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Abstrakt 

JURÁŠEK, Dalibor. Židovský kódex (s dôrazom na vybrané ustanovenia) [bakalárska 

práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta; katedra právnych 

dejín. Školiteľ: Mgr. Ondrej Podolec, PhD. Bratislava : [s. n.], 2009. 50 s. 

 

Abstrakt (slovensky) 

V bakalárskej práci sa jej autor venuje Židovskému kódexu. V prvej kapitole rozoberá 

niektoré faktory, ktoré viedli k antisemitizmu a prijímaniu protižidovskej legislatívy. 

Následne sa venuje formálno-právnym stránkam Kódexu, uvádza členenie Kódexu 

a stručne charakterizuje jeho jednotlivé časti. Hlbšia pozornosť a samostatné kapitoly 

sú venované problematike definície „Žida“ a problematike výnimiek a oslobodení. Celá 

práca je koncipovaná predovšetkým právno-teoreticky; kapitola o výnimkách 

a oslobodeniach obsahuje aj údaje o ich uplatňovaní v praxi. Autor čerpal z prameňov, 

ktoré sú uvedené v zozname prameňov. 

Kľúčové slová: Židia, antisemitizmus, Slovenský štát, Židovský kódex 

 

Abstract (English) 

In this bachelor work, the author deals with the Jewish Codex (Židovský kódex). In the 

first chapter he analyzes some of the factors which led to antisemitism and passing of 

anti-Jewish legislature. Afterwards, the author deals with formal and legal aspects of 

the Codex, presents the structure of the Codex and briefly characterizes its respective 

parts. The author focuses a deeper attention on the topic of the definition of the term 

“Jew” and the topic of exceptions and exemptions from the provions of the Codex. 

Author drew on the sources which are listed in the list of sources of information. 

Keywords: Jews, antisemitism, Slovak State, Jewish Codex 

 

Abstrakt (Deutsch) 

In dieser Bakkalaureus-Arbeit beschäftigt sich Autor mit dem Thema Judenkodex 

(Židovský kódex). In der erste Kapitel schreibt er über einige Faktoren, die zu dem 

Antisemitismus und zur Aufnahme der antijüdischen Legislative führten. Weiter befasst 

er sich mit formell-juristischen Seiten des Kodexes. Dann beschreibt er sowohl die 

Gliederung des Kodexes als auch die Charakteristik zu den jeweiligen Teilen. 

Besondere Aufmerksamkeit und auch eigene Kapiteln sind weiteren Problemen 
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geschenkt. Vor allem geht es um die Problematik der Definition „Jude“ und die 

Problematik der Aufnahmen und Befreiungen. Obwohl die ganze Arbeit hauptsächlich 

juristich-teoretisch geschrieben ist, die Kapitel über Aufnahmen und Befreiungen 

umfasst auch Daten über ihre Anwendung in der Praxis. Autor nutzte die Quellen, die 

auf der Liste der Quellen stehen. 

Schlüsselworten: Juden, Antisemitismus, Slowakischer Staat, Judenkodex 
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Predhovor 
 

Vzťah Židov a zvyšku obyvateľstva bol vždy špecifický. Antisemitizmus ako 

jeho výrazný aspekt existoval už odkedy vzájomne interagovali židovské a nežidovské 

spoločenstvá, o čom dokladajú informácie aj spisy samotných Židov. Všade, kam šli, 

stretávali sa s odmietavou reakciou veľkej časti obyvateľstva. 

Práve špecifické správanie Židov ako skupiny sa javí ako najprirodzenejšie 

vysvetlenie univerzálnosti antisemitizmu. Táto myšlienka – že antisemitizmus je 

reakciou na správanie Židov, sa však považuje za novodobé kacírstvo, ba dokonca za 

antisemitizmus samotný. Niektorí autori sa možno obávajú, že analýza príčin 

antisemitizmu by vyznela ako snaha o jeho ospravedlňovanie. 

Avšak keby tomu bolo naopak – antisemitizmus by bol univerzálny, no nebol 

by vyvolaný vlastným správaním sa Židov, išlo by o unikát z hľadiska sociológie a 

skupinovej psychológie. Pritom skutočnosť, že antisemitizmus je reakciou na správanie 

sa Židov by sama o sebe nijak neznamenala, že táto reakcia je primeraná.  

Židovský kódex z filozofického hľadiska nie je výnimkou v dejinnom procese, 

ale skôr vyjadrením sentimentu, ktorý sprevádza ľudské spoločenstvá celými dejinami 

až po súčasnosť. Líši sa predovšetkým štátom sankcionovanou a definovanou podobou 

a vynútiteľnosťou; teda v zásade tým, čím sa líši právo od iných normatívnych 

systémov. 

Moja vďaka patrí môjmu školiteľovi Dr. Ondrejovi Podolcovi za to, že mi pri 

písaní práce celkovo nechal voľnú ruku a poradil mi vo veciach, na ktoré som sa ho 

pýtal. 

Tlačený text tejto bakalárskej práce je identický s jej textom v elektronickej 

podobe. 
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Zoznam použitých skratiek 
a pod.   a podobne 

ČSR   Československá republika 

Ks    koruny slovenské (z čias Slovenského štátu) 

napr.    napríklad 

ods.   odsek 

písm.   písmeno 

resp.    respektíve 

Sb.    Sbírka zákonů a nařízení (prvej Československej republiky) 

Sl.z.   Slovenský zákonník 

SR   Slovenská republika 

ÚHÚ    Ústredný hospodársky úrad 

UK   Univerzita Komenského 

Zb.   Zbierka zákonov (Českej a Slovenskej federatívnej republiky) 

Z.z.   Zbierka zákonov Slovenskej republiky 
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Úvod 
 

Základná charakteristika, predmet a ciele práce 

K voľbe témy „Židovský kódex“ ma viedli predovšetkým tri dôvody: 

1. záujem o históriu, 

2. ľahká dostupnosť úplného znenia Kódexu, 

3. dostatok zdrojov informácií. 

Je zrejmé, že vhľadom na odporúčaný rozsah bakalárskej práce, ktorý 

predstavuje okolo 30 – 50 strán,1 nebol možný podrobný rozbor celého Židovského 

kódexu. Len pre zaujímavosť: samotný text Kódexu predstavuje viac ako 70 

normovaných strán formátu A4, teda viac ako dvojnásobok minimálneho 

požadovaného rozsahu bakalárskej práce. Podrobnejší rozbor problematiky je teda 

otázkou skôr pre diplomovú alebo dizertačnú prácu, či dokonca samostatnú publikáciu, 

ktorá nemá charakter záverečnej práce.2 

Vzhľadom na uvedené obmedzenia si v tejto práci nekladiem za cieľ podrobne 

objasniť všetky, ba zďaleka ani väčšinu ustanovení Kódexu. 

Členenie práce je definované v obsahu. Najprv sa venujem stručnému 

historickému úvodu, kde sa snažím nastoliť problematiku židovsko-nežidovských 

vzťahov, antisemitizmu a dôvody, na ktoré sa zákonodarca odvolával pri prijímaní 

Kódexu, resp. ktoré mohli k prijatiu Kódexu prispieť. 

Následne analyzujem formálne stránky Kódexu: právnu podobu a niektoré 

základné aspekty. 

V ďalšej kapitole sa zameriavam viac na matériu: uvádzam členenie Kódexu 

a stručne charakterizujem niektoré jeho časti. 

Nasledujúca kapitola „Vybrané ustanovenia Židovského kódexu a ich analýza“ 

sa zaoberá podrobnejším rozborom niektorých ustanovení Kódexu, aplikáciou týchto 

                                                 
1 Rozsah bakalárskej práce predstavuje „spravidla minimálne 30 a maximálne 50“ normalizovaných 

textových strán formátu A4 (tj. 1800 znakov). (Vnútorný predpis č. 8/2006. Smernica rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave. Úplné znenie Smernice rektora UK č. 5/2005 o základných náležitostiach 

záverečných prác na Univerzite Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1. Čl. 3, ods. 4. Dostupné 

na internete: 

<http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/vp_2006_8_nalezitosti.pdf> [cit. 

27. februára 2009].) 
2 Na Slovensku však zatiaľ žiadna monografia na túto tému nevyšla. 
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ustanovení v praxi, ako aj názormi a interpretáciami rôznych bádateľov a konfrontáciou 

ich pohľadov. Práve túto kapitolu považujem za najprínosnejšiu. 

V poslednej kapitole jadra sa venujem úlohe, akú Kódex zohráva v rámci 

holokaustu. 

 

Použité zdroje 

Hlavný zdroj, z ktorého som čerpal, bol primárny prameň – Židovský kódex. Dá 

sa označiť ako „absolútne primárny“, nakoľko bol študovaný priamo z dobového 

výtlačku Slovenského zákonníka z roku 1941, umiestneného v knižnici Právnickej 

fakulty UK na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave. 

Okrem Kódexu som samozrejme získaval informácie aj z ďalších relevantných 

právnych predpisov zo Slovenského zákonníka a pre účely porovnania siahol aj po 

predpisy z čias Československej republiky a súčasnej Slovenskej republiky. 

Pre časti práce, v ktorých sa venujem interpretácii konkrétnych ustanovení 

Kódexu či ich aplikácii v praxi, pochopiteľne, nepostačilo obrátiť sa na právnu úpravu. 

V takýchto prípadoch som siahol po prácach historikov a autorov venujúcim sa tejto 

téme. Mnohí z nich majú na niektoré veci rozličné názory; v tom prípade som sa 

pokúsil prihliadnuť na každý zastúpený názor a uviesť ho. 

Podrobné uvedenie zdrojov informácií, ktoré som v práci použil, sa nachádza 

v zozname použitých zdrojov informácií na konci práce. Značná časť z nich je do 

väčšej alebo menšej miery poznačená ideologickou orientáciou ich autorov. 

 

Metodické poznámky 

Slovo „Žid“ píšem s veľkým začiatočným písmenom; výnimkou sú prípady, 

kedy výslovne uvádzam, že v istých významoch sa toto slovo píše s malým 

začiatočným písmenom. Dôvodom je, že Židov vnímam skôr ako etnickú skupinu než 

ako náboženskú skupinu.3 

Názov „Židovský kódex“ (skrátene „Kódex“) uvádzam s veľkým začiatočným 

písmenom v zmysle platnej pravopisnej úpravy.4 Takéto písanie používa napríklad aj 

Hubenák.5 K takémuto spôsobu písania sa prikláňam aj napriek tomu, že počas 

                                                 
3 Obdobný prístup si osvojil aj E. Nižňanský. NIŽŇANSKÝ, E. (ed.): Holokaust na Slovensku[ 1]. 2001. 

S. 12. 
4 Pravidlá slovenského pravopisu. 2000. S. 68. 
5 HUBENÁK, L.: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945). 2003. S. 42. 
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Slovenského štátu sa označenie „židovský kódex“ písalo s malým začiatočným 

písmenom.6 

Označenie „Slovenský štát“ uvádzam s veľkým začiatočným písmenom, aby 

bolo zrejmé, že mám na mysli štátny útvar, ktorý vznikol 14. marca 1939 a zanikol 

v apríli/máji 1945 a taktiež preto, lebo išlo o oficiálny názov štátu, ktorý sa písal 

s veľkým začiatočným písmenom.7 Označenie Slovenský štát ale používam pre 

obdbodie celého trvania daného štátu, aj vrátane času, kedy jeho oficiálny názov bol 

„Slovenská republika“. 

Slovné spojenie „Slovenská republika“ píšem s veľkým písmenom, nakoľko ide 

o oficiálny názov štátu. Týmto myslím spravidla prvú Slovenskú republiku; ak týmto 

slovným spojením referujem na súčasnú Slovenskú republiku, vždy to v texte uvádzam. 

Nepoužívam toto slovné spojenie však veľmi často, najmä pre možnosť zámeny 

a zužujúci význam; preferujem preto označenie „Slovenský štát“. 

V citáciách som ponechal dobovú gramatiku. V citáciách som taktiež zachoval 

pôvodnosť citácie vo významovej stránke a neaplikoval som ani vyššie uvedené 

používanie spomenutých pojmov. 

                                                 
6 Napríklad v dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona o zabezpečení hospodárenia na 

poľnohospodárskych nehnuteľnostiach, Židmi obhospodarovaných. Slovenský snem, I. volebné obdobie, 

7. zasadanie. Číslo tlače 554. Dostupné na internete: 

<http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0554_00.htm> [cit. 18. marca 2009]. 
7 Zákon č. 1/1939 Sl.z. zo 14. marca 1939 o samostatnom Slovenskom štáte. 
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1 Niektoré dôvody prenasledovania Židov 
 

Veľa sa hovorí o prenasledovaní Židov, málo o príčinách, ktoré k nemu viedli. 

Historiografia by však práve mala byť o hľadaní príčin a následkov a spájaní súvislostí. 

Väčšina autorov zaoberajúcich sa problematikou židovsko-nežidovských vzťahov, sa 

tejto téme – dôvody antisemitizmu – vyhýba, alebo ju odbavuje veľmi povrchne. Snáď 

preto, že sa obávajú, že by tým robili do istej miery apológiu režimu Slovenského štátu 

a jeho protižidovských zákonov. V skutočnosti ale takýto prístup, kedy medzi väčšinou 

historikov existuje na určitú tému „informačné embargo“, môže konštituovať živnú 

pôdu pre vznik rôznych konšpiračných teórií o Židoch, pričom zástancovia týchto 

myšlienkových konštruktov môžu v mlčaní odborníkov na túto tému vidieť ich 

zdanlivé potvrdenie. Ako uvádza P. Bakalář: „Měli bychom být schopni mluvit 

o Židech a jejich židovství, stejně jako o každé jiné identifikovatelné skupině, aniž 

bychom byly nazýváni anitisemity. Otevřenost a upřímnosť neživí antisemitismus, 

tajnůskářství ano.“8 

O určité zasadenie do historického kontextu sa pokúšajú vlastne len protisovsky 

naklonení historici a to v snahe rehabilitovať režim Slovenského štátu a jeho 

predstaviteľov. Preto v slovenskej historiografii chýba nestranné a vyčerpávajúce 

spracovanie tejto dôležitej témy. 

František Vnuk tvrdí, že nielenže sa tejto téme pozornosť takmer nevenuje, ale 

dokonca: 9 

„[K]eď sa človek musí dotknúť tejto háklivej otázky [,slovensko-židovského 

pomeru‘], robí to s ťažkým srdcom a s obavami, že jeho úprimný úmysel predstaviť 

udalosti vecne a objektívne sa nestretne s pochopením u tých, čo vidia iba rub 

a odmietajú pozrieť sa i na líce tohto problému. (…) S rozhorčením poukazujú na 

výsledky, ale obchádzajú okolnosti, ktoré k tým výsledkom viedli. (...) Zužujú 

slovensko-židovské vzťahy do rokov 1939-45 a prehliadajú, že toto je iba krátke 

obdobie dejinného procesu, ktorý má svoju predhistóriu i svoje dozvuky.“ 

Táto práca vzhľadom na svoj rozsah nemôže analyzovať príčiny antisemitizmu do 

väčšej hĺbky. Preto uvediem len stručný náčrt problematiky pre lepšie pochopenie 

súvislostí, za ktorých protižidovské právne predpisy, vrátane Židovského kódexu, 

vznikali. Táto kapitola má predovšetkým poukázať na to, ako boli Židia vnímaní 

                                                 
8 BAKALÁŘ, P.: Tabu v sociálních vědách. 2003. S. 103. 
9 VNUK, F: Mať svoj štát znamená život. 1991. S. 278. 
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(náhľad zákonodarcu na Židov sa síce nemusel zakladať na faktoch, avšak ľudia 

nekonajú podľa toho, čo je správne, ale podľa toho, o čom si myslia, že je správne) 

a nie či obvinenia na nich smerované boli pravdivé. 

 

1.1 Pocity nadradenosti 

Starý zákon obsahuje viacero častí, ktoré sa dajú ľahko vykladať tak, že Židia 

tvoria „vyvolený“ národ/rasu, nadradený nad ostatné národy sveta.10 V Biblii dokonca 

Boh priamo prikazuje Izraelitom, aby vyvraždili niektoré národy a podporuje ich 

v tom.11 Na niektorých miestach je pomerne otvorene formulovaná myšlienka 

židovského/izraelského supremacizmu, napríklad v knihe proroka Izaiáša, kapitole o 

„budúcej sláve Sionu“: „Lebo národ a kráľovstvo, čo ti [Sionu] neslúži, bude zničené, 

národy budú celkom spustošené. (...) Zhrbení prídu k tebe synovia tvojich utláčateľov a 

k šľapajam tvojich nôh sa sklonia všetci, čo opovrhli tebou, a budú ťa volať Mesto 

Pána, Sion Svätého Izraela.“12 

Samozrejme, interpretácie týchto úsekov a ich význam pre súčasnú dobu, resp. 

prvú polovicu dvadsiateho storočia, sa rôznia a ide skôr o teologickú otázku.13 Je však 

zrejmé, že takéto vety – majúce svoj pôvod v rámci „Božieho slova“ mohli u mnohých 

Židov vyvolať presvedčenie o menejcennosti iných národov a rás. 

Tejto skutočnosti sú si vedomí aj mnohí Židia. Napríklad Alexander Markuš, 

Žid zo Šurian, podľa Ďuricu „jeden z prvých komunistických historikov“ napísal:14 

„Mnoho sa hovorí o židovskej otázke. Sami Židia sa pričinili, že ešte existuje 

táto otázka. Dlhé stáročia žijú Židia medzi európskymi národmi... (...) Avšak 

tvrdošijným kastovníctvom a rasizmom sa uzavierali pred národom, v ktorom žili; 

pestovali odlúčenú židovskú spoločnosť, vyhýbali sa ostatnej spoločnosti. Dosiahli to, 

že aj tá ostatná spoločnosť sa im vyhýbala, považovala ich za menejcenných (kvôli 

                                                 
10 Napríklad Deuteronómium 7:6, 15:6; Žalmy 2:8 – 9; Izaiáš 45:14; Micheáš 5:7 – 8; Zachariáš 14:12. 
11 Deuteronómium 20:16 – 17. 
12 Izaiáš 60:12, 14. 
13 Český výklad k Starému zákonu, ktorý pripravil tím prekladateľov Starého zákona na čele s ThDr. 

Milošom Bičom verš pojednávajúci o „zničení kráľovstiev“ a „spustošení národov“ vôbec nekomentuje. 

Druhú citovanú vetu o tom, ako sa majú všetci bývalí nepriatelia Izraela skloniť k jeho nohám 

interpretuje tak, že týmto spôsobom „…budou činiť pokání i pyšné pronárody. Zkroušeny budou se 

sklánět před Jeruzalémem, městem, ktoré nebude jen středem Izraele, ale středem všeho světa.“ (Výklady 

ke Starému zákonu. 1998. S. 227 – 228.) 
14 LIPTÁK, Ľ.: Z kroniky mníchovských dní. In: Historický časopis, XVIII, 1970, č. 3 (s. 403). Citované 

podľa: ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 367. 
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objektivite treba pripomenúť, že aj Židia považovali Nežidov za menejcenných), a tak 

nastala priepasť medzi nimi.“ 

Taktiež samotná veľká kultúrna rozdielnosť Židov a Nežidov neprospela ich 

vzájomným vzťahom, ako napísal Winston Churchill: „Centrálnou skutočnosťou 

dominujúcou vzťahom Židov a Nežidov je skutočnosť, že Žid je ,iný‘. Vyzerá ináč. 

Rozmýšľa ináč. Má rozdielne tradície a pôvod.“15 

Tento faktor u Židov a negatívny obraz o nich, ktorý spôsoboval u Nežidov, bol 

ešte viac posilnený nasledujúcim faktorom – disproporčným židovským vplyvom. 

 

1.2 Ekonomický a sociálny vplyv 

Skutočnosť, že Židia mali na Slovensku nadmerný hospodársky a spoločenský 

vplyv, je všeobecne známa. Dokonca aj protiľudácky ladený Ján Lettrich spomína, že 

hoci početne Židia na Slovensku tvorili „nevýznamnú menšinu“, ich hospodársky vplyv 

bol „mnohonásobne väčší“.16 Róbert Letz uvádza aj konkrétne čísla v niektorých 

odvetviach: „V priemyselných odvetviach bolo k 14. 3. 1939 v židovských rukách 21% 

živnostenských koncesií, takmer 50% družstevných a 100% priemyselných liehovarov, 

38% píl; obchod s drevom bol na 76% a vývoz dreva na 80% v židovských rukách.“17 

Lipscher uvádza, že na Slovensku tvorili Židia 44% lekárov a 36% lekárnikov (oba 

údaje sú z roku 1939).18 Podľa sčítania obyvateľstva z konca roku 1938 (už po 

viedenskej arbitráži) bolo na území Slovenska 87 000 osôb, ktoré sa prihlásili 

k židovskému náboženstvu (3,21% obyvateľov Slovenska) a 29 928 osôb, ktoré sa 

prihlásili k židovskej národnosti (1,11%).19 

Židovská dominancia veľkej časti verejného života nepredstavovala v tom čase 

v Európe ojedinelý jav. Podobná situácia vládla v Susednom Maďarsku, ako uvádza 

maďarský historik Rubovszky: „Spomedzi hercov bolo 28 % Židov, spomedzi 

                                                 
15 BIGNELL, P.: Uncovered: Churchill's warnings about the 'Hebrew bloodsuckers'. In: The 

Independent, 11. marec 2007. Dostupné na internete: <http://www.independent.co.uk/news/uk/this-

britain/uncovered-churchills-warnings-about-the-hebrew-bloodsuckers-439772.html> [cit. 18. marca 

2009]. Preklad z angličtiny: DJ. 
16 LETTRICH, J.: Dejiny novodobého Slovenska. 1993. S. 139. 
17 LETZ, R.: Pomoc prenasledovaným Židom na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. In: Viera a život, IX, 

č. 3, 1999 (s. 181). Citované podľa: ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 376. 
18 Lipscher ohľadom štatistiky o lekárnikoch uvádza, že bola aktuálna ku dňu „14. marca 1919“. Avšak 

primárny zdroj, ktorý Lipscher cituje: Slovák, 8. 6. 1940, č. 133 hovorí o 14. marci 1939. LIPSCHER, L.: 

Židia v Slovenskom štáte. 1992. S. 40. 
19 ĎURICA, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. 2003. S. 381. 
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lekárnikov 36 %, spomedzi redaktorov a samostatných technických pracovníkov 40 %, 

lekárov 48 %, samostatných obchodníkov 53 %, advokátov 57 % a samostatných 

pracovníkov bánk a poisťovní 81 percent.“20 

Hoci aj podľa súčasných výskumov sa Židia vyznačujú značne vyššou 

inteligenciou než ostatné národy/etnické skupiny21 (pričom nie je dôvod predpokladať, 

že pred 60 – 70 rokmi tomu bolo výrazne ináč), je otázne, do akej miery bol tento stav 

následkom ich superiórnych schopností a do akej miery uplatňovania skupinovej 

stratégie, ktorá ekonomickým a mocenským pôsobením zabezpečila elimináciu 

potenciálne schopnejšej nežidovskej konkurencie.22 

Zatiaľ čo skutočnosť nadmerného vplyvu Židov nikto nespochybňuje, odlišné 

sú pohľady na túto skutočnosť. Hodnotová interpretácia skutkového stavu je 

predmetom ideológie. Nie je ťažké pochopiť, že národne zmýšľajúci ľudáci v nej videli 

útlak slovenského národa, ktorý nemal vo vlastnej krajine možnosť uplatniť sa a chceli 

mu „dať šancu“. 

S vysokým vplyvom Židov úzko súvisí aj značné množstvo majetku a kapitálu, 

ktoré nahromadili. Mnohých preto motivovala aj snaha zmocniť sa ho prostredníctvom 

„arizácie“. Podobné to bolo v otázke moci a vplyvu: po Židoch by sa uvoľnili mnohé 

pozície, ktoré mohli byť zabraté Nežidmi. 

 

1.3 Maďarizácia 

Skutočnosť, že Židia sa vo výraznej miere podieľali na maďarizácii slovenského 

národa, ako aj ostatných národov Uhorska – výmenou za výhody, ktoré im za to 

poskytla maďarská/pomaďarčená šľachta, bola svojho času taktiež známa. 

Český spisovateľ Karel Kálal, ktorý sa venoval aj problematike maďarizácie na 

Slovensku (ba dokonca o nej informoval známeho nórskeho aktivistu za práva menšín 

nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Bjørsterna Bjørnsona) ju spájal so židovskou 

                                                 
20 FERKO, J.: Maďarské (seba)klamy. 2004. S. 145. 
21 BAKALÁŘ, P.: Tabu v sociálních vědách. 2003. S. 137 – 138. Avšak mnohí autori rozdiely v 

inteligencii medzi rasami a národmi spochybňujú, ba dokonca pochybujú o existencii rás, inteligencie, jej 

merateľnosti a podobne. Údajnú vyššiu inteligenciu Židov uvádzam len ako jednu z možných príčin 

uvedeného stavu. 
22 Napríklad v novembri 1875 bol zrušený v trenčianskej stolici pôsobiaci Spolok miernosti sv. Ruženca, 

ktorý sa snažil bojovať proti alkoholizmu na slovenských dedinách. Spolok zrušil na podnet Židov 

predseda vlády Kálman Tisza „zo štátnych záujmov“ (PIETOR, A.: Nápor – odpor. 1905. S. 64. 

Citované podľa: VNUK, F: Mať svoj štát znamená život. 1991. S. 297.). 
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otázkou: „Židé slouží maďarisaci obrovským kapitálem i důvtipem. (...) A na každém 

místě Židé slouží maďarisaci, ovšem za cenu velikou: za svobodu skoro 

neobmedzenou, při níž nepoctivým spůsobem bohatnou, ožebračujíce rodiny i celé 

obce.“23 

V roku 1933 Národné noviny uviedli:24 

„Pred prevratom Židia boli najoddanejším a najúčinnejším nástrojom 

maďarizácie a po prevrate ich vidíme vo všetkých zložkách protinárodných. Po 

slovenských mestách najviac maďarčia Židia ešte i dnes, najoddanejšími odberateľmi 

maďarských časopisov sú Židia....“ 

No aj predstavitelia čekoslovenskej demokracie o tejto skutočnosti vedeli 

a spomínali ju. Tomáš Garrigue Masaryk, inak vcelku prožidovsky naklonený povedal: 

„Rakúsko-uhorská vláda dávala krčmárske licencie vždy len židom. Za tento veľmi 

výnosný podnik židia horlivo pomáhali vláde v jej odnárodňovacej politike.“25 Aj 

čechoslovakista a jeden zo zakladateľov sociológie na Slovensku Anton Štefánek 

vyjadril podobné myšlienky.26 

V jednej zo správ československého odbojového hnutia, ktorá bola adresovaná 

pre Benešovu „exilovú vládu“ v Londýne, sa uvádza: „Židia na Slovensku majú špatnú 

povesť – boli opornými stĺpmi maďarizácie, hlavne na východnom Slovensku, kde 

predstavovali skutočnú sociálnu pliagu – zruinovali celé oblasti bezohľadným 

využívaním ľudských slabostí chudobného, hladujúceho a negramotného slovenského 

ľudu.“27 

V októbri 1938, po Mníchovskej arbitráži, vedúci Židovskej obce v Bratislave 

odovzdal Maďarskému konzulátu petíciu, podpísanú 15 000 bratislavskými Židmi, za 

pripojenie Bratislavy k Maďarskému kráľovstvu.28 Židia následne za túto požiadavku 

masovo demonštrovali v uliciach mesta.29 O tejto udalosti americký diplomat George F. 

                                                 
23 Karla Kálala spisy slovákofilské. Zväzok V. 1928. Citované podľa: FERKO, J.: Maďarské 

(seba)klamy. Martin 2004. S. 142. 
24 FERKO, J.: Maďarské (seba)klamy. 2004. S. 147. 
25 VNUK, F: Mať svoj štát znamená život. 1991. S. 297. 
26 „Historický fakt je, že naše mestá sa preto tak rýchlo maďarčili, lebo v židovstve získali Maďari 

sociálneho činiteľa, ktorý jazykovo, hospodársky i kultúrne vykonával húževnatú a tichú odnárodňovaciu 

prácu v náš neprospech.“ (ŠTEFÁNEK, A.: Základy sociografie Slovenska. 1944. S. 94. Citované podľa: 

ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 384.) 
27 VNUK, F: Mať svoj štát znamená život. 1991. S. 287. 
28 ĎURICA, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. 2003. S. 375. 
29 FERKO, J.: Maďarské (seba)klamy. 2004. S. 146 – 147. 
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Kennan zaznamenal: „O tomto ich kroku sa hneď dozvedeli Slováci, ktorí to pokladali 

za mimoriadne nevraživý dôkaz toho, čo vždy tvrdili o nelojálnosti Židov voči 

Slovensku.“30 

Izraelitov ako potenciálnej piatej kolóny nepriateľa vo vlastnej krajine sa 

obávali už v biblických časoch.31 

 

1.4 Boľševizmus 

Do tretice, aj značná účasť Židov na šírení marxizmu a jeho odrôd bola svojho 

času dobre známa, hoci dnes sa o tejto skutočnosti takmer nehovorí. Vyššie citovaný 

článok v Národných novinách z roku 1933 pokračuje „...socialisticko-komunistická 

politika má najväčšiu oporu v nich [Židoch]. Čokoľvek rozkladného a škodlivého hrozí 

slovenskému národu, Židov pri tom vidíme húfne.“32 

Iniciátori protižidovských opatrení na Slovensku sa netajili tým, že práve 

zabránenie šírenia boľševizmu bolo jednou z primárnych motivácií prijímania 

protižidovských právnych predpisov. Už v deň vzniku autonómie, 6. októbra 1938, sa 

predstavitelia ľudákov v dokumente známom ako „Manifest slovenského národa“ 

vyjadrili: „Vytrváme po boku národov, bojujúcich proti marxisticko-židovskej ideológii 

rozvratu a násilia.“33 

V hlásení Okresného úradu v Topoľčanoch z 8. novembra 1938, v ktorom sa 

hovorí o premiestnení a vykázaní 93 „židov“ v mesta (pričom v akcii sa odporúča ešte 

pokračovať), sa zhodnocuje: „Nakoľko židovstvo, najmä mladá generácia začínala 

prejavovať už za slovenskej vlády politickú akciu komunistického smeru, tu prevedené 

opatrenia boly veľmi dobré na utíšenie ich komunistickej nálady.“ Ba dokonca vraj 

„pospolitý ľud kvitoval celú akciu so súhlasom“.34 

Marxisticko-boľševické prevraty alebo pokusy o ne v okolitých krajinách 

z veľkej miery organizovali Židia (Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgová, Béla Kún, 
                                                 
30 KENNAN, G. F.: From Prague After Munich. 1968. S. 23. Citované podľa: ĎURICA, M. S.: Jozef 

Tiso. 2006. S. 366. 
31 Exodus 1:7 – 10. 
32 FERKO, J.: Maďarské (seba)klamy. 2004. S. 147. 
33 Žilinská dohoda. Druhá svetová : občasník o moderných dejinách Slovenska, 1. októbra 2006. 

Dostupné na internete: <http://www.druhasvetova.sk/view.php?cisloclanku=2006090006> [cit. 18. 

marca 2009]. 
34 Hlásenie Okresného úradu v Topoľčanoch Prezídiu krajinského úradu v Bratislave z 8. 11. 1938 

o priebehu deportácií. Citované podľa: NIŽŇANSKÝ, E. (ed.): Holokaust na Slovensku[ 1]. 2001. S. 

307. 
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Lev Trocký), preto taká istá obava panovala aj u slovenských predstaviteľov. V tom 

čase bol boľševizmus bežne asociovaný so Židmi (napr. stanovisko W. Churchilla, 

citované nižšie). Nepochybne aj toto mal Tiso na mysli, keď vo februári 1939 označil 

židovstvo za „rozkladný živel“ a „najdôležitejšieho nositeľa marxistickýh a liberálnych 

ideí“.35 

Izraelský historik (narodený na Slovensku) napísal, čo sa napokon stalo po 

vojne: „Po skončení vojny KSS prijala do svojich radov mnohých židov. Ako ľudia 

s odbornými znalosťami, židia vykonali pre komunistov cenné služby... Židia, ktorí 

v tom čase žili na Slovensku a museli si vyberať medzi demokratmi a komunistami, 

videli v komunistoch menšie zlo.“36 

 

1.5 Antisemitizmus v demokratickom tábore 

Ešte by bolo vhodné spomenúť, že negatívne názory na Židov, resp. otvorená 

kritika ich činov sa v danej dobe vyskytovali vo všetkých politických táboroch a bolo 

skôr zriedkavosťou nemať takéto názory. Uvediem len zopár konkrétnych príkladov. 

Premiér Veľkej Británie Winston Churchill neváhal ostro skritizovať Židov za 

ich účasť v boľševickej revolúcii v Rusku. „S nápadnou výnimkou Lenina väčšinu 

vedúcich osobností [boľševickej revolúcie] tvoria Židia. Navyše, hlavná inšpirácia 

a vedúca sila revolúcie pochádza od židovských vodcov. A tak je Čičerin, čistý Rus, 

zatienený jemu formálne podriadeným Litvinovom a vplyv Rusov ako Bucharina alebo 

Lunacharského nemôže byť porovnaný s mocou Trockého alebo Zinovieva, diktátora 

červenej citadely (Petrohradu) alebo Krasina či Radeka – títo všetci sú Židia,“ napísal 

Churchill v článku v Illustrated Sunday Herold 8. februára 1920. Hnutie 

medzinárodných Židov dokonca nazval „temným spolkom“ a „celosvetovým 

sprisahaním“, ktoré bolo „hlavnou hybnou silou každého podvratného hnutia 

devätnásteho storočia“.37 38 
                                                 
35 Slovák, 28. februára 1939. 
36 JELINEK, Y.: The Lust for Power: Nationalism, Slovakia and the Communists. 1983. S. 110. Citované 

podľa: VNUK, F: Mať svoj štát znamená život. 1991. S. 296. 
37 CHURCHILL, W. S.: Zionism versus Bolshevism. In: Illustrated Sunday Herold, 8. február 1920. 

Dostupné na internete: <http://www.fpp.co.uk/bookchapters/WSC/WSCwrote1920.html> [cit. 18. marca 

2009]. Dostupné tiež na: <http://www.scribd.com/doc/200538/1920-Churchill-Zionism-versus-

Bolshevism-on-Illuminati-OCR-by-MatRoX> [cit 18. marca 2009]. Preklad z angličtiny: DJ. 
38 Pozoruhodné sú aj niektoré iné Churchillove názory. Bol zástancom eugeniky a bielu rasu považoval 

za „silnejšiu rasu, rasu vyššieho stupňa“ oproti „červeným Indiánom“ a austrálskym černochom 

(IGGULDEN, A.: The Churchill you didn't know. In: The Guardian, 28. november 2002. Dostupné na 
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Už boli spomínané Masarykove výroky o účasti Židov na odnárodňovacej 

politike. Predstaviteľ Agrárnej strany Vavro Šrobár, ktorý Masaryka dobre poznal, 

k tomu poznamenal:39 

„Vyčítal [Masaryk] Židom, že sa nevedia v kresťanskom svete oslobodiť od 

zákona Talmudu a od geta. (...) Židia z geta sú nám cudzí svojou vierou, svojimi 

náhľadmi, filozofiou i sociológiou; izolujú sa tak, že im nerozumieme a že sa ich 

obávame a nemáme ich radi. (...) Uznával [Masaryk], že boj proti židovskej pažravosti, 

úžere, materializmu, proti ich spojenectvu s našimi nepriateľmi je oprávnený najmä na 

Morave a na Slovensku, kde sa na dedinách stali pohromou naivného a dôverčivého 

ľudu. Tu by sa im mali odňať privilégiá krčmárskej živnosti, alebo by sa mal vyniesť 

zákon, ktorý by chránil ľud proti pokušeniu alkoholu a proti židovskej úžere.“ 

Sám Šrobár, keď sa stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska, zrušil 

mnohé privilégiá Židov (trafiky a iné licencie) a v nariadení o udelení 

kinematografických koncesií výslovne prikázal, že ten, kto sa o ne uchádza, nesmie byť 

Žid. Mnohých Židov dal Šrobár aj internovať. Tým, čo proti tomuto v Prahe 

protestovali, odkázal: „Židé byli vykořisťovateli a vysavači slovenského lidu, a za 

posledního vpádu jsme viděli, že židovství nechovalo se podle slibů daných vládě. 

Nepřátelé štátu se trestají po celé světe.“40 

Moravský Žid Erich Kulka vo svojej monografii o účasti Židov 

v československých légiách počas druhej svetovej vojny spomína hneď v úvode 

existenciu „paradoxného fenoménu antisemitizmu“ u príslušníkov týchto jednotiek – 

bojujúcich proti fašizmu a nacizmu.41 

 

1.6 Záver 

Vyššie uvedené skutočnosti značne prispeli k tomu, že „židovská otázka“ bola 

na Slovensku počas prvej polovice 20. storočia vysoko citlivá, aktuálna 

                                                                                                                                              
internete: <http://www.guardian.co.uk/theguardian/2002/nov/28/features11.g21> [cit. 16. marca 2009]. 

Preklad z angličtiny: DJ.). Je zaujímavé, že práve politik s takýmito názormi sa stal povestným 

najväčším protivníkom Adolfa Hitlera a nacizmu. Na druhej strane, treba podotknúť, že sa osobne 

priatelil s mnohými Židmi a uvedenú kritiku myslel len na „zlých Židov“. 
39 ŠROBÁR, V.: Z môjho života. 1946. S. 245 – 246. Citované podľa: ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. 

S. 383. 
40 ĎURICA, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. 2003. S. 300. 
41 KULKA, E.: Židé v československé Svobodově armádě. 1990. S. 10. 
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a komplikovaná problematika. Názory s prvkami antisemitizmu bolo dokonca badať aj 

u predstaviteľov odporcov fašizmu a nacizmu. 

Rozdiel bol ale v tom, že politici z tohto tábora nepresadzovali také radikálne 

riešenie židovskej otázky ako sa aplikovalo za Slovenského štátu, hoci mohli zdieľať 

niektoré názory jeho predstaviteľov. Ako sa vyjadril Ivan Kamenec: „Antisemitizmus 

ako taký je jav, ktorý vidíme v dejinách...je škodlivý. Ale skutočne nebezpečný sa stáva 

vtedy, keď sa transformuje do oficiálnej štátnej politiky...“42 

 

                                                 
42 Sobotné dialógy, 14. marca 2009. Audio archív Slovenského rozhlasu. Dostupné na internete: 

<http://www.rozhlas.sk/inetportal/uploaded_sounds/auto_m3u_relID_16-2009-03-14-1210.m3u> [cit. 

16. marca 2009]. 
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2 Základná formálna a právna charakteristika 
Židovského kódexu 

 

2.1 Právna forma Kódexu 

Nariadenie 198/1941 Sl.z. samo seba nikde neoznačuje ako „Židovský kódex“. 

Toto označenie sa však vžilo už počas Slovenského štátu43 a aj dnes sa rozsiahlo 

používa. 

Židovský kódex je formálnym prameňom práva. Sám seba označuje ako 

„Nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov“. Bol publikovaný 

v Slovenskom zákonníku, čiastke 52, vydanej 10. 9. 1941, pod číslom 198 z roku 1941. 

Účinný sa stal dňom vyhlásenia (podrobnejší rozbor nasleduje nižšie). 

Napriek tomu, že je to právny predpis, ktorý silne obmedzil základné ľudské 

práva a že v podstate kodifikoval významné právne odvetvie (pozrite nižšie), ide „len“ 

o nariadenie vlády, ktorého presná forma je rozobratá nižšie. 

Počas Slovenského štátu mohla vláda vydávať viacero druhov nariadení. Na dva 

z nich bola splnomocnená ústavou. Išlo o „vládne nariadenia“44 (ktoré v podstate 

zodpovedajú nariadeniam vlády súčasnej Slovenskej republiky podľa čl. 120 ústavy 

Slovenskej republiky45) a „nariadenia s mocou zákona“.46 Židovský kódex bol však 

vydaný ešte špecifickejším spôsobom. V septembri 1940 bol prijatý tzv. zmocňovací 

zákon č. 210/1940 Sl.z., ktorý splnomocnil vládu „aby nariadením robila všetky 

opatrenia, ktoré sú potrebné (...) aby sa vylúčili Židia z hospodárskeho a sociálneho 

života (...) [a] aby majetok Židov prešiel do vlastníctva kresťanov“.47 Tento typ 

nariadení sa nazýval iba „nariadenia“, hoci šlo o najšpecifickejší typ zo spomínaných 

troch. 

 

2.2 Postavenie Židovského kódexu v systéme práva 

Členenie právneho poriadku na odvetvia je vecou teórie a subjektívneho 

prístupu toho-ktorého autora. Nepodarilo sa mi nájsť žiadny prameň, ktorý by sa viac 

                                                 
43 Pozrite poznámku 6. 
44 Ústavný zákon č. 185/1939 Sl.z. zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky. § 43. 
45 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. z 1. septembra 1992 (Ústava Slovenskej republiky). Čl. 120, ods. 1. 
46 Ústavný zákon č. 185/1939 Sl.z. zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky. § 44. 
47 Ústavný zákon č. 210/1940 Sl.z. zo dňa 3. septembra 1940, ktorým sa vláda splnomocňuje, aby činila  

opatrenia vo veciach arizácie. § 1, ods. 1. 
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ako len povrchne zaoberal zaradením Židovského kódexu do systému práva 

Slovenského štátu (resp. pozrite nižšie). 

Židovský kódex možno na protipóle súkromné – verejné právo zaradiť 

jednoznačne k verejnému právu. Určitým osobám sa autoritatívne nariaďujú povinnosti 

a sú im odoberané a obmedzované práva. Židovský kódex nikde nepripúšťa odklon od 

svojich ustanovení dohodou súkromných osôb. 

Židovský kódex obsahuje ustanovenia hmotného práva (napr. § 1, § 16, § 31, § 

141) aj procesného práva (napr. § 11, § 42, § 184, § 243). Prevažujú však 

hmotnoprávne ustanovenia, pretože sú jednoduché (napr. nespôsobilosť byť advokátom 

a notárom, zákaz držby gramofonových platní s národnými piesňami, nespôsobilosť 

nadobudnúť oprávnenie loviť ryby a držať zbrane) a z procesného hľadiska sa veľká 

časť z nich dá upraviť spoločne (napríklad §§ 62 až 65 a §§ 67 až 75, ktoré upravujú 

hmotnoprávne náležitosti rôznych aspektov obmedzenia nakladať s peňažnými 

hotovosťami a cennými papiermi, spadajú pod spoločné procesné ustanovenie § 76, 

ktorý odkazuje na iný už existujúci predpis). Napriek tomu sú vzhľadom na 

komplexnosť Kódexu procesné ustanovenia rozptýlené na mnohých miestach. 

Židovský kódex nemožno jasne zaradiť do žiadneho odvetvia verejného práva, 

ktoré v súčasnosti poznáme (štátne právo, správne právo, finančné právo, trestné 

právo...). Trestné právo by sa snáď „ponúkalo“ v tom zmysle, že sa zdá, ako keby Židia 

boli „trestaní“, avšak Kódex nespĺňa základné charakteristiky trestného práva 

(konkrétne vymedzenie skutkových podstát a trestov, všeobecnú rozhodovaciu úlohu 

súdov...). 

Súčasná právna teória ani nepredpokladá tak rozsiahle obmedzovanie 

základných práv, aby sa zaraďovaním takýchto právnych predpisov do systému práva 

zaoberala. Predmetom Židovského kódexu je vlastne výhradne len obmedzenie práv 

Židov a spôsob, ako ho uskutočniť a previesť do praxe. Vzhľadom na celú špecifickosť, 

ak by sme chceli zaradiť Židovský kódex do systému práva, bolo by zrejme 

najvhodnejšie vytvoriť samostatné právne odvetvie. 

Ústav pamäti národa na svojej internetovej stránky používa pojem „židovské 

zákony“, pod ktoré subsumuje vybrané zákony a nariadenia prijaté „od roku 1939, 

ktoré vytvorili osobitný právny režim pre Židov na Slovensku a umožnili ich deportácie 

a arizáciu majetku“.48 Od tohto by sa dal odvodiť pojem „židovské právo“, i keď toto 

znie skôr ako právo tvorené Židmi. 
                                                 
48 Zoznam zákonov a nariadení, prijatých od roku 1939, ktoré vytvorili osobitný právny režim pre Židov 

na Slovensku a umožnili ich deportácie a arizáciu majetku. Ústav pamäti národa, internetová stránka. 
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Na Právnickej fakulte UK sa vyučoval predmet „Rasové zákonodarstvo na 

Slovensku v rokoch 1938 – 1945 a jeho uplatňovanie“. K nemu vydané učebné texty 

napísal Prof. Hubenák a nesú takmer rovnomenný názov. V nich Hubenák 

charakterizuje (nedá sa povedať, že definuje) rasové zákonodarstvo:49 

„Rasové zákonodarstvo tvorí osobitný komplex zákonodarstva vojnovej 

Slovenskej republiky, na základe ktorého bolo židovské obyvateľstvo vyčlenené ako 

rasovo odlišná skupina. Dôsledkom bolo ich nerovnoprávne a nepriaznivé postavenie 

v spoločnosti, čo malo negatívny dosah na možnosti zachovania ľudskej dôstojnosti 

i samého života. Bezuzdnej perzekúcii bolo vystavených vyše 90 000 slovenských 

občanov, ktorých klérofašistický režim pozbavil všetkých občianskych práv i majetku.“ 

Podľa môjho názoru nejde o najšťastnejšiu charakteristiku, a to z viacerých 

dôvodov. Po prvé, opatrenia vyčleňujúce „židov“ ako osobitnú skupinu sa objavili už 

v roku 1938, dokonca aj prvé deportácie ich časti mimo územia Slovenska.50 Taktiež 

právne predpisy, napr. vládne nariadenie č. 63/1939 Sl.z. o vymedzení pojmu žida 

a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach bolo z 18. apríla, teda 

bolo prijaté ešte v čase pred vznikom Slovenskej republiky či začiatkom vojny. Mohlo 

by sa síce poukázať na úsek „na základe ktorého bolo židovské obyvateľstvo vyčlenené 

ako rasovo odlišná skupina“ a argumentovať, že definícia podľa vládneho nariadenia č. 

63/1939 Sl.z. nebola v zásade rasová. Avšak táto definícia bola v platnosti až do prijatia 

Kódexu, teda potom by „rasové zákonodarstvo“ začalo zrejme až v roku 1941, čo je 

ešte viac v rozpore s názvom učebných textov a aj predmetu (pre podrobnejší rozbor 

definície pozrite kapitolu 4). 

Po druhé, nielen Židia boli vystavení prenasledovaniu, ale aj Cigáni (a čiastočne 

Česi) – čo sú taktiež neslovenské etnické skupiny a v prípade Cigánov je snáď rasový 

(biologický) rozdiel aj reálne uchopiteľný, na rozdiel od Židov. Preto nie je správne 

pojem „rasové zákonodarstvo“ zužovať len na právne predpisy týkajúce sa Židov – tým 

skôr, že aj sám Hubenák neskôr rozoberá aj právne normy osobitne upravujúce 

povinnosti Cigánov.51 

Celkovo však možno povedať, že pojem „rasové zákonodarstvo“, napriek 

všetkým jeho nedostatkom, ako aj nedostatkom jeho spomínaného ponímania, by 

                                                                                                                                              
Obdobie 1939-1945, dokumenty 1939-1945. Dostupné na internete: 

<http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-z.pdf> [cit. 12. marca 2009]. 
49 HUBENÁK, L.: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945). 2003. S. 31. 
50 NIŽŇANSKÝ, E. (ed.): Holokaust na Slovensku[ 1]. 2001. S. 7, 228 – 230. 
51 HUBENÁK, L.: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945). 2003. S. 77. 
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mohol byť vyhovujúci ako určitá oblasť práva, do ktorej by sa dal Židovský kódex 

zaradiť. Treba však mať na zreteli špecifické, nebiologické ponímanie pojmu „rasa“ 

v tomto kontexte (pozrite aj kapitolu 4). 

 

2.3 Rozsah 

Židovský kódex je značne rozsiahly predpis. Zahŕňa v sebe 270 paragrafov 

a v Sl.z. zabral 44 strán na 22 listoch. Bol dlhší ako základný predpis štátu, ústava (tá 

zabrala len 10 strán na 5 listoch a mala 103 paragrafov). Niektorí autori52 53 na túto 

skutočnosť výslovne poukazujú, zrejme s cieľom zdôrazniť prenasledovanie Židov, 

poukázať na to, že bolo také kruté, že sa na jeho uskutočnenie prijímali nariadenia 

dlhšie ako ústava. Pritom v legislatívnej praxi nejde o nič neobvyklé, dokonca ani 

v demokratických štátoch. Napríklad za prvej ČSR bolo prijaté doslova titanické 

nariadenie č. 175/1927 Sb. zo dňa 20. decembra 1927, ktorým sa vykonáva zákon č. 

76/1927 Sb. zo dňa 15. júna 1927 o priamych daniach. Malo rozsah vyše 230 strán, 

teda viac ako pätnásobok Kódexu. Zhodou okolností sa taktiež týkalo obmedzovania 

základných práv – upravuje dane, čím obmedzuje vlastnícke práva občanov. 

Kvalitatívny a kvantitatívny rozmer zásahu do práv, ako aj celý duch a kontext týchto 

právnych predpisov, pochopiteľne, nemožno porovnávať. 

 

2.4 Signácia 

Židovský kódex podpísali nasledujúci ústavní činitelia: Dr. Vojtech Tuka 

(predseda vlády a minister zahraničných vecí), Jozef Sivák (minister školstva 

a národnej osvety), Alexander Mach (minister vnútra), Dr. Mikuláš Pružinský (minister 

financií), Dr. Gejza Fritz (minister pravosúdia), Dr. Gejza Medrický (minister 

hospodárstva), Július Stano (minister dopravy a verejných prác), Ferdinand Čatloš 

(minister národnej obrany). Kódex teda podpísali všetci členovia vlády. 

Kódex mali vykonať „všetci členovia vlády“54, pričom podľa § 2 

zmocňovacieho zákona č. 210/1940 Sl.z. mal nariadenia vydané na jeho základe 

podpísať „predseda vlády a príslušný minister“. Kódex bol teda riadne podpísaný 

všetkými osobami, ktorými mal (a mohol) byť. 

 

                                                 
52 LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte. 1992. S. 93. 
53 MLYNÁRIK, J.: Dějiny Židů na Slovensku. 2005. S. 139.  
54 Nariadenie č. 198/1941 Sl.z. zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov. § 270. 
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2.4.1 Otázka Tisovho podpisu Kódexu 

Niektorí protisovsky naklonení bádatelia, napríklad Ďurica, používajú 

argument, že „[p]rezident Tiso toto nariadenie [Židovský kódex] nikdy nepodpísal“.55 

Týmto sa snažia poukázať na to, že Tiso nebol až taký antisemita ako sa hovorí. Je síce 

pravdou, že Tiso Židovský kódex nepodpísal, ale táto skutočnosť nepotvrdzuje uvedené 

tvrdenie (Tiso nebol antisemita/Tiso nebol „až taký antisemita“) a to z dvoch dôvodov. 

Po prvé, ústavný zákon č. 210/1940, podľa ktorého bol Kódex vydaný, ako už 

bolo aj vyššie spomenuté, presne stanovoval, ktorí ústavní činitelia ho majú podpísať: 

„Nariadenia podľa § 1 vydané majú platnosť zákonov a podpisuje ich predseda vlády 

a príslušný minister. Vyhlasujú sa ako zákony.“56 Nariadenia vydané podľa tohto 

zákona teda Tiso nepodpisoval nikdy a ani na to nemal dôvod. Tvrdiť teda, že Tiso 

nebol antisemita, pretože nepodpísal Kódex, je podobné ako tvrdiť, že Kódex 

nepodpísal ani Adolf Hitler, preto Hitler nebol antisemita. V skutočnosti prezident 

republiky nepodpisoval ani vládne nariadenia podľa § 43 ústavy SR, len nariadenia 

s mocou zákona podľa § 44 ústavy SR. 

Druhým a závažnejším dôvodom je, že aj keby Tiso Kódex nepodpísal 

z dôvodu osobného presvedčenia (o čom existujú určité indície, pozrite nižšie), 

podpísal mnoho ďalších právnych predpisov, ktoré zasahovali do práv Židov. Tak 

napríklad podpísal samotný zmocňovací ústavný zákon č. 210/1940 Sl.z., na základe 

ktorého bol prijatý Kódex, alebo ústavný zákon č. 68/1942 Sl.z. o vysťahovaní Židov či 

zákon č. 113/1940 Sl.z. o židovských podnikoch. Židovský kódex bol do veľkej miery 

kompilátom už predtým platiacich právnych predpisov (pozrite rozbor nižšie). Tieto 

mali väčšinou formu nariadení, avšak Kódex nahradil aj zákon č. 213/1940 Sl.z. o 

výkupe nehnuteľností na exekučnej dražbe Židmi kúpených a jeden paragraf zákona č. 

46/1940 Sl.z. o pozemkovej reforme. Oba tieto zákony Tiso podpísal, pritom § 26 

ústavy SR mu dával možnosť nepodpísať ktorýkoľvek prijatý zákon. 

Na druhej strane treba spomenúť, že Tuka sa snažil získať Tisov podpis, aby 

mohol Kódex prejsť ako nariadenie s mocou zákona. A to najmä po tom, ako bol do 

návrhu na Tisovu žiadosť vsunutý § 255, pojednávajúci o oslobodeniach, ktoré môže 

udeliť prezident. Tiso však aj tak návrh Kódexu odmietol podpísať, vraj s tým nechce 

mať nič spoločné.57 V kontexte týchto skutočností možno vyššie uvedené ponímanie 

                                                 
55 ĎURICA, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. 2003. S. 429. 
56 Ústavný zákon č. 210/1940 Sl.z. zo dňa 3. septembra 1940, ktorým sa vláda splnomocňuje, aby činila 

opatrenia vo veciach arizácie. § 2. 
57 ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 376 – 377. 
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Ďuricu považovať skôr za zjednodušenie než za demagógiu, no aj tak ide o neexaktný 

krok. 

 

2.5 Zrušovacie ustanovenia a kodifikačná funkcia 

V rámci záverečných ustanovení Židovský kódex zrušil asi väčšinu vtedy 

platných právnych predpisov, ktoré sa týkali židovskej otázky. Nezrušil však paušálne 

všetky z nich. Derogačné ustanovenie bolo formulované nasledovne: „Zrušujú sa 

všetky právne predpisy, nakoľko upravujú pomery a veci, upravené týmto nariadením; 

zrušujú sa najmä:…“ a nasledovali konkrétne právne predpisy, resp. ich časti, ktoré sa 

zrušujú. Teda len demonštratívne bolo uvedené, ktoré právne normy sa rušia. Preto je 

do istej miery subjektívne (podlieha interpretácii), ktoré ďalšie právne normy (okrem v 

Kódexe priamo uvedených) boli zrušené. Židovský kódex zrušil alebo čiastočne zrušil 

minimálne 36 predchádzajúcich právnych predpisov týkajúcich sa Židov (36 právnych 

predpisov bolo uvedených len v demonštratívnom výpočte) z celkového počtu 86 

dovtedy prijatých takýchto predpisov. 

Tým, že prebehlo masívne zrušenie právnych predpisov, ktorých ustanovenia 

ale Židovský kódex absorboval do seba, nastala de facto kodifikácia „rasového 

zákonodarstva“, čo sa týka Židov. I keď niektoré právne predpisy stále platili a neskôr 

boli prijímané nové, Kódex sa svojím prijatím stal najdôležitejším predpisom pre celé 

prenasledovanie Židov, ktorým bol minimálne do toho času, kedy perzekúcia dosiahla 

vyššiu kvalitatívnu úroveň – deportácie. 

 

2.6 Účinnosť 

Židovský kódex sa stal účinný dňom vyhlásenia.58 Z hľadiska dnešného 

pohľadu, kedy medzi vyhlásením a účinnosťou všeobecne záväzného právneho 

predpisu musí uplynúť spravidla najmenej 15 dní,59 ide o skutočne radikálny krok. 

Najmä keď sa vezme do úvahy rozsah Kódexu, už ani nehovoriac o miere zásahu do 

individuálnej slobody. 

Hoci aj v súčasnosti sa takéto skoré nadobodnutie účinnosti zákona pripúšťa,60 

nie je takmer nikdy využívané a často všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú 

                                                 
58 Nariadenie č. 198/1941 Sl.z. zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov. § 270.  
59 Zákon č. 1/1993 Z.z. zo 16. decembra 1992 o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. § 3, ods. 2. 
60 Zákon č. 1/1993 Z.z. zo 16. decembra 1992 o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. § 3, ods. 2. 

Kratšia doba do nadobudnutia účinnosti ako 15 dní od publikácie sa pripúšťa len „[a]k je to odôvodnené 
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účinnosť po uplynutí omnoho dlhšej lehoty než tej, ktorá je zákonom predpísaná ako 

najkratšia možná. V prvej ČSR dokonca táto lehota bola až 30 dní.61 

Na druhej strane, čas medzi vyhlásením a účinnosťou právneho predpisu je 

spravidla spätý s tým, o aký predpis z formálneho hľadiska ide. Aj v súčasnosti 

nájdeme zopár vládnych nariadení, ktoré nadobúdajú úcinnosť dňom vyhlásenia. Napr. 

nariadenia vlády č. 392/2000 Z.z., č. 412/2001, č. 78/2004 Z.z., č. 29/2009 Z.z. Často 

ide také, ktoré novelizujú už platné nariadenia. Takisto za prvej ČSR bolo 

nadobudnutie účinnosti dňom platnosti u nariadení pomerne časté.62 

Nadobudnutie účinnosti dňom vyhlásenia bolo charakteristické pre takmer 

všetky právne predpisy, ktoré boli za Slovenského štátu prijaté v rámci „riešenia 

židovskej otázky“. Bolo to spôsobené najmä tým, že to boli z najväčšej časti nariadenia, 

ale účinnosť dňom vyhlásenia nadobudli aj ústavné zákony, napr. zmocňovací či 

o vysťahovaní židov. 

Skutočnosť, že Kódex nadobudol účinnosť ihneď dňom vyhlásenia, vypovedá aj 

o veľkej snahe a odhodlaní vlády riešiť židovskú otázku. Taktiež bola vojna, a tak bolo 

nutné riešiť problémy rýchlo a rozhodne. Ako uviedol zákonodarca v dôvodovej správe 

už k vládnemu návrhu zmocňovacieho zákona, na základe ktorého bol prijatý Kódex:63 

„Pri riešení židovskej otázky nie sú možné strnulé predpisy. Len pružnosť 

predpisov a čo možno najrýchlejšie prispôsobenie týchto k daným pomerom a 

prípadom vie zabezpečiť to, že sa arizačný proces prevedie odborne, bez prieťahov a 

bez národohospodárskych škôd a pritom tak, že občianstvo nadobudne v plnej miere to 

presvedčenie, že sa otázka vyrieši.“ 

Je zaujímavé, že zákonodarca sa odvoláva na „občianstvo“ a nie na „národ“ 

alebo prípadne rasu „árijcov“. V tomto možno zrejme vidieť jeden z prežitkov 

ideológie ČSR. 

                                                                                                                                              
naliehavým všeobecným záujmom“, najskôr však môže zákon nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia 

v Zbierke zákonov. 
61 Zákon č. 1/1918 Sb. zo dňa 2. novembra 1918, ktorým sa upravuje vyhlasovanie zákonov a nariadení. 

§ 2. „Kde zákon sám jiného neustanovuje, nastává jeho účinnost 30 dnů po jeho vyhlášení.“ 
62 Napr. vládne nariadenia č. 11/1926 Sb., č. 51/1931 Sb., č. 135/1935 Sb. 
63 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa vláda splnomocňuje, aby činila opatrenia vo veciach 

arizácie. Dôvodová zpráva. Slovenský snem, I. volebné obdobie, 3. zasadanie. Číslo tlače 225. Dostupné 

na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0225_00.htm> [cit. 18. marca 2009]. 
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3 Základná obsahová charakteristika Židovského 
kódexu 

 

3.1 Členenie 

Členenie možno súvisí skôr s formou než s obsahom, avšak je zaradené do tejto 

kapitoly, pretože sa následne venuje jednotlivým častiam Kódexu. Taktiež, obsah 

determinuje formu a názvy jednotlivých jednotiek členenia s obsahom priamo súvisia. 

Kódex sa delí na časti (s výnimkou prvých piatich paragrafov, ktoré nie sú 

zaradené do žiadnej časti). Častí je 12. Časti (nie všetky) sa delia na hlavy a hlavy (nie 

všetky) na diely. Hláv je 33 za celých 12 častí. Základnými jednotkami Kódexu sú 

paragrafy, ktoré sa členia na odseky, ktoré môžu obsahovať body alebo písmená. 

Samotný zákonodarca však nebol dôsledný v odlíšení bodov a písmen. Napríklad § 

108, ods. 4 obsahuje nasledujúcu odvolávku na predchádzajúci odsek: „...a to len do 

výšky príjmov v bodoch a) a b), ods. 3 uvedených.“ Na druhej strane, § 2 sa odvoláva 

na „podľa rasy židovských starých rodičov (§ 2, písm. a)“. Pričom formálne označenie 

ustanovení, na ktoré sa odvolávajú oba vyššie zmienené úseky, je totožné. Väčšinou sa 

však používal pojem „písmeno“. Uvedené použitie pojmu bod sa nachádza len raz 

v celom Kódexe a možno ho preto považovať za chybu či omyl. V celom Kódexe sa 

nachádza jediný paragraf, jeden z odsekov ktorého sa člení na písmená a jedno z týchto 

písmen na „body“ (označené číslami) (ide hneď o prvý paragraf). Z textu Kódexu 

nemožno odvodiť ako túto úroveň členenia nazýva zákonodarca. 

Niektoré skupiny paragrafov majú zároveň spoločný nadpis. Treba povedať, že 

týchto je dostatok, a tak je Kódex členený dosť podrobne a v tomto v zásade nezaostáva 

ani za v súčasnosti prijímanými právnymi predpismi (ba mnohé v prehľadnosti až 

prevyšuje). 

 

3.2 Stručná charakteristika jednotlivých častí Kódexu 

Prvých päť paragrafov nie je zaradených do žiadnej časti a sú označené ako 

„Všeobecné ustanovenia“. Je otázne, v akom vzťahu je táto úroveň členenia 

k jednotlivým častiam. Tieto paragrafy definujú „Žida“, „židovského miešanca“ 

a „židovské sdruženie“ (ďalej uvádzané ako „židovské združenie“). Podrobnejší rozbor 

definície „Žida“ sa nachádza v samostatnej kapitole. 

Prvá časť – osobné postavenie. Okrem iného upravuje aj problematiku 

evidencie Židov (§ 6 – 7). Tú viedli obecné (obvodné) notárske úrady (pre Židov 
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s bydliskom v obvode ich pôsobnosti), v Bratislave Policajné riaditeľstvo. Policajné 

riaditeľstvo zároveň viedlo evidenciu Židov, ktorí sa v tom čase zdržovali na území 

Slovenskej republiky, no nemali tu bydlisko. Z tohto vychádzajúc viedlo Ministerstvo 

vnútra ústrednú evidenciu. Židia mali ohlasovaciu povinnosť pre tie údaje, ktoré sa 

evidovali (bydlisko, zdržiavanie sa na území Slovenskej republiky bez bydliska). Židia 

boli  povinní nosiť židovské označenie, ktoré nebolo špecifikované v Kódexe, ale mal 

ho upresniť minister vnútra vyhláškou (§ 8). Zakazovalo sa manželstvo ako aj 

mimomanželský pohlavný styk medzi Židom (Židovkou) a Nežidom (Nežidovkou) (§ 9 

– 11). Nie je jasné, prečo zákonodarca použil pojem „Židovka“, keďže v zmysle 

definície v § 1 sa za Žida považovali osoby bez ohľadu na to, akého pohlavia boli. 

Židia tiež stratili volebné právo (aktívne aj pasívne), nemohli byť členmi politických 

strán (§ 12 – 13). Židia nesmeli byť zamestnaní v štátnych ani iných verejných 

službách. Toto ustanovenie platilo diferencovane aj pre židovských miešancov (§ 15) 

(pozrite aj kapitolu 4). Táto časť tiež obmedzila výkon niektorých povolaní, a to úplne: 

Židia vôbec nemohli vykonávať lekársku, lekárnickú ani zverolekársku prax, nemohli 

byť verejnými notármi, advokátmi ani civilnými inžiniermi (§ 16 – 21). Išlo práve o tie 

povolania, v ktorých boli Židia disproporčne zastúpení, ako už bolo spomínané. Štátne 

bezpečnostné orgány mohli u Židov kedykoľvek vykonať osobnú alebo domovú 

prehliadku, aj bez povolenia úradu alebo súdu (§ 25 – 26). Obmedzené boli aj listové 

tajomstvo (§ 27), náboženské práva (§ 36 – 37), právo na vzdelanie (§ 38 – 39) a rôzne 

ďalšie práva. Žid nemohol riadiť „slovenské motorové vozidlo“, ani obdržať povolenie 

na jeho riadenie (§ 53). Takmer všetky kategórie základných práv boli nejakým 

spôsobom obmedzené. Z tohto dôvodu je prvá časť Kódexu tematicky najširšia. 

Obmedzenia práv často nasledujú v tesnom slede za sebou a sú len sucho konštatované. 

Ako píše Lipscher: „Každý paragraf znamenal iný zákaz.“64 

Druhá časť – majetkoprávne postavenie. Táto časť obmedzila spôsobilosť 

nadobúdať vlastnícke práva nielen jednotlivým Židom, ale aj židovským združeniam. 

Židovské združenia ani Židia nemohli nadobúdať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, 

okrem prípadov dedenia (§ 57). Ak chcel Žid alebo židovské združenie previesť 

majetok, ktorého hodnota bola viac ako 500 Ks, potreboval na to písomné povolenie 

Ústredného hospodárskeho úradu (§ 59). Všetky peniaze nad istú sumu museli Židia 

(ako aj ich nežidovskí manželia) vkladať na vkladné knižky (§ 62 – 63). Boli 

obmedzené aj výbery z účtov Židmi (§ 73 – 75). Uľahčila sa výpoveď pre 

                                                 
64 LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte. 1992. S. 94. 
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prenajímateľov bytov, ktorí ich prenajímali Židom (nájom predstavuje vlastnícke právo 

k cudzej veci, preto je táto problematika upravená tu, hoci sa zdá byť odlišná od 

ostatných) (§ 79). Všetky spomenuté obmedzenia sa týkali aj židovských združení. 

Hlavnou ideou uvedených ustanovení bolo zabrániť odlivu židovského majetku. 

Tretia časť – vylúčenie z verejného života. Už ustanovenia prvej časti zbavili 

Židov volebného práva. Tretia časť šla ešte ďalej – verejné funkcie Židov a členstvo 

Židov v subjektoch, ktorých členmi nemôžu byť, „zanikne najneskôr 2 mesiace po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia“ (§ 84 – 86). Nie je uvedené žiadne 

upresnenenie. Zatiaľ čo prvá hlava ustanovovala, že Žid nesmie byť zamestnaný 

v službách štátu (§ 15), tretia hlava upresňovala, že takto vylúčení Židia musia byť 

prepustení (§ 87). Zaujímavé je, že zamestnanci takto prepustení zo štátnych 

a verejných služieb mali nárok na odškodné a tejto problematike bol venovaný celý 

jeden diel (§ 89 – 93). Tretia časť upravovala aj stratu oprávnení na výkon slobodných 

povolaní uvedených v prvej časti. Bolo umožnené aj paušálne predĺženie lehoty, počas 

ktorej Židia oprávnenie ešte nestratili „všeobecne pre jednotlivé povolania“ (§ 101) 

(pozrite kapitolu o výnimkách). Za odňaté právo k verejnej lekárni patrila jej majiteľovi 

náhrada (§ 105). 

Štvrtá časť – prevod majetku. Ide o najrozsiahlejšiu časť Kódexu, čo do počtu 

paragrafov aj množstva textu. Tematicky však patrí k užším. Upravuje tzv. „arizáciu“. 

Hoci predpisy upravujúce arizáciu boli platné už pred prijatím Kódexu, teraz boli 

scelené. Židia, nežidovskí manželia Židov a židovské združenia boli povinní jednak 

vykázať všetok svoj majetok na území SR ako aj v zahraničí pre účely súpisu. Ak 

nehnuteľnosť patriacu Nežidovi – štátnemu občanovi Slovenskej republiky niekedy 

v minulosti Žid odkúpil na exekučnej dražbe, mohol ju Nežid vykúpiť naspäť za kúpnu 

cenu. Cena sa mohla uspôsobiť.  Tento inštitút spätného výkupu bol upravený značne 

extenzívne (§ 115 – 140). Žid musel aj vydať zisk z odpredaja takto kúpenej 

nehnuteľnosti (§ 141 – 149). Ďalej štvrtá časť rozsiahlo upravovala prevod viacerých 

kategórií nehnuteľností. Všetky poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Židov 

a židovských združení sa stali vlastníctvom „slovenského štátu“ (za ustanovenú 

náhradu) (§ 150 – 166). Upravený je prevod židovských podnikov (§ 167 – 190), ako aj 

všetkých „ostatných nehnuteľností“ (§ 191 – 204). UHÚ mohol nariadiť likvidáciu 

židovského podniku, jeho prevod alebo prevod podielu Žida v obchodnej spoločnosti 

do nežidovských rúk. Všetky tie nehnuteľnosti patriace Židom a židovským 

združeniam, ktoré neboli zahrnuté v predošlých kategóriách, sa k vyhláškou určenému 

dňu jednoducho „stali vlastníctvom slovenského štátu“. Aj za toto patrila ich 
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židovským majiteľom náhrada. Upravený bol tiež „iných hnuteľností“ (§ 207 – 214). 

Ústredný hospodársky úrad mohol nariadiť nútený odpredaj hnuteľných vecí vo 

vlastníctve Židov a židovských združení nežidovským fyzickým a právnickým osobám 

na území Slovenskej republiky. Malo to byť vždy za „riadnu (obecnú) hodnotu“. 

K arizácii treba ešte uviesť krátku poznámku. Často sa hovorí, že slovenská ekonomika 

z veľkej miery rástla práve preto, že bol vyvlastnený majetok Židov. V skutočnosti 

však arizácia osožila konkrétnym jedincom, no vzhľadom na veľký počet prešľapov 

a korupčných afér, ktoré ju sprevádzali, hospodárstvu Slovenska skôr poškodila. Mýtus 

o arizácii vyvracia Dušan Kováč: „V rámci toho arizačného procesu... to sa skôr 

rozkrádalo ako to bol prínos pre štát. Podľa dokumentov arizačný proces ako taký 

ekonomike Slovenska svojím spôsobom poškodil.“65 66 

Piata časť – fond pre podporu vysťahovalectva Židov. Ide o najkrajšiu časť, 

ktorá zahŕňa len jeden odsek (§ 215). Pri ÚHÚ bol zriadený Fond pre podporu 

vysťahovalectva Židov. Jeho správu mal upraviť štatút, ktorý mal do 30 dní ÚHÚ 

predložiť vláde na schválenie. Nebolo uvedené nič bližšie, ani účel fondu, ktorý je však 

zrejmý z jeho názvu. 

Šiesta časť – správa majetku. Táto časť upravovala dočasnú správu domového 

majetku Židov (§ 216 – 221), priemyselných, obchodných a remeselných podnikov (§ 

222 – 226). 

Siedma časť – znášanie nákladov revízie, kontroly a ustálenia likvidačnej 

a obecnej hodnoty židovských a arizovaných podnikov, ako aj židovského 

majetku. Uvedené náklady znášal majiteľ podniku, resp. domového majetku (§ 233). 

Tieto náklady  neboli odpočitateľnou položkou podľa zákona o priamych daniach (§ 

235). 

Ôsma časť – osobitné predpisy vo veciach daňových a poplatkových. Táto 

časť upravovala niektoré špecifické otázky ohľadom daňového práva, čo sa týka 

židovského majetku. 

Deviata časť – spoločné ustanovenia. V tejto časti je upravené, že kde sa 

v právnych predpisoch používal pojem „Žid“, odo dňa nadobudnutia účinnosti Kódexu 

                                                 
65 Sobotné dialógy, 14. marca 2009. Audio archív Slovenského rozhlasu. Dostupné na internete: 

<http://www.rozhlas.sk/inetportal/uploaded_sounds/auto_m3u_relID_16-2009-03-14-1210.m3u> [cit. 

16. marca 2009]. 
66 Taktiež Ján Hlavinka, jeden z najväčších odborníkov na arizácie na Slovensku zastáva názor, že 

arizácie hospodárstvu SR uškodili. (BÁN, A. – GÁLIS, T.: Arizácie robili Slováci, nie Nemci. Rozhovor 

s Jánom Hlavinkom. In: .týždeň, ročník VI, číslo 12, 16. marec 2009. S. 30.) 
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už je nutné rozumieť pod ním „Žida“ v zmysle Kódexu (§ 250). Pre osoby, o ktorých sa 

dodatočne zistilo, že sú Židmi alebo židovskými miešancami, ustanovenia Kódexu 

platili len odo dňa, kedy bolo právoplatne rozhodnuté, že sú Židmi (židovskými 

miešancami) (§ 251). Proti rozhodnutiam vydaným na základe Kódexu nebolo možné 

odvolanie na súd, výnimky boli len 3: ak sa rozhodovalo o tom, či je niekto Žid alebo 

židovský miešanec, či ide o židovské združenie alebo židovský podnik (§ 252). Taktiež 

je tu ustanovená výška dávok za oslobodenia podľa nasledujúcej časti. 

Desiata časť – oslobodenie a výnimky. Kódex jednak ponechal v platnosti 

doteraz udelené výnimky podľa právnych predpisov upravujúcich právne postavenie 

Židov (§ 256). Okrem toho ustanovil právomoc prezidenta udeľovať oslobodenia 

z ustanovení Kódexu (§ 255). Táto časť je podrobnejšie rozobratá v samostatnej 

kapitole. 

Jedenásta časť – prechodné ustanovenia. Táto časť upravuje najmä lehoty na 

splnenie si povinností vznikajúcich týmto nariadením (napr. lehota na podanie žiadosti 

o povolenie zamestnávať Židov – § 258, lehota na odovzdanie rybolovného lístka, 

zbrojného listu – § 259 a pod.). 

Dvanásta časť – záverečné ustanovenia. V tejto časti sa zrušuje značná časť 

dovtedy platných právnych predpisov týkajúcich sa židovskej otázky (§ 268). Taktiež 

sa upravuje, čo s konaniami, ktoré sa začali podľa predtým platných právnych 

predpisov, no ešte pred ich skončením nadobudne účinnosť Židovský kódex (§ 269). 

Posledný paragraf upravuje účinnosť Židovského kódexu (§ 270). (Otázka zrušovacích 

ustanovení a účinnosti je podrobnejšie rozobratá v predchádzajúcej kapitole.) 
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4 Vybrané ustanovenia Židovského kódexu a ich 
analýza 
 

4.1 Definícia pojmu „Žid“ 

4.1.1 Definícia „Žida“ – komplexnosť problematiky 

Definícia pojmu „Žid“ je vo všeobecnosti veľmi komplikovaná problematika, 

najmä kvôli malému percentu hraničných prípadov (napr. miešancov či osobám 

narodeným židovským rodičom, ktoré prestali vyznávať židovskú vieru, konvertitom 

a pod.). Špecifikom Židov je navyše silná previazanosť etnicity s náboženstvom, ktorá 

ale tiež nie je stopercentná (kryptojudaizmus, sekulárny judaizmus). 

V slovenčine sa tento pojem v súčasnosti uvádza s malým ako aj veľkým 

písmenom, pričom v oboch prípadoch znamená niečo trochu iné. „Žid“ s veľkým 

písmenom znamená Žida podľa etnika/národnosti,67 „žid“ s malým písmenom znamená 

príslušníka judaizmu68. Oboje skupiny boli však (zo značnej miery stále sú), 

pochopiteľne, silne prepojené. 

Takýto jav bol v 20. storočí pomerne ojedinelý (v tom čase kresťanstvo bolo 

uznávané veľmi rôznorodými skupinami, etnikami, národmi a rasami, podobne islam, 

budhizmus a ďalšie svetové náboženstvá), čo samo o sebe vypovedá o osobitom 

charaktere judaizmu. 

Lipscher uvádza: „Ako v iných krajinách, ani na Slovensku Židia 

nepredstavovali homogénny celok ani z národnostného, ani zo sociálneho, alebo 

dokonca z náboženského hľadiska.“69 

Zákonodarca bol teda vo veľmi obtiažnej situácii ako vymedziť pojem Žida. Ich 

kresťanské zmýšľanie ľudákov im jednak hovorilo, že ten, kto sa stal úprimne 

kresťanom, hoci sa narodil ako dieťa Židov, by nemal byť postihovaný. Na druhej 

strane sa však chceli vyhnúť prípadom, kedy by sa Židia dávali masovo krstiť, a tak by 

obišli celú podstatu Kódexu. 

Že táto snaha úplne nevyšla, svedčia protesty ortodoxných pronemeckých 

národných socialistov, ktorí trvali na prísnejšej definícii. Medzi nich patrila napríklad 

skupina radikálov združených okolo časopisu Náš boj. Moric uvádza vo vydaní zo 

začiatku roku 1943 prípad „ustrašeného Žida“ z Michaloviec, ktorý mal síce vystavený 
                                                 
67 Pravidlá slovenského pravopisu. 2000. S. 56. 
68 Pravidlá slovenského pravopisu. 2000. S. 57. 
69 LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte. 1992. S. 38. 
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platný krstný list, no sám nevedel udať, akého je náboženstva. Na otázku, kto sú jeho 

krstní rodičia povedal ich mená (vyčítal ich z krstného listu), no nevedel udať, kde 

bývajú a na otázku, či mu boli na krste, odpovedal záporne.70 

Slovenskí zákonodarcovia sa mohli oprieť o nemecké zákony platné už viac ako 

5 rokov, kde boli Židia vymedzení – čo napokon aj urobili.71 

 

4.1.2 Vývoj definície „žida“/„Žida“ 

„Žid“ bol v právnom poriadku Slovenského štátu definovaný dvakrát. 

Prvá definícia sa objavila vo vládnom nariadení č. 63/1939 o vymedzení pojmu 

žida a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach. V zásade sa za 

„žida“ považoval ten, kto bol alebo je izraelitského vierovyznania. Za „žida“ sa 

považoval aj ten, kto bol alebo je bez vynania a mal aspoň jedného rodiča izraelitského 

vyznania a taktiež ten kto pochádzal z takejto osoby alebo pochádzal aspoň od jedného 

rodiča izraelitského vyznania. Kritérium pôvodu neplatilo pre osoby, ktoré sa dali 

pokrstiť pred 30. októbrom 1918 (vznikom Československej republiky) – títo neboli 

považovaní za „židov“ (ak sa na nich nevzťahovalo prvé kritérium). Ale napríklad 

podľa Ďuricu všeobecne ten, „kto bol pokrstený do 30. októbra 1918 sa nepokladal za 

Žida“.72 Aj ten, kto žil v manželstve alebo konkubináte (nemanželské spolužitie) 

s osobou, ktorá sa podľa vyššie uvedených kritérií považovala za „žida“, sa považoval 

za „žida“: ak manželstvo vzniklo/konkubinát trval aj po nadobudnutí účinnosti daného 

nariadenia. Definícia podľa tohto predpisu má viacero aspektov a komplikácií, tu však 

nie je priestor rozoberať ich. 

Táto definícia používala ako základ náboženské vymedzenie, pričom 

obsahovala aj evidentné „rasové“ prvky (pozrite rozbor nižšie). Ďurica ju ale napríklad 

pokladá za čisto náboženskú.73 Toto si vyžiadalo kritiku radikálov, ktorí ponímali 

židovskú otázku ako vec rasovú. Napríklad Viliam Ries-Javor, člen radikálnej skupiny 

združenej okolo časopisu Náš boj kritizoval náboženskú definíciu a uvádzal, že 
                                                 
70 MORIC, J.: Buďme dôslední v riešení židovskej otázky. In: Náš boj, ročník I, číslo 9, 15. január 1943 

(s. 235 – 237). Hodnovernosť takýchto periodík je, samozrejme, otázna. Ale aj vzhľadom na historické 

skúsenosti zo zahraničia (napr. Španielsko) možno predpokladať, že takéto prípady sa vyskytovali a 

nebolo ich málo. (SKOLNIK, F. (ed.), BERENBAUM, M. (ed.): Encyclopaedia Judaica. Zväzok 5. 

2007. S. 315. Heslo „Crypto-Jews“.) 
71 Pozrite poznámku 92. 
72 ĎURICA, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. 2003. S. 398. Uvedená definícia má aj niekoľko 

ďalších problémov, v tejto práci však nie je priestor rozoberať ich. 
73 ĎURICA, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. 2003. S. 398. 
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protižidovské opatrenia by mali podľa správnosti slúžiť ako „obrana proti rase, ktorá 

svojím založením a vlastnosťami rozkladá telá iných národov“.74 

Ďalší prípad použitý na kritiku bol zrejme ešte z čias prvej ČSR: v roku 1918 

„istý pán farár“ pokrstil Židovku. Vtedy vedela celý katechizmus naspamäť. Dva 

mesiace po krste sa vydala – za Žida.75 

Nemecký vyslanec na Slovensku Hans Bernard na jar 1940 (keď bola stále 

aktuálna definícia podľa nariadenia č. 63/1939 Sl.z.) referoval do Berlína, že „proti 

záujmom Nemecka [stojí] aj zákonodarstvo Slovenska o Židoch, ktoré popiera princíp 

rasy a z boja proti židovskému vplyvu chce urobiť boj proti rozšíreniu možností 

nemeckého ovplyvňovania.“76 

Definícia podľa vládneho nariadenia č. 63/1939 Sl.z. bola v plastnosti až do 

prijatia Židovského kódexu. 

 

4.1.3 Definícia „Žida“ podľa Kódexu 

V Židovskom kódexe sa uplatnil odlišný princíp definície Žida než dovtedy 

platil v slovenskom právnom poriadku. 

Pre úplnosť načim v celistvosti odcitovať definíciu Žida podľa Kódexu:77 

„§ 1. 

(1) Za Žida podľa tohto nariadenia sa bez ohľadu na pohlavie pokladá: 

a) kto pochádza najmenej od troch podľa rasy židovských starých 

rodičov; 

b) židovský miešanec, ktorý pochádza od dvoch podľa rasy židovských 

starých rodičov [§ 2, písm. a)], ak 

1. dňa 20. apríla 1939 bol alebo po tomto dni sa stal príslušníkom 

izraelitského (židovského) vyznania, 

2. po 20. apríli 1939 vstúpil do manželstva so Židom [písm. a)], 

3. pochádza z manželstva so Židom [písm. a)], uzavretého po 20. 

apríli 1939, 

4. pochádza z nemanželského styku so Židom [písm. a)] a narodil 

sa ako nemanželské dieťa po 20. februári 1940. 

                                                 
74 RIES-JAVOR, V.: Potrebujeme ešte Židov na Slovensku? In: Náš boj, ročník I, číslo 3, 15. október 

1942 (S. 67). 
75 Náš boj, ročník I, číslo 3, 15. október 1942. S. 72. 
76 ĎURICA, M. S.: Slovenská republika 1939 – 1945. 1999. S. 31. 
77 Nariadenie č. 198/1941 Sl.z. zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov. § 1. 
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(2) Za židovského starého rodiča podľa rasy v smysle ustanovení tohto 

nariadenia má sa pokladať ten, kto patril k izraelitskému (židovskému) 

vyznaniu.“ 

„Židovský miešanec“ bol definovaný v § 2. Židovským miešancom bol ten, kto 

pochádza od dvoch „podľa rasy židovských starých rodičov“ a nepokladá sa podľa § 1 

za Žida; a taktiež ten, kto pochádza od jedného „podľa rasy židovského starého rodiča“. 

Rozlišovali sa teda „miešanci prvého a druhého stupňa“.78 Miešanci druhého  stupňa 

boli menej obmedzovaní, napr. pri výkone verejných služieb.79 § 2 neobsahuje na 

začiatku ustanovenie „bez ohľadu na pohlavie pokladá“. Židovskí miešanci boli 

v zásade považovaní za Nežidov; existovalo však niekoľko výnimiek (§ 9, §§ 12 – 16, 

§ 18, § 20, §§ 34 – 35, §§ 84 – 85, § 87). Tieto sa týkali najmä zákazu uzavretia 

manželstva a mimomanželského pohlavného styku medzi židovským miešancom a 

Nežidom ako aj nespôsobilosti na niektoré povolania, straty volebného práva (pre 

miešancov len pasívneho) a pod. 

Aby bol niekoho predok považovaný za „podľa rasy židovského starého 

rodiča“, bolo irelevantné, či počas svojho života konvertoval, nakoľko Kódex uvádza, 

že stačí ak „patril k izraelitskému (židovskému) vyznaniu“. Konverzia, resp. 

skutočnosť, že neprešli k židovskému vyznaniu, však mohla mať zmysel pre 

židovských miešancov (Ods. 1, písm. b), bod 1.). 

V pochybných prípadoch, či je niekto Žid, židovský miešanec, alebo nie, 

rozhodovalo Ministerstvo vnútra. O rozhodnutie mohla žiadať tak strana, ako aj úrad, 

súd alebo orgán verejnoprávnej korporácie, alebo ustanovizne.80 

 

4.1.4 Definícia „Žida“ podľa Kódexu – náboženský a rasový 

výklad 

Ohľadom definície Žida v Kódexe sa uvádzajú dva náhľady. Jedna skupina 

autorov tvrdí, že definícia Žida bola rasová, druhá, že bola náboženská. 

Názor, že išlo o rasovú definíciu, zastáva drvivá väčšina bádateľov.81 

O rasovom vymedzení hovoria napríklad Kamenec82, Kováč83, Hubenák84, Lipták85, 

                                                 
78 LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte. 1992. S. 93. Nešlo o legislatívne pojmy. 
79 Napr. § 15 Kódexu ustanovil, že Židia nesmú byť zamestnaní v službách štátu ani vo verejných 

službách. Toto platilo aj pre židovských miešancov prvého stupňa.  Ale dôstojníkom a a poddôstojníkom 

brannej moci alebo žandárstva nemohol byť ani miešanec druhého stupňa. 
80 Nariadenie č. 198/1941 Sl.z. zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov. § 3, ods. 5. 
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Lipscher86 či Mlynárik.87 Lettrich uvádza, že Kódex „ešte prísnejšie vymedzil pojem 

Žida z rasového hľadiska ako predtým“.88 Hubenák nazýva tento akt zákonodarcu – 

nové vymedzenie pojmu Žid – „uplatnením zásad biologického rasizmu“.89 Napokon, 

aj samotný Kódex sa hlási k rasovému princípu, keď hovorí o „podľa rasy židovských“ 

starých rodičoch (pozrite však rozbor nižšie). 

Slovenskí katolícki biskupi 7. októbra 1941 v memorande adresovanom 

vedúcim vládnym činiteľom protestovali, že Kódex sa zakladá na rasistickom 

svetonáhľade, ktorý katolícka cirkev odmieta a odsudzuje.90 91 

Nemecký veľvyslanec na Slovensku Hans Ludin hneď v deň prijatia 

Židovského kódexu hlásil: „Nové židovské zákonodarstvo [práve prijatý Židovský 

kódex] sa plne opiera o rasovú myšlienku a v ostrosti z časti presahuje nemecké 

židovské zákony. (...) Určenie pojmu „Žid“ zodpovedá norimberským zákonom. Keďže 

vo svetovej verejnosti bez pochyby vzbudí veľký záujem, že v štáte, v ktorom je 

prezidentom katolícky duchovný, boli uzákonené také ďalekosiahle židovské zákony, 

prosím o iniciovanie čo najväčšej pozornosti aj zo strany nemeckej tlače.“92 

Druhý názor, teda že ide o náboženskú definíciu, zastávajú spravidla tí, ktorí 

majú k Slovenskému štátu skôr pozitívnejší, resp. menej kritický vzťah, napr. Špiesz.93 

Snažia sa tým poukázať na to, že protižidovská legislatíva nebola taká prísna, že sa 

z nej dalo ujsť (keďže rasa je vrodená, zatiaľ čo náboženstvo zmeniteľné). 

                                                                                                                                              
81 Taktiež si spomínam, že na strednej škole, ktorú som navštevoval (Gymnázium Ivana Horvátha v 

Bratislave), sme sa učili, že definícia Žida podľa Kódexu je rasová. 
82 KAMENEC, I.: Tragédia politika, kňaza a človeka. 1998. S. 97. 
83 KOVÁČ, D.: Dejiny Slovenska. 1998. S. 228. 
84 HUBENÁK, L.: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945). 2003. S. 42. 
85 LIPTÁK, Ľ.: Slovensko v 20. storočí. 1998. S. 215. 
86 LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte. 1992. S. 93. 
87 MLYNÁRIK, J.: Dějiny Židů na Slovensku. 2005. S. 139. 
88 LETTRICH, J.: Dejiny novodobého Slovenska. 1993. S. 142. 
89 HUBENÁK, L.: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945). 2003. S. 51. 
90 ĎURICA, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. 2003. S. 430. 
91 LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte. 1992. S. 94. 
92 H. E. Ludin 10. 9. 1941 Zahraničnému úradu  o prijatí tzv. Židovského kódexu (nariadenia č. 198/1941 

Sl.z.). Citované podľa: NIŽŇANSKÝ, E. (ed.): Holokaust na Slovensku 4. 2003. S. 105. 
93 ŠPIESZ, A.: Ilustrované dejiny Slovenska. 2002. S. 213. I keď Špiesz píše: „Nemožno si nahovárať, že 

Slovenská republika bola niečím iným ako fašistickým štátom.“ (Ibid., s. 209), jednak pri čítaní jeho 

opisu Slovenského štátu sa človek nemôže ubrániť pocitu, že viaceré veci na tomto útvare hodnotil 

pozitívne, ba že Slovenský štát celkovo hodnotil kladne. 
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Ústav pamäti národa ponúka na svojej internetovej stránke na stiahnutie vo 

formáte .pdf celé znenie Židovského kódexu. Jednovetný úvod, za ktorým nasleduje už 

čisto pôvodný text Kódexu, znie: „,Židovský kódex‘, ktorý v 270 paragrafoch ustanovil 

na Slovensku osobitný právny režim občanov židovského vierovyznania, ktorí tak 

stratili občianske práva.“94 

Podľa môjho názoru sa nemožno absolútne prikloniť ani k jednému názoru, 

resp. treba si jasne vymedziť pojmy. Pozrime sa na to, ako je vymedzený „podľa rasy 

židovský starý rodič“: „kto patril k izraelitskému (židovskému) vyznaniu“. Teda aj 

židovská „rasa“ je v konečnom dôsledku vymedzená nábožensky. Pojem rasa však bol 

vnímaný veľmi rôzne. V 19. a prvej polovici 20. storočia nebolo nijak neobvyklé 

používať pojem „maďarská rasa“ či „nemecká rasa“. „Rasa“ sa teda vnímala skôr ako 

historická etnická skupina. 

V súčasnosti sa „rasa“ berie ako jednotka biologického členenia na úrovni 

poddruhu. V takomto zmysle neuplatňoval Kódex rasovú definíciu. O „rasovú“ 

definíciu išlo skôr v tom zmysle, že sa určoval v konečnom dôsledku vrodený 

parameter, aj keď nešlo o antropologické kritériá, ktoré bývajú určujúce pri 

biologickom chápaní rasy. 

Na druhej strane to možno chápať tak, že Kódex sa snažil izolovať istú 

geneticky špecifickú skupinu, no z viacerých dôvodov bolo nemožné robiť to exaktne, 

preto pribral rôzne pomocné kritériá, ktoré mohli viesť k označeniu takejto skupiny 

(napr. vyššie spomínaná previazanosť etnika a náboženstva u Židov). O tomto by 

svedčilo aj používanie pojmu „židovský miešanec“, ktoré sa evidentne týka pôvodu a v 

náboženskom kontexte nedáva zmysel. 

Nakoľko pojem „rasa“ nemá jednotný výklad, je vhodé držať sa výkladu, ktorý 

podáva Židovský kódex (aj ak môže byť zo súčasného hľadiska nepresný), ak hovoríme 

o definícii v ňom obsiahnutom. Suma summarum si teda myslím, že je účelné hovoriť 

o tom, že definícia v Kódexe je rasová. Zároveň však treba brať na ohľad aj vyššie 

zmienené skutočnosti o zlom používaní tohto termínu. 

Podľa môjho názoru však nemožno celkom súhlasiť s tým, čo píše Hubenák, že 

išlo o uplatnenie zásad „biologického rasizmu“, práve preto, že uplatnenie princípu 

„rasy“ ako biologického faktora tu bolo nedokonalé. Nemyslím si, a predpokladám, že 

ani Hubenák, že „izraelitské (židovské) vyznanie“ je niečo čo sa vštepí do osoby pri 

                                                 
94 Vládne nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov (Židovský kódex). Ústav 

pamäti národa, internetová stránka. Obdobie 1939-1945, dokumenty 1939-1945. Dostupné na internete: 

<http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf> [cit 16. marca 2009]. 
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narodení a geneticky sa prenáša na ďalšie generácie podľa biologických zákonov 

dedičnosti. 

 

4.2 Oslobodenia a výnimky 

4.2.1 Dôvody ustanovenia inštitútu 

Je zrejmé, že aj tí, ktorí Židov obviňovali z najrôznejších vecí, takto robili 

predovšetkým z hľadiska propagandy. Vnútorne im však bolo jasné, že tieto obvinenia 

sa zďaleka netýkali všetkých Židov. I keď počet Židov, ktorí „neškodili“ považovali za 

značne nízky – aj preto išlo o „výnimky“. 

Napríklad Msgr. Ján Pöstényi, člen Štátnej rady, v októbri 1941 vystúpil 

v Štátnej rade s referátom, v ktorom ostro napadol židovstvo a obvinil ho z toho, že 

„rozkladá svetový poriadok“ a „podrýva civilizáciu i dôstojnosť ľudstva“. Uviedol však 

tiež: „Výnimok v tomto tvrdení je veľmi málo, aj tie treba s najväčšou opatrnosťou 

uvážiť.“95 Prezident Tiso toto svoje presvedčenie demonštroval tým, že najmä jeho 

kancelária sa pričinila o to, aby paragraf upravujúci oslobodenia bol do Kódexu pridaný 

(pozrite nižšie). Národné noviny v článku „Akútne riešenie židovského problému na 

Slovensku“ z októbra 1938 síce ostro kritizovali Židov, predsa ale medzi nimi do istej 

miery rozlišovali: „Nacionalizmus u 99% Židov je chameleonstvo...“96 Ba dokonca aj 

samotný Adolf Hitler sa vyjadril: „Som presvedčený, že u nás existovali slušní Židia v 

tom zmysle, že nerobili nič, čo bolo proti nemectvu.“97 

Toto možno označiť ako dôvod „morálny“: tj. nepostihovať tých Židov, ktorí 

neprispeli k tomu, z čoho sú všeobecne obviňovaní Židia.  

Pre zavedenie inštitútu výnimiek (a sčasti snáď aj oslobodení) však existoval aj 

druhý dôvod. Už v prvej kapitole bol spomínaný veľký židovský vplyv v hospodárstve, 

medicíne a mnohých slobodných povolaniach. Nakoľko takýto stav panoval viacero 

generácií a taktiež z iných okolností (napr. maďarizácia, nedostatok slovenských škôl, 

čechoslovakizmus) vyplývalo, že Slováci nemali vrstvu inteligencie a odborníkov 

v dostatočnom počte. Tým pádom by jednorazový odliv Židov z niektorých odvetví 

mohol spôsobiť doslova ich kolaps. 

                                                 
95 List Štátnej rady z 31.10.1941 J. Tisovi o právnom postavení Židov. Citované podľa: NIŽŇANSKÝ, 

E. (ed.) – KAMENEC, I. (ed.): Holokaust na Slovensku 2. 2003. S. 133 – 134. 
96 Národné noviny, 20. októbra 1938. 
97 HITLER, A.: Monology ve Vůdcově hlavním stanu. 1995. S. 116. 
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Lipscher sumarizuje situáciu v prípade lekárstva: „Podľa stavu k 31.5.1939 

vykonávalo na území slovenského štátu prax dovedna 1 414 lekárov, z toho 621 Židov, 

t.j. 44%. (...) Podľa zistenia bol ku dňu 15.4.1942 celkový počet lekárov 1 215, 

z ktorých pravdepodobne ešte 290 Židov mohlo vykonávať svoju činnosť.“98 Taktiež 

židovskí inžinieri, technici a veterinári patrili k najmenej postihnutým.99 Snahu 

zabrániť tomuto možno označiť ako dôvod „pragmatický“. 

Dôvod „pragmatický“ bol jednoznačne kľúčový v prípade výnimiek. V prípade 

oslobodení však zrejme prevažoval „morálny“ princíp, pretože na riešenie 

pragmatických záležitostí už existovali výnimky; oslobodenia boli len istou 

nadstavbou, ktorá pôvodne v návrhu ani nebola, no presadil ju práve Tiso. 

 

4.2.2 Legislatívna úprava 

„Oslobodenie a výnimky“ upravili známe paragrafy 255 a 256 Židovského 

kódexu. Boli doň vsunuté na zásah prezidentskej kancelárie, kde bol Kódex pred 

prijatím posudzovaný a dokonca bola na jeho adresu vyslovená opatrná kritika.100 

Medzi oslobodeniami a výnimkami existoval zásadný rozdiel. Oslobodenia sa 

týkali „ustanovení tohto nariadenia“ (odsek 1, par. 255) a boli novým inštitútom, zatiaľ 

čo výnimky boli vydané na základe predošlých právnych predpisov, ktoré do seba 

Kódex zahrnul a v ňom len potvrdené. Celkovo boli paragrafy 255 a 256 veľmi stručné, 

a tak bola veľká voľnosť nechaná aplikačným orgánom. 

§ 255 upravoval oslobodenia. Právo udeliť ich mal len prezident republiky. 

Oslobodenia mohli byť úplné alebo čiastočné a bolo možné viazať ich podmienkami. 

Vrchol právnej neistoty predstavovalo ustanovenie, že dokonca aj po udelení 

oslobodenia ho bolo „možno kedykoľvek odvolať“. 

§ 256 sa venoval výnimkám. Spočíval v tom, že ponechával v platnosti predtým 

udelené výnimky podľa vládneho nariadenia č. 63/1939 Sl.z. alebo iných právnych 

predpisov upravujúcich právne postavenie Židov. Výnimiek existovalo viacero typov 

a mohli ich udeliť vláda, ministerstvo hospodárstva či Ústredný hospodársky úrad (čo 

bolo stanovené v konkrétnom právnom predpise). Výnimky však ich nositeľov 

neoslobodzovali od ustanovení Kódexu plne, ale platili len ako „oslobodenia z 

obdobných ustanovení podľa tohto nariadenia“ – toto súviselo s kodifikačnou funkciou 

Kódexu, ktorý do seba fakticky začlenil mnohé právne predpisy (pozrite 2. kapitolu). 
                                                 
98 LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte. 1992. S. 40. 
99 LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte. 1992. S. 40. 
100 KAMENEC, I.: Tragédia politika, kňaza a človeka. 1998. S. 97. 
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Spoločné mali výnimky a oslobodenia to, že ich bolo „možno kedykoľvek odvolať“. 

Nie je uvedené, kto tak mohol urobiť, ale logicky by mal na to právomoc mať ten, kto 

ich udelil. 

Ako je vidieť, existuje evidentný rozdiel medzi oslobodeniami a výninkami. Pre 

zjednodušenie budem v ďalšom texte hovoriť len o „výnimkách“, pod čo subsumujem 

oboje, prípadne podľa kontextu najmä prezidentské oslobodenia. 

 

4.2.3 Uplatňovanie výnimiek v praxi 

4.2.3.1 Prierez dostupnou literatúrou 

Promblematike výnimiek sa venuje v odbornej literatúre vcelku malá 

pozornosť. Lipták len spomína, že podľa Kódexu sa pri obmedzeniach vykonávať 

slobodné povolania „iba dočasne pripúšťali výnimky“.101  Špiesz píše: „Počet tých, 

ktorí sa takto [udelením výnimky] zachránili, nevieme. Údaje sa pohybujú od tisíc do 

35-tisíc osôb.“102 Hubenák uvádza, že podľa „serióznych odhadov“ výnimiek bolo 800 

– 1000, čím ochraňovali asi 5 000 osôb.103 Vnuk len letmo spomína ich existenciu a 

uvádza, že „sa v štedrej miere i udeľovali“.104 Lipscher uvádza, že Kódex takéto 

možnosti dával a vníma to ako prejav svojvôľe určovať „kto je Žid“.105 Kamenec 

uvádza, že z dostupných údajov možno odhadnúť približné číslo prezidentských 

výnimiek: bolo ich niečo viac ako 1 000 a chránili spolu asi 5 000 až 6 000 osôb.106 

 

4.2.3.2 Podrobnejšie k prameňom o výnimkách 

Problematikou výnimiek sa extenzívne zaoberá Ďurica vo svojej biografii 

prezidenta Tisu. Ďurica najprv zdôrazňuje, že k dispozícii máme len odhady o počte 

výnimiek. Presné údaje nie sú a ani nebudú známe z niekoľkých dôvodov. Napríklad aj 

preto, že Tiso „nariadil šéfovi svojej kancelárie Dr. Antonovi Neumannovi, ktorého 

poveril vybavovaním týchto žiadostí [o výnimky] (a ktorý podľa nemeckých agentov 

bol židovského pôvodu), také prísne tajomstvo o ich počte, že sa to ani najschopnejším 

nemeckým agentom nepodarilo zistiť“.107 

                                                 
101 LIPTÁK, Ľ.: Slovensko v 20. storočí. 1998. S. 216. 
102 ŠPIESZ, A.: Ilustrované dejiny Slovenska. 2002. S. 217. 
103 HUBENÁK, L.: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945). 2003. S. 43. 
104 VNUK, F: Mať svoj štát znamená život.  1991. S. 286. 
105 LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte. 1992. S. 93. 
106 KAMENEC, I.: Tragédia politika, kňaza a človeka. 1998. S. 98. 
107 ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 377. 
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O každej udelenej výnimke by mal existovať nejaký záznam. Kódex síce presne 

nestanovil formu výnimky a nešpecifikoval ju ani žiadny vykonávací predpis, teda 

teoreticky prichádzali do úvahy aj výnimky ústne, ba dokonca udelené konkludentným 

úkonom. Žiadny autor však takéto eventualitu nespomína, no aj bez ohľadu na to by 

bolo racionálne predpokladať, že kvôli preukázateľnosti sa výnimky vyhotovovali 

v písomnej podobe pre ich nositeľov. Veľmi pravdepodobne by mal o nich, aby sa 

predišlo nekontrolovateľnému falšovaniu, zároveň mať úradný záznam aj subjekt, ktorý 

ich udelil. 

Najlogickejší postup ako zistiť počet výnimiek by teda bolo prezrieť archív 

prezidentskej kancelárie, ktorá ich vybavovala (i keď nešlo o jediný druh výnimiek, ba 

v skutočnosti to boli nie výnimky, ale oslobodenia). Ďurica to spravil a uvádza svoje 

dojmy zo štúdia fondov Kancelárie prezidenta republiky, ktoré sú uložené 

v Slovenskom národnom archíve v Bratislave: „Fond týkajúci sa prezidentských 

výnimiek nesie jasné stopy viacnásobného manipulovania.“108 Vyskytujú sa tam vraj 

tam nepatriace záznamy, ako aj ruský zápis azbukou s dátumom „Moskva 1950“. Často 

sa tam vyskytujú spisové obaly, ktoré sú prázdne, alebo v nich práve rozhodujúce spisy 

chýbajú. Ohľadom týchto zmiznutých dokumentov si Ďurica myslí: „Nie je ťažko si 

predstaviť, kto mohol mať na tom záujem a mal na to potrebnú politickú moc.“109 

Uvádza, že „mien je tam veľmi veľa“ avšak „pri takomto stave zachovaných fondov 

nemá význam ich počítať, lebo je celkom jasné, že sú to iba zlomky z toho, čo tam 

kedysi bolo“.110 

Takisto ani iné dokumenty z daného obdobia nepovažuje Ďurica za celkom 

hodnoverné. Na zasadaní Štátnej rady 26. marca 1942 minister Mach vo svojom 

referáte o židovskej otázke povedal, že „[i] Ústredňa Židov mohla celému židovstvu 

osožiť“.111  O kartotéke Židov povedal: „Prevzali sme ju a celá je falošná.“112 Dr. 

Jirmejahu Oskar Neumann, ktorý bol predsedom Ústredne Židov vo svojej knihe 

uvádza, ako boli na Slovensku organizovane falšované štatistiky týkajúce sa Židov: 

„Cieľavedome a mlčky pracovali títo naši mužovia na falšovaní štatistík, na zatajení 

skutočného počtu Židov a na jeho postupnom odstraňovaní. (...) Ani jedna zo štatistík, 

ktoré sa v úradoch museli zakaždým na požiadanie predložiť, nezodpovedala 

                                                 
108 ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 382. 
109 ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 382. 
110 ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 382. 
111 ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 381. 
112 ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 381. 
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skutočnosti a ani neposkytovala jasný obraz; iba Židov postupne ubúdalo.“113 Aj 

z tohto dôvodu považuje Ďurica presné štatistiky z tohto obdobia za nemožnosť. 

Existuje viacero svedectiev o tom, že počet zachránených Židov bol omnoho 

vyšší než sa obvykle zvykne uvádzať. Prezidentov osobný tajomník Dr. Karol Murín 

napísal vo svojich spomienkach, že prezidentských výnimiek bolo „blízko 10 000“, čo 

vzhľadom na priemernú veľkosť židovskej rodiny oslobodilo „asi 40 000 Židov“.114 

Poslanec Slovenského snemu Pavol Čarnogurský (politicky skôr oponent Tisu) aj po 

roku 1989 napísal, že „Tiso vydal vyše 8 000 takýchto výnimiek“, čo „zachránilo viac 

ako 24 000 osôb, medzi nimi aj dramatika Petra Karvaša“.115 V júni 1942 nemecký 

vyslanec na Slovensku Hans Elard Ludin hlásil do Berlína, že deportácie zo Slovenska 

uviazli na mŕtvom bode, pretože „asi 35 000 Židov dosiahlo osobitné legitimácie“.116 

Dieter Wisliceny, nemecký poradca pre židovskú otázku na Slovensku v dokumente 

z 30. júna 1942 uvádza, že na Slovensku ostalo 35 000 Židov (bez „asi“).117 Následne 

Ďurica cituje dvoch vysokopostavených Židov na Slovensku. Aron Grünhut, jeden 

z popredných funkcionárov viacerých židovských organizácií a štruktúr v Bratislave 

uvádza vo svojich spomienkach, že v decembri 1942 bolo na Slovensku ešte „aspoň 45 

000 Židov“. Podľa rabína Dova Weismandela v rovnakom období išlo na Slovensku 

o záchranu „zvyšných 50 000 Židov“ (toto Weismandel povedal Grünhutovi podľa 

Grünhutových spomienok).118 Podľa Ďuricu „[n]ikto na Slovensku nemohol byť vtedy 

lepšie informovaný o skutočnom stave prítomnosti Židov na Slovensku ako títo dvaja 

ich poprední mužovia“.119 Ale aj keby tieto údaje o počte Židov na Slovensku boli 

pravdivé, nie všetci z nich museli byť nutne nositeľmi výnimiek. Keď bol Tiso po 

vojne súdený, predsedajúci sudca Dr. Igor Daxner nepripustil dokazovať presný počet 

Tisom udelených výnimiek, ba aj odmietol vypočuť A. Neumanna, ktorý mal 

                                                 
113 NEUMANN, J. O.: Im Schatten des Todes. 1956. S. 187. Citovené podľa: ĎURICA, M. S.: Jozef 

Tiso. 2006. S. 380 – 381. 
114 MURÍN, K.: Spomienky a svedectvo. Hamilton, Ontário 1987. S. 111. Citované podľa: ĎURICA, M. 

S.: Jozef Tiso. 2006. S. 380. 
115 Pravda na nedeľu, 26. júna 1991. S. 3 Citované podľa: ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 380. 
116 ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 377 – 378. 
117 ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 378. 
118 GRÜNHUT, A.: Katastrophenzeit des slowakischen Judentums. Tel Aviv 1972. S. 108, 109. Citované 

podľa: ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 381. 
119 ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 381. 
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vybavovanie výnimiek v rezorte, uvádza Ďurica a uzatvára „...tak to možno pokladať za 

nepriamy dôkaz o podstatne vysokom počte týchto výnimiek.“120 

Ďuricov záver je taký, že došiel k toľkým protirečeniam, neuzavretým veciam 

a nejasnostiam, že si sám netrúfa odhadnúť počet udelených výnimiek. Prekvapilo ho 

však jedno zistenie: „V toľkých stovkách či tisícoch zachovaných papierov našiel som 

jeden jediný poďakovací list, ktorým Žid Alexander Šomló prejavil svoju vďačnosť 

prezidentovi Tisovi za udelenú výnimku pre neho i pre jeho manželku a ich dve 

dcéry.“121 

Iní z uvedených autorov nešpecifikujú postup, akým dospeli k svojim záverom 

o počte výnimiek, preto nemožno konfrontovať ich postoje s Ďuricovým. Závažné 

pochybnosti, ktoré spomína Ďurica, však títo autori nepopierajú, len im nevenujú 

pozornosť. 

 

                                                 
120 ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 379. 
121 ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso. 2006. S. 382. 
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5 Židovský kódex a holokaust 
 

Pojem holokaust nemá žiadnu oficiálnu ani jednotnú definíciu. Dokonca ani 

v dielach, ktoré sa mu extenzívne venujú, nebýva vymedzený. Často je spomínaný iba 

v kontexte. 

Pre definíciu treba siahnuť po rôznych encyklopédiách alebo lexikónoch, ktoré 

obsahujú aj zoznam hesiel s ich vymedzením. Tu sa stretávame spravidla s dvomi 

druhmi definícií. 

Podľa Lexikónu svetových dejín je holokaust „vyhladzovanie obyvateľstva 

židovského pôvodu v európskych krajinách nacistami počas druhej svetovej vojny“.122 

To je chápanie holokaustu v užšom zmysle. 

Holokaust sa môže chápať aj v širšom zmysle. Pomer medzi týmito dvomi 

pojmami udáva Encyclopaedia Judaica:123 

„Holokaust je pojem používaný na opísanie systematického, štátom 

podporovaného vyvražďovania miliónov Židov nacistami a ich kolaborantmi počas 

druhej svetovej vojny. Niektorí historici zužujú používanie pojmu len na 

vyvražďovanie Židov; iní ho používajú širšie a zaraďujú k nim aj tých civilistov – 

členov odborových zväzov, politických odporcov režimu, svedkov Jehovových, 

homosexuálov – ktorí boli prenasledovaní, ale nie systematicky vyhladzovaní, rovnako 

aj duševne a telesne postihnutých Nemcov a Rómov a Sintov (Cigánov), ktorí boli 

zabíjaní splynovaním.“ 

Úloha Židovského kódexu v rámci holokaustu závisí teda od toho, ako 

pertraktujeme pojem holokaust. 

Lexikón slovenských dejín neobsahuje žiadnu definíciu holokaustu, ani 

všeobecne ani špecificky ohľadom Slovenska.124 Ohľadom opatrení Slovenského štátu 

voči Židom, nikde ich neoznačuje ako holokaust.125 Nakoľko teda, aj vzhľadom na 

skutočnosti vyššie zmienené, neexistuje špecifický pojem „holokaust na Slovensku“, 

musíme vychádzať zo všeobecnej definície pojmu holokaust a vnímať tú jeho 

podmnožinu, ktorá sa udiala na Slovensku. Tu prichádzajú do úvahy dve možnosti. 
                                                 
122 KAMENICKÝ, M. et. al.: Lexikón svetových dejín. 2003. S. 205. Heslo „Holokaust“ (spracovala M. 

Tonková). 
123 SKOLNIK, F. (ed.), BERENBAUM, M. (ed.): Encyclopaedia Judaica. Zväzok 9. 2007. S. 325. Heslo 

„Holocaust“. Preklad z angličtiny: DJ. 
124 ŠKVARNA, D. et. al.: Lexikón slovenských dejín. 1999. S. 237 – 238. 
125 ŠKVARNA, D. et. al.: Lexikón slovenských dejín. 1999. S. 151 – 157. 
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Po prvé: ak sa holokaust pertraktuje v užšom zmysle, je zrejmé, že Židovský 

kódex nie je jeho súčasťou, nakoľko nikde neumožňuje vyvražďovanie Židov, ba ani 

ich deportácie. Miera súvisu ustanovení Kódexu s holokaustom v užšom zmysle slova 

by mohla byť predmetom debaty, ktorá je nad rozsah tejto práce. 

Po druhé: ak by sme pojem „holokaust na Slovensku“ brali v širšom zmysle (že 

je takto obvykle vnímaný svedčí aj séria publikácií „Holokaust na Slovensku“ 

a dokumenty, ktoré do nej boli zaradené), zaradili by sme sem okrem iného všetky 

protižidovské právne predpisy prijaté od vzniku autonómie až po zánik SR. 

V tom prípade by bol Židovský kódex súčasťou holokaustu na Slovensku, a to 

veľmi významnou, najmä pre svoju kodifikačnú funkciu. O tom svedčí aj často 

uvádzaný citát z nemeckých novín Völkischer Beobachter z decembra 1941: 

„Židovský kódex teda neznamená vzhľadom na tento vývin začiatok, ale 

predbežne poslednú bodku za usporiadaním židovskej otázky, pokiaľ je to za terajších 

predpokladov v malom európskom štáte vôbec možné. Pre ostatnú juhovýchodnú 

Európu je však tento Židovský kódex príkladom pre svoju dôslednosť a dôkladnosť.“126 

 

                                                 
126 Völkischer Beobachter (Wiener Ausgabe), 16.12.1941. Citované podľa: LIPSCHER, L.: Židia v 

Slovenskom štáte. 1992. S. 96. 
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6 Záver 
  

V bakalárskej práci som sa venoval Židovskému kódexu a okolnostiam s ním 

súvisiacim. 

Zo skutočností uvedených v prvej kapitole vyplýva, že v čase prijatia Kódexu 

nielen jeho tvorcovia, ale aj ich ideologickí oponenti vykazovali mnohé znaky 

antisemitizmu. Primárny rozdiel bol v radikalizme riešenia židovskej otázky. 

Druhá kapitola analyzuje formálne stránky Kódexu a komparuje ich s predpismi 

z obdobia prvej ČSR a súčasnej Slovenskej republiky. Z formálnej stránky je Kódex 

svojou úrovňou porovnateľný s týmito predpismi. 

Tretia kapitola len stručne uvádza prehľad členenia Kódexu a charakterizuje 

jeho jednotlivé časti. 

Práca taktiež obsahuje podrobnejšiu analýzu definície pojmu „Žid“. Z tejto 

vyplýva, že Kódex nemožno jednoznačne nazvať „rasistickým“ v dnešnom zmysle 

slova, najmä preto, že Židia nie sú samostatná rasa. Aj keď Kódex predpokladá 

existenciu „židovskej rasy“, ponímanie pojmu „rasa“ je tu odlišné než v súčasnosti. 

Spojením Kódexu s moderným vnímaním rasizmu preto vzniká zmätok. 

Vo štvrtej kapitole sa zaoberám aj problematikou výnimiek a oslobodení. 

Existuje viacero skutočností, ktoré naznačujú, že ich bol udelený pravdepodobne oveľa 

vyšší počet než štandardne uvádzaných okolo 1 000. Avšak historici zastávajúci názory 

o ich nižšom počte týmto skutočnostiam zväčša nevenujú pozornosť. Hlavným 

dôvodom pre udeľovanie výnimiek bol dôvod „pragmatický“, v prípade oslobodení to 

bol dôvod „morálny“. 

V poslednej kapitole prichádzam k záveru, že pojem „holokaust na Slovensku“ 

možno v súvislosti s Kódexom používať len vtedy, ak sa pojem „holokaust“ vymedzí 

v širšom zmysle. 
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Autor si pre svoju záverečnú prácu vymedzil  tému, ktorá je v historickej literatúre 

najmä vďaka obdobiu po roku 1989 relatívne dobre spracovaná, predovšetkým 
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Práca sleduje tému, ktorá je stále aktuálnou v súčasnom (nielen) právnohistorickom 
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Záver: 
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