
i/ Po zjazde, odbojové zložky majú sa zísť rokovať o uzneseniach zjazdu, zaujať 
k uzneseniam svoje stanovisko a doplniť ich svojimi sociálno–politickými požiadavkami a  
pripojiť návrhy. 
j/ S.(údruhovia) Šmidke, Holdoš, Šalgovič zvolajú vedúcich komunistov – funkcionárov 
odbojových zložiek a vypracujú plán pre jednotný postup v uplatňovaní uznesení zjazdu ako i 
konkrétny plán nástupu spoločne s odbormi a roľníkmi. 
k/ Zvolať Ústredný výbor odbojových zložiek na 31. X. dopoludnia. 
1/ Zaistiť konanie schôdza NF dňa 31. X. odpoludňajších hodinách za účasti odborov a 
odbojových zložiek, s programom: 

1. Uznesenie zjazdu 
2. Bezpečnostná správa povereníka vnútra. 
 

m/ Jednať individuálne so soc.(iálnymi) dem.(okratmi) a SSl (Tranou slobody) a pripraviť ich 
na pravdepodobnú možnosť vývoja; docieliť u nich aspoň, aby nezaujali negatívne stanovisko 
ku zjazdu. 
n/ Ustanovuje sa komisia pre propagáciu zjazdu v zložení: s.(údruhovia) Benau, Friš, 
Šefránek. Komisia zodpovedá za živú kampaň v propagácii zjazdu, za písanie našej tlače a 
novín pod našim vplyvom, ČTK, SAS-u. 
o/ Komisia určená pre vypracovanie prevolania /s.(údruhovia) Zupka, Bašťovanský, Friš a 
Rais/ dohodnú sa dnes na štylizácii prevolania. 
 
Slovenský národný archív Bratislava, f. ÚV KSS, Predsedníctvo, kart. 788. 

 

Dokument č. 130 

Správy agenta Vilímskeho o situácii v Demokratickej strane z októbra 1947 

 

Agent V - 101 dodal 25. októbra 1947 tieto správy: 

 

Pavlov ze Strany slobody řekl, že se vůči němu vyjádřil pan předseda vlády Gottwald, že by v 
budoucnosti mohl hrát rozhodující úlohu v DS bývalý pověřenec Ševčík. 

Agent upozorňuje, že dr. Ševčík holduje zcela neobvyklou měrou alkoholu a v opilosti 
několikrát prozradil, že je člověkem Rusů, a že o všem, co se děje v DS podával zprávy 
ruskému konzulu v Bratislavě Demjanovovi. Také své partnery z pitek prý strašil Rusy. 

V neděli 26. 10. 1947 o 19. hodině se koná užší schůzka Pietorova křídla DS v bytě 
Fraštackého, již se zúčastní vedle hostitele, ministr Pietor, pověřenec Kvetko a Zaťko. Budou 
se radit o stanovisku, jaké zaujmou o schůzi, která se má téhož dne konat v bytě Lettrichově 
za účasti všech zmíněných osob spolu s Lettrichem, Ursínym a Hodžou. 

Na teto schůzce mají být vysloveny kategorické požadavky Pietorovců. Není prý vyloučeno, 
že se Pietor stane předsedou DS a zůstane přitom ministrem dopravy. Lettrich projevuje 
ochotu se za jistých okolností vzdáti funkce předsedy strany. Zdá se, že má rovněž obavy, 
není - li kompromitován v odhaleném spiknuti. 

V DS je naprosto nebojovná a ochablá nálada plná nejistoty, desorientovanosti a očekávání. 
Ursíny nápadně zhubnul a každou chvíli ztrácí nervy. Nehrozí však nebezpečí z útěku 
kohokoliv, poněvadž se někteří z vůdčích lidí DS domnívají, že by si po odchodu z 
významných míst politických udrželi i významné pozice hospodářské a vyčkají - li nějaký čas 



v ústraní na návrat do aktivní politiky. Jde jim hlavně o udržení Sedliacke banky a různých 
družstev, která ovládají. 

V - 101 znovu naléhavě intervenuje o propuštění tajemníka arcibiskupa Kmeťka, jehož je prý 
nutné zapotřebí, aby biskupové vydali dva pastýřské listy, již na naléhaní se pokusil s 
ministrem Pietorem od biskupů získat. 

V prvém pastýřském listu k 28. říjnu prý biskupové učiní projev loajality k ČSR a učiní výzvu 
k věřícím, aby zaujali kladný postoj k republice. Na tomto pastýřském listu se již v Žilině 
pracuje. V druhém pastýřském listu prý biskupové vyzvou rolníky, aby plnili dodávková 
povinnosti, aby neutrpělo zásobování Slovenska. Všichni biskupové jsou pro pastýřský list 
získáni a ministr Pietor k nim vysílá znovu ve dnech 26.- 28. X. své zplnomocněnce s dopisy, 
v nichž poukazuje na mezinárodní situaci a nutnost sladit politiku církevních kruhů na 
Slovensku a vnitřní politiku v českých zemích a upustit od politiky trvalého odporu proti 
SSSR a komunistům. 

V - 101 v řeči nastínil, že je přáním biskupů, aby se sloučili katolíci z DS s katolíky ze SSl, 
(Strany slobody) dojde li k roztříštění DS, s jehož možností se už všeobecně počítá. Došlo by 
pak nutně k federativnímu sloučeni s katolíky v Českých zemích. Dnes prý situace pokročila 
natolik, že se věc už nezdá zcela nepravděpodobná. Znamenalo by to přirozeně i rozbiti SSl. 
(Strany slobody)... 

Archív Ministerství vnitra  České republiky Praha, f. 2M, c.12816 

 

Dokument č. 131 

Vyhlásenie ministra vnútra vo vláde z dňa 5. novembra 1947 o protištátnom sprisahaní 
na Slovensku. 

 

P r o h l á š e n í 

pana ministra vnitra ve vládě dne 5. 11. 1947 o spiknutí na Slovensku. 

 

Pane předsedo a pánové, 

Slovenská státní bezpečnost dokončuje případ ojedinělý v našich politických dějinách a v boji 
se zločinem proti státu. Ve svých předchozích prohlášeních v ministerské radě jsem již 
poukázal na nebezpečný rozsah odhaleného spiknutí. Rozvratné ľudáctví a fašizmus 
germanofilských spiklenců se znovu připravovaly rozbít republiku a v příhodné době 
odtrhnouti Slovensko od českých zemí. 

Každý den vyšetřování přináší o tom nové pádné důkazy. Zatčení za svých výslechů označují 
další a další účastníky spiknutí a usvědčují je ze zločinných protistátních činů. Na 450 
spiklenců ze všech částí Slovenska bylo již odevzdáno s příslušným trestním oznámením do 
soudní vazby. 

Jakmile státní bezpečnost rozvinula své úsilí, aby odhalila toto spiknutí, rušící konsolidaci a 
vnitřní klid našeho státu, ozval se na Slovensku v tisku i na schůzích DS zuřivý pokřik a byla 
zahájená pustá štvanice proti bezpečnostním orgánům. Bohužel, že i část českého tisku tomu 
více méně přizvukovala. 

Místo, aby se náš tisk a všichni političtí činitelé bez výhrad postavili za naši státní bezpečnost, 
bylo spiknutí bagatelizováno. Vyšetřující orgány byly obviňovány ze zaujatosti a odhalené 


