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Národnostné zloženie ČSR
28. októbra v roku 1918 vznikol na mape Európy nový štát – Československo. „Na papieri“ teda už

existovalo, no realita bola omnoho komplikovanejšia a nie každý jeho obyvateľ sa stotožnil so svojou
novou štátnou príslušnosťou. Mladá republika musela riešiť množstvo národnostných problémov.

Prvé mesiace, prvé problémy
Prevzatie moci od zanikajúcich rakúsko-uhorských orgánov nebolo vo všetkých častiach nového štátu
jednoduché. Pomerne bezproblémové bolo v Čechách a na Morave. Dôležité veci sa však diali v pohraničí:

• nemecké obyvateľstvo odmietalo začlene-
nie do ČSR a byť „len“ národnostnou men-
šinou (nepokoje si vyžiadali až vojenský zásah),

• v novembri 1918 sa k Československu
pripojila na východe Podkarpatská Rus,

• spor prebiehal aj s Poľskom o Tešínsko,
• najväčšie problémy nastali pri začlenení

Slovenska a vytýčení maďarskej hranice.

Mapa ČSR (v rohu fiktívna mapa podľa predstáv počas odboja)Slovensko po dobrom alebo po zlom
Slovensko sa oficiálne prihlásilo k ČSR 30. októbra 1918 tzv. Martinskou deklaráciou, no skutočnú moc
nad ním stále mali bývalé uhorské úrady, armáda a žandárstvo. Tí prijímali pokyny výhradne z Budapešti.

Nová maďarská vláda Mihálya Károlyiho ponúkla
Slovensku autonómiu, teda postavenie, o ktoré neúspeš-
ne bojovali generácie slovenských národovcov takmer
celé 19. storočie. Podmienkou však bolo akceptovanie
starého Uhorska a rozpad ČSR. Slovenská národná rada
(sídlo v Turč. sv. Martine), na čele s predsedom Matúšom
Dulom, túto ponuku odmietla. Maďari reagovali vojen-
skou okupáciou a dočasným zatknutím Matúša Dulu.
Čs. vláda sem vyslala armádu, ku ktorej sa pridali dve
divízie legionárov z Talianska. Maďarská vláda musela
svoje vojská stiahnuť za čiaru vymedzenú Dohodou.

Predseda vlády Mihály Károlyi Matúš Dula

V decembri 1918 vznikla v Košiciach Východosloven-

ská (Slovjacka) republika, loajálna Budapešti. Zanikla

však skôr, ako sa o nej väčšina Slovákov dozvedela.

Pokus o „červené“ Slovensko
Keďže Károlyi nedokázal obnoviť Uhorsko, jeho vláda padla a k moci sa tu dostali boľševici vedení Bélom
Kunom. Na jar 1919 zaútočila maďarská Červená armáda na Slovensko a obsadila tretinu jeho územia.
Na okupovanom území bola v Prešove v júni
1919 vyhlásená boľševická Slovenská repub-
lika rád. Opäť musela zasiahnuť armáda aj
Dohoda, aby boli Maďari vytlačení. Počas
bojov, pri návrate domov, tragicky zahynul
Milan Rastislav Štefánik, ktorý organizoval
príchod československých légií z Talianska.

Štát mnohých národností
Československo malo v roku 1921 13,5 milióna obyvateľov, z toho 6 850 000 Čechov, 3 1 23 000
Nemcov, 1 910 000 Slovákov, 745 000 Maďarov, 461 000 Rusínov, 1 80 000 Židov a 75 000 Poliakov.

Nár. zloženie ČSR, r. 1921 Nár. zloženie ČSR, r. 1930Po sčítaní obyvateľov v roku 1930 sa tieto po-
čty trochu upravili na: 7,4 milióna Čechov,
3,2 milióna Nemcov, 2,2 milióna Slovákov,
691 tisíc Maďarov a 549 tisíc Rusínov. Keďže
Slováci boli vo vlastnom štáte menej početní
ako Nemci, začal sa uvádzať ako štátotvorný
národ v novej republike národ československý.

Obrana mostu v Komárne čs. armádou “Vzhůru na Maďary“


