
V tieto dni začali účinkovať na Slovensku akčné výbory, ktorých jednou z hlavných funkcií je 
prevedenie očisty. Z tejto činnosti akčných výborov podľa dnešného právneho stavu môže 
vzniknúť celé množstvo pravôt, v dôsledku týchto zase preťahovania a iné ťažkostí a 
nakoniec ťažké finančné poškodenie štátu, ak by prepustení zamestnanci mohli podľa 
platných predpisov sa domáhať svojich práv. 

Poukazujúc na matériu  nar. SNR č. 69/45 Zb. n. SNR a zák. č. 83/46 Zb. navrhujem, aby 
hore uvedená činnosť akčných výborov bola podložená a sankcionovaná nariadením SNR. 
S vypracovaním návrhu na nariadenie by bolo vhodné poveriť legislatívne oddelenie 
Povereníctva vnútra. 

Vzhľadom na agendu VII. odboru Povereníctva vnútra nech obsahuje osnova ustanovenie, 
ktoré prikazuje príslušným orgánom hlásenie každého prípadu prepustenia na predpísanom 
formulári Povereníctva vnútra cieľom dozoru ohľadne zachovania príslušného ustanovenia, 
zodpovedajúceho § - 8 nar. č. 69/45 Zb. n. SNR. 

Osnova nariadenia nech sa týka aj štátnych a verejných zamestnancov s tým, že zamestnanec 
prepustením stráca všetky práva, vyplývajúce z tohoto pomeru, keďže v minulosti bolo veľmi 
žalostné vidieť, ako kolaborant po viac ako jednoročnej nečinnosti dostával vyplácané všetky 
pôžitky ako by bol pracoval, hoci medzitým vykonával iné zamestnanie. 

 

                                                                                        Prednosta VII. odboru: 

                                                                                         nečit.(ateľný) podpis 

                                                                                         (V. Sedmík) 
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Dokument č. 152 

Hlásenie tajomníka Československej sociálnej demokracie v Bardejove o situácii v 
okrese koncom februára a začiatkom marca 1948. 

 

Číslo 53/1948 Bardejov 7. III. 1948 

 Súdružský 

 Zemský sekretariát Čsl.(Československej) soc.(iálnej) dem.(okracie) 

 na Slovensku 

 v Bratislave 

 

Týmto spôsobom Vám dávam nasledovné hlásenie: 

Nakoľko sme sa nemohli dohodnúť o zastúpení našich členov do Akčného výboru NF v 
Bardejove, uzniesli sme sa na návrh predsedu okresného vedenia s.(údruha) Novotného, 
povolať predsedníctvo KSS v Bardejove na spoločné porady na deň 27. 2. 1948 na náš 
sekretariát. 



Pri tejto príležitosti dali sme im na vedomie, že už týmto krokom, že sme ich pozvali na 
spoločné porady, znamená že chceme s nimi úzko spolupracovať v prospech mesta a okresu. 
Predsedníctvo KSS vítalo spoluprácu, čo aj výslovne potvrdili svojou prítomnosťou. 

Týmto spôsobom sme sa spoločne dohodli o zastúpení našich členov do akčných výborov. Do 
okresného akčného výboru sme delegovali s.(údruha) dr. Barscha, s.(údruha) Martina Belasa a 
s.(údruha) Jána Štefana Novotného. Do okresnej správnej rady 1. podpredseda s.(údruh) Dr. 
Vojtech Barsch, ako člen rady s.(údruh) Novotný. Do miestneho akčného výboru sme dostali 
6 členov, do miestnej správnej rady ako 1. podpredsedu s.(údruha) Rudolfa Mlaku a člena 
rady s.(údruha) Kuľku. 

V sobotu, t. j. 28. 2. 1948 akčné výbory a správne rady prevzali svoje funkcie. 

Dňa 1. 3. 1948 sme delegovali za našu stranu do Akčného výboru pri živnostenskom 
spoločenstve v Bardejove 10 živnostníkov. Do akčného výboru boli zvolení všetci naši 
členovia. Bola taktiež prevedená voľba správnej rady, kde za predsedu boli zvolení s.(údruh) 
Eduard Kuľka väčšinou hlasmi. Toto sa však členom KSS najmä ich vedeniu nepáčilo, tak sa 
ich pričinením predseda správnej komisie pri ONV na svoju vlastnú päsť, zrušil užšiu správnu 
komisiu pri živnostenskom spoločenstve a žiadal, aby sa volilo znovu. Volilo sa znovu, 
kandidáti boli dvaja, s.(údruh) Kuľka a za KSS p.(án) Lazur. Lazur je človek so zaplakaním 
hodnou minulosťou. Za bývalej ČSR falšoval päť korunáčky, za Slov.(enského) štátu NB ho 
sprevádzala po meste Bardejov a na rukách mu viseli kradnuté húsky a kurence. Takýchto 
ľudí naši komunisti presadzujú na popredné miesta v dnešnom spoločenskom živote. Pri 
hlasovaní rozdielom jedného hlasu dostal väčšinu a to hlasom člena Strany slobody. 

Dňa 3. 3. 1948 okresný akčný výbor zvolal okresnú manifestáciu. Manifestáciu zvolali cestou 
obvodných notariátov a predsedov MNV. Účasť s miestnou posádkou a školskou mládežou 
bola dosť značne viditeľná. Členovia soc.(iálnej) dem.(okracie), ktorí sú v akčných výboroch 
boli zastúpení za stranu na tribúne. Manifestáciu otvoril predseda akčného výboru Nicák a 
odovzdal slovo hosťovi dr. Rohaľovi, poslancovi za KSS. Jeho prejav bol dosť 
uspokojujúceho rázu. Po ňom prehovoril predseda správnej komisie pri ONV p.(án) dr. 
Michalič, ktorý doobeda rečnil ako nepartajník a poobede ako člen KSS, čo aj sám súčasne 
verejne vyhlásil. Jeho reč bola nadmieru štvavá. Nebol spokojný ani so štátnymi 
zamestnancami, ani s učiteľmi, dával im smernice ako majú učiť, nadával na farárov (hoci 
jeho otec je kanonikom a brat farárom) Verejnosti celého okresu ukázal pravú tvár, alebo 
naznačil spôsob života v ľudskej spoločnosti, aký si prajú niektorí členovia KSS. Členovia 
KSS dali vedieť navonok, že nie sú spokojní s jeho prejavom a sám dr. Rohaľ sťahoval dr. 
Michaliča z rečníckej tribúny, lebo jeho reč sa samozrejme nestotožňovala s terajším 
programom ich strany. 

Podľa môjho názoru dr. Michalič je pánsky džentrik, ktorý si privlastnil spôsoby komunistov 
z bývalej republiky ČSR, keď boli v opozícii. Nepartajné obyvateľstvo s ktorým sme v styku 
konštatuje, že dr. Michaličova reč stála veľké tisíce. Po jeho reči obyvateľstvo hľadá záchranu 
v Čsl.(Československej) sociálnej demokracii, aj keď pod vyhrážkami a terorom sa stali 
členmi KSS. Svojou rečou nasýtil obyvateľstvo, ba až presýtil, čo im úplne stačí, aby vedeli 
na koho majú voliť v najbližších voľbách. Z každej obce prichádzajú správy a uistenia, že 
budú voliť Čsl.(Československú) sociálnu demokraciu, ale Čsl.(Československá) sociálna 
demokracia musí zaručiť voľby skutočne slobodné a žiadna spoločná kandidátka, o ktorej 
snijú naši spolupracovníci z KSS. 

Dňa 3. 3. 1948 po manifestácii bola dôverná schôdza členov a predsedov ukrajinských sekcií 
za KSS a DS. Nakoľko to zvolal okresný akčný výbor a žiadna politická strana, rozhodli sme 
sa so súdruhom Komanickým, riaditeľom školy v Jedlinkách na stretnutie dostaviť. Bez 
všetkého ako zástupcovia politickej strany sme sa tam dostavili a zasadli do predsedníctva a 



sledovali celý priebeh schôdze. Dr. Rohaľovi a ostatným členom KSS sa nepáčila naša 
prítomnosť. Nuž ale chyba lávky bola v tom, že to zvolal akčný výbor, v ktorom je aj naša 
strana. 

Po prejave ako prvého rečníka dr. Rohaľa, ktorý medzi iným prečítal prehlásenie vedúcich 
činiteľov za ukrajinskú sekciu DS, ktorí zrušujú sekciu DS a zlučujú sa so sekciou KSS, 
medzi vedúcimi činiteľmi bolo prečítané meno posl.(anca) Alexeja Bogdanova za DS, ktorý 
tiež to prehlásenie podpísal.. Poslanec Bogdanov sedel v predsedníctve, a preto ho dr. Rohaľ 
vyzval, aby tiež prehovoril k bývalým členom DS. Poslanec Bogdanov vo svojom prejave 
poukázal na chyby vedúcich činiteľov DS, potvrdil rozpustenie sekcií za DS a zároveň 
prehlásil, že do žiadnej strany nevstupuje, ale že sa chce venovať čisto len úradu. Prehlásil 
bývalým členom DS, aby sa organizovali ľubovoľne, v ktorej strane chcú. 

Vo voľnej debate sa ujal slova súdr.(uh) Komanický, ktorý dal prítomným na vedomie, že je 
tu druhá čistá, nepoškvrnená štátotvorná strana. Strana Čsl.(Československej) sociálnej 
demokracie, ktorá háji čisto záujmy československé. Po jeho slovách dr. Rohaľ dal na 
vedomie svoju nespokojnosť s tým, keď hovoril: "Vy ste vlastne ani nemali tu byť, lebo je to 
schôdza dvoch politických strán, ale čo si povedal to sedí." 

Po skončení schôdze dr. Rohaľ ma nabádal k spolupráci s KSS, lebo vraj Gottwald a 
Fierlinger sú jedna ruka a aby som pripravoval obyvateľstvo a členstvo našej strany na 
jednotnú kandidátku. Svoju odpoveď som mu dal na vedomie s tým, že my sa riadime podľa 
smernice z nášho ústredia a to ústredia Čsl.(Československej) sociálnej demokracie. 

Po dedinách členovia KSS rozširujú, že bude len jedna strana a to KSS a sociálna demokracia 
sa s nimi zlúči. Dáva nám to dosť práce, kým ich môžeme presvedčiť, že to nie je tak, lebo do 
volieb pôjde každá strana zvlášť. 

Veľa živnostníkov a štátnych zamestnancov vstúpilo do KSS z existenčných dôvodov, lebo sa 
im vyhrážajú odobraním živnosti alebo vylúčením z úradu. Medzi obyvateľstvom panuje 
strach a chaos. 

Taká je situácia v našich ruských okresoch na severovýchodnom Slovensku. Záleží tiež na 
Vás hore súdruhovia; keď nepripustíte spoločnú kandidátku, ľud vo voľbách dokáže, že chce 
mať skutočnú slobodu socializmu a demokraciu v republike Československej. 

Nech žije Československá sociálna demokracia!!! 

 pečiatka 

 tajomník 

 nečitateľný podpis 

 

Slovenský národný archív Bratislava, f. Sociálna demokracia na Slovensku, a. j. 101. 

 

 

Dokument č. 153 

Správa VII. odboru Povereníctva vnútra z 5. marca 1948 o vývoji situácie na Slovensku 

 

Povereníctvo vnútra - VII. odbor 

Celkový prehľad vývoja situácie od 20. 2. - 2. 3. 1948. 


