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Predhovor 
 

Naplnil sa čas slovenského ducha. Slovenské slovo o samostatnosti národa stalo sa skutkom. Plnosť slovenského 
ducha preliala sa do života a bohatým oplodnením zaplavila slovenské údolia i roviny, mestá i dediny. Nastala plnosť života: 
mnohotvárnosť prejavov najhlbšej prvopočiatočnej sily, ktorou žije slovenský národ, dokazuje počiatok nového čerstvého 
pôsobenia slovenského ducha v dejinách Europy a sveta. Sme účastníkmi počiatku novej doby. 
 Slovenský duch žije v nás: prichádza k povedomiu len v povedomých Slovákoch a prechádza ku skutkovosti len 
prostredníctvom činorodých Slovákov. 
 Všetci sme spoluzodpovední za činnosť a tvorbu slovenského ducha. Preto sa všetci naplňme jeho pravdou, aby 
z našich skutkov vial svojráz slovenskej zeme, slovenských dejín a slovenského života. 
 Plní slovenskosti, t. j. plní životnej vôle slovenského ducha po uplatnení na zdedenej pôde a vo vzťahoch 
medzinárodných, kráčame vpred, tvrdí jak z ocele. Pod železným nástupom slovenského ducha musí zhynúť vrah slovenského 
národa! 
 
 

Hlava prvá. 
 

O slovenskom národe. 
 

Jediná a svätá pravda o slovenskom národe, ktorú 
verím a vyznávam, je táto: 

 
1. Slovenský národ je samobytným národom, ktorý 
sa odlišuje od všetkých ostatných národov svojou 
krvou, svojou rečou, svojim duchom, svojou 
kultúrou a svojrázom zeme. 
 
2. Slovenský národ tvorí spojitá reťaz pokolení, 
ktoré žily, žijú a budú žiť na tejto zemi v organickej 
postupnosti do vyčerpania časov ako mohutný 
prejav jednej zo živých božích myšlienok. 
 
3. V rozpätí času slovenský národ žil neustále ako 
súvislá morálna jednotka, v ktorej neurobily prietrž 
ani barbarské nájazdy, ani dlhotrvajúce vojny, ani 
kultúrny nátlak, lebo vždy živá sila národného 
koreňa doplňovala straty najlepších synov 
čerstvými výhonkami. 
 
4. Slovenský národný koreň ostal neporušený od 
cudzích prvkov vo svojej krvi, duchu a tvorbe. 
 
5. Všetci Slováci na svete tvoria duchovné 
spoločenstvo krvných bratov, ktoré sa opiera o 
slovenskú vlasť pod Tatrami. 
 
6. Slovenský národ je jednotným územným a 
výlučným duchovným spoločenstvom všetkých 
Slovákov, ktorí obývajú súvislé územie pod 
Tatrami bez ohľadu na hranice. Všetci títo Slováci 
tvoria nedeliteľný etnický celok, ktorý patrí 
dovedna podľa práva Boha, prírody, krvi a národnej 
cti. 
 

7. O osude slovenského národa rozhodovať môže 
len slovenský národ. 
 
8. Nieto národa na svete, ktorý by sa podobal 
slovenskému národu šľachetnosťou srdca, 
jemnosťou krásnocitu a tvorivosťou umu. 
 
9. Do slovenského národa možno sa len narodiť. 
Nikto sa nemôže stať členom slovenského národa 
zradou iného národného spoločenstva, lebo 
slovenský národ nikdy nevzrastal pristupovaním 
zradcov, ale čestným plodením. To je česť 
slovenského národa. Slovenský národ však nezrieka 
sa krvi, čo mu v minulosti bezprávne odobrali. Robí 
si na ňu právny nárok. 
 
10. Slovák môže byť len povedomým rodoľubom. 
 

Toto verím, toto vyznávam, tejto pravde vernosť 
prisahám. 

 
 

Hlava druhá. 
 

O slovenskom štáte 
 

Jediná a svätá pravda o slovenskom štáte, ktorú 
verím a vyznávam, je táto: 

1. Slovenský štát vznikol pred tisícsto rokmi ako 
prirodzený a logický dôsledok pôsobenia síl, ktoré 
sa draly v našom rode pod vodcovstvom Pribinu na 
povrch, aby sa svojráznym spôsobom uplatnila vôľa 
Slovákov k štátu. 
2. Slovenský štát je historickou skutočnosťou, ktorú 
do dejín písmom meča a vladárskeho umu zaznačil 
kráľ Svätopluk. Svätoplukovský štát bol 
stelesnením slovenskej sily, tvorivosti, vojenskej 
zdatnosti a štátnickej obratnosti. 
 



3. Slovenská štátnosť je staršia ako štátnosti 
súsedných národov, koruna svätoštefanská a koruna 
svätováclavská. 
 
4. Štátnosť svätoplukovská je jedinou možnou 
štátnosťou pre slovenský národ. Preto Slovák môže 
byť verný len myšlienke koruny svätoplukovskej. 
Túto vernosť nezviklá nijaké úlisné ponúkanie ani 
falošné prikrášľovanie susedných svätých korún. 
 
5. Svätoplukovský štát bol, je a bude prirodzeným 
domovom všetkých Slovákov, kde sa Slovákovi 
voľne dýcha a radostne pracuje. Niet iného štátu na 
svete, ktorý by mohol byť Slovákovi vlasťou, alebo 
ktorý by mu vlasť nahradil. 
 
6. Ako slovenský štát 9. storočia je priamym 
dôsledkom prirodzených síl národa, tak dnešný 
slovenský štát 20. storočia je logickým obnovením 
svätoplukovského štátu. K tomu obnoveniu prispela 
borba pokolení, preliata krv najlepších synov 
národa a obrodné hnutie Andreja Hlinku. 
 
7. Slovenský štát nevznikol náhodným soskupením 
udalostí, lež vyplýva z našich dejín ako plod 
slovenského idealizmu a ako prirodzený prejav 
osobitnosti, svrchovanosti a povedomia 
slovenského národa a jeho vôle žiť, vládnuť a 
uplatniť sa. 
 
8. Slovenský štát nemožno si odmyslieť od 
slovenského národa, ako ani slovenský národ 
nemožno si odmyslieť od slovenského štátu. 
Nepriateľ slovenského národa je i nepriateľom 
slovenského štátu a kto nemiluje slovenský štát, 
nenávidí i slovenský národ, lebo práva národa i 
štátu sú predmetom našej slovenskej kolektívnej cti. 
 
9. Slovenský štát je duchovným mocnárstvom, kde 
je národ slovenský doma a kde duch slovenský 
môže voľne dýchať. 
 
10. Slovenský štát je jediným prostriedkom pre 
úplné rozvinutie vštkých síl, ktoré sšte driemu v 
slovenskom národe. 
 
11. Slovenský štát je plodom slovenskej obetavosti 
a slovenskej krvi. Preto len obeťami a krvou ho 
možno udržať. 

Toto verím, toto vyznávam, tejto pravde vernosť 
prisahám. 

 
 
 

Hlava tretia. 
 

O slovenskej zemi 
 

Jediná a svätá pravda o slovenskej zemi, ktorú 
verím a vyznávam, je táto: 

 
1. Slovenskú zem tvorí celé územie pod tatrami, 
kde v súvislej jednote bývali a bývajú Slováci 
podľa krvi a ducha. 
 
2. Slovenská zem je nedeliteľná. Táto nedeliteľnosť 
slovenskej zeme vyplýva z prirodzenej 
nedeliteľnosti slovenského etnického celku. 
 
3. Túto zem obsadil slovenský národ vtedy, keď 
bola zemou nikoho. 
 
4. Slovenský národ zem pod Tatrami nikdy nikomu 
neodovzdal a jej obsadenie nikdy neschválil, a preto 
táto zem je nepremlčaným a nepremlčateľným 
imaním slovenského rodu. 
 
5. Naši otcovia ostávali po dlhé stáročia verní tejto 
svätej zemi: prisatí k jej prsiam zúrodňovali ju 
svojou prácou, okrášľovali svojou tvorbou a 
chránili svojou krvou. Táto vernosť k zemi zväzuje 
súčasné i budúce pokolenia na život a na smrť. 
 
6. Tejto zemi dával duchovnú tvárnosť slovenský 
národ: v jej tvár vdýchol celú bohatosť svojej duše, 
na nej pracoval, tvoril, trpel, krvácal, víťazil. 
 
7. Slovenský národ má právo na tejto zemi, a preto 
táto zem tvorí slovenský životný priestor. 
 
8. Slovenský národ má právo na kultúrnu tvorbu a 
na stvárňovanie tejto zeme v duchu slovenskom, 
lebo jedine on je spútaný s ňou sväzkom 
organického vzrastu. Preto ona je slovenským 
kultúrnym priestorom. 
 
9. Slovenský národ má právo na hospodárske 
hodnoty a na tvorbu nových hospodárskych hodnôt 
na tejto zemi. Preto je slovenským hospodárskym 
priestorom. 
 
10. Slovenská pôda patrí Slovákom. Kliatba otcov a 
zeme na tých, čo zem túto a jej večné záujmy 
zradne opustia. 
 

Toto verím, toto vyznávam, tejto pravde vernosť 
prisahám. 

 



Hlava štvrtá. 
 

O slovenskom duchu 
 

Jediná a svätá pravda o slovenskom duchu, ktorú 
verím a vyznávam, je táto: 

 
1. Slovenský duch je v národnom spoločenstve 
slovenskom činorodým zdrojom duchovných a 
fyzických schopností, sily, krásnocitu a viery. Z 
neho prýšti život slovenský a len on je náplňou 
slovenskosti. 
 
2. Slovenský duch je puto, ktoré spojuje všetkých 
Slovákov v prirodzenú etnickú jednotu a je 
príčinou, že slovenský národ odlišuje sa od 
ostatných národov. 
 
3. Slovenský duch prejavil sa na úsvite slovenských 
dejín ako tvorivý činiteľ v stredoeuropskom 
priestore a ako zodpovedná sila pri riešení 
vnútropolitických otázok v slovenskom štáte. 
 
4. Slovenský duch vo svojom pochode dejinami 
prelieval celé bohatstvo svojej plodnosti a 
činorodosti do útvorov umu a srdca, čím vytvoril 
najbohatšiu ľudovú kultúru sveta. 
 
5. Slovenský duch v súčasnom dejinnom dianí silou 
svojho vývinu prebudili sa zo stavu ubitosti a 
skleslosti a mohutným rozmachom sebavedomia, 
prebudeného v minulých desaťročiach, uchopil 
vlastný osud do svojich rúk. 
 
6. Slovenský duch hneď na začiatku svojho 
dejinotvorného vstupu na javisko Europy bol v 
hĺbkach svojich požehnaný znakom kríža. Preto 
kresťanský duch v živote jednotlivca, rodiny a 
národnej pospolitosti patrí k slovenskému duchu. 
 
7. Slovenský duch má výlučné právo na úplné 
uplatnenie sa na celom priestore, ktorý súvisle 
obývajú Slováci. 
 
8. Slovenské deti na celom svete, kde len bývajú 
majú prirodzené právo, aby boly vychovávané v 
duchu slovenskom. 
 
9. Slovenský duch prejavuje sa v Slovákovi hrdým 
národným povedomím. Opravdivým Slovákom je 
len ten, kto má plnosť ducha slovenského. Plnosť 
ducha slovenského znamená plnosť slovenského 
povedomia, konania a správania sa. 
 

10. Služba duchu slovenskému je dedičnou výsadou 
synov slovenského rodu. 
 

Toto verím, toto vyznávam, tejto pravde vernosť 
prisahám. 

 
 

Hlava piata. 
 

O slovenskej reči 
 

Jediná a svätá pravda o slovenskej reči, ktorú verím 
a vyznávam, je táto: 

 
1. Slovenské reč je slovným výrazom slovenského 
ducha. Preto všetka veľkosť a šľachetnosť 
slovenského ducha prelieva sa do slovenskej reči. 
 
2. Slovenskou rečou spieval slovenský duch 
najkrajšiu pieseň sveta: pieseň pokolení víťazných i 
trpiacich. 
 
3. Slovenská reč je pre Slováka najkrajšou rečou na 
svete: je krása, je milota, je čaša moja zlatá. 
 
4. Slovenskej reči patrí posvätná úcta: ňou si ctíme 
slovenský národ a dokazujeme svoju 
spolupatričnosť k nemu. 
 
5. Slováka ctí len slovenská reč. Preto Slovák 
okrem prípadu skutočnej potreby len slovensky 
hovorí a slovensky spieva. 
 
6. Zrada na slovenskej reči je zradou na slovenskej 
matke, na slovenskej zemi a na slovenskom národe. 
 
7. Slovenské deti na celom svete musia byť 
vychovávané len v slovenskej reči. Kto deti v inej 
reči vychováva, alebo dáva vychovávať, hreší proti 
duchu slovenskému. Kto slovenským deťom berie 
slovenskú reč, je vrahom slovenského národa. 
 
8. Je otázkou osobnej cti Slováka, aby vedel 
dokonale správne slovensky. 
 
9. Slovenská reč je z najväčších pokladov nášho 
ľudu. To vedel odveký vrah, že v reči žije náš duch, 
preto bral národu reč. 
 
10. Kliatba ľudu na tých, čo slovenskou rečou 
pohŕdajú. 
 

Toto verím, toto vyznávam, tejto pravde vernosť 
prisahám. 



Hlava šiesta. 
 

O slovenskosti 
 

Jediná a svätá pravda o slovenskosti, ktorú verím a 
vyznávam, je táto: 

 
1. Slovenskosť je výslednicou pôsobenia 
slovenského ducha, slovenskej zeme a slovenských 
dejín, utváraných slovenským povedomím. 
 
2. Slovenskosť nemôže si nikto okrem Slováka 
zadovážiť: slovenskosť je prirodzeným a vrodeným 
šľachtictvom synov Tatier. 
 
3. Slovenskosť spočíva v správnom slovenskom 
cítení, konaní a správaní sa. Správne cítenie, 
konanie a správanie sa je to, ktoré odpovedá duchu 
slovenskej zeme, slovenských dejín a životným 
záujmom národa. 
 
4. Slovenskosť u Slováka je prejavom jeho životnej 
spojitosti s prameňmi slovenskej živelnosti. Je 
účastenstvom na nevyspytateľných hĺbkach 
slovenského ducha a jeho srastu so slovenskou 
zemou a jeho pochodu dejinami. 
 
5. Slovenskosť je nedeliteľná živelná sila, ktorá 
však je mnohotvárna v prejavoch. 
 
6. Slovenskosť v členoch slovenského národa rastie 
alebo ubúda podľa stupňa účasti na živote národa. 
Stupeň účasti na živote národa závisí od stupňa 
činorodej lásky k národu. 
 
7. Stupeň slovenskosti rozhoduje o tom, kto akým 
je Slovákom. Nie je Slovákom ten, kto nemá v sebe 
dostatočný stupeň slovenskosti. 
 
8. Vedúcimi činiteľmi národa môžu byť len tí, čo sú 
plní slovenskosti, t. j. plní slovenského ducha, plní 
lásky k slovenskej zemi a k životu národa. 
 
9. Najvyššou národnou ambíciou každého Slováka 
je, aby mal vysoký stupeň slovenskosti, lebo od 
neho závisí, či je živým alebo zvädlým konárom 
národa. 
 

Toto verím, toto vyznávam, tejto pravde vernosť 
prisahám. 

 
 
 

Hlava siedma. 
 

O boji a živote slovenského 
národa 

 
Jediná a svätá pravda o boji a živote slovenského 

národa, ktorú verím a vyznávam, je táto: 
 
1. Slovenský národ nikdy nezabúdal na svoje 
nepremlčateľné národné práva: právo na zem, právo 
na život, právo na kultúru, právo na hospodársky 
výnos, právo na štát, právo na česť a využíval 
každú príležitosť k tomu, aby tieto práva priviedol k 
uskutočneniu. 
 
2. V najnovšom čase prorockým hlásateľom 
slovenskej pravdy a ohnivým hýbateľom stojatých 
vôd slovenského pospolitého života bol Vodca 
národa Andrej Hlinka. 
 
3. Hlinkova slovenské ľudová strana bola a je 
predstaviteľkou slovenského národa. Inej strany 
slovenský národ nepozná, lebo nijaká iná strana 
slovenský národ nepoznala. 
 
4. Vnútorný súhlas s programom Strany, ktorá 
jedine je nositeľkou pôvodného ducha Andreja 
Hlinku, je predpokladom živej účasti na živote 
národa. Kto nie je vnútorne spojený so Stranou, je 
suchou ratolesťou národa. 
 
5. Obnovenie Slovenského štátu je výslednicou 
sústavného boja Strany za uplatnenie prirodzených 
práv národa. 
 
6. V boji o svoj život a o slovenský štát našiel 
slovenský národ porozumenie u Vodcu nemeckého 
národa Adolfa Hitlera, hlásateľa prirodzených práv 
národov. 
 
7. Priateľstvo slovensko-nemecké môže byť pevné 
len na základe národnej cti. Hrdý Nemec môže si 
ctiť len hrdého Slováka a hrdý Slovák môže si ctiť 
len hrdého Nemca. 
 
8. Priateľom slovenského národa je ten, kto uznáva 
a rešpektuje prirodzené a dejinné práva slovenského 
národa. 
 
9. Nepriateľom slovenského národa je ten, kto 
kynoží, alebo chce kynožiť slovenský život 
zbraňou, politickým deptaním, kultúrnym nátlakom 
alebo hospodárskym vykorisťovaním. 



 
10. Na nepriateľov slovenského národa má 
slovenský národ len tvrdú päsť, oheň a meč. 
 

Toto verím, toto vyznávam, tejto pravde vernosť 
prisahám. 

 
 

Hlava ôsma. 
 

O Andrejovi Hlinkovi 
 

Jediná a svätá pravda o Andrejovi Hlinkovi, ktorú 
verím a vyznávam, je táto: 

 
1. Andrej Hlinka svojou ohnivou rodoláskou, 
vytrvalou prácou a nepoddajným bojom stal sa 
vodcom celého slovenského národa. 
 
2. Andrej Hlinka patrí celému národu, lebo bojoval 
za práva celého národa. 
 
3. Andrej Hlinka svojim útočným bojom zaisťoval 
hodnoty slovenského národa a stvoril predpoklady 
pre obnovenie samostatného svätoplukovského 
štátu. 
 
4. Morálna autorita Andreja Hlinku je nedeliteľná, a 
preto prechádza nerozdelená na Vodcu národa, 
ktorým je predseda Strany. 
 
5. Zásady Andreja Hlinku sú pre slovenský národ 
navždy smerodajné. Vernosť im znamená pre nás 
život, odklon od nich znamená pre nás smrť. 
 
6. Nepriateľa slovenského národa poznať podľa 
toho, či navádza na zradu základného hesla 
politického boja Andreja Hlinku : „Za Boha - za 
národ". 
 
7. Prvý slovenský zákon: Andrej Hlinka sa zaslúžil 
o slovenský národ, je zákonom všetkých 
slovenských sŕdc. 
 
8. Vernosť voči Andrejovi Hlinkovi možno 
prakticky ukazovať len vernosťou k jeho Strane a 
jeho zásadám. Odklon od Strany a od zásad Andreja 
Hlinku je najpádnejším dôkazom nevernosti voči 
Andrejovi Hlinkovi. 
 

Toto verím, toto vyznávam, tejto pravde vernosť 
prisahám. 

 
 

Hlava deviata. 
 

O slovenskej národnej 
pospolitosti 

 
Jediná a svätá pravda o slovenskej národnej 
pospolitosti, ktorú verím a vyznávam, je táto: 

 
1. Slovenskú pospolitosť tvoria všetky vrstvy 
slovenského národa bez ohľadu na stavovský 
pôvod, vierovyznanie, zamestnanie, bohatstvo a 
vzdelanie. 
 
2. Právo na miesto v slovenskej pospolitosti každý 
si prináša na svet zrodením sa ako základným 
prameňom práv. 
 
3. Postavenie v slovenskej národnej pospolitosti 
nadobúda každý Slovák svojou prácou v 
pospolitosti a za pospolitosť. Niet iného titulu, z 
ktorého by pramenil nárok na postavenie. 
 
4. Jednotlivec je menej ako národ. Osud celku je 
viac ako osud jednotlivcov v národe. 
 
5. Každý Slovák má právo na prácu na slovenskej 
pôde, Slovák na Slovensku má prednostné právo na 
prácu pred cudzincami. 
 
6. Každý má právo na spravodlivú odmenu za svoju 
prácu, či duševnú, či telesnú, lebo rovnako 
šľachetná je každá práca. 
 
7. Uvedomujem si, že je záujmom národa, aby 
Slovák pomáhal a podporoval len Slováka. 
 
8. Ako člen slovenskej národnej pospolitosti 
uvedomujem si svoju povinnosť ku kultúrnym 
záujmom národa. 
 
9. Povinnosťou k slovenskému štátu sú 
povinnosťami k slovenskému národu a teda i 
povinnosťami k Bohu a sebe samému. 
 

Toto verím, toto vyznávam, tejto pravde vernosť 
prisahám. 

 
 
 
 
 
 



Hlava desiata. 
 

O mojom postoji k 
slovenskému národu 

 
Jediná a svätá pravda o mojom postoji k 

slovenskému národu, ktorú verím a vyznávam, ja 
táto: 

 
1. Slovenský národ je pre mňa skutočnosťou srdca, 
duše a celého môjho bytia. Niet iného národa na 
svete, ktorý by som mohol tak milovať, ako 
milujem svoj národ slovenský. 
 
2. Som Slovák rodom a duchom, krvou a hrdým 
povedomím, a preto vec môjho národa je vecou 
mojej osobnej cti. 
 
3. Osud môjho národa je mojim osobným osudom a 
osudom každého Slováka: s ním žijem a mriem. 
Neuhnem, šiju nezohnem, čo i svedectvo krvi bude 
vyžiadané na dôkaz môjho slovenského povedomia. 
 
4. Život môj môže plynúť v sladkej blaženosti len v 
objatí slovenskej zeme, napájaný silou slovenského 
ducha a živený tajuplnými silami lásky k národu. 
 
5. Som hrdý na moc a slávu veľkých bojovných 
pokolení slovenských, na bohatú tvorbu môjho 
ľudu, na jeho múdrosť a ctnosti, na čistotu krvi, na 
reč matkinu. 
 
6. Od účinnej lásky k môjmu rodu nikdy ma daz 
nezvedie ani hrozba neskolí. Stojím nepohnute na 

žulovej postati otcov i dedov, vpravený do 
životadarného toku slovenského života. Len smrť 
ma môže vytrhnúť z tejto Bohom danej skutočnosti. 
 
7. Mňa nikto a nič na svete nezmení a nezlomí: som 
verný na život a na smrť krvi a životu slovenského 
národa, lebo najkrajším kvetom lásky k národu je 
bezhraničná vernosť. 
 
8. Verím a vyznávam, že slovenský národ má svoje 
poslanie v dejinách strednej Európy, a preto verím v 
život slovenského koreňa a v jeho večné trvanie na 
tejto zemi. 
 
9. Borba a práca za národ je malou splátkou za môj 
život a vzdelanie. Táto práca za národ je 
povinnosťou, ktorej nemožno uniknúť bez 
porušenia mravného zákona. 
 
10. Blahorečením tých, ktorí s mojím národom 
dobre zmýšľajú a čo na mojom národe krivdu 
nepáchajú. 
 
11. Zatracujem tých, čo národ môj ničili a vraždili, 
ničia a vraždia. 
 
12. Prisahám na život, boj, prácu, utrpenie a prach 
vymretých pokolení slovenských, na svetlú 
pamiatku Andreja Hlinku, na život môjho otca a 
mojej matky, na hroby dedov a pradedov, na krv a 
život národa a na jeho budúcnosť, že volím radšej 
smrť než zradu národa. 
 

Toto verím, toto vyznávam, tejto pravde vernosť 
prisahám.
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