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Dokument

Správa o priebehu, likvidácii a výsledkoch
reslovakizačnej akcie

1946 – 1949

I. Otázka reslovakizácie

Pri aplikácii Stalinovej definície národa na pomery južného Slovenska zis ujeme, že
na tomto území sme mali a máme ešte i dnes zhruba tri kategórie obyvate stva: 1.)
Slovákov, ktorí pod a všetkých znakov Stalinovej definície patria k slovenskému
národu, 2.) Ma arov, ktorí analogicky sú príslušníkmi národa ma arského a 3.)
medzivrstvu bez určitej národnej príslušnosti. Tejto medzivrstve chybovala dosia
výrazná príslušnos  jazyková a tým aj výrazná príslušnos  k slovenskej alebo ma ar-
skej pospolitosti kultúry. Táto medzivrstva bola do nedávna a je čiastočné ešte i
dnes národne defektná z h adiska výraznej príslušnosti reči a kultúry.

Štúdium asimilačných procesov na južnom Slovenska nás poučuje, že táto
medzivrstva vo svojej prevažnej väčšine je produktom dobrovo nej alebo násilnej
rečovej ma arizácie v pôvodne čisto slovenských, alebo etnicky premiešaných,
pohraničných oblastiach. Svojim historickým vývinom na spoločnom území a v spo-
ločnom hospodárskom živote prislúcha teda táto medzivrstva k národnej pospoli-
tosti slovenskej, vzdialila sa však od nej čiastočnou alebo úplnou výmenou obcova-
cej reči. U príslušníkov meštiackej triedy sa výmena reči doplňovala často aj vedo-
mým prijatím „ma arského národného charakteru“. Z h adiska súhrnu všetkých
znakov, nutných pre nespornú príslušnos  k národu, prichodí konštatova , že táto
medzivrstva na vrchole ma arizačného úsilia pred prvou svetovou vojnou, nebola už
slovenská a ešte ma arská a po 20 ročnom vývine v ČSR nebola už ma arská a
ešte slovenská.

Národnostná politika za predmníchovskej ČSR, s odvolávaním sa na svoju libe-
rálnos  a demokratičnos , ponechala túto národne defektnú medzivrstvu svojmu
osudu. Priamo do národnostnej sféry na južnom Slovensku nezasahovala. V tom
bola proti ma arskej politike národnostného útlaku iste pokrokovejšia.

„Tolerantnos “ čs. národnostnej politiky neposkytla však nijakú výraznejšiu mož-
nos , aby sa masa národnostne labilných a dekoncentrovaných poloasimilantov vrá-
tila k svojmu národu. Ba svojimi nedomyslenými metódami definície národnej prí-
slušnosti, jednostranným vymedzením rečovou príslušnos ou, zbavila státisíce jazy-
kové poma arčených, no ostatnými znakmi k slovenskému národu patriacich, mož-
ností prikloni  sa pri sčítaniach udu aj deklaratórne k svojmu pôvodnému etniku.
Ostáva úradným tajomstvom, že sa pred spracovaním výsledkov sčítania udu z r.
1930 ex offo pozmenila v sčítacích hárkoch asi v 30 - 40.000 prípadoch zapísaná
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slovenská národnos  na národnos  ma arskú a to s tým odôvodnením, že by bol
nevysvetlite ný príliš ve ký vzrast počtu osôb slovenskej národnosti v porovnaní so
štatistickými dátami uhorskými. Mechanickým pridržiavaním sa k takto získaným
štatistickým dátam riadila aj školská, administratívna a cirkevná politika, ktorá
nepripustila nijakú možnos  plynulej disimilácie. Je len prirodzené, že za takýchto
okolností nemala táto medzivrstva dos  predpokladov zbavi  sa svojej národnej
defektnosti. Väčšina z nej vplyvom pokrokovejšej hospodárskej politiky v ČSR sa
duchovne až primkla k štátu a národu, no, pri zdôrazňovaní rečovej odlišnosti tomu-
to príklonu nemohla da  ešte vidite ný výraz.

Iste niet pochybností, že je povinnos ou národa defektnos  časti svojich prísluš-
níkov napravi , ak si táto čas  nápravu žiada. A po oslobodení volanie o definitívne
skoncovanie s národnou labilnos ou bolo masové. Iste tu hrala dôležitú úlohu mož-
nos  zachovania štátneho občianstva osobám slovenskej národnosti pod a ústav-
ného dekrétu č. 33/1945, no, v priebehu reslovakizačnej akcie sa ukázali správny-
mi predpoklady o uvedomelej túžbe širokých más tejto medzivrstvy po definitívnom
uznaní rozhodnutia patri  k slovenskému národu. Domnievam sa, že reslovakizáciu
treba hodnoti  predovšetkým z h adiska prihlasujúcich sa. A z ich h adiska je to pro-
ces definitívneho opúš ania národnej ahostajnosti, je to rozhodnutie s konečnou
platnos ou dotvori  v sebe všetky znaky slovenskosti.

V tomto zmysle nie je teda reslovakizácia nijaký administratívny akt registrácie
žiadnej zmeny národnosti, ale proces kvalitatívneho a kvantitatívneho dotvárania
národa. Je logickým dovŕšením uvedomovacieho procesu, prerušeného a deformo-
vaného vo svojom vývine národnostným útlakom. Je analogický procesu rečechizá-
cie porakúšteného českého úradníctva vo Viedni, reslavizáce poturčených po oslo-
bodení Balkánu, repolonizácie germanizovaných po oslobodení západného Po ska,
reslovenizácie v Julskej krajine at . Vo všetkých týchto procesoch vidíme zavŕšenie
vývinovej tendencie, skoncova  s národnou vratkos ou a neurčitos ou, a koncentro-
va  rozptýlené sily národa pre lepšie využitie pri národnom a udskom napredovaní.

Národná koncentrácia, sledovaná reslovakizáciou, je v úzkom súvise s našou,
cestou budovania socializmu. V terajšej svojej perióde, ako to Stalin zdôrazňuje,
socializmus národy sce uje a dotvára. Dáva možnos  rozkvetu národných kultúr.
Odstraňuje národnú rozptýlenos  a bezvýraznos , ktorá pri doterajších možnostiach
šovinistickej aktivizácie bola často príčinou národnostnej revnivosti.

II. Právny podklad reslovakizácie

S otázkou reslovakizácie sa zaoberal Zbor povereníkov na svojom zasadnutí už
2. apríla 1946. Schválil nasledujúce zásadné smernice:

1.) Osoby t. č. národnosti ma arskej, ktoré sa pri sčítaní udu. v r. 1930 hlásili
k slovenskej národnosti alebo k inej slovanskej národnosti, majú sa poklada  za
osoby národnosti slovenskej.

2.) Taktiež osoby, ktoré sú pôvodom národnosti slovenskej alebo inej slovanskej
národnosti, majú sa poklada  za osoby národnosti slovenskej, ak sa k tejto národ-
nosti hlásia a preukážu svoj slovenský alebo slovanský pôvod.

Predpokladom pre priznanie slovenskej národnosti pod a ods. 2. bolo, že patrič-
né osoby v dobe zvýšeného ohrozenia republiky, teda od 21.mája 1938, svojim cíte-
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ním a činnos ou, sa neprevinili proti záujmom Československej republiky a jej oby-
vate stva.

Nebolo by bývalo preto možné pod a ods. 2 prizna  slovenskú národnos  osobe,
ktorá sa dopustila činu, zakladajúceho skutkovú podstatu zločinu alebo prečinu
pod a zákona na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. z. a n. alebo nariadenia SNR č.
33/1945 Zb. n. SNR; ktorá bola funkcionárom niektorej ma arskej politickej strany
alebo organizácie (tieto sú v smerniciach podrobne vymenované); alej ktorá napo-
máhala ma arizácii zavádzaním ma arských inštitúcií kultúrnych alebo hospodár-
skych, rozširovaním ma arských škôl a ma arskej tlače alebo iným spôsobom.
Sem patria tiež osoby, ktoré na základe verejnej funkcie alebo úradného postavenia
za okupácie vyvíjali nepriate skú činnos  proti osobám slovenskej národnosti, proti
ZSSR a spojencom.

Pri posudzovaní týchto skutočností bolo treba bra  v úvahu, či sa patričná osoba
aktívne zúčastnila boja za oslobodenie Československej republiky so zbraňou v ruke,
alebo či bola pre svoje pokrokové zmýš anie fašistickým režimom prenasledovaná.

Smernice obsahovali podrobné ustanovenia o formálnom postupe pri reslovaki-
zácii obyvate stva a určili kompetenciu úradov. K smerniciam boli pridané aj nie-
ktoré pokyny pre podriadené úrady.

S otázkou reslovakizácie sa zaoberala aj Ministerská rada na svojom zasadnutí
dňa 21. júna 1946 a uzniesla sa na tomto výklade pojmu ma arskej národnosti
pod a ústavného dekrétu č. 33/1945 Sb.:

„Vláda Československej republiky uznáša sa, že za osoby ma arskej národnos-
ti sa pod a ústavného dekrétu č. 33/1945 Sb. o úprave československého štátne-
ho občianstva osôb národnosti nemeckej a ma arskej nepovažujú:

1.) osoby, ktoré sa pri sčítaní udu v roku 1930 hlásili k slovenskej, českej alebo
inej slovanskej národnosti ako i

2.) osoby, ktoré sa k takejto národnosti hlásia dnes a sú slovenského, českého
alebo iného slovanského pôvodu, ak

a) sa vážne neprevinili proti Československej republike alebo proti národu slo-
venskému, a českému,

b) neboli funkcionármi fašistických ma arských politických strán alebo ich orga-
nizácií ani

c) nepomáhali ma arizácii.
Pri posudzovaní skutočností, uvedených v bode 2) písm. b) a c) treba prizera  tiež

k tomu, či sa dotyčná osoba činne zúčastnila boja za oslobodenie Československej
republiky alebo či trpela pod nacistickým alebo fašistickým terorom.

Podrobnejšie smernice na vykonanie tohoto vládneho uznesenia vydá minister
vnútra v súčinnosti tohto s povereníkom vnútra.“

Povereník vnútra na podklade tohto usnesenia vlády a na jeho vykonanie vydal
dňa 17. júna 1946, pod. č, 20.000/I-IV/1-1946 vyhlášku o reslovakizácii obyvate -
stva. Pod a tejto vyhlášky na základe uznesenia vlády o výklade pojmu ma arskej
národnosti pod a dekrétu č. 33/1945 Sb. za príslušníkov slovenskej národnosti
v rámci reslovakizácie sa dňom uverejnenia tejto vyhlášky mohli prihlási :

1.) osoby, ktoré sa pri sčítaní udu v r. 1930 hlásili k slovenskej, českej alebo
inej slovanskej národnosti,

2.) osoby, ktoré sa k takejto národnosti hlásia dnes a sú slovenského, českého
alebo iného slovanského pôvodu ak
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a) nikdy sa neprevinili proti ČSR,
b) neboli funkcionármi fašistických strán alebo organizácií,
c) nepomáhali ma arizácii.
Pod a tejto vyhlášky bolo možné prihlási  slovenskú, českú národnos  u súpiso-

vého komisára na miestnom národnom výbore, alebo okresnom národnom výbor
(správnej komisii) do 1. júla 1946.

Uznesenie vlády (ministerskej rady) zo dňa 21. júna 1946 a vyhláška poverení-
ka vnútra zo dňa 17. júna 1946, č. 20.000/I-/1-1946 tvoria teda základnú normu
pre reslovakizáciu obyvate stva.

Na vykonanie týchto noriem vydala ešte vláda dna 9. augusta 1946 uznesenie,
pod a ktorého príslušné úrady, vybavujúce žiadosti o reslovakizáciu, majú sa riadi  až
do tej doby, než bude známe rozhodnutie mierovej konferencie o československej požia-
davke na pres ahovanie 150.000 Ma arov z Republiky mimo rámca Dohody medzi Čes-
koslovenskom a Ma arskom o výmene obyvate stva, týmito alšími smernicami:

1.) Pri vybavovaní žiadostí má sa postupova  tak, aby sa nezmarila možnos  pre-
s ahova  150.000 Ma arov z Republiky, okrem tých osôb, ktoré majú by  pres a-
hované na podklade zmienenej dohody,

2.) Nemajú by  reslovakizované osoby, ktoré treba považova  za zradcov, kola-
borantov a osoby štátu nebezpečné (najmä z radov inteligencie).

3.) Nemajú by  spravidla reslovakizované osoby, ktoré majú bydlisko v tzv. osíd-
ovacom priestore južného a juhovýchodného Slovenska, alebo ktoré sú vlastníkmi
po nohospodárskej pôdy vo výmere väčšej ako 5 kat. jutár.

Vykonanie tohto uznesenia predvídalo tiež vydanie podrobnejších smerníc minis-
tra vnútra v dohode s ministrom zahraničných vecí (štátnym tajomníkom v MZV), po
dohode povereníka vnútra a predsedu Osíd ovacieho úradu v Bratislave.

Práce, spojené s prevádzaním súpisu osôb, prihlásivších sa na reslovakizáciu, vyko-
nal Osíd ovací úrad pre Slovensko. Po predchádzajúcich poradách so zainteresova-
nými úradnými činite mi vydal podriadeným úradom a orgánom, prevádzajúcim
súpis, tieto úpravy (smernice):

1.) Dňa 20. júna 1946, č. 6.784/II-1946 „Pokyny na prevedenie uznesenia vlády
o výklade pojmu ma arskej národnosti“. Tieto pokyny obsahovali: výklad o pojme
ma arskej národnosti (zhodný s výkladom uvedeným v uznesení vlády zo dňa
21. júna 1946), o osobách spornej národnosti, o bezpodmienečnej náležitosti reslo-
vakizácie a objektívnych znakoch slovenského alebo slovanského pôvodu, alej
o hlavnom sčítacom komisárovi, o územnom vymedzení súpisu, o sčítacích orgá-
noch a o spolupôsobení úradov a finančnej úhrade. Sčítacími orgánmi boli:

a) Hlavný sčítací komisár v Bratislave,
b) Okresní sčítací komisári v sídle príslušného ONV (OSK),
c) Okresná sčítacia komisia.
Hlavného sčítacieho komisára menoval vládny splnomocnenec pre presídlenie a

osídlenie. Hlavný sčítací komisár bol za výkon a prevedenie reslovakizačnej akcie
(súpisu) zodpovedný priamo vládnemu splnomocnencovi.

Okresných sčítacích komisárov menoval hlavný sčítací komisár. Títo podliehali
priamo jemu.

Okresní sčítací komisári pribrali si ako pomocné orgány miestnych sčítacích komi-
sárov pre jednotlivé obce v príslušnom okrese z osôb miestnych pomerov znalých.
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Do pôsobnosti okresného sčítacieho komisára patrilo organizova , riadi  a pre-
vies  súpis osôb dosia  spornej národnosti a hlásiacich sa teraz k národnosti slo-
venskej.

Okresná sčítacia komisia pozostávala: z predsedu, ktorého menoval povereník
vnútra, štyroch členov (školský inšpektor, osvetový inšpektor, okresný velite  NB a
vedúci úradu MNV tej obce, o ktorej obyvate ov sa jednalo). Týchto ustanovil hlavný
sčítací komisár. Dvoch členov s hlasom poradným si pribral do komisie predseda
okresnej sčítacej komisie z osôb znalých miestne pomery.

Okresná sčítacia komisia preverovala „Osvedčenia“ prihlásených osôb, uznáša-
la sa väčšinou hlasov.

2.) Dňa 25. júna 1946 pod č. 7.135/II-1946 vydal Osíd ovací úrad „Záverečné
smernice pre reslovakizáciu“ všetkým prednostom úradov ONV (OSK), okresným sčí-
tacím komisárom a predsedom sčítacích komisií na Slovensku. Obsahujú prevažne
pokyny formálneho rázu, úpravu o nakladaní s hotovým súpisovým materiálom a o
spôsobe jeho doručovania hlavnému sčítaciemu. komisárovi.

Minister vnútra v dohode s ministrom zahraničných vecí a po vypočutí poverení-
ka vnútra a predsedu Osíd ovacieho úradu v Bratislave vydal dňa 14. marca 1947
smernice na vykonanie § 1. odst. 1 a 2 úst. dekrétu prezidenta republiky zo dňa
2. augusta 1945, č. 33 Sb., o úprave československého štátneho občianstva osôb
národnosti nemeckej a ma arskej ako i na vykonanie uznesení vlády zo dňa
21. júna 1946 a zo dňa 9. augusta 1946 (smernice na vykonanie reslovakizácie) a
súčasne menoval tiež členov Reslovakizačnej komisie v Bratislave.

Smernice na vykonanie reslovakizácie obsahovali tieto ustanovenia:
Osoby, ktoré sa pri sčítaní udu v r. 1930 pod a úradného dokladu hlásili k slo-

venskej, českej alebo inej slovanskej národnosti, mali sa považova  zásadne za
osoby slovenskej, českej alebo inej slovanskej národnosti.

Osobám, ktoré sa k slovenskej, českej alebo inej slovanskej národnosti hlásia
dnes z vlastnej vôle a písomne, a sú slovenského, českého alebo iného slovan-
ského pôvodu, mohla by  priznaná slovenská, česká alebo iná slovanská národnos ,
ak u nich neexistovali vylučovacie dôvody. Pri tomto bolo treba prizera  tiež k tomu,
či sa dotyčná osoba činne zúčastnila boja za oslobodenie republiky alebo či trpela
pod nacistickým terorom.

Ak takýmto osobám bola priznaná slovenská, česká alebo iná slovanská národ-
nos  (resp. ak prihlášku na reslovakizáciu takýchto osôb Reslovakizačná komisia
prijala a konštatovala u nich, že sú slovenskej, českej alebo inej slovanskej národ-
nosti), nepovažovali sa za osoby ma arskej národnosti vzh adom na ustanovenie
úst. dekrétu č. 33/1945 Sb.

Slovenský pôvod týchto osôb bolo treba zisti  v každom konkrétnom prípade, pri-
čom pri posudzovaní skutočností rozhodných pre posúdenie pôvodu bolo treba skú-
ma  najmä tieto znaky:

a) obcovaciu reč,
b) návštevu škôl a výchovu detí,
c) členstvo v spolkoch a organizáciách,
d) rodinné alebo príbuzenské zväzky,
e) skutočnos , či žiadate  žije či nežije v zmiešanom manželstve,
f) skutočnos , či príbuzenstvo presíd uje alebo nepresíd uje z Ma arska a pod.
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Tieto skutočnosti sa skúmali bu  na základe predložených dokladov alebo výpo-
vedí znalcov miestnych alebo národnostných pomerov.

Nebolo možné zásadne prizna  slovenskú, českú alebo inú slovanskú národnos
osobám, ak

a) sa dopustili trestného činu, tvoriaceho skutkovú podstatu zločinu, alebo pre-
činu pod a zákona č. 50/1946 Zb. n. SNR, alebo ináč sa previnili proti ČSR,

b) boli funkcionármi fašistických ma arských strán alebo organizácii,
e) neboli síce funkcionármi takýchto strán alebo organizácií, ale svojim postojom

v dobe zvýšeného ohrozenia republiky sa pričinili o jej rozbitie,
d) napomáhali ma arizácii.
Podkladom pre rozhodovanie pod a týchto smerníc bola prihláška, podaná pod a

vyhlášky povereníka vnútra č. 20.000/I-IV/1-1946 zo dňa 17. júna 1946.
O jednotlivých prihláškach rozhodovala Reslovakizačná komisia ako orgán

Ministerstva vnútra. Mala svoj rokovací poriadok a podrobné smernice, ktoré schvá-
lil minister vnútra.

Ak boli splnené podmienky pre priznanie slovenskej, českej alebo inej slovanskej
národnosti, Reslovakizačná komisia prikázala okresnému národnému výboru, prí-
slušnému, pod a bydliska prihlásenej osoby, aby vydal potvrdenie o slovenskej, čes-
kej, alebo inej slovanskej národnosti. Príkaz Reslovakizačnej komisie bol pre okres-
ný národný výbor záväzný.

O rozhodnutí vyrozumela Reslovakizačná komisia súčasne Povereníctvo vnútra a
Osíd ovací úrad pre Slovensko.

Reslovakizačná komisia ustanovila sa na svojom zasadnutí, konanom dna 12. mája
1947. Na tomto zasadnutí stanovila aj svoj rokovací poriadok a podrobné smernice na
vykonanie reslovakizácie pod a uznesenia vlády zo dňa 14. marca 1947.

Rokovací poriadok komisie mal tieto ustanovenia:
Reslovakizačná komisia ako orgán Ministerstva vnútra mala šes  členov a dvoch

náhradní kov, ktorý ch menoval minister vnútra. Minister vnútra ustanovil tiež pred-
sedu a jeho námestníka a to z členov komisie.

Sídlom Reslovakizačnej komisie bola Bratislava.
Predseda, v jeho zaneprázdnenosti zástupca (námestník) zvolával komisiu a vie-

dol jej rokovanie.
Komisia bola schopná uznáša  sa, ak boli prítomní aspoň štyria jej členovia (v to

počítajúc predsedu), rozhodovala prostou väčšinou hlasov, v prípade rovnosti hla-
sov rozhodoval hlas predsedu.

Rokovania Reslovakizačnej komisie boli neverejné. V prípade potreby mohla
komisia pribera  expertov, ktorí mohli by  prítomní pri rokovaní komisie.

Prerokovanie prípadov dialo sa jednotlive.
Na vykonanie jednotlivých úkonov mohla komisia poveri  niektorého svojho

člena, ktorý potom podal komisii správu o výsledku.
Podrobné smernice na vykonanie reslovakizácie pod a uznesenia vlády zo dňa

14. marca 1947 obsahovali ustanovenia prevažne formálneho rázu. (Spôsob dopl-
nenia chýbajúcich dát, rozdelenie prihlášok do skupín A — nesporné prípady, B — prí-
pady, vyžadujúce doplnenia a šetrenie, spôsob vybavenia prípadov nesporne klad-
ných, skúmanie, či ide o vážny prejav vôle hlásiacej sa osoby, vypočítanie prípadov,
kedy sa mali bez alšieho zamietnu  prihlášky osôb skupiny B, odčinenie previne-
nia a pod.).
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V podrobných smerniciach bol stanovený vzor potvrdenia o národnosti, alej že
potvrdenie o národnosti, vydané na príkaz komisie bude podkladom pre vydanie
osvedčenia o československom štátnom občianstve.

Personálne a vecné problémy medzi Reslovakizačnou komisiou a Osíd ovacím
úradom pre Slovensko boli usporiadané dohodou zo dňa 12. mája 1947.

Pod a tejto dohody Reslovakizačná komisia bola zvláštnym orgánom, zriadeným
Ministerstvom vnútra. Osíd ovací úrad pre Slovensko dal Reslovakizačnej komisii k
dispozícii reslovakizačné oddelenie svojho II. odboru. Reslovakizačné oddelenie
Osíd ovacieho úradu pre Slovensko stalo sa výkonným orgánom Reslovakizačnej
komisie s tou výhradou, že osobné, služobné a disciplinárne veci zamestnanectva
Reslovakizačnej komisie ostanú v kompetencii Osíd ovacieho úradu pre Slovensko.
O vecné vybavenie členov Reslovakizačnej komisie, zamestnanectva, ako i úradov-
ne staral sa Osíd ovací úrad pre Slovensko.

Vedenie po stránke meritórnej, dispozícia s personálom Osíd ovacieho úradu,
prideleným pre výkon služby k Reslovakizačnej komisii po stránke pracovnej, prislú-
chalo Reslovakizačnej komisii.

III. Priebeh reslovakizačnej akcie
Po uverejnení vyhlášky povereníka vnútra č. 20.000/I-IV/1-1946, prihlásilo sa
v dňoch od 17. júna do l. júla 1946 celkom 352.417 osôb na reslovakizáciu. Pre
potreby našej delegácie na mierovej konferencii v Paríži, ako i z obavy pred nežia-
ducim a škodlivým vplyvom ma arskej šovinistickej propagandy, musela sa celá pri-
hlasovacia akcia vykona  vo ve mi obmedzenej lehote. Preto reslovakizačné osved-
čenie okrem samého faktu dobrovo ného hlásenia sa k slovanskej národnosti a
nacionálii, nemohlo obsahova  nijaké alšie znaky, ktoré boli nevyhnutné pod a
vládnych smerníc pre rozhodovanie o prijatí alebo zamietnutí prihlášok.

Prvá reslovakizačná komisia musela preto vykona  tieto práce:
a) šetrenie v niektorých obciach okresov Štúrovo, Komárno a Hurbanovo o mož-

nosti reslovakizácie celých obcí bez individuálneho rozhodovania o každej prihláške,
b) rokovanie s PV o ustanovení osobitných orgánov na prešetrovanie sporných

prípadov,
c) získanie materiálu od NB o osobách závadných z h adiska štáto-bezpečnostného,
d) konfrontácia prihlášok s evidenciou Osíd ovacieho úradu,
e) predbežné vybavenie reslovakizácie 247 učite ov,
f) vydávanie potvrdení stránkam o tom, že podali prihlášku na reslovakizáciu.
ONV a OSK omylom pokladali tieto potvrdenia o podaní prihlášky za potvrdenia

o slovenskej národnosti, a na tomto základe neprávom vydali Ma arom osvedčenia
o štátnom občianstve.

Prvá reslovakizačná komisia vypracovala návrh smerníc na vykonávanie reslovakizá-
cie, no pre zdĺhavos  ich schválenia sa k meritórnemu vybavovaniu prihlášok nedostala.

Po menovaní členov Reslovakizačnej komisie ministrom vnútra výnosom zo dňa
4. IV. 1947 konštituovala sa nová Reslovakizačná komisia dňa 4. IV. 1947.
Komisia začala pracova  15. mája 1947. Na podklade v predchádzajúcej kapitole
citovaného uznesenia vlády, ako i dôverného uznesenia 10. schôdzky vlády z 9. au-
gusta 1946, vypracovala Reslovakizačná komisia smernice na vykonávanie reslo-
vakizácie a rokovací poriadok, ktoré predložila Ministerstvu vnútra na schválenie.
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V polovici júna 1947 po zaistení miestností, vybudovaní aparátu a vyriešení al-
ších personálnych a technických predpokladov, Reslovakizačná komisia začala s
prešetrovaním prihlásených osôb na mieste, pričom sa zis ovali znaky slovenského
pôvodu, znaky slovenskosti ako i alšie nevyhnutné údaje pod a smerníc, potrebné
pre rozhodovanie. Na prešetrenie reslovakizantov vyžiadala si Reslovakizačná komi-
sia 130 národne a charakterove najspo ahlivejších učite ov, ktorí celú akciu v me-
siaci júli a auguste dokončili. Siedmich z nich, ktorí sa pri práci mimoriadne osved-
čili, Reslovakizačná. komisia prevzala na referentské práce.

Pri svojom rozhodovaní viedli RK tieto zásady:
a) Vyššie uvedené vládne uznesenia a smernice na vykonávanie reslovakizácie,
b) koordinácia práce s Osíd ovacím úradom, pokia  išlo o osoby, určené na

výmenu pod a Dohody,
c) zrete  na priestorové zaistenie kolonizácie Slovákov z Juhoslávie, Rumunska

a Bulharska,
d) zrete  na skorú možnos  faktického poslovenčenia reslovakizantov vzh adom

na etnografickú situáciu tej - ktorej obce.
Pri vybavovaní prihlášok Reslovakizačná komisia správala sa týmito zásadami:
a) Zásadne odmietla uprednostnené vybavovanie prihlášok jednotlivcov i aké-

ko vek intervencie v tomto zmysle.
b) V prvom rade a postupne sa vybavovali okresy a obce, kde  sa už vykonala

alebo prebiehala výmena.
c) Na dožiadanie Ministerstva zahraničných vecí z 22. augusta 1947

Reslovakizačná komisia prednostne vybavila okresy Levice, Želiezovce, Štúrovo,
Hurbanovo a Komárno.

d) Na dožiadanie agronómov z južného Slovenska, ktorí reklamovali urýchlené
vybavenie južno-slovenských okresov z dôvodov zvýšenia pracovnej morálky a po
dohode s nimi, Reslovakizačná komisia prednostne vybavila po 2 - 3 ro níckych
obciach z 22 okresov.

e) Na písomné dožiadanie Reslovakizačná komisia postupne vybavila ro nícke
okresy.

f) Mestské  strediská sa pri vybavovaní ponechali až do záverečných prác komisie.
V priebehu svojej  činnosti narážala Reslovakizačná komisia na mnohé ažkosti:
1.) Bolo predovšetkým potrebné vyjasni  si otázku reslovakizácie Slovákov. Zo

štylizácie vyhlášky povereníka vnútra mohli sa prihlási  na reslovakizáciu všetky
osoby, ktoré  sa r. 1930 pri sčítaní udu hlásili  k slovenskej národnosti. Táto štyli-
zácia mala sa následok, že  sa k reslovakizácii prihlásili nie len čisto slovenské
obce (napr. v okolí Košíc), ale aj úradníci, ktorí po oslobodení sa pres ahovali z
ostatného územia na  južné  Slovensko. Nako ko  by bolo bývalo nemiestne „reslo-
vakizova “ týchto  Slovákov, musela Reslovakizačná komisia celý prihláškový mate-
riál konfrontova  so sčítacími hárkami z r. 1930. O spôsobe vybavovania takýchto
prihlášok bude reč v nasledujúcej  kapitole.

2.) Často  sa stávalo, že prešetrujúce orgány, či už z neznalosti, niekedy ale aj
úmyselne zamlčali  skutočnos , že prihlásená osoba mala skonfiškovaný majetok,
uvalenú národnú správu, bola trestaná a pod. Aby Reslovakizačná komisia predišla
doručeniu osvedčenia takýmto osobám, vydala dňa 3. októbra zákaz doručenia
potvrdenia o národnosti osobám, ktorých majetok
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a) bol pod a úst. nar. SNR č. 50/1945  Sb. n. SNR o národnej správe zaistený
a daný  pod národnú správu, alej,

b) bol právoplatne konfiškovaný pod a nar. SNR č. 104/1945 vo znení nar. SNR
č. 64/1946 Zb. n. SNR alebo pod a úst. dekrétu prezidenta č. 108/1945 o kon-
fiškácii nepriate ského majetku.

Problém doručovania potvrdenia o slovenskej národnosti konfiškovaným osobám
stal sa zvláš  pálčivým po zrovnoprávnení osôb ma arskej národnosti, kedy uzne-
sením ZP č. 26/1949 Zb. z. SNR boli mnohé osoby ma arskej národnosti vyňaté
spod účinkov konfiškácie. Aby nenastal stav, že by osoby ma arskej národnosti
mali výhodnejšie postavenia ako osoby reslovakizujúce, vydala Reslovakizačná
komisia obežník z 9. februára 1949, ktorým bol zmenený predchádzajúci obežník z
3. októbra 1947 o zákaze doručenia potvrdenia o národnosti v tom zmysle, že ONV
mohli vyda  potvrdenia aj niektorým osobám, ktorých majetok bol zaistený a daný
pod národnú správu, alej niektorým osobám, ktorých po nohospodársky majetok
bol konfiškovaný pod a nar. SNR č. 104/1945 Zb. n. SNR.

Nevyriešenou ostala otázka doručenia reslovakizačného dekrétu osobám, kto-
rých majetok bol konfiškovaný pod a dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb.
a to z titulu ma arskej národnosti a nie politickej kompromitovanosti.

3.) Počas činnosti Reslovakizačnej komisie a tiež i v praxi niektorých úradov
vyskytla sa otázka, od ktorého dňa treba považova  reslovakizované osoby za osoby
slovenskej národnosti, a aké právne účinky má reslovakizácia.

Ani vo vyhláške povereníka vnútra č. 20.000/I-IV/1-1946, ani v smerniciach na
vykonanie reslovakizácie nebolo výslovne uvedené, od ktorého dňa treba považova
reslovakizované osoby za osoby slovenskej národnosti. Jednako, ak z bodu 2 uznese-
nia ministerskej rady z  21. júna 1946 a z bodu B čl. I. smerníc ministra vnútra vyplý-
valo, že prijatí reslovakizanti sa majú považova  za osoby slovenskej, českej alebo inej
slovanskej národnosti, vyplývala aj skutočnos , že sa za takých mali považova  vždy.

Reslovakizačná komisia zastávala vždy názor, že administratívnym aktom osved-
čenia sa nepriznáva nová skutočnos , ale iba konštatuje slovenská národnos  pri-
hlasujúcej osoby, že stav národnosti, vzh adom na jestvujúce a trvajúce subjektívne
znaky, nemôže by  časove obmedzený, že teda osoby, ktorých reslovakizačné osved-
čenie bolo prijaté, nespadali do kategórie osôb, na ktoré sa mohli vz ahova  obme-
dzenia, vyplývajúce z úst. dekrétu č. 33/1945 Sb. Reslovakizačná komisia podčiar-
kovala toto svoje stanovisko aj úvahou, že by bolo nesprávne, aby sa reslovakizo-
vané osoby diskriminovali len preto, že svoju pôvodnú národnos  vedome prihlásili
až teraz a aby sa tak v akomko vek smere umele odlišovali od ostatných Slovákov.

Na dotaz Povereníctva vnútra, aké právne účinky má reslovakizácia, odpovedalo
Ministerstvo vnútra dňa 22. septembra 1948 pod č. 8.554/16-20/9-48-II/S v tom
zmysle, že osoby, ktorým na základe rozhodnutia Reslovakizačnej komisie bude
okresným národným výborom vydané potvrdenie o tom, že sú slovenskej, českej
alebo inej slovanskej národnosti, nestratili československé štátne občianstvo pod a
§ 1 ods. 1 a 2 ústavného dekrétu č. 33/1945 Sb., sú teda československými štát-
nymi občanmi nepretržite odo dňa, kedy nadobudli toto štátne občianstvo pod a
obecných predpisov o nadobúdaní československého štátneho občianstva.

4.) Prácu Reslovakizačnej komisie do značnej miery ovplyvňoval aj vývin domácej
i zahraničnej politickej situácie. Pôvodné smernice, obmedzujúce možnos  reslova-
kizácie určitých kategórií prihlásených, sa postupne prekonávali.
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a) Na prvom mieste padla zásada počíta  s možnos ou jednostranného transfe-
ru Ma arov. RK preto prikročila k reslovakizácii aj v tých oblastiach, ktoré osíd ova-
cou politikou mali by  a boli vyhradené pre osídlenie Slovákov z Juhoslávie,
Rumunska a Bulharska.

b) Komplikácie a ažkosti spôsobil aj nábor Ma arov do českých zemí. Nako ko
sa nepočítalo s návratom týchto osôb, nemohli by  reslovakizované, hoci tak z h a-
diska našej triednej politiky, ako aj z h adiska pôvodnej slovenskosti mnohé z tých-
to osôb mnohé predpoklady vládnych smerníc splnili.

c) Postupne sa muselo opúš a  aj pôvodné stanovisko nereslovakizova  učite ov
a to tým viac, že pre všeobecný nedostatok učite ských síl bolo treba nahradi  slo-
venských učite ov učite mi reslovakizovanými v tých slovenských oblastiach, odkia
sa učite ské sily po oslobodení pres ahovali na juh.

d) Zásada vládnych smerníc, nereslovakizova  ro níkov s výmerou nad 5 k. j.
pôdy sa stala po zrovnoprávnení Ma arov diskriminujúcou pre prihlásených reslo-
vakizantov. Preto ju Reslovakizačná komisia v konečnej etape svojej práce opustila.

e) Pôvodné smernice nehovorili nič o osobách slovenského pôvodu, ktoré čias-
točne pod ahli asimilačnému vplyvu nemeckého etnika alebo násilnej germanizácie.
Pozoruhodnými sa ukázali v tomto smere masové žiadosti osôb z obce Chme nica
(Hobgart) v okrese Stará ubovňa a žiadosti robotníkov z Vyšného a Nižného
Medzeva a Štósu v okrese Moldava nad Bodvou. Starostlivým prešetrením znakov
slovenskosti týchto osôb, vykonaným členmi Reslovakizačnej komisie na mieste
samom, sa mnohé z nich prijali na reslovakizáciu. Stalo sa tak vždy v dohode s funk-
cionármi Akčných výborov a KSS, ako aj so zodpovednými politickými činite mi.

f) Problematickou sa stala do konca akcie reslovakizácia Cigánov, ktorí sa na juž-
nom Slovensku prihlásili skoro všetci.

g) V konečnej etape musela Reslovakizačná komisia vybavi  mnohé prihlášky
osôb, ktoré boli určené na výmenu, no po skončení výmeny ostali na Slovensku. Išlo
menovite o tie osoby, ktoré aj po zrovnoprávnení Ma arov zotrvali pri rozhodnutí pat-
ri  k slovenskému národu,

h) V priebehu celej akcie dochádzalo Reslovakizačnej komisii množstvo nových
žiadostí o reslovakizáciu. Pôvodný počet 352.417 prihlásených osôb vzrástol po ter-
míne prihlasovania (1. júl 1946) do skončenia akcie na 449.914. Vychádzajúc z
úvahy, že reslovakizácia nemôže by  a nie je jednorazový a termínovaný akt, ale ply-
nulý disimilačný proces, Reslovakizačná komisia nové prihlášky prijímala, prešetrila
a pod a výsledku prešetrenia vybavovala.

i) Vo svojej práci narážala Reslovakizačná komisia na mnohé prípady neporozu-
menia, ba aj zlomyse ného sabotovania akcie zo strany úradných činite ov ONV a
MNV na južnom Slovensku. Niektorí z nich úmyselne sabotovali vydávanie osvedče-
ní, čím spôsobili mnohé škody v konsolidačnom procese na južnom území.

5.) V priebehu celej akcie postupovala Reslovakizačná komisia v stálom styku a
zhode so zainteresovanými politickými činite mi a príslušnými retortami. H adiská
štátobezpečné určovalo Povereníctvo vnútra, h adiská potrieb ro níckej politiky
Povereníctvo pôdohospodárstva spolu s Osíd ovacím úradom a Fondom národnej
obnovy, h adiská kultúrnej a osvetovej politiky Povereníctvo školstva a Povereníctvo
informácií. Radami a pripomienkami prispeli akcii aj  ostatné povereníctva a cen-
trálne úrady. Z tohto h adiska bola teda reslovakizácia kolektívnou akciou, všetkých
zložiek a predstavite ov národa a Republiky. Vyskytli sa v nej chyby, ako v každej
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akcii masového charakteru. Medzi prihlásených sa vludilo množstvo konjunkturál-
nych a politicky nespo ahlivých udí. Relácie o nich boli iné pred februárom, iné po
februári, Boli reslovakizované aj výslovní gauneri, a politickí dobrodruhovia, ktorých
miestni činitelia pred februárom doporučili. Preto Reslovakizačná komisia od počiat-
ku viazala doručenie osvedčenia na nové prešetrenie pred doručením. Vyskytli sa aj
prípady korupčníctva. Vo všetkých zistených prípadoch Reslovakizačná komisia
osvedčenia odňala a prehlásila za neplatné.

6.) V celku možno reslovakizačnú akciu hodnoti  ako kladný prínos v konsolidácii
pomerov na  južnom Slovensku. Aby sa akcia neobmedzila iba na svoju formálnu čas ,
t. j.  na písomné potvrdenie o slovenskej  národnosti, vypracovala Reslovakizačná ko-
misia mnohé pripomienky pre Zbor povereníkov a jednotlivé rezorty. Administratívny
akt doručenia osvedčenia sa mal doplni  opatreniami hospodárskej, sociálnej a kul-
túrnej politiky tak, aby sa reslovakizácia nestala len jednostranným prihlasovaním sa
k slovenskej národnosti, ale   súčasne prijímaním prihlasujúcich sa zo strany národa.
V tomto zmysle chápala Reslovakizačná komisia reslovakizáciu ako aktívnu pomoc
slovenského národa pri vytváraní sociálnych a kultúrnych predpokladov, ktoré mali
u ahči  začlenenie prihlásených do národnej pospolitosti.

7.) Problémom zostáva tá čas  reslovakizovaných osôb, ktoré sa prihlásili slobodne
a dobrovo ne, no nemali už dostatočných predpokladov slovenskosti. Ich počet odha-
dujeme na 50 — 60.000. Ich prihlášky boli kladne vybavené len vzh adom na ich dávny
pôvod, na výslovné ich želanie a to i po zrovnoprávnení Ma arov. Bude o nich reč na
inom mieste tejto  správy. Tu prichodí konštatova  iba to, že s väčšinou, týchto „slova-
kizovaných“ Ma arov slovenský národ ako svojimi príslušníkmi počíta  sotva bude
môc . Svoj ma arizačný proces už dokončili a mnohé z nich, i ke  sa domáhali reslo-
vakizácie, sú dnes aktívnymi funkcionármi ma arských kultúrnych spolkov. Bude vecou
nasej marxistickej národnostnej politiky vychova  z nich dobrých vlastencov.

IV. Likvidácia reslovakizačnej akcie
A) Po zrovnoprávnení osôb ma arskej národnosti vyriešil sa štátoobčiansky pomer
zhruba všetkého obyvate stva, postihnutého na južnom Slovensku stratou štátneho
občianstva pod a ústavného dekrétu 33/1945 Sb. Do konca decembra 1948 vyba-
vila Reslovakizačná komisia väčšinu prihlášok. Tieto dve skutočnosti primäli členov
Reslovakizačnej komisie uvažova  o dokončení akcie a jej likvidácii. Predložila preto
povereníkovi vnútra likvidačný plán, v ktorom sa predvídala likvidácia do 31. marca
1949. Tento termín sa pre nedostatok kancelárskych síl a nával práce predĺžil do
30. apríla 1949.

Dňom 1. januára 1949 vstúpila Reslovakizačná komisia do svojho likvidačného
štádia. Pod a úprav a smerníc likvidátorov skončila kancelária Reslovakizačnej
komisie so zmenšeným počtom zamestnancov do 30. IV. 1949 tieto práce:

1.) Vybavila a expedovala osvedčenia tých osôb, ktoré splnili podmienky a ktorým
len z technických príčin (v prešetrovacom štádiu) nemohli by  prihlášky vybavené.

2.) Vybavila a expedovala osvedčenia tých osôb, ktoré pod a pôvodných smerníc
nemali predpoklady pre kladné vybavenie, ktoré však po zrovnoprávnení Ma arov o to
osobne alebo písomne požiadali a mali všetky predpoklady pre získanie št. občianstva
pod a zákona č. 245/1948. Týmto spôsobom honorovala Reslovakizačná komisia žia-
dosti tých, ktorí chceli získa  št. občianstvo ako Slováci a nie ako Ma ari.
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3.) Usporiadala materiál prihláškový a intervenčný tak, aby sa mohol odovzda
do archívu Povereníctva vnútra.

4.) Osobne, vecne a hospodársky odovzdala kanceláriu Reslovakizačnej  komi-
sie Osíd ovaciemu úradu a Fondu národnej  obnovy. Po postupnom redukovaní osob-
ného  stavu kancelárie z 59 zamestnancov na 20 k 31. XXI. 1948, predisponovala
pri reštrikcii personálu Osíd ovaciemu úradu a Fondu národnej obnovy dňom 1. I.
1949  14 zamestnancov do zväzku Povereníctva vnútra pre KNV a ONV s tým, že sa
ponechali do 30. IV. 1949 pre likvidačnú prácu Reslovakizačnej komisii.

Povereník vnútra rozhodnutím č. 753/49 z 19. II. 1949 nariadil Reslovakizačnú
komisiu pričleni  pred ukončením likvidačných prác k Povereníctvu vnútra. Pričlene-
nie sa previedlo 21. II. 1949. Týmto pričlenením’ sa všetci členovia Reslovakizač-
nej komisie oslobodili od svojich funkcií. Dvaja z členov boli poverení dokončením
akcie a jej  likvidáciou pod a predostretého likvidačného plánu.. Do ukončenia likvi-
dácie fungovala pod firmou „Reslovakizačná komisia“.

Pričlenením Reslovakizačnej komisie prevzalo Povereníctvo vnútra všetkých
zamestnancov, počtom 20 a prevzalo povinnos  likvidova ’ týmto platy, ako aj vecné
potreby Reslovakizačnej komisie.

O prevzatí agendy a o podrobnostiach pričlenenia sa spísala zápisnica.
Dňom 1. mája prestala Reslovakizačná komisia jestvova  ako zborový orgán

Ministerstva vnútra. Miesto neho funguje pri V. odbore Povereníctva vnútra referát,
ktorému prichodí sledova  a dokonči  z akcie vyplývajúce administratívne práce.
Tento referát podkladá povereníkovi vnútra alšie prihlášky stránok, ktoré sa o klad-
né vybavenie domáhajú. Robí tak pod a schváleného návrhu Reslovakizačnej komi-
sie, ktorá doporučila, aby sa umožnilo kladné vybavenie prihlášok aj po likvidácii
akcie. Týka sa to menovite tých, ktorí po  skončení výmeny ostali v ČSR, alej  tých,
ktorí pre technické ažkosti nemohli by  prešetrení, ale nie v ostatnom rade aj tých,
ktorý ch prihlášky Reslovakizačná komisia pri striktnom zachovaní pôvodných smer-
níc nemohla kladne vybavi .

Dňom 1. mája boli prípisom Povereníctva vnútra od svojej funkcie oslobodení aj
likvidátori Reslovakizačnej komisie.

B) Pre úplnos  prinášame aj preh ad výdavkov a príjmov, realizovaných od začiatku
akcie až do jej likvidácie.
V ý d a v k y :

I. Osobný náklad:
Osobné platy zamestnancov pridelených k Reslovakizačnej komisii:
Od l. júla 1946 do 31.decembra 1946:
1 pragmatikálny úradník Pov. vnútra
6 x 4.800.- Kčs (včítane výkonnostnej odmeny) Kčs      28.800.-
Diéty z titulu vedenia dvojitej domácnosti Kčs      18.560.-
1 zml. úradník vyš. pom. služby
6 x 3.000.- Kčs (dtto) Kčs      18.000.-
3 zml. kanc. pomocníci
18 x 2.500.- Kčs (dtto) Kčs      45.000.-
Od 1. januára do 30. apríla 1947:
1 zml. právny úradník (expert)
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4 x 5.500.- Kčs (včítane výkonnostnej  odmeny) Kčs      22.000.-
1 zml. koncept. úradník
4 x 3.000.- Kčs (dtto) Kčs      12.000.-
1 prag. úradník PV
4 x 4.800.- Kčs (dtto) Kčs      19.200.-
diéty s titulu dvojitej domácnosti Kčs      11.100.-
10  zml. úradn. vyš. pom. spr. služby
40 x 2.800.- Kčs (dtto) Kčs    112.000.-
9 zml. kanc. pomocníkov
36 x 2.500.- Kčs (dtto) Kčs      90.000.-
Od 1. mája 1947 do 30. apríla 1949:
1 právny úradník
7 prac. mesiacov á Kčs 7.000.- Kčs      49.000.-
1 zml. koncept. úradník
15 prac. mesiacov á Kčs 3.000.- Kčs      45.000.-
(včítane výkonnostnej odmeny)
1 prag. úradník PV
24 prac. mesiacov á Kčs 6.000.- (dtto) Kčs    144.000.-
diéty a titulu vedenia dvojitej domácnosti Kčs      58.275.-
2 prag. úradníci od ŠPŠÚ
24 prac. mesiacov á Kčs 3.000.- (dtto) Kčs      72.000.-
9 učite ov dočasne pridelených .
81 prac. mesiacov á Kčs 4.200.- Kčs    340.200.-
(bez výkonnostných odmien)
13 zml. úr. vyš. pom. spr. služby
93 prac. mesiacov á Kčs 2.800.- Kčs    260.400.-
(včítane výkonnostných odmien)
51 zml. kanc. pomocníkov
557 prac. mesiacov á Kčs 2.600.- (dtto) Kčs 1,448.200.-
5 zml. zriadencov
45 prac. mesiacov á Kčs 2.500.- (dtto) Kčs    112.500.-

Spolu   Kčs 2,906.235.-

II. Vecný náklad
Na reslovakizačnú akciu z rozpočtových prostriedkov Osíd ovacieho úradu a Frontu
národnej obnovy bolo vyplatené:
1.) v roku 1946 Kčs 4,084.226.50
2.) v roku 1947 Kčs 2,896.065.-
3.) v roku 1948 Kčs 1,486.346.-
4.) v roku 1949 nedoplatok z roku 1948 Kčs      50.000.-

Spolu:  Kčs 8,516.637.50

Ad 1. V tejto sume je zahrnutý náklad za tlačivá na prevedenie hromadného súpisu,
odmeny sčítacích komisárov, cestovné účty za služobné cesty a iný vecný náklad
ako pohonné hmoty a pod.

Ad 2. V tejto sume sú zahrnuté cestovné účty za služobné cesty učite ov, povo-
laných prechodne do služieb 0Ú a FNO s určením pre Reslovakizačnú komisiu, pre-
vádzajúcich prešetrenie podaných prihlášok na mieste samom, ich výkonnostná
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odmena, cestovné účty sa služobné cesty členov Reslovakizačnej komisie za cesty,
konané pri prevádzaní kontroly miestneho prešetrenia, funkčná odmena členom
Reslovakizačnej komisie, osobitná odmena učite om-referentom, prideleným služ-
bou k Reslovakizačnej komisii, náklad na tlačivá, iný rôzny vecný náklad a nákup
kníh a kalendárov pre reslovakizantov.

Ad 3. Tento náklad sa týkal funkčnej odmeny členov Reslovakizačnej komisie,
osobitnej odmeny učite ov-referentov, cestovné účty za služobné cesty členov i úrad-
níkov Reslovakizačnej komisie, odmeny za práce nadčas a iný vecný náklad, alej
nedoplatky z r. 1946 a 1947 (vi  čís. 1 a 2).

Ad 4. Funkčná odmena členom Reslovakizačnej komisie do 31. XII. 1948 vypla-
tená v r. 1949 (nedoplatok).

Okrem tohto nákladu OÚ a FNO až do 31. XII. 1948 hradil náklad spojený
s umiestnením úradovne Reslovakizačnej komisie, včítane kúrenia, osvet ovania,
upratovania pod.
Tento náklad vyčíslený dá túto sumu:
a) nájomné sa miestnosti v budove Slobodárne
od l. júla 1947 do 31. XII.1948
18 mesiacov á Kčs 20.000.- Kčs 360.000.-
b) za upratovanie
18 mesiacov á Kčs 1.500.- Kčs   27.000.-

Spolu:  Kčs 387.000.-

P r í j m y :

Na reslovakizačnú akciu ako kompenzovate né príjmy boli OÚ a FNO prijaté a zaúč-
tované tieto sumy:
1.) v roku 1946 Kčs     40.523.20
2.) v roku 1947 Kčs     78.033.70
3.) v roku 1948 Kčs   985.759.50
4.) V roku 1949 (do 30. apríla 1949) Kčs   209.906.-

Spolu: Kčs 1,314.222.40
V tejto sume  je zahrnutý:
Ad 1. vrátené a zúčtované zálohy,
Ad 2. paušálna náhrada za tlačivá, čo platia reslovakizanti pri doručovaní potvrde-
nia o národnosti z tohto titulu.
Ad 3. ako pod čís. 2)
Ad 4. ako pod čís. 2)

S ú v a h a :

Súčet všetkých výdavkov:
1.) osobné platy zamestnancov Kčs 2,906.235.-
2.) funkčná odmena členov RK za dobu

od 1. januára do 30. IV. 1949, čo platilo
Povereníctvo vnútra Kčs      40.000.-

3.) odmeny za práce nadčas Kčs    104.000.-       Kčs 3,050.235.-
4.) vecný náklad Kčs 8,516.637.50
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5.) nájomné za úradné miestnosti v budove  Slobodárne za dobu
od 1.januára 1949 do 30. apríla 1949/má plati  Pov. vnútra  Kčs  80.000.-

Spolu:      Kčs 11,646.872.50

Súčet všetkých príjmov:
1.) kompenzovate né príjmy

prijaté OÚ a FNO Kčs 1,314.222.40
2.) kolkový poplatok z listiny z dosia

vydaných a doručených, potvrdení
o národnosti á Kčs 20.- Kčs 1,900.000.-

3.) dávka sa úradný výkon z dosia
vydaných a doručených potvrdení
o národnosti á Kčs 20.- Kčs 1,900.000.-

4.) paušálna náhrada za tlačivá (je už
uvedená v kompenzovate ných
príjmoch OÚ a FNO) Kčs -    Kčs 5,114.222.40

čistý výdavok Kčs 6,532.650.10

V. Správa o výsledkoch reslovakizačnej akcie
A. Počet podaných prihlášok

Reslovakizačná komisia za dobu svojej činnosti od 17. júna 1946 do 1. mája 1949
prijala a spracovala 137.916 prihlášok, reprezentujúcich 449.914 osôb.

Znalcom národnostných pomerov na južnom Slovensku bolo už z počiatku jasné,
že počet poma arčených Slovákov, ktorí pre reslovakizáciu prichádzajú do úvahy,
nemôže dosiahnu  tak vysokého čísla. Bolo preto potrebné revidova  prihlášky a
vylúči  prihlášky tých Slovákov, ktorí sa pri úzkom výklade vyhlášky povereníka vnút-
ra prihlásili preto, že v dobe súpisu bývali na prinavrátenom území. Takto sa prihlá-
sili všetci úradníci Slováci a ich rodiny, hoci sa na južné územie pris ahovali až po
oslobodení. Rovnako sa prihlásilo všetko obyvate stvo čisto slovenských obcí, ktoré
boli v r. 1939 horthyovským Ma arskom okupované.

Nákladnou a namáhavou konfrontáciou materiálu so zápismi v sčítacích hárkoch z r.
1930 a na neokupovanom území so zápismi v sčítacích hárkoch z r. 1940, sa postup-
ne vytriedilo 23.794 prihlášok, predstavujúcich 83.739 Slovákov. Pokia  išlo o prihláš-
ky slovenských úradníkov, pris ahovavších sa na južné územie po oslobodení, tieto sa
vôbec nevybavovali, ale pokladali za odvolané. Sú uvedené tab. č. 3 počtom 991.

Nako ko by bolo bývalo nelogické „reslovakizova “ obyvate ov v čisto sloven-
ských obciach, Reslovakizačná komisia vybavila takéto prihlášky prostým oznáme-
ním ONV (OSK), aby osoby, bývajúce v týchto obciach už pred okupáciou, pokladali
za osoby národnosti slovenskej. Pokia  sa medzi prihlásenými v týchto obciach
vyskytli pris ahovalci po r. 1938, vybavili sa ich prihlášky normálnym spôsobom.
Touto kolektívnou metódou sa „reslovakizovalo“ len v okrese Košice-vidiek 30.374
osôb, t. j. 90 % všetkých prihlásených v okrese. Značnejšie percento čistých
Slovákov tvorili prihlásení ešte v okrese Levice, Modrý Kameň a Rožňava.

Pokia  sa v individuálnych prípadoch porovnaním so sčítacími hárkami z r. 1930
zistila nesporne slovenská národností prihlasovate a a jeho dospelých členov rodi-
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ny a domácností, vydala Reslovakizačná komisia tzv. osvedčenie „A“, potvrdzujúce
slovenskos  pod a zápisu pri sčítaní udu. Týchto Reslovakizačná komisia nepokla-
dala za „reslovakizantov“ práve tak, ako osoby „kolektívne reslovakizované“. V tab.
č. 1 vytriedení osve. Ako Slovákov omylom prihlásených vylučujeme ich zo všetkých
našich alších úvah.

Tab. č. 1. Na reslovakizáciu podané a kladne vybavené prihlášky
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B. Počet kladne vybavených prihlášok
Z celého súboru prihlásených osôb prichodí nám uvažova  iba o 114.122 prihláškach
rodín a doterajšou spornou, resp. ma arskou národnos ou. Z nich Reslovakizačná
komisia vybavila kladne 87.505 prihlášok, t. j. prijala na reslovakizáciu 284.814 osôb.
Títo tvoria 50,3 % štatistických Ma arov z r. 1930, 63,3 % všetkých na reslovakizáciu
prihlásených a 77,8 % na reslovakizáciu prihlásených po vylúčení Slovákov.

Tieto čísla sú na prvý poh ad značne vysoké. No jednako, pri bližšom skúmaní
teritoriálneho rozloženia — okrem niektorých okresov — vysvetlite né.

Pre preh adnos  prinášame relatívne dáta o účasti kladne vybavených prihlášok
a osôb na počte štatistických Ma arov (z r. 1930) a na počte podaných prihlášok
(po vylúčení prihlášok Slovákov):
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Tab. č. 2.
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Uvedené čísla ukazujú na tesný vz ah medzi výsledkami ma arizácie a reslovakizácie.
V elaboráte „Poznámky k vývinu a stavu národnostného zloženia obyvate stva južného
Slovenska“,1 predostretého pred rokom, usilovali sme sa na základe historicko-demo-
grafických dokladov poukáza  na stupeň poma arčenia jednotlivých okresov a na prav-
depodobné číselné výsledky ma arizácie. Hore uvedené dáta dokazujú odôvodnenos
reslovakizácie aj numericky. Čím bol okres ma arizovanejší, tým je % prijatých reslo-
vakizantov väčšie a to nie len z počtu štatistických Ma arov, ale aj z počtu podaných
prihlášok. Výnimku tvoria iba východné okresy Moldava nad Bodvou a Krá ovský
Chlmec, kde vysoký počet reslovakizantov v pomere k dávno dokončenej ma arizácii
odôvodňujú viac politické, než národnostné motívy.

C. Nevybavené prihlášky
V priebehu akcie sa vyskytli prípady, že stránky po opätovnom urgovaní vybavenia
svojich prihlášok, žiadali aspoň negatívne  vybavenie. Reslovakizačná komisia od
začiatku zastávala názor, že nie je kompetentná odmietnu  prihlášku s konečnou
platnos ou. Uznávala možnos  nie len disimilačného, ale aj  asimilačného procesu
a nemohla si čini  nárok, aby niekomu vydaním negatívneho rozhodnutia zatarasila
cestu prirodzenej asimilácie k slovenskému národu. Takouto úvahou sa riadila
Reslovakizačná komisia menovite preto, že  u mnohých prihlasovate ov našla všet-
ky znaky slovenskosti, no pre konfiškáciu majetku, národnú správa at ., nemohla
by  ich prihláška pod a smerníc vybavená kladne. Aby Reslovakizačná komisia ruši-
ve nezasahovala do možného alšieho vývinu, vydala negatívne rozhodnutia len
v niektorých prípadoch na reslovakizáciu prihláseným presídlencom, ktorí so svojimi
rodinami chceli odís  do Ma arska a potrebovali osvedči  pred ma arskými presíd-
ovacími orgánmi svoju ma arskú národnos .

Zo všetkých podaných prihlášok nevybavila Reslovakizačná komisia 26.617,
predstavujúcich 81.361 t. j. 18,2 % všetkých prihlásených osôb.

Počet nevybavených prihlášok pod a príčin nevybavenia je uvedená pre jednotli-
vé okresy a kraje v tab. č. 3.
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Tab. č. 3. Počet nevybavených prihlášok a príčiny nevybavenia

Z 26.617 nevybavených prihlášok pripadá:
991 t. j. 3,7 % na Slovákov, čo odvolali prihlášku po vysvetlení a zistení, že sa

na nich reslovakizácia nevz ahuje. Sú v nich zahrnuté štátni a verejní zamestnanci,
u ktorých sa bezpochyby konštatovala slovenská národnos  a ktorí sa na južné úze-
mie pris ahovali po oslobodení,

2.022 t. j. 7,6 % na Ma arov, ktorí prihlášku odvolali či už vplyvom ma arskej
protipropagandy, či z vlastného uváženia,

5.651 t. j. 21,2 % na osoby pôvodu ma arského, ktoré nemali nijaké znaky slo-
venskosti, resp. na osoby, ktoré znaky slovenskosti mali, ale nesplnili náležitosti
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smerníc (mali ve kú výmeru pôdy, uvalenú národnú správu, napomáhali ma arizácii,
boli odsúdené pre delikty proti republike, konečne preto, že ich prihlášku prešetru-
júce orgány alebo miestni politickí činitelia so zásadných príčin neodporučili),

2.220 t. j. 8,3 % na osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa medzi časom už
ods ahovali do Ma arska či už v rámci výmeny, či jednostranným útekom,

2.654 t. j. 10,0 % na osoby, určené na výmenu,
598 t. j. 2,2 %  na osoby konfiškované,
7.268 t. j. 27,3 % na osoby neprešetrené, s neznámym pobytom a pod.,
3.626 t. j. 13,6 % na osoby, ktoré odišli náborom do Čiech,
1.114 t. j. 4,2 % na osoby nemeckej národnosti a
493 t. j. 1,9 % na osoby, ktoré medzi časom zomreli.

D. Slovenskos  na reslovakizáciu prijatých osôb pod a obcovacej reči
Pre skúmanie slovenskosti a slovenského pôvodu prihlásených osôb bola pri pre-
šetrovaní rozhodujúca obcovacia reč, návšteva škôl a výchova detí, členstvo v slo-
venských spolkoch a organizáciách, rodinné a príbuzenské vz ahy a skutočnos , že
prihlásená rodina žije alebo pochodí z národnostne zmiešaného manželstva. Všetky
tieto skutočnosti sa skúmali pri prešetrovaní a to bu  na základe výpovedi stránky,
bu  z predložených písomných dokladov, alebo výpovedí úradných činite ov.

Vzájomná prestúpenos  znakov slovenskosti nedovolila spracova  všetky tieto
znaky vo vzájomných kombináciách. Reslovakizačná komisia ich posudzovala vždy
v súvise s triednou príslušnos ou prihlásených, a často priznala slovenskú národ-
nos  robotníkom s jedným jediným znakom slovenskosti, zatia  čo nepriznala mno-
hým intelektuálom so všetkými znakmi. Reslovakizačná komisia nemohla prizna
slovenskú národnos  advokátom, kantorom, neprevereným štátnym a verejným
zamestnancom, farárom, lekárnikom, samostatným obchodníkom a majite om väč-
ších živnostenských podnikov, bohatým mlynárom a fabrikantom, u ktorých ma ari-
zácia skoro vždy znamenala vedomý odklon od pôvodnej slovenskosti a uvedomelú
vô u patri  k „panskému“ národu ma arskému. Reslovakizačná prax ukázala, že prí-
slušníci meštiactva často videli v reslovakizácii iba konjunkturálnu možnos  ahké-
ho spôsobu získa  štátne občianstvo i ke  sa, pravda, našli prípady skutočného prí-
klonu k slovenskému národu.

V tab. č. 4 prinášame absolútne čísla reslovakizovaných rodín pod a obcovacej
reči a pod a okresov a krajov. Z celkového súhrnu vyplýva, že obcovacia reč slo-
venskú prihlásilo 39,2 %, slovensko-ma arskú 31,5 % a len ma arskú 29,5 %.
Znalos  slovenčiny vykazuje teda 70,7 % všetkých reslovakizovaných rodín. Táto zna-
los  je tým väčšia, čím je oblas  bližšia k slovenskému. etniku. V okresoch
Bratislava-okolie, Sere , Levice, Šurany, Vráble, Košice-okolie, Košice-mesto,
Revúca, Trebišov a v okresoch nad viedenskou čiarou nachodíme pomerne málo
reslovakizovaných rodín, ktoré by po slovensky nevedeli. Neznalos  slovenčiny pre-
kvapuje v meste Bratislava, Nové Zámky a Rožňava.
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Tab. č. 4. Obcovacia reč reslovakizovaných rodín
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Reslovakizačná komisia bola si vedomá, že  znalos  slovenčiny nestačí pre reslo-
vakizáciu. V disimilačnom procese však hrá podstatnú a najdôležitejšiu úlohu.
Z tohto h adiska — menovite pri našej novej  školskej politike — môžeme počíta
s faktickým dokončením reslovakizačného procesu iba u 3/4 prijatých rodín. Ani
jazykové kurzy, usporiadané pre reslovakizantov nesplnili očakávanie. Zdá sa, že
z vyše 80.000 osôb, ktoré z reslovakizantov po slovensky nevedia, polovica, pred-
stavujúca staršie generácie, nenájde už pomer k slovenskej kultúrnej pospolitosti.
S týmto problémom sa stretávame v okresoch Žitného ostrova, v okrese Jesenské,
Šafárikovo a Krá ovský Chlmec, pričom je situácia vo východných okresoch o to ko
lepšia, než neznalos  slovenčiny tu kompenzuje živá a intenzívna vlastenecká prí-
tulnos  k republike, čo v západných okresoch zatia  postrádame.

E. Pôvod reslovakizovaných rodín pod a priezvisk
V reslovakizačnej praxi sme sa často stretávali s výtkou, že Reslovakizačná komisia
zastáva reakčné stanovisko rasového výberu pri prijímaní a vybavovaní prihlášok.
Bývalý washingtonský vyslanec Ma arska, Szegedy-Maszák nezabudol sa dotknú
tohto problému aj na parížskej mierovej konferencii a vytýkal reslovakizačnej akcii
rasové základy, nútenos  asimilácie rodín so slovenským menom a tým jej nede-
mokratičnos  a nemravnos .

Je nesporné, a vyplývalo to z vládnych smerníc, že Reslovakizácia komisia zdô-
razňovala nutnos  dôkazov o slovenskom pôvode. No, Reslovakizačná komisia nikdy
nechápala pôvod výlučne biologicky, rasove, ale vždy sociologicky. Bolo by bývalo
omylom domnieva  sa, že sa v prihlasujúcich osobách „ozvala krv“ alebo intenzív-
nejšie spomienky na dávno zabudnuté pokrvné spoločenstvo. Dôkaz o slovenskom
pôvode sa vyžadoval z príčin mravných, ako požiadavka pre uvedomenie si kedysi
opustených sociálnych a kultúrnych pút s udom, z ktorého reslovakizujúci vyšli.

Okrem rodiska a príbuzenských vz ahov so slovenskými rodinami, rozhodujúcim
činite om bolo aj meno prihlasujúceho sa. Reslovakizačná komisia pravda, nepo-
kladala znenie priezviska za nijaký exaktný dôkaz pre dnešnú národnú príslušnos ,
jednako mu prikladala pri aktuálnom uvedomení si slovenského pôvodu, značnú sti-
mulačnú silu. Výrazne sa to prejavilo práve u tých, ktorých rodičia alebo prarodičia
si poma arčili mená alebo ktorí okrem slovenského mena stratili v ma arskom pro-
cese už všetky ostatné znaky slovenskosti. Nech už posudzujeme dnešný vz ah
medzi priezviskom a národnos ou akoko vek, počet slovenských mien hláv rodiny,
doplnený slovenskými dievčenskými menami vydatých žien, dokazuje relatívnu pre-
vahu pôvodnej slovenskosti reslovakizantov.
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Tab. č. 5. Slovenskos  reslovakizovaných osôb pod a priezviska

Z tab. č. 5 je zjavné, že z kladne vybavených malo
slovenské priezviská 24,9 %
slovensko-ma arské priezviská 21,9 %
poma arčené priezviská 0,2 %
ma arské priezviská 45,0 %
a iné priezviská 8,0 %
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Teritoriálne rozmiestnenie slovenských priezvisk ukazuje na úplne iné vz ahy slo-
venskosti ,než sme videli zo znalosti slovenčiny. Čím je slovenskejší charakter
okresu, tým je v počte prihlášok relatívne väčšia frekvencia ma arských mien a
naopak. Výrazne to vidie  v slovenských okresoch nad viedenskou čiarou, ale aj
v okresoch Sere , Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Lučenec, Modrý Kameň, Rimavská
Sobota, Košice-okolie, Revúca a Michalovce. Je zrejmé, že v týchto okresoch tvoria
značnú čas  reslovakizantov poslovenčení, resp. poslovenčujúci sa Ma ari.

Medzi reslovakizantami sme našli pomerne málo poma arčených mien. Vysvetli
to možno azda subjektívnymi zábranami pri prihlasovaní, ale azda aj tým, že rodiny,
resp. osoby s poma arčenými menami už dokončili dávnejšie svoj ma arizačný pro-
ces a na reslovakizáciu sa neprihlásili. Pre zaujímavos  prinášame z 212 zistených
poma arčených mien tie najtypickejšie.

Krá  — Király Ambrovič — Arady
Hemela — Homolay Bardelčík — Barday
Kapusta — Kaposváry Mlynek — Molnár
Pribehajsa — Kolozsváry Marošický — Marosi
Kohút — Szilágyi Švéd — Sasvári
Hudec — Hegedűs Vavrečka — Várady
Vlk — Farkas Otepka — Óváry
Mikulec — Miklási Pomihal — Petőfi
Čecháček — Szécsi Heresčák — Hevesi
Matoušek — Lőrinczy Bardelčík — Bárdosi
Skopil — Szántó Babuliak — Berki
Moravský — Szántó Hrčka — Harsányi
Široký — Szabados Čegrin — Barkás
Andrašovský — Andrási Anderko — Andrásházy
Lipták — Bánlaki Pukelník — Polgári
Mocník — Erősi Liška — Ujlaky
Gorčík — Gömöri Kollár — Kőrösy
Jajesník — Jászay Lipták — Lencsey
Kostelníček — Kerekes Trubač — Kardhordó
Kolčov — Kőváry Špajda — Somogyi
Páleník — Pálinkás Polák — Pörge
Mačuga — Ménesi Vidlička — Vasváry
Nižník — Nemes Holubek — Lengyel
Paraska — Polgári Brečka — Berkesi
Vatra — Várszegi Klanica — Klaniczay
Václavíček — Boresányi Podhorský — Erdősy
Koleba — Bőri Horňan — Kövesy
Mišík — Miskolci Kulík — Rákos
Matejička — Magyari Páleník — Prónay
Myšík — Miskolcy Sabol — Szombath
Ružička — Rózsa Chromý — Harmat at .

F. Povolanie prijatých reslovakizantov a majetkové pomery prijatých ro níkov
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Povolanie prijatých reslovakizantov ukazuje napospol inú štruktúru, než by vyplývala
zo súpisu zásobovaných osôb v r. 1946. Tabu ka č. 6 ukazuje, že z 87.505 reslo-
vakizantov hláv domácnosti bolo:

16.842 t. j. 19,2 % ro níkov
46.610 t. j. 53,3 % robotníkov
10.804 t. j. 12,3 % živnostníkov

3.037 t. j. 3,5 % domácich s neudaným bližším povolaním.

Tab. č. 6. Kladne vybavené prihlášky pod a povolania prihlásených
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Pomerne malý počet ro níkov a vysoký počet robotníkov vysvet ujeme týmito okol-
nos ami:

1.) Pri triedení reslovakizantov pod a povolania usilovali sme sa zachyti  súčas-
ne aj sociálnu triednu príslušnos . Nepokladali sme za ro níka domkára a bezzem-
ka, i ke  pracoval v prvotnej výrobe. Svojou triednou príslušnos ou patrí ku kategó-
rii robotníkov. Rovnako sme pokladali aj zriadenca za robotníka, ktorému je sociál-
ne iste bližší, než k úradníkovi.

2.) Na mnohých prihláškach povolanie nebolo udané, no z ostatných znakov
(majetkové pomery) bolo jasné, že ide o nemajetných nádenníkov, výpomocné sily v
obchodoch a v podnikoch.

3.) Zmenené politické pomery po oslobodení aktualizovali vedomie slovenskosti
a túhu po reslovakizácii u robotníckej triedy väčšmi, než u konzervatívneho živlu ro -
níckeho. Tak ako sa tento kedysi ažšie ma arizoval, ažšie a pomalšie sa aj reslo-
vakizoval.

4.) Robotníctvo, ako fluktuujúci živel sa, i ke  povrchne, ma arizoval vo väčšom
množstve ako ro níctvo.

5.) Robotníkov, pokia  sa výslovne neprevinili proti Republike, prijala RK skoro
všetkých, a to i ke  z h adiska slovenskosti často nesplnili podmienky smerníc.
Dožadovali sa reslovakizácie prostým poukazovaním, že pracujú pre Republiku a jej
výstavbu. Ich triedne uvedomenie a vlastenectvo pokladala RK sa lepší dôkaz klad-
ného postoja k národu ako rafinované a množstvo dokladov podložené intervencie
bohatých kulakov. Z tohto dôvodu RK starostlivo skúmala prihlášky ro níkov a ve kú
väčšinu z nich, vlastniacu viac ako 20 k. j. pôdy zamietla.

Z tab. č. 7 je zrejmá triedna štruktúra ro níkov.
Z 15.842 ro níkov vlastnilo 5.948 t. j. 35,3 % 0,1—5 kj. pôdy

5.484 t. j. 32,6 % 5,1—10 kj.  pôdy
2.545 t. j. 15,1 % 10,1—15 kj. pôdy
1.346 t. j. 8,0 % 15,1—20 kj. pôdy
1.519 t. j. 9,0 % nad 20 kj. pôdy
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Tab. č. 7. Majetkové pomery reslovakizovaných ro níkov

Mnoho úvah venovala RK reslovakizácii príslušníkov inteligencie. Vychádzala z
poznatkov, že ma arizačný proces u tejto vrstvy bol prevažne vedomým odklonom
nie len národnostným, ale  ja sociálnym. RK, aby si zaistila správne hodnotenie
nového postoja inteligencie k národu, a udovodemokratickému režimu, prikázala
prešetrujúcim orgánom zvýšenú ostražitos  pri skúmaní jej reslovakizačných pohnú-
tok. Rozoslala dodatočne vyšším úradníkom osobitné dotazníky, v ktorých sa podro-
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bne skúmali všetky okolnosti, ktoré mali by  pre ich prijatie rozhodujúce. Pokia  ide
o Bratislavu, spracoval sa prihláškový materiál v  štúdii, uverejnenej  v I. zväzku pub-
likácie „Slovanská Bratislava“.2 Pomery v Košiciach a v  ostatných mestách južné-
ho  Slovenska sa v  celku nelíšia od pomerov v  Bratislave .

VI. Pravdepodobný počet Ma arov a Slovákov na južnom Slovensku

A. Počet Ma arov
Určenie počtu Ma arov na južnom Slovensku naráža zatia  na skoro neprekonate -
né prekážky. Tieto ažkosti sú tým väčšie, čím menšie sú územné jednotky, pre
ktoré sa usilujeme počet Ma arov vyčísli .

Zatia  máme iba dva pokusy o určenie počtu Ma arov na Slovensku po oslobo-
dení. Prvý pochodí od Dr. Korčáka (Statistický zpravodaj roč. 1945)3 a druhý od
nášho štatistického experta na mierovej konferencii v Paríži.

1.) Dr. Korčák sa dostáva k počtu 652.000 Ma arov pre rok 1943
a) výpočtom zo slov. sčítania v r. 1938 49.290
b) prijímaním výsledkov ma arského  sčítania

na okupovanom území r. 1938 676.987
c) pripočítaním Ma arov z okupovaného územia v r. 1938 2.500

Spolu 728.777
d) znížením tohto počtu kritikou ma arských dát o -100.000

Ostáva 528.800
e) a pripočítaním 7,5 % ročného prírastku za dobu 1938—1943 +23.000
f) teda spolu ku koncu r. 1943 652.000

2.) Elaborát, predložený na mierovej konferencii počíta pre koniec roka 1946 s
číslicou 500.000 Ma arov na Slovensku.

3.) Pokúsme sa o nový odhad počtu Ma arov na základe známych dát o pohybe
migračnom a prirodzenom v r. 1930—1949:

a) V r. 1930 bolo napočítané Ma arov čsl. štát. občanov 571.988
b) prirodzenými prírastkom pri 7,5 na 1000 vzrástli do r.1945 o 64.000
c) v r. 1945 malo by 636.000
d) z tejto sumy prichodí odpočíta

vojnové straty 20.000
straty Ma arov žid. vierovyznania 10.000

Spolu:  30.000
e) Ostáva pre koniec roka 1945 606.000

f) Po roku 1945:
exodus Ma arov 40.246
výmena a voj. previnilci 49.414
reslovakizácia 284.814

Spolu: 374.474
g) Ostáva Ma arov v r. 1949 231.500
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Tab. č. 8. Národnostná štruktúra obyvate stva v južných krajoch Slovenska pod a
sčítania v r. 1930

216 Dokument
FÓ

R
U

M
sp

ol
oč

en
sk

ov
ed

ná
 r

ev
ue

, 
2
0
0

9
, 

Š
am

or
ín

szemle-2009-szlovak.qxd  12.2.2010  17:44  Page 216



Tieto čísla si žiadajú nieko ko vysvetliviek.
Ad a) V roku 1930 počítame iba s Ma armi, ktorí boli čsl. štátnymi občanmi.

Okrem týchto žilo v tomto roku na Slovensku ešte 20.349 Ma arov cudzej štátnej
príslušnosti. Týchto z našich úvah vypúš ame, nako ko ve ká čas  z nich ako fluktu-
ujúci živel, netvorili súčiastku kmeňového obyvate stva.

Ad b) Prirodzený prírastok sme rátali iba do oslobodenia. Po r.1945 nastalé
ve ké migračné zmeny a reslovakizácia nepripúš ajú nijakú serióznu úvahu o priro-
dzenej menlivosti ma arského obyvate stva. V tejto úvahe nás podporuje aj  sku-
točnos , že v r. 1946—1948 zaznamenávajú okresy južného Slovenska mierny úby-
tok obyvate stva vôbec.

Ad d) Vojnové straty Ma arov na južnom Slovensku sme odhadli číslom 20.000,
ktoré percentuálne pripadá na toto územie z 440—500.000 celkových vojnových
strát, vyčíslených v ma arských prameňoch.

V roku 1930 sa z osôb židovského vierovyznania hlásilo 14.726 k ma arskej
národnosti. I tu, vzh adom na celkové straty židovských spoluobčanov, počítame so
stratou 10.000 osôb, zahynuvších v koncentračných táboroch, alebo emigrovaných
do zahraničia.

Ad c), e) 2r Korčák uvádza 652.000 Ma arov pre rok 1943, t. j. pre obdobie
tesne pred vojnovými udalos ami. Berúc do úvahy nami odhadnuté vojnové straty,
je Korčákov odhad vzh adom k roku 1945 iba o 15—20.000 vyšší.

Vzh adom na náš odhad 500.000 Ma arov ku koncu r. 1946, sú naše hore uve-
dené výpočty vyššie o 50.000—60.000. V elaboráte pre mierové rokovanie sa jasne
prejavuje politická tendencia počet Ma arov zníži . Počítali sme s väčšími vojnový-
mi stratami a s pokračujúcou disimiláciou Ma arov v r. 1930—1938, ktorú sme
doložili výpočtami ma arských autorov Duku-Zólyomi Norberta a I. Vargu.

Ad f) Exodus Ma arov po oslobodení sme prevzali z hlásenia Osíd ovacieho
úradu z januára 1949. Pod a tejto správy odišlo Ma arov:

Pred účinnos ou dohody (ZK 60) 11.837
Od oslobodenia do znovuzriadenia čs. verejnej správy 10.196
Po znovuzriadení čs. verejnej správy, avšak po 27. II. 1946 11.057
Po účinnosti dohody (ZK 47) 1.083
Z obcí bratislavského predmostia 73
Dobrovo ne sa vys ahovalo asi 6.000

Spolu: 40.246
Výmennými transportmi pod a čl.  V.
Dohody odišlo 45.475
Vojnoví previnilci pod a čl. VIII.  Dohody 2.905
Transportmi „R“  - režimistov 1.034

Spolu: 49.414
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Tab. č. 9. Pravdepodobný počet Ma arov k 1. V. 1949
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Migračným pohybom stratili teda Ma ari v období 1945—1949 do 90.000 svojich
príslušníkov. Spolu s reslovakizovanými 284.814, dovedna do 375.000 osôb.
Pod a týchto výpočtov nemalo by by  dnes na Slovensku viac ako 250.000 Ma arov.
Pri uvedenom čísle 50—60.000 pochybných reslovakizantov  môže  by  reálnym číslo
300.000 Ma arov. Sčítanie  udu v marci budúceho roku ukáže, do akej miery sú
naše výpočty správne.4

Skutočnos , že sa na zloženie  štátoobčianskeho s ubu pod a zákona č.
245/1948 prihlásilo pod a oznámenia Povereníctva vnútra 223.513 osôb ma ar-
skej národnosti, je iste  pozoruhodným potvrdením správnosti našich výpočtov. No
ani táto zhoda nezaručuje nám,   že na Slovensku niet viac Ma arov, nako ko, ako
v závere ešte uvedieme, mnohí a mnohí reslovakizanti, čo štátne občianstvo získa-
li reslovakizáciou, svoje rozhodnutie vráti  sa k slovenskému národu, zatia  znovu
opustili.

Pre preh adnos  prinášame v tab. č. 8 počet Ma arov pod a okresov a krajov
v roku 1930 a v tab. č. 9 počet Ma arov pre rok 1949.

V tab. č. 10 sme sa usilovali vyčísli  migračný pohyb Ma arov po r. 1945. Tu
nám s útos ou prichodí konštatova , že Osíd ovací úrad dosia  nemá evidenciu ani
odišlých Ma arov ani prišlých Slovákov pod a okresov. Vypomáhali sme si preto hlá-
seniami ONV z júla 1948 a aproximatívnymi číslami OÚ, uvedenými len pre jednot-
livé osíd ovacie oblasti. Tieto skutočnosti značne zmenšujú hodnotu dát pre jed-
notlivé okresy.

Pre dielčie dáta v obciach sme ich už vôbec nepoužili a v prílohe sme zostavili
zoznam na základe údajov Povereníctva vnútra o osobách, ktoré zložili štátoobčian-
sky s ub pod a zákona č. 245/1948.

B. Počet Slovákov
Počet Slovákov v okresoch južného Slovenska je daný prostým rozdielom medzi poč-
tom obyvate stva a počtom Ma arov. Menšia odchýlka sa javí jedine v Bratislave-
meste,  v Košiciach, v okrese Moldava nad Bodvou, kde nachodíme ešte i Nemcova
v okrese Krá ovský Chlmec s menším počtom Ukrajincov. Dáta počtu Slovákov
pod a okresov prinášame v tab. č. 11. Sú výslednicou konfrontácie údajov migrač-
ného pohybu Slovákov a rozdielu počtu obyvate stva a Ma arov. Majú preto práve
tak relatívnu hodnotu ako počty Ma arov.

Zaujímavá pre nás je, pravda, skladba slovenského obyvate stva. V tab. č. 10
uvádzame dáta o Slovákoch, došlých na južné Slovensko kolonizáciou a repatriá-
ciou, ako nám ich oznámili ONV v júli lanského roku, ke  repatriácia z cudziny
(okrem Ma arska) ako aj  kolonizácia bola až prakticky skončená.
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Tab. č. 10. Odhad výsledkov migračného pohybu Slovákov a Ma arov po 1945
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Na prvý poh ad je prekvapujúce, že proti 89.660 odišlých Ma arov nachodíme
v južných okresoch 171.697 došlých Slovákov. Túto rozdielnos  vysvetlíme tým, že
do  pojmu kolonizácie sme zahrnuli aj osádzanie nových obyvate ov v mestách.
Sama Bratislava získala týmto spôsobom vyše 25.000, Košice 8.000 nových oby-
vate ov. V tomto čísle nachodíme teda množstvo nových úradníkov, robotníkov, živ-
nostníkov, ale aj dôverníkov, ktorí sa usadili na majetkoch náboristov, ba aj nových
kolonistov došlých na parcelované ve kostatky.

Počet presídlencov Slovákov z Ma arska uvádzame pod a záverečnej správy 0Ú:
Výmennými transportmi 37.961
Jednosmernými transportmi 21.149
Režimistickými transportmi 664
Pred účinnos ou Dohody (ZK 60) 9.499
Po účinnosti Dohody (ZK 47) asi 4.000

Spolu: 73.273
Ke že skoro 10.000 osôb sa pod a informácií OÚ osadilo v Čechách a na

Morave, nie je na Slovensku o ve a viac ako 63.000 presídlencov z Ma arska. Ich
rozmiestnenie pod a okresov sme zostavili z hlásení ONV a z údajov OÚ, vz ahujú-
cich sa na osíd ovacie oblasti.

Tretiu kategóriu Slovákov tvoria reslovakizanti. Ich vyčíslenie pod a okresov je
uvedené jednak v tabu ke č. 1 a pod a obcí v prílohe v konfrontácii s obyvate stvom
ostatným, pravdepodobne slovenským.

Ak by sme pokladali za štvrtú kategóriu Slovákov starousadlíkov, ktorí na južnom
Slovensku žili už pred rokom 1945, dostaneme pre južné okresy tento preh ad
štruktúry slovenského obyvate stva v jednotlivých krajoch.

V týchto číslach je daná celá problematika južného Slovenska. Skutočnos , že zo
všetkých Slovákov je 1/4 reslovakizantov, by mala by  ustavičnou pripomienkou pre
naše kultúrne ustanovizne, zvýši  kultúrnu starostlivos  o túto najproblematickejšiu
zložku slovenského živlu. Problémom ostávajú reslovakizanti menovite v bansko-
bystrickom kraji, kde v južných okresoch tvoria skoro tretinu Slovákov, a kde medzi
nimi nachodíme najviac konjunkturálneho živlu.
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Tab. č. 11. Pravdepodobná národnostná štruktúra obyvate stva v južných okresoch
Slovenska k 1. V. 1949
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VII. Pravdepodobná národnostná štruktúra obyvate stva v južných
okresoch Slovenska
Výmena obyvate stva, exodus Ma arov po oslobodení, vnútorná kolonizácia a reslo-
vakizácia značne premenili národnostnú štruktúru obyvate stva na južnom
Slovensku.

V tab. č. 11. prinášame výsledné číslice pre jednotlivé okresy, ako rezultujú
z uvedených migračných zmien a z reslovakizácie. V porovnaní s rokom 1930 (vi
tab. č. 8 a 11) má by  dnes na celom území Slovenska 230.888 Ma arov t. j. okrúh-
le o 335.000 menej ako v r. 1930.

Pokia  ide o dáta pre celé južné Slovensko, uvádzame ich pod a krajov v porov-
naní s rokom 1930:

Účas  Ma arov v jednotlivých okresoch južného Slovenska sa pod a týchto dát v po-
mere k r. 1930 pozmenila takto:

v  r. 1930: v r. 1949:
do 10 % Ma arov v  5 okresoch        v 18 okresoch
10—20 % Ma arov v 7 okresoch v 7 okresoch
20—30 % Ma arov v 4 okresoch v - okrese
30—40 % Ma arov v 1 okrese v 3 okresoch
40 —50 % Ma arov v 2 okresoch v 3 okresoch
50—60 % Ma arov v 3 okresoch v 2 okresoch
60—70 % Ma arov v 2 okresoch v 2 okresoch
70—80 % Ma arov v 8 okresoch v - okrese
80—90 % Ma arov v 3 okresoch v - okrese

Rozborom ma arizačných úspechov, ktorý sme predložili v elaboráte o vývine
národnostného zloženia obyvate stva južného Slovenska, ukazujú sa naše výpočty
v celku reálnymi. Dielčie výsledky budú iste odchylné. Mnoho bude záleža  na tom,
či sa nám podarí dávnejšie poma arčených a dnes reslovakizujúcich aj v skutoč-
nosti zapoji  do kultúrneho  spoločenstva slovenského.

VIII. Záverom
Aby sa obraz o číselnom pomere Slovákov a Ma arov stal naozaj skutočným, je pot-
rebné času a priaznivých podmienok. Citová a kultúrna asimilácia reslovakizantov
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narážala už vo svojich počiatkoch na mnohé prekážky. Na prvom mieste ta stojí
exkluzívnos  staroosadeného slovenského živlu, ktorý po oslobodení, či už z hmot-
ných alebo mravných príčin, nebol ochotný diferencova  medzi čiste ma arským a
ma arizovaným obyvate stvom juhu. Diskriminoval „Ma arov“ všetkých a uzatvoril
sa pred nimi. Neveril Ma arom a neveril ani reslovakizantom. Stovky memoránd a
žiadostí slovenského obyvate stva o totálne pres ahovanie a vysídlenie celých
„ma arských obcí“ potvrdzuje nechu  Slovákov k alšiemu spolužitiu v určitých
oblastiach. Že túto výlučnos  podporovala na mnohých miestach aj perspektíva mož-
nosti rýchleho obohatenia sa na úkor diskriminovaných Ma arov, nie je nijakou taj-
nos ou. Pre mnohých, po oslobodení došlých Slovákov, bolo južné Slovensko do
nedávna iba zdrojom ahkého obohacovania sa. Je samozrejmé, že pri zdĺhavom
vybavovaní reslovakizačných prihlášok utrpeli aj mnohí úprimní reslovakizanti mate-
riálnu škodu a zanevreli na Slovákov.

Mnoho zla spôsobil po oslobodení aj náš oficiálny nacionalistický kurz, ktorý
v priebehu výmeny sa miestami zmenil až vo fanaticky protima arský postoj.
Možnos  transferu všetkého ma arského obyvate stva stmelila osudove nie len
tých, ktorí si to želali, ale aj všetkých „Ma arov“. A tak sa na južnom Slovensku po
oslobodení vytvorili dva tábory: tábor diskriminovaných „Ma arov“, vedených vo svo-
jom pasívnom odpore šovinistickými učite mi, kantormi a farármi a tábor Slovákov,
vedených nacionalistickými učite mi a novými štátnymi a verejnými zamestnancami.
Osud reslovakizantov, stojacích uprostred týchto táborov nebol nepodobný osudu
Buridánovho osla.

Ďalší politický vývin do konca r. 1948 žičil prihláškovej akcii, no menej skutoč-
nému disimilačnému procesu. Konfiškačná prax, prax udových súdov, vysíd ovanie
množstva reslovakizujúcich, ich nábor do českých krajín at . mohli ma  iba negatív-
ne dôsledky na skutočnú reslovakizáciu. Rodinní príslušníci a príbuzenstvo reslova-
kizantov týmito zásahmi postihnutých, len ažko vytrvali pri svojom pôvodnom úmys-
le, h ada  pretrhané zväzky ku kultúrnemu spoločenstvu slovenskému. Stála neis-
tota, rozširovaná šuškanou propagandou o pripojení južného Slovenska k
Ma arsku, o vys ahovaní reslovakizantov na Sibír, o krutých trestoch, postihujúcich
reslovakizantov, ktorých OÚ presíd uje do Ma arska, at ., zámerne rozširovaná aj
orgánmi ma arskej presíd ovacej komisie, táto neistota iba posilnila vyčkávací pos-
toj reslovakizantov.

No rozhodujúcim spôsobom zasiahlo do procesu reslovakizácie zrovnoprávnenie
Ma arov. Tento obrat v našej národnostnej politike bol tak náhly a neočakávaný, že
preorientoval značnú čas  reslovakizantov. Ma arský živel, ktorý na južnom
Slovensku ostal po skončení výmeny, pripisuje si dnes tento obrat za svoje ví az-
stvo. Využíva ho prirodzene pre nacionalistickú aktivizáciu celej masy reslovakizan-
tov. Drobní kultúrni pracovníci, na ktorých dodnes spočíva archa celej reslovaki-
začnej práce, nenachodia v nápore ma arského nacionalizmu dos  opory a sú vo
svojom presvedčení o správnosti a oprávnenosti reslovakizácie zviklaní. Ako iniciá-
tori reslovakizácie, sú vystavení útokom nielen so strany ma arských nacionalistov,
ale aj zo strany našich polovzdelancov, ktorí radi zabúdajú, že proletársky interna-
cionalizmus nie je národný nihilizmus.

Dôsledky nepripravenosti našej novej národnostnej politiky a ideologického
tápania vo veciach národnostných sa dnes už prejavujú odklonom reslovakizantov
od pôvodného rozhodnutia. Len nieko ko príkladov:
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V obci Málaš, Nýrovce, Turá a Lontov (okr. Želiezovce) zakladajú reslovakizanti
ma arský kultúrny spolok. Činnos  Matice slovenskej ignorujú. V Rožňave sú pred-
sedom, podpredsedom a kultúrnym referentom ma arského kultúrneho spolku
reslovakizanti. V obci Horná Krá ová (okr. Ša a), kde je pôvodná slovenskos  reslo-
vakizantov nad všetkú pochybnos , postavili sa títo kolektívne proti slovenským uči-
te om, v ktorých vidia marite ov usilovania o ma arskú školu a ma arské boho-
služby. V Nesvadoch (okr. Hurbanovo) sa zo 136 reslovakizantov iba 3 prihlásili do
Matice slovenskej. V okrese Jesenské sa reslovakizanti skoro napospol domáhajú
ma arských škôl. V Košútoch (okr. Galanta) nebolo dosia  skoro rozdielu medzi
Slovákmi a Ma armi. Dnes stoja obe zložky antagonisticky proti sebe a reslovaki-
zanti na strane Ma arov. V obci Pohranice, Kolárovo, Galanta, Ve ký Biel a Ve ké
Ú any, Kálna, Lok, Kalinčiakovo, Šamorín, Ša a, Šahy a Čalovo, alej aj na východe
v obci Seňa, Kechnec a Milhos , všade sa stretávame s tými istými zjavmi. Reslo-
vakizanti začínajú utova , že reslovakizovali. Odvracajú sa od slovenskej pospoli-
tosti, pritakávajú miestnym farárom v ich žiadostiach o čisto ma arské bohoslužby.
O prácu MS sa nezaujímajú, chcú ma arské divadlá, ma arskú školu, ma arský
kultúrny spolok.

Bolo by, pravda, prenáhlené z týchto správ Oblastného sekretariátu Matice slo-
venskej v Bratislave odvodzova  pesimistické závery. Máme mnohé obce na južnom
Slovensku, kde je situácia lepšia. Príkladne sa zapájajú reslovakizanti do národné-
ho života slovenského v Bešeňove, v Hos ovej, v Malom Kiari a inde. Pod a posled-
ných správ zlepšuje sa situácia aj v Kolárove, v Šali, Galante, alej v okrese Mol-
dava a Krá . Chlmec.

Skutočný reslovakizačný proces si vyžaduje svoj čas. Zžitý styk reslovakizujúcich
s ma arským kolektívom vracia dnes mnohých do náručia ma arstva. Dnešná ide-
ologická nevyjasnenos  vo veciach národnostných nie je zatia  priaznivá pre dokon-
čenie asimilačného procesu. Na južnom Slovensku niet národného programu a niet
pevnej organizácie kultúrnej. Pôvodný negatívny postoj proti doterajšej forme ma a-
rizovanosti a pôvodné rozhodnutie túto formu definitívne opusti  sa ukazuje dnes
nedostatočným vzh adom na neschopnos  konkretizova  zásady našej novej národ-
nostnej politiky. Ak sa reslovakizanti nepodchytia pozitívnym spôsobom národnej
myšlienky, nebude ma  akcia ten význam, aký sa od nej po oslobodení očakával.
Konkrétne ide o formulovanie a zladenie myšlienky vlastenectva a myšlienky prole-
társkeho internacionalizmu. Ide o to, opusti  konečne jednostranné h adisko rečo-
vé pri diferencovaní národnej príslušnosti a v duchu nového vlastenectva vytvori
predpoklady pre stmelenie obyvate stva južného Slovenska v nové kultúrne a pra-
covné spoločenstvo. Prvým s týchto predpokladov je definícia národnosti, ktorú sme
pripravili pre budúce sčítanie udu. Podlá tejto definície sa národnos ou rozumie
„príslušnos  k národu, s kultúrnym a pracovným spoločenstvom ktorého je sčítaný
vnútorne spätý, a ku ktorému sa svojim chovaním hlási“. Táto definícia, ktorá už
nespomína rečovú príslušnos , pripustí konečne, aby sa reslovakizanti slobodne
orientovali k slovenskej pospolitosti a poskytne im čas, aby sa na základe tejto
orientácie, pravda, pri vhodných podmienkach, postupne znovu zžili so slovenským
národom.
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Z o z n a m

predmetných obcí s počtom Ma arov, ktorí zložili štátoobčiansky s ub pod a záko-
na č. 245/1948 Sb. a s počtom reslovakizantov v okresoch južného Slovenska

Kraj: bratislavský Okres: Bratislava-mesto5

Kraj: bratislavský Okres: Bratislava-okolie6
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Kraj: bratislavský Okres: Čalovo
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Kraj: bratislavský Okres: Dunajská Streda
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Kraj: bratislavský Okres: Galanta

Kraj: bratislavský Okres: Senec7
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Kraj: bratislavský Okres: Sere

Kraj: bratislavský Okres: Šamorín8
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Kraj: Nitra Okres: Nitra

Správa oo ppriebehu, llikvidácii aa vvýsledkoch rreslovakizačnej aakcie... 231
FÓ

R
U

M
spoločenskovedná revue, 2

0
0
9

, Š
am

orín

szemle-2009-szlovak.qxd  12.2.2010  17:44  Page 231



Kraj: Nitra Okres: Hurbanovo

Kraj: Nitra Okres: Komárno
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Kraj: Nitra Okres: Levice

Kraj: Nitra Okres: Nové Zámky
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Kraj: Nitra Okres: Ša a

Kraj: Nitra Okres: Štúrovo
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Kraj: Nitra Okres: Šurany

Kraj: Nitra Okres: Vráble
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Kraj: Nitra Okres: Zlaté Moravce
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Kraj: Nitra Okres: Želiezovce
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Kraj: Banská Bystrica Okres: Jesenské
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Kraj: Banská Bystrica Okres: Lučenec
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Kraj: Banská Bystrica Okres: Modrý Kameň9
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Kraj: Banská Bystrica Okres: Rimavská Sobota
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Kraj: Banská Bystrica Okres: Šafárikovo
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Kraj: Banská Bystrica Okres: Šahy
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Kraj: Košice Okres: Košice-mesto, okres
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Kraj: Košice Okres: Krá ovský Chlmec
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Kraj: Košice Okres: Moldava nad Bodvou
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Kraj: Košice Okres: Revúca
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Kraj: Košice Okres: Rožňava

Kraj: Košice Okres: Sečovce
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Kraj: Košice Okres: Trebišov

Kraj: Prešov Okres: Michalovce10
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Kraj: Prešov Okres: Ve ké Kapušany

Poznámky

1. Elaborát, uložený v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, fond ÚV KSS — generálny tajomník,
kart. č. 2194, a. j. 515/II-2 publikoval BOBÁK, Ján: Poznámky k vývinu a stavu národnostného zlo-
ženia obyvate stva južného Slovenska. In: Historický zborník 7. Martin: Matica slovenská, 1997, s.
88 — 105.

2. Vi  SVETOŇ, Ján: Od ma arizácie k reslovakizácii Bratislavy. In: Slovanská Bratislava. I. Bratislava:
Kultúrny a informačný odbor ÚNV v Bratislave, 1948, s. 268 — 289.

3. Vi  Kč [KORČÁK, Jaromír]: Odhad počtu obyvatelstva na Slovensku. Statistický zpravodaj, roč. VIII.
(1945) č. 6, s. 143 — 144.

4. Sčítanie udu v roku 1950 vykázalo na Slovensku 354 532 obyvate ov ma arskej národnosti, väč-
šina reslovakizantov sa ešte prihlásila k slovenskej národnosti.  V roku 1961 sa k ma arskej národ-
nosti prihlásilo už 518 782, v roku 1970 552 006 udí.

5. Z výkazu reslovakizantov mesta Bratislavy chýbajú tí, ktorí boli vo vyšetrovacej väzbe na Krajskom
súde (25 osôb), alebo boli internovaní v petržalskom internačnom tábore (271 osôb). Ich započíta-
ním sa počet prijatých reslovakizantov zvýši na 11 964, ako sa to uvádza aj v tab. č. 1. (Porovnaj
Slovenský národný archív [ alej SNA], Bratislava, Slovenská liga [ alej SL], kart. č. 7, Okresný
sumár výsledkov štatistického spracovania reslovakizačného materiálu)

6. V okrese Bratislava pri obciach Devínska Nová Ves a Vrakuňa v kolónke reslovakizantov nebol uve-
dený ani jeden reslovakizant. Zjavne chybné údaje sme opravili pomocou predbežných výsledkov šta-
tistického spracovania reslovakizačného materiálu. (SNA, SL, kart. č. 7)

7. V okrese Senec reslovakizanti z obce Nová Jelka sú započítané pri obci Jelka.
8. V okrese Šamorín pri obci Štvrtok na Ostrove boli omylom uvedené údaje obce Trnávka. Správne

čísla sme rekonštruovali na základe publikácie Soznam obcí na Slovensku pod a správneho rozde-
lenia z 1. februára 1949. Bratislava: Slovenský plánovací úrad, 1949 a SNA, SL, kart. č. 7, Okresný
sumár výsledkov štatistického spracovania reslovakizačného materiálu.

9. V okrese Modrý Kameň pri obci Trebušovce boli omylom uvedené údaje obce Širákov, pri obci Ve ká
Čalomija údaje obce Trebušovce.
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10. V okrese Michalovce z výkazu chýbajú obce Dúbravka (3 reslovakizanti) a Rakovec nad Ondavou (8
reslovakizantov). Ich započítaním sa počet prijatých reslovakizantov zvýši na 1414, ako sa to uvá-
dza aj v tab. č. 1. (Porovnaj SNA, SL, kart. č. 7, Okresný sumár výsledkov štatistického spracovania
reslovakizačného materiálu.)
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