.“57 Vznik 

ministerstev a způsob samosprávy nebyly ničím novým, jak by se někomu mohlo zdát. 

Za takto krátký čas není nikdo schopen vymyslet „nový“ způsob samosprávy, což se stalo 

i zde, kdy se i zdejší představitelé státu opírali o systém, který zde byl již první světovou 

válkou. Dovolím zde připomenout i zajímavost, že první Československá republika měla 

po odstranění dualismu v rámci vzniku první Československé republiky, ve správě 

převážně „rakouský model“, který zde byl již po dlouhou dobu s většími úpravami zažitý 

a to od dob Bachovského absolutismu58. 

 Na vrcholu společenského postavení stál prezident. Tím byl po celou dobu trvání 

státu Jozef Tiso. Prezident měl vysoké pravomoci. Nejen, že zastupoval stát navenek, ale 

i zpočátku jednal spolu s vládou a podílel se nejen na výkonné, ale i na zákonodárné moci. 

Je potřeba zmínit, že pravomoci prezidenta se postupně rozšiřovaly, protože radikální 

členové HSĽS se snažili o zavedení vůdcovského principu moci.  

 Poslední orgán, který je zde potřeba zmínit, byla Státní rada. Jednalo se o radu, 

která měla poradní hlas, mohla navrhovat různá doporučení. Nesouhlasím s tvrzením, že 

se jednalo o bezvýznamný orgán, protože dle ústavy se prezident zodpovídal ze svého 

jednání Státní radě a ona jediná ho mohla stíhat za vlastizradu, což byl jediný čin, za který 

mohl být prezident trestně stíhán. Zajímavostí je, že se členové orgánu nevolili. Proto nás 

nepřekvapí, že členy tohoto orgánu byli významné osobnosti tehdejší republiky.  

 Dovolil bych si zde přidat svoji vlastní úvahu, která se zaobírá existencí jednoho 

dovětku k ministerstvu. Jedná se o dovětek, který patří do názvu ministerstvo školství a 

osvěty. Dovolím si tvrdit, že poslední slovo ve mně silně evokuje princip ovlivnění 

myšlení obyvatelstva., který je velmi typický nejen pro tehdejší autoritativní režimy.  

Osvěta nebo chceme-li propaganda je podstatným zdrojem pro udržení ve snaze zabránit 

lidem v úvaze o změně a vlastní nedokonalosti v oblasti vládnutí. Je otázkou, zda za tímto 

zřízení nestál i ten fakt, že ve výkonné moci v nacistickém Německu měl úřad pro 

propagandu své neodmyslitelné zastoupení. Josef Goebbels59 patřil mezi jedny 

z nejlepších propagátorů politiky a osobnosti vůdce nacistického Německa. Velmi 

zajímavé by bylo zjistit, jak a případně kolik mohla německá propaganda ovlivňovat 

postoje a smýšlení tehdejších obyčejných občanů na počátku Slovenského státu? 

                                                 
57 KAMENEC Ivan – Slovenský štát v obrazoch, 37 
58 Bachovský absolutismus – systém moderní správy, který zavedl v 50. letech 19. století tehdejší ministr 

vnitra Alexander Bach.  
59 Josef Goebells – ministr propagandy nacistického Německa. 
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3.3  Postavení židovského obyvatelstva 

 Samostatnou kapitolu bych rád věnoval pravděpodobně nejproblematičtější 

otázce v rámci tohoto státoprávního útvaru a to postavení židovské menšiny. To je častým 

předmětem kontroverzí a sporů jak mezi historiky, tak i mezi různými politickými 

stranami nebo společenskými organizacemi.  

 Na počátku bych rád uvedl a zopakoval, že kvůli vzniku Slovenského státu a jeho 

návaznosti v politické otázce na Třetí říši, bylo logické, že tato otázka se bude řešit 

v souladu s politikou tehdejšího nacistického Německa.  

 Již 18. dubna 1939 vyšlo v platnosti vládní nařízení č. 63: „o vymedzení pojmu 

žida a usmernení počtu židov v niektorých povolaniach.“60 Je zde psáno o pojmu žid a 

kdo naopak má právo na výjimce, kterou ovšem musí schválit vláda. Důležitým aspektem 

tohoto nařízení je vymezení kolik % židovského obyvatelstva smí pracovat v různých 

profesích, především těch velmi významných. Například je vzpomenuto, že pouze 4% 

z celkového počtu židovského obyvatelstva mohlo býti advokáty. Toto je další z procesů, 

ve kterém, lze částečně vidět vzor v Německu, za účelem odstranění židovských obyvatel 

z veřejného života státu.  

 21. dubna 1939 vchází v platnost vládní nařízení č. 150: „o úprave vojenskej 

povinnosti židov.“61 V tomto nařízení dochází k tomu, že se příslušníkům židovského 

etnika zakazuje vykonávat vojenskou službu.  

 

3.3.1. Ústava a zmínka v ní o židovském – náboženském postavení 

 Rád bych se zde v této kapitole zmínil o rovněž o ústavě ve spojení s židovskou 

otázkou. Co mne přijde jako silně zarážející je ten fakt, že podle: 

 „HLAVA JEDENÁSTÁ – Církev:  § č. 88 Každému sa zabezpečuje právo voľne plniť 

náboženské povinnosti, nakoľko to neodporuje ustanoveniam zákona, verejnému 

poriadku a kresťanským mravom. §89:  Všetky cirkvy a náboženské spoločnosti uznané 

štátom sú verejnoprávnymi korporáciami, s vlastnou správou a vlastným majetkom.“62  

 V § 88 a 89 se píše náboženské společnosti uznané státem, ale stát povoloval  

a silně prosazoval katolickou církev. Zavání mi to způsobem, kdy „naoko“ se jedná  

                                                 
60 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/18-apr-1939.pdf, vyhledáno 29. 9. 2016 
61 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-z.pdf, vyhledáno 29. 9. 2016 
62 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf, vyhledáno 29. 9. 2016  

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/18-apr-1939.pdf
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-z.pdf
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf
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o povolený způsob vyznání, ačkoliv je každému účastníkovi jasné, že tento způsob je 

zcela v rozporu s tehdejším myšlenkovým pochodem představitelů Slovenské státu.  

 Tyto dokumenty k židovské otázce byly vydány během roku 1939. Další právní 

dokumenty k této otázce budu dávat, jak budou postupně vydány v jednotlivých letech.  

 

3.4  Postavení policie ve Slovenskom štátě 

 Způsob státní správy, který byl pro Slovensko typický, je způsob správy pomocí 

žup63, na který byli na Slovensku zvyklý ještě z dob Uherska. Slovenský stát zrušil 

krajinskou správu, kterou známe z dob existence Československa, a vrátil zde systém 

župní správy. Jelikož si přál „mít vše pod kontrolou“ a policie nebyla složkou župní 

správy, rozhodl se tento stav změnit. 

 A tak tato skutečnost vedla vládu, aby dne 13. prosince 1939 vydala: „o vracení 

policajných riaditeľstiev a policajných úradov do organizácie župných a okresných 

úradov.“64 Nařízení mělo vést k větší kontrole státu nad tímto represivním orgánem.  

 Rád bych zde zmínil, že župané65 se stali přímými nadřízenými policie a mohli 

rozhodovat o personálním obsazení jednotlivých postů, což v dnešní době zpětně 

vzbuzuje jisté pochybnosti o oprávněnosti a vhodnosti tohoto vládního nařízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Župa – dnes: Vyšší územní celek (Vúc) 
64 http://www.upn.gov.sk/data/314_1939.pdf, vyhledáno 29. 9. 2016 
65 Župan - hejtman 

http://www.upn.gov.sk/data/314_1939.pdf
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4 Rok 1940 

 Rok 1940 se již naplno nesl v bojích druhé světové války, na kterou se Evropa 

kvůli různým společenským a politickým důvodům připravovala již delší dobu. 

 Jako příklad můžeme uvést vítězná tažení a následná obsazení území jednotlivých států, 

kterými jsou: Norsko, Nizozemí, Belgie, Lucembursko a Francie. Německo v tomto roce 

potvrzuje své dominantní postavení na armádním poli a na evropském kontinentu 

neexistuje armáda, která by byla schopna čelit nebo odolat německému náporu.  

 Pro Slovenský stát jistě přinášela úspěšná nacistická expanze, myšlenku 

správného rozhodnutí, že vznik státu díky podpoře, úsilí a síle Německa byla správná idea 

a že rozhodnutí o bezpodmínečné spolupráci bylo nejlepším možným řešením.  

 Ekonomická síla a produkce bylo různorodá. Lze konstatovat, že v rámci 

válečného a zbrojního průmyslu byla silná, protože německá armáda potřebovala velké 

dodávky válečného materiálu. Ovšem zemědělská produkce na Slovensku byla silně 

omezena. Slovensko po ztrátě území, které připadlo Maďarsku, ztratilo svou 

nejúrodnější část území a v důsledku toho docházelo k problémům s dostatečnou 

nabídkou potravin pro obyvatele na Slovensku. 

 Nejen kvůli výše uvedeným podmínkám a válečnému stavu v Evropě bylo 

zapotřebí získat „nový“ kapitál. Vzhledem k již zmíněným okolnostem vzniku nového 

státu došlo k tomu procesu arizace židovského majetek.66  

4.1 Arizace židovského majetku 

 Počátek procesu arizace lze spatřovat již na podzim v roce 1939 na základě 

různých vládních omezení a nařízení, avšak konkrétní výkon a realizace započnou v roce 

1940. Důvodem nebyl pouze antisemitismus, ale i snaha o získání většího majetku pro 

stát. 

 

 

 

                                                 
66 Árizace židovského majteku – sebrání movitého a posléze i nemovitého majetku židovské skupině 

obyvatel. 
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4.1.1 První fáze arizace majetku – evoluční fáze67 

 První fázi arizace majetku nazýváme evoluční a započala již během konce roku 

1939 a počátku roku 1940. V první fázi arizace docházelo ke sporům mezi dvěma křídly 

v rámci HSĽS. Jedno křídlo prezentovali radikálové, které vedl Vojtěch Tuka a druhé 

 tzv. umírněné je prezentováno Jozefem Tisem. Radikálové požadovali okamžitou a 

rychlou arizaci majetku. Naopak umírnění byli proti a jako své námitky nejčastěji 

předkládaly, že při urychlené arizaci dojde ke snížení hospodářského růstu. Lze zde 

ovšem nalézt i jistou shodu mezi tábory a to v tom, že židé mají být vyloučeni z veřejného 

života.  

Zmínil jsem názorovou různorodost jednotlivých politických skupin v rámci 

HSĽS. Zcela podstatným krokem pro další arizaci se staly připomínky, které vypracoval 

Augustin Morávek68, a které nalezly silnou podporu radikálů a které i akceptoval 

Vojtěcha Tuka. Dovolím si konstatovat, že Augustin Morávek se tímto krokem stal 

silným spojencem s vůdcem radikálního křídla. Připomínky byly přijaty a dostaly se proto 

do vládního návrhu.  

Radikální politické spektrum bylo silně nespokojené s prací úřadů, které měli 

 na starost otázky arizace majetku. Těmi úřady byly: ministerstvo hospodářství  

a ministerstvo vnitra. Kvůli těmto nespokojenostem začali radikálové vyvíjet nátlak  

na tyto výše uvedená dvě ministerstva. Jakmile však zjistili, že nejsou schopni vyvinout 

dostatečný nátlak, rozhodli se zřídit: Hospodárskou úradovňu předsedy vlády. Do čela 

tohoto orgánu byl na žádost radikálů dosazen Augustin Morávek.  

4.1.2 Přijetí prvních zákonů o arizaci 

Dne 22.2 1940 byl přijat zákon č. 46/1940 Sl., který bývá nazýván jako 

pozemková reforma. Ačkoliv by se nám mohlo na první pohled zdát, že zákon je brán 

obecně jako „reforma“, tak tento zákon byl namířen proti židovskému obyvatelstvu. 

Zákon židům zakazoval: „nadobúdať vecné práva na poľnohospodárske nehnuteľnosti, 

pôdu kupovať, darovať alebo brávať do árendy. O vyvlastnení židovskej pôdy  

bez náhrady sa nehovorilo, každý židovský poľnohospodársky majetok bol vykúpený 

Štátnym pozemkovým úradom na ciele pozemkovej reformy. Vykúpená pôda bola 

rozdelená za finančnú úhradu jednotlivým uchádzačom. Záujemca o arizáciu 

                                                 
67 http://www.upn.gov.sk/arizacie/fazy-arizacie.php, vyhledáno 29. 9. 2016  
68 slovenský politik, spolupracovník Vojtěcha Tuky 

http://www.upn.gov.sk/arizacie/fazy-arizacie.php
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poľnohospodárskej pôdy musel skôr, ako mu ŠPÚ pridelil pôdu, zložiť 50 % prídelovej 

ceny na účet Fondu pre pozemkovú reformu, zvyšok ceny mal zaplatiť po prídele.“69 

Samotné schválení arizace majetku přišlo na řadu 29.2, ale schváleno a přijato 

nebylo. Důvod proč tomu taky bylo, je ten, že Jozef Tiso se rozhodl tento zákon vetovat. 

Pokud by si někdo myslel, že za tím byla morální stránka a jistá reflexe ve svědomí,  

byl by na omylu. Důvod proč tomu tak bylo, je ten, že se Jozef Tiso obával, a zcela 

logicky, co se bude dít s majetkem, který bude arizován. Začal proto vyvíjet snahu  

o založení jakého si arizačního fondu, do kterého by se mohl majetek ukládat, aby se 

k němu mohli dostat i méně majetní arizátoři.70  

Jozef Tiso, proto začal vyvíjet úsilí a hledal pomoc v bankách, ve kterých žádal  

o finanční prostředky k založení fondu. Banky ovšem tyto jeho žádosti odmítli a nechtěli 

poskytnout jakékoliv finanční prostředky. Za jejich silně odmítavým postojem byla silná 

nedůvěra v proces arizace a v neposlední řadě i pochybnost a nedůvěra ve všechny právní 

nařízení, které se vztahovaly k samotné arizaci.  

 Jakmile Jozef Tiso nezískal úvěr v komerčních bankách, žádal o garanci 

slovenskou národní banku. Ta však, podobně jako komerční banky, viděla v garancích 

něco zcela nesmyslného, a proto se jednoznačně postavila proti jakýmkoliv garancím ze 

strany státu.  

I přes výše uvedené rozepře, neshody a problémy byl zákon dne 25. 4. 1940 

schválen jako Zákon č. 113/1940 Sb…  V platnost vstoupil dne 1. 6. 1940 a platil pouze 

tři měsíce. Tento zákon bývá známý též jako „prvý arizační zákon“. Tento zákon 

zakazoval židům a židovským sdružením: zřízení nových podniků, jako i přebírání stále 

ještě existujících podniků. Zavedl pojem židovský podnik a určil, které podniky zde 

náleží i jak se s nimi má dále nakládat. Nařídil, aby všechny tyto podniky byli viditelně 

označeni nápisem „židovský podnik“. Oznámil, že tyto podniky mají být zlikvidované 

anebo arizované. Zavedl pravidla postupu pro arizátory.71 Výkon tohoto kroku podle 

zákona vykonávalo ministerstvo hospodářství a župní úřad. Postupem času se výkon této 

moci přesunul z centrální na regionální či obecní úroveň.  

                                                 
69 CAMBEL Samuel, Slovenská dědina 1938 – 1944, 48 
70 Arizátor – člověk, který vykonával arizaci. Nebylo vyjímkou, že byli členy HG.  
71 Slovenský zákoník 1940, zákon č. 113/1940 Sl.  
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 Arizace byla prezentována, jako krok, který měl znamenat prodej majetku 

křesťanskému občanovi. Tím, že byli podniky Podle údajů UPN bylo během tohoto 

období zarizováno celkem asi 50 židovských podniků.72 

 

4.2 Salzburské jednání  

 Jak již víme, rok 1940 se nesl ve sporu mezi jednotlivými frakcemi v rámci HSĽS. 

Tyto spory se netýkaly pouze řešení židovských otázek, které jsem popsal výše,  

ale i ostatních politických problémů.  

  Neshody radikálů a konzervativců, které byli před veřejností pečlivě utajovány, 

dospěli až do vnitropolitické krize. Dokonce se říkalo, že vše zašlo až tak daleko,  

že Vojtěch Tuka a ostatní členové vlády sdruženi okolo něho, chtěli podat demisi a odejít 

z vlády.  

 Uvedené politické neshody se značným  znepokojením sledovalo nacistické 

Německo, které se začalo obávat „odloučení“ Slovenska od politiky nacistického 

Německa. Události měli zajít tak daleko, že německý velvyslanec poslal znepokojující 

zprávu o politické situaci na Slovensku do Berlína a jako gesto nesouhlasu se rozhodl 

opustit Bratislavu. Toto velmi silné diplomatické gesto zajisté ukazovalo, že Slovensko 

nebude čekat nic, co by se dalo označit za pozitivní.   

 V Německu byli z těchto zpráv velmi zaskočeni a rozhodli se zcela urychleně 

jednat. Bylo pro tehdejší vedení zcela nepředstavitelné, že by stát, který byl brán jako 

podřízený, nešel v rovině a ve stejném politickém duchu se svým nadřízeným státem. 

Proto představitelé Slovenského státu obdrželi pozvání k návštěvě nacistického Německa.  

 Nejvyšší ústavní činitelé byli pozváni na den 28. 7. 1940 do města Salzburg. Za 

Slovensko se jednání účastnili: prezident Jozef Tiso, premiér Vojtěch Tuka, Tido J. 

Gašpar73, Alexander Mach74. To, že i německá strana přikládala jednání velký význam, 

bych si dovolil doložit skrz účastníky na  německé straně, kterými, podobně jako na 

slovenské straně, byli nejvyšší představitelé Německa na čele s Adolfem Hitlerem a 

ministrem zahraničí Joachimem Von Ribbentropem.  

 

                                                 
72 http://www.upn.gov.sk/arizacie/fazy-arizacie.php, vyhledáno 29. 9. 2016  
73 Tido J. Gašpar – poslanec slovenského sněmu 
74 Alexander Mach – velitel HG, podpredseda vlády slovenského štátu. 

http://www.upn.gov.sk/arizacie/fazy-arizacie.php
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4.2.1 Výsledky salzburských jednání 

 Nelze si myslet, že se jednalo o věcech, na které měli účastníci opačné názory. 

Silnější vyhrává, a proto se zde žádný dialog nevedl. Naopak německá strana se skrz 

různé výhružky, rozhodla nadiktovat program, který po té museli všichni účastníci 

akceptovat a podepsat.  

 Obzvláště náročné to muselo být pro Jozefa Tisa. Ivan Kamenec o pocitu a stavu 

Jozefa Tisa píše: „Z tohoto idylického sna prezidenta veľmi surovo prebudili slovensko-

nemecké rokovania v Salzburgu, v júli 1940, kedy mu nacisti celkom nediplomatickým 

spôsobom nadiktovali závažné personálne zmeny vo vláde práve v prospech jeho 

súperov. Vojtěch Tuka okrem dovtedajšej premiérskej funkcie zaujal aj kreslo ministra 

zahraničia a odvolaný hlavný veliteľ HG Alexander Mach sa vrátil nielen do svojej 

funkcie, ale navyše prebral aji ministerstvo vnútra.  

 Radikáli vlastne obsadili najdôležitejšie páky výkonnej moci v štáte, čo 

v porovnaní s ústavou vymedzenými pravami prezidenta, neveštilo pre Tisa a jeho 

skupinu nič dobré. Aj preto bolo pochopiteľné, že stále väčší dôraz kládol na svoju 

predsednícku, teda vodcovskú funkciu v HSĽS, lebo ako sa neskôr vyjadril, bez tohoto 

postu: „by som bol len bezmocnou reprezentatívnou figúrou“.75 

 Na těchto jednání jsme schopni dojít k závěru, že Jozef Tiso byl silně ponížen a 

bylo mu ukázáno, komu by měl být vděčný za post, který zastává. Pro Tisa, dle mého 

názoru, nebyla nejtěžší zpráva o konečném řešení židovské otázky, ale že nad ním 

zvítězilo radikální křídlo HSL´S, ačkoliv sám vyvinul nemalou snahu během prvních šesti 

měsíců roku 1940 o eliminaci jejich vlivu. Jako příklad eliminaci vlivu radikálů bychom 

mohli uvést odvolání Alexandra Macha z postu velitele HG.  

 Na Slovensko se již definitivně dostaly myšlenky nacionálního socialismu. 

Myšlenkovým pohnutkám, které tento nedemokratický způsob vlády a smýšlení přináší, 

bylo potřeba naklonit i veřejnost a obyčejné slovenské obyvatelstvo a veškeré kroky 

konané „ve jménu národního socialismu“ bylo potřeba před veřejností náležitě obhájit a 

zdůvodnit. Jedno z mnoha zdůvodnění zde přikládám: 

 „Slovenský národný socialismus, ktorý nastupuje svoju cestu najnovšími 

slovenskými dějinami, je pokračováním v smere, o ktorý sa usilovali všetky slovenské 

generácie, ktorým však nepriaznivé pomery nedovolili uskutočnit všetko tak, ako si to 

                                                 
75 KAMENEC Ivan – Tragédie politka, kňaza a člověka, Dr. Jozef Tiso 1887 – 1947, 81 
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sami želali. Národný socialismus pozná len národ silný alebo slabý. Keby sme nemali 

tento základ, tak my, slovenský národ počtom neveľký, museli by sme len s hrôzou  

a obavami pozerať do budúcnosti, ktorá bude dobrá len pre veľkých. Keď však stojíme 

na základe národného socialismu, tak sme silní a vieme, že zvíťazíme.“76  

Salzburská jednání představují pomyslný milník v dějinách slovenského státu, 

kdy z obou koncepcí na řešení židovské otázky zvítězí ta radikální a Jozef Tiso musí 

skousnout silnou a možná i rozhodující porážku. Zde mnoho historiků si klade otázku, 

proč Jozef Tiso neodstoupil z funkce. Dokonce jsou tací, kteří si myslí, že to zvažoval, 

ale žádné důkazy o těchto myšlenkách nebyly nalezeny. Lze se pouze domnívat, že něco 

takového se mohlo odehrávat v jeho myšlenkách, ale sám tomu nejsem moc přesvědčen, 

protože i program a řešení židovského otázky skrz národní socialismus, který prosazovalo 

nacistické Německo, byl nakonec přijat a akceptován Tisem. Jako důkaz zde předkládám 

část proslovu Jozefa Tisa na slavnostech v Povážské Bystrici dne 7. 9. 1941, tedy více 

než rok po salzburských jednáních:  

  „ ...bude to opät prekvapením pre mnohých, ked tvrdím, že zásady sociálne, 

tlmočené pápežskými encyklikami a zásady národného socializmu, sú totožné. Mnohí  sa 

budú opät diviť, lebo národný socializmus sa nám predstavuje ako politický činiteľ, 

riadiaci sa nie práve podľa pápežských encyklik…. hovorím: Zásady pápežských 

encyklik, hlavne zásady, na ktorých sociálne zriadenie a zásady národného socializmu sú 

tie isté. Ale len ten, kto nečítal jedny alebo druhé, alebo ich nezrovnával, môže hovoriť o 

boji medzi nimi.“77 

 Toto tvrzení si dovolím označit za velmi přehnané a absolutně manipulativní, 

protože i sám Vatikán se silně vůči myšlence národního socialismu nejednou vymezoval 

a je celkem zarážející, že vzdělaný člověk, jakým bezesporu Jozef Tiso byl, je schopen 

vydat takového prohlášení, které je zcela v rozporu s jakýmikoliv evangelijními základy 

bible a křesťanské morálky. A jistě stojí za povšimnutí, že v tomto projevu se již Jozef 

Tiso plně sžil a akceptoval myšlenky národního socialismu.  

 

 

                                                 
76 KAMENEC Ivan – Slovenský štát v obrazoch, 138 
77 KAMENEC Ivan – Tragédie politka, kňaza a člověka, 79 - 80 



36 

 

4.3 Druhá fáze arizace židovského majetku  

 Po skončení salzburských jednání přišli na řadu změny, které zde byly podepsány, 

a měli být uvedeny do praxe. Již na jednáních bylo domluveno, že představitelé 

Slovenského státu budou posílány na exkurze do Protektorátu Čechy a Morava  

nebo do Rakouska, kde se měli naučit a shlédnout jak správně naložit s „řešením židovské 

otázky.“  

 Zesílená propaganda, která po „ratifikaci“ programu národního socialismu 

neponechávala nic na náhodě a své výstupy proti židovskému obyvatelstvu stále 

stupňovala. Konzervativní část HSL´S se čím dál víc vezla na vlně antisemitismu  

a myšlenek národního socialismu. V Deníku Slovák78 o židech psali jako o: „orientálcoch, 

ktorým je pojem ľudskej cti neznámy, a preto boj proti nim musíme brať ako 

nevyhnutnosť, ak si chceme zachovať náš národ.“79 I radikálové měli svůj „tlačový 

orgán“, který se nazýval HG Gardista. Objevovali se zde zamyšlení převážně nad židy  

a jejich postavením. Dávám zde úvahu radikálů, ke které asi nebude potřeba komentáře. 

Název zamyšlení je: „či je žid taký človek ako my“. A píše se v něm: „Nás neobalamutia 

hlúpou frázou, že Žid je tiež človek. Židia sú zástupcami a agentmi diabla. Diabol, keď 

sa chel ľudom podobať, vytvoril Žida. Žid nie je výtvor Boží, ale diabolský, a preto Žid 

nie je človek, len ako človek vypadá. Ten, kto Židov akýmkoľvej spôsobom podporuje 

alebo chráni – toho trest Boží neminie.“80 

 

4.3.1 Přijetí prvních zákonných opatření na základě salzburských jednání 

 Zesílení pozice radikálů znamenalo urychlené přijímání nových zákonů po vzoru 

nacistického Německa a jeho norimberských zákonů. Dne 3. 9. 1940 byl přijat: „Zákon 

č.210/ 1940 Sb81“. Tento zákon měl za účel dát plnou moc vládě, aby mohla přijmout 

všechny potřebné legislativní normy za účelem vyřazení židovského obyvatelstva 

z hospodářského a veřejného života.   

 Na základě dalších domluvených opatření v Salzburgu byl dne 16. 9. 1940 

schválen zákon č. 222/1940, kterým bylo značná část kompetencí a odpovědnosti 

přenesena na Ústřední hospodářský úřad. Předsednickou funkci podobně jako na jaře 

                                                 
78 Deník Slovák – tiskový orgán HSĽS , který vydávalo její konzervativní křídlo. 
79 KAMENEC Ivan – Slovenský štát v obrazoch, 143 
80 tamtéž, 143 
81 http://www.upn.gov.sk/arizacie/fazy-arizacie.php, vyhledáno 29. 9. 2016 

http://www.upn.gov.sk/arizacie/fazy-arizacie.php
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tohoto roku obdržel Augustin Morávek. V zákoně bylo uvedeno, proč je zřízen úřad,  

za jakým účelem a co má být náplní jeho agendy: 

„Úrad má povést to, čo je potrebné pre vylúčenie Židov zo slovenského 

hospodárskeho a sociálneho života a pre prevedenie majetku Židov do vlastníctva 

krasťanov“ (§2, ods. 1). Ústredný hospodársky úrad prevzal pôsobnosť župných úradov 

a Ministerstva hospodárstva vo veciach vyraďovania Židov. Rozhodnutia ÚHÚ boli 

konečné (§ 4, ods 1.).“82 

Hladký proces arizace měl být tímto zákonem zabezpečen. Rovněž velmi 

podstatným prvkem bylo, že byl Úřad podřízen přímo předsedovi vlády a na základě 

salzburských jednání i ministrovi zahraničí, Vojtěchovi Tukovi a jak lze výše vidět 

ministerstva a župní úřady byly zbaveny možnosti rozhodovat o problému arizace, čímž 

definitivně radikálové získalo kontrolu a možnost řídit celý proces.    

Nemohu se zbavit myšlenky, proč byla snaha radikálů získat zcela pod svou 

kontrolu proces arizace. Nebudeme ovšem překvapeni, pokud se budeme dívat očima 

tehdejších státních úředníků a politických činitelů, kteří krom nenávisti k židovskému 

obyvatelstvu, která pramenila z myšlenek národního socialismu, viděli zde možnost skrz 

arizaci majetku k rychlému nabytí bohatství. Není proto překvapením, že do procesu 

arizace byli zapojeni vysoký státní úředníci, a bylo zde možné spatřit jistý klientelismus 

ve formě dosazování svých příbuzných nebo rodinných příslušníků do funkce arizátora 

majetku.  

ÚPN k těmto událostem zmiňuje, že v době od září roku 1940, byla arizace jedním 

z hlavních nástrojů luďáckého režimu při vyřazení židu z hospodářského a sociálního 

života na Slovensku. 

Zastavil bych se u finanční hodnoty tehdejšího židovského majetku. Ačkoliv 

nebyla přesně vyčíslena, lze se dopátrat k určité finanční výši majetku. Podle údajů ÚPN 

byla v září roku 1940 hodnota židovského majetku ve výši 530 milionů korun 

slovenských,83 což v té době představovalo značnou sumu peněz. S tímto finančním 

ukazatelem souvisí i počet židovských obyvatel, který se pohyboval v rozmezí 4%, čímž 

židovská menšina byla z hlediska hospodářského významu velmi významná  

a nepřehlédnutelná a mnohonásobně převyšovala křesťanskou – katolickou většinu.  

Velmi pozoruhodným a zajímavým faktem je, že celkový počet židovského 

majetku a podniků v rámci Slovenského státu byl něco kolem 40%. Tento údaj nám může 

                                                 
82 http://www.upn.gov.sk/likvidacie/vysvetlivky.php, vyhledáno 29. 9. 2016  
83 http://www.upn.gov.sk/arizacie/, vyhledáno 30. 9. 2016   

http://www.upn.gov.sk/likvidacie/vysvetlivky.php
http://www.upn.gov.sk/arizacie/
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dokreslit obrovskou hospodářskou moc v rukou relativně malé skupiny obyvatel. 

Nemůžeme ani opomenout podstatný fakt, že Slovenský stát po ekonomické stránce 

potřeboval získat kapitál na svůj každodenní chod. Židovský majetek tak mohl posloužit 

k uskutečnění tohoto kroku, a k ekonomické konjuktuře během druhé světové války. 

Tomu se ovšem tak nestalo, ale naopak došlo vlnou nepochopitelných rozhodnutí a zcela 

nelogických prodejů majetku, o který se starali „neprofesionální arizátoři“ 

a k ekonomickému poklesu a zhoršení životní úrovně obyvatel státu.  

 

4.3.2. Zbylé zákony vydané v roce 1940 k otázce židovského obyvatelstva 

 Dne 11. 10. 1940 bylo vydáno vládní nařízení č. 256/1940 Sl. 84, který upravil 

předchozí předešlé vládní nařízení č. 113/1940 Sl. 85 o zaměstnávání příslušníků 

židovského etnika. Pro podnikatele a zaměstnavatele je zrušeno 4% kvóta, kterou 

obsahovalo nařízení č. 113/1940 Sl. a zaměstnání židovského etnika je zcela zakázáno. 

Je dovoleno pouze se schválením ÚHÚ.  

 Ještě v ten samý den bylo vydáno vládní nařízení č. 257/1940 Sl. 86 na základě 

kterého mohl ÚHÚ uvalit dočasnou správu na zabavený majetek. Převážně se jednalo  

o byty nebo domy, které obývalo židovské etnikum.  

 Dne 30. 11. 1940 vešla v platnost právní norma č. 303/1940 Sl87., která bývá 

označováno jako „druhý arizační zákon.“ Na základě §2, kde je uvedeno: „Židovskú 

alebo nežidovskú povahu podnikov podľa tohto nariadenia určuje v pochybných 

prípadoch Ústredný hospodársky úrad.“88 §3 odstavec 1 „Židovskí majitelia sú povinní 

na nápadných miestach označiť svoje podniky (prevodzovne) nápisom „Židovský 

podnik.“89 Za velmi podstatný je nutné označit §5, který stanovuje: „Ústredný 

hospodársky úrad môže cieľom vylúčenia Židov a židovských združení zo slovenského 

hospodárskeho a sociálneho života nariadiť:  

a) likvidacíu podniku 

b)prevod podniku Žida alebo židovského združenia na nežida alebo  

na nežidovské združenie, ktorého sa Žid nezúčastní, za likvidačnú hodnotu podniku,   

                                                 
84 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-z.pdf., vyhledáno 29. 9. 2016  
85 tamtéž   
86 tatméž 
87 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/303-1940.pdf, vyhledáno 29. 9. 2016   
88 tamtéž, §2  
89 tamtéž, §3 odst. 1 

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-z.pdf
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/303-1940.pdf
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c) prevod podniku Žida na nežidovské združenie, ktorého sa Žid - prevoditeľ 

zúčastní, za obecnú hodnotu podniku,  

d) prevod účastí Žida alebo židovského združenia na obchodných spoločnostiach 

(akcií, kmeňových vkladov, kuksov, závodných alebo iných podielov) na Nežida alebo 

nežidovské združenie za obecnú hodnotu účasti okrem prípadu uvedeného pod písm. e),  

e)  prevod účasti Žida alebo židovského združenia na verejných obchodných 

alebo komanditných spoločnostiach na nežida, ktorý vstúpi do spoločnosti ako nový alebo 

ďalší spoločník, za obecnú hodnotu účasti.90 

 Orgánem, který vykonával a spravoval veškerý majetek při arizaci, byl ÚHÚ. Jeho 

starostí bylo, aby cena majetku nebyla záměrně snižována. Hlídal postupy a poměry, které 

byly zapotřebí k procesu likvidace. ÚHÚ spravoval a přerozděloval majetek nežidovským 

občanům po zaplacení inter korporačního poplatku, který musel zaplatit každý, kdo chtěl 

dostat majetek. Zde se nám ukazuje jedna z obrovských chyb při procesu arizace 

židovského majetku, a následném ekonomickém poklesu, protože kdokoliv mohl o tento 

arizovaný majetek zažádat a nebyla potřeba, aby dokazoval své vzdělání a kvalifikaci 

potřebnou k výkonu dané funkce. Lze tedy konstatovat, že vládní nařízení č. 303/1940 

zcela nahradilo vládní nařízení č. 113/1940 a pouze některé prvky byly ponechány. 

 Jako zcela nepostačující se zdály postihy při zaměstnání židovského 

obyvatelstva, které již vládním nařízením č. 256/1940 Sl. byly mnohem tvrdší než tomu 

bylo na jaře roku 1940. Proto ve stejný den, kdy vyšlo v platnost nařízení č. 303/1940 Sl., 

vydala vláda další vládní nařízení č. 305/1940 Sl.91 ve kterém mnohem razantněji 

postihovala, jak ty co zaměstnávali židovské etnikum, tak i ty, kteří žádali o možnost 

zaměstnání pro židovského spoluobčana. Snahou tohoto nařízení bylo co nejvíce 

znemožnit zaměstnání židovského etnika skrz různá byrokratická nařízení.  

Rok 1940 přinesl zcela zásadní úpravu a změnu v postavení židovského etnika na 

Slovensku. Jak jsme si mohli přečíst, změny které přišli v létě roku 1940 po jednáních 

v Salzburgu, byly zásadní, ale to nic nemění na tom, že evoluční fáze arizace nebyla 

správná a nesouhlasím s těmi, kteří ji označují za „umírněnou.“ Může se nám zdát, že již 

série opatření a restriktivních omezení namířena proti židovské komunitě dostoupila 

vrcholu, ovšem opak je pravdou a mnohem horší činy teprve budou následovat. 

 

                                                 
90 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/303-1940.pdf, vyhledáno 29. 9. 2016  
91 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-z.pdf, vyhledáno 29. 9. 2016 

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/303-1940.pdf
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5 Období vrcholné nadvlády Německa v Evropě 

 Nejen v Evropě, ale na celém světě, probíhala válka mezi mocnostmi. 

Hitlerovskému Německu, které mělo postavení největší evropské velmoci, a jehož 

hranice a území překračují Evropu a sahají až do Afriky (dnešní Egypt). Hitler ovšem 

stále tajně sní o operaci a podřízení si veškerého slovanského obyvatelstva. Tím má být 

útok proti SSSR nazvaný jako plán Barbarossa. Tento plán byl schválen roku 1940 a 

následně v ranních hodinách byl dne 22. 6. 1941 zahájen, čímž se proti sobě postavili dvě 

státy, které si dovolím označit za totalitní a tím proti sobě stanuly dvě „osobnosti“. 

Jednalo se o Adolfa Hitlera a Jozef Visarionoviče Džugašvili – Stalina.  

5.1 Operace Barbarossa a účast slovenského státu v ní 

 Možná někoho překvapí, proč se o této události zmiňuji. Dovolím si tvrdit, že se 

jedná o zcela podstatnou událost, protože v rámci Ochranné smlouvy92 bylo domluveno 

mezi představiteli Třetí říše a Slovenským státem zapojení se armády Slovenského státu 

do bojů na straně nacistického Německa. Představitelé Slovenského státu, proto podobně 

jako Německo vyhlásili SSSR válku a do bojů poslali dva pěší pluky, kterým dokonce 

Jozef Tiso požehnal.  

 Událost si zde dovolím zmínit hned z několika důvodů. SSSR byl jedním ze států, 

který v době vzniku Slovenského státu patřil mezi země, které sice de - facto nikoliv de - 

jure uznali vznik nového státního celku na mapě. Lze souhlasit s tím, že sovětští 

představitelé na čele se Stalinem byli velice naivní, protože si mysleli, že napadení jejich 

země hitlerovským Německem není možné. Jak již výše píši opak, je pravdou, a tento 

skutek se stal. Uznání, kterému se slovenskému státu dostalo, bylo aspoň dle mého názoru 

dosaženo díky paktu Ribbentrop – Molotov93. Tím, že tato smlouva byla porušena, začala 

sovětská politika pohlížet zcela „jinýma očima“ na Německo.  

 

 

                                                 
92 Ochranná smlouva – Smlouva podepsána v roce 1939 mezi Jozefem Tisem a Adolfem Hitlerem 

upravovala vztah mezi zeměmi, které tito dva pánové zastupují. Nejednalo se jen o vojenskou pomoc, ale i 

ekonomickou závislost Slovenska na Německu.  
93 Pakt Ribbentrop – Molotov byla smlouva mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení. 
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5.1.1 Důsledky plynoucí z účasti Slovenského státu na operaci Barbarossa  

 Podpora a dokonce účast slovenského státu na boji proti Sovětskému svazu, bude 

mít do budoucna i silné následky v rámci pozdějších jednání o poválečné podobě 

Československa. Lze konstatovat, že tímto činem bylo jasné, že samostatnost Slovenska 

po druhé světové válce je zcela neakceptovatelná a mocnosti, které tento stát de - facto 

uznali, začnou tuto svou pozici opouštět.  

 Tento moment je rovněž podstatný z hlediska uznání Československa a jeho 

existence na základě předmnichovských hranic. Lze konstatovat, že díky podpoře 

nacistického Německa dojde ke změně vnímání celé „slovenské“ otázky. Exilové vládě, 

která sídlí v Londýně na čele s prezidentem Edvardem Benešem a premiérem Mons. 

Janem Šrámkem, se podaří získat podporu pro své návrhy na obnovu hranic 

předválečného Československa.  

5.2 Pokračující řešení židovské otázky na Slovensku 

 Principiální otázkou Slovenského státu byl jeho vztah k židovskému obyvatelstvu. 

Stále existovaly hlasy, které ukazovaly, že tato otázka se neřeší s dostatečnou razancí a 

podle „německého vzoru“. Tyto hlasy lze hledat u radikálních představitelů slovenského 

státu. Prezident republiky Jozef Tiso si uvědomoval, že je potřeba tuto otázku vyřešit, a 

že veškerá opatření vůči židovské menšině nebyla dostatečná a je potřeba je zpřísnit. Je 

možné za tím vidět snahu zalíbit se radikálním kruhům, protože jak již víme Tiso po 

salzburských jednáních, musel změnit svůj postoj, a aby neztratil moc, musel se snažit 

zaujmout i radikální část politického spektra.  

 Během roku 1941 začalo Německo silně naléhat na Slovensko, aby pospíšilo 

s řešením židovské otázky. Předseda vlády Vojtěch Tuka to uvítal, a jako ústavní právník 

začal okamžitě s přípravou zákonu, který by umožnil zpřísnění podmínek pro židovské 

obyvatelstvo na Slovensku. Podporu k přípravě zákona, který by židy definitivně vyřadil 

ze společnosti, vyjadřovala většina tehdejších ministrů. Jako příklad nám může posloužit 

tehdejší ministr vnitra Alexander Mach.  

 Německo v této době, jako největší velmoc v Evropě, vidělo, že židé na Slovensku 

se nemají „zas tak špatně“, a proto potřebovalo změnit tento stav věci. Častým jevem byla 

i migrace židovského obyvatelstva na Slovensko, protože zde neplatily, tak silné 

restriktivní opatření vůči židovské komunitě, jako tomu bylo například 
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v tehdejším  Protektorátu Čechy a Morava. Jedná se sice o zcela zarážející fakt, ale je 

třeba vzít do vědomí, že fakticky bylo Slovensko samostatným státem.  

5.2.1 Židovský kodex  

 Za zcela zásadní změnu v postoji k židovskému obyvatelstvu si dovolím označit 

den 9. 9. 1941, kdy bylo přijato vládní nařízení č. 198/1941 Sl., které je známé jako 

židovský kodex. Dovolím si konstatovat, že do doby salzburských jednání se snažili 

představitelé umírněného křídla „držet radikály na uzdě“. Jednání sice znamenala změnu, 

ale stále bych si dovolil tvrdit, že zde byla aspoň malá snaha držet lidi okolo Vojtěcha 

Tuky a Alexandra Macha zpátky.  

 Za vzor židovského kodexu posloužily představitelům slovenského státu 

Norimberské rasové zákony, které přijalo hitlerovské Německo v roce 1935. Židovský 

kodex přijatý na Slovensku obsahoval celkem 270 paragrafů a 12 částí. Pokud se na tento 

zákon podíváme z hlediska celé existence slovenského státu, tak se jednalo o největší 

zákon (vládní nařízení), které slovenský stát přijal.94  

 Podstatné bylo, že tento zákon přinesl definic pojmu žid a silně se vymezoval i 

vůči lidem, kteří změnili své náboženské přesvědčení. Důvody konverze v rámci 

náboženství si dovolím ponechat stranou. Profesor Rychlík píše: „Tím i pokřtění židé 

ztratili právo na výjimku, kterou jim konverze poskytovala a zároveň i slovenští židé, 

kteří žili v protektorátu, ztratili ochranu konzulátu.“95  

 Kodex bychom mohli rozdělit z hlediska jeho myšlenkového složení a vymezení 

do třech částí. Do první části bych zařadil omezení působení židovského obyvatelstva ve 

veřejném prostoru. Židé měli zakázáno: veřejně působit, chodit veřejných úřadu, uzavírat 

sňatky s nežidovskými spoluobčany dokonce to zašlo až tak daleko, že dle Hlavy III. §896 

nesmělo dojít k pohlavnímu styku mezi židovským a nežidovským občanem. Za tento čin 

hrozilo vězení. Výčet dalších restriktivních opatřené vůči židům není konečný, jako další 

příklad silného antisemitismu jsou: zákazy řízení motorového vozidla, lovení ryb, zákaz 

studia na vysokých školách…. 

 Druhá část se věnovala omezení vlastnictví majetku židovského obyvatelstva. §57 

a 58§ obsahovaly veškeré ekonomické postihy vůči židovskému obyvatelstvu. §57: „Židé 

                                                 
94http://www.upn.gov.sk/sk/9-september-1941-%E2%80%93-vydanie-tzv-zidovskeho-kodexu-

nariadenia-c-1981941-slov-z-o-pravnom-postaveni-zidov/, vyhledáno 10. 10. 2016 
95 RYCHLÍK Jan, Češi a Slováci ve společném státě, 210 
96 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf, vyhledáno 10. 10. 2016   

http://www.upn.gov.sk/sk/9-september-1941-%E2%80%93-vydanie-tzv-zidovskeho-kodexu-nariadenia-c-1981941-slov-z-o-pravnom-postaveni-zidov/
http://www.upn.gov.sk/sk/9-september-1941-%E2%80%93-vydanie-tzv-zidovskeho-kodexu-nariadenia-c-1981941-slov-z-o-pravnom-postaveni-zidov/
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf
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a nežidovské sdružení nemohou získávat vlastnické ani jiné věcné práva k nemovitostem 

mimo případ dědění.“97 §58: „Židé anebo židovské sdružení nemohou znovu vytvářet a 

zřizovat průmyslové a obchodní podniky ani participovat na chodu těchto podniků nebo 

žádost o živnostenské povolení k podnikání.“98 Mohli bychom se věnovat důkladněji této 

části, ovšem už jenom tyto dva paragrafy nám mohou posloužit, jak obrovská byla snaha 

omezit schopnost a vliv židovského obyvatelstva nejen na průmyslové výrobě na 

Slovensku. 

 Třetí část obsahovala postup při arizaci židovského majetku. Jednalo se o to, jak 

by měl probíhat převod majetku do „árijského“ vlastnictví.99 Proces arizace majetku byl 

popsán výše. Jen si dovolím uvést, že proces arizace majetku nám může posloužit, 

 jako střet různých zájmových skupin, které se snažili skrz arizaci dosáhnout značné 

ekonomické síly. Nelze opomenout ani fakt, že často byl majetek rozkraden mezi 

arizátory, kteří se v honbě za co největší kořistí, snažili z uloupeného majetku co nejvíce 

vytěžit.  

 Jako jistý paradox nám mohl posloužit i fakt, že katolická církev na Slovensku, 

spolupracovala na arizaci majetku ve snaze získat tento majetek pro svůj vlastní účel a 

své vlastní potřeby. Příkladem, na kterém bych to rád doložil, byla situace ve spišské 

diecézi.  Zde si dovolím zmínit spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Tento biskup, který 

svým politickým přesvědčením, silně sympatizoval se Slovenským státem a neskrýval 

svůj obdiv jak k Jozefu Tisovi, tak i k jeho předchůdci Andreji Hlinkovi. 

Biskupu Vojtaššákovi se své diecézi, díky vlivu a moci, kterou v této oblasti se 

silnou religiozitou biskup má, podařilo získat neboli spíše arizovat Baldovské kúpele, 

které nebyl pro účely diecéze.  Jedná se o smutný jev, kdy představitel katolické církve, 

vědomě kolaboruje s lidmi a režimem, který participuje a souhlasí s okrádáním bezbranné 

skupiny obyvatel, která se nemá možnost žádnými prostředky bránit. Ačkoliv si můžeme 

myslet, že majetek není arizován pro vlastní účel, ale pro účel diecéze, i tak lze tvrdit, že 

se jedná o určitý typ morálního selhání.  

Ještě bych si dovolil na závěr k tomuto zákonu uvést, že židovský kodex 

poskytoval jakousi možnost židovskému obyvatelstvu vyhnout se stíhání a žít v celku 

„normální život“. Stát se tak mohlo díky prezidentské amnestii, kterou podle §255100 

                                                 
97 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf, vyhledáno 29. 9. 2016  
98 tamtéž 
99http://www.upn.gov.sk/sk/9-september-1941-%E2%80%93-vydanie-tzv-zidovskeho-kodexu-

nariadenia-c-1981941-slov-z-o-pravnom-postaveni-zidov/, vyhledáno 10. 10. 2016  
100 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf, vyhledáno 10. 10. 2016  

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf
http://www.upn.gov.sk/sk/9-september-1941-%E2%80%93-vydanie-tzv-zidovskeho-kodexu-nariadenia-c-1981941-slov-z-o-pravnom-postaveni-zidov/
http://www.upn.gov.sk/sk/9-september-1941-%E2%80%93-vydanie-tzv-zidovskeho-kodexu-nariadenia-c-1981941-slov-z-o-pravnom-postaveni-zidov/
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf
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mohl prezident udělit a osvobodit, tak daného jedince s rodinou od veškerých problémů 

a zatížení spojené s přijetím tohoto zákona. Je pravdou, že prezident Jozef Tiso udělil 

výjimky občanům, ale nebyla jih velká řada.  

Prezidentskou výjimku, zde zmiňuji ze zcela podstatného důvodu, protože zde 

dochází k časté oslavě prezidenta Tisa, jako „ochránce“ židů. V tomto směru si dovolím 

nesouhlasit, protože výjimek bylo poskytnuto nepatrné minimum v porovnání s celkovým 

počtem židovského obyvatelstva na Slovensku. Neopomínám ani ten fakt, že Jozef Tiso 

jako nejvyšší představitel státu mohl zrušit platnost vládního nařízení a snažit se zabránit 

prosazení těchto restriktivních opatření, které byly v mnohem více restriktivní, než tomu 

bylo u norimberských zákonů.  

5.2.2 Reakce na přijetí židovského kodexu 

 Přijetí židovského kodexu vyvolalo zcela rozporuplné reakce mezi zeměmi 

v Evropě. Mnoho zemí bylo vyvedeno ze své představy, že Slovensko se snaží, v svém 

postoji k židovské menšině, stavět nacistickému Německu z omylu. Uvědomili si, že 

Slovensko nejen, že se nesnaží, ale naopak jde plně s nacistickým Německem jako se 

svým partnerem a jeho antisemitským názorům nejen, že se nestaví podpor, ale naopak 

je podporuje.  

 Velká Británie, Francie, USA a všechny ostatní země slovenský stát odsoudili a 

žádali, aby prezident Tiso zasáhl, a celý tento zákon zrušil. Za podstatné lze považovat 

protest i stát, který pro tehdejší režim na Slovensku byl zcela posvátný, a tím byl Vatikán. 

Papež Pius XII. skrz svého zástupce na Slovensku Giuseppe Burzia protestoval a 

několikrát představitele slovenského státu vyzýval, aby se distancovali od zákona nebo 

se snažil apelovat na prezidenta Jozefa Tisa, který stále byl veden jako katolický kněz ve 

farnosti Bánovce nad Bebravou, aby jako jeho po církevní stránce podřízený zasáhl a 

snažil se o zmírnění dopadu na židovskou komunitu. Věc se dokonce dostala až do 

takového stavu, že hrozilo, že Vatikán na protest proti politice slovenského státu stáhne 

Giuseppe Burzia ze Slovenska, jako akt protestu a nesouhlasu s režimem. Nakonec k tomu 

zatím nedošlo. Důvody, proč se tak stalo, bych si dovolil hledat například v tom, že se 

mohl Jozef Tiso zleknout hrozby ze strany Vatikánu a například svůj „kladný postoj 

k židovskému obyvatelstvu dokládat na tom, že zvýšil počet milostí, a že on vlastně „proti 

židům nic nemá“.  

 Samotní občané slovenského státu přijali vládní nařízení č. 198/1941 Sl. Se 

silnými rozpaky a nesouhlasy. Mimo lidi, kteří patřili do Hlinkovy gardy, ludáky a lidi 
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sympatizujících s režimem, většina lidí protestovala. Jako zajímavý lze označit postoj 

katolické církve, kterou bych si dovolil považovat jako oficiální a státem silně 

podporovaná církev. Katolická církev protestovala proti přijetí kodexu, což ukazuje na 

silnou pluralitu názorů. Výše zmiňuji typ arizace, pod který je podepsána osoba Jána 

Vojtaššáka a najednou se objevuje protest slovenských biskupů proti zákonu, na kterém 

mohla něco získat i katolická církev.  

 Dovolím si tvrdit, že zde došlo ke střetu dvou myšlenkových skupin v rámci 

katolické církve. Jednu představovala skupina okolo biskupa Vojtaššáka, pro které byl 

Slovenský stát darem od Boha, a představuje „ideální formu katolické vlády.“ Do druhé 

bych si dovolil zařadit například řeckokatolického biskupa Pavla Gojdiče, který 

nepovažuje Slovenský stát za „ideál“ a začíná si uvědomovat, že vše již zašlo hodně 

daleko a usnesení, které vláda přijala, nejsou kompatibilní s duchem evangelia, 

papežských encykliky, které představovaly pro prorežimní členy církve a i samotného 

prezidenta Tisa základ veškerého sociálního a společenského učení. Neopomeňme ani 

fakt, že přijetí a schválení kodexu bylo v rozporu s názory a pontifikátem papeže Pia 

XII101.  

 Na závěr kapitoly bych rád zmínil, že přijetí židovského kodexu nebyla konečná 

etapa v boji proti „židovskému nepříteli“. Lze říci, že přijetí znamenalo předzvěst 

událostí, které povedou až ke „konečnému řešení židovské otázky“.  

 

5.3 „Konečné řešení židovské otázky“ na území Slovenska 

 Jako dovršení antisemitských kroků vlády slovenského státu na čele s Vojtěchem 

Tukou, za přihlížení a částečné podpory prezidenta Jozefa Tisa, bych si dovolil označit 

události v období března až října roku 1942. Jedná se o jedno z nejtemnější a 

nejproblematičtějších období moderních slovenských dějin, kdy „konečné řešení 

židovské otázky“ se stane i na Slovensku skutečností. 

Židovský kodex lze vnímat jako dovršení snahy vlády, za účelem odstranění 

života židovského obyvatelstva z veřejného života. Stále ovšem zde máme „problém“ a 

to, že židovská komunita žije ve státě, který měl sloužit, jako vzor nacistického budování.

 Myšlenka transportu židovského obyvatelstva ze Slovenska se nezrodila 

v krátkém časovém horizontu. Deportace a odsun židovského obyvatelstva se domlouval 

ve dnech 23. a 24. října roku 1941, kdy Adolfa Hitlera navštívili představitelé 

                                                 
101 PETRÁČEK Tomáš – Církev, tradice, reforma, Odkaz Druhého vatikánského koncilu,  
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Slovenského státu a jednali o „konečném řešení židovské otázky“. Zde se začaly 

dojednávat podmínky transportu, a byl zde dojednán „osídlovací poplatek“102.  Tento 

návrh byl po počátečních rozporuplných reakcích a možných sporech mezi Jozefem 

Tisem a Vojtěchem Tukou přijat, ačkoliv představitelé si uvědomovali, že částka za 

každého židovského spoluobčana vyvezeného „za práci“ je velmi vysoká. Dojednáno 

rovněž bylo, že samotný odsun obyvatelstva mají vykonat příslušníci Hlinkovy gardy. 

Vojtěch Tuka začal jako předseda vlády okamžitě jednat a připravovat podklady, které 

dojednal s Hitlerem.   

 Za fakt, který „pomohl“ uspíšit deportace lze označit problémy v koncentračních 

táborech Oswiecim, kdy počet vězňů byl zcela nedostatečný a lidé, kteří museli žít 

v táborech a nebyli schopni plnit každodenní pracovní normy, které jim byly nařizovány. 

Představitelé Třetí říše zjistili, že jim schází v koncentračních táborech zhruba 20 000 

pracovníků, a proto je potřeba tuto situaci řešit. Bylo proto vyzvána slovenská strana, aby 

tento stav „pomohla napravit“. Z nařízení nejvyšších míst došlo k soupisu a evidenci 

židovských obyvatel. Tato evidence byla často upravována a svou úlohu v počtu 

židovských obyvatel určených k vyvezení „za prací“ sehrály i prezidentské výjimky, skrz 

které se mnoho historiků snaží zveličovat a prezentovat prezidenta Jozefa Tisa jako 

ochránce slovenský židů. Podle knihy: Dr. Joseph Tiso and the Jewish Problem in 

Slovakia od M. S. Ďurici, ve které se píše, že bylo uděleno 9000 prezidentských 

výjimek.103Profesor Rychlík k tomu uvádí, že: „po pečlivém průzkumu archívů jsem 

zjistil, že ve skutečnosti bylo vydáno asi 1000 prezidentských výjimek a to především již 

delší dobu pokřtěným židům a židům žijícím v manželství s „árijci“.104 

 

5.3.1 Transporty židovského obyvatelstva ze Slovenska  

 Po soupisu židovského obyvatelstva následovalo jejich shromáždění v určitých 

kasárnách. Nejznámějším městem, kde byly tyto kasárny, je podtatranské město Poprad 

Tatry. Právě zde se stane událost, kterou si troufám označit za nejčernější den moderní 

slovenské historie. Dne 25. 3. 1942 dojde k vypravení prvního transportu židovského 

obyvatelstva do koncentračního táboru v Osvětimi. V transportu byly řazeny vagóny, 

které byly určeny pro dobytek. Tento transport „přepravoval“ 1000 mladých žen,  

                                                 
102 Osídlovací poplatek – poplatek, který měl slovenský stát zaplatit nacistickému Německu za každého 

odvezeného židovského občana. Poplatek hradil náklady na cestování, ubytování, stravu a činil  

500 říšských marek.  
103 ĎURICA M. S. – Dr. Joseph Tiso and the Jewisch Problem in Slovakia, 21 
104 RYCHLÍK Jan – Češi a Slováci ve společném státě, 211 
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které měli vycestovat „za prací“. Transport vyjížděl po bývalé Košicko-Bohumínské 

dráze směr Žilina, Čadca. O den později v brzkých ranních hodinách 26. 3. 1942 v 4:00 

dorazil k pohraniční přechodové stanice Skalité směrem na polský Zwardoň. Ještě v týž 

den dorazili účastníci prvního transportu do koncentračního tábora, byli podrobeni 

selekci. Podle svědectví pamětníků přežilo z prvního transportu koncentrační tábor 20 

účastníků.105  

 Jako zajímavost bych zde rád doložil myšlenkové pohnutky tehdejších 

slovenských představitelů, kteří si uvědomovali, že je transport židovského obyvatelstva 

bude „něco stát“. Již výše se zmiňuji, že částka 500 říšských marek za jednoho 

židovského občana, nebyla malá. Profesor Rychlík ve svém díle píše, žádalo: „aby byl 

poplatek snížen na 250 nebo 300 říšských marek.“106 Na tomto postoji bych jen rád ukázal 

určitou absurditu tehdejšího režimu. 

 Transporty pokračovaly i nadále. Po ženských transportech přišli na řadu 

transporty mužů. Velmi dobře je zmapována situace na Spiši. Podle knihy: Spišské exody 

ve 20. století, která se zaobírá osudem židovského obyvatelstva, bylo židovské 

obyvatelstvo soustředěno v Žilině, odkud odcházely transporty směr Osvětim. V této 

knize se udává, že v tomto východoslovenském regionu bylo celkem vypraveno 19 

transportů s počtem 19 052 osob.107 

 

5.3.2 Reakce na transporty a jejich pozastavení 

 Veřejnost zpočátku nebyla silně proti transportům, ačkoliv hlasy volající po konci 

neutichaly, ale naopak zesilovaly. Do povědomí občanů se dostávaly zprávy o surovém 

zacházení se židy v koncentračních táborech, a že židé necestují do táborů za pracemi, ale 

že primárním účelem je jejich vyhlazení.  

 Silný tlak na pozastavení deportací byl ze strany Vatikánu, který protestoval proti 

tomuto nehumánnímu způsobu zacházení. Dokonce věc došla až tak daleko, že Vatikán 

prostřednictvím svého diplomatického zástupce, kterým byl Giuseppe Burzio, žádal o 

okamžité pozastavení deportací. Vše mohlo dospět až ke stavu, že Vatikán na protest proti 

transportům stáhne svého diplomatického zástupce ze Slovenska.  

                                                 
105http://www.upn.gov.sk/sk/25-marec-1942-%E2%80%93-1-transport-slovenskych-zidov-do-

vyhladzovacieho-tabora/, vyhledáno 10. 10. 2016  
106 RYCHLÍK Jan – Češi a Slováci ve společném státě, 210 
107 POLÁK Miroslav a kolegové – Spišské exody ve 20. století, 228 

http://www.upn.gov.sk/sk/25-marec-1942-%E2%80%93-1-transport-slovenskych-zidov-do-vyhladzovacieho-tabora/
http://www.upn.gov.sk/sk/25-marec-1942-%E2%80%93-1-transport-slovenskych-zidov-do-vyhladzovacieho-tabora/
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 Na základě veřejného mínění a tlaku ze strany Vatikánu dochází 20. 10. 1942 

k pozastavení transportů.108 Tímto začali transporty, které trvaly až do podzimu roku 

1942, kdy již byl nepočetný tlak, jak ze strany veřejnosti, tak ze strany občanů na 

pozastavení transportů židovského obyvatelstva. Dovolil bych si konstatovat, že nelze 

podcenit ani tlak ze strany Vatikánu, který jako jeden z mála tehdejších států mohl uplatnit 

jistý vliv na tehdejší představitele státu, ačkoliv nelze si myslet, že by Vatikán měl moc, 

zabránit veškerým krokům proti židovskému obyvatelstvu.  

 Po pozastavení transportů se lze podívat na počet židů, kteří museli opustit území 

Slovenska. Podle údajů, které máme k dispozici, a na kterém se shodne většina historiků, 

tak, počet židovského obyvatelstva, který byl transportován do koncentračních táborů, 

během roku 1942 dosahoval 57 000 židů z celkového počtu 89 000 židů.109 To představuje 

více než 64% židovské populace, která byla za takto krátkou dobu vyvezena a odsouzena 

de-facto ke smrti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 RYCHLÍK Jan – Češi a Slováci ve společném státě, 212  
109 KAMENEC Ivan – Po stopách tragédie prezidenta Jozefa Tisa, 195 
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6 Konec Slovenského státu 

 Závěrečná etapa existence Slovenského státu je propojena kontinuálně 

 se závěrečnou existencí nacistického Německa. Velký zlom v událostech druhé světové 

války nastal, po známé bitvě u Stalingradu.110  

 Následná ruská ofenzíva, která tlačila Německo zpět do své země, dávala 

najevo, že režim, který nyní panuje nejen v Německu, ale například i na Slovensku, se 

brzo začne hroutit. Vše bylo ještě umocněno 6. 6. 1944, kdy došlo k vylodění spojenců 

ve francouzské Normandii za účelem vytvoření západní fronty, která měla vést 

k úplnému zničení nacistického Německa.  

 

6.1 Slovenské národní povstání111  

 Událostí, kterou si dovolím označit jako změnu ve vnímání slovenského národa a 

jeho účastni ve druhé světové válce, bylo Slovenské národní povstání. Myšlenka povstání 

se rodila již od počátku roku 1944, kdy docházelo k častým utajeným debatám mezi lidmi, 

kteří nesouhlasili s režimem Jozefa Tisa.  

 Podporu vzdoru proti antisemitskému režimu na Slovensku a myšlence povstání 

vyjadřovaly, jak představitelé londýnské exilové vlády, tak i levicová – komunistická část 

odboje, která působila v Moskvě.  

 Slovenské národní povstání začalo 29. srpna roku 1944, jako důsledek postupu 

německých vojsk z Maďarska a Ukrajiny. Vydání rozkazu o povstání byl pověřen Ján 

Golián, který se ovšem silně unáhlil a tento rozkaz vydal předčasně. Centrem 

povstaleckého velení se stala z důvodu strategické polohy a kvalitních obranných 

možností stalo středoslovenské město Banská Bystrica.  Ještě v týž den vyhlásili partyzáni 

obnovení Československé republiky a obnovili vysílání Svobodného vysílače. Na druhý 

den byla přijata zpráva o vzniku povstání s radostí v Londýně a do čela povstání se 

přihlásila Československá exilová vláda.  

 Následující den požádal prezident Jozef Tiso o pomoc německé vojsko, a proto 

došlo k okupaci území vojsky německého Wehrmachtu. Německá vojska měla za úkol 

zničit povstání a napomoci k nastolení režimu, který byl před vypuknutím povstání. 

                                                 
110 Stalingrad – dnešní Volgograd 
111 Slovenské národní povstání – SNP  
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Dalším smutným faktorem bylo, že kvůli vpádu německých vojsk, dochází již pod 

německým velením k obnovení židovských transportů do koncentračních táborů.  

 Na základě povstání dochází k obnovení činnosti Slovenské národní rady,  

která sídlí v Banské Bystrici. Slovenskou národní radu řídí Sbor poverejníkov skládající 

se z 9 až 11 členů. Předsedy jsou dvě významné osobnosti Vavro Šrobár a Karol Šmidke.  

 Během měsíce září došlo k bojům mezi povstalci a německým vojskem. Situace 

je nerozhodná a povstalci se dokonce snaží rozšiřovat dobytá území. Na celou situaci 

s krajní nelibostí hledí představitele Slovenského státu a nacistického Německa. K obratu 

dojde v říjnu, kdy vyvrcholí nelibost vrchního velitele SS Heinricha Himmlera, který se 

rozhodl, že pošle na pomoc jednotky SS z Polska a takovou brigádu z Maďarska. Tato 

síla se rozhodujícím způsobem projeví na potlačení SNP.  

 Po následném potlačení nacisté rozpoutají na Slovensku teror proti obyvatelstvu. 

Skrz zradu mezi příslušníky odboje, byl členům německého vojska vydán velitel SNP Ján 

Golián, který po té v Německu zahynul v koncentračním táboře. Jako reakce na teror, 

který na Slovensku prováděla německá armáda, docházelo v oblasti středního Slovenska 

k četným partizánským akcím.  

 Představitelé tehdejší moci, na čele s prezidentem Jozefem Tisem, proti teroru 

rozhodně nezasahovali a lze se jen zamyslet, zda si plně uvědomovali, co znamenalo 

pozvání německých vojsk a jaké z toho plynuly následky pro občany. Jozef Tiso v této 

etapě jednoznačně selhal, protože politický moc se pro něj stala něčím, čeho se nebyl 

ochoten vzdát. Jako ironicky úsměvné na nás po té může působit ceremoniál, při kterém 

Jozef Tiso vyznamenává nejvyšším státním vyznamenáním Slovenského státu 

příslušníky SS, kteří potlačili povstání.   

 

6.2 Konec politické činnosti Jozefa Tisa 

 V roce 1945 došlo k osvobození Slovenska sovětskými vojsky. Pro představitele 

Slovenského státu se jednalo o impuls pro odchod ze země, protože začali mít strach 

z dalšího poválečného vývoje.  

 Jozef Tiso, jako nejvyšší představitel režimu nečinil jinak než ostatní 

sympatizanti režimu. Nejprve utíkal do Rakouska, do Vídně a po sléze si jako útočiště 

vybral bavorský kapucínský klášter v Alttötingu. Zde byl, díky neopatrnosti svého 

tajemníka, odhalen americkým agentem, který o celé věci informuje své nadřízené.  
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 Po té byl přesunut do rakouského kláštera v Kremsmünsteru, kde podepisoval 

dokumenty znamenající konec vojenského Slovenského státu. Po té byl umístěn 

v internačním táboře v Bavorsku.  

 Představitelé Československé vlády žádali spojenecké síly o vydání Jozefa Tisa 

do Československa. Vydání bylo spojenci okamžitě schváleno. Schválení o vydání rovněž 

nalezlo podporu u ordináře mnichovské arcidiecéze kardinála Faulhabera, který po 

církevně právní stránce, jako nejvyšší církevní představitel v Bavorsku, souhlasil 

s vydáním Jozefa Tisa zpět do rodné vlasti.  

 

6.3 Proces s Jozefem Tisem    

 Samotný proces s Jozefem Tisem je jednou z nejsložitějších oblastí jeho života a 

dochází k celé řadě spekulací a možných úvah, které jsou často ovlivňovány různými 

ideologickými pohnutkami. Původně se očekávalo, že proces bude hladký a rychlý, ale 

ukázalo se, že jenom samotná příprava byla velmi dlouhá. Proces se konal od 2. prosince 

1946 do 15. dubna 1947. Procesu předsedal JUDr. Igor Daxner a následných 6 

přísedících. 3 zastupovali KSS112 a 3 DS113. Žalobci byli: JUDr. Ľudovít Rigan a JUDr. 

Juraj Šujan. Tisovými obhájci byli: JUDr. Martin Grečo a JUDr. Ernest Žabkay.114 

 Obžaloba Jozefa Tisa vinila z rozbití Československa, porušení demokratických 

principů, nastolení diktatury a zavlečení Slovenského národa do konfliktů druhé světové 

války. Zároveň mu kladla podíl a spoluúčast na transportu židovského obyvatelstva do 

koncentračních táborů. Jozef Tiso se bránil, že nevěděl, o co se jednalo, a že vše dělal 

kvůli nátlaku a vydírání ze strany Německa.  Zde ovšem Jozefu Tisovi silně přitížili jeho 

antisemitské výroky na adresu židovského obyvatelstva. Hlavně jeden z 

jeho nejznámějších antisemitských projevů, který pronesl v roce 1942 v Holíči, kde 

omlouval deportace.115 

 Rozsudek nad Jozefem Tisem byl vynesen dne 15. dubna 1947 a zněl: trest smrti 

oběšením. Důvodů proč Jozef Tiso dostal nejvyšší možný trest je celá řada, ale dle mého 

názoru tím hlavním, byl jev, že Jozef Tiso nikdy nelitoval svých činů, kterých se dopustil 

a vždy je považoval za správné a nejlepší možné řešení. Myslím, že kdyby prokázal jistou 

dávku sebereflexe, mohl dostat mírnější trest v podobě doživotí.   

                                                 
112 KSS – komunistická strana Slovenska 
113 DS – demokratická strana  
114 BARNOVSKÝ Michal – Proces s Jozefem Tisem in Na cestě k monopolu moci: Mocensko politické zápasy 

na Slovensku v letech 1945 – 1948, 589 
115 RYCHLÍK Jan – Česi a Slováci ve 20. století, 338 - 339 



52 

 

 Obhájci Jozefa Tisa žádali o milost u prezidenta Edvarda Beneše, kterou však 

Jozefu Tisovi nebyla udělena. Zde se dostáváme k jednomu z nejvíce problematických 

bodů ke zkoumání. Mnoho lidí na Slovensku dodnes tvrdí, že poprava Jozefa Tisa, byla 

pomsta Edvarda Beneše Jozefu Tisovi. Faktem zůstalo, že ať už byl Edvard Beneš 

jakýkoliv člověk, nemyslím si, že by se takto Tisovi mstil a troufnu si tvrdit, že určitě se 

nejednalo o hlavní příčinu rozsudku nad Jozefem Tisem.  

 Mohu konstatovat sám za sebe, že rozsudek smrti rozhodně neschvaluji a jak 

hovoří profesor Jana Rychlíka v televizním pořadu Historie CS: „Rozsudek smrti je vždy 

špatný a rozhodně s ním nelze souhlasit“116, tak je zde potřeba uvést i jeho další důležitá 

slova a to, že se nedá souhlasit: „ani s interpretací, že Jozef Tiso byl obětí politické hry 

v Praze. Za jeho činy ho nic jiného než trest smrti potkat nemohlo, a tak se stalo i v tomto 

případě a srovnání s procesy v 50. letech neobstojí, protože proces byl veden podle 

platných právních předpisů.“117  

Jozef Tiso byl popraven 18. dubna 1947 a po té byl pochován na Svatomartinském 

hřbitově v Bratislavě. Dodnes se naleznou na Slovensku lidé, kteří k výročí jeho popravy 

konají vzpomínkové a pietní akce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 https://www.youtube.com/watch?v=xnxpw9NTAm8, vyhledáno 27. 10. 2016 
117 tamtéž 

https://www.youtube.com/watch?v=xnxpw9NTAm8
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7. Autoři spolupracující s režimem 

 Nyní bych se rád věnoval otázce slovenské historiografie, která se zaobírala 

Jozefem Tisem a jeho činností. Jako první bych si dovolil představit historiky nebo 

přesněji řečeno politiky, kteří prostřednictvím svých funkcí spolupracovali s prezidentem 

Slovenského státu Jozefem Tisem.  

 

7.1 Pavol Čarnogurský 

 Slovenský politik a člen sněmu Slovenské krajiny. Narodil se v roce 1908 v obci 

Malá Franková. Vystudoval gymnázium a po té se stal gymnaziálním učitelem. Vstoupil 

do Hlinkovy strany a zastával silný slovenský nacionalismus, ale jeho mírnější formu. Dá 

se konstatovat, že jeho silným vzorem, byl Andrej Hlinka.  Za jeho vstup do vrcholné 

politiky si dovoluji označit, prosincové volby roku 1938, ve kterých se stal poslancem 

Sněmu Slovenské krajiny a v této funkci vydržel až do konce slovenského státu.  

 Pavol Čarnogurský se díky svému působení ve školství, často k této problematice 

vyjadřoval. Známé je jeho vyjádření z ledna roku 1939, ve kterém hovoří: „…odstránili 

sme v prvom rade 126 židovských učiteľov, ktorí už v dôsledku svojej rasovej príslušnosti 

museli stáť v protive s národnou a kresťanskou výchovou našej mládeže. Slovenské 

ministerstvo školstva odstránilo z národných škôl 884 učiteľov českej národnosti… boli 

odstránení viacerí školskí inšpektori… správcovia a riaditelia škôl.“118 Na tomto 

vyjádření bych si dovolil doložit jeho antisemitské přesvědčení, které ovšem s jistou 

nadsázkou bylo menší než u jiných členů.  

 Během sporů v letech 1940 v rámci řešení židovské otázky, které vyústili 

v salzburské jednání, zastával pozice umírněného křídla, které sympatizovalo 

s prezidentem Jozefem Tisem. Lze ho označit za člena opozice proti radikální skupině 

uvnitř Hlinkovy strany a jeho silné antipatie vůči členům Hlinkové gardy a jejich brutální 

činnosti. Často mu mnoho lidí připisuje, že se nezúčastnil hlasování o vzniku 

Slovenského státu nebo, že nehlasoval pro přijetí protižidovských opatření. Problémem 

je, že tyto údaje již není možné dnes ověřit. Za ovšem skutečný jev, lze označit stav, 

                                                 
118 Těsnopisecké rehabilitaci autora. správy Slovenského sněmu, 2. schůze Sněmu Slovenské krajiny, 50 
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 že přísahal věrnost Slovenskému státu a proto bych si dovolil tyto poznámky považovat 

 za jistou snahu skupiny lidí o morální rehabilitaci.  

 Podobně jako ostatní členové Tisovi strany odmítal SNP a silně v něm viděl snahu 

komunistů o získání slovenského území. Je zajímavé, že po skončení druhé světové války, 

stále pracoval v politické oblasti. Silně se angažoval na poli katolické mládeže a 

inteligence za účelem vytvoření nové katolické strany. To se ovšem neuskuteční a 

nakonec Pavol Čarnogurský podpoří Demokratickou stranu119 a i za jeho pomoci tato 

strana vyhrála volby na Slovensku v roce 1946. Tím ovšem rozhněvá tehdy nejmocnější 

stranu KSČ, která započne proces proti DS a Pavol Čarnogurský byl ještě v témže roce 

zatčen, obviněn z velezrady a v květnu roku 1948 je odsouzen na 18 měsíců vězení.  

 Během trvání komunistické diktatury se Pavol Čarnogurský silně vymezoval vůči 

komunismu a nikdy nepřijme jeho ideu. Byl často vyslýchán StB120a byl označován, jako 

osoba nespolehlivá. Dožil se Sametové revoluce v roce 1989 a v roce 1992 umírá. Byl 

ženatý a měl 3 děti. Za nejznámějšího bych si dovolil označit jeho syna Jana, který se stal 

předsedou federálního shromáždění v roce 1990.121 

 

7.1.1 16. október 1938  

 Pavol Čarnogurského, bych zde chtěl zmínit, jako autora dvou zajímavých děl, 

které se zaobírají ustanovením autonomie a vznikem Slovenského státu. Prvním z nich je 

dílo, které nese název podle data, kdy se slovenskému národu podařilo získat v rámci 

Československa autonomii. 

 V tomto díle ukazuje, že pro Slovenský národ byla tehdy nejlepší cestou Hlinkova 

strana. Píše, že Hlinka již nežil, ale Tiso byl jeho následovník a nejlepší možná volba. 

Vyhlášení autonomie označuje za záchranu Slovenského národa, a že Slováci toho pro 

záchranu svého národa udělali více než Češi.  

  Autor dále zmiňuje, že už byl nejvyšší čas, aby Slováci mohli sami o sobě 

rozhodovat a že si jsou schopni „vládnout sami.“ Sám tvrdí, že bylo obrovskou chybou 

ignorace ze strany Čechů vůči slovenským požadavkům na autonomii.  

 Asi nebude překvapení, že lze v jeho díle spatřit silný odpor k postavě druhého 

prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše. Tvrdí, že Edvard Beneš měl své 

                                                 
119 Demokratická strana- DS 
120 StB – komunistická tajná policie v Československu 
121 https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_%C4%8Carnogursk%C3%BD, vyhledáno 27. 10. 2016  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_%C4%8Carnogursk%C3%BD
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představy, které označil „fantastickou metamorfózu.“ Velmi mne udivuje jeho výrok a 

názor, že E. Beneš se více obával sovětského Ruska než nacistického Německa. Dokonce 

vše se snaží postavit tak, že úhlavní nepřítel Slovenského státu Sovětské Rusko, chce skrz 

Československou republiku nastolit komunistický režim v Evropě. Zde bych si dovolil 

menší polemiku. Je sice pravdou, že SSSR byla v této době velká země, ale neumím si 

představit, že by ve 30. letech se SSSR pokusil o obsazení Evropy skrz Československo. 

SSSR v této době, kvůli násilné kolektivizaci zažívá silný hladomor a v důsledku 

stalinských čistek mezi vyššími důstojníky dochází k rozpadu velení armády, na které po 

té málem sovětské Rusko téměř doplatilo.   

 Ještě bych si dovolil polemizovat s Benešovým vztahem k nacistickému 

Německu. Autor, který se zaobírá problematickou Českoněmeckých vztahů. Historik 

Jozef Škrábek píše, že Edvard Beneš silně ve vztahu k Německu kopíroval a přijímal 

vztah T. G. M.,122 který láskou k Německu rozhodně neoplýval, a těch důvodů by mohla 

být celá řada. 

 Na závěr bych k dílu P. Čarnogurského rád zmínil, že se jedná o dílo zajímavé, 

ale je z něj cítí silná zášť a odpor vůči ideji čechoslovakismu a silná snaha o vymezení se 

vůči tehdejším demokratickým principům. Nezapomínal bych ani silný odpor k Edvardu 

Benešovi, který představoval pro tehdejší představitele režimu na Slovensku, 

 jednoho hlavních nepřátel a utlačovatele Slovenského národa. Dílo tak může ve čtenáři 

evokovat snahu o to, že veškeré kroky, postoje a požadavky slovenské strany, byly vždy 

správné, ačkoliv si nemyslím, že tomu tak bylo.  

7.1.2 14. marec 1939  

 Dílo nese název podle data, ve kterém došlo k vyhlášení slovenského státu a došlo, 

tak k naplnění více než tisíci leté touhy po slovenské samostatnosti. Autor zde popisuje 

atmosféru, jaká byla během zasednutí sněmu atmosféra, o čemž se zmiňuji již výše 

v kapitole vyhlášení slovenského státu. Cením si na autorovi, že zde nám dává poznat 

svou nejistotu a myšlenkové podněty, které ho provází během vzniku republiky.  

 Je důležité vidět, že si uvědomuje, že de-facto je stát podřízen největšímu 

tehdejšímu agresorovi nacistickému Německu. Klade si otázku, zda to co jsme získali, je 

skutečně to co jsme chtěli. Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi inteligentního muže, 

si uvědomuje, že vztah mezi Čechy a Slováky v rámci jednoho státu a vztah mezi Slováky 

                                                 
122 ŠRÁBEK Jozef, Včerejší strach, 52-53 
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a Němci je zcela odlišný. Uvažuje, zda do budoucna nepřinese tento nepoměr určité 

problémy.  

 V dílech P. Čarnogurského bychom mohli spatřit silné slovenské národní cítění 

spojené s katolickou církví. Díla bychom mohli považovat za určitý pohled na dané 

události.  Je pravda, že jistou malou dávku sebereflexe lze nalézt v díle, zejména pak 

v díle, které se vztahuje ke vzniku Slovenského státu. Jako vzor politika a vůdce byl pro 

autora nejprve Andrej Hlinka a po té hlavně Josef Tiso. Ten pro něj představoval otce 

národa. Celkově bych si dovolil jeho knihy označit jako díla, která se vezou na vlně 

Slovenského nacionalismu. Myslím si, že by těmto monografiím z pozice autora prospěla 

větší sebereflexe událostí.  

 

7.2 Ferdinand Ďurčanský 

 Druhá osobnost, která je ještě více spojena s Tisovým režimem než P. 

Čarnogurský a tím je jeden z nejvzdělanějších politiků tehdejší HSĽS Ferdinand 

Ďurčanský. Narodil se roku 1906 v městě Rajec, které se nachází blízko Žiliny. Pocházel 

z velmi bohaté rodiny. Jeho otec byl velkostatkářem a během první republiky poslancem 

Národního shromáždění za HSĽS.  

 Jako člověk pocházející z bohaté rodiny si mohl dovolit studovat. Absolvoval 

gymnázium a po té studoval práva v Paříží, Bratislavě a Haagu. Během 30. let se stal 

pedagogem na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde roku 1939 získal titul docent a 

o rok později titul profesor.  

 Politické přesvědčení Ferdinanda Ďurčanského bylo podobné jako u jeho otce. 

Patřil k silným příznivcům slovenské lidové strany. Dovolil bych si konstatovat, že se 

jednalo o silného slovenského nacionalistu, který toužil po samostatném Slovensku a 

odmítal vliv okolních států. Podobně jako ostatní členové podporuje myšlenku 

samostatnosti pro Slovenský národ. Osobně je zklamán z „ignorace“ představitelů 

tehdejších představitelů ohledně autonomie pro Slovensko.  

 Díky svému vzdělání a intelektu se vymykal mezi představiteli HSL´S a jeho 

rozhled přesahoval ostatní členy. Proto v letech 1938 – 1939 zastával úřad ministra 

spravedlnosti, zdravotnictví a sociálních věcí. Po vzniku Slovenského státu se stal 

ministrem zahraničních věcí a po té i ministrem vnitra. V této funkci vydržel až do roku 

1940, kdy na základě výsledku salzburských jednání musel opustit funkci ministra. Jako 
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důvod bych uvedl, že F. Ďurčanský byl na straně Jozefa Tisa, a silně se vymezoval vůči 

zasahování Německa do událostí na Slovensku.  

 V letech 1940 – 1945 působil jako profesor práva na univerzitě v Bratislavě a 

zároveň zůstal členem sněmu Slovenské krajiny. Silně se vymezoval vůči SNP. Během 

konce druhé světové války emigroval do zahraničí. Přes Rakousko, Švýcarsko do Říma. 

V roce 1947 byl odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti a proto, podobně jako celá řada 

dalších nacistických představitelů, emigroval do Argentiny. Zde pobyl pouze pět let, 

protože roku 1952 se přestěhoval natrvalo do Mnichova, kde žil až do své smrti roku 

1974.  

7.2.1 Právo Slovákov na samostatnosť vo svetle dokumentov   

 Nejznámějším dílem F. Ďučanského je dílo, které vydal v roce 1954 

v argentinském hlavním městě Buenos Aires. Dílo se nazývá: Právo Slováků na 

samostatnost ve světle dokumentů. Jedná se o téměř tisíci stránkovou publikaci, která 

pojednává o právu Slovenského národa na samostatnost.  

 Kniha je rozdělena myšlenkově do pěti dílů – částí. Autor své vyprávění započíná 

v první části a to u J. J. Russoa a vrací se k formování moderních národů a do oblasti 

osvícenství. Celý zbytek kapitoly římská I. bych si dovolil nazvat teoretické pojednání o 

národu, tak jak jej formulovali významné osobnosti od dob osvícenství až do druhé 

světové války. Zbytek první části se věnuje historii Slovenského národa od 9. století až 

do vzniku Slovenského státu. Slovenský stát je zde charakterizován jako vůle lidí, jako 

zcela samostatný subjekt, který vznikl za účelem záchrany národa. Jozef Tiso zde bývá 

líčen jako zachránce a jako první prezident v historii Slovenského národa a po 

Svatoplukovi první slovenský vůdce.  

 V druhé části se autor věnuje silné kritice první Československé republiky. Ideu 

čechoslovakismu popírá a považuje ji za zcela umělou. V některých kapitolách tvrdí, že 

pohlcením Slovenska chtěli čeští politici zlepšit situaci českého obyvatelstva, s čím bych 

si dovolil zásadně nesouhlasit. Nemohu se ani ztotožnit s některými jeho úvahami, jako 

demokracie pouze pro české obyvatelstvo nebo centralizmus a vykořisťování 

slovenského národa. Mnichovskou dohodu vidí, jako logické vyústění české politiky a 

především postojů ministra zahraničí a druhého prezidenta republiky Edvarda Beneše.  

 Nebude překvapením, že události SNP vidí jako prezentaci sovětské síly a budoucí 

nástup komunistické moci. Následnou obnovu Československa považuje za chybu, což si 

myslím, že je chyba, protože tehdy se jednalo o jedinou schůdnou a možnou variantu  
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pro vítězné mocnosti. Podobně jako u předešlých událostí, tak z nastolení komunistické 

diktatury viní převážně Edvarda Beneše, což považuji za nesprávné.  

 V díle rovněž uvádí, že proces s prezidentem Tisem je zmanipulovaný a že se 

jednalo o pomstu prezidenta Beneše. Zde si dovolím nesouhlasit. Proces s prezidentem 

Tisem a i samotným F. Ďučanským nebyla pomsta, ale logické vyústění politické situace. 

Jiná věc je po té trest smrti pro obžalované v procesu.  

 Autor rovněž staví slovenskou otázku na roveň mezinárodního práva a silně se 

vymezuje proti spojování slovenské a české otázky. Snaží se doložit silný odpor 

slovenského obyvatelstva proti znovuobnovení, což nemusí být úplně pravda, protože 

velká většina lidí měla již v letech 1943 – 1944 dost luďáckého režimu, nehledě na fakt, 

že vládnoucí vrstva nezastupovala většinový názor národa.  

 Co lze vidět jako pozitivum v jeho díle, je pátý díl a kapitola římská XX., kde píše 

o potřebě spolupráce národů ve střední Evropě. Velmi mne zaujala jeho závěrečná část a 

to: Sjednocená Evropa řešením budoucnosti? Otázka, kterou bych asi u člověka a s tak 

silným pravicovými až autoritativními politickými preferencemi neočekával.123 

 F. Ďurčanský je velmi kontroverzní postava. Na jedné straně spolupracoval 

s Jozefem Tisem, ale lze vidět na jeho myšlenkách jistou dávku intelektuální vzdělanosti. 

Jeho intelekt měl ovšem zásadní problém a to, že byl silně podbarvenou skrz svou 

politickou ideologii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 ĎURČANSKÝ Ferdinand – Právo Slovákov na samostatnosť vo svetle dokumentov 
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8 Komunistický režim a jeho vztah k Jozefu Tisovi 

 Komunistická strany a po té i režim již od počátku se stavěl proti existenci 

Slovenského státu a zejména proti Prezidentu Jozefu Tisovi. Snaha očernit ho a udělat 

z něho zločince byla velká. Důvodů byla celá řada. Například: Tisův odpor 

k marxistickým myšlenkám nebo i fakt, že v roce 1946 nevyhrála KSS na Slovensku 

volby.  

Události z února roku 1948, kdy došlo k převratu a nastolení komunistické 

diktatury zcela změnili uspořádání v Československu. Nejinak tomu bylo i v otázce 

pohledu na Slovenský stát. Ve výše zmíněné kapitole vidíme postoje k Tisovi, které ho 

oslavují a obhajují. Nyní se jako jediný názor na události v letech 1939 – 1945 na 

Slovensku dostane k moci marxistické smýšlení. 

  

8.1 Marxistická historiografie a postoj k Jozefu Tisovi 

 Marxistická historiografie se snažila o silné vymezení a „úpravy dějin podle 

vlastních pravidel.“ Zavedla přídavek k termínu Slovenský stát, který se dodnes užívá. 

Jedná se o pojem klero-fašistický stát. V tomto pojmu představitelé marxistické 

historiografie spojují pojem katolické církve, který je obsažen ve slovu „klero“ a 

fašismus. Jedná se o spojení církevní a fašistické moci, ačkoliv si dovolím tvrdit, že režim 

Jozefa Tisa ve mne spíše evokuje i kvůli tlaku z tehdejšího nacistického Německa,  

 postoj nacistický než fašistický.  

 Častým jevem v tomto období na území Československa byla snaha tabuizovat 

období Slovenského státu. Častá zatajování pozitivních faktů a vymezování se vůči této 

etapě dějin je velmi typické pro představitele marxistické historiografie.  

 Marxisté chtěli svým postojem otočit myšlenku v obyvatelstvu na Slovensku ve 

vnímání Slovenského státu a jeho postavení. Jenom bych měl a stále mám obavu, že se 

jim snaha vymkla z rukou. Jejich postoje, stanoviska a názory měli zajisté silný vliv na 

skupinu slovenských exilových autorů, kteří svá díla publikovali jednak v zahraničí. 

Neopomeňme, že po událostech v roce 1989, byla právě kritika marxistické historiografie 

to, co dostalo některé slovenské exilové autory do popředí a díky tomu se jim podařilo 

částečně „rehabilitovat“ prezidenta Tisa a celé období Slovenského státu. 
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 Troufnu si konstatovat, že marxistický historiografie udělala přesně to, 

 co nechtěla. Dokázala znova přivést lidi na myšlenku, že období v letech 1939 – 1945 

nebylo zlé, a že Jozef Tiso je zachránce Slovenského národa. 

 

8.2 Ľubomír Lipták (1930-2003) 

Jedním z nejvýznamnějších představitelů marxistické historiografie je Lubomír 

Lipták. Narodil se v roce 1930 v Melčicích u Trenčína. Maturoval na trenčínském 

gymnáziu a po té studoval na Vysoké škole politických a sociálních věd v Praze.  

V letech 1957 – 1971 pracoval jako vědecký pracovník ve Slovenské Akademii 

věd. Během svého působení v akademii se zaobíral moderními slovenskými dějinami.  

Podařilo se mu stát evropskou osobností a zároveň překonat ve svých dílech marxistický 

pohled na historii. 

Po událostech v roce 1989 i nadále působil ve Slovenské akademii věd, kde byl 

spolurealizátorem různých grantových úloh, mezinárodních výzkumných projektů  

a hlavním redaktorem Historického časopisu. V roce 1997 odešel do důchodu. Zemřel 

v roce 2003.124  

 

8.2.1 Přehled československých dějin. Díl 3. 1918-1945 

 Jedna z jeho významných monografií vztahujících se k moderním dějinám je  

3. díl cyklu: Přehled československých dějin. Tento díl byl vydán v roce 1960 a má 

celkem 670 stran. 

  V tomto díle se začíná dařit odbourávat „marxistické vidění světa“, a dochází  

k vyváženějšímu pohledu na historické události. První republika již není líčena s tak 

velikou negací, jako tomu bylo v 50. letech. Období Slovenského státu je zde, ale líčeno 

stále stejným způsobem, jako období klerofašismus. Jozef Tiso je vylíčen jako silně 

negativní postava.  

 Celkově lze konstatovat, že dílo má nezpochybnitelné prvky marxistické 

historiografie, ale lze tvrdit, že se zde začínají plně projevovat liberálnější pohledy,  

které byly typické pro tehdejší 60. léta 20. století.  

                                                 
124 http://www.osobnosti.sk/osobnost/lubomir-liptak-1841, vyhledáno 27. 10. 2016  

http://www.osobnosti.sk/osobnost/lubomir-liptak-1841
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8.2.2 Slovensko v 20. storočí 

 Jedna z nejznámějších knih autora Ľubomíra Liptáka. Kniha byla vydána v roce 

1968 a vzbudila, jak v laické, tak v odborné společnosti velmi pozitivní ohlas. Vliv na 

vydání této knihy má i další významný historik Ivan Kamenec, kterého si ovšem dovoluji 

zmínit níže.  

Kniha se pokouší o zamyšlení nad dosavadními moderními dějinami Slovenska. 

Více než učebnice je psána jako esej. Autor neodsuzuje myšlenku vzniku společného státu 

s Českým národem v roce 1918 a považuje ji za nejlepší možné řešení.  

Vznik Slovenského státu považuje za jisté dovršení snahy o vyřešení Slovenské otázky, 

ale nesouhlasí v jakém kontextu a za jaké pomoci tento stát vznikl. Nemělo by nás ani 

překvapit, že odsuzuje deportace židovských občanů do koncentračních táborů. Silně 

vyzdvihuje roli SNP a účast slovenského národa v protifašistickém odboji.  

 Dovolím si tvrdit, že tato monografie obstojí jako jedna z nejlepších publikací  

na moderní slovenské dějiny. To co této knize přidává na kvalitě je snaha o odložení 

ideologických předsudků a snaha o objektivitu.  

 

8.3 Viliam Plevza (*1934) 

 Významným slovenským historikem, který působil i jako člen KSČ je Viliam 

Plevza. Narodil se v roce 1934 v Galante. V roce 1969 se stal ředitelem Ústavu dějin ÚV 

KSS. Od roku 1980 působil jako univerzitní profesor na Filozofické fakultě Univerzity 

Komenského. Působil jako organizátor celé řady konferencí. V roce 1980 se stal členem 

SAV a od roku 1982 ČSAV125. Po roce 1989 působí jako vlastník soukromé galerie 

Excelent v Bratislavě. 126 

8.3.1 Historie Československé současnosti 

 Pravděpodobně nejznámější dílo autora, které vyšlo v roce 1978. Autor se v tomto 

díle snaží o určitou retrospektivu událostí, které se odehrály v letech 1918-1944. Tuto 

část označuje jako první etapu národní revoluce v ČSR.  

                                                 
125 ČSAV – Česko-Slovenská akademie věd 
126 http://www.databazeknih.cz/zivotopis/viliam-plevza-50654, vyhledáno 15. 11. 2016  

http://www.databazeknih.cz/zivotopis/viliam-plevza-50654
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 Po první etapě následuje druhá etapa, ve které snaha o demokratickou revoluci 

přerůstá v etapu socialistickou. V tomto kontextu naráží na události v letech 1945-1948 a 

na následný „Vítězný únor.“ 

 Zároveň zde neopomíná ani důležité změny a budování socialismu, které přinesl 

převrat v únoru roku 1948. Co nás může překvapit je fakt, že zde neopomíná zmínit  

ani určité etapy krizového vývoje, které se událi v Československu v 50. letech 20. století. 

Na mysli můžeme mít například: měnová reforma“ v roce 1953. Celé toto dílo nás má 

nasměrovat k budování rozvinuté socialistické společnosti.  

8.3.2 Díla o SNP 

 Viliam Plevza patří k obdivovatelům událostí SNP. Jedním z jeho významných 

děl směřující k této události je monografie: Povstalecká historie, kterou vydal v roce 

1984.  

 Dílo začíná rokem 1942 a končí rokem 1945. V tomto díle se snaží o zmapování 

a sledování příběhů nejdůležitějších činitelů protifašistického odboje. Popisuje zde 

nejdůležitější události a pochopitelně zde zmiňuje zásadní pomoc SSSR. Není 

překvapením, že se zde věnuje i bývalému prezidentovi Gustavu Husákovi.  

 Dílem, které vzbudí pozornost, je Plevzova monografie: O Povstaní. Dílo vyšlo 

v roce 1989 a autor se snaží probudit zájem mladých čtenářů o tuto důležitou událost. 

Nelze opomenout fakt, že autor má snahu toto dílo psát přitažlivě, tak aby mladé čtenáře 

zaujalo.  

 Díla Viliama Plevzy jsou jistě velmi přínosná, ale dovolím si konstatovat, že jde 

na nich lze doložit tehdejší pohled marxistické historiografie, což lze jistě považovat za 

problém.  
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9 Slovenská exilová tvorba a Matice Slovenská 

 V této kapitole bych rád představil slovenskou exilovou tvorbu, 

 která představovala silnou opozici vůči marxistické historiografii. Domovem se často 

stávalo západní Německo, Švýcarsko, Rakousko a hlavně Itálie.  Itálie se skrz svoji 

pohnutou minulost a silné sympatie ke katolické církvi, stala domovem pro celou řadu 

lidí ze Slovenska, kteří neskrývali své sympatie k osobě Jozefa Tisa.  

Nejvýznamnějším slovenským exilovým autorem je dodnes ještě žijící prof. Milan 

Stanislav Ďurica. Můžeme ho zařadit, jak mezi slovenské exilové autory, tak zároveň je i 

čestným členem Matice Slovenské. Tato organizace, o které bude zmínka níže, je jednou 

z velmi důležitých skupin, která formuje názory na osobu Jozefa Tisana Slovensku.  

 Vliv osoby profesora Ďurici a členů Matice Slovenské na všeobecné mínění o 

Slovenském státě a úloze Jozefa Tisa je ve slovenské společnosti dodnes bohužel velmi 

silný. Silnou odezvu jejich názory nalézají v etnografických regionech, které si troufám 

označit jako konzervativní sever. Těmito regiony jsou: Žilinsko, Kysuce, Orava, Spiš, 

Liptov, kde je Jozef Tiso velmi silně uctíván jako mučedník a zachránce slovenského 

národa. Jistým paradoxem může být jev, že tyto oblasti se dají považovat za místa 

s největší mírou slovenského nacionalismu.  

 

9.1 Milan Stanislav Ďurica 

 Jedním z nejznámějších autorů, kteří neskrývají svůj obdiv Slovenskému státu a 

osobě prezidenta Jozefa Tisa je, již výše zmíněný, Milan Stanislav Ďurica.127Narodil se 

v roce 1925 v obci Krivany na východě Slovenska. Během svého života studoval na celé 

řadě zahraničních univerzit: Turín, Ženeva, Vídeň, postgraduální studium absolvoval v 

Kolíně nad Rýnem, Padově a Bonnu.  Během svých studií byl vysvěcen na kněze a stal 

se členem kongregace Salesiánů.128 

 Po vystudování začal odborně působit i pedagogicky. Přednášel na univerzitě 

v Padově. Pracoval rovněž v Římě v Ústředí slovenského katolického studentstva a jako 

místopředseda a po té i předseda Slovenského ústavu v Římě. Během 60. let asistoval při 

konání Druhého vatikánského koncilu. Celou dobu komunistické totality působil v Itálii.  

                                                 
127 Milan Stanislav Ďurica, dále: M. S. Ďurica 
128 Salesiáni – kongregace založena v roce 1815 Donem Boscem v Turině 
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 Události roku 1989 umožnili jeho návrat na Slovensko, kde od roku 1993 působil 

jako profesor historie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Bratislavě. V roce 

1997 odešel do důchodu, ale i nadále se snažil vědecky působit a přednášet na různých 

konferencích.129 

 

9.1.1 Jozef Tiso (1887-1947), životopisný profil 

 Kniha, která vyšla v roce 2006, se snaží o náčrt pohledu na Jozefa Tisa a jeho život 

od narození až do smutného konce v roce 1947. Už v předmluvě autor tvrdí, že se jedná 

o jeho dílo, na kterém pracuje již od roku 1947, kdy emigroval z tehdejšího 

Československa do Švýcarska.  

 Dílo je rozděleno do několika kapitol podle Tisova života a funkce, kterou 

vykonával ať už jako kněz, ministr nebo prezident. Autor poukazuje na to, že Tiso byla 

nejlepší možná volba pro Slovenský národ. Velmi mne zaujala pasáž v díle, ve kterém M. 

S. Ďurica, se snaží označit vznik Slovenského státu za Boží dar. Dokládá to na základě 

Tisova projevu dne 14. 3. 1939, ve kterém autor knihy uvádí, že: „Jozef Tiso nielenže 

nevyslovuje vďak za vznik všemocnému Führerovi, ktorý podmienil tento akt 

Slovenského snemu, ale v celom svojom prejave ani len jediným slovom, ba ani 

nepriamou narážkou nespomína Nemecko alebo Hitlera.“130 Toto tvrzení se snaží ukázat, 

že jakákoliv manipulace a nátlak ze strany jiné nebyl možný, protože vznik byl dán 

„odněkud z hůry.“ Zde si troufám tvrdit, že minimálně začíná snaha o Tisovu dokonalost 

a ukázka toho, že co Tiso udělal, bylo vždy správné.  

 Bylo by podstatné znát autorův názor na nejproblematičtější část Tisovy vlády a 

to židovskou otázku. Musím přiznat, že jsem byl šokován, že autor byl schopen použít 

tvrzení, že je potřeba celou věc vidět v kontextu doby, aby na obhajobu Tisa uvedl tvrzení 

Alexandra Macha při procesu s ním v roce 1947, kdy zaznělo z jeho úst, že židé si to 

mohou sami za to, jak se chovali v Bratislavě, Nitře a jiných slovenských městech.131 

 Otázku židovského kodexu a následných deportací se snaží hodit pouze na 

Vojtěcha Tuku a jeho označuje za strůjce antisemitských nálad na Slovensku. Jozefa Tisa 

považuje za záchrance židovského obyvatelstva. Uvádí, že on díky §255132zachránil celou 

                                                 
129 http://www.osobnosti.sk/osobnost/milan-stanislav-durica-1833, vyhledáno 21. 2. 2017  
130 ĎURICA M. S.  – Jozef Tiso (1887 – 1947), životopisný portál – 337   
131 tamtéž, 366-367 
132 §255 – udělení prezidentské výjimky v rámci zákona č. 198/1941 – tzv. židovský kodex 

http://www.osobnosti.sk/osobnost/milan-stanislav-durica-1833
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řadu židů před deportacemi. Dokonce věc se má tak, že prezident Jozef Tiso udělil více 

než 35 000 výjimek.133Již výše uvádím, že tato představa je mylná a že se jedná pouze o 

snahu o ospravedlnění Jozefa Tisa a jeho podílu na židovských deportacích.  

Dovolím si neopomenout větu, která se týká podobně jako příspěvek výše řešení 

židovské otázky. M. S. Ďurica, zde prezentuje úvaha, kterou dokonce tučně zvýrazňuje: 

„Po zverejnení „Židovského kódexu“ sa Tiso totiž chcel zrieknuť svojej funkcie a nadobro 

odísť z politiky. K tejto úvahe dodáva, že Tiso tím, že zostal, tak zachránil slovenský národ 

pred Nemeckom, pretože ako jediný mohol vzdorovat Tukovi a Hitlerovi.“134Z tohoto 

tvrzení by mělo být již každému čtenáři jasné, že snaha o objektivní zhodnocení událostí 

týkající se protižidovských zákonů a následných transportů je u autora překrývaná snahou 

o Tisovu rehabilitaci.  

Nemohu opomenout ani zmínku o konci prezidenta Jozefa Tisa. Autor, podobně 

jako celá řada kolegů, kteří smýšlejí, jako on viní z popravy Jozefa Tisa prezidenta 

Edvarda Beneše. Celý proces proti Jozef Tisovi označuje za zinscenovaný. Dokládá to 

například tvrzením, že: „Eduard Beneš sa vyhrážal Jozefovi Tisovi v londýnskom 

rozhlase trestom smrti.“135 Důvody proč tomu tak nebylo, jsem uvedl v kapitole 6.2.  

Na knize lze zajisté ocenit práci autora, který se snažil získat co nejvíce informací 

z archívu a dal si práci o co nejširší poznání osoby Jozefa Tisa. Problémem této knihy je, 

že ji chybí jakákoliv objektivita a snaha připustit, že Jozef Tiso mohl udělat chybu a splést 

se. Autor silně spolupracuje s generací zahraničních Slováků, kteří se dodnes netají svým 

obdivem ke Slovenskému státu. Jako myšlenkový podnět pro má tvrzení, o adorování a 

obhajování prezidenta Jozefa Tisa, mi posloužila kapitola: „VI. – Blahořečení a 

svatořečení Dr. Tisu.“136 V kapitole M. S. Ďurica pojednává o hrdinských činech a tom, 

že Jozef Tiso je mučedník, který by si zasloužil býti blahořečen možná i svatořečen. Tento 

názor mi přijde velmi nevhodný a neumím si představit, že by byli představitelé 

příslušných kongregací ve Vatikánu vůbec ochotni uvažovat o započetí procesu. Navíc si 

troufám tvrdit, že Tiso rozhodně nebyl mučedníkem pro víru, ale spíše pro své politické 

ambice a za to se blahořečení rozhodně neuděluje. 

 

                                                 
133 ĎURICA M. S.  – Jozef Tiso (1887 – 1947), životopisný portál, 376 
134 tamtéž, 377 
135 tamtéž, 480  
136 tamtéž, 543-559 
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9.1.2 Ostatní knihy vydané prof. M. S. Ďuricou  

 Životopisný profil Jozefa Tisa není jedinou vydanou knihou k této témě od M. S. 

Ďurici. Autor se celý život věnuje období Slovenského státu a postavení Slovenského 

národa převážně v 20. století.  

 Jednou z prvních knih vydanou k této problematice byla kniha vydána v roce 1957 

pod názvem: Dr. Jozef Tiso and the Jewish Problem in Slovakia. Autor se v ní snaží jedno 

z prvních zhodnocení osoby prezidenta Tisa a neskrývá svůj obdiv k této postavě. 

 Po roce 1989, kdy se vrací na Slovensko, se vydatně snaží o „osvětu“ o Jozefu 

Tisovi a celý koncept vydání knih naze „Priamo najbližsie k pravde“. Do tohoto konceptu 

nebo spíše skupiny vydání bych si dovolil zařadit knihy: Jozef Tiso a Vatikán, Jozef Tiso 

v očiach neslovenských autorov a Priblížiť sa pravde, či velmi kontroverzní kniha: Dějiny 

Slovenska a Slovákov.  První kniha pojednává o vztahu mezi Jozefem Tisem a Vatikánem 

a snaží se ukázat, že Jozef Tiso byl v očích Vatikánu silnou osobností. Podobně tomu je 

i u druhé knihy, která odkazuje na určité zahraniční autory píšící o osobě Jozefa Tisa, 

ovšem se stejným názorem, jaký má autor M. S. Ďurica. Jako důkaz uvádím, proč tu 

například není uveden prof. Jan Rychlík z FF UK?  

 Poslední kniha: Přibližiť sa pravde je stanovisko M. S. Ďurici ke stanovisku 

Historického ústavu Akademie věd137, kterou publikoval k již zmíněné knize autora: 

Dějiny Slovenska a Slovákov. Autor se v této knize silně staví do opozice s Historickým 

ústavem a obviňuje jeho historiky z falšování dějin a záměrného zamlčování pravdy a 

snaze interpretovat tuto etapu, aby se zavděčili dnešnímu myšlení lidí. Dovolím si 

konstatovat, že tato publikace může působit na čtenáře spíše, jako snaha o očernění 

veškerých autorů, kteří nesouhlasí s tvrzením autora M. S. Ďurici.  

 Co jsem mohl prostudovat, tak musím konstatovat, že profesor Ďurica si určitě dal 

práci a snažil se o co nejpodrobnější a velmi široké archivní zkoumání, což si dovolím 

označit za silné pozitivum jeho bádání. Negativa k jeho publikacím jsem uvedl již výše. 

Dovolím si tvrdit, že M. S. Ďurica je určitě významný a velmi pracovitý historik, ale to 

nic nemění na faktu jeho kontroverznosti. Při svém pobytu na KU v Ružomberku jsem 

dostal informace od lidí z vedení katedry Historie na FF KU, že když se zde konala jeho 

přednáška, tak sama katedra historie tuto událost nezaštiťovala, právě pro kontroverznost 

                                                 
137 Historický ústav akademie věd, dále: HU AV 
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autora a svůj nesouhlasný postoj s jeho tvrzeními. Na celé věci je paradoxní, že M. S. 

Ďurica věnoval KU v Ružomberku velkou řadu knih ze své knihovny.  

Na závěr bych chtěl říci, že by bylo velmi zajímavé uskutečnit diskuzi mezi M. S. 

Ďuricou a historiky, kteří mají jiná stanoviska. Bohužel dnes to již není možné, protože 

profesor Ďurica je dlouhodobě neslyšící člověk.  

 

9.2 Matica Slovenská  

 Jedná se o jednu z nejznámějších organizací působících na Slovensku, která se 

snaží o národní pozvednutí a větší vlastenectví slovenského národa. Organizace vznikla 

v roce 1861 a funguje dodnes.  

Chování a postoje matice jsou vnímány dodnes velmi kontroverzně. Důvodu proč 

tomu tak je, je celá řada. Snaha o vlastenecké hodnoty, podle Matice Slovenské, probíhá, 

hlavně v historickém kontextu, se snahou o zatajování či spíše interpretaci podle vlastních 

představ.  

Historiky, kteří se podílejí na vydávání knih ve spolupráci s Maticí Slovenskou, 

jsou prof. PhDr. Róbert Letz, PhD nebo prof. PhDr. Július Bartl, CSc. Nejen tito 

historikové se silně vyhrnují a osočují kohokoliv, kdo má výhrady proti některým 

událostem v historii na Slovensku. Jako příklad uvádím: „Stanovisko slovenských 

historikov k šíreniu pseudohistoriografie,“ ve kterém se silně vymezují proti amatérským 

historikům. Ve stanovisku se uvádí: „Ideológie oslabovali a účelovo deformovali poslanie 

slovenskej historiografie. Tak sa na Slovensku vytvorila živná pôda, aby sa hlboko 

zakorenili rôzne mýty, ale aj insitné interpretácie historických udalostí a osobností, a 

zároveň sa absolutizovalo ich subjektívne prežívanie. Na Slovensku existujú 

predstavitelia pseudohistoriografie, ktorý sa verejne prezentujú ako naslovovzatí 

odborníci, pričom väčšina z nich nemá ani historické vzdelanie.“138 Na závěr je 

konstatováno nebezpečí jaké tito „pseudo-historikové“ představují pro slovenskou 

společnost.  

Postoj Matice Slovenské k otázce Slovenského státu a prezidentovi Jozefu Tisovi 

bych charakterizoval silným obdivem k této osobnosti a tomuto státnímu celku. Názory 

                                                 
138 http://matica.sk/wp-content/uploads/2015/06/Stanovisko-k-pseudohistoriografii-2015.pdf, vyhledáno 

21. 2. 2017   

http://matica.sk/wp-content/uploads/2015/06/Stanovisko-k-pseudohistoriografii-2015.pdf
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historiků na období Slovenského státu bych rád doložil na videu139, které vydali v tomto 

roce za účelem „osvěty“ o vzniku Slovenského státu v roce 1939. Video má název: „Bez 

14. Marca“.  

Tato nahrávka vyvolala silné pobouření ve slovenské společnosti, protože 

docházelo k silnému překroucení mnoha faktů a položení si otázky: „Co by bylo kdyby“. 

Jako příklad absurdity si dovolím uvést tvrzení, která zazněla ve videu, že: „i v Maďarsku 

existovaly židovské deportace.“140 Autoři videa ovšem zapomněli uvést, že tyto deportace 

neprováděla, na rozdíl od Slovenského státu, maďarská strana, ale až německá vojska, 

která vtrhla do Maďarska.  

Postoj historiků k tomu videu byl silně kritický a většina dotázaných toto video 

jednoznačně odsoudila. Dokonce vše zašlo tak daleko, že i někteří historici, kteří patří 

Matici Slovenskou, se od videa distancovali a z jeho tvorby obvinili předsedu Matice 

Slovenské.141  

Historikům z Matice Slovenské, kteří odsoudili toto video, patří jistě uznání, ale 

to ovšem nemění nic na faktu, že Matice Slovenská dodnes neodsoudila a nepřiznala podíl 

a spoluúčast prezidenta Jozefa Tisa na protižidovských opatřeních a transportech do 

koncentračních táborů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 http://www.tvnoviny.sk/domace/1859221_matica-slovenska-siri-kontroverzne-video-bolo-by-snp-bez-

slovenskeho-statu#, vyhledáno 21. 2. 2017  
140 http://www.tvnoviny.sk/domace/1859221_matica-slovenska-siri-kontroverzne-video-bolo-by-snp-bez-

slovenskeho-statu#, vyhledáno 21. 2. 2017  
141https://www.bystricoviny.sk/titulka/video-slovenskom-state-micevovi-odsudili-aj-historici-matice-

slovenskej/, vyhledáno 25. 2. 2017   

http://www.tvnoviny.sk/domace/1859221_matica-slovenska-siri-kontroverzne-video-bolo-by-snp-bez-slovenskeho-statu
http://www.tvnoviny.sk/domace/1859221_matica-slovenska-siri-kontroverzne-video-bolo-by-snp-bez-slovenskeho-statu
http://www.tvnoviny.sk/domace/1859221_matica-slovenska-siri-kontroverzne-video-bolo-by-snp-bez-slovenskeho-statu
http://www.tvnoviny.sk/domace/1859221_matica-slovenska-siri-kontroverzne-video-bolo-by-snp-bez-slovenskeho-statu
https://www.bystricoviny.sk/titulka/video-slovenskom-state-micevovi-odsudili-aj-historici-matice-slovenskej/
https://www.bystricoviny.sk/titulka/video-slovenskom-state-micevovi-odsudili-aj-historici-matice-slovenskej/


69 

 

 

10 Historici z ústavu Akademie věd v Bratislavě  

 Silným opakem k Matici Slovenské co se týče postoje k Jozefu Tisovi a celému 

období Slovenského státu jsou pracovní historického ústavu Akademie věd v Bratislavě 

v rámci Univerzity Komenského. Jistým paradoxem může být, že tento ústav vznikl 

v roce 1943, tedy za existence Slovenského státu. Do Slovenské akademie věd byl 

včleněn v roce 1953. Svůj dnešní název dostal na základě usnesení předsednictva v roce 

1990.142 Dovolím si tvrdit, že dodnes se jedná o jednu z nejlepších institucí, která vydává 

své publikace na velmi propracované a vysoké úrovni.  

 Mezi členy ústavu, kteří se zaobírají osobou Jozefa Tisa, patří dva velmi významní 

slovenští historici: PhDr. Ivan Kamenec, CSc., doc. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.  

 

10.1 PhDr. Ivan Kamenec, CSc. (*1938) 

 Jedná se o jednoho z předních slovenských historiků, kteří se zaobírají postavou 

Jozefa Tisa. Ivan Kamenec se narodil v roce 1938 v Nitre. Studoval historii na Filozofické 

fakultě Univerzity Komenského, kde obhájil jak diplomovou práci, tak získal i titul 

kandidát věd. Během svého života pracoval ve Státním ústředním archívu v Bratislavě, 

Slovenském národním muzeu a Historickém ústavu Akademie věd kde působí dodnes. 

Jedná se o vedoucího vědeckého pracovníka pro: Oddělení novějších dějin.143144 

 

10.1.1 Tragédia politika kňaza a člověka 

 Dovolím si tvrdit, že kniha patří mezi to nejlepší, co slovenská historiografie 

nabízí k osobě Jozefa Tisu. Ivan Kamenec v knize uvádí důvody, proč se rozhodl sepsat 

tuto knihu: „Jozef Tiso je na jednej strane vyhlasovaný za vojnového zločinca, celá jeho 

verejná činnosť je apriórne hodnotená negativisticky. Na druhej strane je považovaný za 

„najvynikajúcejšieho politika moderných slovenských dejin, za hrdinu svojej doby, za 

martýra a svätca.“145  

                                                 
142 http://www.history.sav.sk/index.php?id=historia, vyhledáno 28. 2. 2017  
143 http://www.osobnosti.sk/osobnost/ivan-kamenec-644, vyhledáno 28. 2. 2017  
144 http://www.history.sav.sk/index.php?id=ivan-kamenec, vyhledáno 28. 2. 2017  
145 KAMENEC Ivan – Tragédia politika, kňaza a človeka Dr. Jozef Tiso 1887-1947, 11 

http://www.history.sav.sk/index.php?id=historia
http://www.osobnosti.sk/osobnost/ivan-kamenec-644
http://www.history.sav.sk/index.php?id=ivan-kamenec
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 Kniha je rozdělena do 4 kapitol podle období a funkce, která Tisovi přináležela. 

Nejobsáhlejší je třetí kapitola, která se nazývá: „Na vrchole moci a zodpovednosti.“146 O 

této kapitole bych se rád krátce zmínil. Kapitola začíná vznikem první slovenské 

autonomní vlády v roce 1938. Autor se snaží popsat čtenáři fakt, aby si uvědomil, do jaké 

složité pozice se Jozef Tiso dostal a že musel čelit jevům se kterými ani sám nepočítal.  

„Jozef Tiso si nemohol vo svojej novej funkcii dlho vychutnávať víťazstvo 

autonomistickej myšlienky, lebo už pár dní po príchode do premiérskeho kresla bol 

konfrontovaný s razantnými maďarskými územnými požiadavkami.“147  

 Během let 1939 – 1945 se snaží autor poukázat na fakt, že Jozef Tiso se snažil o 

potlačení vlivu radikálů, ale nikdy nenašel v sobě odvahu ke kroku, kterým by mohl 

zachránit svůj morální obraz. V názorech na protižidovské názory nesouhlasí s proudy, 

které hlavní vinu přičítají Vojtěchovi Tukovi, ale souhlasí s názory, že i Jozef Tiso nesl 

určitý díl spoluodpovědnosti za transporty židovského obyvatelstva. Tato kapitola je 

myšlenkově ukončena tím, že se Jozef Tiso dostal do vyhnanství v kapucínském klášteře 

v Alttötingu, kde byl zajat spojeneckými vojáky.  

 V poslední kapitole, která se věnuje tragickému konci prezidenta Tisa. Velmi si 

vážím jevu, že Ivan Kamenec nepřijímá stanoviska, které prezentuje řada historiků na 

Slovensku, která viní z popravy Jozefa Tisa prezidenta Edvarda Beneše. Jako důvody 

rozhodnutí proč došlo k tragickému konci prezidenta Tisa, uvádí: „Proces prebiehal 

v čase, kedy začala v Evrope padať postupne železná opona. Ľudácka politická emigrácia 

sa zaktivizovala, a žačala vyvíjať silnou pričeskoslovenskú činnosť. Ľudáci udelali z Tisa 

martýra, čímž dopomohli druhé skupine, která bylo proti nemu.“148  

Troufám si tvrdit, že postoje Ivana Kamence v této knize, k osobě Jozefa Tisa jsou 

jedny z nejrealističtějších, které se nesnaží údaje zkreslovat a vylepšovat, ale snaží se věci 

zasadit do skutečného kontextu, a to bez ideologického a politického pozadí.  

 

10.1.2 Spor s M. S. Ďuricou 

 Již výše jsem uvedl reakci M. S. Ďurici, který se pustil do sporu s Ivanem 

Kamence. Nyní bych zde rád představil názor Ivana Kamence na zmíněný problém a 

stanovisko, které se stalo předmětem sporu mezi těmito historiky.  

                                                 
146 KAMENEC Ivan – Tragédia politika, kňaza a človeka Dr. Jozef Tiso 1887-1947, 11 
147 tamtéž, 63 
148 tamtéž, 132-133 
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 Ivan Kamenec se silně vymezil vůči dílu M. S. Ďurici: Dějiny Slovenska a 

Slovákov. Kritizuje Ďuricovu neobjektivnost, a místo snahy o faktografii, snaha o 

ideologizaci dějin. Kritický názor Ivana Kamence je i na samotný koncept díla, a snahu 

o interpretaci dějin. Dle jeho názoru se M. S. Ďurica snaží o k romantizujícímu a 

účelovému pojetí dějin, a snaží se o hledání státnosti tam, kde nebyla a připisuje 

Slovákům činy a postavení, které historicky neodpovídá realitě.  

 Ivan Kamenec kritizuje silnou kritiku M. S. Ďurici vůči SNP a naopak úplně 

slabou pozornost k rozpadu existence SSSR. Dalším problémem, který nám Ivan 

Kamenec předkládá, je téměř žádná pozornost k událostem v roce 1991, kdy na Slovensku 

probíhal boj o demokratické principy. Dovolím si konstatovat, že M. S. Ďurica se nechtěl 

do událostí po roce 1989 pouštět, protože pociťoval jistou sympatii k určitým lidem 

v politice.  

  

10.1.3 Slovenský štát v obrazoch 

 Neméně významnou knihou od Ivana Kamence je jeho dílo: Slovenský štát 

v obrazoch. Kniha, na rozdíl od výše uvedeného díla: Tragédie politika, kňaza a člověka 

Dr. Jozef Tiso 1887 – 1947, začíná vznikem Slovenského státu a končí jeho zánikem. 

Autor sám k důvodu sepsání této knihy píše, že v knize: „pôjde o stručné, niekde 

zjednodušené naznačenie a ilustrovanie všetkých oblastí podstatných rysov tohto štátu 

v rovine společenskej, politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej i náboženskej.“149 

 V této monografii je celé řada obrazového materiálu a doby Slovenského státu, 

která zachytává každodenní život obyvatel. O to bych si dovolil této knihy cenit ještě 

více, protože autor se nesnaží o vyčerpávající faktografii, či spíše o co nejpodrobnější 

pojednání, ale o dějiny každodennosti, což si dovoluji poznačit za velmi podstatný počin 

v rámci slovenské historiografie, protože takovýto typ díla nám zprostředkovává odlišný 

pohled na léta 1939 -1945.  

 Není zde opomenuta otázka židovských transportů. Ivan Kamenec se zde snaží ve 

zkratce poukázat jednak na úlohu radikálů, která je všem zřejmá, ale je zde zmíněn i 

postoj prezidenta Tisa k židovskému kodexu a jeho myšlenkové pohnutky. „Ja hovorím, 

bude to najkresťanskejšie, až to bude so Židmi úplne v poriadku. Národu nedám zahynúť 

                                                 
149 KAMENEC Ivan – Slovenský štát v obrazoch, 9 
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pre židovské společenstvo. Mne je národ viac, než Židia, ja si po kresťansky poviem: 

najprv sebe a potom tebe.“150  

 V rámci V. Kapitoly a její první části, která se nazývá: Každodenní život, 

autor ukazuje na základě obrazového materiálu151, život lidí za dob Slovenského státu. 

Výstavba železničního spojení Harmanec – Banská Bystrica, stavební ruch v Bratislavě, 

prosperující lázeňská oblast by nám mohli připomínat období hojnosti a ekonomické 

prosperity. Zdání ovšem klame, protože v době válečné konjuktury se jednalo o zcela 

logický jev, který ovšem s blížícím se koncem války se začal obracet v ekonomickou 

recesi. Takže si dovolím nesouhlasit s tvrzením, některých obhajovatelů prezidenta Tisa, 

že za dob Slovenského státu „jsme se měli dobře.“  

 Troufám si tvrdit, že tato monografie nám nabízí obraz, jaký doposud žádná jiná 

monografie nenabídla. Jedná se o obraz, který je blízký i lidem, kteří nejsou historici. 

Nebylo by od věci, aby tato kniha byla prezentována žákům ve školách, jako pohled na 

období Slovenského státu.  

 

10.2 Eduard Nižňanský (*1955) 

 Dalším významným historikem, který se zaobírá problematikou Slovenského 

státu je Eduard Nižňanský. Narodil se v roce 1955 v Martine, studoval v Banské Bystrici 

na gymnáziu. Od roku 1990 do roku 2002 působil na Katedře Historie v Nitre. Od roku 

2002 do současnosti působí na Univerzitě Komenského.152 

 Eduard Nižňaský se v rámci Slovenského státu zaobírá hlavně židovskou otázkou. 

V současnosti v rámci svého profesního zaměření působí jako supervizor projektu 

Dokumentačního střediska holokaustu, v rámci kterého vytváří soupis a přesné číselné 

údaje o počtu obětí holokaustu na Slovensku.153 

 

10.2.1 Holokaust na Slovensku 

 Jedním z jeho nejvýznamnějších děl je Holokaust na Slovensku. Osmi svazkové 

dílo, které vydával postupně od roku 2001, až do roku 2008 obsahují celou řadu informací 

                                                 
150 KAMENEC Ivan – Slovenský štát v obrazoch, 9 
151 KAMENEC Ivan – Slovenský štát v obrazoch, 176 - 216 
152 http://www.databazeknih.cz/zivotopis/eduard-niznansky-32950, vyhledáno 28. 2. 2017   
153 tamtéž  

http://www.databazeknih.cz/zivotopis/eduard-niznansky-32950
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o nejtemnější věci v moderních dějinách Slovenska. Pracoval s celou řadou pramenů od 

Listů Gisely Fleischmannové po dokumenty, které shromažďovala německá strana až po 

dokumenty, které shromažďovalo: Ústředí židovského obyvatelstva. Dovolím si tvrdit, 

že se jedná o jedno z nejpodrobnějších děl, které jsem měl v ruce k otázce židovské 

problematiky na Slovensku. Obdivuji a oceňuji autorovu podrobnou práci a troufám si 

tvrdit, že se konečně podařil vydat široké dílo, které je nestranné a není psáno za účelem 

zájmu a obhajoby prezidenta Tisa.  

 

10.2.2 Nacizmus, holokaust, Slovenský štát 

 Dílo, na kterém spolupracoval s již uvedeným historikem, Ivanem Kamencem se 

snaží pojednávat o nástupu nacismu v Německu a následných protižidovských opatření, 

která tento režim nejen, že prezentoval ve svém programu, ale po té i naplnil.  

 Dílo se snaží na základě mnoha materiálů dobových materiálů o historiografickou 

rekonstrukci režimů v Německu a na Slovensku. Jako spojník těchto dvou režimů 

označuje holokaust, který byl pro obě země v této době typický 

 Ivan Kamenec v rámci postoje slovenských představitelů v otázce holokaustu 

přichází s velice zajímavou úvahou, kterou prezentuje v již zmíněné knize Slovenský štát 

v obrazoch poznamenává, že: „je otázkou, či vo vzťahu k židom šlo o nesnášanlivosť, 

alebo politickú vypočítavosť.“154 Stálo by jistě za otázku a výzkum, zda více převládala 

jistá nesnášenlivost k židovské komunitě na základě rasy anebo se jednalo o čistý 

politický pragmatismus k dosažení vlastních politických cílů. Ať je dno či druhé obě je 

z morálního hlediska špatné.  

Troufám si tvrdit, že tato kniha nás může mnohem hlouběji ponořit do 

problematiky holokaustu a sním spojeného vztahu mezi nacistickým Německem a 

vojenským Slovenským státem. Kniha rovněž ve mne evokuje myšlenku o tom, že 

slovenský stát, který bývá označován jako fašistický, se značně liší od jiných tehdejších 

fašistických států, které byly na mapě Evropy, právě pro svou antisemitskou rétoriku, 

která nebyla v tehdejších fašistických státech jako například: Španělsko, Portugalsko 

nebo i částečně Itálie, v zas tak velké míře, přítomna. 

  

 

                                                 
154 KAMENEC Ivan – Slovenský štát v obrazoch, 142 
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11 ÚPN – ústav pamäti národa    

 Nejmladší institucí, která se zaobírá zkoumáním a bádáním nad osobou Dr. Jozefa 

Tisa je ÚPN – ústav pamäti národa. Snaha o vznik ústavu se vedla již od roku 1989, ale 

nakonec se vznik podařil až roku 2002 na základě zákona o pamäti národa.  V té době byl 

předsedou vlády Mikuláš Dzurinda. Prvním předsedou správní rady ÚPN se stal Ján 

Langoš.  

 Ústav se zaobírá dvěma smutnými etapami v moderní historii Slovenska. První 

z nich je období Slovenského státu a druhé je komunistická diktatura v letech 1948 – 

1989. Podle §8 zákona č.553/2002 patří mezi cíle ústavu tyto činnosti: vykonávání 

úplného a nestranného hodnocení období nesvobody, analyzování příčin ztráty svobody, 

analyzování fašismu a komunismu na Slovensku.155 Ústav má na Slovensku velmi silné 

postavení a v rámci své činnosti organizuje celou řadu besed, setkání na události spojené 

s již zmíněným obdobím. 

 

11.1 Postoj ÚPN k osobě Jozefa Tisa 

 Materiály, které ÚPN vydává, si dovoluji označit za velmi dobře zpracované. Měl 

jsem možnost se zúčastnit několika přednášek, tak mohu konstatovat, že jistě měly 

zajímavý a přínosný charakter, ale většina historiků se zde nerada pouští do „navážení“ 

do Jozefa Tisa.  

  Postoj ÚPN k osobě Jozefa Tisa je nejednotný. Dovolím si však konstatovat, že 

se zde nachází celá řada historiků, kteří zachovávají odlišné stanoviska a jiné pohledy na 

danou osobu, ale shodují se a odsuzují věci týkající se židovského holokaustu na 

Slovensku. Bohužel i v tomto státním ústavu existují lidé, kteří sympatizují s Tisovým 

režimem, a kteří ho neváhají obhajovat.  

 

11.1.1 Martin Lacko 

 Jedním z historiků, kteří neskrývají svůj obdiv k období Slovenského státu, je 

Martin Lacko. Narodil se v roce 1976 v Piešťanech, absolvoval zdejší gymnázium a 

                                                 
155 http://www.upn.gov.sk/sk/ulohy-ustavu/, vyhledáno 28. 2. 2017  
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studoval na Univerzitě Komenského, získal jak magisterský titul, tak následně zde obhájil 

i svou disertační práci. 

 V rámci svého pedagogického působení působil jako odborný asistent v Trnavě. 

V té době organizoval celou řadu konferencí na téma Slovenský stát nebo osoba Jozefa 

Tisa.156 Vydal celou řadu zajímavých monografií, mezi něž patří: Slovenská republika 

1939 -1945 očima mladých historikov, Slovenska republika 1939 -1945, Slovenské 

národní povstání 1944. Tyto knihy se staly velmi známými a vzbudily ať už pozitivní 

nebo negativní ohlas ve slovenské veřejnosti.  

 Za zajímavou zmínku považuji, že neužívá název Slovenský stát, ale republika, 

čímž se snaží poukázat na to, že režim prezidenta Tisa si nesl jisté prvky vlády, které jsou 

typické pro republikánskou tradici vlády. Dovolím si s tímto postojem pana Lacka 

nesouhlasit, protože jedním z typických znaků republiky jsou svobodné parlamentní 

volby, které jak víme, se za dob prezidenta Tisa nekonaly. Silným momentem pro kariéru 

Martina Lacka se stala událost, že se stal zaměstnancem ÚPN, kde vydržel do počátku 

roku 2016, kdy dostal okamžitou výpověď: „pro hrubé porušení pracovní disciplíny.“157 

 Každého jistě překvapí, jak mohl takto mladý a nadaný historik dostat výpověď. 

Odpověď je o něco složitější. Martin Lacko skutečně zpočátku patřil mezi historiky, kteří 

by mohli přinést celou řadu zajímavých podnětů v oblasti bádání o Slovenském státě, 

prezidentu Tisovi a událostech spojené se SNP bez ideologických pohnutek. Jenomže 

postupem času začal silně sympatizovat s myšlenky, které se instituci, které se snaží o 

pravdivé zdokumentování dějiny, velice složité. 

 Nelze opomenout ani politické pozadí. Jak je známé, tak historik Martin Lacko 

začal velice silně sympatizovat s Marianem Kotlebou, který se netají obdivem 

k Slovenskému státu, prezidentu Tisovi, Hlinkové gardě a silnou averzí vůči SNP o 

kterém prohlásil: „byl to bolševický puč.“158 Je jasné, že člověk, který sympatizuje 

s těmito názory, nemůže působit v takto významné státní instituci jakou je ÚPN. Mnoho 

lidí se domnívalo, že jeho odchod souvisel s tlakem pro jeho názory. Pokud by tomu tak 

ovšem bylo, tak by přeci nemohl nadále s ústavem spolupracovat např. Prof. František 

                                                 
156 http://www.databazeknih.cz/zivotopis/martin-lacko-37770, vyhledáno 2. 3. 2017  
157https://www.aktuality.sk/clanok/369561/historik-upn-lacko-velebil-tisa-dostal-vypoved/,vyhledáno  

2. 3. 2017  
158 https://pospolitost.wordpress.com/2009/08/, vyhledáno 2. 3. 2017  
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Vnuk, který podobně jako M. S. Ďurica se netají obdivem k Jozefu Tisovi. Za vším bych 

si dovolil vidět, že názory a sympatie ke straně pana Kotleby přerostly únosnou mez.159 

 Martin Lacko skrz své názory a symaptie dostal od pana Kotleby pracovní 

nabídku po vyhození z ÚPN a začal s tímto člověkem v rámci politické strany 

spolupracovat.  

Troufám si tvrdit, že Slovensko přišlo o nadějného historika, který mohl celý 

pohled na období let 1939 – 1945 posunout do zcela jiné roviny. 
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12 Katolická církev na Slovensku 

 V přehledu slovenské historiografie a její reakci a vnímání osoby prezidenta Tisa 

jsem se snažil pohybovat chronologicky. Nyní bych rád prezentoval pohled instituce, 

která měla a dodnes má velké dočinění s osobou Jozefa Tisa. Jedná se o katolickou církev 

na Slovensku, protože Jozef Tiso byl až do své smrti katolickým knězem.  

 Postoj katolické církev ke Slovenskému státu a jejímu prezidentovi Jozefu Tisovi, 

je dodnes problematický a nejednoznačný. V první řadě proto, že katolická církev dodnes 

nezaujala přímé stanovisko, jak vnímá prezidenta Tisa. Vzhledem na různorodost kléru 

se jedná možná i o logický krok, ale dle mého názoru by bylo vhodné a velmi potřebné 

zaujmout jednoznačné stanovisko.  

 Zmiňuji, jistou různorodost kléru, která v otázce Jozefa Tisa existuje. Na 

Slovensku dodnes působí velká řada kněží a i někteří biskupové, pro které představoval 

Jozef Tiso mučedníka, světce a „otce národa.“ Najdou se zde ovšem i jiní členové 

katolické církve, kteří zastávají zcela odlišný postoj a vnímají Jozefa Tisa, jako politika, 

nikoliv jako katolického kněze.  

 

12.1 Ján Chryzostom kardinál Korec  

 Jednou z nejvýznamnějších osobností na Slovensku byl donedávna emeritní 

nitranský biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Narodil se v roce 1924 v Bošanoch. 

Studoval na gymnáziu a po té vstoupil do řádu Jezuitů. V roce 1950 byl tajně vysvěcen 

na kněze a o rok později ve svých 27 letech byl tajně vysvěcen na biskupa.  

 Po celou dobu komunistické diktatury působil tajně jako biskup. Byl 

komunistickým režimem odsouzen jako vlastizrádce a trest si musel odpykávat např. 

v Praze v Pankrácké věznici.  

 Události, které zasáhly Československo v roce 1989, změnili život i biskupu 

Korcovi. V roce 1990 byl jmenován nitranským biskupem a o tok později byl kreován160 

za kardinála. Biskupský úřad zastával až do roku 2005. V roce 2015 ve věku svých 91 let 

zemřel.161 

 

                                                 
160 kreování – odborný výraz pro povýšení církevního člena do kardinálské hodnosti.   
161 http://www.biskupstvo-nitra.sk/biskupsky-urad/jan-chryzostom-korec/, vyhledáno 10. 3. 2017  

http://www.biskupstvo-nitra.sk/biskupsky-urad/jan-chryzostom-korec/
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12.1.1 Postoj k Jozefu Tisovi 

 Kardinál Korec, podobně jako celá řada kněží, kteří zažili období Slovenského 

státu, se nestaví odmítavě k osobě prezidenta Tisa, ale naopak se ho snaží obhajovat. 

V roce 1997, kdy se konal rok Slováků, se kardinál Korec, jako jedna z vůdčích osobností 

slovenské katolické církve, staví jednak do role obhájce nad knihou, kterou vydal již výše 

zmíněný historik M. S. Ďurica162 a v dopise předsedovi Matice Slovenské konstatuje: „ 

Mrzí ma napríklad, aká domáca, ba i zahraničná kampaň sa rozprúdila okolo jednej knihy, 

ktorá vyšla u nás o našich dejinách. Bolo vyslovené želanie, aby kniha „zmizla z pultov“. 

Vieme, že pred rokom 1989 tu boli podobné želania z východnej Európy. Z profesora – 

zahranične vzdelaného Slováka – urobili analfabeta. Nijaký seriózný rozbor jeho diela. 

Namiesto toho rovno obvinenia: „uráža, je spiatočnícky, katolícky kňaz.! A už sme 

v siutácií ako za Novotného.163 Prebudíme sa konečne do demokracie? Začneme byť 

naozaj vedeckí a tolerantní?“164  Z uvedeného je více než zřejmé, že monografie vydané 

M. S. Ďuricou, měly silnou podporu u členů katolické církve.  

 Rovněž v roce 1997 kardinál Korec napsal list Ústřednímu svazu židovských obcí 

na Slovensku, ve kterém reaguje na prohlášení Židovských obcí: „Naše Vyhlašenie 

z októbra 1987 o otresnej tragédii slovenských občanov židovského původu.“165 V tomto 

listě Ústřední svaz obviňuje z tragédie slovenských židů prezidenta Jozefa Tisa. Jako 

reakci na již starší obviněni, ve svém listě kardinál Korec uvádí: „Dr. Jozef Tiso bol 

tragickou osobnosťou a žil v tragickej dobe. Prekazil mnohé zlo, prekaziť všetko zlo 

zločinných nacistických sil nebol v stave. Keď sa chcel vzdať, najohrozenejši ho prosili, 

aby sa nevzdával. Žial´, ani mnohí historici, ani tlač sa vášní nezbavili a za komunizmu 

šírili nenávisť voči osobám a cez ne proti veriacim, i proti celej Církvi. Európa nás mohla 

poznať jako krajinu, ktorá kladla podĺ´a daných možností odpor nacizmu. Názory na Dr. 

J. Tisu zostanú asi nejaký čas v našej spoločnosti rozdielne.“166 

 V tomto dopise lze vidět, že kardinál Korec se snaží o jistou „omluvu“ prezidenta 

Tisa a snaží se o vykreslení, které je podobné lidem z okolí Matice Slovenské. Korec si 

samozřejmě při svém intelektu uvědomoval i nadále, že ne vše za Slovenského státu bylo 

v pořádku. To ovšem nic nemění na faktu, že nikdy Jozefa Tisa neodsoudil za jeho činy. 

                                                 
162 Jednalo se o knihu – Dějiny Slovenska a Slovákov 
163 Novotného – prezident Antonín Novotný  
164 CHRYZOSTOM Korec Ján – Názor v liste predsedovi MS in Svedecta pravdy o Slovensku 1. díl, 9-11 
165 CHRYZOSTOM Korec Ján – List Jána Chryzostoma kardinála Korca Ústrednému sväzu židovských 

náboženských obcí na Slovensku, 673 
166 tamtéž, 673 – 674  



79 

 

V rozhovoru pro deník pravda, který deník vydal v rámci oslavy 85. narozenin kardinála 

Korca, uvedl tu samou formulaci jako ve výše zmíněném dopise: „Pokiaľ ide o prezidenta 

Jozefa Tisa, povedal by som, že prekazil a chcel prekaziť mnohé zlé veci. Nepodarilo sa 

mu prekaziť všetko, boli tu Nemci, bol tu Hitler, boli tu nacisti, tu boli slovenskí 

kolaboranti. Celá stredná Európa bola vydaná Hitlerovi. Nevieme si predstaviť, aká to 

musela byť strašná situácia, a aký veľký tu bol strach, a čo to znamenalo postaviť sa proti 

Hitlerovi. A Tiso to niekoľkokrát spravil.“167 

 Kardinála Korce lze vnímat zajisté jako velkou postavu slovenské katolické 

církve, protože jako prvnímu sídelnímu biskupovi na Slovensku se mu dostalo pocty, 

 že se stal kardinálem. To nic nemění na faktu, že v jeho životě existovaly postoje, 

 které v novém demokratickém Slovensku nebyly nejvhodnější. Zejména se jedná o 

nadstandartní vztah s bývalým premiérem Slovenské republiky Vladimírem Mečiarem.  

 

12.2 Ján Sokol (*1933) 

 Významným, a asi nejkontroverznějším církevním představitelem v rámci 

katolické církve na Slovensku je emeritní trnavský arcibiskup Ján Sokol. Narodil se v roce 

1933 v Jacovciach. V roce 1957 byl vysvěcen na kněze. Působil na celé řadě míst 

v tehdejším západním Slovensku. V roce 1987 se stal administrátorem Trnavské 

arcidiecéze a v roce 1989 byl jmenován trnavským arcibiskupem a metropolitou 

Slovenska. Ve své funkci vydržel až do roku 2009. Od té doby působí jako emeritní 

trnavský arcibiskup.168 

 

12.2.1 Ján Sokol a jeho postoj k Jozefu Tisovi 

 Ján Sokol se nikterak netajil svými sympatiemi k osobě Jozef Tisa. Svými názory 

silně sympatizoval s Maticí Slovenskou a zejména s M. S. Ďuricou. V roce 2006 se 

zúčastnil konference, která se pořádala při 66. výročí vzniku Slovenského státu. O jeho 

vřelém vztahu s M. S. Ďuricou hovoří i jev, že v ten samý rok se zúčastnil vydání knihy 

o Jozefu Tisovi, která znova vzbudila silné kontroverze.  

                                                 
167 http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/153546-korec-dr-jozef-tiso-robil-co-mohol/, vyhledáno 10. 3. 

2017  
168 http://www.abu.sk/arcidieceza/historia-trnavskych-biskupov/, vyhledáno 10. 3. 2017  

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/153546-korec-dr-jozef-tiso-robil-co-mohol/
http://www.abu.sk/arcidieceza/historia-trnavskych-biskupov/
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 V prosinci téhož roku se zúčastnil rozhovoru pro slovenskou televizi TA3, kde se 

vyjádřil o Jozefu Tisovi následovně: „Ja v tejto oblasti, ja si vážim pána prezidenta Tisu 

a veľmi si vážim, lebo sa pamätám ako dieťa, my sme boli veľmi chudobní a keď on bol, 

sme boli teda na úrovni. A dokonca mám dôkazy: ktoré potom z Maďarska prešli sem, 

keď sa zabraté územie dostalo do Maďarska – južné Slovensko, tu bol blahobyt. Tak to 

hovoria oni, ktorí prišli z Maďarska sem. A ja to môžem potvrdiť ako dieťa, ako chlapec 

– pravda, ktorý som vnímal, lebo však som aj štvrták-tretiak, štvrták-piatak, takže už v 

takých rokoch človek vníma – že nič nám nechýbalo, pritom bola ale vojna… ale ja som 

nie za politiku, viete – politika je vec kompromisu“169 

 Jedna z posledních událostí, ve které Ján Sokol dal najevo svůj kladný vztah ke 

Slovenskému státu, se stala v roce 2008, kdy sloužil mši svatou za prezidenta Jozefa Tisa. 

Problematickým bodem mše svaté bylo to, že před obětním stolem byl vystaven obraz 

prezidenta Tisa a rovněž zde byla postavena prezidentská standarta prezidenta Tisa 

s heslem: „Verní sebe.“170  

 Dovoluji si tvrdit, že Ján Sokol byl ve svém postoji k Jozefu Tisovi nejvřelejší 

v rámci nejvyšších představitelů slovenské katolické církve. Je otázkou co mohlo být za 

jeho postojem, zda otázka prosperity anebo snaha o „nepošpinění image“ katolické církve 

na Slovensku? 

  

12.3 Robert Bezák  

 Jedním z nejvýznamnějších představitelů katolické církve na Slovensku  

v posledních 10 letech, je bývalý trnavský arcibiskup Robert Bezák. Robert Bezák se 

narodil v roce 1960 v Handlové. V roce 1984 byl vysvěcen v Banské Bystrici na kněze. 

Stal se členem kongregace Redemptoristů a působil na celé řadě míst v rámci 

Banskobystrické diecéze. Studoval v Římě, kde získal licenciát z morální teologie a 

psychologie.  

Taktéž působil v letech 1996 – 2002 jako předseda kongregace vyšších řeholních 

představených na Slovensku. V roce 2009 byl jmenován za Trnavského arcibiskupa.  

V roce 2012 došlo k jeho odchodu z pozice Trnavského arcibiskupa za dosud 

nevyjasněných okolností.171 Záměrně zde neuvádím citaci: „ byl odvolán z pozice 

                                                 
169 https://www.youtube.com/watch?v=1KvsikwUxD0, vyhledáno 10. 3. 2017 
170 https://www.sme.sk/c/3835964/sokol-sluzil-omsu-za-tisa.html, vyhledáno 10. 3. 2017  
171 http://www.abu.sk/arcidieceza/historia-trnavskych-biskupov/, vyhledáno 10. 3. 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=1KvsikwUxD0
https://www.sme.sk/c/3835964/sokol-sluzil-omsu-za-tisa.html
http://www.abu.sk/arcidieceza/historia-trnavskych-biskupov/
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trnavského arcibiskupa.“ Dle doposud zjištěných a prezentovaných údajů chybí dekret o 

odvolání arcibiskupa Bezáka, který není ani v Římě ani arcibiskup Bezák ho nemá v ruce. 

Problematický je rovněž samotný proces odchodu arcibiskupa Bezáka z pozice 

trnavského arcibiskupa, protože někde se zmiňuje, že byl odvolán a na jiném místě, že 

mu byl odňat úřad. Z hlediska CIC172 se jedná o zcela odlišné případy. Rád bych k tomu 

dodal ještě vyjádření, dnes již bohužel zesnulého, kardinála Vlka, který jasně řekl 

v televizním pořadu, že po striktně právní stránce arcibiskup Bezák nebyl odvolán.173  

 

12.3.1 Robert Bezák a postoj k Jozefu Tisovi 

 Roberta Bezáka zde nezmiňuji kvůli jeho kauze, ale kvůli jeho odlišnému postoji 

k prezidentu Jozefu Tisovi, na rozdíl od svého předchůdce Jána Sokola. Robert Bezák 

jako Trnavský arcibiskup pověděl na adresu Slovenského státu a Jozefa Tisa:  „Nechcem 

nič ospravedlňovať, len si uvedomujem, že keď vznikal Slovenský štát, ešte nebolo 

celkom jasné, čo to Nemecko znamená. Bol by som veľmi znechutený a zhrozený, keby 

Slovenský štát vznikol napríklad v marci 1942. Vieme, že vznikol ešte pol roka predtým, 

ako vypukla vojna. Už keby vznikol povedzme 2. septembra 1939, tak by som povedal, 

ako sa také niečo mohlo stať, lebo už bolo jasné, čo to Nemecko chce.“174  

 Na události spojené s transporty reagoval: „To už je horšie. 990 ľudí, žien, sa len 

tak nemôže stratiť. Otázka pre mňa je, či v roku 1942 ten, kto je katolícky kňaz, nemá 

zareagovať – možno aj tým, že povie: Abdigujem. Keď sa deje krivda dookola, deje sa 

krivda aj mne. To nie je niečo, čo sa mňa netýka.“175 

V rámci svého rozhovoru o Jozefu Tisovi a Slovenském státě, se vymezil vůči 

svému předchůdci, když konstatoval: „Pýtam sa, ako môže šesťročný chlapec hodnotiť, 

že bolo dobre. Keď sa niekto narodí v roku 1933, či už môže hodnotiť rok 1939 až 1942. 

Keď som mal šesť-sedem rokov, neviem povedať, či bolo dobre, keď sa spätne pozerám. 

Hodnotiť, že bolo dobre, bolo čo jesť, iní nemali a nám bolo dobre, je veľmi nešťastné. 

Ako kresťan sa neodvážim postaviť takéto hodnotové merítka.“176 

                                                 
172 CIC – codex iuris canonici  
173 https://www.youtube.com/watch?v=dr3dsoi_J4o, vyhledáno 10. 3. 2017  
174https://www.cas.sk/clanok/119573/tiso-mal-abdikovat-mysli-si-novy-trnavsky-arcibiskup-bezak/, 

vyhledáno 10. 3. 2017 
175 tamtéž  
176https://www.cas.sk/clanok/119573/tiso-mal-abdikovat-mysli-si-novy-trnavsky-arcibiskup-bezak/, 

vyhledáno 10. 3. 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=dr3dsoi_J4o
https://www.cas.sk/clanok/119573/tiso-mal-abdikovat-mysli-si-novy-trnavsky-arcibiskup-bezak/
https://www.cas.sk/clanok/119573/tiso-mal-abdikovat-mysli-si-novy-trnavsky-arcibiskup-bezak/


82 

 

Robert Bezák svým postojem k Jozefu Tisovi překonal všechny své předchůdce a 

kolegy v biskupské službě, protože jako první církevní představitel se veřejně odmítavě 

o Tisovi vyjádřil. Tato prohlášení měla silnou odezvu ve společnosti, protože to vyvolalo 

mezi lidmi představu, že může existovat biskup, který chápe souvislosti v duchu „dnešní 

doby.“  

Nejen těmito svými postoji, ale i mnoha skutky, které vykonal během svého 

krátkého působení jako Trnavský arcibiskup, se stal Robert Bezák velmi rychle 

nejpopulárnějším biskupem v novodobé historii Slovenska. Mnoho lidí začalo v něm 

spatřovat morální autoritu církve na Slovensku, a ačkoliv nebyl metropolitou, tak v něm 

vidělo přirozeného vůdce.  

Dovoluji si proto potvrdit, že jeho odchod z pozice trnavského arcibiskupa,  

byla pro věřící silná rána, protože ztratili svého pastýře. Troufám si tvrdit, že tím dost 

utrpěla katolická církev na Slovensku, protože přišla o vynikající osobnost a o člověka, 

který dokázal žít a chápat evangelium v duchu dnešního kontextu.  
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Závěr 

 V závěru této práce bych chtěl zhodnotit osobu Jozefa Tisa a následný vývoj 

slovenské historiografie ve vztahu k němu. V první části práce, která je věnována životu 

a činům Jozefa Tisa, jsem se snažil poukázat na fakt, že Jozef Tiso byl člověk velmi 

vzdělaný, který měl vlohy a mohl mít i ambice to dotáhnout v rámci své kariéry 

v katolické církvi na vyšší post než je rektor kněžského semináře. 

 On si ovšem místo církevní kariéry vybral politickou kariéru a obětoval pro ni 

celý svůj život a více než kněze bych vnímal jeho život, jako život politika nikoliv kněze. 

Dovolím si tvrdit, že během svého života učinil mnoho problematických rozhodnutí, za 

které rozhodně musel jako prezident a morální autorita nést zodpovědnost. Zejména 

otázka židovská ukazovala na jeho obrovské selhání a prosazení svých politických ambic 

na úkor veškerých morálních zásad. Konec jeho života byl jen logickým vyústěním činů, 

kterých se jako prezident Slovenského státu, dopustil.  

Druhá část patří slovenské historiografii a skupinám, které se zaobírají danou 

problematikou. Na vývoje slovenské historiografie si troufám tvrdit, že do Sametové 

revoluce existovaly dva proudy slovenské historiografie. Prvním z nich byl oficiální 

marxistický proud a druhá z nich „Ľudácká“ historiografie, která byla reprezentována 

autory jako F. Ďurčanský nebo M. S. Ďurica.  

Události roku 1989 zcela změnili možnosti interpretace o Jozefu Tisovi. Došlo 

k obnovení činnosti Matice Slovenské, a ta začala vydávat svá stanoviska ve spolupráci 

s exilovými autory k dané problematice. Tím se dostala do ostrého střetu s lidmi, kteří 

patří mezi členy Historického ústavu akademie věd UK v Bratislavě.  

Matice Slovenská způsobila, za pomoci církevních představitelů katolické církve, 

snahu jistých zájmových skupin o „rehabilitaci režimu“ například tím, že by 14. 3. bylo 

vyhlášeno za státní svátek, což se ukázalo jako zcela nerealizovatelné a politicky 

neúnosné.  

Důležitým impulsem ze strany vlády Slovenské republiky byl vznik ÚPN. 

Myšlenka byla jistě vhodná, ovšem jak se dodnes ukazuje, tak mnoho historiků, zde 

působících zastává názory, které jsou krajně problematické a jejich větší myšlenková 

náklonost je k Matici Slovenské než k lidem z Historického ústavu Akademie věd.  

V současné době se slovenská historiografie nachází na jednom místě, protože 

jsou zde dvě skupiny, které mají zcela odlišná stanoviska a jedna, která se snaží „být mezi 

nimi“. Dovolím si konstatovat, že ještě dlouhou dobu potrvá než se jednotlivé 
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myšlenkové skupiny, budou schopny najít ekvilíbrium  a zaujmout společné stanovisko 

k dané problematice.  
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Příloha 

 

S l o v e n s k ý z á k o n n í k Čiastka 41. Vydaná 31. júla 1939. Ročník 1939. 185.  

Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky. Slovenský snem sa 

usniesol na tejto ústave: Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa 

udržal na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou Jeho, od ktorého pochádza 

všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný slovenský štát. Slovenský štát sdružuje podľa 

prirodzeného práva všetky mravné a hospodárske sily národa v kresťanskú a národnú 

pospolitosť, aby v nej usmernil sociálne protivy a vzájomne sa križujúce záujmy všetkých 

stavovských a záujmových skupín, aby ako vykonávateľ sociálnej spravedlivosti a strážca 

všeobecného dobra v súladnej jednotnosti dosiahol mravným a politickým vývojom 

najvyšší stupeň blaha spo1očnosti i jednotlivcov.  

HLAVA PRVÁ. Všeobecné ustanovenia. § 1 (1) Slovenský štát je republikou. (2) Hlavou 

štátu je volený prezident. § 2. Štátnu moc vykonávajú ústavou určené orgány. § 3. (1) 

Štátne občianstvo je jediné a jednotné. (2) Podmienky jeho nadobudnutia a zániku určuje 

osobitný ústavný zákon. § 4. (1) Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné. 

(2) Hranice republiky možno meniť len ústavným zákonom. (3) Hlavným mestom 

republiky je Bratislava. § 5. (1) Farby republiky sú; biela, belasá a červená. (3) Štátny 

znak, štátnu pečať, štátnu vlajku a štátnu zástavu určuje osobitný zákon.  

HLAVA DRUHÁ. Snem. § 6. Zákonodarná moc pre celé územie Slovenskej republiky 

prislúcha snemu. § 7. (1) Snem má 80 poslancov. (2) Poslanci sa volia všeobecným, 

priamym, rovným a tajným hlasovaním. § 8. Snem je volený na 5 rokov. § 9. Právo voliť 

do snemu má štátny občan, ktorý prekročil dvadsiaty prvý rok svojho života a vyhovuje 

ostatným podmienkam volebného programu snemu. § 10. Voliteľný je štátny občan, ktorý 

dovŕšil tridsiaty rok svojho života a vyhovuje ostatným podmienkam volebného poriadku 

do snemu. § 11. Podrobnosti o volebnom práve a o voľbe upravuje volebný poriadok do 

snemu, ktorý sa vydá osobitným zákonom. §12. (1) O platnosti volieb do snemu 

rozhoduje volebný senát. (2) Podrobnosti určuje osobitný zákon. § 13. Poslanci sú 

zástupcami občanov celého štátu a vykonávajú svoj mandát osobne. § 14. Poslanec po 

vyvolení složí v sneme túto prísahu: „Prisahám na Boha Všemohúceho a Vševedúceho, 

že budem verný Slovenskej republike, že budem zachovávať zákony a mandát svoj plniť 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak mi Pán Boh pomáhaj !“ § 15. 1) 

Poslanca, ktorý neplní svedomite svoju funkciu, alebo sa jej stane nehodným, možno 
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pozbaviť mandátu. (2) O strate mandátu rozhoduje štátna rada na návrh predsedníctva 

snemu. § 16. (1) Poslancov snemu nemožno vôbec stíhať pre hlasovanie v sneme alebo 

vo výboroch. Pre výroky povedané tam pri výkone mandátu podrobení sú disciplinárnej 

moci snemu. (2) K trestnému alebo disciplinárnemu stíhaniu alebo k akémukoľvek 

obmedzeniu slobody člena snemu pre iné činy alebo zanedbania je potrebný súhlas 

snemu. Ak snem nedá k tomu súhlas, je stíhanie navždy vylúčené. (3) Ustanovenia 

predošlého odseku nevzťahujú sa na trestnú zodpovednosť, ktorú má člen snemu ako 

zodpovedný redaktor. (4) Ak bol poslanec prichytený a zatknutý pri trestnom čine, súd 

alebo iný príslušný úrad je povinný to hneď oznámiť predsedovi snemu. Ak snem do 14 

dní od zatknutia nesúhlasí s ďalším väznením, väznenie prestáva. § 17. (1) Štátni a verejní 

zamestnanci, vyvolení za poslancov, dávajú sa po složení poslaneckej prísahy na 

dovolenú na čas trvania mandátu. (2) Podrobnosti určuje osobitný zákon. § 18. Poslanci 

môžu svedčiť o veciach, o ktorých sa. dozvedeli v svojej poslaneckej funkcii, len so 

súhlasom predsedníctva snemu, a to i keď nie sú už členmi snemu. § 19. (1) Prezident 

republiky svoláva snem na riadne zasedanie dva razy do roka; na jarné zasedanie v marci, 

na jasenné v októbri. (2) Prezident republiky na žiadosť väčšiny poslancov je povinný 

svolať snem na zasedanie mimoriadne. Ak to do 14 dní neurobí, svolá snem na 

mimoríadne zasedanie jeho predseda. § 20. Keď vyprší volebné obdobie snemu, alebo ak 

prezident republiky snem rozpustí, voľby do snemu sa vykonajú do 60 dní. § 21. (1) Snem 

sa môže usnášať v prítomnosti aspoň tretiny všetkých poslancov a k platnosti usnesenia 

je potrebná väčšina prítomných. (2) K usneseniu o ústave, o ústavných zákonoch a ich 

zmene, o zmene štátneho územia, o vypovedaní vojny a uzavretí mieru a o obžalobe 

prezidenta je potrebná prítomnosť 2/3 všetkých poslancov a väčšina prítomných. § 22. 

(1) Snem volí svoje orgány, (2) Pre zasadnutia snemu platia ustanovenia rokovacieho 

poriadku. § 23. (1) Členovia vlády majú právo sa zúčastniť na všetkých zasadnutiach 

snemu, jeho výborov a komisií a má sa im, dať slovo vždy, keď o to žiadajú. (2) Na 

žiadosť snemu alebo výboru člen vlády musí prísť na zasadnutie. § 24. Do výlučnej 

právomoci snemu patrí: a) voliť prezidenta republiky, b) usnášať sa o ústave, ústavných 

zákonoch a ich zmene, c) ustáliť štátny rozpočet, d) usnášať sa o záverečných účtoch, e) 

vydávať zákony o brannej povinnosti, f) usnášať sa na zákonoch, ktorými sa ukladajú 

nové trvalé finančné bremená občanom, g) vydávať zákony o organizácii súdov, o ich 

pôsobnosti a príslušnosti a o súdnom pokračovaní, h) udeľovať súhlas s medzinárodnými 

smluvami obchodnými alebo s takými, ktoré ukladajú štátu alebo občanom bremená, a so 

smluvami mierovými. § 25. (1) Návrhy zákonov môže podávať vláda, štátna rada alebo 
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členovia snemu. (2) Ku každému návrhu zákona musí byť pripojené odôvodnenie a návrh 

na úhradu. § 26. (1) Prezident republiky je povinný odhlasovaný zákon do 15 dní podpísať 

alebo ho vrátiť snemu so svojimi pripomienkami na nové rokovanie,. (2) Ak snem v 

prítomností 2/3 všetkých poslancov 3/5 väčšinou prítomných bezo zmeny sa usniesol na 

tom istom zákone, musí byť vyhlásený. § 27. V každom zákone a nariadení s mocou 

zákona sa má určiť, ktorý člen vlády ho vykoná. § 28. Zákon podpisuje okrem prezidenta 

republiky predseda snemu, predseda vlády a aspoň minister, poverený jeho vykonaním. 

§ 29. (1) Pre platnosť zákonov a nariadení s mocou zákona je potrebné, aby sa vyhlásily 

spôsobom, ktorý určuje osobitný zákon. (2) Zákon treba vyhlásiť do 8 dní po podpísaní 

prezidentom republiky. § 30. (1) V čase od rozpustenia snemu alebo od uplynutia jeho 

volebného obdobia až do ustavenia nového snemu, robí neodkladné opatrenia, snemu 

vyhradené, osobitný výbor snemu. (2) Výnimky a podrobnosti určuje ústavný zákon. 

HLAVA TRETIA. Prezident republiky. § 31. (1) Prezidenta republiky volí snem. (2) Za 

prezidenta môže byť volený štátny občan, ktorý je voliteľný do snemu a v deň voľby má 

aspoň 40 rokov. (3) Tú istú osobu možno len dva razy za sebou voliť za prezidenta. § 32. 

(1) K platnosti voľby je potrebná prítomnosť 2/3 všetkých poslancov v čas voľby a 3/5 

väčšina prítomných. Volí sa lístkami bez rozpravy na verejnom zasadnutí. (2) Ak z 

kandidátov ani jeden nedosiahne 3/5 väčšiny prítomných poslancov, volí sa znova medzi 

dvoma kandidátmi, ktorí dosiahli najväčší počet hlasov. V tomto prípade na vyvolenie 

stačí jednoduchá väčšina. Ak je pri druhej voľbe rovnosť hlasov, rozhoduje lós. § 33. (1) 

Funkčné obdobie prezidenta republiky trvá sedem rokov a začína sa dňom složenia 

prísahy. (2) Snem vykoná voľbu najneskôr 14 dní pred vypršaním funkčného obdobia 

predošlého prezidenta. § 34. Prezident republiky ujíma sa svojho úradu pred snemom 

touto prísahou: „Prisahám na Boha Všemohúceho a Vševedúceho, že ako prezident 

Slovenskej republiky budem verným strážcom ústavy a zákonov, že budem mať vždy 

pred očami mravné a hmotné povznesenie ľudu a povediem štát tak, aby sa v ňom 

uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravedlivosti. Tak mi Pán Boh pomáhaj !“ § 35. 

Prezident republiky nemôže byť členom snemu. § 36. Ak prezident umre, vzdá sa, alebo 

trvale nemôže plniť svoju funkciu, snem do 30 dní vyvolí nového prezidenta. § 37. (1) 

Kým niet prezidenta, alebo ak prezident dočasne nemôže vykonávať svoj úrad, funkciu 

hlavy štátu vykonáva predseda vlády. (2) Ak dojde k demisii vlády v čase, keď niet 

prezidenta, rozhodne o demisii vlády a urobí opatrenie o dočasnom vedení vládnych vecí 

predsedníctvo snemu. § 38. (1) Prezidentovi republiky prislúcha: a) reprezentovať štát 

navonok, prijímať a poverovať diplomatických zástupcov, uzavierať medzinárodné 
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smluvy, b) vyhlasovať stav brannej pohotovosti štátu a so súhlasom snemu vypovedať 

vojnu a uzavierať mier, c) svolávať a rozpúšťať snem a vyhlasovať zasedanie snemu za 

skončené, d) vrátiť snemu odhlasované zákony s pripomienkami, e) podpisovať zákony 

a nariadenia s mocou zákona, f) adresovať snemu posolstvo, g) vymenúvať a prepúšťať 

ministrov, h) vymenúvať všetkých vysokoškolských profesorov a sudcov, ďalej štátnych 

úradníkov a dôstojníkov troch najvyšších stupníc, i) funkcia najvyššieho veliteľa armády, 

j) právo podľa § 72 a dišpenzácie, hlave štátu vyhradené, k) udeľovať rády a 

vyznamenania, l) udeľovať dary a penzie z milosti, m) právo zúčastňovať sa na zasadnutí 

vlády, štátnej rady, žiadať o ich svolanie a predsedať im. (2) Všetka moc vládna a 

výkonná, nakoľko ústavou nie je, alebo neskoršie vydanými zákonmi nebude výslovne 

vyhradená prezidentovi republiky alebo štátnej rade, prislúcha vláde. § 39. (1) Prezident 

nie je zodpovedný za výkon svojej funkcie. (2) Prezidenta môže počas jeho funkčného 

obdobia trestne stíhať štátna rada na obžalobu snemu len pre vlastizradu. Trestom môže 

byť strata úradu prezidentského a strata spôsobilosti tohoto úradu znovu nadobudnúť. (3) 

Podrobnosti určuje osobitný zákon. § 40. K platnosti každého prezidentovho vládneho 

aktu sa vyžaduje spolupodpis príslušného ministra.  

HLAVA ŠTVRTÁ Vláda. § 41. (1) Vláda sa skladá z predsedu a z ministrov. (2) 

Prezident menuje predsedu vlády a ministrov a určuje, ktoré ministerstvá spravujú 

jednotliví ministri. (3) Počet a obor pôsobnosti jednotlivých ministerstiev určuje osobitný 

zákon. § 42. Členovia vlády pred prevzatím svojho úradu složia do rúk prezidentových 

túto prísahu: „Prisahám na Boha Všemohúceho a Vševedúceho, že budem svedomite a 

nestranne plniť svoje povinnosti a zachovávať zákony. Tak mi Pán Boh pomáhaj!“ § 43. 

Vláda môže vydávať nariadenia na vykonávanie určitých zákonov a v ich medziach. § 

44. (1) Ak na zamedzenie nenahraditeľnej ujmy vážne hospodárske, finančné alebo 

politické záujmy štátu vyžadujú neodkladné opatrenia, vláda ich môže vydať nariadením 

s mocou zákona s výnimkou vecí, ktoré patria do výlučnej právomoci snemu, alebo ktoré 

podľa ústavy má upraviť zákon. (2) Takéto nariadenie platí len vtedy, ak ho podpíše 

väčšina členov vlády a prezident republiky. (3) Nariadenie s mocou zákona súčasne s jeho 

vyhlásením predloží predseda vlády snemu, Snem môže do troch mesiacov vysloviť s 

ním svoj nesúhlas, ktorý sa vyhlasuje podľa § 29 s udaním dňa, ktorým nariadenie stráca 

svoju platnosť, alebo môže nariadenie zmeniť a vydať ho ako zákon. § 45. Vláda vyvolí 

zo svojich členov zástupcu predsedu. Ak by on nemohol zastupovať predsedu, zastupuje 

ho vekom najstarší člen vlády. § 46. (1) Vláda rozhoduje v sbore, ktorý sa môže usnášať, 

ak okrem predsedu alebo jeho zástupcu je prítomná väčšina jej členov. (2) Podrobnejšie 
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ustanovenia o rokovaní vlády vydá vláda usnesením so schválením prezidenta republiky. 

§ 47. (1) Vládne nariadenie podpisuje predseda vlády a príslušný minister. (2) Vládne 

nariadenie má sa vyhlásiť spôsobom, ktorý určuje osobitný zákon (§ 29). § 48. Snem 

môže vládu alebo jej jednotlivých členov volať na politickú zodpovednosť a vysloviť jej 

alebo niektorému členovi vlády nedôveru. § 49. (1) Ak predseda alebo člen vlády 

úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti vo svojej úradnej pôsobnosti poruší ústavný alebo 

iný zákon, je trestne zodpovedný. (2) Právo obžaloby prislúcha snemu a trestné 

pokračovanie vykonáva štátna rada. (3) Podrobnosti upravuje osobitný zákon. § 50. Člen 

vlády nesmie byť členom orgánov zárobkových spoločností. 

 HLAVA PIATA. Štátna rada. § 51. Štátna rada sa skladá takto: šesť členov menuje 

prezident republiky, desať členov vysiela Hlinkova slovenská ľudová strana, po jednom 

členovi vysielajú registrované strany národnostných skupín a stavy; dalšími členmi sú: 

predseda vlády a predseda snemu. § 52. Štátnej rade prislúcha: a) zisťovať, či nastala 

skutočnosť, ktorá prezidentovi republiky trvale znemožňuje plníť jeho funkciu (§ 36), b) 

trestne stíhať prezidenta republiky (§ 39), c) trestne stíhať predsedu a členov vlády (§ 49), 

d) sostavovať kandidátnu listinu pre voľby do snemu, e) rozhodovať o strate 

poslaneckého mandátu na návrh predsedníctva snemu, f) podávať snemu návrhy zákonov, 

g) podávať prezidentovi republiky a vláde dobrozdania vo veciach politických, 

kultúrnych a hospodárskych. § 53. Člen štátnej rady pred započatím svojej činnosti složí 

do rúk prezidenta republiky túto prísahu: „Prísahám na Boha Všemohúceho a 

Vševedúceho, že budem svedomite a nestranne plniť svoje povinností a zachovávať 

zákony. Tak mi Pán Boh pomáhaj!“ § 54. (1) Funkčné obdobie štátnej rady je trojročné. 

(2) Prezident republiky svolá ustavujúcu schôdzku štátnej rady, na ktorej sa vyvolí 

predseda a ostatní funkcionári. § 55. (1) Členovia štátnej rady požívajú imunitu ako 

poslanci (§ 16), (2) Ak je členom štátnej rady poslanec, o jeho vydaní rozhoduje snem. § 

56. Členovia štátnej rady môžu svedčiť o veciach, o ktorých sa dozvedeli v svojej funkcii, 

len so súhlasom štátnej rady, a to i keď nie sú už jej členmi. § 57. (1) Štátna rada rozhoduje 

v sbore, ktorý sa môže usnášať, ak okrem predsedu alebo jeho zástupcu je prítomná 

väčšina jej členov. Usnáša sa väčšinou hlasov. (2) Podrobnosti o štátnej rade určuje 

osobitný zákon.  

 

HLAVA ŠIESTA. Politické strany. § 58. (1) Slovenský národ zúčastní sa štátnej moci 

prostredníctvom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej 

jednoty). (2) Podrobnosti o vzniku, složení a právomocí orgánov strany určuje osobitný 
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zákon. § 59. (1) Národnostná skupina sa zúčastní štátnej moci prostredníctvom svojej 

registrovanej politickej strany, ak ona môže byť pokladaná za predstaviteľku politickej 

vôle celej národnostnej skupiny. (2) Podrobnosti určuje zákon.  

HLAVA SIEDMA. Stavovské zriadenie. § 60. (1) Občania podľa svojho povolania sa 

soskupujú do týchto stavov: a) poľnohospodárstva, b) priemyslu, c) obchodu a živností, 

d) peňažníctva a poisťovníctva, e) slobodných povolaní, f) verejných zamestnancov a 

osvetových pracovníkov. (2) Každý stav sa skladá z osobitnej skupiny zamestnávateľov 

a zamestnancov. § 61. (1) Každý občan musí byť organizovaný v niektorom stave, ale 

funkciu môže mať len organizovaný príslušník politickej strany. (2) Výnimky určuje 

zákon. § 62. Stavy sa starajú o hospodárske, sociálne a kultúrne záujmy svojich složiek, 

najmä o zvýšenie ich výkonností a životnej úrovne, o úpravu pracovných pomerov, o 

vyrovnanie a usmerňovanie záujmov medzi stavmi, medzi výrobcami a spotrebiteľmi a o 

riešenie prípadných sporov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. § 63. (1) Stavy sa 

organizujú na princípe samosprávnom. (2) Otázky organizácie, činnosti, právomocí 

stavov a štátneho dozoru nad nimi určuje osobitný zákon.  

HLAVA OSMA. Územná samospráva. § 64. (1) V správe štátu zúčastnia sa občania 

prostredníctvom orgánov územnej a stavovskej samosprávy. Pri tom treba mať náležitý 

ohľad na záujmy inonárodných skupín. (2) Podrobnosti určuje osobitný zákon. 

 HLAVA DEVIATA. Súdnictvo. § 65. (1) Súdna moc prislúcha štátnym súdom a 

osobitným súdom. Ich organizáciu, obor ich pôsobnosti, ich príslušnosť a pokračovanie 

pred nimi upravujú osobitné zákony. (2) Nikto nesmie byť zbavený svojho zákonného 

sudcu. (3) Výnimočné súdy možno zriadiť len pre pokračovanie v trestných veciach, len 

v prípadoch zákonom vopred určených a len na čas obmedzený. § 66. (1) Súdnictvo vo 

všetkých inštanciách je oddelené od správy. (2) Osobitné zákony určujú, ktoré správne 

úrady majú súdnu moc vo veciach, odkázaných na trestné pokračovanie policajné alebo 

finančné. (3) Právomoc vojenských súdov možno rozšíriť na civilné obyvateľstvo len 

počas vojenného stavu podľa zákonných ustanovení a len na činy v tejto dobe spáchané. 

Vo výnimočných prípadoch možno nevojenské ozbrojené štátne orgány na určitom území 

podrobiť právomoci vojenských súdov. (4) Vo všetkých prípadoch, v ktorých správny 

úrad podľa zákona rozhoduje o súkromnoprávných nárokoch, strana, ktorá je týmto 

rozhodnutím dotknutá, môže sa po vyčerpání opravných prostriedkov domáhať nápravy 

pred štátnymi súdmi, ak to nevylučuje zákon. (5) Riešenie sporov vo veci oboru 

pôsobnosti medzi súdmi a správnymi úradmi upravuje zákon. § 67. (1) Sudcovia sú 

nezávislí v svojej sudcovskej funkcii a viazaní sú len zákonom. (2) Podrobnosti o 
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služebných pomeroch sudcov, najmä o ich disciplinárnej zodpovedností a o 

podmienkach, potrebných na dosiahnutie miesta sudcu z povolania, určujú osobitné 

zákony. § 68. Sudcovia z povolania sú ustanovovaní na svoje miesta vždy trvale; proti 

svojej vôli môžu byt preložení alebo daní do výslužby len v prípadoch novej súdnej 

organizácie v dobe zákonom určenej alebo na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým 

môže byť vyrieknuté i pozbavenie sudcovského úradu; do výslužby môžu byť daní na 

základe právoplatného rozhodnutia i v tom prípade, keď dosiahnu veku zákonom 

určeného. Podrobnosti určuje osobitný zákon. Tento zákon určuje i podmienky, pri 

ktorých môže byť sudca z povolania suspendovaný z úradu. § 69. Sudcovia z povolania 

nesmú mať iných funkcií platených stálych alebo občasných, nakoľko zákon nedovoľuje 

výnimky. § 70. Rozsudky sa vynášajú menom Republiky. § 71. Sudcovia pri rozhodovaní 

majú skúmať platnosť vládnych nariadení; pri zákonoch a nariadeniach s mocou zákona 

môžu skúmať len to, či boly riadne vyhlásené. § 72. Prezidentovi republiky prislúcha 

právo udeľovať milosť, najmä odpúšťať alebo zmierňovať tresty, uložené trestnými 

súdmi a disciplinárnymi vrchnosťami a právne následky takýchto odsúdení, počítajúc do 

toho aj zahladenie odsúdení, a - s výnimkou trestných činov, ktoré sa stíhajú len 

súkromnou obžalobou, - nariaďovať, aby sa súdne trestné pokračovanie nezavádzalo, 

alebo aby sa zastavilo. § 73. Zodpovednosť štátu a sudcov za náhradu škody, ktorú títo 

zapríčinili tým, že porušili právo vo svojej sudcovskej funkcii, určuje osobitný zákon. § 

74. (1) Ochranu proti rozhodnutiam správnych orgánov poskytuje správne súdnictvo. (2) 

Štát a vinný štátny orgán (zamestnanec) ručí za škodu, spôsobenú nezákonným výkonom 

verejnej moci. (3)Podrobnosti určujú osobitné zákony. 

 HLAVA DESIATA. Povinnosti a práva občanov. § 75. (1) Každý občan mužského 

pohlavia je podrobený vojenskej službe alebo s ňou spojenej pracovnej povinnosti a je 

povinný mať účasť v obrane štátu. (2) Každý občan mužského pohlavia je podrobený 

predvojenskému a povojenskému výcviku. (3) Na obranu štátu každý občan bez rozdielu 

pohlavia je podrobený pomocnej službe a môže byť na výcvik pre túto službu 

povolávaný. (4) Spôsob, druh a trvanie vojenskej, pracovnej a výcvikovej povinnosti a 

výnimky určuje osobitný zákon. § 76. Práca duševná alebo telesná je občianskou 

povinnosťou. § 77. Každý občan je povinný platiť dane, dávky a poplatky na základe 

zákona. § 78. Občania sú povinní plniť úlohy svojho povolania, pomáhať verejným 

orgánom v ich činnosti, plniť funkcie, ktoré majú na základe zákona alebo z príkazu 

úradov. § 79. (1) Vlastníctvo má sociálnu funkciu a zaväzuje majiteľa narábať s ním v 

záujme všeobecného dobra. (2) Súkromné vlastníctvo možno obmedziť len zákonom. § 
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80. Občania sú povinní starať sa o výchovu a školenie svojich detí, aby sa staly z nich 

dobrí občania štátu. § 81. (1) Všetci obyvatelia bez rozdielu pôvodu, národnosti, 

náboženstva a povolania požívajú ochranu života, slobody a majetku. (2) Obmedzenie 

týchto práv je prípustné len na základe ustanovení zákonov. § 82. (1) Osobná sloboda a 

domáci pokoj sa zaisťuje v medziach ustanovení zákonov. Nikto nesmie byť potrestaný 

pre chovanie sa, ktoré neporušilo právoplatnú trestnú normu a ktorého trestnosť nebola 

už vopred zákonom alebo zákonitou normou určená. § 83. Listovné tajomstvo môže byť 

obmedzené len zákonom. § 84. Shromažďovacie, tlačové a spolčovacie právo sa 

zabezpečuje v medziach zákonných ustanovení. § 85. Sloboda vierovyznania, prejavu 

mienky, vedeckého bádania a umenia sa zabezpečuje, nakoľko nenaráža na ustanovenia 

zákonov, verejného poriadku a kresťanských mravov. § 86. Manželstvo, rodina a 

materstvo sú pod zvýšenou ochranou právneho poriadku. § 87. (1) Práca je chránená. (2) 

Vykorisťovanie sociálne slabých občanov sa zakazuje. (3) Výška mzdy má byť primeraná 

pracovnému výkonu so zreteľom na rodinné pomery. (4) Rušenie a organizovanie rušenia 

práce sa zakazuje. (4) Podrobnosti určuje osobitný zákon. HLAVA JEDENÁSTA Cirkve. 

§ 88. Každému sa zabezpečuje právo voľne plniť náboženské povinnosti, nakoľko to 

neodporuje ustanoveniam zákona, verejnému poriadku a kresťanským mravom. § 89. 

Všetky cirkve a náboženské spoločnosti uznané štátom sú verejnoprávnymi 

korporáciami, s vlastnou správou a vlastným majetkom. § 90. Vyučovanie náboženstva 

na ľudových a stredných školách je povinné a deje sa kvalifikovanými príslušníkmi cirkví 

pod dozorom štátu. 

 HLAVA DVANÁSTA. Národnostné skupiny. § 91. (1) Občania môžu sa voľne hlásiť k 

svojej národnosti. (2) O príslušnosti občanov k národností vedie sa kataster. (3) Zmeny v 

národnostnom katastre môžu sa diať 1en v medziach zákona. (4) Podrobností určuje 

zákon. § 92. (1) Každá činnosť smerujúca k odnárodneniu je trestná. (2) Podrobnosti 

určuje zákon. § 93. (1) Národnostné skupiny, ktoré sa na území Slovenska udomácnily, 

majú právo kultúrne a politicky sa organizovať pod vlastným vedením. (2) Národnostné 

skupiny a ich členovia (§ 91) so svojím materským národom môžu nadväzovať a pestovať 

kultúrne styky. § 94. Národnostné skupiny majú právo užívať vo verejnom živote a v 

školách svojho jazyka, o čom sa vydá osobitný zákon. § 95. Práva národnostných skupín, 

uvedené v ústave, platia natoľko, nakoľko také isté práva v skutočnosti požíva i slovenská 

menšina na území materského štátu príslušnej národnostnej skupiny. HLAVA 

TRINÁSTA. Rozličné ustanovenia. § 96. Ústavným zákonom je každý zákon, ktorý je 

ako taký označený a bol odhlasovaný kvalifikovanou väčšinou (§ 21). § 97. (1) Zákony a 
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nariadenia s mocou zákona, ktoré odporujú ústave alebo iným ústavným zákonom, sú 

neplatné. (2) Ústava a iné ústavné zákony môžu byť menené alebo doplnené len zákonmi, 

ktoré sú označené za ústavné. § 98. (1) O tom, či zákony a nariadenia s mocou zákona 

vyhovujú ustanoveniu § 97 ods. l, rozhoduje ústavný senát. (2) Ústavný senát sa skladá 

zo senátnych prezidentov Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu. Predsedom 

senátu je prvý prezident Najvyššieho súdu. (3) Podrobnosti určuje osobitný zákon. § 99. 

(1) Zákony a nariadenia strácajú platnosť najneskoršie koncom januára, ktorý nasleduje 

po 25. roku od ich vyhlásenia, ale ak sú zpred 14. marca 1939, najneskoršie koncom 

januára 1950, Vláda môže ich platnosť predĺžiť o 25 rokov ich novým vyhlásením v 

sbierke na vyhlasovanie určenej a v jazyku štátnom. To isté právo prislúcha iným 

orgánom štátu, ak ide o právne predpisy, ktorých vydávanie patrí do ich pôsobnosti. (2) 

Platnosť zákona možno takto predĺžiť len, ak zákon svoje trvanie sám výslovne 

neobmedzuje. (3) Skorší predpis možno platne meniť počnúc rokom 1950 len tak, že sa 

súčasne vyhlási nové znenie celého predpisu, ktorý je zmenou priamo dotknutý. § 100. 

(1) Terajší snem ostáva v činnosti, kým sa neustaví nový. Dokiaľ nebude vyvolený 

ústavou určený počet poslancov, pre platné usnášanie je rozhodujúci počet poslancov 

ústavodarného snemu. (2) Funkčné obdobie ústavodarného snemu skončí sa najneskôr 

31, decembra 1943. § 101. Prvého prezidenta republiky vyvolí snem do 90 dní po 

účinnosti tohoto zákona. § 102. Všetky ustanovenia právnych predpisov, ktoré sú v 

rozpore s touto ústavou, alebo s existenciou samostatnej Slovenskej republiky, strácajú 

platnosť. § 103. Zákon tento nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia a vykoná ho vláda. Dr. 

Sokol v. r. Dr. Tiso v. r. Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v. r. Dr, Ďurčanský v. r. Medrický v. r. 

Dr, Pružinský v. r. Stano v. r. Sivák v. r., Čatloš v. r., Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda 

kráľa Alexandra č. 12, .177 

 

 

 

  

                                                 
177 http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf, vyhledáno 5. 6. 2017 

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf


94 

 

Seznam použitých zkratek 

 

ČSAV  — Československá akademie věd 

ČSR — Československá republika 

FF UK — Filozofická fakulta Univerzity Komenského 

HG — Hlinkova garda 

HSĽS — Hlinkova strana ľudové Slovensko 

KSČS — Komunistická strana Československa 

KSS — Komunistická strana Slovenska 

M. S. — Milan Stanislav 

SAV — Slovenská akademie věd 

SD — Sociální demokracie 

SdP — Südetdeutsche partei  

SĽS — Slovenská ľudová strana 

SNP — Slovenské národní povstání 

SSK — Snem Slovenskej krajiny 

SSSR — Svaz Sovětských socialistických republik 

Stb — Státní bezpečnost 

T. G. M. — Tomáš Garrigue Masaryk 

ÚHÚ — Ústredný hospodárský úrad 

ÚPN — Ústav pamäti národa  

USA — United States of America 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Seznam literatury 

 

1. BARNOVSKÝ 1993 — Michal BARNOVSKÝ: Proces s Jozefom Tisom. 

 In: Michal BARNOVSKÝ: Na cestě k monopolu moci: Mocensko politické 

zápasy na Slovensku v rokoch 1945-1948. Bratislava 1993 

 

2. CAMBEL 1996 — Samuel CAMBEL: Slovenská dědina 1938-1944. Bratislava 

1996 

 

3. ČAPKA1999 — František ČAPKA: 3. vydání - Dějiny zemí koruny české v 

datech. Praha 1999 

  

4. ČARNOGURSKÝ 1993 — Pavol ČARNOGURSKÝ: 6. október 1938. 

Bratislava 1993 

 

5. ČARNOGURSKÝ 1993 — Pavol ČARNOGURSKÝ: 14.marec 1939. 

Bratislava 1992 

 

6. ĎURČANSKÝ 1957 — Ferdninand ĎURČANSKÝ: Právo Slovákov na 

samostatnosť vo svetle dokumentov. Buenos Aires 1957 

 

7. ĎURICA 1964 — Milan Stanislav Ďurica: Dr. Jozef Tiso and the Jewish 

problém. Padova 1964 

 

8. ĎURICA 1995 — Milan Stanislav ĎURICA: „Dějiny Slovenska a Slovákov.“ 

Bratislava 1995 

 

9. ĎURICA 2006 — Milan Stanislav ĎURICA: Jozef Tiso (1887 – 1947), 

životopisný profil. Bratislava 2006 

 

 



96 

 

10. ĎURICA 2007a — Milan Stanislav ĎURICA: Jozef Tiso v očiach 

neslovenských autorov. Bratislava 2007 

 

11. ĎURICA 2007b — Milan Stanislav ĎURICA: Priblížiť sa k pravde. Bratislava 

2007 

 

12. ĎURICA 2013 — Milan Stanislav ĎURICA: Jozef Tiso a Vatikán. Bratislava 

2013 

 

13. KAMENEC 1996 — Ivan KAMENEC: Spor o Ďuricovu knihu. Bratislava 1996 

 

14. KAMENEC 1998 — Ivan KAMENEC: Tragédie politika kňaza a člověka, Dr. 

Jozef Tiso 1887-1947. Bratislava 1998 

 

15. KAMENEC 2007 — Ivan KAMENEC: Slovenský štát v obrazoch. Bratislava 

2007 

 

16. LIPTÁK 1960 — Lubomír LIPTÁK: Československé dějiny. 3 díl: 

 1918–1945. Bratislava 1960  

 

17. LIPTÁK 2000 — Lubomír LIPTÁK: Slovensko v 20. storočí. Druhé vydání 

Bratislava 2000 

 

18. NIŽŇANSKÝ 2000 — Eduard NIŽŇANSKÝ: Holokaust na Slovensku. 

 Zvolen 2000 

 

19. NIŽŇANSKÝ 2001–2005 — Eduard NIŽŇANSKÝ: Holokaust na Slovensku 

 2-7 díl. Bratislava 2001–2005 

 

20. NIŽŇANSKÝ 2010 — Eduard NINŽŃANSKÝ: Nacismus, holokaust, 

slovenský štát. Bratislava 2010 

 



97 

 

21. PETRÁČEK 2016 — Tomáš PETRÁČEK: Církev, tradice a reforma. Odkaz 

druhého vatikánského koncilu. Praha 2016 

 

22. PLEVZA 1978 – Viliam PLEVZA: Historie Československé sučanosti. 

Bratislava 1978 

 

23. PLEVZA 1984 — Viliam PLEVZA: Povstalecká historie. Bratislava 1984 

 

24. PLEVZA 1989 — Viliam PLEVZA: O povstání. Bratislava 1989 

 

25. POLLÁK/ŠVORC 2015 — Miroslav POLLÁK/Peter ŠVORC: Spišské exody 

ve 20. storočí. Bratislava 2015  

 

26. RYCHLÍK 1997 — Jan RYCHLÍK: Češi a Slováci v 20. století. Bratislava 1997 

 

27. SOKOLOVIČ 2009 —Peter SOKOLOVIČ: „Hlinkova Garda.“ Bratislava 2009 

 

28. TRSTENSKÝ 1990 —Viktor Trstenský: Síla viery, síla pravdy. Bratislava 1990 

 

29. SLOVENSKÝ ZÁKONÍK 1940, Bratislava 1940  

 

30. Zborníky Slovenská republika 2002–2009 – Zborníky Slovenská republika. 

Slovenská republika očima mladých historikov I. – IX. Trnava 2002–2009  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



98 

 

Elektronické zdroje: 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=XfXWACPuj28   vyhledáno 20. 9. 2016 

 

2. http://www.saske.sk/cas/archiv/3-2004/24Arpat.html vyhledáno 20. 9. 2016 

 

3.  http://www.upn.gov.sk/data/32_1939.pdf  vyhledáno 29. 9. 2016 

 

4. http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf vyhledáno 29. 9. 2016 

 

5.  http://www.upn.gov.sk/data/pdf/18-apr-1939.pdf vyhledáno 29. 9. 2016  

 

6. http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-z.pdf vyhledáno 29. 9. 2016 

 

7. http://www.upn.gov.sk/data/314_1939.pdf vyhledáno 29. 9. 2016 

 

8. http://www.upn.gov.sk/arizacie/fazy-arizacie.php vyhledáno 29. 9. 2016 

 

9. http://www.upn.gov.sk/likvidacie/vysvetlivky.php vyhledáno 29. 9. 2016 

 

10. http://www.upn.gov.sk/arizacie/ vyhledáno 29. 9. 2016 

 

11. http://www.upn.gov.sk/data/pdf/303-1940.pdf vyhledáno 29. 9. 2016 

 

12. http://www.upn.gov.sk/sk/9-september-1941-%E2%80%93-vydanie-tzv-

zidovskeho-kodexu-nariadenia-c-1981941-slov-z-o-pravnom-postaveni-

zidov/ vyhledáno 10. 10. 2016 

 

13. http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf  vyhledáno 10. 10. 

2016 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XfXWACPuj28
http://www.saske.sk/cas/archiv/3-2004/24Arpat.html
http://www.upn.gov.sk/data/32_1939.pdf
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/18-apr-1939.pdf
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-z.pdf
http://www.upn.gov.sk/data/314_1939.pdf
http://www.upn.gov.sk/arizacie/fazy-arizacie.php
http://www.upn.gov.sk/likvidacie/vysvetlivky.php
http://www.upn.gov.sk/arizacie/
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/303-1940.pdf
http://www.upn.gov.sk/sk/9-september-1941-%E2%80%93-vydanie-tzv-zidovskeho-kodexu-nariadenia-c-1981941-slov-z-o-pravnom-postaveni-zidov/
http://www.upn.gov.sk/sk/9-september-1941-%E2%80%93-vydanie-tzv-zidovskeho-kodexu-nariadenia-c-1981941-slov-z-o-pravnom-postaveni-zidov/
http://www.upn.gov.sk/sk/9-september-1941-%E2%80%93-vydanie-tzv-zidovskeho-kodexu-nariadenia-c-1981941-slov-z-o-pravnom-postaveni-zidov/
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf


99 

 

14. http://www.upn.gov.sk/sk/25-marec-1942-%E2%80%93-1-transport-

slovenskych-zidov-do-vyhladzovacieho-tabora/ vyhledáno 10. 10. 2016 

 

15. https://www.youtube.com/watch?v=xnxpw9NTAm8 vyhledáno 27. 10. 2016  

 

16. https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_%C4%8Carnogursk%C3%BD 

vyhledáno 27. 10. 2016 

 

17. http://www.osobnosti.sk/osobnost/lubomir-liptak-1841  

vyhledáno 27. 10. 2016 

 

18. http://www.databazeknih.cz/zivotopis/viliam-plevza-50654  

vyhledáno 15. 11. 2016 

 

19. http://www.osobnosti.sk/osobnost/milan-stanislav-durica-1833  

vyhledáno 21. 2. 2017 

 

20. http://matica.sk/wp-content/uploads/2015/06/Stanovisko-k-

pseudohistoriografii-2015.pdf vyhledáno 21. 2. 2017 

 

21. http://www.tvnoviny.sk/domace/1859221_matica-slovenska-siri-

kontroverzne-video-bolo-by-snp-bez-slovenskeho-statu#  

vyhledáno 21. 2. 2017 

 

22. https://www.bystricoviny.sk/titulka/video-slovenskom-state-micevovi-

odsudili-aj-historici-matice-slovenskej/ vyhledáno 25. 2. 2017 

 

23. http://www.history.sav.sk/index.php?id=historia vyhledáno 28. 2. 2017 

 

24. http://www.osobnosti.sk/osobnost/ivan-kamenec-644 vyhledáno 28. 2. 2017 

 

25. http://www.history.sav.sk/index.php?id=ivan-kamenec  

vyhledáno 28. 2. 2017 

http://www.upn.gov.sk/sk/25-marec-1942-%E2%80%93-1-transport-slovenskych-zidov-do-vyhladzovacieho-tabora/
http://www.upn.gov.sk/sk/25-marec-1942-%E2%80%93-1-transport-slovenskych-zidov-do-vyhladzovacieho-tabora/
https://www.youtube.com/watch?v=xnxpw9NTAm8
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_%C4%8Carnogursk%C3%BD
http://www.osobnosti.sk/osobnost/lubomir-liptak-1841
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/viliam-plevza-50654
http://www.osobnosti.sk/osobnost/milan-stanislav-durica-1833
http://matica.sk/wp-content/uploads/2015/06/Stanovisko-k-pseudohistoriografii-2015.pdf
http://matica.sk/wp-content/uploads/2015/06/Stanovisko-k-pseudohistoriografii-2015.pdf
http://www.tvnoviny.sk/domace/1859221_matica-slovenska-siri-kontroverzne-video-bolo-by-snp-bez-slovenskeho-statu
http://www.tvnoviny.sk/domace/1859221_matica-slovenska-siri-kontroverzne-video-bolo-by-snp-bez-slovenskeho-statu
https://www.bystricoviny.sk/titulka/video-slovenskom-state-micevovi-odsudili-aj-historici-matice-slovenskej/
https://www.bystricoviny.sk/titulka/video-slovenskom-state-micevovi-odsudili-aj-historici-matice-slovenskej/
http://www.history.sav.sk/index.php?id=historia
http://www.osobnosti.sk/osobnost/ivan-kamenec-644
http://www.history.sav.sk/index.php?id=ivan-kamenec


100 

 

 

 

26. http://www.databazeknih.cz/zivotopis/eduard-niznansky-32950  

vyhledáno 28. 2. 2017 

 

27. http://www.upn.gov.sk/sk/ulohy-ustavu/ vyhledáno 28. 2. 2017 

 

28. http://www.databazeknih.cz/zivotopis/martin-lacko-37770  

vyhledáno 2. 3. 2017 

 

29. https://www.aktuality.sk/clanok/369561/historik-upn-lacko-velebil-tisa-

dostal-vypoved/ vyhledáno 2. 3. 2017 

 

30. <https://pospolitost.wordpress.com/2009/08/ vyhledáno 2. 3. 2017 

 

31. https://www.aktuality.sk/clanok/460193/z-upn-ho-vyhodili-historik-martin-

lacko-uz-oficialne-pracuje-pre-lsns/ vyhledáno 2. 3. 2017  

 

32. http://www.biskupstvo-nitra.sk/biskupsky-urad/jan-chryzostom-korec/ 

vyhledáno 10. 3. 2017 

 

33. <http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/153546-korec-dr-jozef-tiso-robil-

co-mohol/ vyhledáno 10. 3. 2017 

 

34. http://www.abu.sk/arcidieceza/historia-trnavskych-biskupov/  

vyhledáno 10. 3. 2017 

 

35. https://www.youtube.com/watch?v=1KvsikwUxD0 vyhledáno 10. 3. 2017 

 

36. https://www.sme.sk/c/3835964/sokol-sluzil-omsu-za-tisa.html 

 vyhledáno 10. 3. 2017  

 

37. https://www.youtube.com/watch?v=dr3dsoi_J4o vyhledáno 10. 3. 2017 

 

http://www.databazeknih.cz/zivotopis/eduard-niznansky-32950
http://www.upn.gov.sk/sk/ulohy-ustavu/
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/martin-lacko-37770
https://www.aktuality.sk/clanok/369561/historik-upn-lacko-velebil-tisa-dostal-vypoved/
https://www.aktuality.sk/clanok/369561/historik-upn-lacko-velebil-tisa-dostal-vypoved/
https://pospolitost.wordpress.com/2009/08/
https://www.aktuality.sk/clanok/460193/z-upn-ho-vyhodili-historik-martin-lacko-uz-oficialne-pracuje-pre-lsns/
https://www.aktuality.sk/clanok/460193/z-upn-ho-vyhodili-historik-martin-lacko-uz-oficialne-pracuje-pre-lsns/
http://www.biskupstvo-nitra.sk/biskupsky-urad/jan-chryzostom-korec/
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/153546-korec-dr-jozef-tiso-robil-co-mohol/
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/153546-korec-dr-jozef-tiso-robil-co-mohol/
http://www.abu.sk/arcidieceza/historia-trnavskych-biskupov/
https://www.youtube.com/watch?v=1KvsikwUxD0
https://www.sme.sk/c/3835964/sokol-sluzil-omsu-za-tisa.html
https://www.youtube.com/watch?v=dr3dsoi_J4o


101 

 

38. https://www.cas.sk/clanok/119573/tiso-mal-abdikovat-mysli-si-novy-

trnavsky-arcibiskup-bezak/ vyhledáno 10. 3. 2017 

 

39. http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf, vyhledáno 5. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

https://www.cas.sk/clanok/119573/tiso-mal-abdikovat-mysli-si-novy-trnavsky-arcibiskup-bezak/
https://www.cas.sk/clanok/119573/tiso-mal-abdikovat-mysli-si-novy-trnavsky-arcibiskup-bezak/
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf

