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Juhoslovanská problematika v percepcii denníka Slovák v rokoch 1939 – 
1941 

 
Martin JARINKOVI Č 

 
Úvod 

 

      Už od vyhlásenia autonómie Slovenska dňa 6. októbra 1938 sa HSĽS usilovala zabezpečiť 

si dominantné postavenie na Slovensku. Jednou z najdôležitejších podmienok dosiahnutia 

tohto cieľa bolo ovládnutie masovokomunikačných prostriedkov. Najväčší vplyv na verejnú 

mienku v tomto čase mala tlač. Ešte pred vznikom Slovenského štátu  ľudáci ovládli všetku 

slovenskú dennú tlač a kontrolu nad ňou zabezpečoval od októbra 1938 Úrad propagandy.1 

Najvplyvnejším slovenským denníkom bol Slovák, ktorý vychádzal od roku 1918 ako 

ústredný tlačový orgán HSĽS. Jeho zakladateľom bol Andrej Hlinka. Tento denník 

prezentoval umiernené tisovské krídlo HSĽS.2 V rokoch 1940-41 Slovák vychádzal v náklade 

v pracovný deň 20 tisíc exemplárov a v nedeľu v 30 tisíc exemplároch. Vychádzal denne 

okrem pondelka. Zodpovedným redaktorom Slováka bol do 28. novembra 1939 Aladár Kočiš, 

ktorý v ňom pôsobil aj neskôr, ako hlavný redaktor, od 29. novembra 1939 do 2. februára 

1941. Od 4. februára 1941 bol zodpovedným redaktorom Jozef Paučo.3  

         Hlavným medzinárodným garantom existencie Slovenského štátu sa stala Nemecká ríša 

a z toho vyplývala aj jeho ďalšia orientácia, spečatená tzv. ochrannou zmluvou. Táto zmluva 

síce na jednej strane garantovala hranice nového štátu4 čím pôsobila stabilizujúco na 

usporiadanie neistej situácie v štáte na druhej strane však obmedzovala jeho suverenitu tým, 

že podriaďovala jeho zahraničnú a vojenskú politiku Nemecku.5 Hoci za éry ministra 

zahraničných vecí Ferdinanda Ďurčanského, najmä od podpisu nemecko-sovietskeho paktu v 

auguste 1939 badať určité snahy o vyváženie slovenskej zahraničnej politiky, takéto úvahy sa 

                                                 
1 BAKA, I.: Mechanizmus, ciele a metódy pôsobenia ľudáckej propagandy v rokoch 1938- 1939. In: Historický 
časopis, č. 2., 2003. s. 277- 293.  
2 KÁRPÁTY, V.: Reakcie ľudáckej tlače na SNP. In: Zborník Zjednocovanie antifašistických síl na Slovensku v 
roku 1943, Vznik a činnosť ilegálnej SNR. s. 145- 151. Múzeum SNP, 2005  
3 FEDOR, M.: Bibliografia periodík na Slovensku v rokoch 1939- 1944, s. 326- 327, Martin 1969 
4 napriek tomu sa muselo Slovensko po tzv. malej vojne vzdať v prospech Maďarska územia s rozlohou 1697 
km², na ktorom žilo 40 000 obyvateľov.- pozri: PETRUF, P.: Zahraničná politika Slovenskej republiky (1939- 
1945). In: Historické štúdie, 38, 1997, s. 7- 41. 
5 PETRUF, P.: Zahraničná politika Slovenskej republiky (1939- 1945). In: Historické štúdie, 38, 1997, s. 7- 41.  
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od salzburských rokovaní stali nemožnými.6 Naviazanosť na Nemecko sa prejavila aj v 

tlačovej politike Slovenského štátu.7 

 

                                        I. Obdobie, roky 1939- 1940 

 

1.  Reakcie z Juhoslávie na vznik Slovenského štátu a budovanie slovensko- 

juhoslovanských diplomatických a obchodných vzťahov. 

 

      Chorvátska tlač (Hrvatski dnevnik, Hrvatska straža, Hrvatski list, Obzor) v reakcii na 

vznik slovenského štátu nešetrí nadšením a pozdravmi novému štátu.8   Slovinská tlač sa 

obmedzila na faktografiu súvisiacu so vznikom Slovenského štátu a základnými politicko-

geografickými údajmi. Úplne absentujú reakcie srbskej tlače. Dá sa predpokladať, že srbská 

verejnosť nebola veľmi nadšená z diania v strednej Európe, nielen kvôli tradične 

protinemeckej nálade tradujúcej sa ešte od 1. svetovej vojny, ale aj vzhľadom na isté analógie 

česko-slovenského a srbsko-chorvátskeho pomeru. Vznik Slovenského štátu staval aj vedúce 

srbské politické kruhy pred nutnosť vysporiadania sa s obdobným problémom v Juhoslávii. 

Dianie v strednej Európe bolo už pred Mníchovom v Juhoslávii pozorne sledované a malo 

veľkú odozvu. Hlavne Srbi, ale aj Slovinci, ktorých územie priamo hraničilo s Nemeckom a 

cítili sa ohrození zo strany silného suseda, dávali najavo sympatie a podporu Československu, 

nesúhlas s nemeckou politikou a nespokojnosť s postojom svojej vlády.9 Dňa 15. 3. 1939 sa 

konala v Belehrade protestná demonštrácia študentov, ktorá bola políciou rozohnaná.10 Tento 

negatívny ohlas srbskej verejnosti však z propagandistických dôvodov v slovenskej tlači 

absentoval. 

 

     Problémom, s ktorým sa formujúca slovenská diplomacia potýkala bol nedostatok 

kvalifikovaných odborníkov vhodných do diplomatických služieb. Z tohto hľadiska bol veľmi 

vítaný návrat časti pracovníkov ministerstva zahraničných vecí slovenskej národnosti z 

                                                 
6 ČIERNA- LANTAYOVÁ, D.: Slovenské záujmy v oficiálnych kontaktoch medzi Bratislavou a Moskvou 
(1940- 1941). In: Historický časopis, 46, 1, 1998, s. 42- 63.  
7 Viac pozri: DARMO, J.: Propaganda Slovenského štátu (I. časť, formovanie jej mechanizmu). In: Otázky 
žurnalistiky 1965, s. 320-367; DARMO, J.: Propaganda Slovenského štátu II. časť (1939 - 1944) Otázky 
žurnalistiky 1967, s. 51-74.  
8 Slovák 18. marec 1939, "Slovenský štát v zrkadle zahraničných slovanských novín"; Slovák 19. marca 1939, 
"Ohlasy o skutočnosti slovenského štátu idú svetom" 
9 VANKU, M.: Stav vlade Milana Stojadinovića prema minhenskom sporazumu. In: Československo a 
Juhoslávia. Z dejín československo- juhoslovanských vzťahov, Bratislava 1968, s. 325- 340.  
10 VASIĆ, M.: Akcie juhoslovanskej mládeže na obranu nezávislosti Československej republiky v rokoch 1938- 
1939. In: Historický časopis, 32, 2,1984, s. 242- 249. 
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Prahy.11  Medzi nimi boli aj diplomati neskôr pôsobiaci v slovenských službách na Balkáne 

Ivan Milecz12 a Jozef Cieker.13 V prvých mesiacoch sa slovenská diplomacia sústreďovala na 

budovanie siete diplomatických zastupiteľstiev. Vláda na svojom zasadnutí 17. mája 1939 

schválila zoznam zastupiteľských úradov, ktorý predložilo ministerstvo zahraničných vecí. V 

tomto zozname sa predpokladá zriadenie vyslanectva v Belehrade s územným pôsobiskom 

zahrňujúcim okrem Juhoslávie aj Rumunsko, Grécko a Turecko, kde sa predpokladali len 

honorárne konzuláty.14 Zmieňuje sa o tom aj predseda vlády Dr. Jozef Tiso pri rozhovore s 

bulharským poslancom Dimitrom Kuševom.15  

      Na novú geopolitickú realitu v strednej Európe zareagovala aj Juhoslávia. Dňa 1. júna 

1939 odcestoval z Bratislavy juhoslovanský generálny konzul Miloš Kičevac. Predseda vlády 

mu pri rozlúčkovom stretnutí vyslovil vďaku za utužovanie juhoslovansko-slovenských 

vzťahov. Ako píše Slovák "Osvedčil sa ako opravdový Slovan, čo všeobecne charakterizuje 

juhoslovanskú diplomaciu"..."Z príležitosti jeho odchodu želá si slovenská verejnosť, aby 

tlmočil pri svojom príchode do Juhoslávie srdečné pozdravy spriatelenému národu 

juhoslovanskému a prispieval tam aj naďalej k pochopeniu záujmov mladého Slovenského 

štátu".16 Kuriózne pôsobí použitie termínu juhoslovanský národ, vzhľadom na dlhoročný boj 

ľudákov proti obdobným tendenciám v ČSR.  Môžme ho interpretovať ako  pragmatizmom 

diktovanú snahu nenarúšať zbytočne aj tak nie veľmi srdečné vzťahy s týmto štátom. Čoskoro 

na to do Bratislavy zavítal nový diplomatický zástupca Juhoslávie, generálny konzul Stanoje 

Simić.17 Slovák s ním uverejňuje rozhovor, v ktorom oboznamuje s jeho doterajším kariérnym 

                                                 
11 NĚMĚČEK, J.: K formování zahraniční služby Slovenského státu. In: Slovensko a druhá svetová vojna. 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29.- 31. mája 2000. s. 122- 132.  
12 Milecz, Ivan. (12. 1. 1896 Žilina- 29. 7. 1980 Bratislava) Diplomat, právnik. Študoval na gymnáziu v Žiline, 
potom na právnickej fakulte v Budapešti, JUDr. Od roku 1919 v službách Ministerstva zahraničných vecí v 
Prahe. Legačný tajomník československého vyslanectva vo Švajčiarsku, vedúci študijného oddelenia reparačnej 
komisie a pracovník sekretariátu Spoločnosti národov v Ženeve, tlačový atašé čs. vyslanectva v Paríži, od roku 
1936 v Budapešti,  Od roku 1939 prvý mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister SR v Rumunsku a 
Juhoslávii. Spolupracoval s československým exilovým vedením.  Po roku 1945 pracovník povereníctva dopravy 
a techniky. Po roku 1948 čiastočný invalid. 
13 Cieker, Jozef. ( 21. 6. 1907 Krásna Hôrka na Orave-20. 1. 1969 Madrid). V rokoch 1927- 31 študoval 
filozofiu na UK v Bratislave. V školskom roku 1931/32 absolvoval študijný pobyt na filozofickej fakulte v 
Dijone. R.1932 obhájil doktorát z filozofie. Od 7.mája 1935 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe. 
Po vzniku Slovenského štátu prešiel do služieb slovenského MZV. Od 1.septembra 1939 do apríla 1941 bol 
chargé d´affaires slovenskej vlády pri juhoslovanskej vláde. Od 30. novembra 1941 do februára 1944 bol 
vyslancom a splnomocneným ministrom v Chorvátsku. Od 16. februára 1944 do konca vojny bol vyslancom v 
Španielsku, kde zostal aj po vojne. Ľudový súd v Bratislave ho 28.mája 1948 v neprítomnosti odsúdil na štyri 
roky.  
14 NĚMEČEK, J.: K formování zahraniční služby Slovenského státu. In: Slovensko a druhá svetová vojna. 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29.- 31. mája 2000. s. 122- 132.  
15 Slovák, 26. mája 1939, "Slovenské vyslanectvo v Belehrade s kompetenciou pre celý Balkán" 
16 Slovák, 2. júna 1939,  "Generálny konzul M. Kičevac odišiel z Bratislavy" 
17 Simić, Stanoje. (16. júl 1893 Belehrad-  1970  Belehrad). Diplomat. Štúdiá ukončil v roku 1919 na Právnickej 
fakulte v Belehrade. Účastník balkánskych vojen a prvej svetovej vojny. Do služieb Ministerstva zahraničných 
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postupom a vymenúvajú sa miesta jeho pôsobiska. K výmene vyslancov Slovák dodáva 

"Exekvatúr bývalému juhoslovanském. generálnemu konzulovi v Bratislave p. Kičevacovi 

udelila svojho času ešte československá vláda. Vymenovaním pána Simića za gen. konzula v 

Bratislave juhoslovanská vláda náš Slovenský štát vlastne uznala de facto, keďže pán Simić je 

akreditovaný u slovenskej vlády. Otázka uznania Slovenského štátu aj de jure- zdôraznil pán 

Simić- je otázkou už veľmi blízkej budúcnosti. Pána Simića treba teda považovať za chargé 

d´affaires juhoslovanskej vlády. Zároveň s uznaním Slovenského štátu de jure vyriešia sa 

okrem diplomatických aj hospodárske a iné otázky, ktoré sa týkajú vzájomných stykov. Na tom 

sa už na oboch stranách usilovne pracuje". 18   

      Slovensko sa pri nadväzovaní kontaktov s Juhosláviou stretávalo so značnou nedôverou 

nielen politických, ale aj obchodných kruhov. Tieto skutočnosti presiakli aj z informovania 

denníka Slovák. Môžeme ich vycítiť z článku poslanca Jána Lišku, ktorý Slovák prevzal z 

časopisu Jugoslovenski Lloyd. Píše v ňom o ťažkostiach v obchodovaní medzi Juhosláviou a 

Slovenskom. J. Liška vyhlásil, že je s výsledkami neoficiálnych rokovaní v Belehrade19 

spokojný, keďže viedlo k odstráneniu prekážok, ktoré sa od vyhlásenia Slovenského štátu 

stavali do cesty vzájomnému obchodnému a platobnému styku medzi oboma štátmi. Podľa J. 

Lišku vznik nového štátu vždy sprevádzajú určité problémy súvisiace s jeho akceptáciou v 

zahraničí.  Neuznanie nového štátu môže byť brzdou aj vo vytváraní jeho obchodných 

kontaktov formou riadnych obchodných zmlúv, ak je však vôľa na oboch stranách, tvrdí J. 

Liška, môžu sa aspoň provizórnou úpravou umožniť vzájomné obchodné vzťahy. J. Liška 

ďalej vysvetľuje, "že ťažkosti vo vzájomnom obchodnom a platobnom styku medzi 

Juhosláviou a Slovenskom nastali tým, že Juhoslávia neuznala bývalú česko-slovensko-

juhoslovanskú obchodnú a platobnú zmluvu voči novému Slovenskému štátu za záväznú, hoci 

vláda slovenská vyhlásila platnosť všetkých obchodných a platobných zmlúv bývalej republiky 
                                                                                                                                                         
vecí vstúpil v roku 1920. Od júla 1923 pôsobil ako vice konzul v Korče v Albánsku. Od augusta 1927 ako vice 
konzul v Zadare. Potom bol tri roky sekčným šéfom politického oddelenia na ministerstve zahraničných vecí a 
ďalšie tri roky pôsobil ako legačný radca juhoslovanského vyslanectva v Paríži. V rokoch 1939 - 1941 chargé 
d´affaires Juhoslávie na Slovensku. Od roku 1943 veľvyslanec Juhoslovanskej kráľovskej vlády v exile v ZSSR. 
Od apríla 1945 veľvyslanec Federarívnej demokratickej Juhoslávie vo Washingtone. Od 1. februára 1946 do 
31.augusta 1948 Minister zahraničných vecí. V rokoch 1945 až 1953 poslancom Federálneho ľudového 
zhromaždenia.    
18 Slovák, 10. júna 1939,  "Pred uznaním Slovenského štátu Juhosláviou" - Dňa 8.júna 1939 vystriedal 
juhoslovanského generálneho konzula v Bratislave Milana Kičevaca, nový diplomatický zástupca tohto štátu, 
tentoraz vo funkcii chargé d´affaires - Stanoje Simić. Tento akt sa považuje za diplomatické uznanie 
Slovenského štátu zo strany kráľovskej Juhoslávie. 
19 V júni 1939 v Belehrade prebiehali neoficiálne rokovania slovenskej delegácie pod vedením poslanca a 
generálneho tajomníka bratislavskej obchodnej komory J. Lišku. Rokovania sa týkali platobného styku a 
clearingovej zmluvy medzi oboma štátmi. Bolo dohodnuté isté provizórium, ktorým boli  fakticky obnovené 
obchodné kontakty do podpisu riadnych zmlúv. Slovák o týchto rokovaniach informoval v článkoch: Slovák, 17. 
jún 1939 "Slovenská obchodná delegácia do Juhoslávie"; Slovák, 25. jún 1939, "Nadviazanie obchodných stykov 
s Juhosláviou" 
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pre Slovenský štát za záväzné".  To znamená, že zatiaľ čo pri dovoze juhoslovanských tovarov 

na Slovensko platí režim na základe doložky najvyšších výhod ako za ČSR, tak juhoslovanské 

colné orgány vyberajú clo podľa autonómnej colnej sadzby, to znemožňuje konkurenciu 

slovenského tovaru na juhoslovanských trhoch vysvetlil Liška. Rozhovory podľa neho 

priniesli uistenie o odstránení týchto prekážok, zatiaľ aspoň neoficiálne. Slovák uzatvára túto 

problematiku konštatovaním, že juhoslovanská vláda prijala ponuky slovenskej delegácie 

takže obchodovanie medzi Slovenskom a Juhosláviou bolo normalizované.20 

     Toto vyjednávanie bolo zavŕšené provizórne dočasnou dohodou 12. júla 1939 kedy došlo v 

prítomnosti min. zahraničných vecí dr. F. Ďurčanského a zástupcu juhoslovanskej vlády S. 

Simića k výmene nót o obchodnej a plavebnej dohode. Slovák dodáva, že týmito nótami bola 

na obdobie šiestich mesiacov uznaná obchodná a plavebná dohoda uzavretá medzi ČSR a 

Juhosláviou v roku 1928 a dodatkové protokoly k tejto dohode. A článok sa uzatvára 

konštatovaním: "Týmto rokovaním si obidva štáty vzájomne priznajú doložku o najväčších 

výhodách a upravujú si vzájomný hospodársky styk ".21 

 

     Pôvodný zámer zriadiť vyslanectvo s pôsobnosťou zahŕňajúcou celý Balkán v Belehrade 

sa nakoniec neuskutočnil. Do Belehradu bol poslaný, len chargé d´affaires, kým vyslanec s 

pôsobnosťou aj pre Juhosláviu sídlil v Bukurešti. Slovák píše, že 3. septembra 1939 

"odcestuje do Belehradu ako prvý diplomatický zástupca Slovenskej republiky v Belehrade dr. 

Jozef Cieker, ktorý vo funkcii chargé d´affaires je poverený organizovaním slovenského 

vyslanectva pre Juhosláviu".22 Dňa 11. septembra 1939 juhoslovanský kráľ udelil Dr. I. 

Mileczovi, vykonávajúcemu funkciu vyslanca SR v  Bukurešti agreement ako mimoriadnemu 

vyslancovi a splnomocnenému ministrovi v Belehrade. Počas jeho neprítomnosti v Belehrade 

bol poverený jeho zastupovaním chargé d´affaires Dr. J. Cieker.23 

     Dňa 1. októbra Slovák uverejňuje oznámenie:  "Vyslanectvo Slovenskej republiky v 

Belehrade oznamuje, že započalo svoje pravidelné úradovanie v pondelok, t. j. 18. septembra 

1939. Úradné miestnosti vyslanectva sú: Ulica kráľa Alexandra číslo 22, I. posch ".24 Na tejto 

adrese sídlilo nemecké vyslanectvo a Slovensku v rámci svojej budovy poskytlo päť 

miestností. Neskôr sa podarilo nájsť vlastnú budovu a slovenské vyslanectvo sa presťahovalo 

                                                 
20 Slovák, 11. júl 1939, "Obchodné styky medzi Juhosláviou a Slovenskom normalizované" 
21  Slovák, 14. júl 1939, "Obchodná dohoda medzi Slovenskom a Juhosláviou" 
22  Slovák, 3. septembra 1939, - hoci v záhlaví strany 2. sa uvádza nesprávne datovanie zrejme tlačová chyba, 
keďže dátumy v hlavičkách všetkých článkov na tej strane zodpovedajú dátumu 3.9.  "Slovenské diplomatické 
zastúpenie v Belehrade" 
23 Slovák, 12. septembra 1939, "Dr. Ivan Milecz vyslancom aj pre Juhosláviu" 
24 Slovák, 1. október 1939, "Slovenské vyslanectvo v Belehrade už úraduje" 



 

 

149 

na Birčaninovu ulicu č. 28. Popri J. Ciekrovi v Belehrade pôsobil aj jeho tajomník G. Danihel 

a sekretárka.25   

Celý proces budovania diplomatického zastúpenia Slovenskej republiky v Juhoslávii bol 

oficiálne dovŕšený 11. novembra 1939 audienciou u princa- regenta Pavla, na ktorej mu 

vyslanec I. Milecz v prítomnosti chárgé d´affaires odovzdal poverovacie listiny.26 Slovák 

prináša o pár dní neskôr aj fotografiu z tohto aktu.  27  

 Dr. Jozef Cieker bol aktívnym propagátorom Slovenska v Juhoslávii. Slovák pravidelne 

prinášal krátke správy o jeho návštevách u juhoslovanských predstaviteľov.28 Nakoľko to bola 

obtiažna úloha môžeme posúdiť aj podľa jedného listu v ktorom sa vyjadril, že je ťažké 

preraziť so slovenskou skutočnosťou v Juhoslávii vzhľadom na tradičné   juhoslovansko- 

československé vzťahy.29 Kým informácie o činnosti nášho diplomatického zastúpenia boli 

časté,  zmienky o činnosti diplomatického zástupcu Juhoslávie na Slovensku boli zriedkavé.30 

      Koncom júla 1940 budilo pozornosť obchodné rokovanie s Juhosláviou. Slovák priniesol 

niekoľko správ o týchto jednaniach, ktoré sa začali v Belehrade 25. júla 1940. Do Belehradu 

odcestovala slovenská obchodná delegácia pod vedením Dr. Petra Zaťka. Členmi delegácie 

bol aj prednosta národohospodárskeho odboru ministerstva zahraničia Ing. Ján Országh, 

odborový prednosta ministerstva hospodárstva Dr. Alexander Vyskočil a odborový prednosta 

Dr. Čačko, odborový radca ministerstva financií Dr. Diskantíny a za Slovenskú národnú 

banku Dr. Virsík.31 Obšírne informácie priniesol denník o uvítaní a priebehu prvého dňa 

rokovaní. Ako uvádza, rokovanie sa nesie v srdečnom duchu, dohodnutá dohoda "bude slúžiť 

ako báza a osnova pre ostatné, ktorých účelom je regulovať tovarový a platobný styk oboch 

zemí".32 Rokovania boli nakoniec úspešné a vyústili do podpisu obchodnej zmluvy 3. augusta 

                                                 
25 BARTLOVÁ, A .: Dr. Jozef Cieker, vyslanec Slovenskej republiky. In: Dr. Jozef Cieker. Seminár pri 
príležitosti nedožitých 90. narodenín Jozefa Ciekra v Tvrdošíne 20. júna 1997. s. 57- 69. 
26 BARTLOVÁ, A .: Dr. Jozef Cieker, vyslanec Slovenskej republiky. In: Dr. Jozef Cieker. Seminár pri 
príležitosti nedožitých 90. narodenín Jozefa Ciekra v Tvrdošíne 20. júna 1997. s. 57- 69.  
27 Slovák, 17. novembra 1939, s. 6. 
28 Slovák, 12. október 1939, "Dr. Maček sa zaujíma o Slovenský štát" ; Slovák, 20. októbra 1939, "Náš vyslanec u 
juhoslovanského ministra zahraničia" ; Slovák, 25. januára 1940, "Dr. Cieker u juhoslovanského ministra 
vnútra"; Slovák, 16. februára 1940, "Slovenský chargé d´affaires u belehradského arcibiskupa a ministra pôšt" ; 
Slovák, 20. februára 1940, "Zástupca Slovenska v Záhrebe" ; Slovák, 29. február 1940, "Dr. Cieker medzi 
slovenskými vysokoškolákmi v Záhrebe" ;  Slovák, 20. apríl 1940, "Dr. Cieker u juhoslovanského ministra 
financií" ; Slovák, utorok 23. apríla 1940, "Dr. Cieker u juhoslovanského ministra školstva" ;  Slovák, 4. mája 
1940, "Dr. Cieker u juhoslovanského ministra spravodlivosti"  ; Slovák, 25. júna 1940, "Dr. Cieker u 
juhoslovanského ministra obchodu" 
29 NĚMEČEK, J.: K formování zahraniční služby Slovenského státu. In: Slovensko a druhá svetová vojna. 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29.- 31. mája 2000. s. 122- 132.  
30 Slovák, 5. januára 1940, "Diplomatický zbor u prezidenta republiky"; Slovák, 5. december 1940, "Stanoje 
Simić u predsedu vlády Dr. Tuku"  
31 Slovák, 24. júla 1940, "V Belehrade budú obchodné rokovania slovensko- juhoslovanské" 
32 Slovák, 28. júla 1940, "Obchodno- politické rokovanie s Juhosláviou" 
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1940, pričom mal na úspechu zásluhu aj chargé d´affaires Dr. Cieker, ktorý rokoval v tejto 

veci s juhoslovanským ministrom hospodárstva.33 J. Cieker organizačne zabezpečoval aj 

slovenskú expozíciu na Medzinárodnom dunajskom veľtrhu v Belehrade, ktorá prispela k 

rozmachu vzájomných obchodných kontaktov. Juhoslovania si uvedomili vyspelosť 

Slovenska a vzájomný obchod sa zvýšil.34 

      Ďalšou príležitosťou k slovensko-juhoslovanským kontaktom bola voľba prezidenta SR,  

ktorej sa medzi inými zúčastnili aj diplomatickí zástupcovia Juhoslávie - generálny konzul S. 

Simić a vicekonzul Dimitrije Sošković35 a juhoslovanskí novinári.36  Chorvátski novinári 

prišli na Slovensko aj na prvé výročie vzniku Slovenského štátu.37  

       Kým prvé výročie Slovenského štátu v Belehrade nebolo veľmi oficiálne pripomenuté, 

druhé výročie už bolo reprezentatívnejšie. Slovák o priebehu osláv informuje vo svojej 

reportáži. Chargé d´ affaires J. Cieker usporiadal 14. marca 1941 recepciu v hoteli "Srbský 

kráľ", ktorej sa zúčastnili viacerí juhoslovanskí ministri a štátni tajomníci, členovia 

diplomatického zboru i osobnosti verejného života. Súčasťou oslavy boli aj bohoslužby v 

katolíckej katedrále. Slovák taktiež informuje pozitívne ladených článkoch, ktoré pri 

príležitosti vzniku SR  uverejnila juhoslovanská (srbská) tlač "Politika" a "Vreme".38   

 

2.  Otázka srbsko-chorvátskeho vyrovnania 

 

      Jednou z najdôležitejších otázok, ktorej Slovák venoval v rámci svojho záujmu o 

Juhosláviu pozornosť bola otázka srbsko- chorvátskeho dorozumenia. Tejto problematike sa 

na jeho stránkach venoval dostatok priestoru. Práve rozpad ČSR a vznik Slovenského štátu 

vytvoril, ako to už bolo spomenuté, istý tlak aj na Juhosláviu. Neprekvapuje, preto, že už 21. 

marca Slovák mohol informovať o posune v tejto otázke. Nový ministerský predseda D. 

Cvetković39 sa rozhodol vyjsť Chorvátom v ústrety a začať rokovanie s predsedom 

                                                 
33 Slovák, 25. júna 1940, "Dr. Cieker u juhoslovanského ministra obchodu" 
34 BARTLOVÁ, A.: Dr. Jozef Cieker, vyslanec Slovenskej republiky. In: Dr. Jozef Cieker. Seminár pri 
príležitosti nedožitých 90. narodenín Jozefa Ciekra v Tvrdošíne 20. júna 1997. s. 57- 69. 
35 Zvukový záznam Slovenského rozhlasu z voľby 1. prezidenta SR z 26. októbra 1939.  
www.druhasvetova.sk/storage/volba_prezidenta.mp3  - (20.5.2008 ) 
36 Slovák, 5. novembra 1939 "Vyše 160 zahraničných časopisov bolo zastúpené na voľbe prvého slovenského 
prezidenta" 
37 Slovák, nedeľa 18. februára 1940, "Chorvátski novinári na Slovensko";  
    Slovák, 21. marca, "Chorvátski novinári na hrobe Andreja Hlinku v Ružomberku" 
38 Slovák, 16. marca 1941 
39 Cvetković, Dragiša. (15. 1. 1893 Niš- 18. 2. 1969 Paríž). Trojnásobný primátor Niša, politik, účastník 
balkánskych vojen. V roku 1934 ukončil štúdiá práva v Subotici. V roku 1928 mininister konfesií v 
juhoslovanskej vláde. Po zavedení kráľovskej diktatúry 6.1.1929 založil opozičný časopis Niška slobodna 
tribina. V roku 1934 zoskupil opozíciu do Juhoslovanského radikálneho spoločenstva, ktoré v roku 1935 vyhralo 
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Chorvátskej sedliackej strany V. Mačkom. Ako uvádza Slovák: "Cvetković mal sa údajne 

vysloviť, že týmto chce predísť, aby Juhosláviu zastihol pre nevyriešenie vnútorných 

problémov ten istý osud, ako bývalé Česko- Slovensko".40 Srbské vedenie si uvedomovalo 

reálne ohrozenie integrity štátu a preto sa snažilo uzavrieť kompromis s Chorvátmi čím by 

ako dúfali predišli najhoršiemu.     

     Počiatočný optimizmus Slováka na skoré dosiahnutie kompromisu sa nenaplnil. 

Problematickou sa stala otázka rozhraničenia srbského a chorvátskeho teritória v rámci 

nového vnútorného správneho usporiadania štátu.41 Kompromis v tejto otázke si vyžadoval 

dlhší čas a vôľu na oboch stranách vzhľadom na veľký rozsah národnostne zmiešaných oblastí 

a obojstranné nároky na Bosnu a Hercegovinu. Reálnejšie kontúry nadchádzajúcej dohody 

prvý krát ohlásil Slovák 19. apríla 1939. Po sérii protichodných článkov, 6. mája 1939 Slovák 

uverejnil malú správu o tom , že v rokovaniach sa vyskytli ťažkosti. Od augusta sa však už 

začínajú v spravodajstve a komentároch Slováka objavovať náznaky skorého uzavretia 

blížiacej sa dohody.  

        To, že táto otázka zaujímala slovenskú verejnosť potvrdzuje aj komentár Slováka pod 

názvom Reálna politika hlavným pilierom Juhoslávie, nadväzujúci na zahraničnopolitickú 

reláciu Slovenského rozhlasu.   Hneď v úvode vyslovuje presvedčenie, že na najbližšej 

schôdzke D. Cvetkovića s V. Mačekom sa doriešia už len formálne otázky dohody. Slovák 

pokračuje: "Likvidácia dvadsaťročného sváru a blížiaca sa sľubná záruka toho, že všetky tie 

sily, ktoré boli doteraz vynakladané na vzájomné zoslabenie dvoch bratských národov, budú 

odteraz zasvätené cieľom vyšším, je pre nás milým poznatkom i napriek tomu, ba azda práve 

preto, že sme nikdy netajili svoje úprimné sympatie k chorvátskemu národu, ktorý šiel vytrvale 

za svojím vytýčeným cieľom, s ktorým nás spojovalo nejedno puto z čias nášho spoločného 

politického zápasu a s ktorým nás bude večne spojovať duchovná nerozlučiteľnosť slávskych 

zväzkov". Deklaruje, že "Do tohto vážneho politického i myšlienkového procesu my nechceme 

a nebudeme zasahovať. Nechceme rušiť jeho normálny vývoj a jeho prirodzené rozuzľovanie". 

Komentár vyjadruje slovenský postoj: "Náš pomer k Juhoslávii, pomer prostého slovenského 

človeka, aj oficiálnych predstaviteľov slovenského štátu je vecou srdca." Predpokladá, že 

blízke slovanské pokrvné puto sa bude musieť v budúcnosti odraziť aj v politických vzťahoch 
                                                                                                                                                         
voľby. Od februára 1939 predseda vlády. Dňa 27. augusta 1939 uzavrel dohodu s predstaviteľom Chorvátov V. 
Mačkom na základe ktorej bola zriadená bánovina Chorvátsko. Dňa 25.marca 1941 podpísal vo Viedni 
pristúpenie k paktu vo Viedni. Poporážke Juhoslávie sa utiahol do súkromia. Odmietol spoluprácu s nemeckou 
okupačnou správou. Podporoval odbojové četnícke hnutie Dražu Mihajlovića. Počas okupácie bol dva krát 
väznený v tábore Banjica. Dňa 4.9. 1944 utiekol do Bulharska, potom Istanbul, Rím až sa nakoniec usadil v 
Paríži, kde aj zomrel.      
40 Slovák, 21. marca 1939, "Dorozumejú sa Srbi s Chorvátmi?" 
41 Slovák, 7. apríla 1939, "Zlepšené výhľady na riešenie chorvátskej otázky" 
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"a to tým skôr, že Juhoslávia sa svojou reálnou zahraničnou politikou ukázala byť takým 

komponentom medzinárodného života, bez ktorého je európska politická rovnováha dnes 

vôbec nemysliteľná. Vynikajúci zástoj, ktorý predstavuje juhoslovanská zahraničná politika v 

európskom súťažení rozličných síl a prúdov, je totožný s cieľmi zahraničnej politiky 

Slovenského štátu: Stáť na stráži vlastnej suverenity i na stráži záujmov európskeho pokoja. A  

práve preto náš pomer k tejto slovanskej dŕžave nemôže byť iný, ako úprimne žičlivý, 

dôstojný, pozitívny, lebo tak to diktuje hlas srdca i prísne zákony politickej reality".42  

    V tomto komentári vidíme podstatu slovenského postoja k Juhoslávii. Vyjadruje vedomie 

dôležitosti tohto štátu pre nemeckú zahraničnú politiku a jej ciele a zároveň snahu zlúčiť tieto 

nemecké ciele so slovenskými záujmami. Pragmatický pronemecký kurz si vláda pomáha v 

tomto prípade vystužiť ideovou odvolávkou na tradičnú slovanskú vzájomnosť. V tomto čase 

je tento postoj voči Juhoslávii zlúčiteľný s vtedajšou zahraničnopolitickou orientáciou, 

balansujúcou medzi tradične slavianofilskými náladami na Slovensku a pragmatickou 

orientáciou vlády.  Nemecko sa veľmi snažilo získať na svoju stranu Juhosláviu, ktorá 

balansovala medzi oboma tábormi veľmocí. Slovenské vedenie sa prispôsobovalo v tejto 

otázke nemeckej politike a tento postoj pred verejnosťou legitimizovalo slovanskou 

spolupatričnosťou. Treba však podotknúť, že Slovensko síce dúfalo, že Juhoslávia sa prikloní 

k Osi a bude tým aj spojencom Slovenska, ale Slováci cítili bližší vzťah k Chorvátom a preto 

dúfali v rozriešenie vnútro-juhoslovanského problému v chorvátsky prospech.   

      V auguste 1939 uverejňuje Slovák ďalší komentár venovaný už sa črtajúcej srbsko-

chorvátskej dohode. Autor komentára  Ivan Minárik vyjadruje v problematike zorientovaný,  

realistický pohľad. Vinu za dlhé neriešenie chorvátskeho a tým aj juhoslovanského problému 

pripisuje neústupčivosti a neochote juhoslovanskej vlády vyjsť v ústrety Chorvátom. Túto 

otázku sa podujal riešiť až predseda vlády D. Cvetković, hoci ako zdôrazňuje významne k 

tomu prispel vývoj medzinárodnej politickej situácie. Fundovanosť autora potvrdzuje jeho 

interpretácia obojstrannej ochoty ako Srbov tak aj Chorvátov pristúpiť ku kompromisnému 

riešeniu tohto problému: "V dobre informovaných belehradských kruhoch sa poukazuje na to, 

že jednou z hlavných príčin tohto obratu u Chorvátov boli dôsledky pádu bývalého 

Československa, najmä obsadenie Čiech a Moravy. Chorváti videli, že v prípade 

samostatnosti sú vyložení väčšiemu nebezpečenstvu prípadného útoku než v pevnom spojení 

so Srbmi. Juhoslávia uzavrela síce priateľské zmluvy so všetkými susednými štátmi, ale nikto 

si po tejto stránke nerobí ilúzie, lebo sa nezabúda na otvorené i skryté snahy niektorých 

                                                 
42 Slovák, 10. mája 1939, "Reálna politika hlavným pilierom Juhoslávie" 
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susedov prisvojiť si časť juhoslovanského územia. Sem patrí na pr. maďarský revizionizmus, 

usilujúci o Baranju a Vojvodinu, sem patrí zdôrazňovanie talianskych imperialistov, že 

Dalmácia je čisto talianskym územím". Preto konštatuje, že "Za takejto situácie- a majúc osud 

býv. Československa pred očami- došlo sa na oboch stranách k poznatku, že srbsko- 

chorvátska dohoda, i za cenu odstúpenia od pôvodných požiadaviek a ponúk, môže značiť po 

prípade záchranu štátu".  Pri vyriešení juhoslovanského problému, rozčlenením  územia  na 

tri bánoviny, tvrdí sa v komentári: ... "Jedným z najháklivejších problémov bolo vedenie 

hranice medzi bánovinou srbskou  a chorvátskou. .... Tu zase došlo k ústupkom zo strany 

srbskej, keďže- ako sa dozvedáme- majú byť do chorvátskej bánoviny zahrnuté i niektoré 

oblasti s väčšinou obyvateľstva srbskej národnosti. Tento fakt vlastne zavinil i  nedávnu akciu 

Stojadinovića, ktorý v obave o vytvorenie novej otázky, tento raz srbskej, postavil proti 

takémuto riešeniu otázky chorvátskej. No ako vidno, vôľa juhoslovanských národov a ich 

vodcov bola mocnejšia". 43   Komentár uzatvára konštatovaním : "Takáto dohoda bude značiť 

zaiste medzník v ďalšom vnútropolitickom vývoji Juhoslávie, ktorá navonok vyjde neoslabená 

a vnútorne zaistí každej národnosti slobodný rozvoj v každom ohľade".44  

      Slovák mohol konečne 27. augusta 1939 priniesť v oslavnom štýle informáciu o 

dosiahnutí dohody. Denník pripomína genézu vzniku srbsko-chorvátskej dohody. 

Vyjednávania sa začali 4. februára 1939 po tom čo Milan Stojadinović stratil dôveru 

regentskej rady a bola utvorená Cvetkovićova vláda. V článku sa konštatuje:  "Až podnes tieto 

rokovania prešli mnohými fázami, pretože na jednej strane bolo mnoho ľudí, ktorí rátali s 

tým, že pomocou metód z minulosti budú môcť zastaviť, zlomiť a obohrať dynamiku 

chorvátskeho národného hnutia. Mnohí sa dnes pýtajú, či bolo treba 20 rokov na to, aby sa 

Chorvátsko opäť zakreslilo na zemepisnej mape, a či by sa táto otázka vôbec bola rozriešila, 

keby napätá medzinárodná situácia nebola vyžadovala urýchlenie ".45 Zdôrazňuje, že sa jedná 

len o prvú etapu konečnej dohody, konečné riešenie sa ponecháva na neskorší čas: "Dnešná 

dohoda sa vzťahuje na rozdelenie ingerencie štátnej správy medzi Záhrebom a Belehradom, 

čím sa nastúpi cesta zmierenia a odstráni politické napätie".46        

    Nasledujúci deň priniesol Slovák obšírnejší článok o novozriadenej chorvátskej bánovine 

pod názvom Túžby Chorvátov splnené: Bánovina Chorvátsko.  Súčasťou procesu dohody bola 

aj rekonštrukcia vlády. Slovák informuje, že do novej vlády vstúpili štyria Chorváti z 

Chorvátskej sedliackej strany: Juraj Šutej- minister financií, Dr. Ivan Andres minister 

                                                 
43 Slovák, 5. augusta 1939, "Pred dohodou v Juhoslávii" 
44 Slovák, 5. augusta 1939, "Pred dohodou v Juhoslávii" 
45 Slovák, 27. augusta 1939, "Radostné chvíle chorvátskeho národa, Autonómia Chorvátska skutkom" 
46 Slovák, 27. augusta 1939, "Radostné chvíle chorvátskeho národa, Autonómia Chorvátska skutkom" 
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obchodu a priemyslu, Dr. Jozef Torban minister pôšt, Dr. Bároša Smoljan - minister bez 

portfoille. Slovincov zastupoval minister verejných prác Dr. Miha Krek. Samostatnú 

demokratickú stranu minister sociálnej starostlivosti Dr. Srdjan Budisavljević. Po menovaní 

vlády bol podpísaný dekrét ustanovujúci bánovinu Chorvátsko, za bána bol menovaný Dr. 

Ivan Šubašić. Slovák uverejňuje aj rozsah kompetencií Chorvátskej bánoviny:" Bánovina má 

autonómiu vo veciach poľnohospodárskych, obchodných a priemyselných, lesov a baní, 

verejných prác, sociálnej starostlivosti, pravosúdnych, školských a vnútornej samosprávy. 

Ostatné odvetvia ako ... na pr. starostlivosť o štátnu bezpečnosť, odvracanie protištátnej 

propagandy, vykonávanie policajnej spravodajskej služby atď. ostáva v rukách štátu. Veci, 

ktoré sa týkajú národnej obrany rieši štát po dohode s bánovinou. Podobne medzinárodné 

otázky, zahraničný obchod medzi bánovinou a ostatnými časťami štátu. ...Pre finančnú 

samostatnosť bánovina Chorvátsko samo si zabezpečuje príjmy... Zákonodarnú moc v 

bánovine Chorvátsko bude vykonávať juhoslovanský kráľ a Chorvátsky sabor (snem) a 

sudcovskú moc súdy, ktoré uznesenia vynášajú v mene kráľa".47 Slovák uvádza, že bánovina 

sa rozprestiera na rozlohe 66 393 km² a  má štyri a pol milióna obyvateľov, z nich je 75 % 

katolíkov, 20 % pravoslávnych, 4 % moslimov, 0,7 % evanjelikov a 0,5 % židov. 48  

3. Zahraničnopolitické smerovanie Juhoslávie a situácia na Balkáne, vzťahy k 

veľmociam    

 

      Obsadenie územia Čiech nemeckým vojskom spojencov nepríjemne zaskočilo. Bolo 

vážnym úderom pre dovtedajšiu politiku apeacementu a z hľadiska spojencov neveštilo nič 

dobré. Británia a Francúzsko začali väčšmi sledovať balkánsky polostrov a najmä aktivity 

Nemecka v tomto priestore. Juhovýchod predstavoval už tradične v nemeckých imperiálnych 

koncepciách smer potenciálnej expanzie. Zvýšená spolupráca Nemecka s balkánskymi štátmi 

                                                 
47 Slovák, 29. augusta 1939, "Túžby Chorvátov splnené: Bánovina Chorvátsko" 
48 Slovák, 29. augusta 1939, "Túžby Chorvátov splnené: Bánovina Chorvátsko"- Počas existencie kráľovskej 
Juhoslávie sa uskutočnili 2 sčítania obyvateľstva, v roku 1921 a 1931. Sčítanie plánované na rok 1941 sa pre 
vojnové udalosti už neuskutočnilo. Juhoslovanské sčítania ľudu vzhľadom na proklamovanú jednotu 
juhoslovanského národa ako štátnej doktríny mali svoje špecifiká, pre ktoré sa dá spätne určiť zloženie 
obyvateľstva len približne. V prvom sčítaní absentovala kolonka národnostná príslušnosť, a občania uvádzali iba 
svoju materinskú reč a konfesiu. V druhom sčítaní sa už formálne uvádzala aj národnosť, s tým že táto kolonka 
bola vyhradená pre príslušníkov menšín ne-južnoslovanského pôvodu a všetci južní Slovania boli automaticky 
chápaní ako Juhoslovanská národnosť.   Preto aj údaj, ktorý prevzal Slovák z denníka Hrvatski dnevnik z 27. 
augusta 1939 uvádza konfesionálne členenie.  Tento údaj uvádza aj V. Dj. Djurić.- pozri DJURIĆ, Dj. V.: Prilozi 
za istoriju Srba u banovini Hrvatskoj 1939- 1941godine- dostupné na www.cpi.hr/download/links/hr/7345.pdf   
Pre porovnanie uvádzam aj údaj, ktorý vo svojej štúdii použil prof. Veljko Djurić Mišina. Podľa jeho odhadov 
vychádzajúcich taktiež zo sčítania ľudu z r. 1931 tvorili Chorváti v bánovine 69 %, teda 3 046 000 ľudí a Srbi 20 
%, teda 909 000 ľudí - MIŠINA, Dj., V.: Zločin je počeo ranije - Prilozi za istoriju stradanja Srba u banovinama 
Primorskoj i Savskoj 1934-1939 i banovini Hrvatskoj 1939-1941 - dostupné na 
www.pravoslavlje.org.yu/broj/966/tekst/stradanje-srba-je-pocelo-ranije/  (2.5.2008) 
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siaha do polovice tridsiatych rokov. Pre balkánske štáty bolo zaujímavé najmä z 

hospodárskeho hľadiska udržiavať kontakty s Nemeckom. Nemecko ako priemyselný štát bol 

zaujímavým odbytiskom pre poľnohospodárske produkty agrárnej Juhoslávie. Aj vďaka 

tomu, že západné veľmoci neprejavovali v tridsiatych rokoch dostatočný záujem o Balkán 

začalo postupne ich pozície v tejto časti kontinentu zaujímať silnejúca Nemecká ríša. Na jar 

roku 1939 v snahe zastaviť nemecký prienik na Balkán prišla britská politika s návrhom na 

vytvorenie spoločného protinemeckého frontu balkánskych štátov.49 .... 

 

     Z hľadiska bezpečnosti Juhoslávie bola už od konca 1. svetovej vojny dôležitou otázka 

vývoja smerovania talianskej zahraničnej politiky. V polovici tridsiatych rokov bola dokonca 

talianska hrozba akcelerátorom pozvoľnej juhoslovanskej orientácie na Nemecko. V čase keď 

ešte neboli ujasnené nemecko-talianske vzťahy a panovala medzi nimi určitá rivalita, 

považovala Juhoslávia Nemecko za potenciálneho garanta svojej integrity voči talianskym 

územným nárokom.50 Po tom čo však došlo k istému zosúladeniu zahraničnej politiky 

Nemecka a Talianska sa Juhoslávia ocitla v chúlostivej situácii a bola nútená nájsť s 

Talianskom spoločnú reč. Oteplenie vzťahov priniesla politika premiéra M. Stojadinovića. 

Počas jeho vlády bol s Talianskom dokonca podpísaný pakt o večnom priateľstve. 

Ambiciózny M. Stojadinović si však svojimi zahraničnopolitickými, ale aj vnútropolitickými  

aktivitami popudil proti sebe princa regenta Pavla, ktorý sa ho rozhodol odstaviť z funkcie, čo 

sa mu podarilo vo februári 1939 pomocou svojho dôverníka Dragišu Cvetkovića, ktorý sa 

následne stal novým premiérom.51 

       Stojadinovićov odchod bol sklamaním pre Nemeckú ríšu. Taliansko to vnímalo ešte 

negatívnejšie. Vzťahy s Juhosláviou sa ochladili. Talianska anexia Albánska napätie ešte viac 

vyhrotila. Juhoslávia sa ocitla v priamom susedstve svojho najväčšieho rivala, nehovoriac o 

tom, že Juhoslávia považovala Albánsko za súčasť svojej záujmovej sféry. Juhoslávia bola 

však bezmocná. V tejto súvislosti bola neskoršia cesta juhoslovanského ministra zahraničia 

Alexandra Cincara-Markovića52 istou snahou o urovnanie tohto problému. Ako avizuje 

                                                 
49 TEJCHMAN, M.: Balkánské státy v prvních mĕsících druhé svĕtové války (září-prosinec 1939). In: Slovanské 
historické studie X. 1974, s. 181- 209. 
50 DEÁK, L.: Juhoslávia a Malá dohoda (1935-1936). In: Československo a Juhoslávia, Bratislava 1968, s. 253.   
51 TEJCHMAN, M.: Jihoslované v královské Jugoslávii. In: Dějiny jihoslovanských zemí, s. 437, Praha, 2001. 
52 Markovi ć, Alexandar Cincar. (1889- 1952). Študoval právo vo Freiburgu a Berlíne. Doktorát získal vo 
Francúzsku. Účastník balkánskych vojen a prvej svetovej vojny ako záložný dôstojník. Na mierovej konferencii 
v Paríži bol členom juhoslovanskej delegácie. Pôsobil na juhoslovanských diplomatických zastupiteľstvách v 
Terste, Tirane, Budapešti, Paríži, Sofii, Viedni, Paríži a v rokoch 1935- 1939 v Berlíne. Od 5.februára 1939 do 
27. marca 1941 minister zahraničných vecí Juhoslávie. Po prevrate 27. marca 1941 bol internovaný v Bruse 
(Srbsko). Po vojne bol súdený juhoslovanskými úradmi a popravený.   
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Slovák, predmetom jednania Markovića s Cianom bude situácia na Balkáne po pripojení 

Albánska k Taliansku.53 Po skončení rokovania Slovák z 25. apríla 1939 informoval o ich 

výsledkoch. Vo svojom článku Slovák cituje propagandistickú konštatáciu prevzatú z 

talianskeho Popolo di Italia: "... ani zmena kabinetu v Belehrade, ani pojatie Albánska do 

rímskeho impéria nemali vplyvu na taliansko-juhoslovanské vzťahy, ktoré zostali srdečné v 

duchu dohôd z marca 1937".54  Podobne aj v ďalšom spravodajstve týkajúcom sa 

zahraničnopolitickej orientácie Juhoslávie venoval Slovák veľkú pozornosť návštevám 

juhoslovanských predstaviteľov v Nemecku a Taliansku.55 Spoločnou črtou týchto článkov 

bolo propagandistické zdôrazňovanie dobrých, až priateľských vzájomných vzťahov mocností 

Osi a Juhoslávie. V súvislosti s juhoslovansko-nemeckými kontaktmi Slovák zdôrazňoval 

najmä ich obojstrannú hospodársko-ekonomickú výhodnosť. Ako príklad nám môže poslúžiť 

článok A. Cincara-Markovića prevzatý z nemeckej Europäische Revue, v ktorom sa zaoberá 

významom plánovanej cesty princa Pavla do Berlína. V článku A. C. Marković píše, že 

nemecko- juhoslovanské vzťahy boli intenzívne od prvých povojnových rokov a vzájomné 

vzťahy prerástli po anšluse Rakúska do úzkych priateľských  kontaktov. Väčšina 

juhoslovanských poľnohospodárskych produktov tvrdí autor je vyvážaných do Nemecka a 

naopak Nemecko je najväčším exportérom priemyselnej produkcie do Juhoslávie a pokračuje:  

"Toto čisto hospodárske spojenie tvorí pre budúcu spoluprácu oboch štátov zdravú a pevnú 

základňu. K tomuto ešte pristupuje okolnosť, že medzi Nemeckom a Juhosláviou na inom poli 

niet nijakých protív. Juhoslávia úplne dôveruje uisteniam Nemecka, že bude rešpektovať 

juhoslovanské záujmy. Preto Juhoslávia sa i naďalej stará o to, aby utužovala priateľské styky 

s Nemeckom".56 

    Dňa 1. septembra 1939 vpadli nemecké vojská do Poľska. Británia a Francúzsko dva dni na 

to vyhlásili Nemecku vojnu. Tým sa vytvorili dva proti sebe stojace veľmocenské bloky. 

Balkánske štáty boli postavené pred nepríjemné rozhodovanie aký postoj zaujmú, pričom istý 

nátlak tu bol z obidvoch strán. V Juhoslávii sa obávali hlavne ako zareaguje Taliansko.  

Slovenská tlač okrem toho, že prinášala správy o poľskom ťažení sledovala aj reakcie na túto 

vojnu vo svete. Slovák referuje o postoji juhoslovanskej tlače k vojnovým udalostiam. 

Konštatuje sa, že v súlade s celkovou neutrálnou politikou Juhoslávie tlač nekomentuje 

                                                 
53 Slovák, 22. apríl 1939, "Schôdzka Marković- Ciano" 
54 Slovák, 25. apríl 1939, "Juhoslávia sa nezapojí do britského obkľučovacieho plánu" 
55 Slovák, 26. apríl 1939, "Cesta k pacifikácii juhovýchodnej Európy"; Slovák, 11. máj 1939, "Medzi Talianskom 
a Juhosláviou niet názorových rozdielov"; Slovák 12. máj 1939, "Princ regent Pavel v Neapoli"; Slovák,  3. júna 
1939, "Nemecko sprevádza so sympatiou Juhosláviu na jej ceste vzostupu"; Slovák, 7. jún 1939, "Priateľstvo 
Juhoslávie s Nemeckom významným činiteľom pre upokojenie Európy" 
56 Slovák, 1. jún 1939, "Juhoslávia dôveruje Nemecku" 
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udalosti, len prináša správy z oboch strán. Juhoslovanská tlač uverejňuje aj mapy Poľska s 

prehľadom o smerovaní armád, pričom podľa tvrdení Slováka zdôrazňuje, že Nemci 

bombardujú len vojenské objekty.  Slovák evokuje akoby bola na juhoslovanskej strane 

väčšia sympatia a pochopenie pre Nemecko.57 Slovák zaregistroval zvýšenú diplomatickú 

aktivitu a odvolávajúc sa na belehradské zdroje oznamuje, že juhoslovanská vláda vydala 

vyhlásenie o tom, že Juhoslávia bude aj naďalej sledovať politiku neutrality z posledných 

piatich rokov a zdôrazňuje sa aj odhodlanie pestovať dobré vzťahy so susedmi.58      

     Napriek tomu, že Juhoslávia a Taliansko vyhlásili neutralitu, vzhľadom na nedôveru a 

obavy z talianskej agresie už v prvých dňoch vojny Juhoslávia mobilizuje.59 Správy o 

mobilizácii samozrejme prenikli do svetovej tlače, čo však juhoslovanská strana dôrazne 

dementuje. Podľa tlačovej agentúry Avala boli povolané len niektoré triedy záložníkov na 

cvičenie.60 Nervozitu a snahu zachovať striktnú neangažovanosť vo vojne prezrádza aj ďalšia 

správa Slováka, podľa ktorej juhoslovanský minister vnútra zakázal verbovanie 

dobrovoľníkov pre zahraničné bojujúce štáty ako aj prechod cudzích dobrovoľníkov cez 

Juhosláviu.61   

      V súvislosti s vojnou sa do popredia opäť dostala otázka zahraničnopolitickej orientácie 

Juhoslávie. V záujme Nemecka bolo zachovať juhovýchodnú Európu ako pokojné zázemie, 

ktoré by sa dalo využívať pre nemecké vojnové potreby. Na druhej strane balkánske štáty sa 

chceli vyhnúť priamej vojnovej konfrontácii. Snahy spojencov sformovať určitý blok 

neutrálnych štátov, predstavujúcich potenciálnu oporu proti Hitlerovi nebol veľmi lákavý pre 

neschopnosť poskytnúť reálnu pomoc týmto štátom v prípade vyhrotenia situácie. Slovák sa 

otázkou neutrality Juhoslávie zaoberal dosť intenzívne. Dňa 23. septembra 1939 Slovák 

publikoval z osijeckého Hrvatského listu prevzatý článok Naša neutralita, ktorý sa v mnohom 

zhodoval s oficiálnym pohľadom slovenskej zahraničnej politiky, vychádzajúcej z  reality 

obmedzenej štátnosti malého národa. V článku sa píše: "Malé štáty a malé národy, keďže 

nemajú nijakých ašpirácií na cudzie územie, nemôžu mať ani nijakého dôvodu, aby sa 

zaplietli do sporov veľkých európskych národov". Argumentuje tým, že Juhoslávia má v 

poslednom čase upravené vzťahy zo susedmi a susedia tak ako Nemecko a Taliansko súhlasia 

s neutralitou Juhoslávie, ktorá vyhovuje vôli jej národov. V prípade neutrality, ako sa tvrdí v 

článku nehrozí štátu žiadna hrozba: " Vývin Európy a tým aj vývin  sveta, neriadia teraz, ako 

                                                 
57 Slovák, 3. september 1939 
58 Slovák, 6. september 1939  
59 TEJCHMAN, M.: Balkánské státy v prvních mĕsících druhé svĕtové války (září- prosinec 1939). In: 
Slovanské historické studie X. 1974, s. 181- 209. 
60 Slovák, 7. september 1939, " Juhoslávia nemobilizuje" 
61 Slovák, 12. september 1939, rubrika Stručne zo sveta.      
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ani neriadili predtým  malé, ale veľké národy a preto je najväčším záujmom týchto malých 

národov, aby svoj postoj pripravili tak, aby sa nedostali do konfliktu s veľkými národmi"... 

"Preto časové sympatie, alebo antipatie, ktoré môžu byť vo verejnosti, nesmú u malých 

národov v takýchto časoch riadiť ich orientáciu, ale len- rozum. A rozum v našom prípade 

hovorí za absolútnu a najprísnejšiu neutralitu".62  

        

       

 

4.  Vnútorná politika Juhoslávie 

 

     Hoci sa situácia v krajine po dohode Cvetković-Maček na istý čas opticky zlepšila, napätie 

nielen že pretrvávalo, ale časom aj opätovne rástlo. Dohoda nemohla nikoho uspokojiť 

naplno. Chorváti cítili, že ich požiadavky neboli úplne uspokojené63, Srbi pociťovali dohodu 

ako krivdu64, a neboli spokojní s rozsahom území, ktoré boli pričlenené k chorvátskej 

bánovine ako aj tým, že v bánovine ostal veľký počet srbského obyvateľstva.65 .... Aj po 

uzavretí dohody Cvetković-Maček v spravodajstve denníka Slovák venovanom Juhoslávii 

dominovali  otázky týkajúce sa nového správneho usporiadania tohto štátu.  

Otázka reorganizácie vnútroštátnej správy a členenia jednotlivých územno-správnych celkov 

podľa národnostného zloženia bola komplikovaná a ostávala nedoriešená. Okrem už 

formovanej Chorvátskej bánoviny sa predpokladalo, že sa zriadi aj Slovinská a najmä Srbská 

bánovina. Srbská otázka bola z nich najkomplikovanejšia, lebo podľa srbskej predstavy 

srbské teritóriá zahŕňali nielen užšie Srbsko a Vojvodinu, ale aj Bosnu, tzv. južné Srbsko (čiže 

Macedóniu a Kosovo), ale aj časti Dalmácie a Slavónie. Tu sa evidentne krížili záujmy srbské 

a chorvátske, a v prípade Bosny aj  záujmy bosnianskych Moslimov. Vytvorením chorvátskej 
                                                 
62 Slovák, 23. september 1939, "Hrvatski list: Neutralita Juhoslávie je úprimná"  
63 V dňoch od 12. - 14. apríla 1940 zorganizovala záhrebská Spoločnosť báčskych Chorvátov Dni báčsko- 
baranjských Chorvátov v Záhrebe. Zo Subotice prišlo 5 tisíc Chorvátov- šokcov a bunjevcov vedených 
senátorom Josipom Djido Vukovićom, Msgr Blaško Rajićom, Dr. Mihovilom Katancom, Dr. Matejom 
Vankačom a Jerko Zlatarićom. Menovaní predstavitelia Chorvátov v tých dňoch navštívili aj V.Mačeka a 
metropolitu A. Stepinaca. Na audiencii u V. Mačeka sa vyjadrili, že očakávajú od Záhreba pomoc pri ich túžbe 
po pripojení k bánovine Chorvátsko. In. BUŠIĆ, K.: Odjeci uspostave banovine Hrvatske u hrvatsko- 
bunjevačkoj javnosti. dostupné na http://hrcak.srce.hr/file/27968  -  (20.5. 2008)  
64 Dokonca sa objavil termín "srbský Mníchov" - TEJCHMAN, M.: Jihoslované v královské Jugoslávii. In: 
Dějiny Jihoslovanských zemí, Praha 2001, s. 439. 
65 Veljko Dj. Djurić uvádza, že v letných a jesenných mesiacoch r.1940 sa uskutočnili masové protesty Srbov v 
severnej Dalmácii. Bola vypísaná petícia za pripojenie benkovackého a kninského okresu k Vrbaskej bánovine 
(čiže k teritóriu pod kontrolou vlády v Belehrade).  Srbi z vukovarského okresu prijali rezolúciu, v ktorej žiadali 
pripojenie k Dunajskej bánovine. Srbi zo šidského okresu sa 10.novembra 1939 obrátili s protestom na bána 
Ivana Šubašića a predsedu CHSS V. Mačka so žiadosťou o pripojenie k Dunajskej bánovine (taktiež k srbskému 
teritóriu). In. DJURIĆ, Dj. V.: Prilozi za istoriju Srba u banovini Hrvatskoj 1939- 1941 godine. - dostupné na 
www.cpi.hr/download/links/hr/7345.pdf  (10.5.2008) 
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bánoviny nastala v srbskej spoločnosti istá kríza identity. Od konca tridsiatych rokov sa 

začína prerod srbského nacionalizmu. Inteligencia zoskupená od roku 1937 v neformálnom 

nestranníckom združení Srbský kultúrny kruh sa odkláňa od idey integrálneho 

juhoslovanstva, ktoré v celom medzivojnovom období hlavne v srbskom povedomí tvorila 

jeden z pilierov štátnej ideológie. Miesto toho sa srbské intelektuálne a opozičné kruhy 

vracajú späť k srbskej idey predvojnového obdobia a ich cieľom je sústrediť všetko srbské 

osídlenie do jedného celku a tým pretransformovať štát na trialistickom základe.66 ...... 

 

      Tieto otázky reflektuje aj Slovák sériou článkov prevzatých z juhoslovanskej tlače. V 

článku Ťažký problém Bosny a Hercegoviny Slovák upozorňuje na provizórnosť usporiadania 

Juhoslávie  s tým, "že definitívny rozsah bánoviny Chorvátsko určí sa pri prestavbe štátu, pri 

čom sa bude dbať na ekonomické, geografické a politické okolnosti. Len na základe tejto stati 

dohody možno si vysvetliť dnešné stanovisko väčšiny chorvátskej tlače k podpísanej dohode, 

lebo ťažko by sa nám verilo, že by chorvátska tlač, ktorá stála na tom najradikálnejšom 

stanovisku v otázke riešenia chorvátskeho problému, by naraz bola spokojná s riešením, pri 

ktorom by vyše milióna Chorvátov muselo žiť mimo bánoviny Chorvátsko". Slovák pokračuje 

upozorňujúc na problémy spojené so vznikom ostatných bánovín. Kým vytvoreniu Slovinskej 

bánoviny podľa podľa Slováka nestojí nič v ceste "Iná je však otázka, čo bude s ostatnými 

bánovinami. Utvorením jedinej srbskej bánoviny by boli Srbi takmer v menšine. V Makedonii 

tvoria 85% obyvateľstva Makedonci a Arbanasi. Vo  Vojvodine sú Srbi v menšine, lebo na 

prvom mieste sú Maďari a Nemcov je tam toľko, koľko Srbov.67 Keď potom pripomenieme 

veľkú menšinu Bulharov na východných juhoslovanských hraniciach, menšinu slovenskú v 

Bačke a okrem toho ešte vyše milióna Chorvátov, vyzeral by pomer Srbov k ostatným 

národnostiam spolu takmer v srbský neprospech. Vyvstáva tu však ešte otázka Bosny a 

Hercegoviny, ktorej obyvateľstvo je väčšinou muslimanské a cíti sa chorvátsky i keď ich 

náboženské presvedčenie predstihuje národné povedomie". Denník Slovák poukázal 

podrobnejšie v ďalšej pasáži svojho článku na moslimskú otázku, informácie pritom čerpal zo 

sarajevskej Muslimanskej svijesti.  Moslimovia vzhľadom na ustanovenie dohody Cvetković-

                                                 
66 pozri PELIKÁN, J.: Srbsko za královské diktatury. In: Dějiny Srbska s. 334- 383. Praha, 2005. 
67 Pre porovnanie uvádzam údaje z jednej štúdie spracovanej na podklade sčítaní obyvateľstva na území 
Vojvodiny. Podľa uhorského sčítania z r. 1910 žilo na území Vojvodiny 510 186 Srbov (33,8%), 424 555 
Maďarov (28,1%), 323 779 Nemcov (21,4%), 56 689 Slovákov (3,8%), 34 089 Chorvátov (2,3%). Podľa 
juhoslovanského sčítania z r. 1921 žilo na území Vojvodiny 526 134 Srbov (34,7%), 370 040 Maďarov (24,4%), 
333 272 Nemcov (22%), 122 684 Chorvátov (8,1%), 58 273 Slovákov (3,8%). In. DJURIĆ, V., ĆURČIĆ, S., 
KICOŠEV, S.: The ethnic structure of the population in Vojvodina, Source: The Serbian Questions in The 
Balkan, Univerzity of Belgrade, publisher- Faculty of Geography, Belgrade 1995. dostupné na 
www.rastko.org.yu/istorija/srbi-balkan/djuric-curcic-kicosev-vojvodina.html  (15. 5.2008) 
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Maček o tom, že konečné riešenie sa určí ústavným zákonom dúfajú, že ich požiadavky na 

územnú celistvosť území Bosny obývaných Moslimami budú rešpektované či už v rámci 

bánoviny Chorvátsko, alebo inej konštelácii, preberá Slovák tvrdenie sarajevských novín. 

Ako uzatvára Slovák čaká predstaviteľov krajiny ešte ťažká práca.68  

 

Otázka zmeny volebného zákona, zrušenie zákazu strán a nové voľby. 

 

Viaceré otvorené témy a rôzne úvahy jednak o zrušení niektorých opatrení z 6. januára 

192969, jednak o ďalšom usporiadaní pomerov budili záujem o ďalší vývoj vnútropolitickej 

situácie v Juhoslávii. Slovák uverejnil 9. novembra 1939 v úvodníku svoj komentár 

vnútropolitickej situácie v Juhoslávii. Denník Slovák v úvode konštatuje, že neutrálna 

zahraničná politika Juhoslávie umožnila krajine v pokoji usporiadať svoje vnútorné záležitosti 

a tým posilniť stabilitu štátu aj navonok. Hoci sa našli aj takí čo nepochopili význam dohody 

medzi Cvetkovićom a Mačkom, väčšina ju podľa tvrdenia tohto periodika privítala. Ako 

predpokladá komentár táto dohoda je však len začiatkom, pretože mnohé veci ostali 

nedoriešené. Podľa Slováka "Dohodou Cvetković-Maček neboli však vyriešené všetky 

vnútorno-politické problémy, ako sa to svojho času aj zdôrazňovalo. ... Medzi základnými 

problémami, ktoré treba riešiť nachádza sa otázka Slovinskej bánoviny a bánoviny Bosny a 

Hercegoviny, prípadne aj iných bánovín. ... Dohoda Cvetković- Maček predvídala aj nové 

voľby do parlamentu, ktoré síce ešte nevypísali, ale už vymenovali komisiu, ktorá má 

pripraviť nový volebný zákon, lebo doterajší rozhodne nevyhovuje, nakoľko strane, ktorá pri 

voľbách získa len relatívnu väčšinu, zabezpečuje absolútnu väčšinu mandátov. K tomu 

hlasovanie bolo za doterajších režimov verejné a teraz chcú zas zaviesť hlasovanie tajné".70       

       V súvislosti s očakávanými voľbami sa predpokladalo, že sa obnovia niektoré staré 

strany, preto sa komentár Slováka snaží slovenského čitateľa zorientovať v systéme 

juhoslovanských parlamentných strán. Za určité kritérium, alebo vodítko považuje ako sa tá či 

oná strana stavia k dohode Cvetković-Maček. Na základe tohto kritéria sa dajú vyčleniť dva 

tábory juhoslovanskej politickej scény. Na čele provládneho bloku stálo Juhoslovanské 

radikálne spoločenstvo na čele s premiérom D. Cvetkovićom - spolutvorcom srbsko- 

                                                 
68 Slovák, 24. september 1939, "Ťažký problém Bosny a Hercegoviny" 
69 Kráľ Alexander Karadjordjević 6. 1. 1929 využil blokádu práce skupštiny po atentáte na predsedu ChSS 
Stjepana Radića a prevzal výkonnú a zákonodarnú moc do svojich rúk. Bola rozpustená Skupština, bol vydaný 
zákaz činnosti politických strán, uvedená cenzúra, bol rošírený a doplnený zákon na ochranu štátu a zavedený 
štátny súd na ochranu štátu. Krajina bola 3.októbra 1929 premenovaná na Juhosláviu, čo malo symbolizovať 
posilnenie ideológie integrálneho juhoslovanstva. 
70 Slovák, 9. november 1939, "Zhoda Srbov a Chorvátov" 
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chorvátskej dohody. Poľnohospodárska (agrárna) strana na čele s Milanom Gavrilovićom ako 

uvádza Slovák taktiež spolupracovala na uvádzaní srbsko-chorvátskej zmluvy do praxe, a jej 

člen Vasa Čubrilović sa stal členom vládneho kabinetu. Chorvátska sedliacka strana, podľa 

Slováka reprezentuje prevažnú väčšinu chorvátskeho národa a predstavuje dôležitý prvok 

vládnej rovnováhy. Jej spojencom bola už dlhé roky Samostatná demokratická strana, 

reprezentujúca chorvátskych Srbov. Jej zakladateľom bol Svetozar Pribičević. Novozvoleným 

predsedom sa stal minister Srdjan Budisavljević. Na druhej strane stáli Demokratická strana 

na čele s Ljubom Davidovićom, ktorá kritizovala dohodu Cvetković-Maček. Radikálna strana 

na čele s Acom Stanojevićom (dlhé roky bola vedená najvýraznejšou postavou srbskej 

politiky a dlhoročným premiérom N. Pašićom). Z jej radov pochádzali aj premiéri Uzunović a 

Stojadinović. Dve, nové fašizoidné strany - Juhoslovanskú národnú stranu vedenú 

Svetislavom Hodjerom a hnutie ZBOR, ktorý viedol Dimitrije Ljotić Slovák označuje ako 

marginálne.71  

    Juhoslovanské vedenie zavádzalo verejnosť informovaním o prípravách na nadchádzajúce 

voľby o čom mali svedčiť informácie v tlači o pripravení a nakoniec aj schválení návrhu 

nového volebného zákona.72 V skutočnosti  sa V. Maček s D. Cvetkovićom dohodli, že sa 

voľby neuskutočnia.73 Uskutočnené boli len voľby do chorvátskeho saboru, v ktorých 

zvíťazila ChSS a  prepadla Samostatná demokratická strana.74 Po chorvátskych voľbách sa 

situácia ešte viac vyostrila.  

 

II. Obdobie: rok 1941 až po porážku vo vojne a zánik Juhoslávie 

 

a) pristúpenie Juhoslávie k paktu 

 

      V roku 1941 sa vývoj situácie začal zrýchľovať. Pre Juhosláviu bolo stále ťažšie obstáť 

medzi oboma blokmi, ktoré zvyšovali obojstranne tlak. Definitívne rozhodnutie ku komu sa 

prikloniť sa začalo približovať a manévrovací priestor sa zmenšoval. Reálne ohrozenie cítila 

Juhoslávia zo strany Osi, ktorá po prístupe Rumunska a Bulharska obklopovala Juhosláviu 

skoro z každej strany. Na druhej strane predstavitelia Juhoslávie aj po skúsenostiach s 

politikou západných spojencov z posledných rokov si uvedomovali iluzórnosť prísľubov 

                                                 
71 Slovák, štvrtok 9. november 1939, "Zhoda Srbov a Chorvátov" - viac k tejto problematike pozri: 
STARČEVIĆ, V.: Balkánske státy mezi dvěma válkami, II.díl, 1970. 
72 tieto informácie prevzaté z juhoslovanských zdrojov priniesol aj Slovák: Slovák 16. januára 1940, "Juhoslávia 
pred voľbami"; Slovák 17. marca 1940, "Nový volebný zákon v Juhoslávii" 
73 PIRJEVEC, J.: Jugoslávie 1918- 1992, Praha 2000, s.115 
74 Slovák, 21. máj 1940, "Chorvátsko po voľbách" 
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pomoci z ich strany. Cesta, ktorú si zvolil princ Pavle a premiéri M. Stojadinović a neskôr D. 

Cvetković postupne spela do svojho finále.   

    Od roku 1941 sa zintenzívnila diplomatická činnosť Tretej ríše na Balkáne. Súviselo to s 

plánmi A. Hitlera na ďalší postup vojnového ťaženia. Zvýšené starosti mu pôsobil nárast 

diplomatickej aktivity Sovietskeho zväzu na Balkáne.75 Najprv sa pokúsil so Stalinom 

dohodnúť a ponúkol mu pristúpenie k osi, čím by sa táto aliancia stala najmocnejšou na svete. 

Stalin však ako podmienku žiadal ovládnutie Čiernomorských úžin a Bulharska, čo Hitlera 

popudilo. Tieto požiadavky sa krížili s nemeckými zámermi. Hitler považoval ďalší prienik 

Sovietov na Balkán za ohrozenie svojich plánov s touto časťou Európy, ktorú potreboval ako 

pokojné zázemie a zdroj surovín. Sovietske ambície Hitler začal považovať za vážnu hrozbu. 

Viedlo to prehodnoteniu plánu na inváziu do Anglicka. Miesto nej sa začal pripravovať na 

preventívny útok proti ZSSR. Podmienkou jeho úspešnosti bolo bezpodmienečné podriadenie 

Balkánu.76  

        

       Po Rumunsku pristúpilo k paktu 1. marca 1941 aj Bulharsko. Po prístupe Bulharska k Osi 

sa pozornosť sústredila na Juhosláviu. Juhoslávia navonok neprejavila znepokojenie nad 

dianím u svojho suseda. O tom, že juhoslovanské vedenie situáciu nepodceňovalo však svedčí 

aj informácia v Slováku, že premiér D. Cvetković sa vrátil v nedeľu popoludní z Niša, kde 

trávil víkendy náhle lietadlom do Belehradu a odobral sa aj s min. zahraničia A. C.- 

Markovićom k princovi Pavlovi na poradu.77  

       Denník Slovák zaznamenáva zvýšenú diplomatickú aktivitu V. Británie v balkánskom 

regióne. Informuje o návštevách a stretnutiach britských diplomatov. Tieto aktivity sleduje 

podozrievavo a interpretuje ich ako zvyšovanie nátlaku na Juhosláviu. Ostáva však 

optimistický v tom, že tieto tlaky nemajú šancu na úspech, lebo nemecké pozície vyplývajúce 

z nemecko-juhoslovanského priateľstva sú v tejto časti Európy pevné.78 

        Slovák odvolávajúc sa na washingtonského spravodajcu denníka Magyarság informuje 8. 

marca 1941  o ceste premiéra Cvetkovića a ministra zahraničia Cincara-Markovića do 

                                                 
75 O zvyšujúcej sa intenzite sovietskych aktivít v tejto oblasti nasvedčujú aj články v denníku Slovák: Slovák, 19. 
apríl 1940, Medzi Juhosláviou a Sovietskym zväzom; Slovák, 21. apríl 1940, Dve udalosti v juhovýchodnej 
Európe; Slovák, 22. apríl 1940, Juhoslávia a SSSR ; Slovák, 14. máj 1940, Obchodná dohoda medzi Sovietskym 
zväzom a Juhosláviou podpísaná; Slovák, 31.máj 1940, Sofijský sovietsky vyslanec do Belehradu; Slovák, 2. jún 
1940, Zblíženie medzi Juhosláviou a Ruskom; Slovák, 9. jún 1940, Sovietsky vyslanec do Belehradu? 
76 GLENNY, M.: Balkán 1804-1999, Praha 2003, s. 365- 366. 
77 Slovák, 4. marec 1941, "Dni Angličanov v Juhoslávii tiež zrátané" 
78 Slovák, 7. marec 1941, " Diplomatické styky medzi Juhosláviou a Anglickom pred prerušením" 
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Obersalzbergu, kde sa 14. februára 1941 stretli s Hitlerom.79  Podľa týchto informácií práve 

14. februára 1941 bol juhoslovanský vyslanec vo Washingtone Fotić, oboznámený s 

Rooseveltovým  posolstvom. Americký prezident, odvolávajúc sa na zákon o pomoci V. 

Británii prisľúbil poskytnúť pomoc všetkým štátom, ktoré sa vzoprú nemeckým plánom. 

Podľa Slováka je  divné, že sa prezident rozhodol takto zasahovať do európskych vecí. 

Odpoveď Európy na tento jeho krok dajú ako píše v Berlíne a Ríme.80  V tomto rozsiahlejšom 

článku  informuje aj o zasadnutí korunnej rady, ktorej sa zúčastnil D. Cvetković, A. Cincar- 

Marković, V. Maček, F. Kulovec, náčelník gen. štábu Dušan Simović. Po jej skončení bolo 

uverejnené nič nehovoriace všeobecné vyhlásenie, podľa ktorého má vedenie štátu na zreteli 

nezávislosť a jednotu štátu. My však vieme, že na tomto zasadnutí padlo rozhodnutie, že 

Juhoslávia pristúpi k Paktu troch mocností za podmienky, že dostane písomné záruky 

integrity krajiny a  sľub pripojenia Solúna. Dňa 14. marca 1941 došla z Berlína kladná 

odpoveď. Na to sa 17. marca 1941 definitívne uzniesla korunná rada, že Juhoslávia pristúpi k 

paktu a toto uznesenie schválila aj vláda 20. marca 1941.81  

     Špekulácie o skorom pristúpení Juhoslávie k paktu sa v európskej tlači rýchlo šírili. Slovák 

v príspevkoch prevzatých z budapeštianskeho zdroja priniesol 9. marca 1941 informácie, 

podľa ktorých sa juhoslovansko-nemecké priateľské vzťahy v krátkom čase  ešte prehĺbia.82           

     Slovák zhrnul vývoj posledných dní v článku Krízu už prekonali. Podľa Slováka situácia 

speje k rozuzleniu: "Nemecko sa pripravuje na konečný úder... Skutočne mohla pomôcť 

Anglicku len vojna na Balkáne, preto sa Anglicko všemožne snažilo túto vojnu čím najskorej 

vyvolať. Po obsadení Bulharska nemeckým vojskom zostala pre Anglicko len  Juhoslávia. 

Juhoslávia je však vedená opatrnou vládou, ktorá nechce ľud uvrhnúť ľahkomyselne do 

nešťastia a dáva prednosť mieru pred vojnou za cudzie záujmy. Anglicko týchto mužov potom 

varovalo pred Nemeckom, keď ani to nepomohlo, tak pohrozilo, že Juhosláviu rozdelí, keď 

vyhrá vojnu. Týmto hrozbám však v Juhoslávii nechceli veriť, tak musela Amerika prísť 

Anglicku na pomoc. ...Týmto sa situácia v Juhoslávii troška priostrila. Anglickí agenti 

pracujú medzi ľudom, ktorý štvú nielen proti Nemecku, ale tiež proti vlastnej vláde. Toto 

štvanie rozrušilo verejnú mienku Juhoslávie veď štvanie je demokratickým prostriedkom, 

                                                 
79 Hitler na tomto stretnutí povedal, že bude garantovať územnú celistvosť a nezávislosť Juhoslávie, podmienkou 
je však to, že pristúpi k paktu - TEJCHMAN, M.: Britská politika v Jugoslávii a vojenský převrat z 27. 3. 1941. 
In: Slovanský přehled, č. 3., 1981, s. 261- 269 
80  Slovák, 8. marca 1941, " Vylúčená je každá možnosť nového frontu na Balkáne" 
81 TEJCHMAN, M.: Britská politika v Jugoslávii a vojenský převrat z 27. 3. 1941. In: Slovanský přehled, č. 3., 
1981, s. 261- 269. 
82 Slovák,  9. marec 1941, "Juhoslávia prehĺbi pomer k Nemecku" 
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ktorým sa dá presadiť určitý úmysel"83, ale ako uzatvára Slovák kríza bola prekonaná a 

situácia sa vyjasnila.   

      Podpísanie pristúpenia Juhoslávie k paktu bolo dohodnuté na 25. marca 1941 vo Viedni. 

Tohto dňa venoval Slovák tejto téme celú titulnú stranu. Informuje o tom, že do Viedne 

odcestovala delegácia v zložení: premiér D. Cvetković, minister zahraničných vecí A. Cincar- 

Marković, riaditeľ oddelenia pre medzinárodné zmluvy, šéf tlačovej agentúry Avala a  

poprední novinári.84 Vládna kríza spôsobená odstúpením  ministrov Branka Čubrilovića a 

Srdjana Budisavljevića po tom, čo vláda schválila pristúpenie k paktu sa vyriešila 

vymenovaním nových nominantov na ich miesta.  Ministerstvo sociálnej starostlivosti prebral 

Dr. Dragomir Ikonić a ministerstvo poľnohospodárstva Dr. Dragomir Nikitović. Slovák 

prináša reakcie juhoslovanskej tlače. Politika sa vo svojom úvodnom článku zapodieva 

poslednou ministerskou radou. Píše sa tam, že na to aby bolo možné pokračovať v doterajšej 

rozvážnej politike smerujúcej k zabezpečeniu mieru a práce s uchovaním národnej 

dôstojnosti, "načim brať ohľad na reality, ktoré určuje susedstvo a Juhoslávia sama. Politika 

Juhoslávie sa musí prispôsobiť okolnostiam".85 Vreme v článku  Juhoslávia v novej Európe  

uvádza: " Pred Juhosláviou stoja obrovské možnosti a je isté, že zaujme voči súčasným 

udalostiam postoj, ktorý zabezpečí jej národom všetky prednosti a umožní im tým zostať mimo 

vojny. Nezávislosť Juhoslávie je potvrdená v rámci veľkého európskeho spoločenstva a všetky 

obavy sú bezpredmetné ".86  

     V článku  Nepravdivé správy o demonštráciách v Belehrade Slovák s odvolaním sa na 

oficiálne juhoslovanské dementi popiera pravdivosť informácií o protestoch proti podpisu 

paktu.87 Slovák uvádza..."všetky tieto správy postrádajú každej podstaty a sledujú iba cieľ 

vyvolať nepokoje. V posledných dňoch neboli v celej Juhoslávii nijaké demonštrácie 

namierené proti Nemecku, alebo mocnostiam Osi... Všetky opačné správy majú iba  za cieľ 

kaliť dobré vzťahy Juhoslávie k jej susedom. Z anglickej strany rozšírené správy o 

demonštráciách pred nemeckým vyslanectvom sú podľa správy nemeckého vyslanectva 

rovnako úplne vymyslené, ako vyhlasujú juhoslovanské i nemecké kruhy".88  

       Slovák uverejňuje v úvodníku aj vlastný komentár, v ktorom píše: "Nový duch, ktorý hýbe 

Európou, nemohol nechať stranou ani Juhosláviu...Juhoslávia dnes už celkom zjavne a 

                                                 
83 Slovák, 19. marec 1941, " Krízu už prekonali" 
84 Slovák, 25. marec 1941, "Juhoslovanský štátnici na ceste do Viedne" 
85 Slovák, 25.marec 1941, "Juhoslávia do európskeho spoločenstva" 
86 Slovák, 25. marec 1941, "Prispôsobiť sa okolnostiam" 
87 demonštrácie prebehli v Belehrade, Kragujevci, Sušaku, Ľubľane- pozri TEJCHMAN, M.: Britská politika v 
Jugoslávii a vojenský převrat z 27. 3. 1941. In: Slovanský přehled, č.3, 1981, s. 261- 269. 
88 Slovák, 25. marec 1941, "Nepravdivé správy o demonštráciách v Belehrade" 
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jednoznačne hlási sa k politike novej Európy, ktorá je povolaná usporiadať veci nášho 

kontinentu na báze trvalej spravodlivosti a ozajstného mieru ...  Ak rozhodovanie v Belehrade 

trvalo dlhšie, ako rozhodovanie v iných hlavných mestách juhovýchodnej Európy, to malo tiež 

svoje hlboké dôvody. Vieme dobre, že tu plnými silami pracovala nielen anglická, ale aj 

americká propaganda. ... V posledných dňoch veci v Belehrade pokročili už tak ďaleko, že 

došlo k otvorenej kríze vlády". Ako však na záver dodáva Slovák kríza bola vyriešená a už nič 

nestojí v ceste, "aby sa Juhoslávia otvorene a manifestačne pripojila k mocnostiam bojujúcim 

za nový európsky poriadok".89  

     Aj 26. marca 1941 venuje Slovák celú titulnú stranu pristúpeniu Juhoslávie k Paktu, ktoré 

sa udialo 25. marca 1941 napoludnie vo Viedni v zámku Belvederi. V troch nótach sa 

Nemecko zaručilo rešpektovať zvrchovanosť a územnú celistvosť Juhoslávie a potvrdilo, že 

dodrží dohodu vlád mocností Osi a Juhoslávie o tom, že Juhosláviu nebudú žiadať, aby 

povolila prechod vojsk juhoslovanským územím ani vojenskú pomoc.90 Pod názvom   Novšia 

porážka Londýna Slovák prezentuje svoj komentár k danej téme. Píše sa v ňom: "Tento 

významný krok, ktorý urobila Juhoslávia, najlepšie charakterizovala belehradská Politika, 

ktorá napísala, že Juhoslávia stála pred dvoma možnosťami: na jednej strane žiadalo sa od 

nej z Londýna, aby vstúpila do vojny proti Nemecku a na druhej strane Nemecko a Taliansko 

nežiadali od Juhoslávie nič, len aby sa pripojila k trojpaktu a zachovala svoju doterajšiu 

neutralitu. Vstúpenie do vojny po boku Anglicka proti mocnostiam Osi bolo by znamenalo 

vystaviť krajinu pustošeniu a hladu, bolo by značilo nechať krvácať najlepších synov za 

cudzie záujmy"....  Podľa Slováka ponuka paktu sa neprotivila záujmom Juhoslávie a na záver 

dodáva, že: "Konsolidáciou Balkánu urobila veľký krok dopredu aj konsolidácia Európy".91 

      Reakciám na prístup Juhoslávie k paktu je venované celé vydanie Slováka z 27. marca 

1941. Slovák v článku Juhoslávia sa pripojila k budovaniu novej Európy takto 

charakterizoval situáciu v Juhoslávii po prístupe:  "V širokých ľudových vrstvách sa prejavuje 

pocit uľahčenia, lebo sa skončili dlhé týždne neistoty a situácia sa definitívne vyjasnila". 

Podľa Slováka juhoslovanská tlač zdôrazňuje v reakcii na pristúpenie k paktu, že Juhoslávia si 

tým zabezpečila územnú integritu a na druhej strane nevzala na seba nijaké vojenské záväzky. 

Nemecká tlač pristúpenie Juhoslávie k paktu troch mocností charakterizovala  ako novú  

porážku Anglicka. Príznačná pre dobovú propagandu je nasledovná interpretácia podpísania 

prístupu Juhoslávie k paktu : "Nemecká diplomaticko-politická korešpondencia k pristúpeniu 

                                                 
89 Slovák, 25. marec 1941, "Juhoslávia" 
90 Slovák, 26. marec 1941 " Juhoslávia pristúpila k Trojpaktu"   
91 Slovák, 26. marec 1941, " Novšia porážka Londýna" 
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Juhoslávie k trojpaktu konštatuje, že tento čin všetci dobrí Európania považujú za ďalší 

dôležitý krok na ceste k vytvoreniu celoeurópskej solidarity". 92    

 

b) udalosti po 27. 3. 1941 po belehradskom prevrate  

 

      Dlhotrvajúca nespokojnosť, srbskej verejnosti s politikou vlády sa po podpísaní 

pristúpenia k paktu  prejavila v masových demonštráciách. Dôstojníci Borivoje Mirković a 

Dušan Simović93 využili vhodnú situáciu a so svojimi mužmi skoro ráno 27. marca 1941 

uskutočnili štátny prevrat. Boli zatknutí členovia vlády. Regent Pavol s rodinou ušiel z krajiny 

a za kráľa bol prehlásený vtedy ešte neplnoletý Peter II. Karadjordjević. Dianie v krajine 

nepríjemne zaskočilo krajiny Osi. Hitler sa údajne rozzúril a nariadil ešte toho dňa prípravu 

na útok proti Juhoslávii.94  

      V spravodajstve Slováka badať v prvý deň po prevrate určitú neistotu. Denník  zaujal 

neutrálne, vyčkávajúce stanovisko. Prináša zloženie novovymenovanej vlády pod vedením jej 

predsedu D. Simovića. Zdôrazňuje, že podľa vyhlásenia Avaly zmena vlády je len 

vnútropolitickou záležitosťou a nemá nijaký zahraničnopolitický charakter. Dňa  28. marca 

1941 bolo vojenskými úradmi vyhlásené štatárium v Juhoslávii95. Generál D. Simović po  

zasadnutí vlády vydal vyhlásenie: "V týchto vážnych dňoch bola Juhoslávia znepokojená 

spôsobom, ako sa viedli verejné veci. Nedôvera prejavila sa v posledných dňoch takou silou, 

že to ohrozovalo verejný poriadok. Pod tlakom nepokoja verejnosti uskutočnili sa dané 

zmeny. Vo chvíli keď jeho veličenstvo kráľ Peter II. prevzal moc ... niet príčin na ďalší 

nepokoj. ... Apelujem na vlastenectvo juhoslovanských spoluobčanov, aby sa zriekli prejavov, 

ktoré by mohli sťažiť naše vzťahy k susedným štátom, s ktorými chceme žiť rovnako v mieri a 

priateľstve".96  

        V ohlasoch svetovej tlače uverejnených v Slováku sa zdôrazňuje radosť v amerických a 

britských denníkoch. Tlač štátov naklonených Osi väčšinou zdôrazňuje potrebu vyčkať na 

                                                 
92 Slovák, 27. marec 1941 " Juhoslávia sa pripojila k budovaniu novej Európy" 
93 Simović, Dušan. (28. 10. 1882 Kragujevac- 26. 8. 1962 Belehrad). Armádny generál. Vojenskú akadémiu v 
Belehrade ukončil v roku 1900 ako podporučík delostrelectva. Vyššiu školu Vojenskej akadémie ukončil v r. 
1905. V rokoch 1912- 1918 účastník balkánskych vojen a prvej svetovej vojny. V r.1913 major generálneho 
štábu. V r. povýšený na podplukovníka. Na solúnskom fronte velil 7.pešiemu pluku. V rokoch 1936- 38 hlavný 
veliteľ letectva. V r. 1938 povýšený na generála. V máji r. 1938 náčelník generálneho štábu. Dňa 27. marca 1941 
spolu s dôstojníkmi Borivoje Mirkovićom, Dragutinom Savićom, Stjepanom Burazovićom, Miodragom Lazićom 
protagonistom  štátneho prevratu. Stal sa predsedom novej vlády. 15.apríla 1941 odchod do Londýna, kde 
pôsobil až do 11. januára 1942 ako predseda exilovej vlády. Po vojne sa vrátil do vlasti.  
94 GLENNY, M.: Balkán, s. 370 
95 Slovák, 29. marca 1941, " Štatárium v celej Juhoslávii" 
96  Slovák,  29. marca 1941, "Vyhlásenie novej juhoslovanskej vlády" 
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zahraničnopolitické vyhlásenie vlády. Juhoslovanská tlač sa snaží zmierňovať situáciu 

smerom k zahraničiu, hlavne k štátom Osi. Ako uvádza Slovák: "Vreme zdôrazňuje v 

úvodníku, že srbský národ zostane aj naďalej verný svojim priateľom. ... Politika píše ... 

Bývalá vláda nemala nijakú podporu u srbskej časti národa. Vláda, ktorú stvoril generál 

Simović obnovuje spojenie medzi Srbmi a najvyšším vedením štátu, ktoré doteraz 

nejestvovalo. V novej vláde zostali všetci doterajší zástupcovia Chorvátov a Slovincov. Už 

táto skutočnosť jasne  dokazuje, že včerajšia zmena bola diktovaná vnútropolitickými 

dôvodmi a že sa nedala zamedziť".97 Myslenie chorvátskej časti politickej reprezentácie 

prezentuje článok generálneho tajomníka Chorvátskej sedliackej strany senátora Krnjevića, 

ktorý Slovák prevzal zo straníckeho časopisu Seljački Dom, v ktorom zdôrazňuje význam 

pristúpenia Juhoslávie k paktu.98   

            Nový tón spravodajstvu  tlače spojencov Osi v nasledujúcich dňoch udali nemecké 

vyhlásenia. Denník Slovák uvádza, že Wilhelmstrasse sleduje udalosti v Juhoslávii a 

konštatuje nárast protinemckých síl v Juhoslávii: "Podľa toho ako situácia teraz vyzerá, 

možno usudzovať, že v Belehrade vzrastá protinemecká tendencia politického smeru, 

stojaceho pod vedením šovinistických Srbov. ... Kardinálnou otázkou je ... či v Belehrade ide 

o... prechodné zjavy ulice, alebo o výraz politickej línie. ... Nemecko si nijako nenechá 

predpisovať svoju politiku lúzou. Nemecko k tomuto štátu svoje sympatie dokázalo z 

príležitosti pristúpenia Juhoslávie  k Trojpaktu... Ak sa dnes sily v Juhoslávii domnievajú, že 

musia podobnému vývoju klásť odpor, tak logicky by za to museli znášať aj zodpovednosť. ... 

Nemecko nedovolí ... aby ho provokovali a hanili platení agenti".99 

         Nová línia sa odrazila aj v spravodajstve Slováka, ktorý začína informovať o dovtedy 

zatajovaných protinemeckých demonštráciách z 27. marca 1941. Píše sa o útokoch na 

Nemcov a rozbíjaní výkladov. Pri premietaní nemeckých filmov a žurnálov došlo v tento deň 

v rôznych častiach Juhoslávie k demolovaniu zariadenia kín demonštrantmi. Ďalším 

prípadom, o ktorom sa informuje je inzultácia švédskeho vyslanca demonštrantmi.100 

Informácie o prenasledovaní nemeckej, maďarskej a bulharskej menšiny sa objavovali na 

stránkach Slováka prakticky každý deň až do začatia nemeckého ťaženia. Počas násilností 

bola poškodená aj pobočka firmy Fiat, budova talianskeho vyslanectva a talianska cestovná 

                                                 
97 Slovák, 29. marec 1941, "Hlasy juhoslovanskej tlače" 
98  Slovák, 29. marca 1941, "Dr. Krnjevič za pristúpenie k trojpaktu" 
99 Slovák,  30. marec. 1941, "Nemecko sa nedá provokovať" 
100 Slovák, 29. marec 1941,  "Protinemecké demonštrácie v Belehrade", "Protinemecké demonštrácie v Srbsku, 
"Švédskeho vyslanca v Belehrade inzultovali a poranili" 
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kancelária101, následkom čoho začali krajinu opúšťať aj Taliani. Väčšina týchto incidentov sa 

udiala na Srbmi obývanom území. Prípady násilia sa vyskytli aj na území Slovinska.102 V 

Ľubľane boli rozbíjané výklady a okná a napádaní Nemci, spomína sa aj Maribor a Celje. 

"Najmä z Celji oznamujú strašlivý režim, ktorý Nemcom robí život v posledných hodinách ich 

tamojšieho pobytu peklom. Ustavične im nadávajú a ich opľúvajú a keď ich zastihnú na 

uliciach, bijú a týrajú ich. Ich byty plienia, takže často zachraňujú len holý život".103  

      Denník Slovák incidenty v Slovinsku interpretuje ako agresívne prejavy srbských 

šovinistov. Toto periodikum z propagandistických dôvodov ignoruje účasť Slovincov na 

protinemeckých incidentoch. Slovák sa držal koncepcie, ktorú si osvojila tlač štátov osi, 

podľa ktorej sú udalosti po 25. marci 1941 výlučne záležitosťou srbského šovinizmu v 

anglických službách. Pritom na slovinských územiach obývaných aj nemeckou menšinou 

panovala napätá situácia už od konca tridsiatych rokov. K zrážkam medzi slovinskými 

demonštrantmi a nemeckou menšinou dochádzalo už v období mníchovskej krízy.   

       V Temešvári kde bol zriadený utečenecký tábor podľa Slováka čoskoro prevýšil počet 

utečencov desať tisíc. Slovák sprostredkúva výpovede utečencov. "Vypovedajú zhodne, že 

všade boli značne posilnené vojenské zbory četnikov104 bývalých komitov zo starosrbského 

územia a rozdávali zbrane a muníciu. .... Vo Veľkej Kikinde, v Novom Sade a iných mestách 

boli demonštrácie, pri ktorých sa žiadalo spojenectvo s Anglickom. Utečenec z Bačky hovoril, 

že videl ako Srbi zviazali kolená nemeckému študentovi, ktorý sa rozprával vo vlaku po 

nemecky a vyhodili ho z idúceho vlaku".105 Táto správa aj niektoré ďalšie (viď prípad dvoch 

vypálených nemeckých dedín na rumunskej hranici, správy zo Štajerského Hradca o 

prenasledovaní Nemcov) sa objavujú viackrát. Jedná sa o obľúbenú praktiku používanú pri 

informovaní o výčinoch proti Nemcom. Týmto spôsobom informovanie o incidentoch naberá 

na intenzite a kvantite. Tieto správy  boli propagandisticky využité na vyvolanie  psychózy. 

                                                 
101 Slovák, 2. apríl 1941 
102 Slovák, 4. apríl 1941, "Šialená krvilačnosť" 
103 Slovák, 3. apríl 1941 
104 slovo četnik vzniklo od slova četa (po slovensky čata), četovati. V čatách zoskupení ozbrojenci sa ukrývali v 
horách a škodili nepriateľovi. Je to typický spôsob gerilovej vojny balkánskych národov. V srbskom prostredí 
má dlhú tradíciu. Prvé čaty bojovali v prvom srbskom protitureckom povstaní  v r. 1804. Četnici bojovali aj v 
balkánskych vojnách 1912- 1913 a v prvej svetovej vojne. Po vzniku Juhoslávie bolo četnícke hnutie vo forme 
veteránskeho združenia legalizované. V tridsiatych rokoch sa stali četnici súčasťou obranného systému krajiny. 
Bolo vytvorených sedem četníckych práporov, ktoré mali v prípade vojny slúžiť ako výzvedné a diverzné 
polovojenské útvary.  Ďalšia etapa tohto hnutia súvisí s nemeckou okupáciou, kedy paralelne existovalo 
niekoľko četnických hnutí. - TEJCHMAN, M.: Kořeny nenávisti (Z dějin chorvatsko- srbských vztahů). In: 
Slovanský přehled, č. 4., 1992; pozri aj TEJCHMAN, M.:Ve službách Třetí říše. Hitlerovy zahraniční jednotky, 
Praha 1999.  
105 Slovák, 4. apríl 1941, "10 000 nemeckých utečencov v Rumunsku" 
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Podobne ako pred poľským ťažením mali obyvateľstvo pripraviť na blížiacu sa vojnu. Cieľom 

bolo vyvolať zdanie oprávnenosti zásahu nemeckej armády proti Juhoslávii.  

      Na druhej strane sa v slovenskej tlači zdôrazňoval postoj chorvátskej verejnosti, ktorá 

zachovala pokoj počas demonštrácií. V Osijeku dokonca došlo k manifestácii na ktorej boli 

vyjadrené sympatie Osi. Táto demonštrácia bola srbskou políciou podľa správ Slováka 

brutálne rozohnaná.106 Aj v Záhrebe boli uskutočnené menšie demonštrácie, na čo bola 

zavretá univerzita a boli vydané opatrenia zamedzujúce podobné aktivity. Slovák priniesol 

stanovisko denníka Hrvatski dnevnik k týmto udalostiam, ktorý pod nadpisom  Provokatéri v 

akcii  píše: "Jestvujú prípady, podľa ktorých možno súdiť, že je úmysel vyvolať v Záhrebe 

incidenty a tak postaviť hlavné mesto Chorvátska a samotných Chorvátov do zlého svetla. Až 

doteraz takéto pokusy boli udusené v zárodku, lebo hŕstka ľudí nemohla zmeniť obraz 

hlavného mesta. Keďže sa pre túto akciu nedali získať široké masy ľudu, získali sa ojedinelé 

osoby, len aby sa mohlo oznámiť, že v Záhrebe nie je poriadok.  Časopis odporúča občanom, 

aby každého kto by sa pokúšal narušiť poriadok, odovzdali hneď prvému strážnikovi, alebo 

príslušníkovi chorvátskej občianskej obrany".107  

 

       Hoci hlavným motívom masových protestov bolo anulovanie ratifikácie pristúpenia k 

Paktu troch mocností nová vláda sa neodhodlala na žiadne razantné gesto v tomto smere. 

Vážnou prekážkou bol postoj chorvátskej reprezentácie, ktorá dávala najavo nespokojnosť s 

takýmto riešením. Vláda si nemohla dovoliť riskovať v tejto situácii narušenie krehkej 

rovnováhy vzťahov so Záhrebom. V Slováku sa píše, že Maček si ako podmienku vstupu do 

vlády kládol jasné vyhlásenie vlády k srbsko-chorvátskej dohode a taktiež vyhlásenie o 

zahraničnopolitickej orientácii vlády.108 Zotrvanie Chorvátov  vo vláde bolo  závislé od toho 

či vláda a kráľ uznajú dohodu Cvetković- Maček z 26. augusta 1939.    V. Maček žiadal ako 

záruku vytvorenie korunnej rady zloženej z jedného Srba, Chorváta a Slovinca, pretože 

nemôže uznať intronizáciu Petra II. uskutočnenú pučom.109 Predseda CHSS Maček sa stal 

dôležitou postavou. Belehrad ho potreboval na zachovanie celistvosti Juhoslávie a Berlín na 

                                                 
106 Slovák, 1. apríl 1941 
107 Slovák, 2. apríl 1941, "Srbské machinácie v Záhrebe" - Chorvátska občianska obrana ( správnejší preklad do 
slovenčiny by znel: Chorvátska občianska ochrana). Jedná sa o polovojenskú organizáciu vytvorenú 
Chorvátskou sedliackou stranou Jej prvým vrchným veliteľom bol Djuro Kemfelija, neskôr Zvonko Kovačević. 
Vo vidieckych oblastiach niesla názov Chorvátska sedliacka ochrana. Jej poslaním podľa stanov bolo 
ochraňovať ústavné práva Chorvátska a eliminovať Chorvátskej sedliackej strane nepriateľskú činnosť a 
poskytovať pomoc pri prírodných nešťastiach ako sú záplavy, požiare atď. In. DJURIĆ, Dj., V.: Prilozi za 
istoriju Srba u Banovini Hrvatskoj 1939- 1941 godine, s.241. dostupné na 
www.cpi.hr/download/links/hr/7345.pdf  (10.5.2008) 
108 Slovák, 30. marec. 1941 
109 Slovák, 3.apríl 1941 "Dr. Maček žiada garancie" 
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legitimizáciu pripravovanej operácie proti Juhoslávii na demonštrovanie nemeckej politiky 

ochrany malých národov. Nečudo, že sa vyskytli protichodné informácie o Mačkovom 

rozhodnutí ohľadom vstupu do vlády. Kým 5. apríla 1941 Slovák uviedol "Počuť, že Dr. 

Maček sa rozhodol prijať ponúknuté mu miesto miestopredsedu vo vláde Simovića".110 Na 

druhý deň už túto správu dementoval.111                V súvislosti s chorvátskou otázkou sa aj v 

slovenskej tlači objavuje zmienka o vyjednávaniach exilovej skupiny Ante Pavelića112 s 

Mačkovou skupinou pričom Slovák dementuje, že by že Nemecko bolo organizátorom týchto 

jednaní.113  

 

       Juhoslovanská vláda v očakávaní blížiaceho sa nemeckého útoku vyhlásila 

mobilizáciu.114 Toto Osi priateľská tlač a tým aj slovenská komentovala ako agresívne gesto a 

prípravu Juhoslávie na útok proti štátom Osi.  

    Súčasne s prípravou na vojnu začína Slovák prinášať aj informácie o vyhrocovaní situácie 

medzi Srbmi a Chorvátmi. Denník Slovák straní Chorvátom: "chorvátsky národ nijako sa 

nezúčastňuje na výbuchoch nenávisti Srbov, opačne voči  Nemcom chová sa priateľsky. 

Chorváti sa so svojimi sympatiami voči Nemecku netaja, následkom čoho už aj došlo k 

rozličným zrážkam medzi Srbmi a Chorvátmi". 115 V Slováku sa ďalej uvádza, že: "V 

chorvátskom hlavnom meste posudzujú vývoj veľmi skepticky. Nálada sa obracia stále viac 

proti srb. šovinistom, ktorí prinášajú dobrodružnou politikou krajinu do nešťastia..... Chorváti 

poukazujú na to, že všetci ukázali dobrú vôľu, aby umožnili pokojné spolunažívanie so Srbmi 

                                                 
110 Slovák, 5.apríl 1941, "Dr. Maček v Belehrade" 
111 Slovák, 6.apríl 1941,"Dementi Dr. Mačka" 
112 Pavelić, Ante. Nar. 14. júla 1889 v hercegovinskej Bradine. Už počas gymnaziálnych štúdií vstúpil do 
Chorvátskej strany práva. Právnickú fakultu v Záhrebe ukončil v roku 1914. Od roku 1915 doctor juris. V 
rokoch 1915- 1918 pracoval v advokátskej kancelárii predsedu Chorvátskej strany práva A. Horvata. Od roku 
1918 pôsobil samostatne ako advokát. V roku 1919 po rozštiepení strany práva prešiel do tzv. Čistej strany práva 
odmietajúcej kompromis so Srbmi. Nadviazal kontakty s chorvátskymi emigrantmi vo Viedni a Budapešti. V 
r.1921 bol prvý krát zatknutý. Po vyhlásení diktatúry kráľom Alexandrom v r. 1929 odišiel do emigrácie- 
Viedeň, Budapešť, Sofia. Súd na ochranu štátu 17. júla 1929 ho v neprítomnosti odsúdil na trest smrti. V 
Taliansku koncom roku 1930 založil organizáciu UHRO (USTAŠA- Chorvátska revolučná organizácia) s 
cieľom vytvoriť za pomoci Talianska samostatné Chorvátsko. V roku 1931 založil prvý výcvikový tábor v 
Bovenne a neskôr aj ďalšie v Taliansku a Maďarsku. Ustaša sa podieľala na organizácii atentátu na kráľa 
Alexandra v r. 1934, ktorý vykonal Vlado Černozemski z VMRO (Vnútromacedónska revolučná organizácia). 
Pod tlakom Francúzska ho talianske orgány internovali až do r.1936. Po podpise taliansko-juhoslovanskej 
dohody 1. apríla 1937 boli na talianskom území rozpustené ustašovské tábory a Pavelić opätovne internovaný až 
do roku 1939. Dňa 15. apríla 1941 sa vrátil do Záhrebu a prevzal ako "poglavnik" (vodca) vedenie Nezávislého 
štátu Chorvátsko. Dňa 6. mája 1945 opustil Záhreb a zdržoval sa v Rakúsku, neskôr v Taliansku. V r. 1956 
pobýval v Argentíne. Po neúspešnom atentáte, ktorý na neho spáchal srbský emigrant Blagoje Jovović 10. júna 
1956 v Lomas del Palomar odišiel z Argentíny a usadil sa vo Španielsku. Zomrel v Madride 28.decembra 1959.      
113 Slovák, 3. apríl 1941 "Berlín: nezáleží na slovách, ale na činoch"; Slovák 4. apríl 1941 "Wilhelstrasse k 
chorvátskej otázke"  
114 Slovák, 1. apríl 1941, "Juhoslávia mobilizuje" 
115 Slovák, 1. apríl 1941, "Juhoslávia mobilizuje" 
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v spoločnom štáte na základe rovnoprávnosti, takže nie oni, ale srbskí šovinisti by boli na 

vine, keby sa toto spolunažívanie ukázalo nemožným. V Chorvátsku sú pevne odhodlaní 

...belehradské rozhodnutia....považovať za nezáväzné pre chorvátsky národ ".116  

       Začiatkom apríla denník Slovák uverejňuje informácie z nemeckých zdrojov o 

juhoslovanských žiadostiach o pomoc, ktorými sa obrátili na Spojené štáty a Britániu. Slovák  

interpretuje tieto aktivity ako ďalší dôkaz juhoslovanského nepriateľstva a spochybňuje reálnu 

možnosť pomoci Juhoslávii zo strany západných veľmocí.117 Juhoslovanské vedenie v 

ťažkom položení sa obrátilo aj na ZSSR a v skorých ranných hodinách 6. apríla 1941 došlo k 

podpisu sovietsko-juhoslovanského paktu o priateľstve. Slovák o tom informoval 8. apríla 

1941.118   Toto gesto však už nič nemohlo zmeniť na situácii. 

  

Útok na Juhosláviu 6. apríla 1941 

 

     Dňa 6. apríla 1941 v skorých ranných hodinách nemecké letectvo podniklo letecký útok na 

Belehrad. Pri bombardovaní zahynuli tisíce ľudí.119 Celkovo počas bombardovania od 6. do 

12. apríla 1941 dopadlo na Belehrad 440 ton zápalných a trieštivých bômb.120 Nemecké 

letectvo bombardovalo aj mestá Sarajevo, Podgoricu, Mostar.121 Podľa smernice č. 25, ktorú 

vydal A. Hitler 27. marca 1941 mali nemecké vojská postupovať od rakúskych a bulharských 

hraníc na Belehrad. Hlavný prúd nemeckého vojska tvorili 1. a 2. skupina 12. armády pod 

velením poľného maršala W. Lista,  mali za úlohu útokom smerom od Bulharska preseknúť 

juh krajiny Vardarskou dolinou a  zabrániť tak možnému ústupu juhoslovanskej armády na 

juh. Už nasledujúci deň 7.apríla 1941 sa im podarilo obsadiť Skopje a do 10.apríla celú 

Macedóniu. Dňa 9. apríla 1941 3. skupina (tanková) 12.armády pod velením generála E. von 

Kleista obsadila Niš. Dňa 10.apríla 1941 prešla do ofenzívy aj 2. armáda pod velením 

generála M. von Weichsa a obsadila Záhreb. Dňa 11. apríla zahájili ofenzívu aj 2.talianska 

armáda a 4.skupina 12.nemeckej armády smerom z rumunského Banátu a taktiež maďarské 

                                                 
116 Slovák, 1. apríl 1941, "Juhoslávia mobilizuje" 
117 Slovák, 2. apríla 1941, Eden v Belehrade; Slovák 1. apríl 1941, "Juhoslávia mobilizuje"; tamtiež "Roosevelt 
morálne podporuje nový kurz v Belehrade" 
118 Slovák, 8. apríl 1941, "Sovietsko- juhoslovanský pakt o priateľstve" 
119 údaje sa rôznia, časť autorov udáva číslo 17 000 -napr. GLENNY, M.: Balkán; ČEJKA, E. Hrozby a naděje 
/válečná léta 1939- 1941,  Praha 1979 - kým PIRJEVEC c.d. uvádza len 2000 ľudí; PELIKÁN, J.: Srbsko za 
druhé světové války: okupace, odboj, revoluce. In: Dějiny Srbska, Praha 2005, s. 389 -udáva číslo 3000 ľudí 
120 Историjа борбе над Београдом. In. www. svetskirat.net/istorija/borbe_nad_beogradom.htm - (28.5. 2008)  
121 Slovák, 8. apríl 1941, "Bombardované letištia"   
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jednotky. Dňa 12. apríla 1941 padol Belehrad a zvyšky juhoslovanskej armády sa stiahli k 

Sarajevu.122   

    Slovák priniesol informácie o útoku na Juhosláviu až v utorok 8. apríla 1941, vzhľadom na 

to, že útok sa začal v nedeľu ráno nestihol o tom informovať v nedeľnom vydaní a v pondelky 

nevychádzal.123 V Slováku z 8. apríla bol uverejnený komentár k udalostiam, v ktorom boli 

zhrnuté všetky dôvody nemeckého útoku. Podľa denníka Slovák: "Ukázalo sa, že v Juhoslávii 

rozhodujú iné sily a nie tie, ktoré chceli zabezpečiť jej pokoj a mier. Ukázalo sa, že anglický 

vplyv je na určité kruhy taký, že sa mu štát nemôže vyhnúť...samozvanci Juhoslávie sa 

rozhodli pre inú cestu v medzinárodnej politike a nie pre tú, ku ktorej sa zaviazali jej legitímni 

zástupcovia vo Viedni... Potom sa už veci vyviňovali rýchlosťou dnešných časov: prišla 

všeobecná mobilizácia, prenasledovanie príslušníkov národnostných menšín, najmä Nemcov, 

opevňovanie hraníc, pohraničné incidenty a čo viac, nadväzovanie stykov s anglickým a 

gréckym vojskom, zrážky, demonštrácie a iné udalosti, ktoré jasne hovorili, kam veci spejú. 

...A už teraz jasný je výsledok nemeckej akcie na Balkáne . Tento výsledok nemôže a nebude 

inakší ako definitívna porážka Anglicka na Balkáne".124 Komentár uzatvára Slovák 

konštatovaním, že zodpovednosť za obete padá na tých čo dali prednosť boju za anglické 

záujmy. 

      Vo svojom spravodajstve o balkánskom ťažení priniesol Slovák aj oficiálne nemecké 

vyhlásenie.  V úvode vyhlásenia sa tvrdí, že cieľom posledného zúfalého pokusu Anglicka o 

záchranu, bolo vytvorenie frontu proti Nemecku na Balkáne, naproti tomu Nemecko sa vždy 

snažilo uchrániť Balkán od vojny a pokračuje: "Pád Stojadinovićovej vlády v roku 1939 

pravda, skoro ukázal, že v tomto štáte pracovali sily, ktoré si určili za cieľ, opustiť cestu 

vyrovnania a priateľstva s Nemeckom a vrátiť sa k bývalej zahraničnej politike Juhoslávie".. 

Podľa nemeckého vyhlásenia zverejneného v Slováku nález tajných dokumentov v La Charité 

počas ťaženia vo Francúzsku odhalil, že Juhoslávia od leta 1939 robila dvojtvárnu politiku, 

keď tajne spolupracovala so Spojencami. Tajné dokumenty svedčia o tom, že keď sa 

Francúzsko ešte pred vojnou pripravovalo zostavenie expedičného zboru v Levante, 

kontaktovalo aj Juhosláviu. Po vypuknutí vojny Juhoslávia podporovala transporty pre 

spojencov, a intenzívne si s nimi vymieňala správy. Juhoslávia vyslala styčného dôstojníka do 

hlavného stanu francúzskej  expedičnej armády v Levante. Ešte po porážke Francúzska 11. 

júna 1940 juhoslovanské oficiálne miesta ubezpečovali francúzskeho vyslanca, že keď sa 

                                                 
122 ČEJKA, E.: Hrozby a naděje /válečná léta 1939- 1941/, s. 162- 164, Praha 1979 
123 V pondelky vydávané špeciálne vydanie Slovák pondelník nie je zahrnuté do tejto práce 
124 Slovák, 8. apríl 1941,"Zodpovedný Belehrad a Londýn"  



 

 

173 

karta obráti stanú si po boku Francúzska. Dňa 25. marca 1941 síce juhoslovanskí 

predstavitelia podpísali pristúpenie k paktu, ale ako sa tvrdí vo vyhlásení: "Na túto historicky 

jedinečnú šancu, ktorá sa poskytla štátu, ktorý svoju existenciu ďakoval výlučne 

versailleskému systému a jeho nedbaniu samourčovacieho práva národov, klika sprisahancov 

v Belehrade dala teraz odpoveď, ktorú treba označiť za práve takú hlúpu ako zločineckú...Sú 

to tí istí chýrni sprisahanci, ktorých teroristické akcie odvždy robili Balkán neistým, ktorí sa 

nezľakli ani kráľovrážd a ktorí v roku 1914 sarajevskou vraždou rozpútali svetovú vojnu a tak 

už raz na ľudstvo priniesli nevysloviteľné nešťastie. Uchopením moci touto sprisahaneckou 

klikou odhodil však Belehrad definitívne svoju masku. ... v posledných dňoch prenasledovanie 

všetkého nemeckého nadobudlo rozsahu, ktorý oživuje spomienky na najhoršie časy 

prenasledovania Nemcov v Poľsku. ....Ríšska vláda nie je ochotná dlhšie prizerať a trpieť 

tieto výčiny zločineckej kliky v Belehrade.. ".125 

       V podobnom duchu sa nieslo aj  vyhlásenie Talianska, uverejnené v Slováku, v ktorom sa 

konštatovalo, že od pádu Stojadinovićovho kabinetu sa Juhoslávia vrátila k politike 

nepriateľstva a to aj napriek jej prístupu k paktu. 126 

       Úlohou slovenskej propagandy bolo odôvodniť pred slovenskou verejnosťou 

oprávnenosť nemeckého útoku na Juhosláviu ako aj správnosť oficiálneho slovenského 

súhlasu s nemeckým útokom. Slovenská tlač mala túto úlohu ľahšiu v tom, že vychádzala zo 

skúseností z medzivojnového obdobia, ktoré zbližovali Slovákov s Chorvátmi. Zdôrazňovala 

sa blízkosť dvoch malých katolíckych slovanských národov utláčaných väčšími slovanským 

"bratmi". Porážka Juhoslávie bola prezentovaná ako nutná podmienka oslobodenia 

Chorvátov.  

       V informovaní a komentovaní Slováka je badateľná snaha zahladiť, alebo vyrovnávať 

nepríjemný dojem z útoku na Juhosláviu aj tým, že prináša správy o pokračovaní násilností 

páchaných Srbmi proti menšinám.127 Odsudzuje sa aj bombardovanie bulharských miest Sofie 

a Kjustendilu juhoslovanským letectvom, pričom sa zvýrazňuje že obeťami sa stali nevinní 

ľudia vrátane žien a detí. Zdôrazňujú sa bulharské vyhlásenia, o tom, že Bulharsko 

nezaútočilo na Juhosláviu. Je pravdou, že síce Bulharské vojská sa priamo neúčastnili útoku, 

ale na druhej strane Bulharsko poskytlo Nemcom nástupný priestor pre nemecký útok. Z 

bulharského územia smeroval jeden z hlavných prúdov agresie. Juhoslávia tým považovala 

Bulharsko za nepriateľa a tým aj za legitímny terč. Podobne to bolo v prípade Maďarska. 

                                                 
125 Slovák, 8. apríl 1941, "Vyhlásenie ríšskej vlády o Juhoslávii" 
126 Slovák, 8. apríl 1941, "Úradné vyhlásenie talianskej vlády" 
127 Slovák, 8. apríl 1941,"Srbské beštiality na príslušníkoch národnostnej skupiny" 
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Slovák doslovne uvádza, že "nepriateľské lietadlá" bombardovali Villany, Päťkostolie, 

Segedín.128 Hoci ťažko možno predpokladať vzhľadom na slovensko-maďarský pomer nejakú 

obzvlášť veľkú solidaritu Slovákov s maďarskými stratami. Ostreľované bolo  mesto Oršova, 

bombardované boli aj  Oradea a Temešvár v Rumunsku.129 Pri informovaní o bombardovaní 

Belehradu sa zdôrazňuje, že Nemci bombardujú len vojensky dôležité objekty. Na rozdiel od 

informovania o bombardovaní miest v Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku sa nedozvedáme 

nič o obetiach. Taktiež sa zdôrazňuje dobré zaobchádzanie so zajatcami z juhoslovanskej 

armády. Nemci bojujú podľa Slováka len proti "srbskej šovinistickej klike", proti "pozíciám 

anglosaskej plutokracie", "belehradskej šovinistickej klike" čím sa má bagatelizovať rozsah 

utrpenia civilného obyvateľstva. Otupiť ostrie prípadného odporu verejnosti motivované 

slovanskou vzájomnosťou majú zrejme aj pronemecké prejavy slovanského Bulharska. 

Prejavy ľudí v Bulharsku, ktoré zaznamenal Slovák sú, jednoznačne antisrbské, majúce svoj 

pôvod ešte v balkánskych vojnách. V prvý deň útoku na Juhosláviu podľa Slováka sa mládež 

v Sofii zhromaždila a tiahla mestom prejavujúc svoje nadšenie.130 Slovák prevzal aj 

informácie z bulharského denníka Zora o tom, že "bulharské" obyvateľstvo Macedónie vítalo 

nadšene Nemcov s kvetinami.131 Aj v tomto prípade vidíme posun v rámci propagandy. 

Slovák v čase vstupu bulharskej armády na územie Macedónska zdôrazňuje bulharskosť 

obyvateľstva tohto regiónu a vstup okupačnej armády interpretuje ako osloboditeľskú misiu. 

Zmienky o Macedóncoch sa vytratili podobne ako predtým zmienky o Slovincoch.  

        Počas útoku na Juhosláviu sa zaktivizovali chorvátske separatistické skupiny. Slovák 

informoval o tom, že zaslali žiadosť o pomoc Hitlerovi.132 Posolstvo Mussolinimu, v ktorom 

vyjadril očakávanie talianskej pomoci v boji za slobodu Chorvátska poslal aj "vodca 

národného chorvátskeho hnutia"- A. Pavelić.133 Svoj postoj k Juhoslávii demonštrovali 

Chorváti vo Viedni. Podľa informácií, ktoré uverejnil Slovák, asi 300 Chorvátov sa zišlo pred 

budovou ríšskeho miestodržiteľa vo Viedni. Odovzdali tam žiadosť "vodcovi", "aby 

napomáhal Chorvátom pri zriadení samostatného, slobodného a nezávislého Chorvátska".134 

Prejavom chorvátskeho postoja boli aj prípady dezercie z juhoslovanskej armády.135 Jednému 

                                                 
128 Slovák, 8. apríl 1941, "Bombardované maďarské mestá" 
129 Slovák, 8.apríl 1941, v blízkosti miest Päťkostolie, Segedín, Oradea a Temešvár mala Luftwaffe svoje 
dočasné bázy na, ktorých sa zoskupovali letecké zväzy smerujúce na Juhosláviu- pozri: 
www.svetskirat.net/istorija/borbe_nad_beogradom.htm - (20.5. 2008)  
130 Slovák, 8. apríla 1941, "Nadšené prejavy v Sofii" 
131 Slovák, 10. apríl 1941,"V Macedónii vítajú nadšene nemecké oddiely" 
132 Slovák, 8. apríl 1941, "Nemecko za Chorvátsko" 
133 Slovák, 9. apríl 1941, "Dr. Pavelić, poslal Ducemu posolstvo" 
134 Slovák, 10. apríl 1941, "Protisrbský prejav chorvátskych nacionalistov vo Viedni" 
135 Slovák, 3. apríl 1941 
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prípadu sa obšírnejšie venoval aj Slovák. Článok sa týka preletu chorvátskeho pilota so 

svojim lietadlom  na nemeckú stranu, kde pristál na nemeckom letisku s tým, že je priateľ a 

nechce bojovať za anglické záujmy. Slovák uverejnil jeho výpoveď "Všetci sme chceli k 

Nemcom, vyhlásil a dôrazom, nijaký Chorvát nebude bojovať dobrovoľne proti Ríši, ktorá 

jediná nám prinesie túženú slobodu spod srbského tyranstva. Národu, ktorý ako srbský sa dal 

strhnúť k zrade mocnosti Osi a stal sa služobníkom britskej politiky, nijaký Chorvát s dobrým 

svedomím nemôže slúžiť".136  

     Ešte počas balkánskeho ťaženia sa objavovali v Slováku informácie prevzaté z nemeckých 

zdrojov hovoriace o pozadí vypuknutia vojny. Jednalo sa o informácie o zaangažovaní 

britských tajných služieb do organizácie prevratu a financovanie predstaviteľov jednotlivých 

strán a dôstojníckeho zboru britskými službami.137 Napríklad článok Zo zákulisia srbskej 

politiky , v ktorom Slovák uvádza: "Z tunajších dobre informovaných diplomatických kruhov 

oznamujú tieto zaujímavé podrobnosti o udalostiach, odohravších sa v minulých týždňoch za 

kulisami v Belehrade: Britský vyslanec v Juhoslávii sir Ronald  Campbell prehral britskú 

partiu v Belehrade okolo 10. marca, načo ho povolali do Anglicka kde mal viaceré dlhšie 

rozhovory s anglickým zahraničným ministrom Edenom a námestníkom anglického 

generálneho štábu Dillom.  .... Hneď po Campbellovom návrate do Belehradu odcestovali ta 

a do iných miest v Juhoslávii viacerí zástupcovia britskej Inteligence Service povolaní 

napochytre z Káhiry. Práca Secret service prejavila sa veľmi skoro vo vyostrení politickej 

situácie a rôznymi demonštráciami a nepokojmi".138 Otázky okolo zaangažovania Británie do 

prevratu v Belehrade už boli podrobené výskumu aj v britských archívoch a ich výsledky 

publikované.139   

 

      Jednalo sa ďalej o dokumenty, ku ktorým sa Nemci dostali po porážke Francúzska, a ktoré 

uverejňovali v takzvaných Bielych knihách.140 Tieto dokumenty dokazujú, že juhoslovanské 

                                                 
136 Slovák, 10. apríl 1941, "Chorváti nechcú bojovať proti Ríši" 
137 Slovák, 8. apríl 1941,  "Zmätky v Juhoslávii"; Slovák 12. apríl 1941"Arzenál Secret Service v Skoplji" 
138 Slovák, 3. apríl 1941 s. 2., "Zo zákulisia srb. politiky" 
139 Pracovníci Special Operations Executive (Organizácia špeciálnych služieb), vytvorenej premiérom 
Winstonom Churchillom na vykonávanie diverzných akcií v Európe, boli v tesnom kontakte s predstaviteľmi 
Srbskej agrárnej(poľnohospodárskej) strany, Nezávislej demokratickej strany a niektorými príslušníkmi 
generálneho štábu. Všetci títo dostávali od leta 1940 od SOE pravidelnú finančnú podporu. Koncom roku 1940 
vydal W. Churchill pokyn ministrovi pre vojnovú blokádu H. Daltonovi, ktorý mal na starosti činnosť SOE, na 
začatie akcie v Juhoslávii majúcej za cieľ zvrhnutie vlády a jej vystriedanie probritským kabinetom.- viď 
TEJCHMAN, M.: Britská politika v Jugoslávii a vojenský převrat z 27. 3. 1941. In. Slovanský přehled, č. 3, 
1981, s. 261- 269. 
140 Slovák, 9. apríl 1941 "Nemecká biela kniha č. 7 Nezodpovednosť Atén a Belehradu nesie vinu za balkánsku 
vojnu" 
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vedenie napriek oficiálnemu pronemeckému kurzu, neprestávalo komunikovať so 

Spojencami..141 

 

     Vznik Chorvátska 

 

       Nemecká armáda dňa 10. apríla 1941 vo večerných hodinách obsadila Záhreb. Slovák o 

tejto udalosti uverejnil krátku správu: "Hlavné veliteľstvo brannej moci oznamuje: Nemecké 

pancierové vojská 10. apríla večer za jasotu záhrebského obyvateľstva vtiahli do hlavného 

mesta Chorvátska".142 Súčasne generál Slavko Kvaternik143 vyhlásil Nezávislý štát 

Chorvátsko. Kvaternik vyzval Chorvátov prostredníctvom záhrebského rozhlasu, aby sa 

pripravili na príchod Pavelića a svoje domy vyzdobili chorvátskymi zástavami.144 Slovenská 

republika deň predtým prerušila na žiadosť Joachima von Ribbentropa diplomatické styky s 

Juhosláviou145, pričom slovenský chargé d´affaires J. Cieker sa na Slovensko vrátil už 7. 

apríla 1941.146 Odôvodnenie tohto kroku bolo uverejnené v Slováku: "Hoci Juhoslávia 

pôvodne pristúpila k Paktu troch mocností, čo svojim podpisom na protokole potvrdil legálny 

zástupca Juhoslávie, po štátnom puči dobrodružných elementov zaujala Juhoslávia 

nepriateľské stanovisko voči Nemecku. Slovenská vláda v dôsledku toho považovala za 

potrebné prerušiť dnes diplomatické styky s Juhosláviou".147 Kvaternikovo vyhlásenie 

samostatnosti bez účasti Pavelića, ktorý bol v tom čase ešte v Taliansku bolo v Slováku 

interpretované tak:, "... že Dr. Ante Pavelić v dohode s Führerom Veľkonemeckej ríše, obnovil 

na celom historickom a etnografickom území Chorvátsky štát. Moc na tomto území prevzal 

generál Kvaternik".148 V skutočnosti za tým možno vidieť súperenie dvoch prúdov 

                                                 
141 Slovák, 11. apríl 1941, s. 4., "Aká bola predohra" 
142 Slovák, 11. apríl 1941, "Nemecké vojsko v Záhrebe "   
143 Kvaternik, Slavko (1878- 1947) Absolvent vojenskej akadémie, počas prvej svetovej vojne pôsobil v 
rakúsko-uhorskej armáde, kde dosiahol hodnosť podplukovník. V roku 1918 úspešne velil chorvátskym 
oddielom bojujúcim v Medzimurí proti maďarským jednotkám. V roku 1921 penzionovaný. Aktivizuje sa v 
Chorvátskej strane práva, neskôr v hnutí Ustaša. Po atentáte na kráľa Alexandra Karadjodjevića v roku 1934 bol 
internovaný v Čiernej Hore. Dňa 10. apríla 1941 vyhlasuje vznik Nezávislého štátu Chorvátsko a do príchodu A. 
Pavelića vytvára dočasnú vládu-  Chorvátsku štátnu radu. Vzájomná rivalita s A. Pavelićom vyústi do konfliktu, 
po ktorom bol Kvaternik odstavený z politiky. Oficiálne odišiel 5. októbra 1942 na liečenie do Piešťan. Po 
návrate do Záhrebu 22. decembra 1942 už nezastával žiadne funkcie. Odsťahoval sa do Semmeringu, potom do 
Badgesteinu, kde ho v roku 1945 zajala americká armáda, ktorá ho odovzdala juhoslovanským orgánom. Bol 
odsúdený na trest smrti a 13.júna 1947 popravený.  
144 Slovák,12. apríl 1941, "Výzva generála Kvaternika" 
145 MICHELA, M.: Vznik slovenského vyslanectva v Chorvátsku a činnosť Karola Murgaša, chargé d´affaires v 
Záhrebe v roku 1941. In: Slovenská republika 1939- 1945 očami mladých historikov II. 
146 PEJS, O.: Na okraj dodávky zbraní do Chorvatska v roce 1942. In: Historie a vojenství, č.2, 1996, s. 56-73. 
147 Slovák, 10.apríl 1941 
148 Slovák, 12. apríl 1941, "Chorvátsko samostatným štátom" 
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(pronemeckej a protalianskej orientácie) a samotný vzťah oboch protagonistov neskôr vyústil 

do otvorenej rivality, ukončenej Kvaternikovým odchodom z politickej scény. 

      Vyhlásenie samostatnosti Chorvátska bolo privítané slovenským vedením radostne, 

príkladom je článok Pozdrav Chorvátom, v ktorom sa píše: " Spravodlivé koleso dejín krúti sa 

svojím nezadržiteľným a vymedzeným smerom. Národy, ktoré  nevedeli pochopiť zmysel 

spravodlivosti a ľudskosti, keď sa po roku 1918 dostali na povrch, po dvadsiatich rokoch 

dejinné sily Európy prinucujú ich k ťažkému  pokániu. Spor poľsko-ukrajinský, spor česko- 

slovenský a nakoniec spor srbo-chorvátsky boli rozuzlené tak, že podceňované, 

znehodnocované a vo svojom vývoji znemožňované súčiastky týchto štátov sa dožili splnenia  

svojich snov.... Ukázalo sa, že márne boli pokusy Belehradu, ktorý si len v kritické dni 

upovedomoval neľudskosť svojho pokračovania voči Chorvátom a márne boli i snahy tých 

jednotlivcov, ktorí sa v rámci bývalého štátu usilovali vyriešiť srbo-chorvátsky spor. Už bolo 

neskoro. Chorvátsky národ, roztrpčený do krajnosti nad srbskou neústupnosťou, nemohol 

zastať napol ceste..." Ako pokračuje Slovák, Chorváti sa snažili usmerniť vývoj štátu, ale 

nenachádzali pochopenie vládnucich kruhov oslnených mocou čo sa im dostala po roku 1918 

a "Belehrad tvrdošijne vytrval na svojom pudovom odpore kultúrne i hospodársky 

vyspelejšiemu chorvátskemu národu ...Dnes z Juhoslávie ostávajú len trosky a z týchto trosiek 

vyrastá samostatné Chorvátsko, aby sa ako plnoletý člen mladých národov pripojilo k 

budovaniu Európy, pre ktorú nebolo dosť pochopenia v Belehrade. ... Slobodnému 

chorvátskemu národu k novému životu posielame mnoho srdečných pozdravov. Spolu sme 

cítili v utrpení, budeme spolu cítiť i v chvíľach radosti, ktorá sa dnes rozlieha po všetkých 

krajoch slobodného Chorvátska".149 

     Ešte väčšiu radosť prejavoval denník Slovák po uznaní Chorvátska Nemeckom, 

Talianskom a Slovenskom: "Správa, že Slovensko uznalo samostatné Chorvátsko, bola hneď 

vysielaná rozhlasom. Správa vyvolala na celom Slovensku veľké nadšenie a na viacerých 

miestach HG usporiadala srdečné manifestácie, ktoré boli hlavným veliteľom HG povolené 

hneď po vyhlásení samostatného Chorvátska".150 K nastúpeným gardistom prehovoril 

prostredníctvom rozhlasu hlavný veliteľ Hlinkovej Gardy Alexander Mach. V jeho prejave 

publikovanom v Slováku odznelo: "Chorvátsko v boji za slobodu najväčšieho nepriateľa 

malo proti sebe vo vedúcej klike práve toho národa, ktorý sa pyšne nazýval slavianskym a 

ktorý v slavianstve videl titul na prenasledovanie Chorvátov.... Podobne ako slovenský štát, i 

chorvátsky zrodil sa z boja a z utrpenia. Slovenský národ ako vždy v minulosti, i v ťažkých 

                                                 
149 Slovák, veľká noc 1941, "Pozdrav Chorvátom" 
150 Slovák, 16. apríl 1941, "Veľká radosť na Slovensku" 
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chvíľach vyvrcholenia chorvátskeho boja odhodlaný bol podať dôkaz úprimného priateľstva k 

chorvátskemu národu. Čo bolo v skromných slovenských silách to urobilo, aby chorvátskym 

priateľom prispel v boji za samostatnosť".151 Dňa 16. apríla 1941 sa vrátil A. Pavelić do 

Chorvátska. Slovák v svojej reportáži informuje o jeho privítaní.152 Už nasledujúci deň Slovák 

priniesol zloženie novej chorvátskej vlády, ktoré prostredníctvom rozhlasu oznámil Ante 

Pavelić.153 Slovák uverejnil aj pozdravný telegram prezidenta J. Tisa chorvátskemu vodcovi 

A. Pavelićovi, v ktorom sa píše: "Naša radosť nad konečným víťazstvom chorvátskeho 

oslobodzovacieho boja podobá sa onej, ktorú sme sami prežívali pred dvoma rokmi. Prosím 

Vašu excelenciu, aby ste prijali moje najúprimnejšie blahoželanie pre Vašu osobu ako aj 

najlepšie želanie pre chorvátsky národ, ktorý je tak úzko spriatelený so Slovákmi".154 

 

     Slovenské bezpečnostné opatrenia počas balkánskeho ťaženia 

 

     S balkánskym ťažením súvisia aj články, ktoré sa objavili v tomto čase v Slováku.     

Slovák informoval, že 10. apríla 1941 bolo vyhlásené na celom území Slovenskej republiky 

zatemnenie.155 Toto a ďalšie bezpečnostné a protipožiarne opatrenia ako aj zriaďovania 

protileteckých krytov156 súviseli s vojnou na Balkáne.  Slovenskú vláda ich zaviedla 

preventívne, pretože počítala s možnosťou, že slovenské územie sa môže stať terčom 

leteckých útokov zo strany anglického, juhoslovanského a dokonca aj gréckeho letectva. Po 

porážke Juhoslávie sa v Slováku objavil článok Slovenské vzdušné zbrane za vojny proti 

Juhoslávii, v ktorom podplukovník generálneho štábu Emil Novotný objasňuje činnosť 

slovenských ozbrojených zložiek počas balkánskeho ťaženia. Tieto informácie sa objavujú až 

s odstupom času, lebo tlač nemohla uverejňovať správy týkajúce sa presunov a činnosti 

armády počas vojny.157 Podplukovník E. Novotný píše, že okrem pasívnej obrany 

spočívajúcej v zatemnení a ostatných opatreniach, Slovensko uviedlo do pohotovosti aj 

protilietadlovú obranu, letectvo a vzdušné spravodajstvo, ktoré malo na starosti tzv. hlásnu 

službu čiže hliadky, ktoré mali sledovať prípadné narušenie vzdušného priestoru Slovenskej 

                                                 
151 Slovák, 17. apríl 1941,"Hlinkova garda pozdravila Chorvátsky štát" 
152 Slovák,17. apríl 1941,"Triumfálne vítanie Dr. Pavelića v slobodnom Chorvátsku" 
153 Slovák,  18. apríl 1941,"Prvá chorvátska vláda zostavená"  
154 Slovák, 17. apríl 1941, "Pozdrav prezidenta Dr. Jozefa Tisa šéfovi chorvátskej národnej vlády Dr. Pavelićovi" 
155 Slovák, 11. apríl 1941,"Zatemnenie na území celej Slovenskej republiky"   
156 Slovák, 16. apríl 1941,"Protiletecké úkryty" 
157 na informácie tohto druhu sa vzťahovalo Úradom propagandy uvalené embargo zakazujúce v tlači 
uverejňovať správy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť štátu- pozri: KÁRPÁTY, V.: Reakcie ľudáckej tlače na 
SNP. In. Zborník Zjednocovanie antifašistických síl na Slovensku v roku 1943, Vznik a činnosť ilegálnej SNR. 
s. 145- 151. Múzeum SNP, 2005  
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republiky. Ako tvrdí E. Novotný "Ak by neboli bývali na stráži naše vzdušné zbrane a 

zatemnenie, mohlo dôjsť k bombardovaniu, lebo hlásna služba zistila dovedna 22 prípadov 

náletu nepriateľských letúnov nad naše územie, respektíve do blískosti našich hraníc. Na 

podklade hlásení od ústredne hlásnej služby, štartovali naši stíhači v 20 prípadoch proti 

nepriateľovi. V dôsledku toho podarilo sa cudzie lietadlá zahnať prv, než mohli u nás 

bombardovať".158... Článok E. Novotný uzatvára v propagandistickom duchu velebiacom 

zásluhy slovenskej armády- ochrankyne vlasti. Slovensko poskytlo voľný prechod a transport 

nemeckých vojsk svojím územím, ale priamo sa do útočných operácií nezapojilo. Vyskytli sa 

informácie aj o tom, že premiér a minister zahraničných vecí V. Tuka podal návrh na vyslanie 

vojenského kontingentu proti Juhoslávii, toto však bolo zamietnuté.159  

 

Kapitulácia Juhoslávie 

 

       Juhoslávia nebola schopná klásť výraznejší odpor. Už jedenásty deň od začiatku 

nemeckého útoku bola v budove bývalého československého vyslanectva v Belehrade 

podpísaná kapitulácia juhoslovanskej armády. Juhoslovanskú stranu na tomto akte zastupovali 

náčelník generálneho štábu generál Danilo Kalafatović, generál Radivoje Janković a bývalý 

minister zahraničia A. C.- Marković, ktorí podpísali podmienky predložené veliteľom 

2.armády Generálom M. von Weichsom.160 Slovák uverejnil o kapituácii krátke oznámenie, v 

ktorom ešte spresnil, že ukončenie bojov v Juhoslávii bolo dohodnuté na 12.hodinu 

nasledujúceho dňa, čiže 18. apríla 1941.161 

     Kráľ a vláda emigrovali do zahraničia na území Juhoslávie sa skončila jedna etapa. Po 

kapitulácii juhoslovanskej armády a faktickom zániku Juhoslávie sa na stránkach denníka 

Slovák začali objavovať jednak sumarizačné hodnotenia priebehu vojny ako aj dohady a vízie 

ďalšieho usporiadania tohto územia.  

     V úvodníku O bývalej juhoslovanskej armáde  sa Slovák vracia k príčinám rýchlej srbskej 

porážky. V úvode oceňuje statočnosť srbského vojaka z 1. svetovej vojny, avšak to ako tvrdí 

Slovák na víťazstvo nestačilo. Pomenúvajú sa príčiny porážky juhoslovanskej armády. Za 

jednu z nich považuje to, že srbské armádne velenie bolo po prvej svetovej vojne natoľko 

uspokojené svojimi úspechmi, že podcenilo nové, progresívne metódy vo vojenstve. 

                                                 
158 Slovák,  23. apríl 1941, " Slovenské vzdušné zbrane za vojny proti Juhoslávii"  
159 RYCHLÍK, J.: Politická situácia v Európe a na Slovensku v rokoch 1941- 1943 v správach bulharských 
diplomatov. In. Historický časopis, 2, 1999, s. 265- 305. 
160  www.svetskirat.net/istorija/katastrofa.htm - (18. 5. 2008) 
161 Slovák, 19. apríl 1941,"Správa nemeckej brannej moci"  
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Vzdelanie štáb získaval na kurzoch vo Francúzsku. Francúzska obranná koncepcia však 

zlyhala v strete s modernou nemeckou armádou. Juhoslovanská armáda sa nestihla 

preorientovať na moderný spôsob vedenia vojny a dodáva: "Okrem toho skúsenosti z prvej 

mobilizácie ukázali, že aj organizácia je veľmi slabá. Tak sa stalo, že narukovaní záložníci 

zostávali celé dni bez prístrešia a zaopatrenia, odhliadnuc od politických ťažkostí pri 

mobilizácii v Chorvátsku, ktoré miestami viedli ku krvavým zrážkam". Ako ďalšie príčiny 

porážky udáva denník Slovák to, že Juhoslávia nemala vlastný zbrojný priemysel. Mala 

zastaralé letectvo a zlú dopravnú infraštruktúru. Tieto nepriaznivé faktory nedokázal zvrátiť 

ani terén vhodný na obranu. Za najzávažnejšiu skutočnosť majúcu podiel na porážke považuje 

však to: "že len mizivá časť juhoslovanských národov bola ochotná bojovať za srbskú vec, 

ktorú po ťažkých vnútropolitických bojoch minulosti okrem Srbov nikto nepovažoval za 

svoju".162  

     Otázke usporiadania po vojne sa venuje článok Čoskoro príde na rad aj teritoriálne 

usporiadanie. V článku sa avizuje, že sa blíži čas keď sa bude rokovať o zmenách hraníc po 

porážke Juhoslávie a naznačuje, že bude vedené na úkor Srbov, ktorí budú vylúčení z týchto 

rokovaní.163  

 

      Denník Slovák v období 1939-41 venoval veľkú pozornosť juhoslovanskej problematike. 

Trvalý záujem budila otázka srbsko-chorvátskej dohody a s tým súvisiace preusporiadanie 

vnútrojuhoslovanských pomerov v prospech Chorvátov, ktorým denník vyjadroval sympatie. 

Dôležitou bola aj otázka zahraničnopolitickej orientácie Juhoslávie a očakávanie jej 

definitívneho rozhodnutia o pristúpení k paktu. Aj s ohľadom na nemecké záujmy denník 

Slovák v danom období kontroloval svoje prejavy priazne voči Chorvátom a informovanie o 

Juhoslávii sa nieslo v pozitívnom duchu. Táto línia sa zmenila na nepriateľskú až po prevrate 

v Belehrade 27. marca 1941. Celý začiatok roku 1941 sa niesol v znamení očakávaného  

pristúpenia Juhoslávie k Paktu troch mocností. Tento rok bol z hľadiska skúmaného obdobia 

najbohatší na spravodajstvo. Hlavne po podpise prístupu k Paktu 25. marca 1941 bola 

Juhoslávia pertraktovaná, často celostranovo na titulnej strane. V danom období okrem 

malých správ a informatívnych článkov boli časté aj rozsiahlejšie komentáre, týkajúce sa 

jednak zahraničnopolitickej situácie, jednak jej vnútropolitického diania. V interpretácii 

denníka Slovák bola porážka a rozpad Juhoslávie hodnotená ako jednoznačný krach 

                                                 
162 Slovák,  17. apríl 1941, "O bývalej juhoslovanskej armáde"  
163 Slovák, 18. apríl 1941, "Čoskoro príde na rad aj teritoriálne usporiadanie" 
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dvadsaťročného projektu ideológie juhoslovanstva. Tento projekt zlyhal obdobne ako 

čechoslovakizmus z obdobia ČSR. 
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