
Sociálne položenie štátnych a verejných zamestnancov považujeme za kritické. Sme 
presvedčení, že ich skutočná životná úroveň najviac zaostáva za vývinom. Preto dôrazne 
žiadame: 

Urýchlenú úpravu platového zákona tak, aby bola odstránená ich doterajšia bieda. 

Aby sa zamedzilo pokračovanie politického uprednostňovania, žiadame zavedenie 
automatického postupu pre štátnych zamestnancov. 

Žiadame, aby štát bol i naďalej nositeľom štátneho zaopatrenia všetkých svojich 
zamestnancov, ako aj terajším hospodárskym pomerom primeranú úpravu penzijných 
pôžitkov staropenzistov. Znepokojovanie štátnych a verejných zamestnancov, či už hrozbou 
odňatia definitívy, alebo stálym obnovovaním preverovania považujeme za škodlivé. 
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Dokument č. 147 

List generálneho tajomníka KSS Š. Bašťovanského z 20. februára 1948 Zemskému 
výkonnému výboru čsl.(československej) soc.(iálnej) demokracie na Slovensku. 

 

Vážení súdruhovia! 

V sobotu 21. t. m. zaslalo Predsedníctvo Komunistickej strany Československa Výkonnému 
výboru Čsl.(Československej) soc.(iálnej) demokracie v Prahe list tohoto znenia: 

"Nezodpovedná demisia ministrov troch strán vyvolala vnútropolitickú krízu a vytvorila 
vážnu situáciu, ktorú musia riešiť spoločne všetky kladné budovateľské sily národa a 
predovšetkým tri strany, ktoré tvoria teraz základňu vlády, t. j. strana naša, 
Čsl.(Československá) strana soc.(iálno) dem.(okratická) a KSS. Naše strany nesú dnes 
spoločnú zodpovednosť, aby konsolidácia republiky nebola rozvrátená, aby bol zaistený ďalší 
kľudný vývoj pomerov v našej zemi a ďalší postup k socializmu. Naše strany nesú tiež 
spoločnú zodpovednosť za to, aby bol odrazený zákerný a rozbíjačský útok na Národný front 
a aby našla svoj politický výraz skutočnosť, že náš ľud v týchto kritických chvíľach zostal 
svorný a rozhodný v podpore Gottwaldovskej vlády. 

Ide o to, aby vláda bola schopná práce a aby mohol byť do volieb splnený vládny program a 
upevnený ľudovo - demokratický poriadok. V liste prezidentovi republiky tlmočíme 
stanovisko našej strany, že predstavitelia národných socialistov, lidovcov a slovenských 
demokratov vo vláde svojím postupom spreneverili sa programu Národnej fronty, postavili sa 
proti vláde do opozície a že preto prijatie ich demisie je jedine schodnou cestou ústavného, 
demokratického a parlamentárneho riešenia terajšej vládnej krízy. Toto naše stanovisko 
zodpovedá vôli ľudu, ktorá sa manifestovala na veľkých spoločných prejavoch a v tisícoch 
rezolúcií a uznesení, kde sa žiada, aby sa už do vlády nevrátili reakčné a rozvratné živly; 
ľudia, ktorí dokázali, že spolupráca s nimi je nemožná. 

V súvislosti s tým je nutné doplniť vládu novými ľuďmi, vernými programu Národnej fronty 
a previesť reorganizáciu vlády na širokej základni skutočného Národného frontu. Doplnenie 
vlády je treba uskutočniť rýchle a umožniť tak prevedenie zbývajúcich bodov vládneho 
programu ešte do volieb. 



Javí sa tu teda nutnosť, aby sa obe naše strany dohodli na ďalšom postupe a aby spoločne 
započali kroky k doplneniu vlády. Ide o to, na nej manifestovať pred celým národom, že obe 
naše strany - zostávajúc vernou oporou ľudovo - demokratickej republiky - vytvorili pevné 
socialistické jadro, okolo ktorého sa zomknú všetky demokratické a pokrokové sily nášho 
národa. 

Sme presvedčení, že si uvedomujete závažnosť a osudovosť terajšieho rozhodovania a 
zodpovednosť, ktorá spadá na všetkých politických činiteľov a strany. Vyjadrujeme tiež 
pevné presvedčenie, že Čsl.(Československá) soc.(iálna) demokracia sa nemôže postaviť na 
stranu nezodpovedných činiteľov troch strán, ktorých postup smeruje k rozvratu republiky a 
že Čsl.(Československá) soc.(iálna) demokracia spolu s nami ako rovný s rovným vystúpi 
rozhodne pre kľud, poriadok a ďalšiu konsolidáciu štátu. 

Očakávame Vaše vyjadrenie a sme so súdružským pozdravom." 

Nakoľko vedenie Demokratickej strany solidarizovalo sa s reakčnými ministrami za nár. soc. 
a lidovú stranu a spolu s nimi opustilo základňu Národného frontu a prešlo do rozvratnej 
opozície, je treba, aby sme z novej situácie aj na Slovensku vyvodili nevyhnutné dôsledky. 
Predovšetkým vystúpenie ministrov za DS z vlády, treba pokladať aj za demisiu členov Zboru 
povereníkov za DS, nakoľko Zbor povereníkov v prevážnej časti svojej kompetencie je 
výkonným orgánom vlády. Rozvratná politika reakčného vedenia DS vyvolala už na jeseň 
minulého roku na Slovensku hlbokú politickú krízu, ktorá vyústila napokon v rekonštrukcii 
vtedajšieho Zboru povereníkov. Vedúci činitelia DS pokračujú však vo svojej deštruktívnej 
politike a spolčiac sa s predstaviteľmi reakcie v českých politických stranách, marili zdarnú 
činnosť Gottwaldovej vlády a úspešné plnenie jej programu. Mohli by sme uviesť celý rad 
konkrétnych dôkazov o tom, že politika vedenia DS ani v reorganizovanom Zbore 
povereníkov nesledovala cieľ plniť spoločne prijatý program VIII. Zboru povereníkov, ale 
sústavné podkopávanie budovateľskej práce a konsolidačného úsilia nášho ľudu. 

Demokracii a republike oddaným silám, predovšetkým však Vašej a našej strane ako vládnym 
pokrokovým stranám, pripadá úloha riešiť dôsledky vzniklej politickej krízy na Slovensku, 
najmä vylúčenie predstaviteľov reakcie zo Zboru povereníkov a doplnenie Zboru povereníkov 
novými, ľudu vernými osobnosťami, ktorí budú zárukou vykonávania vládneho programu i 
programu Zboru povereníkov. 

Prosíme Vás, vážení súdruhovia, aby ste v týchto historických chvíľach postupovali tak, aby 
zaistený bol pokojný budovateľský vývin proti pokusom reakcie, aby bola zachovaná 
svornosť demokratického tábora, jednota pracujúceho ľudu. Čestná a úprimná spolupráca 
našich strán môže na Slovensku pri riešení terajšej politickej krízy významne zavážiť a je v 
každom prípade v záujme pracujúceho ľudu nášho národa i republiky. Sme hlboko 
presvedčení, že Vaše miesto nie je a nemôže byť po boku reakčného bloku, ale po boku 
pracujúceho ľudu, po boku demokratických a pokrokových síl. 

Očakávajúc Vašu skorú odpoveď, ostávam so súdružským pozdravom, gen.(erálny) tajomník 
KSS. 

V Bratislave dňa 22. II. 1948 
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