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meckej armády sa vzťahovali aj na dovtedy vynaložené výdavky nemeckých 
jednotiek od ich vstupu na územie Slovenska.1296

Predsedovia vládnych výborov K. G. Schultze-Schlutius a Š. Polyák už 
v deň podpísania zmluvy rozpracovali niektoré jej otázky v rámci vzájom-
nej korešpondencie. Predstavitelia slovenskej vlády potrebovali najmä bližšie 
údaje o štruktúre a objeme dodávok pre nemeckú armádu, aby mohli určiť do 
akej miery zaťažia slovenskú ekonomiku. K. G. Schultze-Schlutius v liste slo-
venskému partnerovi potvrdil záujem nemeckých vládnych miest na udržaní 
rovnováhy slovenského trhu a na plynulom zásobovaní vojenského aj civilné-
ho sektora. Konkrétne údaje o spotrebe nemeckých jednotiek ešte nemal k dis-
pozícii, ale pokúsil sa ich odhadnúť na obdobie jedného mesiaca. Oznámil, že 
na účely riadenia distribúcie surovín a potravín jednotkám nemeckej brannej 
moci bol vytvorený osobitný orgán Slovensko-nemecká komisia pre otázky zá-
sobovania nemeckej armády, zložená zo zástupcov vládnych a hospodárskych 
inštitúcií a korporácií Slovenska a Nemeckej ríše. Odhad štruktúry a objemu 
dodávok nemeckým jednotkám prináša tabuľka č. 13. Z nej vyplýva, že me-

1296 SNA, f. MZV, k. 235. Zmluva o zásobovaní nemeckej armády...

Tabuľka č. 13: Dodávky potravín a krmovín pre jednotky nemeckej brannej moci na Slovensku 
počas jedného mesiaca 

druh tovaru hmotnosť v tonách druh tovaru hmotnosť v tonách

čerstvý chlieb 1 260,0 čerstvé mäso  159,6

čerstvé klobásy  57,6 tavený syr  15,0

tvrdý syr  12,0 zelenina  576,0

zemiaky 1 152,0 cestoviny  24,0

hrach  9,0 fazuľa  9,0

jačmenné krúpy  16,5 hríbový prášok  12,0

ovsené vločky  6,0 krúpy  36,0

margarín  30,0 masť  6,0

umelý med  36,0 marmeláda  36,0

čajoviny  3,6 cukor  63,0

cukrovinky  7,2 tuk na varenie  3,6

soľ  27,0 koreniny  0,7

ovos  825,0 seno  990,0

slama 1 980,0 celkom 7 352,8

Prameň: Slovenský národný archív, f. Ministerstvo zahraničných vecí, kš. 235. List predsedu ne-
meckého vládneho výboru K. G. Schultze-Schlutiusa predsedovi slovenského vládneho výboru 
Š. Polyákovi z 9. 10. 1944.


