
výboru imunitního 
o žádosti okresního soudu lidového v Bratislavě 

za souhlas s trestním stíháním poslance dr. Jozefa Staško. 
(Trestný čin podle § 3, lit. a) a b) nařízení č. 33/1945 Sb. n. SNR ve znění vyhlášky č. 

58/1946 Sb. n. SNR). 
Okresní lidový soud v Bratislavě na návrh obžaloby při okresním lidovém soudě v Bratislavě 
podal žádost ze dne 8. července 1947, č. j. Tlud 351/46-53, za souhlas s trestním stíháním 
poslance dr. Jozefa Staško pro okolnosti, že 
1. po 14. březnu 1939 ve Francii obhajoval existenci slovenského státu, že po návratu na 
Slovensko r. 1939 navštívil dr. Jozefa Tisu, dr. Ferdinanda Ďurčanského, Alexandra Macha a 
jiné lidi a když od nich dostal patřičné pokyny k práci, vrátil se nazpět do Francie a tam 
obhajoval existenci slovenského státu a její vedoucí osobnosti, 
2. jako člen československé zahraniční armády po kapitulaci Francie mezi Slováky ve 
vojenském táboře veřejně propagoval ideu slovenského státu, vychvaloval dr. Jozefa Tisu a 
jiné přední činitele slovenského státu, jakož i umožnil vojákům poslech projevu dr. Vojtěcha 
Tuky, 
3. po návratu z Francie v březnu a dubnu 1941 v Bratislavě vyzradil bývalému ÚŠB v 
Bratislavě údaje o činnosti československého zahraničního odboje, o sestavě a členech vlády 
v zahraničí, o spojení zahraničního odboje se Slovenskem, o postupu útěku osob z Čech do 
zahraničí, o útěku evangelického faráře Jána Michálka, o návštěvě Jána Michálka u 
evangelických biskupů, o způsobu přepravy vojáků z Polska do zahraničí, o různých činitelích 
zahraničního odboje, čímž poskytl německé zpravodajské službě cenné vědomosti o 
československém zahraničním odboji, 
4. způsobil, že učitel Peter Kožúrko a Vladimír Mataysovský byli zatčeni a žalářováni a 
evangeličtí biskupové dr. Samuel Osuský a Vladimír Čobrda vyslýcháni. 
Tato činnost zahrnuje v sobě napomáhání činnosti domácích zrádců, poškození 
osvobozeneckého boje slovenského národa a způsobení protiprávní újmy jiných osob pro 
politickou příslušnost.  
Imunitní výbor navrhuje, aby ústavodárné Národní shromáždění ve smyslu § 24 ústavní 
listiny dalo souhlas k trestnímu stíhání poslance dr. Jozefa Staško. 
 

V Praze dne 14. října 1947. 
                              Dr. Vagaský v.r.                                                                  Dr. Bartuška v. r. 
                                     predseda                                                                              spravodaj 
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Dokument č. 127 

Správy agenta V - 101 o situácii v Demokratickej strane v októbri 1947 

 

                                                                                       Ministerstvo vnitra 15. října 1947 

 

Pan Klement Gottwald 

předseda vlády republiky Československé 



Praha 

 

Předmět: Situace v DS - zpráva 

V příloze dovoluji si zaslat správu o situaci v D.S. 

                                                            Za ministra: 

                                      plk. gšt.(generálního štábu) Frant. Janda 

 

Dne 14. října 1947 odpoledne podal agent V - 101 tuto správu: 

„Od Obtuloviče dostal ve 13.30 zprávu, že Kempný pod dojmem jednání o jeho vydání ztratil 
nervy  a prohlásil, že uprchne do ciziny... 

Pietor, který se příliš angažoval za Kempného, vidí, že dnes ve vládě přestřelili. Spoléhal 
příliš na čestné slovo Kempného, že je nevinen, je ochoten se od Kempného ihned distancovat 
a odmítnout jeho obhajobu. Arcibiskup Kmeťko sám Pietora varoval, aby se za Kempného 
příliš neexponoval a obětoval jednotlivce za celek. Pietor má teď dojem, že Kmeťko měl o 
činnosti Kempného nějaké tušení. 

Tah se Stranou slobody, navrhovaný Pietorem je pouhým gestem. Ví dobře, že k sloučení D.S 
a S.S.(Strany slobody) nemůže nikdy dojíti, jež to ve Straně slobody jsou i lidé pána 
prezidenta. Bylo to pouze gesto vůči biskupům, aby ukázal, že katolická věc sjednocení mu je 
nade všecko. 

V D.S. je po dnešním jednání o vydání Kempného a Bugára naprostý zmatek. O národních 
socialistech  se vyslovují poslanci D.S, že je to h...o strana, že na ně není vůbec v ničem 
spolehnutí a že zrazuje D.S. v nejkritičtějším momentu. 

V D.S. dnes byla taková situace, že to vypadalo na rezignaci samého Ursínyho. Ursíny prý 
však byl dnes přijat pánem předsedou vlády a vrátil se odtud posílen a rozhodný. 

 

                                                                                        Přísně tajné ! 

V - 101 podal dne 14. 10. 1947 tuto zprávu: 

V sobotu se konaly porady v Bratislavě, zúčastnili se jich min. Pietor, povereník Kvetko, 
místopředseda Fraštacký, dr. F. Hodža, dr. P. Zaťko. Potom odpoledne se pokračovalo v 
poradách v Nitře, kde dr. Vilímskij5 jednal s biskupem Nečeyem a s tajemníkem arcibiskupa 
Beňuško, kdežto ministr Pietor s p. arcibiskupem Kmeťko a biskupem Nečeyem. K večeru dr. 
Vilímskij odjel do Banské Bytrice, kde se radil s biskupem Škrábikem. Porady s biskupy 
začínaly s poukazem na dvě skutečnosti: 

a/ že nelze počítali s válkou a že je nutné, aby slovenští katolíci odmítali veškeré protistátní 
kombinace. 

b/ že vyšetřování bratislavského spiknutí nevede k nějakému generálnímu útoku na vyšší 
hierarchii a na katolickou církev, ba ani nesměřuje proti účasti katolíků v D.S.. Lze - li mluviti 
o nějakém „tažení“ pak je to snad tažení proti agrárnímu křídlu D.S., které je náhodou téměř 
totožné s křídlem luteránským. 

Celkové výsledky lze hodnotit takto: 

                                                           
5 Aj toto meno sa píše rôzne v rôznych dokumentoch – Vilímsky, Vilímský, Vilimskij. 



1/ Biskupové souhlasí s případným stornováním dohody mezi katolíky a D.S., bude - li příští 
vedení D.S. postupovati vůči katolíkům spravedlivě a nevytlačovali je ze všech pozic ve 
prospěch luteránů. 

2/ Biskupové jsou ochotní v té či jiné formě dáti pokyn kněžstvu, aby se zdrželo veškeré 
politické činnosti (vyjma kanoníka Cvinčeka). Kázání se odpolitizují, bude připomenuta 
nezbytnost naprosté věrnosti státu. Naproti tomu biskupové dobře nemohou vydati pastýřský 
list ve věci maďarských přestěhovalců, poněvadž v případě nějakého i mezinárodního 
vyšetřování byli by těžce desauováni. 

3/ Biskupové s uznáním berou na vědomost rozhodnutí ministra Pietora hájit až do krajnosti 
poslance Kempného. 

4/ Počítají s nutnosti organizace jakéhosi předzjezdu, který by zabezpečil na zjezdě D.S. 
většinu pro skupinu min. Pietora a Fraštackého. 

5/ Považují za nutné, aby v dalším min. Pietor vyzval Stranu slobody ke sloučení a smíření s 
D.S. 

6/ Budou souhlasiti s těmi změnami ve sboru poveřeníků a ve vládě, které bude nutné provésti 
a s tím, že v budoucnosti mají býti na odpovědné funkce katolíci a třebas nezkušení a mladí, 
ale naprosto nezatížení a věrní státu. 

Z porad mezi Pietorem, Fraštackým a ostatními jeví se zatím nasledující obraz změn: 

1. Povereník Fillo musí co nejdříve odstoupiti z povereníctva výživy. Povereníkem výživy 
stal by se nejspíše Stanek z Plánovacího úřadu. Demise Fillova byla presidiem D.S v pondělí 
také přijatá. 

2. Šéfredaktor Času Hušek odstoupí vůbec a zůstane jen poslanec - bude se to přejednávati na 
dalších poradách. 

3. Belluš se vzdá povereníctva informací a na jeho místo přijde Fraštacký anebo gen. Ambruš. 
Belluš se tomu brání a poukazuje shodně s Lettrichem na to, že prý doba není vhodná pro 
větší změny. 

4. Generálním tajemníkem strany měl se státi dnešní ministr Franek, jakožto člověk precisní a 
korektní. Fraštacký nechce generální tajemnictví, o Kyselém nikdo nemá ustálený názor. 

5 Lettrich, jak se jeví z předběžných rozhovorů, měl by jíti do Prahy za ministra nebo za 
náměstka a vzdáti se i předsednictva SNR i D.S. Bude se tomu ovšem houževnatě bránit. 

6. Ursíny měl by jíti do vlády a podle jednoho názoru státi se i předsedou strany, ovšem podle 
názoru Fraštackého dnes nemůže převzíti ani tuto funkci. 

7. Pietor měl by převzíti buď úřad náměstka vlády nebo předsedy SNR - v posledním případě 
měl by se pokusiti vést SNR zcela jiným stylem než Lettrich a pokusiti se udělati ze SNR 
instituci především morální a ideologickou tak, aby nepřicházela do konfliktu s vládou. 
Kdyby převzal SNR, pak by jí vedl do voleb a připravil se k dalším úkolům. Úřad náměstka je 
pravděpodobně ze státního hlediska důležitější. 

Všechny uvedené body, zvlášť ty, v nichž řešení není dosud zcela jasné (Ursíny, Lettrich, 
Franek) má se státi předmětem urychlené diskuse v presidiu strany, přičemž iniciativu by 
převzal Pietor, Fraštacký. Kvetko, Styk, Zaťko by s tím souhlasil a celou akcí svou autoritou 
podepřel. 

Na pondělní schůzi užšího presidia D.S byl problém jak nakousnout a vyvolat obavu ze strany 
Lettricha, jenž se tvářil nechápavě, a Belluše. Konkrétně se vyřešila jedině věc s Filom, ale 
není ještě rozhodnuto, zda je rozumné odvolati Staňka z plánování, kde je jediný Slovák. 



Staněk v pondělí prohlašoval, že nechce převzati povereníctvo výživy. 

V úterý ráno se vyskytl z katolické strany námět, že by bylo vhodné. 

1. Odložiti sjezd 

2. Pověřiti vedením strany direktorium s dr. Pietorem v rozhodující funkci. 

3. Předchozí body předpokládají, že bude dosaženo politické dohody  s vládou a KSS o tom, 
že nedojde k persekuci katolíků a že vyšetřování bude urychleno, případně určité oznámené 
osoby, jenž zřejmě nejsou vinné, budou urychleně propuštěny. 

Zprávu zasílám bez komentáře 

 

                                                  Za ministra 

                                           plk. gšt. Frant. Janda 

Státní ústrědní archív Praha, f. ÚV KSČ (100/24), sv. 41, a. j. 838 

 

Dokument č. 128 

Odpoveď prezidenta republiky poslancovi I. Frličkovi na jeho list v mene účastníkov 
zjazdu Československej sociálnej demokracie na Slovensku 

 

Návrh vlastnoručního dopisu pana prezidenta6 
IVAN TRLIČKA7 
poslanec ÚNZ 
Praha 
 
Pane poslanče, 
zaslal jste mi jménem účastníků  sjezdu Čs.(Československé) sociální demokracie na 
Slovensku milý pozdravný projev. Zároveň jste oznámil usnesení sjezdu o vytvoření jednotné 
Čs.(Československé) sociální demokracie na území celé republiky s cílem, aby tak utužena 
byla jednota státu, jeho nezávislost, demokracie a socializmus. 
Váš pozdrav i Vaše správa mne upřímně potěšila. Dobře si uvědomuji, že usnesení o sloučení   
Vaši politické práce v Čechách i na Slovensku může znamenat podstatný přínos ve výstavbě 
vnitřní státní jednoty, neboť zasáhne jistě výrazně do úpravy vztahů Čechů a Slováků. Vítám 
je proto především ze stanoviska československého. 
Čs. (Československá) sociální demokracie za svého trvání již několik krát jasně prokázala, že 
v našem stranickém  systému má své pevné místo a závažné poslání. Je stranou upřímně 
demokratickou a stranou upřímně  socialistickou. Má proto předpoklady, aby po pádu 
liberalizmu, který pozorujeme v celém světe, byla u nás v poměrech československých, 
jedním z krystalizačních bodů tohoto procesu. Bude – li tento proces probíhat jednotně 
v celém státě a krystalizovat se ve svobodné soutěži s duchovními a politickými proudy 
ostatními kolem jednoho jádra, může to znamenat velký zisk pro celý budou vývoj. Proto také 
z tohoto řekl bych ideově – politického hlediska, Váš krok vítám.  

                                                           
6 List nie je datovaný, ale zjazd Sciálnej demokracie na Slovensku sa uskutočnil v dňoch 17. – 18.  októbra 1947 
v Bratislave.  Podľa  Československé dějiny v datech. Svoboda, Praha 1987, s. 482 rozhodol zjazd o tom, že sa 
spojila s Československou sociálnou demokraciou 19. októbra 1947. 
7 V origináli je nesprávne uvedené meno. Išlo o predsedu slovenských sociálnych demokratov Ivana Frličku.. 


