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Aktivity slovenského vyslanectva v Belehrade v prospech zlepšenia obrazu   

Slovenska v srbskej tlači v rokoch 1939-1941 

 

Martin JARINKOVIČ 

 

Slovenské diplomatické zastúpenie v Belehrade začalo oficiálne svoju činnosť dňa 18. 

septembra 1939.493 Dňa 11. novembra 1939 odovzdal svoje poverovacie listiny do rúk princa 

- regenta Pavla Karadjordjevića slovenský vyslanec Dr. Ivan Milecz.494 Vzhľadom na to, že 

bol akreditovaný aj v Bukurešti, kde bolo jeho trvalé pôsobisko, zastupoval ho počas jeho 

neprítomnosti Chargé d´ affaires Dr. Ján Cieker, ktorý zariaďoval vznik slovenského 

vyslanectva v Belehrade už od septembra 1939.  

Skutočnosť, že vznik Slovenského štátu nebol v Belehrade vnímaný pozitívne 

pociťoval slovenský Chárgé d´affaires Dr. Jozef Cieker veľmi intenzívne, najmä pri 

komunikácii s juhoslovanskými politickými, diplomatickými či hospodárskymi činiteľmi. 

Uvedomujúc si svoju slabú pozíciu hodlal sa od začiatku opierať aj o pomoc nemeckého 

vyslanca v Belehrade. Vo svojej prvej správe z Belehradu, dňa 5. septembra 1939 referuje 

o svojej návšteve u Viktora von Heerena takto: „Moja pozícia ako mi hovoril vyslanec (von 

Heeren-poznámka MJ.) , je veľmi ťažká. Ale bude mi dávať rady a pomôže“.495 Nemecký 

vyslanec sa zároveň vyjadril, že nechce byť Ciekrovým protektorom, ale dobrým kolegom. 

Cieker v tejto správe ešte raz zdôraznil, že: „Nálada je tu proti nám. Tu sa verí v obnovu 

republiky“.496 Okrem diplomatického predstaviteľa 1. Slovenskej republiky (1. SR) sa 

v Belehrade voľne pohybovali aj predstavitelia československého odboja zo Slovenska, ktorí 

ako uvádza Cieker „majú dobré spojenia tu a svojim postojom nemusia sympatie hľadať-

pretože ich v ľude i v oficiálnych kruhoch majú pre svoj odboj“.497 Aj táto skutočnosť podľa 

Ciekera sťažovala jeho pozíciu.498 V tejto situácii ako píše Cieker celé svoje snaženie 

smeroval k tomu, aby „aspoň oficiálne kruhy informoval o tom, že to čo sa stalo bolo 

nevyhnuteľnou nutnosťou a že politika, ktorú sleduje slovenská vláda musí byť za daných 

okolností taká, aká je“. Vyjadril pri tom nádej, že „po čase prijdú na to, že Slovensko predsa 
                                                            
493 Slovenský národný archív v Bratislave (SNA), fond (f.) Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) Slovenskej 
republiky (1939-1945), šk. č. 266, č. 15/39 
494 SNA, f. MZV, šk. č. 266, č. 284/39 
495 SNA, f. MZV, šk. č. 265, správa č. 1. zo dňa 5. septembra 1939.  
496 SNA, f. MZV, šk. č. 265, správa č. 1. zo dňa 5. septembra 1939. 
497 SNA, f. MZV, šk. č. 265, správa č.7 zo dňa  13. septembra 1939 
498 SNA, f. MZV, šk. č. 265, správa č.7 zo dňa  13. septembra 1939. Podobne: SNA, f. MZV, šk. 265, č. 180/39. 
Cieker uvádza, že pohyb emigrantov dal sledovať. Tamže. 
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ostalo a keď i majú pochybnosti o našej samostatnosti predsa musia uznať, že je to jediné 

možné riešenie pre slovenský národ“.499 

Nálady juhoslovanských (srbských) vládnych kruhov, ktoré zdieľala aj širšia srbská 

spoločnosť tlač verne kopírovala. Signifikantným v tomto ohľade boli už prvé správy o 

vzniku Slovenského štátu. Srbská tlač slovenskú samostatnosť od začiatku spochybnila. 

Denník Politika dňa 17. marca 1939 priniesol na titulke veľký nadpis: „Nová mapa strednej 

Európy. Česko-Slovensko sa stáva protektorátom Nemecka“. Podnadpis znel: „P.[án] Hitler 

včera na Hradčanoch vydal rozhodnutie o prehlásení Protektorátu nad Českom a Moravou, 

a na návrh p. Dr. Tisa prijal protektorát i nad Slovenskom, zatiaľ čo maďarské jednotky 

okupovali Karpatskú Ukrajinu“.500 Súdiac podľa priestoru, ktorý sa dostal Slovensku 

v porovnaní s českými krajinami (situácii v Čechách boli venované celé dve prvé strany 

a Slovensko dostalo priestor spolu Podkarpatskou Rusou až na tretej strane) bolo skôr na 

okraji záujmu. Až na strane č. 3. sa nachádza článok venovaný slovenským udalostiam, 

v ktorom sa píše: „Ako sa v kruhoch zahraničných pozorovateľov i očakávalo samostatnosť 

Slovenska bola veľmi krátka“. Táto konštatácia sa opierala o text telegramu, v ktorom Dr. J. 

Tiso požiadal Hitlera o prevzatie ochrany nad Slovenskom. Ako pokračuje komentár Politiky: 

„Protektorátom, ktorý žiadal p. Tiso nad Slovenskom bol rozšírený nový systém protektorátov 

v strednej Európe okrem Čiech a Moravy aj na túto krajinu“.501 V ďalšom článku pod 

názvom „Pred vstupom nemeckých vojenských jednotiek na slovenský protektorát?“ sa zasa 

uvádza: „Vyzerá to tak, že Hitler ešte nevydal konečné rozhodnutie o všetkých opatreniach, 

ktoré vyplynuli z Tisovej žiadosti o protektorát. Každopádne sa však očakáva skorý vstup 

nemeckých vojsk na Slovensko“.502 Značne skresľujúcim je článok Zriadenie slovenského 

protektorátu, v ktorom sa dočítame, že: „V súvislosti s odovzdaním Slovenska pod protektorát 

Nemecka sa dozvedáme nasledujúce detaily: Protektorát si bude sám zabezpečovať svoju 

správu i vnútornú bezpečnosť. Slovensko sa stáva súčasťou nemeckého colného systému. 

Ďalšie detaily o zriadení protektorátu a jeho vzťahu s ríšou stanoví minister vnútra p. 

Frick“.503 Tieto články s mierne dezinterpretačným nádychom sa určite dotkli ľudáckych 

                                                            
499 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 180/39. 
500 Чешко-Словчка постаје протекторат Немачког рајxа. In: Политика, гoд. XXXVI , 17. мapт 1939,  број 
11 063, c. 1. 
501 После проглашења Чешко-Моравског Протектората г. Др. Тисо је предао Словачку заштити Немачког 
Рајxа што је г. Хитлер и примио. In:  Политика, гoд. XXXVI, 17. мapт 1939, број 11 063, c. 3.   
502 Пред улазак немачких трупа у Словачки Протекторат? Tamže. 
503 Уређење Словачког Протектората. Tamže. (všetky citované srbské texty sú vlastným prekladom autora). 
Územie Slovenského štátu bolo vládnym nariadením č. 2 zo dňa 14.marca 1939 vyhlásené za samostatné colné 
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vládnych kruhov v Bratislave a neboli zaradené ani medzi ohlasy zahraničia, ktoré uvádzala 

slovenská tlač zameriavajúca sa len na pozitívne reakcie.504    

Narážky na slovenskú závislosť od Nemecka sa objavovali v srbskej tlači aj neskôr. 

Dňa 11. septembra 1939 bol v denníku Politika medzi iným opublikovaný aj výrok ministra 

financií Dr. Šuteja (pôvodom Chorváta), ktorý v Sarajeve povedal „Chorváti si neželajú takú 

slobodu, akú má slovenský národ, alebo akú má Albánia“.505 Slovenské MZV vyslanectvu 

v Belehrade nariadilo, aby „protestovalo na zahraničnom ministerstve v Belehrade proti 

tomuto prehláseniu“.506 Dr. Cieker dňa 26. septembra 1939 odovzdal Aide Memoire v tejto 

veci poverencovi pre politické veci na juhoslovanskom MZV  Dr. Smiljanićovi. Ako uviedol 

vo svojej správe berúc ohľad na „tunajšie okolnosti i celkový postoj verejnosti a vlády voči 

Slovensku“, považoval za vhodnejšie nepoužiť formu ostrého protestu, ale „formu 

prijateľnejšiu“.507  Dr. Smiljanić zasadil uvedený výrok do kontextu domácich politických 

diskusií. Zároveň uviedol, že „Oficiálne vláda ani ministerstvo zahraničných vecí nemôže sa 

stotožňovať so zmieneným prejavom a nie je ani povolaná, aby posudzovala pomery v ktorých 

slovenský národ chce žiť...“.508  

Cieker uvedomujúc si dôležitú úlohu tlače zameral svoju aktivitu aj priamo na jej 

predstaviteľov v snahe o zmenu jej negatívneho nazerania na Slovensko. Dňa 11. októbra 

1939 vyhľadal preto Dr. Velimira Dimića šéfa tlačového odboru Centrálneho tlačového 

výboru Predsedníctva ministerskej rady509, aby s ním prerokoval „otázku celkového písania 

juhoslovanskej tlače o slovenských veciach“. Zároveň mu tlmočil pozvanie na zájazd na 

Slovensko pre juhoslovanských novinárov pri príležitosti voľby hlavy slovenského štátu. Vo 

svojej správe o tomto stretnutí referoval: „Juhoslovanská tlač je opravdu naladená proti 

Slovensku. Slovensko je považované nie ako štát slobodný, ale viacmenej ako provincia 

Nemecka. Spomienky na  bývalú republiku skresľujú jasný pohľad na vývoj vecí 

slovenských“.510 K negatívnemu postoju voči Slovensku prispela aj slovenská tlač a niektorí 

                                                                                                                                                                                          
územie. Colnú hranicu s Nemeckom sa podarilo zachovať počas celej vojny. Pozri: FALTUS, J.-PRŮCHA,V.: 
Prehľad hospodárskeho vývoja na Slovensku v rokoch 1918-1945. Bratislava 1969, s. 400. 
504 Slovák, ročník XXI, 18. marca 1939, č. 65, s.3.; Ohlasy o skutočnosti slovenského štátu idú svetom. In: 
Slovák, ročník XXI, 19. marca 1939, č. 66, s. 4. 
505 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 46/39 
506 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 46/39 
507 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 47/39 
508 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 47/39 
509 V originále Centralni presbiro Predsdništva ministarskog saveta. Vznikol v roku 1929, v čase diktatúry kráľa 
Alexandra Karadjordjevića ako centrálny orgán vykonávajúci kontrolu nad médiami okrem iného aj formou 
cenzúry. K tejto problematike pozri: СИМИЋ, Б.: Пропаганда Милана Стоjадиновића. Београд 2007, 348 s. 
510 SNA, f. MZV, šk. č. 112, uvedená správa je evidovaná pod číslom vyslanectva 125/39, je však radená aj vo 
fascikli so základným číslom 20142/39 taktiež v škatuli číslo 112.  
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slovenskí činitelia (Šaňo Mach) vyzývajúci k vytvoreniu samostatného Chorvátska.511 Dr. 

Cieker považoval uskutočnenie zájazdu juhoslovanských novinárov v tejto nepriaznivej 

situácii za záležitosť mimoriadneho dosahu „Pretože keď sa podarí získať predstaviteľov 

juhoslovanskej tlače, podarí sa nám skrze nich získať pomalou prácou i verejnú mienku 

širšieho čítajúceho obecenstva“.512 Slovenská strana sa mala o novinárov dobre postarať, mali 

mať zabezpečené voľné železničné lístky a Cieker navrhoval do pripravovaného programu 

zaradiť návštevu Piešťan, Trenčianskych Teplíc, Žiliny, Ružomberku (mauzóleum A. 

Hlinku), V. Tatier, Šturca, B. Bystrice, kúpeľov Sliač a Nitry odkiaľ sa mali vrátiť do 

Bratislavy.513  

V rámci svojej aktivity na poli propagácie 1. Slovenskej republiky považoval za veľmi 

dôležité vstúpiť do osobného kontaktu so šéfredaktormi najvýznamnejších belehradských 

denníkov, ktorým sa chcel okrem iného zmieniť o plánovanom zájazde. V dňoch 11. a 12. 

októbra 1939 postupne navštívil redakcie denníkov Politika, Vreme a Pravda. Riaditeľ 

Politiky Vladislav Ribnikar Ciekrovi údajne prisľúbil, že sa bude „snažiť vo svojom orgáne 

informovať svoje publikum objektívne o Slovensku, aby korigoval predpojaté stanovisko, že 

Slováci boli príčinou katastrofy Česko-Slovenskej republiky“.514  Cieker však vo svojej správe 

MZV na adresu Ribnikara poznamenal „že on, tak ako i mnohí iní juhoslovanskí novinári má 

srdečné vzťahy s českými ľuďmi a že ťažko mu je oprosťovať sa spod ich vplyvu 

a spomienok“.515 Cieker zároveň prisľúbil do redakcie dodávať informačný a propagačný 

materiál o Slovensku, pričom upozornil MZV v Bratislave „aby bolo dbané na riadne 

zasielanie všetkých informačných bulletinov a správ, ktoré môžu byť dané k dispozícii tunajšej 

tlači“.516 V redakcii denníka Vreme ho privítal vládou dosadený komisár zaisťujúci jej vplyv 

tomto denníku Nenad Djordjević a šéfredaktor Gregor Kostić, ktorý ho ubezpečil, že Vreme 

si zachová kladný vzťah k Slovensku. V redakcii Pravdy sa rozprával s majiteľom a zároveň 

šéfredaktorom Damjanom Sokićom, ktorý „hneď na počiatku vyhlásil, že má rád Slovákov 

a že Pravda zachová si vždy priateľský postoj k Slovákom“.517 Z rozhovoru Cieker zároveň 

vycítil „že nemá rád Nemcov a že idea panslavizmu zdá sa mu najlepšou garanciou pre 

                                                            
511 SNA, f. MZV, šk. č. 112, č. 125/39 
512 SNA, f. MZV, šk. č. 112, č. 125/39 
513 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 140/39 
514 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 128/39 
515 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 128/39 
516 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 128/39 
517 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 128/39 



427 

 

slovanské národy“.518 Vo všetkých redakciách prejavili záujem o Ciekerom ponúkaný zájazd 

juhoslovanských novinárov na Slovensko. 

Na zájazde sa nakoniec zúčastnili  Dr. V. Dimić z Ústredného tlačového výboru, Dr. 

Zdenko Vernić z agentúry Avala, Dragomir Dimitrijević z denníka Politika, Nikola Alexić 

z denníka Vreme, Branislav Čirlić z denníka Pravda a ako jediný za chorvátsku tlač Zlatko 

Dujmović z denníka Hrvatski dnevnik. Vzhľadom na to, že redaktori slovinského denníka 

Slovenec boli vyťažení blížiacimi sa senátorskými voľbami, pre ktoré nemohli vyslať svojho 

zástupcu bol dodatočne do delegácie zaradený redaktor Živko Jovanović z provinciálnej 

srbskej tlače.519  Novinári mali podľa plánu odcestovať dňa 25. októbra 1939 ráno o 8.00 hod. 

a do Bratislavy mali doraziť nočným rýchlikom z Budapešti. Privítať ich mal na bratislavskej 

stanici Dr. Cieker, ktorý mal docestovať do Bratislavy dňa 25. októbra 1939 predpoludním.520 

O samotnom priebehu zájazdu nemáme bližšie správy ani žiadne vyhodnotenie takže nevieme 

posúdiť nakoľko bolo možné tento projekt považovať za úspešný. Na stránkach srbskej však 

tlače tento zájazd nenašiel veľkú odozvu. Politika ho napríklad vo svojej reportáži z voľby 

prezidenta vôbec nespomenula.521 

Rok 1940 bol dynamickejší a príležitostí na pozitívnu propagáciu ponúkol viac. Dr. 

Cieker v tomto roku zaznamenal viacero čiastkových úspechov na tomto poli, hoci ani tento 

rok nebol bezproblémový. Dňa 1. februára 1940 Dr. Cieker vo svojej správe uviedol: 

„Juhoslovanská tlač v poslednej dobe viac si všíma Slovenska. Skoro každý deň je nejaká 

menšia správa o Slovensku. To však tejto tlači nebráni, aby zároveň uverejňovala správy 

západných agentúr, ktoré skreslene píšu o Slovensku. Prednosta úradu snaží sa osobným 

stykom s vedúcimi redaktormi rôznych časopisov prispieť k tomu, aby juhoslovanská tlač 

pokiaľ možno objektívne zaznamenávala udalosti o Slovensku. Práca táto nemôže mať 

okamžité výsledky, pretože žurnalistické kruhy voči Slovensku sú veľmi predpojaté“.522 

V nasledujúcej správe zo dňa 17. februára 1940 uviedol, že juhoslovanské noviny prinášajú 

čím ďalej tým viac objektívnych správ o Slovensku.523 Medzi tým sa však v Bratislave 

rozhodovalo o možnosti zakázania rozširovania denníka Politika na Slovensku. Podnetom 

malo byť „uverejnenie závadnej mapy strednej Európy“ dňa 9. septembra 1939, pre ktoré  

                                                            
518 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 128/39 
519 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 163/39 
520 SNA, f. MZV, šk. č. 265, č. 163/39 
521 Jуче jе у Братислави г. Др. Jозеф Тисо изaбран за првог председника Слоачке републике. In: Поитика, 
година XXXVI, 27. октобар 1940, броj 11281, c. 4.  
522 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 912/40 
523 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 1107/40 
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bolo vydanie Politiky z tohto dňa v Bratislave zabavené. Slovenské MZV poslalo vyslanectvu 

v Belehrade odpis listu Prezídia Ministerstva vnútra v tejto veci, aby sa vyjadrilo „či v danom 

prípade išlo snáď o ojedinelú, prípadne náhodilú závadu, alebo snáď o opakujúcu sa 

tendenciu“.524 Cieker sa v odpovedi vyjadril, že nepovažuje za vhodné zakázať distribúciu 

Politiky na Slovensku. Pretože „Uverejnenie zmienenej mapy stalo sa dávnejšie a za tunajších 

okolností nemalo onej tendenčnosti, ktorá by mu mohla byť pripisovaná v zemiach, kde 

časopisy predstavujú určitý politický smer a sú majetkom určitej politickej strany“.525 

V tomto čase však už Ciekera naplno zamestnávala príprava slávnostného 

pripomenutia prvého výročia vzniku Slovenského štátu, ktoré hodlal využiť na propagáciu 

Slovenska. O svedomitosti jeho príprav svedčí aj skutočnosť, že už dňa 15. januára 1940  

požiadal slovenské MZV o dodanie propagačného a informačného materiálu v cudzích 

jazykoch, najlepšie v podobe propagačnej brožúry.526 Cieker zároveň požiadal aj o dodanie 

cudzojazyčných článkov venovaných prvému výročiu vzniku Slovenského štátu, ktoré sa 

pokúsi umiestniť do najvýznamnejších denníkov.527 V odpovedi MZV uviedlo, že pripravuje 

dve brožúrky jednu v rozsahu asi dvoch hárkov „ podľa možnosti ihneď, aby bola jednak 

najsúrnejšou nevyhnutnou príručkou i pre okamžité domáce potreby slovenských 

zastupiteľstiev /usporiadanie slávností/ druhú obšírnejšiu a všestrannejšiu priebehom tohto 

roku“.528 Ani neprekvapuje, že Cieker si na margo tohto dokumentu ako komentár 

k liknavému postoju kompetentných k takto dôležitej otázke dopísal veľký červený otáznik. 

Spomínaný publicistický materiál (fotografie, články, štatistiky) nemal k dispozícii ešte ani 

dňa 7. marca 1940.529 Nasledujúci deň (8. marec) bol vyslanectvu doručený provizórny 

propagačný materiál v nemčine, s tým že avizovaná brožúrka bude doručená až po 14. marci 

1939.530 Dr. Cieker rozposlal materiál preložený do srbochorvátčiny, ktorý mal k dispozícii 

jednotlivým redakciám s prosbou, aby ich uverejnili vo svojich denníkoch.531 V predvečer 

                                                            
524 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 1067/40 
525 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 1067/40. Cieker tým narážal na výsadné postavenie Politiky v rámci 
juhoslovanskej tlače. Vláda tolerovala tomuto denníku viac nezávislosti než ostatným vzhľadom na jeho tradíciu 
a renomé v spoločnosti. Nedá sa však súhlasiť s Ciekerovým tvrdením, že by tlač bola mimo politických 
vplyvov. Juhoslovanská tlač bola rôznorodá a časť z nej aj priamo stranícka (napr. tlačový orgán Slovinskej 
ľudovej strany denník Slovenec, vládny denník Vreme, Chorvátska sedliacka strana mala Hrvatski dnevnik) 
avšak podľa Bojana Simića tlač nebola slobodná keďže sa nachádzala pod dohľadom vlády a štátnych orgánov. 
СИМИЋ, Б.: Пропаганда Милана Стоjадиновића. Београд 2007, 121 s.  
526 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 753/40 
527 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 753/40 
528 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 861/40 
529 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 1291/40 
530 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 1309/40 
531 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 1312/40. Politika uverejnila pri príležitosti prvého výročia vzniku Slovenského 
štátu krátku reportáž z osláv v Bratislave a zmienila sa aj o slávnostnej omši, ktorá bola odslúžená v Belehrade 
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štátneho sviatku navštívil aj riaditeľa agentúry Avala, s ktorým sa dohodol na dodaní správy 

o oslave slovenského štátneho sviatku.532 Vo svojej správe o priebehu oslavy štátneho sviatku 

Cieker skonštatoval „ že juhoslovanská tlač zaznamenala výročie našej štátnej samostatnosti 

a že tento historický deň neprešiel bez povšimnutia. Fakt existencie jednoho roku zapôsobil 

i na tých, ktorí o schopnosti samostatne žiť pochybovali a teraz boli nútení, ako mi to jeden 

redaktor úprimne povedal doznať: teraz keď máte rok za sebou budeme sa na Vás celkom 

ináč dívať“.533 

Veľkú príležitosť na propagáciu Slovenska najmä z hospodárskej stránky ponúkla 

príprava na uzavretie riadnej slovensko-juhoslovanskej obchodnej a plavebnej zmluvy. 

Začatie príprav urgoval Cieker už v apríli 1940 avšak stanovenie termínu sa odkladalo až do 

júla 1940.534 Už v predstihu v apríli 1940 Dr. Cieker prostredníctvom  agentúry Avala dal 

juhoslovanskej tlači k dispozícii propagandisticky ladený článok o slovenskom hospodárstve. 

Tento článok zrejme tlač veľmi neoslovil, o čom nasvedčuje poznámka úradníka ministerstva, 

ktorý do Ciekrovej správy dopísal perom poznámku: „V juhoslovanskej tlači článok len 

sporadicky bol uverejnený“.535  V júni a júli 1940 poslal všetkým významnejším denníkom 

v krajine ešte tri obsiahle články pojednávajúce o slovenskom hospodárstve pri príležitosti 

nadchádzajúcich obchodných rokovaní.536  

Ďalšou veľkou príležitosťou na zviditeľnenie Slovenska bol medzinárodný veľtrh 

v Belehrade, ktorý sa uskutočnil v dňoch 7. - 16. septembra 1940 aj za účasti Slovenska. 

Tento veľtrh treba vnímať ako jeden z úspechov, o ktorý sa vo veľkej miere pričinil aj sám 

Cieker, ktorý pre dobro veci neváhal dokonca riskovať. Keď sa totiž Ciekerovi nečakane 

ponúkol najprv denník Vreme a neskôr aj denník Politika, že pri príležitosti veľtrhu uverejnia 

propagačnú prílohu o Slovensku a jeho hospodárstve, pre časovú tieseň rozhodol prijať ich 

ponuky bez toho, aby vyčkal na odsúhlasenie z Bratislavy. Pomerne vysokú sumu  (spolu 

celkom 21 tisíc dinárov) požadovanú od oboch denníkov sa rozhodol vyplatiť z kasy 

vyslanectva s tým, že tento výdavok MZV v Bratislave schváli dodatočne. Vo svojej správe 

zo dňa 13. septembra 1940 svoje počínanie odôvodnil nasledovne: „ Vyslanectvo dovoľuje si 

k vysvetleniu a opodstatneniu svojho stanoviska upozorniť na to, že časopis Politika je jeden 

                                                                                                                                                                                          
na podnet slovenského vyslanectva. Прва годишњица постанка Словачке републике. In: Поитика, година 
XXXVII, 15. март 1940, броj 11418, c. 6. 
532 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 1352/40 
533 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 1352/40 
534 Rokovania prebiehali v dňoch od 25. júla do 3. augusta 1940 a zavŕšené boli podpisom Slovensko-
juhoslovanskej obchodnej a plavebnej dohody.   
535 SNA, f. MZV, šk. č. 179, vedené pod číslom MZV 51217/40. Taktiež: SNA, f. MZV, šk. č. 269, č. 1559/40 
536 SNA, f. MZV, šk. 270, č. 2433/40.  SNA, f. MZV, šk. 270, č. 2593/40. 
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z najčítanejších časopisov v Jugoslávii, ktorého mienka sa rešpektuje jak vo vládnych 

kruhoch, tak i v širokej verejnosti. Hľadiac na ohromné ťažkosti a na neporozumenie práve 

juhoslovanskej tlače pre veci slovenské doteraz, považovalo vyslanectvo za rozumné využiť 

prelom v žurnalistických kruhoch juhoslovanských na nazieraní na Slovensko a súhlasilo 

s vydaním prílohy. Možno, že zmienené stanovisko mohlo by byť odôvodniteľné v iných 

štátoch a v iných prostrediach. Ale v Jugoslávii, kde bolo a ešte i je toľko nedôvery je každé 

napísané slovo pre nás veľmi dobré pretože široké vrstvy začínajú poznávať Slovensko v jeho 

reálnej podobe. A keď sa prečítajú články časopisu Vreme, kde vyšla príloha minulú sobotu 

(t.j. 7. septembra 1940-poznámka M.J.) a prečítajú články v časopise Politika, kde príloha 

vyjde v nedeľu (t.j. 15. septembra 1940-poznámka M.J.), musí sa zaznamenať radostný fakt, že 

o Slovensku práve v tlači, ktorá toľko fedrovala čechoslovakizmus a toľko ľutovala Čechov, 

tak pekne a dobre sa píše. Vyslanectvo preto pokladá výdaje spojené s propagačnými 

článkami za odôvodnené. Ide o prvú slovenskú výstavu na belehradskom veľtrhu a ide o prvé 

propagačné prílohy najdôležitejších časopisov juhoslovanských. Keď sa takto otvoria dvere, 

nebude treba investovať viacej“.537 Čiastky, ktoré vydal Dr. Cieker na propagáciu sa na MZV 

v Bratislave zdali prehnané.538 Nakoniec však MZV tieto výdavky vyslanectva refundovalo 

o čom svedčí správa Dr. Ciekera zo dňa 29. októbra 1940.539  

  Prvé kusy propagačného materiálu vo forme objemnejších publikácií, ktoré MZV 

v Bratislave prisľúbilo vydať v priebehu roka 1940 boli vyslanectvu doručené dňa 31. mája 

1940. Jednalo sa o osem exemplárov knihy Útokom k víťazstvu a dva exempláre publikácie 

pod názvom Slovensko.540 Dr. Cieker tieto publikácie (až na jednu, ktorú ponechal na 

vyslanectve pre úradné účely) venoval významným juhoslovanským činiteľom, medzi inými 

napríklad ministrovi zahraničných vecí Alexandrovi Cincar-Markovićovi, či patriarchovi 

srbskej pravoslávnej cirkvi Gavrilovi a požiadal MZV ešte aspoň o desať exemplárov.541 Táto 

žiadosť  bola vyplnená v júli 1940, kedy bolo vyslanectvu doručených desať kusov publikácie 

Slovensko. Vyslanec tentoraz pamätal aj na riaditeľa Ústrdného tlačového výboru pri 

predsedníctve ministerskej rady Predraga Milojevića a vedúceho tlačového odboru tejto 

inštitúcie V. Dimića a neopomenul ani šéfredaktorov troch najvýznamnejších srbských 

denníkov, ktorým sa tiež ušlo po jednom výtlačku.542 Dňa 30. mája 1940 odoslalo MZV 

                                                            
537 SNA BA, f. MZV, šk. č. 271, č. 3229/40 
538 SNA BA, f. MZV, šk. č. 144, č. 10582/40 
539 SNA BA, f. MZV, šk. č. 144, č. 11723/40 
540 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 2155/40 
541 SNA, f. MZV, šk. č. 267, č. 2155/40 
542 SNA, f. MZV, šk. č. 268, č. 2695/40 
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z Bratislavy 50 exemplárov 1. zväzku politickej „Modrej knižnice“ obsahujúcej nemeckú 

verziu prejavu poslanca Konštantína Čulena v slovenskom sneme dňa 7. mája 1940. Vyslanec 

ich rozposlal rôznym univerzitným profesorom, publicistom a novinárom. Nemčina 

v srbskom prostredí však nebola veľmi obľúbená, preto Cieker žiadal ďalšie zväzky posielať 

radšej vo francúžštine.543 Napriek tomu aj ďalšie zásielky obsahovali len nemeckú verziu 

prvých troch zväzkov Modrej knižnice544, pričom malá nepríjemnosť vznikla nedoručením 

zásielky 150 výtlačkov 3. zväzku.545 Príčiny sa nepodarilo zistiť „Nakoľko ...poštová správa 

neberie zodpovednosť za balíky zasielané do cudziny, preto nie je možné dožadovať sa z našej 

strany, kde sa zásielka stratila“ a s týmto konštatovaním Jozefa Mračnu z MZV bola táto 

záležitosť uzavretá.546 V auguste vyslanec rozoslal juhoslovanským činiteľom aj desať kusov 

časopisu Nové Slovensko zaslaných z Bratislavy.547  

Liknavosť postupu slovenského MZV vo veci propagácie Slovenska možno 

demonštrovať na prípade žiadosti Dr. Ciekera zo septembra 1940. Slovenský Chargé 

d´affaires v Belehrade sa na žiadosť redaktora denníka Vreme Jeftića a Živka Jovanovića 

obrátil na Riaditeľstvo pre cestovný ruch a vyžiadal si zaslanie fotografického a propagačného 

materiálu o Slovensku, jeho kúpeľných a rekreačných zariadeniach. Živko Jovanović ako sa 

uvádza v liste „Na pr.[íklad] Chcel by presvedčiť takého beograďana, že do Tatranskej 

Lomnice sa dostane pohodlnejšie a rýchlejšie, ako k moru“.548 Uplynul skoro mesiac a nič sa 

nedialo, Cieker preto urgoval vec u riaditeľa Podolaya (Riaditeľstvo pre cestovný ruch) prečo 

jeho žiadosť nebola vybavená, ktorý mu však odpísal, že požadovaný materiál hneď po 

doručení žiadosti odoslal na MZV, kde sa nachádzal od 5.októbra 1940 „Pretože vraj do 

Beogradu nešiel žiaden kurýr“. Cieker preto žiadal prezidiálneho šéfa MZV Karola 

Klinovského o skoré doručenie tejto pošty.549 Doručený materiál potom rozposlal redaktorom 

Politiky, Vreme, Pravdy a chorvátskemu novinárovi Zlatkovi Dujmovićovi a už zmienenému 

Živkovi Jovanovićovi.550 

Rok 1941 vzhľadom na vyhrocujúcu sa politickú situáciu, ktorá vygradovala do 

marcového belehradského prevratu a následnej aprílovej agresie likvidujúcej Juhosláviu 

z politickej mapy Európy nestihol byť obzvlášť bohatý na výraznejšie počiny v propagácii 
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Slovenska. Politická situácia v Juhoslávii sa začiatkom roka vyprofilovala tak, že vláda 

v svojej postupnej ceste k spojenectvu s Nemeckom už nemohla cúvnuť ani ďalej taktizovať 

a Juhoslávia dňa 25.marca 1941 pristúpila k paktu troch mocností. Politika vlády bola 

najvýraznejšie prezentovaná v denníku Vreme, ktorý jej bol prostredníctvom vládneho 

komisára podriadený. Veľmi agilným redaktorom pronemeckej orientácie v tomto denníku sa 

stal Dr. Danilo Gregorić, ktorý vystriedal Nenada Djordjevića vo funkcii vládneho 

komisára551 (neskôr výrazne činný aj za okupácie ako popredný kolaborantský publicista pri 

propagandistickom aparáte režimu Milana Nedića). Všimol si ho aj Dr. Cieker, ktorý sa s ním 

stretol osobne, aby s ním „utužil osobný kontakt“, pretože „Články dr. Danila Gregorića 

vzbudili pozornosť i v zahraničí a sú citované ako dôkaz, že Jugoslávia je na prelome smerom 

k Berlínu“.552 V rozhovore sním mal Cieker „možnosť poukázať na nedostatok záujmu 

juhoslovanskej tlače o Slovensko a na skutočnosť, že ešte i dnes nájdu sa nielen medzi 

širokými vrstvami, ale i v oficiálnych kruhoch ľudia, ktorí nechápajúc reality, krivo hľadia na 

Slovensko“.553 Dr. Gregorić potvrdil toto Ciekerove konštatovanie a prisľúbil, že v rámci 

denníka Vreme sa posnaží „odstraňovať tento nedostatok“. Dokonca prišiel aj s iniciatívou 

pripraviť k nadchádzajúcemu tretiemu výročiu vzniku Slovenského štátu špeciálnu 

propagačnú prílohu dňa 16. marca 1941.554  Pripomienku tretieho výročia vzniku štátu 

považoval Cieker za akúsi skúšku úspešnosti činnosti slovenského vyslanectva v Belehrade, 

pričom na základe jej priebehu zhodnotil, že vyslanectvo v nej obstálo.555 Oslavy mali 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom naozaj dôstojnejší priebeh. Po obligátnej sv. omši 

ukončenej štátnou hymnou zorganizoval Dr. Cieker v hoteli Srpski kralj recepciu, na ktorú 

bolo pozvaných dvesto hostí, významných predstaviteľov politického, hospodárskeho a 

kultúrneho života. Zúčastnili sa jej napríklad minister hospodárstva Dr. Ivan Andres, minister 

zdravotníctva Dušan Pantić, šéf Riaditeľstva pre zahraničný obchod Rudolf Bičanić, 

predstavitelia diplomatického zboru zväčša „spriatelených krajín“ a zástupcovia tlače 

a tlačovej agentúry Avala.556 Avšak predseda a podpredseda vlády, ministri zahraničia, vojska 

a námorníctva, patriarcha Srbskej pravoslávnej cirkvi a niektorí ďalší sa nechali zastupovať 

svojimi podriadenými úradníkmi a z rôznych dôvodov neprišli osobne, čomu však Cieker 
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evidentne nepripisoval väčšiu vážnosť.557 Okrem priestoru v tlači sa podarilo Ciekrovi získať 

aj priestor vo vysielaní Rádiožurnálu vďaka ústretovosti jeho riaditeľa Vojislava Janića. Aj v 

tomto prípade sa však prejavila najskôr nedbalosť niektorého z úradníkov v Bratislave, ktorá 

spôsobila že napriek urgencii neboli Ciekerovi doručené požadované platne so slovenskou 

hymnou a ďalšími skladbami, ktoré mali odznieť vo vysielaní belehradského Rádiožurnálu.558 

        Túto oslavu možno považovať za posledný väčší úspech slovenskej diplomatickej misie 

pri propagácii Slovenska v Belehrade. Treba však povedať, že tento úspech a čiastočná zmena 

vo vnímaní Slovenska bola do veľkej miery spôsobená postupnou zmenou kurzu zahraničnej 

politiky Juhoslávie zavŕšenej prístupom tohto štátu k Paktu troch mocností dňa 25. marca 

1941. Pragmatická orientácia juhoslovanskej vlády však narazila na vlnu odporu domáceho 

(najmä srbského či slovinského) obyvateľstva, ktorý vyústil do štátneho prevratu dňa 27. 

marca 1941. Odpoveďou na tento vývoj situácie bola barbarská agresia Nemecka, ktoré na 

istý čas vymazalo Juhosláviu z mapy Európy. 
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