
miestne, alebo okresné organizácie Strany slovenskej obrody. Je taktiež dohodnuté, že 
akonáhle naše akčné výbory budú preverené, že budú pre nás uvoľnené aj okresné sekretariáty 
DS. Pre urýchlené zakladanie miestnych a okresných akčných výborov urobte prísnu, ale 
spravodlivú očistu vo svojich radoch a takto získaný nový káder členstva resp. funkcionárov 
dajte preveriť okresnému akčnému výboru NF. Zdôrazňujem, že nepreverení členovia DS 
alebo (z) iných politických strán nesmú prechádzať z jednej do druhej politickej strany, to 
znamená, že z našich radov vylúčený člen nesmie po jeho vylúčení, resp. nepreverení 
prestúpiť do inej politickej strany, aby svoju rozvratné a protidemokratické zmýšľanie mohli 
uplatňovať na iných fórach. 

Pripojujeme tiež obežník Povereníctva vnútra č. 1762/1-II/1-1948, ktorý obsahuje smernice 
pre vykonanie očisty NV, ďalej pre zostavenie dočasných miestnych a okresných správnych 
komisií a pre ich spoluprácu s akčnými výbormi NF. O tomto obežníku treba informovať 
členov miestnych a okresných akčných výborov NF, ktorí tam boli prijatí za DS. 

Prevedenie tohoto obežníka urýchlene ohláste, predbežne na adresu: Anton Granatier, 
podpredseda SNR, Bratislava. 

 

                                                   Za: 

Anton Granatier v. r.                                               Dr. Jozef Kyselý v. r. 

v. z. úr.(adujúci) predseda                                                   jednateľ 
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Dokument č. 157 

Prejav predstaviteľa Demokratickej strany J. Styka v Ústavodarnom národnom 
zhromaždení z 11. marca 1948 o podpore vlády K. Gottwalda 
 
Posl.(anec) Ing. Styk: Slávna snemovňa, panie a páni! 
Dovoľte, aby som prehovoril menom dištancovaných poslancov Demokratickej strany. Robím 
tak z niekoľkých príčin: 1. Nepovažujeme sa za príslušníkov nijakej parlamentnej opozície, 
lebo sme zo všetkých síl túto republiku obnovovali, na jej zveľadení pracovali, pre ňu 
žertvovali mravne i hmotne a vo vláde a vo Zbore povereníkov sa zúčastňovali na riešení 
všetkých povojnových ťažkostí a otázok. 2. Pridržiavame sa výroku včera zosnulého veľkého 
nášho ministra dr. Jána Masaryka, že pôjdeme vždy a za všetkých okolností s ľudom 
Československej republiky, lebo aj my sme z neho. 3. Tieto slová nás nabádajú, aby sme toto 
slávnostne proklamovali. Preto sme nikdy neišli, nechceme ísť a nepôjdeme s nikým, kto by 
sledoval protiľudové a protidemokratické záujmy, a ak bol niekto proti ľudu a štátu v spojení 
so svetovou reakciou, bolo to proti nášmu presvedčeniu a proti našim povstaleckým ideálom. 
Bolo to proti nášmu hlbokému slovanskému cíteniu a proti našim spojencom, osloboditeľom a 
ochrancom ZSSR. 
Toto spojenectvo je jediným garantom slobodného vývoja Československej republiky a 
zaistenie našej budúcnosti. Odmietali sme vždy a postavíme sa proti každému, kto by toto 
spojenectvo chcel naštrbiť alebo zvrátiť.  
Osvojujeme si slová pána prezidenta Budovateľa dr. Eduarda Beneša, ktoré povedal pánu 
predsedovi vlády Klementovi Gottwaldovi 27. februára t. r.: "Štát musí byť vedený a 
spravovaný. Chcete viesť štátne veci novými cestami a novou formou demokracie. Želal by 
som vám i národu a štátu, aby táto cesta bola šťastná pre všetkých."  



Pripojujeme sa k týmto slovám ako zvolení zástupcovia ľudu s tým, že budeme za program 
Gottwaldovej vlády hlasovať a vynasnažíme sa statočnou a usilovnou prácou, aby želanie 
pána prezidenta v spomenutej odpovedi bolo vtelené spoločným úsilím v skutok. 
Nech žije Československá republika! (Potlesk.)  
 
Digitální knihovna. Ústavodárné NS RČS 1946 – 1948 – stenoprotokoly. 95. schůze. Čtvrtek 
11.března 1948 
 
 

Dokument č. 158 
Prejav predstaviteľa Strany slobody J. Brúhu v Ústavodarnom národnom zhromaždení 
z 11. marca 1948 v ktorom vyjadruje dôveru vláde K. Gottwalda po rekonštrukcii. 
 
 
Posl.(anec) dr. Brúha: Panie a páni! 
Prv než by som prikročil k vlastnému prejavu, k vyhláseniu pána predsedu vlády Klementa 
Gottwalda, dovoľte, aby som dal výraz nášmu hlbokému smútku a bolesti nad skonom 
ministra zahraničia dr. Jána Masaryka a aby som našej vláde tlmočil našu hlbokú sústrasť k 
veľkej strate, ktorá ju postihla náhlym odchodom tak veľkého pracovníka a verného syna 
našej vlasti. 
A teraz dovoľte, aby som ako zástupca najmenšej a najmladšej strany zaujal aspoň v 
stručnosti stanovisko k posledným udalostiam, ktoré vyvrcholili v krízu nášho štátneho a 
politického života, ktorú sme práve prekonali, a čo im predchádzalo. 
Naša strana, ktorá nejestvovala ani v predmníchovskom ani v pomníchovskom období našej 
republiky, ani v období neslobody našich národov, vznikla po oslobodení a obnovení našej 
republiky na nových demokratických, sociálne prehĺbených zásadách, a preto aj jej duch a 
náplň nemali nič spoločného s tými nezdravými zjavmi, ktoré tvorili charakteristiku 
predmníchovskej demokracie a pomníchovskej poroby. Naša strana sa zrodila na ideách 
sociálne a hospodársky obrodenej demokracie v súlade s novodobým povojnovým vývinom 
ľudskej spoločnosti, a na týchto ideách si postavila aj svoj program a poslanie, a v duchu 
týchto ideí chce aj naďalej vyvíjať svoju politickú činnosť. 
Túha po uskutočnení týchto ideí viedla náš ľud k boju voči okupantom a vyvrcholila u nás v 
slávnom slovenskom národnom povstaní, a toto všetko viedlo k tým revolučným premenám, z 
ktorých sa zrodila naša nová republika ako národný štát Čechov a Slovákov s novým ľudovo-
demokratickým zriadením, v každom smere opierajúca sa o nezlomné bratstvo a spojenectvo 
so všetkými slovanskými národmi, najmä s národmi veľkého Sovietskeho zväzu.  
V dobe banskobystrického povstania a aj po ňom politická moc bola rozdelená u nás paritne 
medzi dva protichodné politické tábory. Duch dobrej politickej spolupráce týchto dvoch 
politických strán v dobe nášho slávneho národného povstania netrval dlho a o nejaký čas po 
oslobodení našej republiky pomaly a iste vyúsťoval v trvalé politické napätie, najmä v 
dôsledku snahy niektorých reakčných elementov, ktoré nechceli plniť prevzaté záväzky, čo 
ohrozovalo splnenie naliehavých úloh pri výstavbe našej novej ľudovo-demokratickej 
republiky a jej konsolidácie, tak ako oni boli vytýčené Košickým vládnym programom. 
Snaha odstrániť toto napätie a vytvoriť predpoklady pre spoločné úsilie všetkých politických 
zložiek, splniť tieto naše spoločné ciele, viedla k vzniku našej strany, ktorá vynaložila všetko 
svoje úsilie, aby náš ľud postupne naučila chápať a osvojovať si náš nový politický, 
hospodársky a sociálny vývoj v obnovenej Československej republike. Možno nám azda 
vytknúť, že sa nám nepodarilo splniť všetky naše poctivé úmysly a že sme sa dopustili 
omylov a chýb pri praktickom prevádzaní našej politiky. Za ospravedlnenie nech nám slúži 
skutočnosť, že novotvoriaca a organizujúca sa strana musela vyvíjať politickú činnosť v 


