
Gergelčík Štefan, člen ÚV 

Gerek Ľudevít, člen ÚV 

 D e l e g á t i 

Pavel Bolko, Kornel Káres, Lojzo Čušiak, Pavol Vinholtz, František Gella, František Jáneček, 
Ján Gríger, Jozef Tkáč, Ján Parobok, Pavol Deák, Ján Haviar, Ján Náhlik, Paškaj Ján,  Ján 
Gašpar, Jozef Kružliak,  Ján Mystrík, Daniel Chladný, František Bantoš, Michal Masaryk, 
Michal Schotzer, Ján Slaninka,  Štefan Povare, Jozef Jamrich,  Jozef Ertl, Jozef Šarina, Ján 
Urda, Bertin Kolárik, Rudolf Jakub, Ján Kubačka, Jaroslav Čelko, Július Novotný, Jozef 
Šublík, Tomáš Mikuš, Jozef Hagara, Alex. Kiršner, Štefan Kubík, Oldrich Najvirt, Bohuslav 
Majzlík, Jozef Kubaška, Frant. Zány, Ján Moravanský, Eduard Klešť, Januba Jozef, Ján 
Zverko, Jozef Buhúň, Michal Vágner, Jozef Hamaš, Ján Pecušák, Ladislav Sabo, Bedřich 
Tásler, Ludevít Kučera, Michal Kytel, Rudolf Žídek, Ernest Vronský, Ján Petrík, Džubák Ján, 
Lukáč Matejovič, Ludevít Klest, Štefan Kundek, Valent Svitok, Bernert Kotrč, Michal Giač, 
Gejza Lacko, Štefan Trstenský, Karol Klobušický, Albert Brnčál, Štefan Kedžuch, Ján 
Holubica, Ľudevít Pramuka, Július Škott, Ľudevít Gerek, Ľudevít Skokňa, Pavel Daniš, Jozef 
Pastorek, Ján Meliška, Ľudevít Gmar, 

 

Slovenský národný archív Bratislava, f. Úrad Predsedníctva Slovenskej národnej rady, kart. 
118, inv. č. 120. 

 

Dokument č. 117 

List Predsedníctva KSS tajomníkovi DS R. Fraštackému o výhradách KSS voči 
niektorým predstaviteľom DS 

 

Predsedníctvo DS 

do rúk úradujúceho generálneho tajomníka p.(ána) R. Fraštackého. 

 

Predsedníctvo KSS po skúmaní výsledkov práce zvláštnej 

komisie NF ustanovenej dňa ............., ktorej určením bolo vyšetriť činnosť niektorých 
poslancov Demokratickej strany z hľadiska štátneho a národného, prišlo k záveru, že v 
dôsledku formálneho postupu, ktorý v spomenutej komisii si vynútil zástupca DS, táto 
komisia nebude v stave splniť svoje poslanie ani pokiaľ ide o čas, ani pokiaľ ide o vynášanie 
politického stanoviska. Naše predsedníctvo rozhodlo sa preto obrátiť sa priamo na vedenie 
Demokratickej strany, aby uvážilo námietky vznesené z našej strany a vyvodilo z nich 
príslušné závery. 

Vzhľadom na toto stanovisko, predsedníctvo našej strany, prejavili naši zástupcovia na 
zasadnutí NF dňa ........ 

súhlas s návrhom Vašich zástupcov, aby bola zastavená činnosť zvláštnej komisie NF a aby 
vedenie KSS predložilo príslušný materiál priamo vedeniu DS. 

Na základe týchto rozhodnutí predkladáme vedeniu DS námietky zatiaľ proti týmto osobám: 

I. Dr. Jám Kempný, generálny tajomník DS a poslanec ÚNS. Predsedníctvo KSS dovoľuje si 
upozorniť Vás na tieto skutočnosti: 



l. V predmníchovskej republike bol menovaný verejne činný ako jeden z reprezentantov 
vysokoškolskej mládeže, organizovanej v HSĽS, ktorá - ako známo - stála pod vplyvom 
politiky protifašistického a separatistického krídla HSĽS. V tomto duchu nieslo sa aj 
účinkovanie Dr. Kempného. Tak napr. v r. 1938, teda už v čase zvýšeného ohrozenia 
Republiky exponoval sa v Žiline v mene ľudáckych akademikov proti usporiadaniu verejnej 
manifestácie Za obranu Republiky proti domácemu a zahraničnému fašizmu. Za slovenského 
štátu Dr. Kempný nepodnikol nič, čím by korigoval svoj postoj v r. l938, ale práve naopak, 
vyvíjal intenzívnu činnosť v intenciách fašistického režimu tzv. slovenského štátu a jeho 
nemeckých protektorov. 

2. V rokoch 1938 a 1939, keď vedenie HSĽS vyvíjalo činnosť, smerujúcu na rozbitie ČSR, 
Dr. Kempný udržiaval tesné osobné a politické styky s vedúcimi organizátormi týchto 
protifašistických úkladov. Tak najmä Dr. Kempný bol jedným z osobných tajomníkov Karola 
Sidora. O tom, akú dôveru požíval Dr. Kempný vo vedúcich kruhoch HSĽS, svedčia jeho 
styky s celým radom jej vedúcich činiteľov a najmä tiež jeho priama spolupráca s 
prezidentom tzv. slovenského štátu Dr. Jozefom Tisom. 

Vďaka dôvere, ktorej sa tešil Dr. Kempný vo vedúcich kruhoch HSĽS, dostal sa napriek 
svojej mladosti a napriek nedostatku skúseností na veľmi exponované miesta v hospodárskom 
živote. Dr. Kempný stal sa tajomníkom Lesníckej a drevárskej ústredne, hlavným tajomníkom 
Zväzu drevárskeho hospodárstva a členom správnych rad, resp. dozorných výborov týchto 
spoločností: OFFA, Industria, Zväz pražcárov, Dredoma, BUS. 

Vo funkcii referenta, resp. tajomníka lesníckej a drevárskej ústredne zúčastnil sa Dr. Kempný 
na početných rokovaniach s nemeckými firmami o vývoze dreva do Nemecka. V tejto funkcii 
Dr. Kempný spolupôsobil na tom, že zo Slovenska bolo vyvezené do Nemecka, včetne 

bývalého Protektorátu ročne asi 1.500.000m3 dreva, čím prispel k ťažkému hospodárskemu 
poškodeniu Slovenska a k napomáhaniu vojenského úsilia nemeckej ríše. Je charakteristické, 
že predseda spomenutej ústredne, Ing. Koloman Kosliar, s ktorým Dr. Kempný čo najužšie 
spolupracoval, ušiel pred ČA (Červenou armádou) do Nemecka. Vo funkcii referenta, resp. 
hlavného tajomníka Lesníckej a drevárskej ústredne, udržiaval Dr. Kempný pravidelný styk s 
lesným atašé nemeckého vyslanectva Dr. Františkom Nechselbergerom a jeho zástupcom Ing. 
Botteom. Dr. Kempný bol tiež aktívne činný na kurzoch nemecko - slovenskej spoločnosti. 
Dr. Kempný nepodnikol nijaký krok na nadviazanie stykov Dr. Kempný nepodnikol nijaký 
krok na nadviazanie stykov s činiteľmi, pracujúcimi za obnovenie ČSR. Podzemné hnutie, 
namierené proti slovenskému štátu, ani priamo ani nepriamo nepodporoval a nepretržite od 
počiatku do konca verne slúžil hospodárske i politicky fašistickému režimu tzv. slovenského 
štátu. 

3. Keď vypuklo Slovenské národné povstanie, mal Dr. Kempný možnosť aspoň čiastočne 
odčiniť svoju aktívnu spoluprácu s režimom a s Nemcami a zapojiť sa do boja proti 
nemeckým okupantom a ich pomáhačom. Túto možnosť mal Dr. Kempný tým viac, lebo v 
čase, keď povstanie vypuklo, nachádzal sa na povstaleckom území v Žiline. No Dr. Kempný 
nielen, že sa nezapojil do povstania, ale ušiel z povstaleckého územia do Bratislavy, ktorá 
bola obsadená Nemcami, aby tam pokračoval v spolupráci s fašistickým režimom a s 
nemeckými okupantmi. Tým sa Dr. Kempný dopustil zbabelej zrady na slovenskom 
národnom povstaní. No, nielen to. Dr. Kempný neuposlúchol mobilizačnú vyhlášku zo dňa 1. 
septembra 1944 do povstaleckého vojska, ktoré bolo súčiastkou československej brannej 
moci. Tým sa Dr. Kempný - dnes generálny tajomník DS - dopustil zločinu dezercie. 

4. Pre dnešnú politickú činnosť Dr. Kempného v rámci DS veľmi príznačné je úsilie určitej 
skupiny HSĽS, na ktorom aktívnu účasť bral aj Dr. Kempný najmä v zimných a jarných 
mesiacoch 1945 roku. V tomto čase zgrupovala sa v Bratislave skupina poväčšine mladých 



príslušníkov HSĽS, pozostávajúca z týchto ľudí: Dr. Ferdinand Ďurčanský, Dr. Staško, Dr. 
Mikula, Dr. Ježo, Ing. Ľudovít Lednár, Kosorín, Paučo, Macek Dr. Kempný a iní. Táto 
skupina vyvíjala činnosť v 2 smeroch: 

a./ ideová a organizačná príprava zjazdu mladej autonomistickej generácie, ktorý sa konal v 
Piešťanoch dňa 15. júna (19)45, na ktorom bolo zaujaté ostré stanovisko proti partizánom, 
proti červenej a československej armáde, proti obnoveniu Československej republiky, za 
slovenský štát a za intenzívnu spoluprácu s nemeckými vojskami a s nemeckou ríšou; 

b./ organizačné a politické prípravy pre prípad porážky nacistického Nemecka. 

Povšimnime si tejto činnosti uvedenej skupiny, dirigovanej najmä Dr. Ferdinandom 
Ďurčanským, ktorý dnes stojí na čele zahraničnej akcie za rozbitie Československej republiky. 
Na početných poradách, ktoré sa konali, v januári, februári a marci 1945 roku v byte dr. 
Ďurčanského, Dr. Kempného a iných sa podrobne debatovalo o tom, ako sa zariadiť v tom 
prípade, ak nacistické Nemecko bude porazené. Spomenutá skupina vypracovala pre tento 
prípad svoju politickú platformu. Generálnou devízou tejto platformy bolo, aby ľudácki 
exponenti aj po porážke nacistického Nemecka všemožne sa snažili zabrániť obnoveniu 
Československej republiky a vyvinuli doma i v zahraničí intenzívne úsilie za udržiavanie 
slovenského štátu. V páde, ak by sa neporadilo túto maximalistickú požiadavku presadiť 
hneď, malo sa všetko pripraviť pre rozhodnú akciu, ktorá mala byť zahájená v príhodnej 
medzinárodnej i vnútropolitickej situácii. Pritom Dr. Durčanský a jeho skupina pripisovali 
veľký význam jednak rozporom medzi západnými veľmocami a Sovietskym zväzom a jednak 
priostreniu česko-slovenského pomeru. Tomu primerane boli aj vypracované smernice, aby v 
páde, ak bude obnovená Československá republika, ľudácki činitelia využili všetky 
prostriedky k stupňovaniu rozporov medzi Čechmi a Slovákmi ak vyprovokovaniu nového 
pročeského boja na Slovensku. 

Na uvedených poradách boli urobené aj príslušné organizačné opatrenia. Bolo rozhodnuté o 
tom, ktorí príslušníci tejto skupiny majú emigrovať do zahraničia a ktorí majú v zmysle už 
charakterizovaných smerníc pracovať doma. Takýmto spôsobom mala byť koordinovaná 
zahraničná i domáca akcia, ktorej konečným cieľom je rozbitie Československej republiky a 
obnovenie slovenského štátu. 

Dr. Kempný - t. č. generálny tajomník DS - sa aktívne zúčastnil na týchto prácach 
namierených proti Československej republike. 

5. Dr. Kempný v septembri 1944 roku utiekol zo Žiliny pred slovenskými povstalcami, tak v 
máji l945 roku utiekol pred osloboditeľskou ČA (Červenou armádou)z Bratislavy. Činnosť 
Dr. Kempného po oslobodení plne potvrdzuje, že pracuje v intenciách smerníc, 
charakterizovaných v bode 4. Dr. Kempný udržiaval a udržuje pravidelný kontakt so skupinou 
ľudácky činiteľov v pozadí stojacou /poslancov bývalého snemu a iných exponovaných ľudí/ 
a vykonáva príkazy tejto skupiny, podozrivej so spolupráce s protištátnym podzemím a 
protištátnou akciou dr. Ďurčanského v zahraničí. 

Z poverenia tejto politickej skupiny zúčastnil sa Dr. Kempný pokusov o utvorenie novej 
politickej strany a z poverenia tejto skupiny zaujal podľa dohody zo dňa 6. apríla miesto 
generálneho tajomníka v DS. Dr. Kempný dostáva z tejto skupiny pravidelné pokyny, ako má 
vystupovať, aké stanovisko má zaujímať a aké požiadavky má presadzovať vo vedení DS. 
Spomenutá skupina sleduje cieľ dobyť na základe dohody katolíkov s vedením DS zo dňa 6. 
apríla vedúce a rozhodujúce pozície v DS a použiť v príhodnej situácii medzinárodnej i 
vnútropolitickej Demokratickú stranu ako nástroj na nastolenie realizačného režimu na 
Slovensku a na odtrhnutie Slovenska Republiky. Ako ďaleko siaha táto spolupráca Dr. 
Kempného a reprezentantmi uvedenej ľudáckej skupiny, o tom napr. svedčí taká okolnosť, že 



článok, ktorý bol uverejnený v ČASE 11. mája 1946 s nadpisom "Aby bolo jasno na všetky 
strany", podpísaný Dr. Kempným, bol predmetom diskusie v úzkom kruhu uvedenej ľudáckej 
skupiny a že na definitívnom štylizovaní tohoto článku sa aktívne zúčastnil bývalý šéf tlače 
HSĽS Dr. Kružliak. Podľa príkazov tejto skupiny sa dr. Kempný tiež aktívne zúčastnil na 
akcii, ktorej cieľom je záchrana bývalého prezidenta Dr. Tisu, pričom Dr. Kempný osobne 
viedol rokovanie o tom, kto má byť obhajcom Dr. Tisu a ako obstará príslušný obnos pre 
obhajcu Dr. Tisu. 

Za týchto okolností neudivuje, že celá predvolebná činnosť Dr. Kempného niesla sa v duchu 
ľudáckom a že vo vyše - spomenutom článku sa verejne hlásil svojej ľudáckej minulosti, ba 
vyhlásil, že je hrdý na to, že je ľudákom. Keď Vám pripomíname tieto skutočnosti, 
vzťahujúce sa na činnosť a poslanie Dr. Kempného, vyslovujeme presvedčenie, že vedenie 
Demokratickej strany ich bude svedomie skúmať a vyvodí z týchto skutočností patričné 
závery. Prosíme, aby ste uvážili, či je možné, aby v našej oslobodenej Republike funkciu tak 
zodpovednú, ako je funkcia generálneho tajomníka Vašej strany a funkciu poslanca ÚNS 
zastával človek, ktorý počas celého slovenského štátu verne slúžil fašistickému režimu a 
nemeckým okupantom, ktorý ani prstom nepohol pre podporu partizánov a ilegálnych 
bojovníkov, ktorý utiekol pred povstalcami a dopustil sa zločinu vojenskej dezercie, ktorý 
utiekol pred ČA (Červenou armádou) a ktorý dnes verejne sa hlásiac k svojej ľudáckej 
minulosti koná podľa intencií a príkazov tých, ktorým ide o rozbitie ČSR. 

II. Dr. Miloš Bugár, generálny tajomník DS a poslanec ÚNZ, o ktorom si dovoľujeme 
pripomenúť toto: 

l. Dr. Miloš Bugár bol v predmníchovskej republike generálnym tajomníkom Mičurovej 
ľudovej strany a v tejto funkcii viedol na jeseň 1938 roku rokovania s vedúcimi činiteľmi 
HSĽS, ktorých výsledkom bolo splynutie Mičurovej ľudovej strany s HSĽS. Takýmto 
spôsobom Dr. Bugár sa aktívne zúčastnil na akcií, ktorej cieľom bolo zavedenie fašistického 
režimu na Slovensku a ďalším cieľom bolo rozbitie ČSR. 

2. Za slovenského štátu Dr. Bugár bol riaditeľ zasielateľskej spoločnosti Intercontinentál v 
Bratislave, ktorá slúžila nemeckému vedeniu vojny a bola majetkom nemeckých 
Reichsbahnen. V tejto funkcii, ktorú Dr. Bugár výdatne použil na svoje osobné obohatenie, 
vykonával účinné služby nemeckým hospodárskym miestam. 

Za slovenského štátu Dr. Bugár nebol v kontakte so žiadnou skupinou, ktorá bojovala proti 
režimu za obnovenie Československej republiky a podzemné oslobodzovacie hnutie ani 
priamo, ani nepriamo nepodporoval. O jeho politickom postoji svedčí dopis tohoto znenia, 
ktorý adresoval šéfovi propagandy. Tido J. Gašparovi: 

 Slovutný pán Tido J. Gašpar, šéf propagandy v Bratislave. 

 Slovutný a milý priateľ! Dovoľ, aby k veľkému počtu úprimných pozdravov pripojil i moje 
skromné blahoželanie k Tvojmu vymenovaniu za vyslanca a šéfa propagandy. 

Boh všemohúci nech Ti dá hojnosť sily a zdaru v tomto zodpovednom a ťažkom úrade, 
pomocou ktorého budeš konať neoceniteľné služby slovenskému národu a ideám národno-
socialistickým. Prajúc ešte raz všetko dobré, ostávam Ti vždy k službám a celkom oddaným s 
pozdravom  Na stráž! 

 Dr. Bugár v. r. 

 

3. Predvolebnú kampaň viedol dr. Bugár v duchu ľudáckom, namierenou proti novej ČSR. Na 
verejnom zhromaždení DS v Zbehoch pri Nitre 7. mája 1946 vychvaľoval pomery za tzv. 



slovenského štátu a najmä zastával stanovisko, že to nebol žiaden tzv., ale že to bol skutočný 
nezávislý štát. Obrana dr. Bugára, uverejnená v ČASE zo dňa 15. júna 1945 v článku 
"Zákerné útoky proti katolíckym činiteľom DS" je len chabým pokusom o útek od 
zodpovednosti a obsahuje nepravdivé vylíčenie priebehu onej schôdze, ako o tom svedčia 
mnohí očití svedkovia, najmä i početní príslušníci DS. 

Domnievame sa, že nie je zlučiteľné s duchom slovenského národného povstania a s duchom 
obnoveného československého štátu, aby z poverenia vládnej strany zastával tak dôležité 
miesto človek, ktorý sa v 1938 roku zaslúžil o posilnenie Hlinkovej ľudovej strany, ktorý za 
celého trvania slovenského štátu hospodársky kolaboroval s nemeckými okupantmi, ktorý ani 
najmenšiu pomoc neposkytol pracovníkom domáceho i zahraničného odboja, ktorý sa za 
slovenského štátu hlásil k ideám národnosocialistickým a ktorý i v obnovenej 
Československej republike vychvaľuje pomeru za tzv. slovenského štátu. 

III. Dr. Ján Staško, ktorý bol imunitným výborom národného zhromaždenia vydaný trestnému 
stíhaniu a ktorý sa t. č. nachádza vo väzbe. 

Keď v zmysle uznesenia NF zo dňa ...........predkladáme vedeniu DS námietky zatiaľ proti 
trom, v tomto liste uvedeným exponovaným činiteľom DS, dovoľujeme si poukázať na obsah 
početných proklamácii NF a najmä na poslednú proklamáciu NF zo dňa 2. júla 1946, v ktorej 
sa hovorí: 

"Vyhlasujem, že vykonáme všetko, aby naše ľudové súdnictvo čo možno v najkratšom čase 
splnilo svoje poslanie a aby náš verejný život, naša armáda, celý štátny aparát a cirkev boli 
skutočne očistené od zradcov, kolaborantov a fašistických elementov, nech sú ony toho času 
organizované v hociktorej strane a nech zaujímajú hocijakú, trebárs aj najvyššiu funkciu v 
politickom, hospodárskom a cirkevnom živote a aby sa proti nim vyvodili najprísnejšie 
dôsledky". 

Vyslovujúc nádej, že vedenie DS bude sa pri riešení týchto prípadov správať tu citovanou 
proklamáciou NF, stvrdenou slávnostnými podpismi predstaviteľov DS a že zo skutočností, 
uvedených v tomto našom liste vyvodí príslušné závery. 

 Ostávame s prejavom úcty 

 

 Slovenský národný archív Bratislava, f. Demokratická strana  II., č.47 

 
Dokument č. 118 

Zápisnica komisie Predsedníctva Demokratickej strany, napísaná v Bratislave dňa 1. 
septembra 1947 vo veci vyšetrenia obvinení, týkajúcich sa poslanca Dr. Jána Kempného, 
generálneho tajomníka DS, ktoré boli prednesené na schôdzi Národného frontu Čechov 
a Slovákov v  Prahe dňa  11. júna 1947. 
 
Prítomní: 
Dr. Jozef Lettrich, predseda DS, 
Andrej Cvinček, podpredseda DS, 
Dr. Fedor Hodža, generálny tajomník DS, 
Dr. Štefan Kočvara, členovia komisie, 
Mária Sklenicová, zapisovateľka. 
 
Dostavivší sa posl.(anec) Dr. Ján Kempný, generálny tajomník DS,. narodený dňa 19. IX. 
1912 v Žiline, prísl.(ušný) do Žiliny, čsl.(československý) štátny občan, rím.(sky) kat.(olík), 


