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PRÍSPEVOK k odhaleniu protiľudovej politiky
DEMOKRATICKEJ STRANY

Veľké hospodárske a politické zmeny — historické udalosti posledných 
15 rokov podstatne zasiahly do osudov národov Československej republiky. 
Naša republika bola jedna z prvých obetí, ktorú západní imperialisti hodili 
Hitlerovi. Táto obeť mala utvrdiť nemecký fašizmus, že západ nebude klásť 
dobyvačnej politike nemeckého fašizmu nijaké prekážky, pokiaľ nebude za
sahovať do sfér vplyvu západných imperialistov a západní imperialisti dali 
na vedomie, že je ich želaním, aby Hitler napadol Sovietsky sväz.

Udalosti sa však nevyvíjaly podľa plánov imperialistov. Nemecký fa
šizmus si najprv podrobil takmer celú Európu a až potom, keď zapojil vše
tok vojnový potenciál týchto krajín do svojich služieb, napadol Sovietsky 
sväz.

Československo bolo rozbité zradou vládnúcich domácich a zahraničných 
kapitalistov, ktorí odmietli pomoc Sovietskeho sväzu a ktorí boli hluchí 
k plamenným výzvam komunistickej strany proti fašistickému nebezpečen
stvu. Dôsledok zradnej politiky západných imperialistov a domácej bur
žoázie bol vznik Protektorátu a tzv. „Slovenského štátu“. Buržoázia ukázala 
svoju pravú tvár, ukázala svoj pomer k národu, k republike a aj v prípade 
Československa sa potvrdilo, že buržoázia je vždy ochotná zradiť národné 
záujmy, keď sa dostanú do rozporu s jej triednymi záujmami.

Útokom na Sovietsky sväz sa vývin udalostí mení. Hitlerovci prvýkrát 
narážajú na skutočný odpor, na odpor sovietskeho ľudu, ktorý bráni svoju 
socialistickú vlasť. J. V. Stalin už hneď na začiatku vojny, analyzujúc si
tuáciu, geniálne predpovedal, že boj sovietskeho ľudu za slobodu splynie 
s bojom národov za nezávislosť a demokratické slobody, že to bude jednotný 
front národov, ktoré obraňujú slobodu proti zotročeniu Hitlerovými fašis
tickými armádami.

Na čele tohto mohutného národnooslobodzovacieho boja vo všetkých kra
jinách je komunistická strana. Cieľom je zvrhnúť nemecký a domáci fa
šizmus. Na dosiahnutie tohto cieľa KSS aj na Slovensku organizuje široký 
protifašistický front pozostávajúci z robotníkov, roľníkov, z malej a stred
nej nekompromitovanej buržoázie. Protifašistický boj vedený KSS podchy- 
táva široké masy a keď Sovietska armáda zahnala drvivými údermi hitle-
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rovské vojská k našim hraniciam, prechádza do otvoreného ozbrojeného 
povstania.

Nekompromitované alebo menej kompromitované vrstvy slovenskej bur
žoázie, tzv. „občiansko-demokratické elementy“ našly vyjadrenie v demo
kratickej strane. Treba pripomenúť, že sjednotenie buržoázie v jednej poli
tickej strane umožnila a podporovala protistrannícka politika slovenských 
buržoáznych nacionalistov.

Demokratická strana hneď od svojho vzniku popri nutných antifašistic
kých vyhláseniach zameriava svoju činnosť na obhajobu záujmov sloven
ských kapitalistov. Snaží sa o to, aby v novej ČSR hospodárska a politická 
moc bola opäť v rukách buržoázie. Na dosiahnutie tohto cieľa spája sa s naj- 
reakčnejšou časťou londýnskej emigrácie. Pred masami ľudu všemožne skrý
va svoje úmysly, zahaľuje ich kvetnatými rečami a frázami. V prvom čísle 
ústredného orgánu DS dňa 17. IX. 1944 takto vyjadruje svoje krédo: 
„V hospodárskom živote stojíme na zásadách súkromného vlastníctva, lebo 
ono je hýbadlom ľudského snaženia pre tvorenie hodnôt.“1 V najkritickej
ších chvíľach, keď KSS mobilizuje všetky sily proti fašistom, predstavi
telia DS usilujú sa zaistiť výhodné pozície v budúcom zriadení. Nakoľko 
DS v danej situácii môže, zužuje boj proti okupantom v obave pred revo
lučnosťou más, ktorá by mohla po porážke fašizmu skrížiť jej zámery.

V apríli 1945, keď ešte časť republiky bola v rukách fašistov, prišla 
z Moskvy do Košíc prvá československá vláda. 5. apríla 1945 bolo prvé 
zasadnutie novej! vlády, kde sa prijal Program vlády Národného frontu 
Čechov a Slovákov, tzv. Košický vládny program. Iniciátorom Košického 
vládneho programu, ktorý kodifikuje revolučné výdobytky nášho ľudu, je 
komunistická strana, ktorá na čele robotníckej triedy viedla náš ľud do 
národnooslobodzovacieho boja. DS ako strana „štátotvorná“ sa zaviazala 
splniť všetkých šestnásť bodov Košického vládneho programu, pretože v da
nej situácii nemohla urobiť iné, ak len nechcela hneď na začiatku odhaliť 
pred ľudom svoju pravú tvár a tým sa zároveň odsúdiť na zánik.

Rozhodujúcim faktorom pre vznik novej republiky a pre smer jej vývinu 
bolo víťazstvo Sovietskej armády nad nemeckým fašizmom. Skutočnosť, že 
slobodu našim národom priniesla socialistická armáda, ktorá rozdrvila spolu 
s nemeckým fašizmom aj jeho pomáhačov u nás veľkokapitalistov, mala 
rozhodujúci vplyv na to, že reakcia v prvom období sa stiahla a neodvážila 
sa na otvorenú akciu. Sovietsky sväz a jeho víťazstvo, v domácom odboji 
činnosť KS, jej sila, vytvorila zvlášť priaznivé podmienky pre ďalší vývin 
našich národov na ceste pokroku. S hľadiska tejto situácie je potrebné po
sudzovať aj činnosť DS, jej taktizovanie a skrývanie svojich cieľov pred 
pracujúcimi, ktorí pod vedením komunistickej strany nastúpili cestu roz
chodu s kapitalizmom. DS formálne súhlasí s Košickým vládnym progra
mom; prax a budúcnosť ukazuje, že DS čím ďalej, tým viac prechádza na 
pozície, otvorene namierené proti záujmom pracujúceho ľudu.

XII. článok Košického vládneho programu vytyčuje prvé úlohy, ktoré

1 Čas — Ústredný orgán DS, 1944, roč. I. č. 1.
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sú najnaliehavejšie pre rekonštrukciu hospodárskeho života na území voj
nou zničeného Slovenska.2 KSS ihneď prikročila k plneniu tohto bodu.

V tlači vydáva aktuálne mobilizujúce heslá za rekonštrukciu hospodár
stva, organizuje robotníctvo na prácu, kým predmetom politickej činnosti 
DS je frázovité politikárčenie. V ústrednom orgáne DS, v Case miesto rie
šenia aktuálnych otázok sa vypisujú dlhé prázdne programové vyhlásenia 
a ani I. sjazd DS v dňoch 7. a 8. júla 1945 v Turč. Sv. Martine sa nezaoberal 
najpálčivejšími problémami a ani v sjazdovej rezolúcii nie je o nich zmien
ka. I. sjazdu DS nebola naliehavá otázka odstrániť čo najrýchlejšie škody 
spôsobené vojnou a očistiť náš verejný život od zvyškov fašistickej minu
losti, v rezolúcii však žiadajú dosiahnuť osobnú a majetkovú istotu pre 
„každého“, trvajú zásadne na ponechaní súkromného vlastníctva a hodlajú 
sa postarať aj o jeho zákonnú ochranu. Tak ako v povstaní, aj po oslobo
dení sa DS sústavne hlási k politike prvej ČSR, k ideám Masarykovým. 
Verejne popiera, že prvá ČSR bola štátom triedneho útlaku a vykorisťova
nia širokých más kapitalistami, ale vyhlasuje, že „kostru vlád tvorili vždy 
robotníci, roľníci a malí ľudia z remesiel, obchodov a mestských kance
lárií. Bola to opravdivá vláda ľudu. Každý si mohol vybrať byť vo vláde, 
alebo v opozícií“.3

Celoštátne záujmy vyžadovaly, aby sa doprava rekonštruovala čo možno 
v najkratšom čase. 20. júla 1945 Pravda prináša zprávu, že SNR určila 
termíny, dokedy sa majú opraviť jednotlivé úseky železničných tratí, mosty 
a tunely na Slovensku. Podľa tejto zprávy skoro celá doprava na Slovensku 
mala sa zrekonštruovať do 15. IX. 1945. KSS zvyšuje mobilizačné úsilie, 
ale ani nie za mesiac na celoslovenskej konferencii KSS v Žiline v dňoch 
11. a 12. augusta 1945 s. Široký bol nútený konštatovať, že Slovensko za
ostáva v plnení vládneho programu, a to práve preto, že doprava nie je 
obnovená, čo hatí zásobovanie jednak v priemysle a jednak vo výžive.

Nebolo vyvinuté také tempo vzrastu pracovného výkonu, aké sa dalo 
predpokladať. Otázka rekonštrukcie sa nestavala ako prvoradá v danej 
situácii a ešte väčšou chybou bolo, že DS necítila zodpovednosť pri tomto 
diele, ale všemožne brzdila uplatnenie vôle a moci ľudu pri spravovaní nášho 
štátu, ktorá moc a vôľa mala byť hospodársky podložená znárodnením a po
štátnením. Dôsledné a rozhodné uskutočňovanie národnej očisty hamovalo 
živly nepriateľsky zamerané proti ľudovodemokratickému zriadeniu. Stoj 
čo stoj sa snažili zmariť konsolidáciu a stabilizáciu hospodárskeho a politic
kého života. Na dôležité miesta pri obnovovacích prácach dosadzovali byro
kratický spôsob vedenia, ktorý priamo kryl sabotáž. Byrokratickí úradníci 
znemožňovali úmyselne zásobovanie robotníkov pri prácach. Potravinové a 
materiálové zásoby prichádzaly neskoro, často úplne zničené. Reakcia sa po
kúšala podkopať základy nového pomeru Čechov a Slovákov. S. Gottwald na 
spomenutej už konferencii v Žiline 11. a 12. aug. 1945 poukázal na tieto zja
vy a varoval slovenský národ, že „... národné a demokratické vymoženosti

2 Program vlády Národného frontu Čechov a Slovákov. 11. (Vo vydaní nie 
je uvedené miesto, kto a kde bol vydaný.)

3 Čas, Ústredný orgán DS, 1945, roč. II. č. 47.
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slovenského národa sú ohrozované. Ale ohrozujú ich práve nositelia, tajní 
a zjavní exponenti tisovsko-tukovského režimu... tisovský duch nezmizol 
celkom zo Slovenska. Nositelia tohto ducha sa usilujú vniesť na Slovensko 
zmätok a rozvrat“.4 Títo tisovsko-tukovskí exponenti unikli zaisteniu (napr. 
Vojtaššák na základe intervencie u Lettricha bol oslobodený od súdneho 
pokračovania), mnohí známi zradcovia a kolaboranti reprezentovali DS 
ako dôležití funkcionári napriek tomu, že táto strana podpísala vládny 
program: „stíhať a vydať súdu a trestu všetkých previnilcov a zradcov, 
aktívnych pomocníkov nemeckých a maďarských utlačovateľov.. .“5 6 DS 
nielen že sa nepričinila o očistenie nášho verejného života od fašistických 
živlov, ale práve naopak, v jej radoch sa čím ďalej tým viac koncentrovaly 
všetky reakčné sily. Národnodemokratická revolúcia, ktorej sa popri robot
níckej triede zúčastnily široké masy roľníctva, vytýčila revolučnú požiadav
ku — pozemkovú reformu. Už po prvej svetovej vojne revolučnosť más na
stolila požiadavku pozemkovej reformy, ktorá tak isto ako ostatné revo
lučné požiadavky nášho ľudu nebola splnená. Tzv. pozemková „reforma“, 
ktorú u nás uskutočnila buržoázna vláda za prvej ČSR, bola v prospech 
veľkostatkárov a chudobné roľníctvo bolo jednoducho zavedené. Avšak r. 
1945 je situácia iná. Miesto zradnej sociálnej demokracie je tu Komunistic
ká strana, ktorá dôsledne obhajuje záujmy malých a stredných roľníkov. 
Už 27. II. 1945 z iniciatívy KS vyšlo nariadenie SNR čís. 4./1945 Sb. n., 
ktoré určuje smernice pre pozemkovú reformu. Podľa prvého paragrafu 
pod konfiškáciu spadajú majetky a statky Nemcov a Maďarov, ktorí slú
žili fašizmu, ďalej majetky zradcov a nepriateľov slovenského národa. Kon
fiškovaná pôda sa mala dať tým slovenským roľníkom, ktorí na nej pra
cujú. Uskutočnenie pozemkovej reformy znamená vážny zásah do kapita
listických výrobných vzťahov. DS sa nespočetnými frázovitými výrokmi 
vyhlasovala za predstaviteľa a ochrancu záujmov roľníctva, ale svojím po
čínaním pri uskutočňovaní pozemkovej reformy dokázala pravý opak.

Pri rozdeľovaní pôdy najkompetentnejšími boly národné výbory a okres
né roľnícke komisie, ktoré podávaly návrhy na schválenie Povereníctvu 
pôdohospodárstva. Ministerstvo pôdohospodárstva vyzývalo roľníkov, aby 
urýchlene uskutočňovali konfiškáciu. Roľníkov však pri tejto práci hatilo 
samo Povereníctvo pôdohospodárstva, kde rozhodoval povereník, „demo
krat“ Kvetko.

Posielal na dediny nesrozumitelné obežníky a tlačivá, ktorým roľníci ne
mohli rozumieť. Na „pomoc“ poslal byrokratických úradníkov, ktorí napr. 
v okrese Zlaté Moravce za celý týždeň nevybavili ani jediný dekrét. Do 
Nitrianskeho kraja poslalo Povereníctvo pôdohospodárstva kolaboranta, 
ktorý svojvoľne predlžoval veľkostatkárom vlastnícke termíny a okrádal 
o úrodu náš ľud, prenechávajúc ju statkárom.

Keď sa návrhy na skonfiškovanie dostaly na Povereníctvo, ostaly nevy
bavené alebo sa „stratily“. Povereníctvo pôdohospodárstva konalo proti zá-

4 Kl. Gottwald, Za večné bratstvo Čechov a Slovákov, Bratislava 1949,
I. vydanie, 105.

6 Program vlády Národného frontu Čechov a Slovákov, 8.
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sade ľudovosti a demokratickosti, porušovalo svrchovanost národných vý
borov a okresných roľníckych komisií. Vydávalo obežníky proti pôvodným 
smerniciam, že pôda sa nemá pozemnoknižne prideliť, ale dať len do úžitku. 
Zpod konfiškácie vynímali veľkostatky zradcov a nepriateľov, dokonca 
v okrese Zlaté Moravce pripravili si proti roľníkom aj ozbrojené sily. DS 
hľadala cesty, ako zachrániť majetky Pálffyovcov, Forgáchovcov a im po
dobných.

Výčiny DS v otázke uskutočňovania pozemkovej reformy natoľko pobu
řovaly široké masy roľníctva, že 25. júla 1945 bola predložená na plenár
nom zasadnutí SNR interpelácia za urýchlenú pozemkovú reformu a priame 
dotazy na povereníka Kvetku: po prvé, či je ochotný zariadiť, aby pozemko
vá reforma nebola hatená, po druhé, či je ochotný odvolať smernice, ktoré 
zdržujú pozemkovú reformu, po tretie, či je ochotný odvolať osoby, ktoré 
hatia pozemkovú reformu.6 Povereníctvo pôdohospodárstva neurobilo ni
jakú nápravu a pokračovalo v sabotovaní nariadenia SNR o pozemkovej 
reforme. Od júna r. 1945 do konca r. 1945 podľa oficiálnych zápisníc došlo 
na Povereníctvo pôdohospodárstva 3.460 konfiškačných návrhov. (Podľa 
Pravdy zo 16. II. 1946 bolo konfiškačných návrhov viac, pretože len sama 
Handlová podala 2.860 návrhov.) Z došlých 3.460 návrhov vybavilo sa po
dľa oficiálnych zpráv 903, ďalších 465 sa poslalo nazpät na vyšetrenie NB 
a 645 na doplnenie na MNV. Tisíc štyristo štyridsaťsedem návrhov zmizlo 
bez stopy a nikde sa o nich nerozhodovalo.7

Takúto činnosť priamej obhajoby veľkostatkárov a zradcov DS zpočiatku 
všemožne maskuje. Masy roľníctva sa rázne dožadovaly uskutočnenia po
zemkovej reformy. Konfiškačné návrhy podpisovali spoločne roľníci orga
nizovaní v KSS aji v DS. To, že široké masy neprehliadly politiku DS, 
umožnila iba podvodná dvojtvárna hra DS.

Na obhajobu záujmov veľkostatkárov chcela DS využiť aj tzv. Roľnícku 
komoru, ktorú utvorila Tisová vláda ako veľkostatkársku ustanovizeň na 
upevnenie ich nadvlády na dedine. Komunistická strana jasne videla, že in
štitúcia, ktorá slúžila veľkostatkárom na potláčanie malých a stredných 
roľníkov, musí byť zrušená. Už nariadenie SNR z 1. IX. 1944 ruší Roľ
nícku komoru. DS to však neuznala ani po oslobodení a viedla všemožne 
propagačnú a tlačovú kampaň proti zrušeniu Roľníckej komory napriek 
tomu, že zrušenie žiadalo 96% slovenského roľníctva, ktoré si tvorilo 
novú roľnícku organizáciu zodpovedajúcu ich požiadavkám. 13. a 14. sep
tembra 1945 bol sjazd východoslovenských roľníkov v Prešove, kde sa roľ
níci usniesli v sjazdovej rezolúcii na požiadavke zrušiť Roľnícku komoru 
a vítali utvorenie JSSR. DS žiadala túto rezolúciu zrušiť a hrozila výtrž
nosťami, ku ktorým skutočne aj došlo 14. IX. 1945. Najatí študenti sa pri 
vyšetrovaní priznali, že ich sviedla DS, aby vykrikovali heslá Martin Kvetko 
— naše všetko, aby sa snažili skompromitovať prítomného ministra pôdo
hospodárstva, ktorého prejav roľníci prijali s nadšením.

Preťahy pri rokovaniach o zrušení Roľníckej komory trvaly celý rok na-
6 Podľa Pravdy, tJstred. orgánu KSS, 29. júla 1945, roč. 1945, č. 129.
7 Pravda, TJstred. orgán KS, 1946, č. 40.
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priek tomu, že aj radoví členovia DS, roľníci, žiadali jej zrušenie. Písali 
redakcii Pravdy: „Roľníci Roľníckej komore nedôverujú, lebo má na sebe 
škvrnu starej agrárnej politiky.“ „Nesúhlasím s politikou Roľníckej ko
mory a žiadam, aby Roľnícka komora bola zrušená a aby všetka jej moc 
prešla do rúk JSSR, lebo na to už dávno čakáme. Takto som to vycítil aj 
od ostatných mojich kamarátov v DS.“8 Vôľa slovenských roľníkov sa pre
javila tak mocne, že 4. II. 1946 na zasadnutí Sboru povereníkov všetci „de
mokratickí“ členovia SP boli nútení hlasovať za požiadavku KSS a usniesli 
sa, že po uzákonení JSSR majetok Roľníckej komory prejde do úžitku JSSR. 
Aj táto politika DS v otázke pozemkovej reformy potvrdzuje, že DS neišlo 
o blaho roľníckych más, ale o udržanie moci veľkostatkárov.

Historická skúsenosť ukázala, že ani najširšie demokratické práva, ani 
utvorenie ľudových orgánov nestačia na to, aby trvale zaistily skutočnú 
vládu ľudu, kým kľúčové pozície hospodárstva, ťažký priemysel, bane, huty, 
banky, peňažné ústavy sú v rukách kapitalistov. Otázka poštátnenia prie
myslu bola jedným z najdôležitejších bodov v moskovských rokovaniach. 
5. IV. 1945 v Košiciach zúčastnené složky NF, teda aj DS, tento bod odhla
sovaly. Predstavitelia DS zrejme predpokladali, že s revolučnými požiadav
kami ľudu zatočia tak ako r. 1920. Ich nádeje sa však nesplnily. Robotnícka 
trieda vedená stranou nového typu, nesišla s nastúpenej cesty. Komunis
tická strana mala pred sebou bohaté skúsenosti VKS(b), pod vedením kto
rej sa vybudoval socializmus v SSSR. Robotnícka trieda vedená Komunis
tickou stranou Československa za všestrannej pomoci SSSR za zvlášť priaz
nivých podmienok nastúpila cestu zlomenia moci kapitálu, cestu odstraňo
vania vykorisťovania.

DS tak ako v ostatných prípadoch, aj v otázke poštátnenia priemyslu 
stojí na pozíciách, ktoré sú v rozpore so záujmami slovenského ľudu. Reak
cia legalizovaná v DS použila všetky prostriedky, aby získala čas. Spolie
hala sa na voľby do tJstavodarného národného shromaždenia, veriac, že 
dosiahne víťazstvo* a získa nazpät hospodársku aj politickú moc. Snaží sa 
klamstvom a falošnými rečami obrátiť najširšie vrstvy proti znárodneniu. 
Celoštátne aj celoslovenské záujmy vyžadovaly neodkladné prevzatie veľ
kých podnikov do správy štátu. Za týmto programom stály široké pracu
júce masy českého aj slovenského národa. Slovenský ľud na nespočetných 
manifestáciách a konferenciách odborov, ktoré boly od mája 1945 až do 
konca októbra 1945 po celej Republike, jednomyseľne vyjadril, že je za 
poštátnenie priemyslu.

Bratislavskí robotníci žiadali poštátnenie 20. VI. 1945 na schôdzi ústred
ných odborových sväzov Slovenska a za účasti s. A. Zápotockého vyhlásili, 
že vítajú iniciatívu a úsilie odborových organizácií v českých krajinách, aby 
sa čo najrýchlejšie uskutočnilo poštátnenie kľúčového priemyslu.9 13. a 14. 
októbra 1945 bola prvá celoslovenská konferencia odborárov, kde v rezo
lúcii predstavitelia slovenského robotníctva požadujú urýchlené poštátne-

8 Pravda, Ústred. orgán KSS, roč. 1945, č. 237.
9 Pravda, tľstred. orgán KSS, 22. júl 1945, č. 123.
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nie, ktoré po prvýkrát v dejinách Slovenska umožní plné rozvitie a využitie 
slovenského prírodného bohatstva.

Požiadavky vyslovené na manifestáciách a v rezolúciách presadzovala pri 
rokovaniach v NF komunistická strana. Predstavitelia DS sa však „obá- 
vajú“, aby sa vláda pri realizovaní týchto požiadaviek pracujúceho ľudu, 
za ktoré bojoval už v Povstaní, „neprenáhlila“: „Neprenáhlime sa?“ píše 
Čas 27. IX. 1945 „S poštátnením priemyslu a peňažných ústavov možno 
čakať do volieb, napriek tomu, že je to program vlády. Na nedávnom sjazde 
anglických odborov... predseda Edwars vyhlásil, že poštátnenie baní bude 
pokusom. My sa k Anglii zaiste len veľmi skromne môžeme postaviť za 
účelom porovnávania sa s ich pomerami a keď tam sú opatrní, nemôže to 
ani nám škodiť.“10 DS nielen v čase povstania sa orientovala na západné 
imperialistické mocnosti, ale aj po víťazstve SSSR nad nemeckým fašiz
mom, vzor pre usporiadanie pomerov v novej republike vidí v kapitalistic
kom Anglicku. V celej svojej tlači venuje pozornosť v zahraničnej politike 
výlučne udalostiam na západe. Pre Sovietsky sväz, ktorý nás oslobodil a 
vrátil našim národom slobodu, Čas má len niekoľko formálnych frázovitých 
riadkov a zprávy o Sovietskom sväze preberá od západných buržoáznych 
časopisov.

Postoj demokratickej strany k znárodneniu dva dni pred podpísaním 
dekrétov vyjadril podpredseda vlády Ursíny — exponent tejto reakčnej 
strany takto: „Súčiastkou demokracie je aj demokracia hospodárska. Sú
kromné podnikanie... je aj predpokladom slobodného života. Keby sme 
sa stali všetci zamestnancami jedného zamestnávateľa, povedzme štátu, bu
deme ohýbať chrbát a je koniec slobodného vývoja. Nasledovalo by mo
derné otroctvo.“* 11

Aj v otázke peňažníctva sa ďalej potvrdilo, že politika DS smeruje proti 
záujmom prevažnej väčšiny slovenského národa. Svojou činnosťou háji DS 
len záujmy vykorisťovateľských tried. Zamestnanci bánk a poisťovacích 
ústavov žiadali neodkladne vykonať znárodnenie a uisťovali vládu, že 
plne podporujú vládny program, ktorý sa budú usilovať uskutočniť. Na 
schôdzke všetkých zamestnancov bratislavských peňažných a poisťovacích 
ústavov 20. VII. 1945 sa pripojili k všeobecnej požiadavke robotníctva 
o znárodnenie, ktorá mala byť predložená SNR.

Bankoví riaditelia stáli za politikou DS a snažili sa skorumpovať pred
staviteľov zamestnanectva. Chceli ich získať proti znárodneniu. No všetky 
ich pokusy, ako aj snahy celej triedy kapitalistov a finančníkov strosko- 
taly. Výčiny DS proti znárodneniu bankovníctva narazily na rozhodný od
por v slovenskom ľude, ktorého stanovisko vyjadrovala KSS. V rezolúcii 
z celoslovenskej konferencie KSS otázka poštátnenia sa postavila tak ne
kompromisne, že nezadlho po konferencii, 24. VIII. 1945 SNR schvaľuje na
riadením čís. 100/1945 Sb. n. národné správy v peňažných ústavoch.12

Od druhej polovice septembra 1945 prebiehaly v NF rokovania o znárod-
10 Čas, TJstred. orgán DS. 27. sept. 1945, roč. II. č. 130.
11 Čas, tľstred. orgán DS, 22. okt. 1945, roč. II. č. 159/a.
12 Ľ. Kováčik, Boj o banky, Bratislava 1950, 53.
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není kľúčového priemyslu, bánk a poisťovní, ktoré malý veľmi rušný spád. 
Lettrichovci, ursínyovci, zenklovci veľmi ťažko ustúpili pod tlakom KSČ 
a ľudu. Vtedajší prezident Beneš bol nútený podpísať 24. októbra 1945 
dekréty o znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov, o znárod
není niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu, o znárodnení účas- 
tinných bánk a súkromných poisťovní.

Dočasné národné shromaždenie prikročilo začiatkom roku 1946 k schvá
leniu dekrétov prezidenta republiky. Vládnúca časť DS usilovala sa vyňať 
zpod znárodnenia Myjavskú, Ľudovú, Slovenskú, dokonca i Sedliacku ban
ku, dôvodiac, že znárodňovacie dekréty nevyhovujú slovenským národným 
a hospodárskym záujmom.13

Vedome a falošne informovala vládu, že niektoré cukrovary a veľké lie
hovary na Slovensku nie sú účastinárske spoločnosti, ktorými v skutoč
nosti boly, ale ich vyhlasovala za družstevné podniky, aby sa tieto zachrá
nily pred znárodnením.

Nijaká vládnúca trieda sa nevzdáva svojej moci dobrovoľne. Aj pred
stavitelia buržoázie v našej republike sústredení v národnosocialistickej 
strane, v strane lidověj a na Slovensku v DS všemožne bojovali proti usku
točneniu takých revolučných zásahov do ich triedneho panstva, ako bolo 
poštátnenie kľúčového priemyslu, bánk atď. Že na koniec buržoázia ustu
puje pod tlakom más a vydáva „hladko“, bez krvipreliatia tieto pozície, to 
treba pripísať už spomenutej priaznivej vnútornej a medzinárodnej situácii. 
Bola to sovietska armáda, ktorej prítomnosť vylúčila akékoľvek kontra- 
revolučné povstanie a akúkoľvek intervenciu zahraničných imperialistov. 
Bola to komunistická strana, za ktorej politikou išiel ľud, ktorá bojovala 
za uskutočnenie jeho požiadaviek. Výdobytky v prospech pracujúcich u nás 
sa dosiahly cestou urputného triedneho boja, v ktorom za daných podmie
nok pracujúci zákonite zvíťazili.

Zmeny, ktoré prebiehaly v hospodárskom živote, vyžadovaly zároveň 
zmeny aj v oblasti nadstavby. 15. bod Košického vládneho programu hovorí, 
že inteligenciu treba vychovať tak, aby slúžila širokým vrstvám ľudu.14 
V kultúrnej oblasti sa treba orientovať na Sovietsky sväz, na nášho naj
lepšieho spojenca. Uskutočňovanie tohto bodu naráža na silný odpor DS. 
Rozpútava štvavú kampaň proti poštátneniu škôl, spája sa s najreakčnej- 
šími cirkevnými kruhmi, ktoré podvádzajú ľud získavaním podpisov často 
na čisté archy papieru, kde potom pripísali text, s ktorým by ľudia neboli 
súhlasili za nijakých okolností. Ideologické prostriedky na udržanie más 
v područí kapitalistov sú jedným z dôležitých prostriedkov potláčania. Vy
raziť buržoázii z rúk túto zbraň, vytrhnúť školy — výchovu mládeže z rúk 
tmárov-ideologov námezdného otroctva — znamenal nesmierne dôležitý 
krok v prestavbe našej spoločnosti a pri vytváraní novej nadstavby.

V júli 1945 učiteľstvo bratislavských škôl sa manifestačné pripojilo k po
žiadavke poštátnenia škôl, ktorá bola nutná pre nové historické obdobie a 
na svojej manifestácii protestovalo proti triešteniu národa na konfesie; žia-

13 Pravda, TJstred. orgán KSS, 22. jan. 1946, roč. III.
14 Program vlády Národného frontu Čechov a Slovákov, 14.
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dalo vo svojej rezolúcii, aby „Slovenská národná rada a Povereníctvo pre 
školstvo a osvetu sa nedalo mýliť akciou morálne diskvalifikovaných ľu
dáckych fašistov, nedalo odvrátiť od začatej cesty oslobodenia, očisty a po
kroku“.15 Pracujúci našej republiky, ktorí si krok za krokom vybojovávali 
svoje revolučné požiadavky, porážajú aj na tomto úseku protiľudovú poli
tiku DS.

Zostrujúci sa triedny boji zapríčiňuje, že buržoázia na Slovensku sústre
dená v DS začína hľadať bližšiu podporu a spojenca v českých reakčných 
kruhoch. Demokratická strana chce rozšíriť svoju činnosť aj do českých 
krajín, vraj pre záujimy „celoštátne“. V podstate išlo o obnovenie, v novej 
forme, ale so starou náplňou, bývalej agrárnej strany, spojiť sa s reakč
nými silami, ktoré podľa Košického vládneho programu nemalý miesto 
v Národnom fronte. Česká buržoázia tento pokus kladne prijala, pretože 
aj ona hľadala spôsob, ako obnoviť agrárnu stranu, ktorá za prvej repu
bliky bola vedúcou, rozhodujúcou a najsilnejšou. Jej sila mala základ v hos
podárskych pozíciách. Ovládala štátny aparát, pomohla Hitlerovi zriadiť 
protektorát a tzv. „Slovenský štát“. Za okupácie reakčná časť londýnskej 
emigrácie plánovala obnoviť v novej republike agrárnu stranu. Deviaty 
bod Košického vládneho programu však zakazuje obnovenie fašistických 
strán a na prvom mieste stranu agrárnu. DS formálne akceptuje vládny 
program, ale o pár mesiacov po tom prejavuje tendencie naväzujúce zreteľ
ne na ideológiu a politiku agrárnej strany. Tento pokus DS narazil na roz
hodný odpor Komunistickej strany. S. Široký dňa 26. XI. 1945 na plenár
nom zasadnutí SNR povedal, že „zo slovenského národného stanoviska 
pokus DS predstavuje oprieť sa v českých krajinách o tie sily, ktoré za 
trvania prvej republiky boly oporou centralistickej politiky v pomere k slo
venskému národu a neuznávaly svojbytnosť slovenského národa a uplat
nenie slovenských národných požiadaviek, čím pomáhaly na Slovensku ľu
dáckemu fašizmu a separatizmu“.16 Komunistická strana rozhodne odmietla 
tento nový manéver DS, ktorá nerešpektovala spoluprácu v Národnom 
fronte. No napriek tomu Ursíny 2. XII. 1945 opäť vyhlásil, že DS trvá na 
svojom pôvodnom rozhodnutí rozšíriť svoju pôsobnosť do českých krajín 
a želá si, aby české politické strany začaly pôsobiť na Slovensku. S takouto 
politikou nesúhlasili mnohí príslušníci DS. Sklamanie bolo najmarkantnej
šie u drobných roľníkov, ktorí početne vystupovali z DS a žiadali prijatie 
do radov Komunistickej strany.

V DS nastala kríza, ktorú sa nepokúsila riešiť ani celoslovenská konfe
rencia DS v Žiline v dňoch 15. a 17. februára 1946. Predmetom rokovania 
na konferencii nebolo rozoberanie príčin brzdenia pozemkovej reformy, ne
gatívny postoj k znárodneniu, ale zvaľovanie viny na komunistov a rozobe
ranie pojmu „špeciálnych slovenských potrieb“, pod ktorým sa skrývaly 
záujmy finančných a kapitalistických kruhov.

Vývin udalostí napriek zúrivému odporu reakcie neustále pokračoval do
predu. Poštátnením kľúčového priemyslu, znárodnením bánk a iných dôle-

15 Pravda, Ústredný orgán KSS, 27. júl 1945, roč. 1945, č. 127.
16 Pravda, Ústredný orgán KSS, 6. dec. 1945, roč. 1945, č. 23, 6.
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žitých odvetví hospodárskeho života upevňovaly sa pozície robotníckej 
triedy. Panstvo kapitálu bolo hlboko podlomené, čo vyvolalo zvýšený od
por DS. Vedúci DS, predstavitelia záujmov buržoázie, vynaložili Všetko úsi
lie pre získanie stratených pozícií v hospodárskom živote. Na dosiahnutie 
toho použili všetky možné prostriedky. 5. apríla 1946 sa oficiálne DS sjed
notila s ľudáckym podzemným hnutím, ktorému vydala vo svojej strane 
dve tretiny pozícií, aby v pripravovaných voľbách do Národného frontu 
získala hlasy všetkých ľudákov. Do sekretariátu DS sa prijali dvaja noví 
generálni tajomníci — známi prisluhovači fašizmu — Kempný a Bugár. 
Podzemné hnutie pri tejto príležitosti vydalo leták s Tisovým heslom Za 
Boha život, za národ slobodu, kde oboznamujú slovenských fašistov s prí
činami, ktoré viedly slovenské podzemné hnutie k paktu s DS. Píšu:

.. i my doma priložme ruku k dielu a pomáhajme svojím hlasom priviesť 
štát do koľají aspoň takých, do akých za danej situácie sa priviesť dá. Je 
pravda, že dávnejšie i my sme chceli voliť s prázdnou obálkou, ale dnes 
by to bolo na škodu nám i našim predstaviteľom, ktorí sa spojili s demo
kratmi. Nebolo iného východiska a volili sme cestu, ako dostať po voľbách 
svojich najmilších zo žalárov cestou práva a istoty, cestou, ktorá sa nám 
zdá najlepšia a najmiernejšia“. Leták sa končí týmito riadkami: „Pri voľ
bách musíme jednotne voliť číslo 2. Od demokratov očakávame splnenie 
túžob Slovákov a splnenie Hlinkovho testamentu. Ak po voľbách nebude 
nám vyhovovať, máme možnosť povedať si svoje. Ak nepomôže slovo, máme 
tvrdé päste ... Voľ číslo dve. Na stráž.“17 Ani nie rok po oslobodení našej 
vlasti zpod fašistického jarma, ktoré si vyžiadalo desiatky tisíc obetí z ra
dov Sovietskej armády a najlepších synov našich národov, „predstavitelia“ 
ľudu sa v záujme svojich vykorisťovateľských snáh spájajú s podlými ele
mentárni fašistického podzemia s ľuďmi, ktorí napísali najčernejšie stránky 
našej národnej histórie.

Predvolebný pakt s ľudákmi ukázal sa byť pre DS veľmi výhodný. V pred
volebnej kampani slovenskí fašisti pomáhali nanajvýš intenzívne získavať 
voličov pre kandidátku č. 2. Používali pritom staré podvodné metódy. Roz
šírené predsedníctvo KSS na svojom zasadnutí 3.—6. januára (ešte pred 
volebným paktom DS s ľudákmi) muselo konštatovať, že agitácia DS a na
jmä oficiálna tlač na východnom Slovensku vo zvýšenej miere podkopáva 
dôveru v ľudovodemokratickú správu a vedie sústavnú kampaň proti po
štátneniu a pozemkovej reforme. Sám podpredseda vlády Ursíny 14. V. 
1946 na verejnom prejave DS doslovne povedal: „Dnešné národné výbory 
nič nerobia, len kradnú“ a pokračoval v rečníckom zápale v obhajovaní 
tzv. Slovenského štátu. „Rozpráva sa, že vraj tzv. Slovenský štát. Prečo 
takzvaný Slovenský štát? Veď to bol riadny slovenský štát, ktorý štát 
uznalo 33 iných štátov.“18

V predvolebnej kortešačke funkcionári DS upustili od maskovaných a 
zahalených rečí a vyjadrovali sa veľmi srozumiteľnou rečou. Napr. posla
nec DS Matrka v Lamači rečnil takto: „Sme za zrušenie závodných výbo-

17 Pravda, Ústredný orgán KSS, 5. jún 1946, roč. 1946, č. 12, 6.
is Pravda, Ústredný orgán KSS, 1. jún 1946, roč. 1946, č. 123.
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rov, lebo nemôže byť dobré, keď robotník nemá nad sebou prísneho pána, 
nesúhlasíme a sme za zrušenie poštátnenia, ktoré nikdy nebude dobré, lebo 
v poštátnených továrňach sú len ľudia s kapustnými hlavami, sme za to, 
aby sa pôda nerozdeľovala, lebo sa tým narobia žobráci v národe.“19

Štvanie proti KSS v tlači a v prejavoch sa stupňovalo s blížiacim sa 
dňom volieb. S postupom DS bolo nanajvýš rozhorčené uvedomelé sloven
ské robotníctvo. Závodný výbor Slovenskej grafie, kde sa tlačil Čas, 11. 
mája 1946 poslal prvý prípis vydavateľstvu a redakcii Času, v ktorom píše: 
„... My typografi, ktorí máme možnosť sledovať tento volebný zápas, mu
síme nestranne konštatovať, že je to časopis Čas, ktorý už hodne pred 
tým začal priame útoky proti SSSR preberaním reakčných zpráv z anglic
kých novín, písaním proti Košickému vládnemu programu, ako proti po
štátneniu, proti pozemkovej reforme atď.... V poslednom čase časopis 
Čas osvojil si taký spôsob písania, že uráža naše robotnícke presvedčenie 
a česť... Keby časopis Čas i naďalej pokračoval v tomto smere, nebolo by 
nás možno prinútiť, aby sme konali proti vlastným záujmom a proti našej 
robotníckej cti.. .“20

Na volebných shromaždeniach cez máj 1946 udalosti išly tak ďaleko, že 
bolo bežným heslom Smrť komunistom. Exponenti DS sa zdravili gardis
tickým spôsobom zdvihnutia ruky a verejne „Na stráž“. Skandovali heslá 
oslavujúce fašistických pohlavárov. Dochádzalo k hanobeniu SSSR a hrdi
nov Sovietskej armády, napr. v Bardejove. Protičeské štvanice nechýbaly 
na nijakom shromáždění DS. V Dlhej nad Cirokou, okres Snina, rečník vy
hlásil: „Boli sme bez Čechov šesť rokov, budeme bez nich aj teraz.“ V pred
volebnom období DS používala tie najbrutálnejšie metódy zastrašovania. 
Dokonca na viacerých miestach, ako napr. v obci Čáry, okres Senica, 23. 
mája 1946 príslušníci DS zavraždili predsedu KSS.

Za týmito výtržnosťami a zločinmi stála žehnajúca ruka farára. Pred 
voľbami väčšina slovenských kostolov sa premenila na agitačné strediská 
DS. Kňazi — až na nepatrné výnimky — funkcionári HSĽS a HG, nahová
rali ľudu, že každý, kto bude hlasovať na komunistov, upadne do večného 
zatratenia, dopustí sa najťažšieho hriechu proti svätej cirkvi. Varovali ve
riacich pred hroziacim nebezpečenstvom boľševizmu, ktorý rozvráti rodiny, 
vezme deti rodičom, zospoločenští ženy a zrúca kostoly. Vo výčinoch za
strašovania a ohlupovania más idú tak ďaleko, že rozširujú rôzne zprávy 
o zjaveniach sa svätých, ktorí plačú nad našimi pomerami a varujú ľud, 
aby sa „spamätal“.

Cirkev ako verný spoločník a sluha kapitalizmu zavádza ľud a pod pláš
tikom starosti o spásu duší snaží sa ich strhnúť k ochrane a spáse tisícov 
hektárov cirkevnej pôdy, k ochrane záujmov kapitalistov a ich moci nad 
pracujúcimi. Náboženské cítenie ľudu sa podvodne zneužíva na najnižšie 
koristnícke ciele parazitov ľudskej spoločnosti. Vysoká cirkevná hierarchia 
cestou sebe oddaných farárov organizuje u nás špionážnu sieť, podporuje

19 Pravda, Ústredný orgán KSS, 23. máj 1946, roč. 1946, č. 116.
20 Dopis Závodného výboru typografov Slov. grafie, uložený v archíve Ústa

vu dejín KSS.
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teroristické organizácie, ktoré sabotážami, vyhrážaním, vraždami chcú od
radiť náš ľud od nastúpenej cesty. Vedúce cirkevné kruhy viedol a priamo 
inštruoval Vatikán, ktorý sa plne dal do služieb amerického imperializmu.

O tom, čo umožnilo DS vo voľbách získať väčšinu, K. Bacílek píše: „Vý
činy všemožných notárov na dedinách, sabotáž v zásobovaní obyvateľstva, 
rast korupcie, zneužívanie funkcií pri rozdeľovaní náhrad za vojnové ško
dy v prospech dedinských boháčov, podvody v súvislosti s výstavbou obcí 
na východnom Slovensku, podvody a ochrana veľkostatkárov pri pozemko
vej reforme, zneužívanie náboženstva v prospech reakcie, protikomunistické 
a protisovietske štvanice — toto všetko zapríčinilo, že ľud v podstate ne
videl rozdiel medzi starým a ľudovodemokratickým systémom, medzi ko
munistickou a demokratickou stranou a vo voľbách 1946 v dôsledku tejto 
zrady získala demokratická strana väčšinu.“21

Po takejto predvolebnej činnosti DS a jej oddaných kruhov výsledok vo
lieb priniesol pre DS percentuálne víťazstvo, ktoré stavia do popredia a ešte 
istejšie sa vyhlasuje za „jediného predstaviteľa slovenského národa“. Slo
venský ľud sa však postupne presviedčal, že DS háji záujmy výlučne kapita
listických živlov a za pomoci ľudákov rozbíja ľudovodemokratickú Česko
slovenskú republiku.

Po voľbách slovenská reakcia v spolupráci s českou chce prikročiť k vy
pracovaniu novej ústavy. Je príznačné ilustrovať, o akú ústavu išlo sloven
skej reakcii. Čas to vyjadril takto: „Vláda predloží snemovni návrh novej 
ústavy na zásadách prísne demokratických, podľa ducha našej starej česko
slovenskej ústavy z r. 1920.“20 Táto ústava kodifikuje diktatúru buržoázie 
a mohla byť schválená len po porážke robotníckej triedy. R. 1945 robot
nícka trieda s takouto ústavou definitívne skoncovala a pripravovala novú 
ústavu, ktorá zahrnie všetky revolučné vymoženosti robotníckej triedy. Čo 
sa týka samej samobytnosti slovenského národa podľa ústavy z r. 1920, 
slovenský národ neexistuje popri národe českom; hovorí sa ešte i o národe 
československom. Po viac ako dvadsiatich piatich rokoch, po víťazstve So
vietskeho sväzu nad nemeckým fašizmom, po národnodemokratickej revolú
cii v r. 1945, Demokratická strana chce nastoliť pomery, aké boly za prvej 
Československej republiky, ktorá mala všetky črty imperialistického štátu. 
DS kričí o demokracii, no o akú demokraciu jej ide, pre koho chce vydobyť 
demokraciu, o tom svedčí článok v Čase z 11. VII. 1946: „Dnes ide o demo
kraciu, no nie o demokraciu papierovú, ktorá by chcela proti sebe stavať 
naše národy miesto toho, aby ich sbližovala. Ide o demokraciu masarykov
ská, ktorá bude najpevnejším pilierom republiky a ktorej stúpencami Slo
váci vždy budú.“23 V pamäti našich národov sa zachovalo, ako masarykov
ská „demokracia“ sbližovala naše národy. Ostalo v pamäti „demokratické“ 
počínanie masarykovskej demokracie v Rumanovej, v Košútoch, v Polomke, 
v Krompachoch atď., kde tiekla robotnícka krv. Nezabudlo sa ani na prvé

21 Nové slovo, roč. 1951, č. 27.
22 čas, Ústredný orgán DS, 11. júl 1946, roč. III. č. 152*
23 čas, Ústredný orgán DS, 11. júl 1946, roč. III. č. 152.
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roky republiky, keď slovenský priemysel, aj tak veľmi slabý, masarykov
ská republika odbúravala a takto vyháňala za hranice tisíce Slovákov.

Akým pilierom bola masarykovská republika, ukázalo sa r. 1938, keď 
česká a slovenská buržoázia pre svoje triedne záujmy zradila a zapredala 
Republiku hitlerovskému Nemecku. Takáto demokracia, ktorá skončila ha- 
nobným Mníchovom, je pre Demokratickú stranu vzorom aj r. 1946.

DS usiluje o rozbitie jednoty pracujúcich Čiech a Slovenska. K tomuto 
cieľu smeroval aj pokrik DS o nebezpečenstve čechoslovakizmu. Téza česko
slovenského národa mala triedny obsah, umožňovala za prvej republiky 
ľahšie vykořisťovat, triedne a národnostne utláčať slovenskú robotnícku 
triedu. V českej reakčnej tlači sa vyskytly po voľbách opäť články, ktoré 
popieraly existenciu slovenského národa a slovenskej buržoázii to prišlo 
vhod. DS v snahe zastaviť vývin nášho zriadenia — v snahe obnoviť a na
stoliť panstvo kapitálu a spája sa a svorne pokračuje s českou reakciou, 
zároveň chce vraziť klin medzi českú a slovenskú robotnícku triedu pod 
zámienkou nebezpečenstva čechoslovakizmu, ktorá téza v Čechách bola 
znovunastolená práve spojencami Demokratickej strany.

Po voľbách DS získala väčšie zastúpenie vo verejnej správe a prenikla 
na základe svojho volebného ,,víťazstva“ do dôležitých sektorov štátnej a 
hospodárskej správy. Do tJstavodarného národného shromaždenia kandido
vala ľudí typu Staška, zradcu slovenského národa, ktorý za okupácie orga
nizoval odchod vojenských jednotiek z Francúzska do služieb tzv. „Slo
venského štátu“. Ako príslušník československej zahraničnej armády ušiel 
z frontu a po príchode na Slovensko vyzradil UŠB všetky podrobnosti o or
ganizácii československých zahraničných jednotiek. Vojenský prokurátor 
vydal na neho zatykač a 18. VII. 1946 TJNS vydalo tohto poslanca trest
nému stíhaniu. DS však umožnila Staškovi útek pred zákonom.

Protištátne zameranie DS vyjadrené najmä v jej tlači išlo tak ďaleko, že 
typografi po druhýkrát odmietli sádzať Čas, ktorého náplň smerovala proti 
záujmom robotníckej triedy, očividne chránila záujmy vykorisťovateľov a 
nepriateľov samobytnosti Československej republiky. 2. júna 1946 vyšlo 
cyklostylované vydanie Času. DS falošne informuje verejnosť, prečo ne
vyšlo normálne vydanie. Vraj do tlačiarne sa vlámali neznámi páchatelia a 
rozhádzali hotovú sadzbu vydania. Ako to v skutočnosti bolo, potvrdzuje 
rezolúcia zamestnancov Slovenskej grafie, v ktorej hovorili: „Chceme mať 
vo vydavateľstve a v redakcii záruku, že časopis nastúpi cestu serióznu, 
otvorenú a jasnú na podklade vládneho programu a jednoznačne proti ele
mentom reakčným a fašistickým ... kým táto záruka nebude, nie sme 
ochotní časopis Čas ani iné protištátne tlačivá zhotovovať.“24 Obhajoba 
záujmov kapitalistov a veľkostatkárov Demokratickou stranou sa ukázala 
aji v kampani za milionársku dávku. Komunistická strana musela aj proti 
DS prebojovávať, aby peniaze na uhradenie škôd roľníkom, ktoré škody 
spôsobilo sucho a živelná pohroma r. 1947, získaly sa z majetkovej dávky 
kapitalistov a veľkostatkárov. Ľud sa postavil na stanovisko KSČ, videl,

24 Pravda, Ústredný orgán KSS, 3. jún 1946, roč. 1946, č. 124/a.

301



že požiadavka milionárskej dávky sleduje jeho záujmy a pod tlakom širo
kých más sa milionárska dávka stala zákonom.

O protiľudovej politike DS svedčí tiež postoj k tzv. Ďurišovým zákonom, 
v ktorých išlo o zabezpečenie a rozšírenie výdobytkov našej národnej a de
mokratickej revolúcie pre malých a stredných roľníkov. Roľníci s nadše
ním prijali tieto zákony, kde išlo o revíziu prvej pozemkovej reformy, o uzá
konenie JSSR atď. Denne prichádzaly listy na Ministerstvo pôdohospodár
stva, ktoré žiadaly uzákonenie tohto návrhu, ale DS preťahovala schvále
nie týchto roľníckych požiadaviek.

Poslanci za DS razenia Zibríraa, ktorý mal na svedomí už udalosti v Po
lomke r. 1932 a ktorého DS znovu vyzdvihla na politickú arénu, v ÚNS 
sa stavali proti roľníckym zákonom, snažiac sa zachrániť čo najviac veľko
statkárov.

V júli 1947 boj o roľnícke zákony vyvrcholil. DS sa usilovala pozmeniť 
znenie osnovy zákonov, ktoré už boly schválené zástupcami vo vláde. Roz
prava v TJNS pokročila k takému ostrému bodu, že poslanci za KSČ a KSS 
na znak protestu proti stanovisku DS opustili zasadanie. Poslanci za DS 
sa snažili presadiť, že pod pozemkovú reformu majú podliehať len majetky 
nad 150 ha ornej alebo 250 ha všetkej pôdy.

Neúnavná a priama politika KSS voči pracujúcemu ľudu, ako aj samotná 
prax DS odhaľovaly skutočné ciele a pravú tvár týchto „demokratov“. Ľud 
nadobúda stále viac a viac jasnejší obraz o podvodnosti DS a o jej nepria
teľskej politike voči ľudovodemokratickému zriadeniu. Slovenské robotníc
tvo bolo zasiahnuté politikou DS a v množstve zpráv či už pre tlač, alebo 
na kompetentné miesta posielalo svoje protesty. Po štvavej kampani, ktorú 
rozvinul Čas z príležitosti návštevy s. K. Gottwalda a s. A. Zápotockého na 
Devínskych oslavách, slovenské odborovo organizované robotníctvo 21. VII. 
1947 prejavilo odhodlanosť nastúpiť do protestného štrajku; žiadalo SNR, 
aby zvolala zasadnutie a rozhodne urobila poriadok v Demokratickej stra
ne, ktorá ohrožuje celistvosť republiky.

DS nerešpektovala ani v najmenšej miere požiadavky robotníkov a stup
ňovala svoju protištátnu činnosť. F. Hodža obhajuje pred spravodlivým 
trestom svojich spolupracovníkov Kempného a Bugára v NF a zámerne pre
dlžuje rokovania, čakajúc každú chvíľu, že už-už dôjde k zvratu udalostí, 
ktoré budú znamenať konečné víťazstvo DS a nastolenie panstva kapitalis
tov a veľkostatkárov. 15. IX. 1947 Povereníctvo vnútra uverejnilo prvé 
oficiálne komuniké o odhalení protištátneho sprisahania s centrom v Žiline. 
Za vyšetrovania sa zistilo, že toto protištátne sprisahanie bolo riadené zo 
zahraničia v spolupráci s podzemným fašistickým hnutím a s predstaviteľmi 
DS. Sprisahanecké skupiny boly organizované podľa vzoru HG; bola orga
nizovaná sieť „Tisových pohotovostných oddielov“ a „slovenských križia
kov“, ktorým stály k dispozícii oddiely v zahraničí, bolo zaistené spojenie 
s Ďurčanským a Sidorom. Cieľom bolo rozbiť republiku a utvoriť tzv. „Slo
venský štát“. Všetci traja generálni tajomníci boli v spojení so sprisahan
cami. Kempný prijímal Ďurčanského agenta priamo na sekretariáte DS. 
V kabinete podpredsedu vlády Ursínyho pracovala špionážna centrála.
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Svojmu osobnému tajomníkovi, špiónovi západných imperialistov dával 
k dispozícii prísne dôverné materiály a rôzne zprávy špionážneho charak
teru.

Predseda DS súkromne dostával listy od tzv. Hlavného stanu slovenských 
nacionalistov, ktorý za svo je služby preukázané DS žiadal, aby ... „zachrá
nili Dr. Tisu a všetkých ostatných, ktorí trpia pre svoju příchylnost k Slo
venskému štátu, ktorý je naším prirodzeným právom a historickou ne
vyhnutnosťou ... aby urobili všetko, čo treba, aby v príhodnom čase slo
venský štát (cestou plebiscitu, alebo iným spôsobom) bol obnovený“.25

Ilegálnych akcií sa účastnili profesori, dôstojníci, právnici a najmä kňazi 
a je príznačné a prirodzené, že len nepatrné percento zavedeného robotníc
tva a roľníctva. Slovenský pracujúci ľud, robotníci a roľníci nedali sa 
zmiesť touto velezradnou činnosťou. Pracujúci Slovenska si začali budovať 
nové zriadenie bez triedneho útlaku s vynikajúcimi úspechmi; napriek 
sabotovaniu so strany DS sa účastnili budovateľských úloh. V nespočet
ných rezolúciách vláde a jej predsedovi v týchto kritických chvíľach slo
venský ľud uisťoval, že republika má v slovenskom národe pevnú oporu.

Aká sila bola v slovenskej robotníckej triede, potvrdzuje sjazd odborov 
a závodných rád v Bratislave dňa 30. X. 1947. Tento sjazd bol vecou celého 
slovenského ľudu. Bol to prvý sjazd všetkých zamestnancov od čias Slo
venského národného povstania. Pracujúci ľud bol krajne znepokojený sta
vom vo výžive a v zásobovaní, v organizovaní hospodárskeho rozvratu, 
ktoré bolo jedným z bojových prostriedkov protištátnych sprisahancov. 
Slovenský ľud bol odhodlaný urobiť koniec rozvratu, protiľudovým a proti
štátnym snahám všetkými prostriedkami a jeho zástupcovia toto na sjazde 
plne potvrdili. V rozprave a v diskusných príspevkoch delegáti poukazovali 
konkrétne na všetky sabotážne výčiny, žiadali, aby sa požiadavky pred
nesené na sjazde realizovaly najneskôr do 30. novembra 1947 a najmä aby 
sa vymenoval nový Sbor povereníkov, ktorý vyrieši akútne hospodárske 
a sociálne potreby a zaistí plnenie dvojročného plánu.26 Navrhovali, aby sa 
sišiel Slovenský národný front, ktorý by o týchto požiadavkách rokoval.

Ohlas sjazdu mal dôsledky i v radoch reakcie a otrasené základy DS sa 
začaly rúcať. V deň sjazdu odstúpil podpredseda vlády za DS, Ján Ursíny. 
Na druhý deň po sjazde zasadal Sbor povereníkov, aby prerokoval požia
davky sjazdu. Povereníci za DS sa na toto zasadnutie nedostavili a takto 
chceli prekaziť rokovania. Podobne sa snažili znemožniť rokovania aj v Slo
venskom národnom fronte a v Národnom fronte Čechov a Slovákov.

5. novembra 1947 sa konaly celozávodné schôdzky za splnenie požiada
viek sjazdu po celom Slovensku. Bratislavské závody hromadne posielaly 
deputácie na Predsedníctvo SNR, kde sa za dve hodiny vystriedalo 600 
delegátov zo 72 závodov. Tieto delegácie reprezentujúce slovenské robot
níctvo, ako aj telegramy zo závodov celého Slovenska boly silou, ktorá si 
vynútila reorganizáciu v Sbore povereníkov.

25 Odpis listu v Archíve Ústavu dejín KSS.
26 Podľa zápisnice so sjazdu závodných a zamestnaneckých rád dňa 30. okt. 

1947. Odpis zápisnice v Archíve Ústavu dejín KSS. (Originál na SOR.)
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Nový Sbor povereníkov ,sa pri skladaní sľubu do rúk predsedu vlády s. 
Klementa Gottwalda zaviazal, že bude slúžiť záujmom slovenského ľudu. 
V tomto novom Sbore došlo k podstatným zmenám. Boly v ňom zastúpené 
odbory a tie politické strany, ktoré v predchádzajúcom nemalý zastúpenie. 
No definitívne riešenie a účtovanie s reakciou ešte nebolo ukončené.

Demokratická strana ani po tomto neočistila svoje rady a nezmenila 
smer svojej protiľudovej politiky, ale v spojení s českou buržoáziou pripra
vovala kontrarevolučný puč. Prišiel február 1948 — medzník vo vývoji 
Československej republiky. Česká reakcia organizovaná v národnosocialis- 
tickej strane a v strane lidověj podala vo vláde 20. februára demisiu, sna
žiac sa takto vyvolať otvorenú vládnu krízu. Slovenská reakčná strana, 
strana demokratická, neostala pozadu za zradnými protištátnymi kapita
listickými silami a spolu s českou reakciou podala demisiu vo vláde. Na 
Slovensku v Sbore povereníkov Komunistická strana pochopila situáciu 
tak, že demisia DS vo vláde má nevyhnutne za dôsledok aj demisiu DS 
v Sbore povereníkov.

Tento protiľudový a protištátny blok utvorený spojenou českou a sloven
skou reakciou ohrozil vážne situáciu v Československu. Cieľ reakcie bol 
zmeniť ešte pred voľbami pomer síl vo svoj prospech — v medzinárodnom 
rámci orientovať sa na západné mocnosti a odtrhnúť národy Českosloven
ska od socialistickej veľmoci. Pri svojej činnosti reakcia používala metódy 
politiky a zastierania, dvojtvárnosti a pritom nerátala vo svojej triednej 
obmedzenosti so silou, ktorá vo februári rozhodla úplne zničujúco pre 
reakciu. Vo februári dlhoskúšaný a provokovaný ľud povedal svoje po
sledné a rozhodujúce slovo. Povstal pracujúci ľud historických krajín, ako 
jeden muž postavil sa k nemu všetok pracujúci ľud Slovenska a dokázal 
nad akúkoľvek pochybnosť presvedčivo, že nejde za Demokratickou stra
nou. Prehovorilo Staromestské námestie, fabriky, mestá a dediny v celej 
republike a prinútily prezidenta Beneša, ktorý tajne rokoval s ministrami, 
čo opustili vládu a všemožne lavíroval, prijať ich demisie. Dud doslovne 
vyhnal zradných ministrov z ich kresiel a vyjadril svoju vernosť a odda
nosť k vláde K. Gottwalda, ktorý v týchto ťažkých dňoch štátnickou múd
rosťou riadil našu štátnu loď v burcujúcom mori udalostí a doviedol ju do 
pokojného prístavu.

Februárové udalosti s konečnou platnosťou potvrdily, že DS nemala ko
rene v slovenskom ľude. Po oslobodení útok pracujúceho ľudu na základy 
kapitálu ukazuje, ako DS stojí na pozíciách obhajoby kapitalizmu. Vedenie 
tejto strany, kedykoľvek išlo o záujmy slovenského pracujúceho ľudu, vždy 
opúšťalo ľud a ujalo sa spolupráce s fašistickým podzemím, príp. s čes
kou reakciou, a to bez vedomia svojich organizácií a radového členstva. 
DS sa vždy stretla na spoločnej platforme buď so slovenskými ľudákmi, 
s protištátnou zahraničnou emigráciou, alebo s tou časťou českého národa, 
ktorá Slovensko za prvej republiky vykořisťovala, po r. 1945 nesúhlasí 
s novým postojom k slovenskému národu, nesúhlasí s veľkolepou industria
lizáciou a s ničím, čo napomáhalo rozvoju Slovenska. Februárové udalosti 
dokončily úlohu zradnej, protiľudovej slovenskej demokratickej strany. 28.
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februára 1948 podal demisiu jej predseda Lettrich. DS sa rozpadla— možno 
sucho konštatovať, padla porazená slovenským pracujúcim ľudom, ktorý sa 
za tri roky presvedčoval, možno povedať každým dňom, že DS nie je jeho 
stranou, ale stranou slovenskej buržoázie. Obdobie od r. 1945 až do februá
ra 1948 bolo, ako hovorí s. Gottwald, potrebné .. ľud ešte nevedel, kto je 
Zenkl, Šrámek, Lettrich. Ľud vedel, čo naša buržoázia robila do Mníchova, 
ale nevedel ešte, čo tá istá buržoázia pod vedením nových ľudí, ktorí mali 
okolo hlavy gloriolu odboja, čoho je ona schopná“. Ľud sa cez tieto roky 
dokonale presvedčil a videl, že nebolo ani jedného činu osožného pre široké 
pracujúce vrstvy a pre celý štát, ktorý by sa nebol musel raziť cez zúfalý 
odpor Demokratickej strany. Z iniciatívy tejto strany, ktorá sa vydávala 
za „jediného predstaviteľa slovenského národa“, nevyšla ani jediná ľudu 
prospešná osnova zákona a na druhej strane nebolo ani jedného konštruk
tívneho podujatia, proti ktorému by DS nebojovala.

Obdobie od r. 1945 do r. 1948 bolo obdobím veľkých historických zmien 
v našej republike. Komunistická strana, ktorá stála na čele nášho národno
oslobodzovacieho zápasu, neohrozene bojovala za výdobytky národnodemo
kratickej revolúcie. Viedla pracujúcich proti všetkým reakčným silám usi
lujúcim o zvrat pomerov zpät ku kapitalizmu. V ostrom triednom boji KS 
odhaľovala pravú tvár a ciele reakčných strán, konkrétne na Slovensku 
ciele a zámery DS. V priebehu tohto boja sa pracujúci presviedčali, že iba 
KSC bojuje za ich záujmy a preto toto obdobie nieslo sa v znamení rastu 
vplyvu a sympatií pre politiku KSČ v najširších radoch pracujúcich.

Pod vedením KSČ zlomila sa u nás v tomto období hospodárska moc ka
pitalistov, pod jej vedením sme odstránili reakciu z nášho politického ži
vota a nastúpila definitívne na cestu výstavby socializmu.

27 Kl. Gottwald, 1946—1948, II. sv., Bratislava 1950, 162.

20 Historický časopis I., č. 2.




