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K OTÁZKE ŠTÁTOPRÁVNEHO POSTAVENIA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY RÁD V ROKU 1919 

 

Martin ĎURIŠIN 

 

Slovenská republika rád bola krátkodobým štátnym útvarom rozprestierajúcim sa na 

východnom a južnom Slovensku, existujúcom najmä počas vojenskej kontroly tohto územia 

maďarskou Červenou armádou. Práve táto vojenská prítomnosť i fakt, že rozhodujúci podiel 

na jej vytvorení, a v značnej miere aj administratívnej správe, mala výkonná moc Maďarskej 

republiky rád spôsobili, že vo vedomí dotknutého obyvateľstva bola vnímaná ako, síce 

boľševicky zafarbená, ale predsa len primárne maďarská mocenská snaha o supremáciu tohto 

priestoru. Podporou takejto domnienky o charaktere Slovenskej republiky rád boli aj predošlé 

snahy maďarských elít o zachovanie zvrchovanosti Budapešti aspoň nad východným územím 

dnešného Slovenska, v podobe podpory separatistických republík s antagonistickým postojom 

voči formujúcej sa Československej republike.  

Pri skúmaní problematiky Slovenskej republiky rád je potrebné otázke jej štátoprávneho 

postavenia venovať patričnú pozornosť, pretože popri vojenských, nacionálnych, sociálnych a 

medzinárodných determinantoch jej vzniku bola, a je, aj pre jej krátkodobosť, jej neukončená 

štátoprávna konsolidácia kľúčovou otázkou pri spôsobe interpretácie fenoménu Slovenskej 

republiky rád. 

Pre objektívnu interpretáciu fenoménu SRR je však nevyhnutné skúmať nielen 

percepciu jej štátoprávneho postavenia etnikami a rôznorodými sociálnymi vrstvami 

spoločnosti obývajúcimi toto teritórium, ale i velením vojenských jednotiek vytvárajúcich a 

udržujúcich tento priestor, ako aj ambície komisárov Revolučnej vládnej rady SRR, u ktorých 

napriek jednoznačnej naviazanosti na MRR možno očakávať aj dávku túžby po nezávislej 

moci sovietov i osobnej moci a v neposlednom rade aj koncepcie a plány sovietskeho Ruska a 

III. Internacionály najmä v súvislosti s projektom čo možno najrýchlejšieho rozvírenia 

proletárskej revolúcie do Európy a celého sveta. 

Problematickosť štátoprávneho charakteru Slovenskej republiky rád bola živená už v 

časoch jej vzniku rozdielnymi interpretáciami jej samostatnosti, tak zo strany vedúcich 

predstaviteľov Maďarskej republiky rád, maďarskej Červenej armády, ako aj z pohľadu 

komisárov Slovenskej republiky rád, alebo z hľadiska nazerania sovietskeho Ruska na vývoj 

v stredoeurópskom priestore, a v neposlednej rade i vnímaním jej charakteru domácim 
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obyvateľstvom. Táto interpretačná nejednoznačnosť samotných „aktérov“, tak aktívnych, ako 

aj pasívnych, sa aj vzhľadom na nezavŕšenosť jej štátoprávnej konsolidácie, odrazila aj v 

diferencovanosti právno-historických interpretačných charakteristík štátoprávneho charakteru 

Slovenskej republiky rád, ktorý pri skúmaní fenoménu Slovenskej republiky rád výskum 

nemôže obísť, a preto sa oň pokúša už deväť desaťročí. 

Historická spisba o Slovenskej republike rád je obsiahla1 a takmer každá práca s týmto 

zameraním sa aspoň dotkla aj otázky štátoprávneho postavenia Slovenskej republiky rád. 

Historická spisba rokov prvej Československej republiky sa nezameriava primárne na 

Slovenskú republiku rád ale v jej zornom poli je skôr snaha o rozbor procesu získavania 

Slovenska do rámca konštituujúcej sa republiky. Práce preto z tejto pozície opisujú a hodnotia 

priebeh vojenských operácií československých branných síl s maďarskou Červenou armádou. 

Len málo autorov vôbec uvádza Slovenskú republiku rád ako historický fakt, pričom takmer 

všetci, ktorí tak učinili, ju hodnotia ako pokus o zachovanie celistvosti Uhorska.2 

Úplne inak tomu je v období po komunistickom prevrate, teda po roku 1948. 

Historiografia v tomto období opisuje Slovensku republiku rád ako prvý pokus o nastolenie 

diktatúry proletariátu na našom území. Vo vnímaní, hodnotení a interpretácii jej 

štátoprávneho postavenia však nie je jednoznačná a charakterizuje ju raz ako samostatnú 

republiku,3 zvyčajne ako základňu pre budúcu, štátoprávne spoločnú, česko-slovenskú 

diktatúru proletariátu, no najčastejšie ako súčasť federatívnej Uhorskej, resp. Maďarskej 

republiky rád.4 

Ani ponovembrová historiografia nie je v otázke štátoprávneho postavenia jednoznačná, 

no azda najviac sa Historiografia po roku 1989 pri revidovaní náhľadov na Slovenskú 

republiku rád oprela o staršie hodnotenia z obdobia prvej republiky s tým že išlo o nacionálne 

zafarbený boľševický vpád. 

                                                 
1  Do roku 1989 bolo vydaných niekoľko bibliografií mapujúcich publikačnú činnosť o Slovenskej republike 

rád: REPČÁK, Jozef: Súpis literatúry o Slovenskej republike rád 1919 - 1939. Prešov : Štátna vedecká 
knižnica, 1959, 21 s. – táto obsahuje 120 titulov zaradených do jednotlivých kapitol, niektoré publikácie sú 
uvedené viackrát; Bibliografia k dejinám východného Slovenska. Časť II.: Kapitalizmus, kap. 3 Slovenská 
republika rád. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 1962, s. 175-178.; MIŽÁKOVÁ, Irena – 
ŠMELKOVÁ, Božena: Slovenská republika rád. (Bibliografia k 60. výročiu). Prešov : Okresná knižnica, 
Štátna vedecká knižnica, 1979, 71 s.; ČERTEKOVÁ, Ivana (a kol.): Slovenská republika rád v literatúre a 
tlači. (Bibliografia k 70. výročiu SRR). Stredoškolská odborná činnosť. Bratislava : Stredná knihovnícka škola, 
1988, 142 s. 

2  DÉRER, Ivan: Slovensko v prevrate a po ňom. Bratislava, 1924.; HOUDEK, Fedor: Vznik hraníc Slovenska 
1919. Bratislava : Prúdy, 1931.; MEDVECKÝ, Karol Anton: Slovenský prevrat. Zv. I., II., III., IV. Bratislava, 
1930 - 1931. 

3  „Tehdy slovenský lid po prvé převzetím moci uskutečnil právo na sebeurčení...“ – cit. podľa: ŘÍHA, Oldřich: 
Ohlas říjnové revoluce v ČSR. Praha : SNPL, Praha 1957, 239 s. 

4  Porovnaj: KANIS, Pavol: Zápas o nový svet. Bratislava : Smena, 1979, s. 124. 
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Štátoprávne usporiadanie stredoeurópskeho teritória po prvej svetovej vojne nebolo 

vôbec jednoduchou či jednoznačnou záležitosťou a s priestorom dnešného Slovenska sa 

kalkulovalo v rôznych kombináciách, ktoré zvažovali samostatné Slovensko pod žezlom 

ruskej cárskej dynastie Romanovcov (J. Kvačala), cez federatívne spojenie s Poľskom (K. 

Sidor), Maďarskom (L. Bazovský),5 či prípadným delením územia medzi Poľsko a Maďarsko, 

až po spojenie s českými krajinami, ktoré sa nakoniec, po mnohých peripetiách, úspešne 

realizovalo. Slovenská republika rád zaujíma v týchto koncepciách zvláštne miesto spájané s 

ašpiráciami Maďarska o tento priestor, resp. jeho neschopnosťou uznať a zmieriť sa s 

rozpadom mnohonárodnostného Uhorska, teda so zdĺhavým procesom štátoprávneho 

vyčleňovania sa a formovania Slovenska ako osobitého celku z historického rámca Uhorska, 

ale zároveň s nezanedbateľným konceptom medzinárodnej proletárskej revolúcie. 

Vzniku Slovenskej republiky rád predchádzal vojenský konflikt maďarskej Červenej 

armády s brannou mocou formujúcej sa Československej armády. Odhliadnuc od pátrania po 

zámienke6 či pôvodcovi7 provokácie k vojne je nesporné, že Maďarská republika rád mala 

útočné plány na Slovensko počítajúce s neveľkým vojenským odporom. Po reorganizácii 

maďarskej armády sa do nej dostali či v nej zostali aj mnohí cisársko-kráľovskí dôstojníci 

neopúšťajúci ideu integrity Uhorska.8 Krvavým prológom vojenského konfliktu bol maďarský 

prepad Komárna v noci z 30. apríla na 1. mája 1919, ktorý však československé jednotky 

zlikvidovali.9 Ofenzíva maďarskej Červenej armády sa začala 20. mája 1919 pri Miškolci.10 

Bojový duch armády bol priaznivý, jedných viedla idea boja za proletárske ideály, druhých 

zasa vlastenecký duch záchrany Uhorska. Boľševická vláda Maďarskej republiky rád mylne 

predpokladala, že slovenský a český proletariát automaticky povstane a za pomoci Červenej 

armády nastolí komunistickú diktatúru v Československej republike.11 

Situácia na Slovensku pri samotnom vzniku Maďarskej republiky rád bola rozporná. 

Konsolidácia pomerov po prvej svetovej vojne nebola jednoduchá v žiadnej z európskych 

                                                 
5  Bližšie: KRAJČOVIČ, Milan: Károlyiho vláda v Maďarsku a osudy Slovenska v strednej Európe 1918-1919. 

In: Historické štúdie 36, Bratislava : VEDA, 1995, s. 10. 
6  Ako zámienka slúžilo prekročenie Pichonovej demarkačnej čiary československým vojskom. Bližšie: 

KOVÁČ, Dušan: Medzinárodné súvislosti boľševického vpádu na Slovensko. In: Slovensko a Maďarsko v 
rokoch 1918 – 1920. Deák, Ladislav (zost.) Martin : Matica slovenská 1995, s. 56-63. 

7  HRONSKÝ, Marián: Boj a Slovensko a Trianon 1918-1920. Bratislava : Národné literárne centrum, 1998, s. 
169. 

8  ŠOLC, Jaroslav: Slovensko rozdelené 1919. Bratislava : Obzor, 1969, s. 55. 
9  HRONSKÝ, Marián: Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920. Bratislava : Národné literárne centrum, 1998, s. 

170. 
10  MATULA, Pavol: Skúška v červenom. Slovenská republika rád. In: Historická revue. Roč. 11 [12], č. 1 

(2001), s. 16-17. 
11  HRONSKÝ, Marián: Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920. Bratislava : Národné literárne centrum, 1998, s. 

173. 
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krajín. Na území dnešného Slovenska, najmä južného a východného, povojnový chaos, 

zásobovacie problémy, nezamestnanosť umocnili sabotáže a organizovaný odpor maďarského 

(uhorského) štátneho aparátu. Mnohé konflikty z tohto obdobia majú primárne nacionálny 

charakter a zvyčajne za nimi stáli maďarské šovinistické živly, ktoré sa snažili využívať 

sociálnu nespokojnosť ľudí na propagovanie integrity Uhorska12 a zvaľovaním viny za všetky 

povojnové ťažkosti na „český nacionálny imperializmus“ sa snažili odvrátiť slovenské nádeje 

investované do českej pomoci a zvrátiť vývoj vo svoj prouhorský koncept. Tieto pokusy mali 

len čiastočný úspech a to hlavne v rovine psychologickej, než v reálne mocenskej (v 

medzinárodnom zmysle a dosahu), a to oslabovaním viery v definitívnu a skorú úspešnosť 

projektu československého štátu. 

Situácia v Maďarsku sa v marci výrazne radikalizovala, najmä pod tlakom 

medzinárodnej situácie, ktorá si vyžadovala dohodu s víťaznými mocnosťami. Odmietnutím 

Vixovej nóty sa nečakane otvoril priestor pre vstup komunistov do pripravovanej 

sociálnodemokratickej vlády v Maďarsku. Komunisti sa bez vlastného výrazného pričinenia 

stali spolunositeľmi štátnej moci vyhlásenej (21.3.1919) Maďarskej republiky rád. V 

socialisticko-komunistickej vláde Maďarskej republiky rád však nepanoval zhodný pohľad v 

otázke samourčovacieho práva národov bývalého Uhorska. Kým totiž sociálnodemokratická 

strana túžila po zachovaní uhorskej územnej integrity, komunisti ako jediní oficiálne túto 

požiadavku odmietli a stáli na stanovisku „sebaurčovacieho práva proletariátu“.13 Pravdaže, 

pod tento pojem sa, do istej miery, dalo skryť čokoľvek, preto sociálni demokrati 

neprotestovali, vyčkávali a snažili sa ťažiť zo situácie, využívajúc ju pre svoje ciele. Aspoň 

zdanlivo tak kormidlo vývoja v Maďarsku prevzali komunisti, predstavujúci v strednej 

Európe najorganizovanejšiu14 komunistickú politickú silu na čele s v Rusku vyškolenými 

kádrami. Pri Socialistickej strane Maďarska vznikali národnostné sekcie.15 Svoje sekcie tu 

mali osobitne Slováci a Česi. Väčšinu členov slovenskej sekcie tvorili ľudia, ktorí žili a 

pôsobili na maďarskom etnickom území, z veľkej časti stratili národné povedomie a hlásili sa 

k internacionalizmu boľševického razenia. Slovenská sekcia začala vydávať po slovensky 

písané Červené noviny a v propagačných letákoch a článkoch nepriamo spochybňovali 

opodstatnenosť vzniku Československej republiky, ktorú vykresľovali ako dielo českých 

                                                 
12  Bližšie: LIPTÁK, Ľubomír: Slovensko v 20. storočí. Bratislava : Kalligram, 1998, s. 86. 
13  Porovnaj: TAJTÁK, Ladislav: K otázke vzniku Slovenskej republiky rád. In: Slovensko a Maďarsko v rokoch 

1918 – 1920. Deák, Ladislav (zost.) Martin : Matica slovenská 1995, s. 80-90. 
14  Porovnaj: TAJTÁK, Ladislav: K otázke vzniku Slovenskej republiky rád. In: Slovensko a Maďarsko v rokoch 

1918 – 1920. Deák, Ladislav (zost.) Martin : Matica slovenská 1995, s. 80-90. 
15  Štruktúra Socialistickej strany Maďarska kopírovala ruský vzor aj v zakladaní národnostných sekcií s 

podobným programom, cieľmi i činnosťou. 
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imperialistov a falošnými argumentmi znehodnocovali jej národnooslobodenecký charakter.16 

Pri takomto postupe, nech už bol akokoľvek aj programovo primárne revolučne sociálny, si 

bežní ľudia veľmi jasne všimli aj výrazný nacionalistický rozmer antičeskej a jemne zastrenej 

prouhorskej propagandy, ktorú, najmä slovensky zmýšľajúce obyvateľstvo vnímalo 

negatívne, zvlášť, keď niektorých exponentov poznalo z predošlých hungaristických 

prointegračných politických pokusov.17 

Čo sa však týka pozície azda väčšiny slovenského národa v tom čase, prejavy 

nespokojnosti mali charakter sociálny a neboli namierené proti česko-slovenskej štátnosti. 

Vznikali a boli riešené ako povojnové vnútroštátne problémy.18 Preto aj útok maďarskej 

Červenej armády nebol vnímaný ako internacionálna pomoc bratskému proletariátu, ale ako 

vojenská intervencia s cieľom znovupripojenia Slovenska do uhorskej minulosti. 

Útok maďarských jednotiek na Československú republiku mal hneď niekoľko dôvodov: 

rozšírenie svetovej proletárskej revolúcie, uspokojenie nacionalistických chúťok maďarských 

šovinistov bažiacich po intervenčnej záchrane Uhorska, zachovanie kompaktnosti 

hospodárskeho priestoru, stabilizáciu hospodárskych a sociálnych pomerov sústredením sa na 

vojnové ciele, a v neposlednom rade psychologický moment úspešnosti maďarského štátu, aj 

keď len vojenskej. Práve tento posledne spomínaný moment zohral významnú úlohu pri 

formovaní názorov na charakter cieľov maďarskej Červenej armády na Slovensku. Nemožno 

totiž preceňovať silu inkorporácie komunistickej ideológie do povedomia širokých más 

maďarského národa, nech by bola akokoľvek lákavá a nadsadzovať, že za tak krátky čas 

ihneď oslovila jej prevažnú časť, ktorá sa s ňou identifikovala do takej miery, že v duchu 

proletárskeho internacionalizmu sama v sebe marginalizovala svoj maďarský nacionalizmus, 

tak mohutne rozvášnený ešte pred niekoľkými mesiacmi. Napokon aj vplyv komunistov sa 

uplatňoval len vo vláde a v armáde sa držal len v jednotkách, ktoré mali pridelených 

komunistických komisárov. Podsúva sa teda otázka aký ráz mal vojenský konflikt v 

skutočnosti. Mal komunistami deklarovaný charakter internacionálnej pomoci proletariátu, 

alebo rysy všeobecne rozšírenej predstavy o záchrane integrity Uhorska? Odpoveď, aj keď je 

veľmi dôležitá pre pochopenie povahy kreovania novej štátnej moci na obsadenom území 

Slovenska, nebude jednoznačná. Je možné ju vyvodiť len poskladaním mozaiky jednotlivých 

prípadov a ich hodnotenia. 

                                                 
16  Porovnaj: TAJTÁK, Ladislav: K otázke vzniku Slovenskej republiky rád. In: Slovensko a Maďarsko v rokoch 

1918 – 1920. Deák, Ladislav (zost.) Martin : Matica slovenská 1995, s. 87. 
17  Napr. S. Csapó a J. Varecha – porovnaj: TAJTÁK, Ladislav: K otázke vzniku Slovenskej republiky rád. In: 

Slovensko a Maďarsko v rokoch 1918 – 1920. Deák, Ladislav (zost.) Martin : Matica slovenská 1995, s. 88. 
18  Porovnaj: VIETOR, Martin: Význam a miesto Slovenskej republiky rád v československých dejinách. 

Bratislava : Epocha, 1969, s. 9. 
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Na slovenskom území obsadenom maďarskou Červenou armádou sa slovenská sekcia 

Socialistickej-komunistickej strany Maďarska usilovala o to, aby aj slovenský ale aj český 

proletariát nastúpil „na tú pravú cestu ktorá vedie ku konečnému víťazstvu, k oslobodeniu 

slovenského a českého proletariátu spod jarma československých kapitalistov“.19 V záujme 

tohto cieľa urobila organizačné kroky, ktoré spočívali v nasadení svojich politických 

pracovníkov, ktorí v súčinnosti s orgánmi maďarskej revolučnej vládnej rady a s pomocou i 

bez pomoci miestnych činiteľov nahradili miestnu správu. Ďalší vývoj udalostí po príchode 

Červenej armády závisel od toho, ako chápali severnú ofenzívu na Slovensko vojenskí 

velitelia a politickí komisári v jednotlivých regiónoch. Prevažujúce vrstvy a skupiny 

maďarského obyvateľstva na Slovensku videli v úspešnej maďarskej ofenzíve možnosť 

obnoviť integritu Uhorska. I v jednotkách maďarskej Červenej armády bola prevaha 

nacionalisticky zmýšľajúcich vojakov, ktorí otvorene hlásali: „My v prvom rade sme Maďari 

a až potom komunisti.“20 Na druhej strane je potrebné poukázať aj na vojenský veliaci faktor 

v Maďarskej Červenej armáde a komisárov pri armáde, ktorí po vstupe do miest nariadili 

odstrániť maďarské symboly a nahradiť ich komunistickými (červenou vlajkou).21 Teda ihneď 

po príchode Červenej armády sa v mestách a na dedinách vyvárali orgány novej moci 

(zvyčajne okupačno-kolaborantskej), zvolávali sa ľudové zhromaždenia, na ktorých politickí 

komisári a vojenskí velitelia oboznamovali obyvateľstvo s podstatou a cieľmi diktatúry 

proletariátu, hovorili o význame spojenia s republikou rád a víťazstva nad buržoáznym 

vojskom. V mnohých obciach však v spolupráci s miestnymi maďarskými nacionalistami 

začali prenasledovať národne uvedomelé slovenské obyvateľstvo i prostých roľníkov. 

Aktivita slovenskej a českej sekcie Socialistickej-komunistickej strany Maďarska po 

agitačnej a propagandistickej činnosti a veľkom úsilí vyvolať na rozhraní apríla a mája 

revolučné vystúpenie na Slovensku a v Čechách upadla. Existujú domnienky, ktoré vyslovuje 

a pripúšťa aj marxistická historiografia,22 že sa niečo v sekciách stalo. Náznakom toho, ja aj 

skutočnosť, že kým v apríli vyšlo 25 čísel Červených novín, v máji už len 13, v apríli členovia 

sekcií sami hodnotili situáciu najmä na Slovensku, ale i v Čechách, pripravovali sa na 

revolučné vystúpenie, v máji však uverejňujú zväčša len správy Uhorskej tlačovej kancelárie 

a píšu o teoretických otázkach revolúcie. V máji v článku Hranice uhorskej krajiny autor až 

                                                 
19  Cit. podľa: VIETOR, Martin: Význam a miesto Slovenskej republiky rád v československých dejinách. 

Bratislava : Epocha, 1969, s. 25. 
20  SAHULČÍK, V.: Maďarskí boľševici v Honte. In: Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919. 

Trnava, 1938, s. 190. (2. doplnené vydanie). 
21  Porovnaj: VIETOR, Martin: Slovenská sovietska republika v roku 1919. Príčiny jej vzniku a jej vplyv na ďalší 

vývoj robotníckeho hnutia. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1955, s. 176. 
22  Porovnaj: KANIS, Pavol: Zápas o nový svet. Bratislava : Smena, 1979, s. 120. 
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priam nabáda, aby sa „niektoré vrstvy obyvateľstva od Uhorska odtrhli, ale toto odtrhnutie 

nech vypovie sám proletariát“.23 Predstavitelia slovenskej a českej sekcie teda zrejme 

odmietali právo proletariátu na sebaurčenie24 a presadzovali myšlienku sebaurčovacieho 

práva každého národa , v čom došlo k principiálnemu rozporu, ktorý sa zrejme premietol aj 

do sféry implemetácie politických rozhodnutí. 

Nové orgány moci a štátnej správy vznikali viacerými spôsobmi. Vo väčších mestách 

riadili miestnu samosprávu komisári, ktorí si sami vyberali svojich spolupracovníkov a 

vymenovali namiesto odstráneného mestského magistrátu provizórne direktóriá a pripravovali 

voľbu miestneho sovietu. Namiesto starých notariátov na vidieku začali dediny spravovať 

obecné direktóriá. Direktória tak vznikali v dohode s komisármi a vojenskými veliteľmi, 

avšak vo väčšine prípadov vymenoval dedinské, mestské a okresné direktóriá vládny komisár 

sídliaci v okresnom meste.25 To všetko v mene Maďarskej republiky rád. Direktóriá pôsobili 

samostatne, až do voľby miestneho sovietu a po jeho ustanovení prešla ich právomoc na 

výkonné výbory sovietov, pričom i výkonné výbory sovietov sa často označovali ako 

direktóriá.26 V Košiciach dokonca sa v dočasné direktórium premenilo vedenie 

sociálnodemokratickej strany. Direktóriá boli zvyčajne trojčlenné, ale ich počet bol závislý od 

miestnych podmienok. Vo Zvolene bolo 36-členné direktórium, v Zlatých Moravciach 10-

členné. Všetky direktóriá podliehali okresným a župným vládnym komisárom, ktorých 

vymenovávala Revolučná vládna rada Maďarskej republiky rád, alebo vládny komisár 

poverený správou oslobodeného územia János Hirossik so sídlom v Košiciach. Na 

obsadených územiach strhli na seba aktivitu maďarskí proletári, preto zastúpenie slovenského 

proletariátu v orgánoch rád nezodpovedalo národnostnému zloženiu.27 Vyriešenie 

národnostnej otázky spočívalo podľa maďarských komunistov v sociálnom oslobodení 

pracujúcich más a v slobodnom používaní materinskej reči. Boli, aspoň deklaratórne, 

zásadnými odporcami národnostného útlaku, ale neuznávali právo národa na samourčenie, čo 

úzko súviselo s ich predstavou o blízkosti svetovej socialistickej revolúcie.28 

Pod dozorom komisára v sídle okresu sa teda zriadili direktóriá dedín v okresnom 

meradle a menovalo sa direktórium okresu, ktoré prevzalo právomoc hlavného slúžneho. 

                                                 
23  Červené noviny, 13.5.1919 - cit. podľa: KANIS, Pavol: Zápas o nový svet. Bratislava : Smena, 1979, s. 120. 
24  Argumentovali najmä tým, že proletariát, najmä na Slovensku, je následkom dlhoročného utláčania politicky 

a spoločensky nevyspelý. Prihliadnuc na jeho početnosť a organizovanosť možno konštatovať, že na 
Slovensku v tom čase nemohol byť rozhodujúcou politickou silou. 

25  KANIS, Pavol: Zápas o nový svet. Bratislava : Smena, 1979, s. 113. 
26  VIETOR, Martin: Slovenská sovietska republika v roku 1919. Príčiny jej vzniku a jej vplyv na ďalší vývoj 

robotníckeho hnutia. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1955, s. 180. 
27  Porovnaj: KANIS, Pavol: Zápas o nový svet. Bratislava : Smena, 1979, s. 119. 
28  KANIS, Pavol: Zápas o nový svet. Bratislava : Smena, 1979, s. 120. 
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Komisár v sídle župy menoval direktórium župy, ktoré prevzalo právomoc podžupana. 

Právomoc hlavného župana prešla na župného komisára vládnej rady, menovaného 

Revolučnou vládnou radou do každej župy. 

Medzi najdôležitejšie úlohy direktórií patrila príprava volieb. Išlo vlastne o prvé 

„všeobecné voľby“ na území Slovenska. V Košiciach sa volieb zúčastnilo 14384 voličov, 

pričom za oficiálnu kandidátku hlasovalo 11587 voličov. Bola zvolená 128 členná rada a z nej 

21 členný výkonný výbor a 4 členovia boli delegovaný do ústrednej rady v Budapešti. V 

Prešove bola zvolená 40 členná rada, v Lučenci 70-členná a 11 členné direktórium. Výkonný 

výbor rady v Košiciach mal predsedu a tajomníkov, jeho členovia viedli 12 oddelení rady: 

predsedníctvo, administratívne oddelenie, oddelenie verejného zásobovania, bytových vecí, 

poľnohospodárstva, lesov a píl, výrobnú radu, oddelenie pre kultúrne veci, sociálnu 

starostlivosť, spravodlivosť, financie a Červenú stráž, ktorá udržiavala verejný poriadok.29 

S postupom na Slovensko sa otázka správy obsadeného územia dostala aj na program 

vlády Maďarskej republiky rád. Na jej 24. zasadaní 4.6.1919 sa táto otázka riešila ako prvý 

bod a B. Kun navrhol, „aby revolučná vládna rada poverila svojich politických poverencov 

úlohou zabezpečiť po oslobodení Košíc vyhlásenie Slovenskej republiky rád, ktorá by bola 

integrálnou súčasťou socialistickej republiky v Maďarsku“.30 Prípravou vyhlásenia vláda 

poverila Politický výbor. 

O päť dní neskôr, 9.6.1919, sovietsky ľudový komisár zahraničných vecí Čičerin v 

telegrame Kunovi napísal: „Rozhlasové stanice Dohody hlásia, že maďarské červené jednotky 

obsadzujú nemaďarské územia. Nebolo by vhodné dať priestor pre správu Slovákov na 

sebaurčenie, aby sme znova nerozdúchavali český nacionalizmus?“31 Kun odpovedal ešte v 

ten istý deň: „Urobili sme všetky prípravy na vyhlásenie Slovenskej republiky rád. Vyhlásenie 

sa uskutoční v najkratšom čase. Naša národnostná politika je leninská.“32 Kun v referáte o 

národnostnej otázke na zjazde strany 12.6.1919 zdôrazňoval, že k proletárom „ostatných 

národností žijúcich v našej krajine, musíme... pristupovať obzvlášť taktne, aby sme neurazili 

ich národné city. Napokon, ako prívrženci federatívnej republiky snažíme sa o vytvorenie 

systému spojeneckých republík rád na základe plnej národnostnej a kultúrnej autonómie, 

samosprávy a nezávislosti.“33 Aj v programe slovenskej sekcie Socialistickej strany Maďarska 

je podobná myšlienka: „Proletárske sovietske republiky budú tvoriť federatívny útvar 

                                                 
29  KANIS, Pavol: Zápas o nový svet. Bratislava : Smena, 1979, s. 114 
30  Cit. podľa: KANIS, Pavol: Zápas o nový svet. Bratislava : Smena, 1979, s. 124. 
31  Slovenská republika rád. Dokumenty. Bratislava : Epocha, 1970, s. 117. 
32  Slovenská republika rád. Dokumenty. Bratislava : Epocha, 1970, s. 118. 
33  Slovenská republika rád. Dokumenty. Bratislava : Epocha, 1970, s. 132-133. 
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jednotlivých národných proletárskych telies, v ktorom nebude národného, náboženského 

sporu a hraničných medzí, ktoré by spory a války vyvolali. Spoločné otázky riadiť bude soviet 

spojených proletárskych republík.“34 

Každopádne s postupom vojenských jednotiek maďarskej Červenej armády sa na 

obsadenom území tvorila maďarská správa podliehajúca komisárovi pre oslobodené územia, 

teda Maďarskej republike rád. Obsadené územie tak tvorilo jej integrálnu súčasť minimálne 

do vyhlásenia Slovenskej republiky rád. 

Dočasná ústava Maďarskej republiky rád z 2.4.1919 vyjadruje v druhom paragrafe 

zásadu národnostnej problematiky takto: „V Maďarskej republike rád volí si každý národ, keď 

žije na súvislom väčšom území, aj osobitný národnostný soviet a výkonný výbor. Zriadenie 

jednotlivých národnostných sovietov, ich vzájomný vzťah a konečnú ústavu Maďarskej 

republiky rád stojacej na zväzovom základe, uskutoční Krajinský zjazd sovietov.“35 Na tomto 

podklade mali mať Nemci a Ukrajinci v maďarskej revolučnej vládnej rade svojich ľudových 

komisárov už od marca (aj keď s tým boli problémy). Táto federácia mala teda pozostávať z 

autonómnych národnostných jednotiek a nie zo zväzových štátnych útvarov. Každopádne išlo 

o dosť komplikovaný a nejasný federatívny útvar, pričom o iných národnostiach dočasná 

ústava (pred intervenciou) nehovorila.36 

Konečná ústava Maďarskej republiky rád bola prijatá 23.6.1919 a v preambule sa 

uvádza: „Republika rád je slobodným zväzom slobodných národov“. Ústava ďalej priznáva 

slobodné a všestranné používanie materinskej reči pred úradmi a vedenie miestnej správy 

prináleží pracujúcim tej národnosti, ktorá má tam väčšinu. Ak majú pracujúci niektorého 

nemaďarského národa väčšinu vo viacerých súvislých okresoch, možno tam zriadiť 

samostatné národnostné kraje. Ak je táto väčšina vo viacerých národnostných krajoch, môžu 

sa zjednotiť do národnostnej autonómnej oblasti. Tieto autonómne oblasti majú byť súčasťou 

Maďarskej socialistickej zväzovej republiky rád. Národnostné soviety si samostatne riadia 

svoje vnútorné veci, justíciu, vzdelávanie a osvetu. Paragraf 87 priznáva už predtým 

zriadeným národnostným oblastiam Nemcov a Ukrajincov charakter národnostných oblastí. 

                                                 
34  Červené noviny, 31.5.1919 – cit. podľa: Slovenská republika rád. Dokumenty. Bratislava : Epocha, 1970, s. 

104. 
35  VIETOR, Martin: Vzťah Maďarskej republiky rád k Slovenskej republike rád a spoločný boj 
československých a maďarských pracujúcich za diktatúru proletariátu. In: Slovenská republika rád. Výsledky 
bádania a spomienky účastníkov prednesené na vedeckej konferencii v Prešove 8. a 9. júna 1959. Bratislava : 
SVPL, 1960, s. 105-106. 

36  VIETOR, Martin: Vzťah Maďarskej republiky rád k Slovenskej republike rád a spoločný boj 
československých a maďarských pracujúcich za diktatúru proletariátu. In: Slovenská republika rád. Výsledky 
bádania a spomienky účastníkov prednesené na vedeckej konferencii v Prešove 8. a 9. júna 1959. Bratislava : 
SVPL, 1960, s. 107. 
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Teda ani konečná ústava nevytvorila zväzovú republiku v pravom zmysle slova, ale malo ísť 

o „federáciu“ samostatných národnostných krajov, prípadne autonómnych oblastí a Maďarmi 

obývaného územia spojených do jednotného socialistického štátu, nešlo ale o spolkový štát. 

Tieto ustanovenia sa tak nevzťahovali na Slovenskú republiku rád, ktorá nebola oblasťou ale 

republikou s kompletnou vládou ľudových komisárov vojny, zahraničných vecí, financií, 

obchodu, atď. Pragraf 88 ústavy znie: „Maďarská socialistická zväzová republika rád 

neprekáža tomu, aby si národy oslobodzujúcich sa území, ktoré sú počtom obyvateľstva a 

hospodárskou silou na to schopné, vytvorili osobitné, s republikou rád spojenecké sovietske 

republiky“.37 Tento prístup snáď môže byť vysvetlený Kunovým postojom: „rešpektujem 

sebaurčovacie právo každého pracujúceho, nikoho nechceme násilím k sebe pripojiť, len 

upozorňujeme na to, že cieľom proletariátu nie je vytvorenie malých štátov, ale federácia 

proletariátu v čo najširšom okruhu“.38 Krajinský zjazd sovietov Maďarskej republiky rád 

prijal rezolúciu, ktorá v druhom bode vyhlasuje: „Chceme uskutočniť bratský zväzok 

pracujúcich v rámci federatívnej republiky sovietov až dovtedy, kým medzinárodná 

proletárske revolúcia neumožní vytvorenie jednotnej medzinárodnej sovietskej republiky.“39 

Medzitým Najvyššia rada mierovej konferencie rozhodla 12.6.1919 o československo-

maďarských hraniciach, pričom zdôraznila, že hranice sú definitívne a v nijakom prípade 

nebudú menené podľa stavu súčasnej okupácie. 16.6.1919 B. Kun oznámil, že sa podrobuje 

rozhodnutiu mierovej konferencie a ešte v ten istý deň bola v Prešove vyhlásená „Samostatna 

Slovenska radova republika“. Od vyhlásenia Slovenskej republiky rád maďarskí komunisti 

zrejme očakávali vypuknutie revolúcie na ostatnom území ČSR, ale aj v Rakúsku. Slovenská 

republika rád vznikla síce z iniciatívy a s podporou Maďarskej republiky rád, ale funkcionári 

Revolučnej vládnej rady SRR mohli mať aj vlastné predstavy o plánoch, politike a úlohách 

SRR, ktoré nemuseli byť v úplnej zhode s pohnútkami maďarských predstaviteľov.40 V 

prešovskej deklarácii sa hovorí: „Novozrodená Slovenská republika rád za prirodzených 

                                                 
37  VIETOR, Martin: Vzťah Maďarskej republiky rád k Slovenskej republike rád a spoločný boj 
československých a maďarských pracujúcich za diktatúru proletariátu. In: Slovenská republika rád. Výsledky 
bádania a spomienky účastníkov prednesené na vedeckej konferencii v Prešove 8. a 9. júna 1959. Bratislava : 
SVPL, 1960, s. 108 

38  Prejav B. Kuna 19.6.1919 – cit podľa: VIETOR, Martin: Vzťah Maďarskej republiky rád k Slovenskej 
republike rád a spoločný boj československých a maďarských pracujúcich za diktatúru proletariátu. In: 
Slovenská republika rád. Výsledky bádania a spomienky účastníkov prednesené na vedeckej konferencii v 
Prešove 8. a 9. júna 1959. Bratislava : SVPL, 1960, s. 108. 

39  VIETOR, Martin: Vzťah Maďarskej republiky rád k Slovenskej republike rád a spoločný boj 
československých a maďarských pracujúcich za diktatúru proletariátu. In: Slovenská republika rád. Výsledky 
bádania a spomienky účastníkov prednesené na vedeckej konferencii v Prešove 8. a 9. júna 1959. Bratislava : 
SVPL, 1960, s. 108-109. 

40  Porovnaj: VIETOR, Martin: Význam a miesto Slovenskej republiky rád v československých dejinách. 
Bratislava : Epocha, 1969, s. 30. 
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spojencov považuje svojich víťazných bratov, sovietsku republiku Ruskú a Maďarskú“.41 

Vörös Újsság 18. júna píše: „Uvedomenie a pohotovosť slovenského proletariátu a sila 

proletárskych zbraní vytvorili novú sovietsku republiku“.42 Tieto slová naznačujú, že cieľom 

skutočne mohla byť samostatná Slovenská republika rád kooperujúca so sústavou 

socialistických štátov. 

Na prvé zasadanie sa Slovenský revolučný výkonný výbor zišiel 20.6.1919 v Košiciach, 

kde došlo k jeho rozšíreniu a vymenovaniu nových ľudových komisárov „v súlade s 

národnostným zložením Slovenska“ vznikla slovenská Revolučná vládna rada – jej predsedom 

sa stal Antonín Janoušek, ľudovými komisármi zahraničných vecí Janoušek a Erno Pór, 

vojenských vecí Ján Vavrica a Gyula Kovács, financií Josef Hamzík a Viliam Boján (Bajan), 

vnútra Ferenc Fehér a Jozef Sluka, poľnohospodárstva Štefan Mokráň a jozsef Czapai, 

obchodu a žzelezníc, János Horossik a Jozef Varecha, spravodlivosti Mikós Unár a Vladimír 

Černý, socializácie Csapó a Gusztáv Fleischer, osvety Vácalv Šuk a Edmund Krompaszki, 

zásobovania Štefan Stehlík, zdravotníctva a vecí sociálnych Ľudovít Jakab.43 

Revolučná vládna rada stanovila, že každá na Slovensku používaná reč je „rovnakého 

rangu“ a že nariadenia vlády budú vydávané vždy v jazyku používanom v oblasti, na ktorú sa 

budú vzťahovať.44 

Pri vyhlásení bola SRR proklamovaná ako samostatný štát, avšak až do vytvorenia 

Revolučnej vládnej rady boli územia medzi demarkačnou čiarou a frontom - aj so slovenským 

obyvateľstvom – integrálnou súčasťou MRR. Širší priestor pre svoju činnosť získali orgány 

SRR až po uznaní hraníc maďarskou revolučnou vládou.45 Otázkou zostáva reálna územná 

pôsobnosť slovenskej revolučnej vládnej rady. Je nepochybné, že siahala do oblasti Prešova a 

Košíc, je ale otázne do akej miery aj ďalej. Pozdravné telegramy do Prešova pri príležitosti 

vyhlásenia SRR poslali aj direktóriá v Lučenci, Rimavskej Sobote, a i. to ale automaticky 

neznamenalo ich subordináciu voči orgánom SRR, aj keď sa k Slovenskej republike rád 

                                                 
41  VIETOR, Martin: Vzťah Maďarskej republiky rád k Slovenskej republike rád a spoločný boj 
československých a maďarských pracujúcich za diktatúru proletariátu. In: Slovenská republika rád. Výsledky 
bádania a spomienky účastníkov prednesené na vedeckej konferencii v Prešove 8. a 9. júna 1959. Bratislava : 
SVPL, 1960, s. 110. 

42  Vörös Újsság, 18.6.1919. 
43  Väčšine ľudových komisárov nebola prouhorsky ladená idea a sympatie k maďarskému nacionalizmu 
cudzie ani v dobe pred vznikom Slovenskej republiky rád ani v období po jej zániku. Porovnaj: KUČMA, Ivan: 
Politickí predstavitelia Slovenskej republiky rád roku 1919. In: Historický časopis, roč. 42, 1994, č. 3, s. 539.; 
KRAMER, J.: Iredenta a separatizmus v slovenskej politike. Bratislava 1957, s. 73-77. 
44  KANIS, Pavol: Zápas o nový svet. Bratislava : Smena, 1979, s. 133. 
45  Vörös Újszág, 20.6.1919. 
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hlásili46 a formálne zodpovedali komisárovi pre správu oslobodeného územia Jánosovi 

Hirossikovi, ktorý sa stal členom slovenskej Revolučnej vládnej rady. Definitívnu otázku 

hraníc malo podľa polofociálneho stanoviska rozhodnúť až referendum.47 Mnohí autori 

konštatujú, že SRR sa mala stať bázou pre vznik Československej republiky rád, avšak 

„projekt“ svetovej socialistickej republiky vylučoval možnosť viacnárodných federatívnych 

častí, čo znamená, že v nej nemohla existovať Československá socialistická republika ale len 

Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika. 

Čo sa týka medzinárodnej subjektivity SRR – tá našla svoj výraz aj v pozdravných 

telegramoch adresovaných Krajinskému zjazdu rád v Budapešti a maďarskej Revolučnej 

vládnej rade, v telegramoch ktorými sa vymenoval dočasný veľvyslanec SRR pri ukrajinskej 

sovietskej vláde, v telegrame adresovanom vláde Rakúska i ČS vláde v Prahe, ako aj ich 

odpovediam. 

V jednom z nich sa píše: „Dnešným dňom vyhlásil slovenský proletariát na Slovensku v 

oblasti vojenskou konvenciou dňa 13. novembra 1918 určenej republiku rád; ujali sme sa 

moci, opierajúc sa o robotníctvo a o ozbrojený proletariát a splnomocnili sme ľudových 

komisárov, aby sa ujali štátnej správy. Vyslovene prehlasujeme, že Slovensko dnešným dňom 

náleží výhradne slovenskému pracujúcemu ľudu“.48 

Nijako inak však Revolučná vládna rada SRR, orgán suverénneho štátu, medzinárodne 

nevystúpila, jej zástupca nebol pozvaný do Bratislavy, kde ľudový komisár P. Agoston 

rokoval s generálom Mittelhausserom i prímerí a podmienkach ústupu maďarskej ČA zo 

Slovenska. Existenciou SRR neargumentovala ani maďarská vláda pred Dohodou, po ústupe 

maďarských vojsk nekládla SRR ozbrojený odpor a na jej obranu nevystúpili nijaké revolučné 

vnútorné sily. Jej vláda opustila 1. júla 1919 spolu s maďarskými jednotkami Slovensko bez 

boja a prešla na územie MRR do Miškovca.49  

                                                 
46  Dokument č. 26: Zhromaždenie pracujúcich Lučenca, Zvolena a okolia telegraficky oznamuje svoje 

rozhodnutie pripojiť sa k Slovenskej republike rád. In: 1919 Na ceste svetovej socialistickej revolúcie. 
Maďarská republika rád. Slovenská republika rád. GÖRFFY, Sándor – KANIS, Pavol (zost.), Bratislava : 
Tatran, 1981, s. 130. 

47  Zoltán Farkas v Košiciach. Avšak je zaujímavé, že už 4.6.1919 vo vyššie uvádzanom uznesení revolučná 
vládna rada poverila svojich politických poverencov úlohou zabezpečiť vyhlásenie Slovenskej republiky rád 
už po oslobodení Košíc. Dá sa teda predpokladať, že MRR vnímala Košice ako mesto patriace do 
pripravovanej SRR, čoho podporou je aj skutočnosť, že sídlom Revolučnej vládnej rady SRR boli práve 
Košice.  

48  Dokument č. 80: Telegram predsedu slovenskej Revolučnej vládnej rady A. Janouška zaslaný 
československej vláde v Prahe 26.6.1919. In: Slovenská republika rád. Dokumenty. MILEI, Geörgy – 
SMUTNÝ, Anton (zost.), Bratislava : Epocha, 1970 s. 147-148. 

49  ŠOLC, Jaroslav: Slovensko rozdelené 1919. Bratislava : Obzor, 1969, s. 82. 
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Teoretickým podkladom konečného štátoprávneho riešenia bola myšlienka 

medzinárodnej republiky sovietov, ktorá vznikla po prevzatí moci boľševikmi v Rusku v roku 

1917 a aktualizovaná po vzniku Maďarskej republiky rád v roku 1919, keď sa zo strany 

komunistického hnutia očakávalo, že svetová revolúcia vytvorí po víťaznej vojne s 

kapitalizmom predpoklady pre utvorenie nových, zjednotených štátnych útvarov.50 Slovenská 

národnostná ani štátoprávna otázka nemohla figurovať ako samostatný či dokonca 

determinujúci problém uskutočnenia setovej proletárskej revolúcie. Vyriešiť sa mala práve 

uskutočnením revolúcie a začlenením Slovenskej republiky rád do svetovej federácie 

socialistických republík. Vývoj mal teda dospieť do stavu, žeby medzinárodná revolúcia 

proletariátu umožnila vytvoriť jednotnú medzinárodnú republiku rád. Asi v takýchto 

intenciách mal pokračovať proces zakladania ďalších a ďalších republík rád. Oficiálne mal 

teda vývoj sledovať načrtnutý smer. No v maďarskej vláde (i medzi slovenskými a českými 

komunistami v Budapešti), kde neboli rozhodnutia podmienené len triednym stanoviskom, sa 

v období vypätého maďarského nacionalizmu prejavoval rozpor v názoroch na štátoprávnu 

konkretizáciu, postavenie a vzťah medzi Maďarskou republikou rád a Slovenskou republikou 

rád a najmä na jej samostatnosť.  

Slovenská republika rád však nemala dlhé trvanie, nemala širokú podporu domáceho 

obyvateľstva, ktoré poväčšine vnímalo celú túto záležitosť ako reštauráciu Uhorska na tomto 

území, aj keď sa začali formovať isté vojenské oddiely ČA, bola odkázaná a závislá na 

vojenskej sile MRR a tiež nemala potrebné medzinárodné uznanie rozhodujúcich veľmocí 

vtedajšieho sveta, ktoré podporili vznik ČSR, ktorého ona bola popretím. Nemala preto šancu 

na úspech a vláda SRR opustila Slovensko bez boja 1.7.1919 pričom do 7.7.1919 

československé vojsko malo vo svojej moci všetky územia späť. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50  Porovnaj: KLIMKO, Jozef: Slovenská republika rád (Pokus o socialistickú štátnosť). Bratislava : Pravda, 

1979, s. 89.; KUČMA, Ivan: Ideológia a propaganda Slovenskej republiky rád so zameraním na maďarsko-
slovenské vzťahy v rokoch 1918 – 1920. In: Slovensko a Maďarsko v rokoch 1918 – 1920. Deák, Ladislav 
(zost.) Martin : Matica slovenská 1995, s. 110. 
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