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The members of German minority, after their return in Slovakia from evacuation, 
became victims of an array of restrictions in social, economic and educational 
area. The principles of so called collective guilt, accepted by Czechoslovak poli
tical leaders and applied against ethnic Germans, made these people disciminated 
cathegory of population. In spite of fact, that during the first half of 1945 
Germans were still Czechoslovak citizens, because according Constitutional 
Decree No. 33 from 2. August 1945 they lost Czechoslovak citizenship on 10. 
August 1945, members of this ethnic group were deprived of all citizenship 
rights. With exclusion of active combatants against Nazism and members of 
ethnically mixed marriages, Germans were deprived of their agricultural property 
and sizeable part of them were placed in concentration camps.
History. Slovakia. Status of German minority in Slovakia of 1945.

V druhej polovici roku 1944 sa východný front druhej svetovej vojny priblížil 
k slovenským hraniciam. Nemecké obyvateľstvo usídlené v troch oblastiach (Bratislava 
so svojím okolím, Horná Nitra - Hauerland a Spiš) žilo v napätí a strachu, pretože 
pomsta na princípe kolektívnej viny zo strany Červenej armády ohrozovala nielen ich 
majetok, ale aj životy.

Vzhľadom na geografickú polohu, boli ako prví ohrození príslušníci nemeckej 
menšiny na Spiši. Preto v septembri 1944 nariadil predseda Deutsche Partei (DP) F. 
Karmasin čiastočnú evakuáciu nemeckého obyvateľstva zo Spiša. Od konca uvedeného 
mesiaca boli zo spišského regiónu odvážané deti školopovinného veku v sprievode 
učiteľov. Nasledovali ženy, deti vo veku do šesť rokov a starí ľudia. Príkaz o evakuácii 
medzi Nemcami v tejto oblasti nenašiel také pochopenie a podporu, aké vedenie 
Deutsche Partei očakávalo. Aj keď väčšina z nich sa vplyvom situácie podrobila 
príkazu, mnohí opúšťali svoje bydliská pod nátlakom. Do začiatku októbra bolo 
z horného Spiša evakuovaných 4000 a z dolného 3200 príslušníkov nemeckej 
menšiny.1 Postup frontových operácií ukončil váhavosť, nerozhodnosť a pokusy 
mnohých spišských Nemcov oddialiť dátum odchodu. 27. 10. 1944 vydal H. Himmler 
nariadenie o totálnej evakuácii nemeckého obyvateľstva na Spiši. Príkaz, bez toho, aby 
bola o ňom upovedomená slovenská vláda, bol doručený priamo F. Karmasinovi, ktorý 
bol poverený jej organizáciou. K 10. novembru ostávalo evakuovať ešte 25 000 
spišských Nemcov.2 Denník Národná obroda v článku uverejnenom 4. 2. 1945

1 PREČAN, V. (ed.): Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. Bratislava, 
Epocha 1970, s. 326.
2 Tamže, s. 641.
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