
Včera se sešlo v Praze užší vedení DS. Účastnili se Lettrich, Ursiny, Pietor a ostatní ministři. 
Jednali o posledních událostech kolem Obucha a Ursínyho. Ursíny je úplně zničen. K 
žádnému závěru nedošli. 

DS však přiskakují na pomoc národní socialisti, kteří prý mají na spravedlnosti nějaký 
materiál od slovenských soudu z doby tzv. Slovenského státu, který prý kompromituje 
Husáka ba i Ďuriše, a hodlají s nim zahájiti protiútok proti obuchiáde. 

Archív Ministerství vnitra České republiky, f. 2M, č. 12828 

 

Dokument č. 124 

Udalosti okolo ministrov vo vláde za Demokratickú stranu v októbri 1947 

 

Materiál: Dění kolem ministrů DS v Praze, 

7. října 1947 

Ministerská rada se 30. záři zabývala prohlídkou kabinetů u náměstka předsedy vlády J. 
Ursínyho. Ursíny se prudce ohrazoval proti přehlídce a kvalifikoval ji jako porušení 
poslanecké imunity. Mnohem agresivněji protestovali dr. Zenkl a ministr Hála.. Sociálně 
demokratická strana odmítla tento postup 29. v Praze v Lidovém domě. Katolické křídlo 
chtělo využíti tohoto incidentu k získání ústupků v prospěch katolického křídla. 

Útok na dr.Pietora, který byl učiněn v Hlasu práce, zmínkou o jeho římské cestě, se pokládá 
za náznak jeho záměru státi se náměstkem předsedy vlády. Dementi, které podal dr. Pietor 
prostřednictvím Československé tiskové kanceláře, sice odpovídá informacím, které o této 
cestě bylo možné získati o jeho návratu z Říma, ale nebudou patrně účinné. Ostatně jedna ze 
zatčených úřednic Ursínyho kabinetu Valérie Cifridesová, je známa jako Pietorova milenka. 

Zmínka o římské cestě Pietorove se ostatně také vykládá jeho útok na šéfa jeho kabinetu dr. 
Vilímskeho, který s dr.Pietorem byl v Římě a organizoval vlastně jeho návštěvu v Římě a také 
v Londýně a v Bruselu. Vilímsky také patrně mluvil s lidmi, s nimiž nechtěl nebo nemohl 
mluvit Pietor... 

Útok proti Vilímskemu chtěl zahájit Dr. Ivan Horváth obviněním, že Vilímsky mluvil s 
Prídavkem v Londýně. Ve zmíněném dopise sděluje Pietor, ze Vilímsky skutečně za svého 
londýnského pobytu mluvil se slovenským iredentistou Petrem Prídavkem, že to ministrovi 
hlásil a ministr po návratu z Londýna mu nařídil, aby to hlásil příslušnému odboru 
ministerstva vnitra se stížnosti, že londýnské velvyslanectví ubytuje návštěvníky z ČSR v 
hotelu, kam mají přístup slovenští iredentistickí emigranti... 

Mezi ministerskými kandidáty, které po sjezdu bude chtíti DS vyměniti za své zástupce ve 
vládě, je znovu uváděn ing. Styk, který prý nejlépe plnil dohodu mezi katolíky a evangelíky 
ve straně. Ing Styk je znám svým neúprosným prosazováním požadavků strany. 

Archív Ministerství vnitra České republiky,  a. j. 310 - 71 - 5  

 

 
Dokument č. 125 

Zápisnica z Predsedníctva KSS z 11. októbra 1947 o ďalšom postupe KSS v jeseni 1947. 
 

Z á p i s 



zo zasadnutia Predsedníctva KSS zo dňa 11. X. 1947. 
 
Prítomní: Široký, Bašťovanský, Ďuriš, Dr. Šoltész, Dr. Husák, Holdoš, Zupka, Valachovič, 
Dr. Friš, Dr. Bránik, Dr. Púll, Dr. Bezek, Šefránek, Dr. Falťan. 
 
Program: 1. Ďalší postup strany. 
referent s. Široký 
 
Uznesenia: 
1./ Naďalej ostrie namieriť proti sprisahancom a rozvratníkom. Proti DS len v takej forme, že 
kryje sprisahanie. 
2./ Cieľom kampane je pozmeniť celú politickú štruktúru Slovenska, t. j. zloženie Zboru 
povereníkov a iných orgánov ľudovej moci. V súvislosti s ďalším vyšetrovaním usilujeme sa:  
a/ o vylúčenie DS z vlády, alebo 
b/ o to, aby boli kladené podmienky pre účasť DS vo vláde, alebo 
c/ o jej rozpustenie 
3./ Spôsob ďalšej akcie: 
Stupňovať ľudové hnutie za očistu, za poriadok v zásobovaní, za novú roľnícku politiku. 
4./ Vyvolať iniciatívu na závodných schôdzkach na zvolanie zjazdu závodných rád, ku ktorej 
sa pripoja odbojové zložky a roľníci. 
5 Už v utorok na manifestácii v Trnave žiadať odstúpenie povereníka Ing. Fillu4. Túto 
požiadavku stavať v závodoch, na prejavoch atď. 
6 V odbore justície: 
Preskúmať, či sú dané možnosti, aby sme žiadali zriadenie štátneho súdu, ktorého predsedom 
a jedným prísediacim by boli členovia KSS. Ak to nie je možné, presadiť v Zbore 
povereníkov, aby na základe zákona 320/1940 boli zriadené tzv. „politické senáty“, členmi 
ktorých by boli odbojoví pracovníci. Presadiť, aby bol na štátnom zastupiteľstve určený štátny 
zástupca pre delikty podľa zák. na ochranu Republiky a  aby bol určený spoľahlivý 
vyšetrujúci sudca pre protištátne delikty. 
7 Oslavy 28. októbra usporiadať, ako veľké manifestačné prejavy za Republiku a proti 
sprisahancom. Zistiť u s. Novomeského, či môžu manifestácie usporiadať osvetové rady len 
na základe pokynov Povereníctva školstva. V tom prípade by na každej manifestácii rečnil len 
osvetový inšpektor na základe jednotných osnov PŠO (Povereníctva školstva a osvety)a 
zástupca armády. Národné výbory sa uznesú podľa direktívy Povereníctva vnútra, ktorú 
máme presadiť, na slávnostnej deklarácii vernosti Republike. 
8 V otázke Sedliackej banky uverejníme až výsledky zákroku Ministerstva financií. 
9 Každý poslanec sa povinne zúčastní na zasadaní ÚNZ v utorok a v stredu. Sekretariát pošle 
mimobratislavským poslancom telegramy. 
 
SNA Bratislava, f. ÚV KSS, Predsedníctvo, kart. 788. 
 
 

Dokument č. 126 
Tlač. č. 838 Ústavodarného národného zhromaždenia, so správou imunitného výboru o 
žiadosti OĽS v Bratislave o vydanie poslanca J. Stašku zo 14. októbra 1947 
 
 

838. 
Zpráva 

                                                           
4 V roznych dokumentoch sa píše rôzne Filo – Fillo. 


