
vrátiť návrh povereníkov predsedníctvu SNR, ako jej to, pražská dohoda predpisuje. Členovia 
vlády za DS hlasovali za udelenie milosti. 

Keď sa členovia vedenia DS v Bratislave dozvedeli o stave veci, predseda Dr. Jozef Lettrich v 
stredu večer dňa 16. apríla t. r. päť ráz súrne telefonicky volal prezidenta republiky, aby mu 
mohol tlmočiť stanovisko DS k veci a jeho dôvody. Telefonicky odkaz predsedu DS prevzal 
osobný tajomník pána prezidenta Dr. Škarvan. O tejto veci len preto píšeme, že "Právo lidu" 
hovorí o telegrame. Žiadny telegram predsedom DS zasielaný nebol. 

Ako je verejnosti už známe, pán prezident milosť neudelil a rozsudok Národného súdu v 
Bratislave bol vykonaný. 

Takto a nie ináč to bolo s otázkou udelenia milosti odsúdenému Tisovi. Nechceli sme to ešte 
verejnosti oznamovať, rozbíjačské snahy odporcov a nepriateľov DS nás prinútili, aby sme 
vyšli s pravdou von. Nielen k vôli nej samej, ale i pre zachovanie týchto skutočností pre 
históriu. 

 

Slovenský národný archív Bratislava, f. Demokratická strana II., mikrofilm. 586 - 588, 
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Dôverník Demokratickej strany, 31. mája 1947, č. 2, Vydáva Ústredný sekretariát 
Demokratickej strany, Tlačový odbor Bratislava. 

 

Stanovisko Demokratickej strany k súčasným hospodárskym otázkam 

 

Ústredným cieľom hospodárskeho snaženia DS je človek. DS vidí v ňom osobnosť, ktorá má 
svoju zložku duchovnú a hmotnú. Hospodársky život má sa uspôsobiť tak, aby v ňom človek 
ako slobodný občan mohol čo najplnšie a najsúladnejšie uplatniť svoju individualitu. Vo 
vzťahu medzi jednotlivcami, i vo vzťahu medzi človekom a spoločnosťou musí sa zračiť 
uplatňovanie zásady solidarity v duchu kresťanskom. Z tohto základného stanoviska vyplýva, 
že aj rozličné formy spolčovania ľudí sú iba prostriedkom, aby tak človek naplnil svoje 
poslanie. Toto platí aj o štáte samom ako o jednej z najdokonalejších foriem združenia ľudí. 
Aj štát je prostriedkom, preto si musí svoj pomer k človeku upraviť tak, ako si to vyžaduje 
ľudská dôstojnosť. 

V duchu týchto zásad hlásime sa k ustanovizni s ú k r o m n é h o  v l a s t n í c t v a. Ak sme 
označili zásadu solidarity v duchu kresťanskej náuky za vedúcu smernicu úpravy 
hospodárskeho života, tak sa to vzťahuje aj na súkromné vlastníctvo a jeho používanie. Toto 
máme na mysli, keď hlásame, že súkromné vlastníctvo má sociálnu funkciu. Označujeme za 
prirodzené a preto nevyhnutné, aby v hodnotení práce ako špecificky ľudského 
budovateľského prejavu v hospodárstve zračilo sa uznanie ľudskej dôstojnosti. 

Zastávame náhľad, že hospodársky život, organizovaný podľa naznačených zásad, v plnom 
rozsahu a obsahu zodpovedá ideálom s k u t o č n e j  d e m o k r a c i e. 

Základné zameranie nášho hospodárskeho programu je rozhodujúcim pre naše stanovisko k 
jednotlivým hospodárskym sústavám. N e s ú h l a s í m e  s  l i b e r a l i z m o m  a jeho 
historickým prejavom v hospodárstve, k a p i t a l i z m o m, lebo hlásaním neobmedzenej 



voľnosti jednotlivca ani v zásade, ani vo svojich praktických dôsledkoch vôbec neuznáva 
mravné hľadiská: je preto sociálne zhubný a znamená ohrozenie ľudskej dôstojnosti. Rovnako 
n e s ú h l a s í m e  a n i  s  m a r x i z m o m, pretože svojím materialistickým zameraním 
vedome upiera človeku také životné podmienky, aké sú nevyhnutné pre naplnenie zmyslu 
ľudského bytia. Následkom uvedeného je prirodzené, že musíme vystríhať aj pred sústavou, 
ktorá by pod pláštikom socializácie výrobných prostriedkov budovala š t á t n y  k a p i t a l i z 
m u s. Sústredenie výrobných prostriedkov v rukách štátu malo by za následok takú závislosť 
občana od štátnej moci, ktorá by mohla občianske slobody vážne ohroziť. 

 V obnovenom štáte rozhodli sme sa pre sústavu u s m e r n e n é h o  h o s p o d á r s t v a.    P 
l á n o v a n i e má byť prostriedkom na uskutočňovanie tejto sústavy. Vo vedeckých kruhoch 
trvá rozprava o tom, či plánovanie v hospodárstve je vôbec zlučiteľné s demokraciou resp. 
aký spôsob plánovania je zlučiteľný s pojmom demokracie. My jednako vidíme v plánovaní 
pokrok proti liberalizmu a lepšiu cestu k zabezpečeniu našich hospodárskych a sociálnych 
cieľov. No zdôrazňujeme, že plánovanie v hocakej podobe nesmie sa stať cieľom. Ním ostáva 
pozdvihnutie úrovne človeka. Nemohli by sme súhlasiť s takým plánovaním , v ktorom by sa 
človek degradoval na bezduchý prvok. Preto nesmie narúšať základné zásady demokracie. 
Máme na mysli to, že musí sa pohybovať v rámci platných zákonov tak, že každý občan, resp. 
každá zložka hospodárskeho života bude mať pred zásahmi prípadnej ľubovôle výkonných 
orgánov plánovania zabezpečený rámec činnosti. Plánovanie, ktoré rešpektuje tieto zásady, 
pokladáme za zdravé a s naším demokratickým zriadením zlučiteľné. Takéto uspôsobenie 
plánovania ponecháva vymedzené pole aj pre iniciatívnu činnosť človeka, čo pokladáme i z 
hľadiska hospodárskeho, i z hľadiska mravného nielen za osožné, ale za nezadateľné. Naše 
plánovanie roku 1947 a 1948 vzalo na seba záväznú podobu d v o j r o č n é h o   h o s p o d á 
r s k e h o   p l á n u, ktorý práve začíname uskutočňovať. V dvojročnici vidíme premyslené a 
organizovaní úsilie zahladiť čo najrýchlejšie a najúčelnejšie stopy vojny a zdvihnúť celkovú 
úroveň nášho hospodárstva. Preto treba budovateľské úlohy, ktoré určuje dvojročnica na 
Slovensku, čo najúspešnejšie splniť. Čím lepšie ich splníme, tým väčší bude prospech 
Slovenska. Úspech dvojročnice bude závisieť od toho, či všetky zložky nášho hospodárstva 
budú v zdravom, vzájomne vyváženom pomere. Preto prispieva k zdaru dvojročnice ten, kto 
tvorí predpoklady účelnej organizácie nášho hospodárskeho života. V tejto súvislosti 
poukazujeme na novú  h o s p o d á r s k u   s a m o s p r á v u  a vyslovujeme želanie, aby sa 
terajší neusporiadaný stav čo najskôr upravil. Pritom treba rešpektovať zásadu, aby sa nová 
hospodárska samospráva netvorila tak, že sa jej samosprávny charakter zatlačí do pozadia a že 
by sa z nej stala v podstate len predĺžená ruka verejnej správy. Stojíme na stanovisku, že 
hospodársku samosprávu treba založiť na širokom demokratickom podklade a princíp 
volených samosprávnych orgánov vo vedení týchto organizácií sa má dôsledne uplatniť. 
Pokiaľ ide o utvorenie nových hospodárskych organizácií na Slovensku, zdôrazňujeme 
potrebu zaistiť pre tieto organizácie také postavenie v rámci celoštátnych organizácií, aby 
mohli byť nezávislými tlmočníkmi potrieb slovenského hospodárskeho života. Zo zásadnej 
stránky konštatujeme ďalej, že zosilnené snahy tvoriť m o n o p o l y právne, alebo fakticky 
pokladáme za nezdravé a odporujúce demokratickým zásadám v hospodárstve. Prihovárame 
sa za účelné sústreďovanie hospodárskej činnosti výrobnej alebo obchodnej tam, kde ide o 
odstránenie prílišnej organizačnej roztrieštenosti a kde toto sústredenie znamená zlacnenie 
alebo zjednodušenie tejto činnosti. Rovnako pokladáme za oprávnené monopoly tam, kde 
nemožno iným nástrojom zabezpečiť plynulý odbyt a slušné ceny, najmä produktov širokých 
vrstiev vyrábateľov, ako je to pri niektorých základných produktoch pôdohospodárstva. Ale 
monopolné tendencie nesmú slúžiť vylučovaniu zdravej súťaže a súkromného podnikania ani 
vo výrobe ani v obchode, lebo sa tým súčasne vylučuje aj nevyhnutná kontrola, poškodzujú sa 
záujmy spotrebiteľa a spomaľuje technický pokrok. Popri týchto nepriaznivých 
hospodárskych účinkoch poukazujeme aj na riziko mocenského politického zneužívania 



monopolov. V   c e n o v e j   p o l i t i k e pokladáme za potrebné dôsledne sa pridŕžať 
požiadavky postupného znižovania cien. Toto označujeme za správnu metódu zhodnocovania 
dôchodkov, od ktorých závisí vo významnej miere stúpanie úrovne. Treba vyčerpať všetky 
možnosti znižovania cenotvorných zložiek, a to najmä znižovať výrobné náklady 
racionalizáciou výroby a uplatňovaním zdravej úspornosti v položkách režijných, okrem toho 
udržiavaním normálneho pracovného výkonu, zhospodárňovaním distribučného procesu a 
pod. S cenami úzko súvisia aj m z d y. Ak sa nám podarí znižovanie cien, bude to mať 
priaznivý odraz aj v mzdovej politike, lebo tým sa prispeje predovšetkým k ustáleniu mzdovej 
hladiny. Nepokladáme totiž za správnu takú mzdovú politiku, ktorá zvyšuje nominálnu 
úroveň miezd. V záujme zdravého hospodárskeho vývinu treba uplatňovať zásadu, že mzdy 
majú byť úmerné výkonu a nie času strávenému v práci. Vzhľadom na význam. aký v našom 
hospodárskom živote má z a h r a n i č n ý   o b c h o d, treba sa starať, aby sa organizoval čo 
najúčelnejšie. V súhlase s naším zásadným stanoviskom k monopolom vystríhame pred 
monopolizáciou, no pokladáme za účelné sústreďovanie. Poukazujeme na to, že nedostatočne 
premyslené konštrukcie by mohli mať pre náš zahraničný obchod následky priam 
katastrofálne. Pokiaľ ide o   p r o b l é m   d o p r a v n ý, konštatujeme, že je potrebné, aby 
tarifná politika železničná bola v súlade s potrebami slovenského hospodárstva. Myslíme, že 
hospodárnosť najmä v osobnej réžii rezortu železničného umožnila by v značnej miere 
zlacnenie nákladných a osobných taríf. Urýchlené uskutočnenie obnovy a ďalšie 
zdokonaľovanie prevádzkových zariadení na našich železniciach je jedným zo základných 
predpokladov rozprúdenia hospodárskeho života na žiadúcu úroveň. Je nanajvýš potrebné 
vybudovať a zdokonaliť leteckú dopravu domácu i medzinárodnú. Musíme sa usilovať 
dobudovať modernú cestnú sieť pre motorizovanú dopravu. Rozšírenie a zmodernizovanie 
našich dunajských prístavov, ako aj vybudovanie našej dunajskej plavby zo stránky 
technickej, komerčnej, finančnej a administratívnej musí sa stať tak, aby bola opätovne 
účinným inštrumentom celoštátneho národného hospodárstva. Konečne je dôležité, aby sa 
umožnila zdravá súťaživosť medzi jednotlivými druhmi dopravy s cieľom čím 
hospodárnejšieho kolobehu produktov pre našu pospolitosť a tým príspevku pre zníženie cien 
každodenných potrieb obyvateľstva. Koncentračné úsilie v p e ň a ž n í c t v e pokladáme za 
zdravé a potrebné. Ale špecializácia obchodných bánk musí byť taká, aby brala zreteľ na 
všetky potreby slovenského hospodárskeho celku. Koncentrácia sa musí uskutočniť tak, aby 
novovytvorené, resp. zlúčené ústavy mohli dobre plniť úlohy , ktoré ich čakajú. Keď 
schvaľujeme koncentráciu, robíme tak s jedinou výhradou, že sa ona po utvorení 
špecializovaných bánk ako národných podnikov nedotkne ľudového peňažníctva a neobmedzí 
odbor jeho pôsobnosti. Pokiaľ ide o d r u ž s t e v n í c t v o, zisťujeme, že je potrebné rozšíriť 
sieť družstiev na Slovensku. Avšak zakladanie nových družstiev všetkých smerov treba 
upraviť tak, aby sa zabezpečila koordinácia so súkromným obchodom a nevyvolávali sa 
zbytočne trecie plochy medzi súkromným a družstevným podnikaním. Pre obidva druhy 
podnikania je na Slovensku dosť príležitostí a možností, takže pri náležitej úprave a 
organizácii nedôjde k nežiadúcim zjavom a ešte menej k ubíjaniu jedného odboru a ujmu 
druhého. Pokiaľ ide o našu d a ň o v ú   p o l i t i k u, zastávame náhľad, že pomery v našom 
hospodárstve nie sú po vojnovom chaose tak ustálené, aby sa uskutočňovali ďalekosiahle 
daňové reformy. Preto sa má teraz prikročiť len k takým zmenám daňového systému, ktoré sú 
nevyhnutné a ktoré vyvolala zmena štátoprávnych, prípadne hospodárskych pomerov. Systém 
stáleho rozširovania spotrebných daní pokladáme v terajšom čase za nezdravé zaťažovanie 
pracujúceho človeka. Zisťujeme, že naša m e n o v á   p o l i t i k a sa neuskutočňuje s 
náležitou pružnosťou. Jej pomalý postup môže ľahko vyvolať nedôveru občana k pevnosti 
meny a podlamovať dôveru vo vkladovú politiku. Len takto si možno vysvetliť nezdravú 
tezauráciu, ktorá môže vyvolať na peňažnom trhu nežiadúce poruchy, pričom nedáva 
možnosť ani na využitie peňažných prostriedkov v hospodárstve. Pokladáme za potrebné, aby 



naša menová politika bola jednoznačnejšia a by dávala občanovi záruku, že nesiahne po 
takých operáciách, ktoré by mohli ohroziť vnútornú hodnotu našej meny. Napokon 
pokladáme za potrebné, aby sa obdobie revolučných z á s a h o v   v   h o s p o d á r s t v e 
skončilo. Vidíme ich splnené podľa Košického vládneho programu, a preto každý iný odlišný 
krok pokladáme za rušivý zásah do hospodárstva, ktorý by mohol iba znepokojovať 
občianstvo, narúšať právnu a majetkovú istotu a konečne aj demokratické základy nášho 
štátu. Pri tejto príležitosti pokladáme za potrebné, aby sa z á v ä z k y   z   o d b o j a vyriešili 
aj z personálnej stránky. Preto nech štátna správa splní v čase čo najkratšom všetky nároky, 
ktoré vyplývajú z ustanovení zákona pre príslušníkov odbojových zložiek. Tieto nároky treba 
predovšetkým splniť v prípadoch, kde žiadatelia majú primeranú odbornú kvalifikáciu a 
praktickú skúsenosť. Demokratická strana zastáva náhľad, že je mravne úplne odôvodnené, 
aby sa voči príslušníkom odbojových organizácií stroho a bezohľadne neuplatňovali všetky 
predpoklady, ktoré vyžadujú rozličné zákonné predpisy. Splnenie požiadaviek a nárokov 
odbojových organizácií a ich príslušníkov neznesie už ďalšieho odkladu.  

 

II. 

Požiadavky v poľnohospodárstve 

Slobodné súkromné vlastníctvo k pôde musí sa postaviť taký základ, ktorý vylúči možnosť 
hocakého zasahovania do spôsobu užívania pôdy a nakladania s pôdou, pokiaľ ono nie je v 
rozpore so sociálnym poslaním držby pôdy. Takáto zásada musí ovládať najmä naše 
zákonodarstvo, ktoré nesmie do právnych noriem vnášať také prvky, ktoré znamenajú 
postupné a nenápadné podrývanie istoty tohto vlastníctva. V záujme postavenia tejto istoty na 
pevný základ treba definitívne vyriešiť otázku maximálnej výmery pôdy, ktorá môže byť 
súkromným vlastníctvom pričom za meradlo pre rozhodnutie o tejto zásade musia slúžiť 
dôvody hospodárske, usmernené dôvodmi sociálnymi. Musí sa prijať také riešenie, aby sa 
pokrok vo výrobe nehatil a aby sa mohli uplatniť najmodernejšie výrobné prostriedky a 
metódy aj na výmere, ktorá bude pod hranicou maximálnej prístupnosti. 

Roľníckemu podnikaniu nesmie sa zotrieť povaha súkromno-podnikateľská vo vlastnom 
zmysle slova a toto podnikanie sa musí chrániť oproti všetkým zásahom, ktoré majú za cieľ 
podlomiť, alebo sťažiť tento jeho ráz. Pridŕžame sa zásady podnikania individualistického, ale 
budeme podporovať hospodárenie na spoločnej základni v tých úsekoch poľnohospodárskej 
výroby, kde je takéto obhospodarovanie technicky a hospodársky výhodnejšie. Odmietame 
také zásady, ktorými sa či už skryte alebo násilne presadzujú kolektivizačné snahy. 

Pokladáme za potrebné zabrániť škodlivému drobeniu pôdy dedením a sme za zdravú reformu 
dedičského práva. No každá úprava v tomto smere musí sa vykonať len so zreteľom na to, či a 
do akej miery sa nájde doma pracovná príležitosť pre tie vrstvy národa, ktoré majú s pôdy 
ustúpiť, lebo reforma dedičského práva nesmie sa stať prostriedkom na vyľudňovanie 
Slovenska. 

Aj pozemková reforma musí byť základom pre ozdravenie pomerov v roľníckom podnikaní a 
nesmie sa politicky zneužiť, aby sa tvorila početne veľká vrstva roľníckeho proletariátu. 
Treba zrevidovať doterajšiu prax prídelového pokračovania v tom smere, aby sa zo 
skonfiškovanej pôdy tvorili len zdravé a samostatné hospodárske jednotky a aby sa pôda 
prideľovala len takým prídelcom, ktorí majú osobné predpoklady pre to, že na pridelenej pôde 
budú dobre hospodáriť. Osobitný zreteľ treba brať na potreby kolonistov, ktorým sa majú 
prídely upravovať tak, aby ich podniky boli zdravé a silné. Treba brať ohľad aj na primeraný 
prídel lesných plôch pre priame používanie roľníctvom. 



Cenovú a mzdovú politiku musia ovládať tie isté zásady v pomere poľnohospodárstva ako k 
iným výrobným sektorom, teda zásada, že za jej základ musia slúžiť výrobné náklady. 
Predovšetkým treba odstrániť cenovú disparitu medzi roľníckymi a inými výrobkami, keďže 
sa takto siaha na podstatu roľníckych podnikov. Rovnako je treba odstrániť zakorenený 
zlozvyk vyhlasovať ceny poľnohospodárskych produktov oneskorene. 

Roľnícke družstevníctvo pokladáme za ustanovizeň, ktorá koordinovaním roľníckych 
záujmov so záujmami podnikania iných stavov, najmä podnikania živnostenského, znamená 
vyskúšanú formu roľníckej svojpomoci. Vlastné organizačné formy, ktoré si slovenské 
družstevníctvo vybudovalo od svojho vzniku až podnes a ktoré sa osvedčili, nesmú sa ohroziť 
revolučnými zásahmi. Budeme podporovať zdokonalenie organizácie družstevníctva, pokiaľ 
tieto snahy vyvierajú z potrieb ľudu a pokiaľ sú v súlade s osvedčenými princípmi tej 
družstevnej práce, ktorá je v súlade s družstevnou svojpomocou a prispôsobená potrebám 
ľudu. Združstevnenie Poľnohospodárskeho priemyslu pokladáme za správnu cestu popri 
znárodňovacej akcii v tomto priemyslovom odbore. No v združstevnenom i národnom 
potravinárskom priemysle musí sa brať zreteľ na záujmy roľníctva. Jeho účasť a vplyv v 
tomto priemysle musia byť pre zdravé vedenie a jeho rozvoj rozhodujúcimi. 

Zásady hospodárskeho plánovania musia sa v poľnohospodárskej výrobe uskutočňovať v 
súlade tak s prirodzenými predpokladmi hospodárenia, ako aj so sociálnymi potrebami a 
možnosťami roľníckeho ľudu, a to evolučnými metódami. Plánovanie musí byť základom pre 
zdokonalenie výrobných metód a nie popudom pre fluktuáciu roľníckeho obyvateľstva. 
Premyslené akcie, ktorých cieľom je zlepšenie bonity pôdy a výrobných predpokladov, ako aj 
široká mechanizácia poľnohospodárskej výroby, musia slúžiť jedine na zekonomizovanie 
podnikania. Pre široké nasadenie strojovej služby do poľnohospodárstva treba hľadať také 
cesty, aby stroje čo najviac prenikali do podnikov v súkromnom používaní a neforsírovať ich 
prenikanie za súčinnosti verejnej ruky tam, kde to nie je bezpodmienečne potrebné. 

Naša finančná politika, ale najmä menová reforma, musí mať na zreteli sociálne dôvody, 
ktoré svedčia pre to, aby sa viazané roľnícke vklady čo najskôr v miere čo najširšej uvoľnili a 
vojnové škody, ako aj okupačné náhrady v primeranej forme urýchlene uhradili. 
Zmobilizovaním týchto prostriedkov môže sa vykonať žiadúcim tempom rekonštrukcia nášho 
poľnohospodárstva. Žiada sa aj zjednodušenie daňového systému s osobitným zreteľom na 
záujmy roľníctva, keď sa prikročí v budúcnosti k daňovej reforme. 

Urýchlené dobudovanie poľnohospodárskeho školstva, cieľavedomé šírenie 
poľnohospodárskej osvety bez prifarbenia podľa politických tendencií a široko založená 
štátna investičná činnosť cieľom vybudovania vedeckých poľnohospodárskych ústavov a 
pokusných staníc musí byť nástupom pre povznesenie nielen úrovne roľníckeho ľudu, ale aj 
úrovne roľníckeho podnikania. Roľníckej mládeži treba dať možnosť stavovského 
organizovania, lebo len tak sa udrží citový pomer k pôde, ktorý je hybnou pákou v tomto 
podnikaní. 

Osobitnú starostlivosť treba venovať potrebám roľníckej ženy a život na dedine organizovať 
tak, aby sa zastaralý vyčerpávajúci spôsob vykonávania domácich práv, zverených žene, 
zmenil podľa vzorov, zavedených v organizovaní života v meste. 

Pokladáme za naliehavú potrebu na zákonnom podklade zorganizovať roľnícku odborovú 
samosprávnu organizáciu s členstvom, zo skutočných výkonných roľníkov tak, aby vedela 
obhajovať naliehavé záujmy a potreby roľníckeho stavu. Odmietame snahy natisnúť do tejto 
organizácie neroľnícky živel, ktorý by skutočným roľníckym záujmom v organizácii len 
poškodil. Vyslovujeme presvedčenie, že len taká odborová organizácia roľníctva, v ktorej sa 
budú organizovať a v nej rozhodovať len roľníci, môže plniť nádeje a želania roľníctva. 



Konečne sme za rovnomernú hospodársku a technickú výstavbu všetkých krajov Slovenska, 
lebo tak si to vyžaduje sociálny a hospodársky rozvoj nášho života na vidieku. 

 

III. 

Požiadavky v priemysle 

Súčasný stav slovenského priemyslu dá sa charakterizovať odhodlaním uskutočňovať 
rekonštrukciu a ďalšiu výstavbu podľa pevného, premysleného plánu, ktorý na rok l947 a l948 
je daný dvojročnicou. 

V rámci tohto plánu má sa uskutočňovať aj industrializácia Slovenska. Jej účel vidíme v tom, 
že má tvoriť zárobkové príležitosti pre pracovné sily, ktoré chceme odčerpať z pôdy a pre 
populačné prírastky. Industrializácia je nám teda iba prostriedkom pre vzostup životnej 
úrovne národného celku. Musíme sa snažiť ísť smerom priemyselno - pôdohospodárskej 
skladby nášho hospodárstva. 

Ale keď skúmame doterajšie výsledky industrializácie, musíme upozorniť na isté zjavy, ktoré 
by mohli nielen hatiť industrializačné úsilie, ale aj vážne ohroziť celé slovenské hospodárstvo 
a jeho výkonnosť. Je to predovšetkým odlev pracovných síl zo Slovenska do českých krajín, 
ktorý nadobudol také rozmery, že nemá obdoby v slovenských dejinách. Na druhej strane 
plánovaný presun priemyselných zariadení z českých krajín na Slovensko vykonal sa len v 
malom rozsahu, hoci po odsune Nemcov z českého pohraničia bola jedinečná príležitosť 
usporiadať československý priemysel účelne a z hľadiska cieľa zdravej hospodárskej politiky 
štátu. Nemôžeme pokladať za správnu takú priemyselnú politiku, ktorá nepremiesťuje stroje, 
ale človeka. Musíme trvať na tom, aby sa slovenské pracovné ruky zamestnali na Slovensku. 
Táto požiadavka je prirodzená, lebo každý národ má prirodzený nárok na zamestnanie svojich 
príslušníkov doma. Nedalo by sa ospravedlniť, keby industrializácia Slovenska alebo 
výkonnosť iných zložiek slovenského hospodárskeho života mala stroskotávať na nedostatku 
pracovných síl. 

Úspešné uskutočňovanie industrializácie na Slovensku je podmienené aj s cieľavedomou a 
rozšírenou starostlivosťou o výchovu slovenského technického dorastu. 

Znárodnený priemysel má pre sebou významnú úlohu: 

Splniť prevažnú časť výkonu, určeného v dvojročnom pláne slovenskému priemyslu. Záleží 
nám preto na tom, aby pomery v ňom sa čo najzdravšie utvárali. Preto už zavčasu 
upozorňujeme na tendencie, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať jeho výrobnú a 
komerčnú výkonnosť. Je to jednak sklon k zbyrokratizovaniu, prejavujúci sa vo vnútri 
priemyslu samého, jednak prílišné zaťažovanie administratívnou agendou zvonku. Tieto 
sklony sa prejavujú najmä v orgánoch oblastných a ústredných, ale aj v príslušných úradoch. 
Aj v znárodnenom priemysle sú základom podniky a ony majú mať čo najpriaznivejšie 
predpoklady pre vlastnú výrobnú a s ňou súvisiacu obchodnú činnosť. Toto sa má prejavovať 
nielen v deľbe zodpovednosti, ale aj v organizačnej štruktúre. Hospodársky neodôvodnená 
centralizácia rozličných agend môže nepriaznivo ovplyvňovať výsledky podnikania. 

Hľadisko odbornosti musí byť rozhodujúce pri výbere ľudí tak pre podniky, ako pre ich 
ústredné a oblastné orgány. Rovnako treba zamedziť ustavičné strannícko - politické zásahy 
do podnikovej činnosti. Je bezpodmienečne potrebné obnoviť pokoj v závodoch a podoprieť 
postavenie osôb, ktorým sa zverila zodpovednosť za vedenie výroby a komerčnej agendy, ako 
aj za uskutočnenie predpísaných investícií. neistota zodpovedných pracovníkov, vyvolávaná 
umele z politických príčin, je trvalou prekážkou rozvoja a ozdravenia pomerov v priemysle. 



Pomer medzi znárodneným a súkromným priemyslom by sa mal vyvíjať v znamení zdravej 
súťaže. Takáto súťaž je najlepším vychovávateľom oboch. Keďže ceny a mzdy sú rovnaké a 
rovnaké budú aj úverové podmienky u oboch sektorov, môže to byť iba súťaž hospodárnosti 
prevádzky, kvality výrobkov a kvantity a kvality plnenia. Je to súťaž sociálne želateľná, 
zdravá. Zodpovednou úlohou štátnej správy v tejto súťaži musí byť starostlivosť o rovnaké 
zaobchádzanie s obidvoma partnermi a vôbec o rovnosť súťažných podmienok. Táto rovnosť 
súťažných podmienok musí sa prejavovať aj pri povoľovaní založenia nových súkromných 
podnikov v rámci všeobecných zásad. Doterajšia prax, smerujúca k zamedzeniu vzniku 
takýchto nových výrobných jednotiek, najmä na Slovensku, je v príkrom rozpore s Košickým 
vládnym programom a s požiadavkou rýchlej industrializácie Slovenska a teda aj so 
životnými záujmami slovenského ľudu. 

Treba sústavne venovať pozornosť starostlivosti, aby priemysel nielen dobre vyrábal, ale aby 
aj ceny jeho výrobkov rušivo nezasahovali do sústavy cien a dôchodcov. Úmyslom našich 
vlád bolo znižovať ceny a tak zhodnocovať dôchodky. I keď doterajší vývin nepotvrdzuje 
úspech tejto cenovej politiky, jednako treba sa sústavne usilovať o znižovanie cien dôsledným 
sledovaním všetkých cenotvorných zložiek. Treba venovať pozornosť najmä znižovaniu 
výrobných nákladov, stabilizovaniu pracovného výkonu na primeranej úrovni, zdravej 
mzdovej politike, určovanej zreteľmi sociálnymi i výrobnými, a prenikavému zhospodárneniu 
réžie v podnikoch. Nemožno v cenách vyjadrovať následky, vzniklé z neodborného vedenia 
podniku. 

Pokiaľ ide o mzdy, treba sa starať o zvyšovanie ich kúpnej ceny a to predovšetkým vhodnou 
cenovou politikou a nie zvyšovaním nominálnej úrovne. Pri tom treba dôsledne zdôrazňovať 
súvislosť medzi mzdou a výkonom, ktorý sa má opierať o správne stanovené normy. 
Pokladáme za prirodzené, aby na území celého štátu bola práca zásadne rovnako 
odmeňovaná. S nerovnakým odmeňovaním práce s nedodržiavaním úradne stanovených 
miezd súvisia aj mnohé nežiadúce zjavy pri fluktuácii pracovných síl medzi jednotlivými 
odvetviami, ako aj medzi Slovenskom a českými krajinami. 

Možno s uspokojením vziať na vedomie opätovné vyhlásenie rozhodujúcich činiteľov štátu, 
že znárodňovací proces v priemysle sa skončil. Treba žiadať, aby si toto dostatočne uvedomili 
všetky príslušné orgány. Len tak vyvoláme a upevníme u všetkých zúčastnených vedomie 
právnej bezpečnosti, ktoré je neodpustiteľnou podmienkou priaznivého hospodárskeho 
vývinu. V tejto súvislosti treba zdôrazniť ,že niet už nijakého dôvodu pre udržiavanie 
národných správ v priemyselných podnikoch, o ktorých je zrejmé, že nepodliehajú ani 
znárodneniu ani konfiškácii. 

Aj nerozriešený problém priemyselných konfiškátov udržuje neistotu a neprispieva nijako k 
priaznivému vývinu príslušných odvetví. Pokladáme za potrebné, aby sa táto otázka urýchlene 
riešila, a to tak, žeby väčšie celky pripadli národným podnikom alebo družstvám, menšie 
snaživým súkromným podnikateľom. 

 

IV. 

Požiadavky živnostníctva 

Živnostenskej výrobe a jej nositeľom nevenuje sa v ostatnom čase taká starostlivosť, ako si to 
ich význam vyžaduje. Živnostníka najčastejšie vylučujú z podielu na rozhodovaní aj o takých 
hospodársko - politických opatreniach, ktoré sa dotýkajú aj jeho záujmov. Platí to najmä o 
obhospodarovaní surovín, polotovarov a pomocných výrobných látok. S takýmto 
pokračovaním nemôžeme súhlasiť, pretože obyčajne má za následok poškodzovanie tejto 
vrstvy obyvateľstva. Preto žiadame, aby rozhodovanie o distribúcii demokracie, spravodlivosť 



a objektívnosť.  Živnostník cíti potrebu právnej istoty. Musí vedieť, že sa nebude siahať pod 
rozličnými titulmi na jeho existenciu. Prvým predpokladom tejto istoty je, aby sa upustilo od 
revízie živnostenských listov u obchodníkov a remeselníkov, ktorí majú všetky zákonom 
vyžadované predpoklady. 

Je najvyšší čas, aby sa zlikvidovali národné správy v živnostenských podnikoch. Ich ďalšia 
existencia nie je len poškodením štátu, ale aj živnostníctva, lebo sa v podnikoch hospodári 
často tak, že to poškodzuje meno čestných živnostníkov. Prideľovanie živnosti nech nie je 
predmetom odmieňania politických zásluh, ale nech tieto zásluhy rozhodujú a sú privilégiom 
len tam, a vtedy, keď ide o uchádzačov, ktorí splnili všetky zákonom určené podmienky. 

Konštatujeme, že otváranie predajní národného priemyslu je vo väčšine prípadov hospodársky 
neodôvodnené, a preto je namierené proti záujmom živnostníctva. Kvalitné výrobky podnikov 
národného priemyslu sa rovnako dostanú na trh prostredníctvom našich živnostníkov, pričom 
aj štát ako daňová výsosť získa výhodnejšie postavenie. 

Pokiaľ ide o snahu generálne zlikvidovať veľkoobchod, odmietame toto úsilie ako 
hospodársky nezdravé. Sme iste za najkratšiu cestu medzi konzumentmi a vyrábateľmi. No 
niekde druh tovaru a spôsob predaja nedovoľuje túto priamu cestu k detailistovi; v takýchto 
prípadoch je funkcia veľkoobchodu potrebná. 

Len tam, kde veľkoobchod neplní túto funkciu, môže prichádzať do úvahy jeho likvidácia. 
Súhlasíme s tým, aby veľkoobchod, resp. zisky medziobchodu neboli tak vysoké, aby 
neodôvodnene zdražovali cenu výrobkov pre konzumentov. Pri usmernenej cenovej politike a 
pri určenej ziskovej marži takéto nebezpečenstvo nehrozí. 

Zdôrazňujeme potrebu systematicky venovať pozornosť výchove nášho remeselníckeho a 
obchodného dorastu. Terajším požiadavkám nevyhovuje organizácia učňovského školstva so 
stránky odbornosti i učebných osnov. Vecné vybavenie ani nespomíname. 

Žiadame oživotvorenie učňovských besiedok, prípadne zmenu ich kuratórií. Vybudovaním a 
odborným vedením učňovských besiedok treba náležito podchytiť výchovu a starostlivosť o 
učňov so stránky spoločenskej, mravnej, zdravotnej, sociálne i stavovskej. 

 

V. 

ODBOROVÉ HNUTIE 

V duchu programu strany konštatujeme, že i v rámci odborového hnutia odmietame 
marxizmus. 

Zisťujeme, že jednotné odborové hnutie sa nespravuje zásadou nadstraníckosťou a dalo sa do 
služieb jednej politickej strany. Preto žiadame čo najrozhodnejšie, aby sa vo vedení a v 
jednotlivých orgánoch jednotného odborového hnutia uskutočnila demokratizácia, ktorá by 
dovoľovala, aby vo vedení a politike odborov rozhodovali demokraticky zvolení zástupcovia 
členstva. Odborové hnutie, zamerané jednostranne politicky a ideovo, nemohlo by splniť 
svoje vysoké poslanie. 

Keby sa nezmenila celková ideová základňa, najmä pokiaľ ide o zdôrazňovanie kresťanského 
a mravného princípu, a nenastalo by úplné odpútanie sa z područia jednej politickej strany, 
bola by Demokratická strana nútená siahnuť po samostatných krokoch ! 

Žiadame, aby sa upustilo v podnikoch od osočovania príslušníkov Demokratickej strany z 
radov robotníctva. Príslušníci Demokratickej strany sú rovnoprávnymi občanmi, a preto majú 
plné právo kandidovať a v prípade zvolenia v závodných radách zasahovať v takom rozsahu, 
ako to dovoľujú platné normy. 



Pokladáme za potrebné, aby sa urýchlene uskutočnila novelizácia zákona číslo 144/1946 Sb., 
a to v tomto zmysle, aby to bolo v súlade s demokratickými princípmi v našom hospodárskom 
a sociálnom živote. 

V hospodárení ÚRO (Ústrednej rady odborov) a SOR (Slovenskej odborovej rady)žiadame 
zaviesť úsporné opatrenia, ktoré zaručia lepšiu podporu členstva v budúcnosti a menšie 
náklady na administráciu. 

Žiadame, aby sa vládne nariadenie číslo 216/46 k dekrétu prezidenta republiky číslo 104/45 
Sb. novelizovalo, a v tom zmysle, že sa pozmení jednostranný a nedemokratický spôsob 
volieb do závodných rád. 

 

VI. 

SOCIÁLNE POŽIADAVKY 

V záujme zvýšenia životnej úrovne pracujúcich vrstiev žiadame venovať osobitnú pozornosť 
otázkam zásobovacím, a to tak potravnými článkami, ako aj priemyselnými výrobkami, najmä 
pokiaľ ide o obuv a šatstvo. 

Pretože máme na zreteli blaho a zdravie všetkých vrstiev národa, nestaviame sa v zásade proti 
zavedeniu sociálneho poistenia pre nové vrstvy obyvateľstva, ale nástojíme na tom, aby sa 
bedlivo skúmala hospodársky únosná hranica. Národné poistenie dotáciami štátu, zvyšovať 
výrobné náklady a nesmie svojím dávkovým systémom predčasne odčerpávať sily z 
pracovného procesu. Ďalej chceme, aby sa v tomto prípade postupovalo demokraticky, so 
súhlasom tých vrstiev, ktorých sa to bude týkať, najmä roľníkov a živnostníkov, a by pri jeho 
uskutočňovaní sa hľadali také formy, ktoré by najlepšie zaručovali splnenie úloh, kladených 
na sociálne poistenie. 

Hľadanie týchto foriem treba zveriť komisiám odborníkov a tangovaných záujmových vrstiev. 
Toto sociálne poistenie treba zaviesť len vtedy, keď budú u nás objektívne predpoklady pre 
to, aby jeho dobrodenia mohol poistenec aj používať , teda, zdravotná služba a zdravotné 
zariadenie budú na takej výške, aby boli v rámci nároku, vyplývajúceho zo skutočnosti 
poistenia, aj pre poistencov včas a v potrebnej miere používateľné. Súčasný stav túto možnosť 
neposkytuje. V rozhodovaní a v správe nech sú úmerne zastúpené všetky zložky poistencov. 

Žiadame ďalej, aby sa v tomto smere už teraz urýchlene prebudovala účasť poistencov a 
zamestnávateľov na správe sociálneho poistenia tak, aby vyhovovala všetkým a nielen 
určitým poistencom prvej a druhej svetovej vojny a tým zabezpečila slušnú rentu miesto 
sľubov, ktorých splnenie sme od začiatku pokladali za iluzórne, najmä pri udeľovaní 
živnostenských listov. 

Pokiaľ ide o riešenie sociálnych problémov štátnych a verejných zamestnancov, ako aj 
robotníkov, žiadame: 

Štátnym a verejným zamestnancom ponechať definitívu, upravenú služobnou pragmatikou, 
lebo len pragmatikálny zamestnanec s pevným existenčným zakotvením môže spravodlivo a 
objektívne posudzovať na jednej strane záujmy občana a na druhej strane záujmy svojho 
zamestnávateľa - štátu. 

Zjednotiť platy štátnych a verejných zamestnancov a mzdami robotníkov v českých krajinách. 
Zjednotením platov umožní sa preslužilým zamestnancom ísť na zaslúžený odpočinok, 
mladším zamestnancom dostať sa do vyšších stupníc a novým uchádzačom dostať sa do 
štátnych služieb. 



Vydať osobitné nariadenie, ktorým by sa aktivovalo ustanovenie §25 platového zákona 
č.103/1926 Sb. o zriadeneckých čakateľoch, čím by sa ich súkromnoprávny pomer po 
vypršaní čakateľskej doby zmenil v pomer verejnoprávny. 

Zaviesť čakateľskú dobu pre kancelárskych úradníkov, vo IV. služobnej triede. Nateraz sa 
táto úradnícka kategória dopĺňa zo zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe, ktorých 
služobné a platové pomery upravuje vládne nariadenie č.113/1926 Sb. Zavedením čakateľskej 
doby tejto zamestnaneckej kategórie znamenalo by aj pozmenenie terajšieho 
súkromnoprávneho pomeru pomocných kancelárskych zamestnancov na verejnoprávny 
/pragmatikálny/ pomer. 

Odstrániť čím skôr bytovú núdzu v našich mestách stavaním obytných domov a 
podporovaním stavieb súkromných rodinných bytov zo strany štátu, najmä v Bratislave, 
keďže nedostatok bytov v pracovnom pôsobisku rušivo pôsobí na výkon služby a vyčerpáva 
zamestnancov aj finančne. Bytovú krízu v Bratislave treba riešiť aj vysťahovaním osôb, 
úradov a podnikov, ktoré môžu byť aj mimo tohto mesta. 

Odstrániť rozdiely medzi reálnou hodnotou platov štátnych zamestnancov a platov v iných 
povolaniach, aspoň do tej miery, aby sa obnovil ich predvojnový pomer s ohľadom na terajšiu 
cenovú hladinu. Vrátenie predvojnovej životnej úrovne štátnym zamestnancom je 
minimálnym predpokladom nestranného výkonu štátnej administratívy a zamedzenia 
korupcie. 

Oslobodiť zamestnancov zväzkov územnej samosprávy od platenia dôchodkovej dane z 
drahotných prídavkov. 

Upraviť vedľajšie služobné požitky štátnych zamestnancov, ako je činovné a náhrada 
výdavkov za služobné cesty, zodpovedne drahotným pomerom, ženatým zamestnancom 
priznať príspevok na manželku, a to aspoň vo výške výchovného. 

Dovolenky na zotavenie pre všetky kategórie zamestnancov upraviť aspoň na 14 dní v roku a 
zo služobných dôvodov nevyčerpané dovolenky osobitne honorovať. 

Upraviť odpočivné požitky zodpovedne k terajším drahotným pomerom a jednotne upraviť 
služobnú dobu na 35 rokov u všetkých kategórií zamestnancov. Pri odchode zamestnancov na 
odpočinok ponechať im aspoň polovicu činovného a priznať pohrebné aj pre vdovy po 
penzistoch. 

Normatívne upraviť podmienky povyšovania štátnych zamestnancov a vydať smernice o 
prekladaní zamestnancov na iné služobné miesta, pričom nech sa berie zreteľ na umožnenie 
školenia detí v sídle služobného pôsobiska dotyčného zamestnanca. 

Priznať prídavky tým zamestnancom, ktorí pre bytovú núdzu v mestách dochádzajú do práce 
vlakom a inými dopravnými prostriedkami z vidieka. 

 

 Z archívu autora 

 

 

 
Dokument č. 109 

Prejav poslanca za KSS K. Bacílka v Ústavodarnom národnom zhromaždení z 10. júna 
1947 v ktorom útočil na Demokratickú stranu 
 


