
Keď dnes predkladáme nášmu ľudu základný zákon, ktorý nám všetkým má zaručiť krajší 
zajtrajšok, želal by som si len, aby všetci príslušníci našich národov si uvedomili, že to záleží 
od každého z nás, od našej vzájomnej lásky, dôvery a úcty, od našej pracovitosti a poctivosti, 
od našej práce, od nášho štátneho aparátu a orgánov, aby duch a náplň tohto veľkého zákona 
skutočne sa uviedol do života a v ňom pevne zakotvil. Len tak budeme môcť dokázať celému 
svetu - priateľom i odporcom - že sme mocnou oporou slobody, demokracie a mieru. v tomto 
znamení a viere v mene Strany slobody novú ústavu Československej republiky úprimne 
vítam a pozdravujem. (Potlesk.)  

Digitální knihovna. Ústavodárné NS RČS 1946 – 1948 – stenoprotokoly. 112. schůze. Pátek 7. května 1948. 

 

Dokument č. 164 

Časť materiálu zo záverečného trestného konania proti F. Thurzovi a spol., ktorý 
predložila Zemská ústredňa ŠtB 21. 5. 1948.* 

 

Demokratická strana, politický vývoj, cudzie vplyvy a styky s reakčnými činiteľmi 
občianskych strán v ČSR. 

Zdá sa, že myšlienkové korene neskoršieho vývoja siahajú až do čias slovenského národného 
povstania v Banskej Bystrici. O tom vypovedá vo svojej zápisnici Dr. Thurzo, ktorý uvádza, 
že delegáti čsl.(československej) vlády na čele s dr. Drtinom, ktorí prišli v tej dobe z 
Londýna, neboli spokojní s tým, že DS Slovenska úzko spolupracovala s komunistami, a že 
bola učinená dohoda o systéme dvoch politických strán. Táto skupina ovplyvňovala po 
oslobodení v Košiciach vedenie DS a šírila myšlienku, že komunisti sa budú chcieť zmocniť 
vlády na celom území republiky a že preto treba tomu zabrániť. Tu sa konali porady, na 
ktorých sa zúčastnili reprezentanti DS, občianskeho smeru a reprezentanti pravicových 
politických strán Čiech a Moravy. Na schôdzkach sa účastníci dohodli, že sa komunistom 
prenechá v rukách moc, po ktorej túžili, pričom sa vychádzalo z predpokladu a v nádeji, že v 
dôsledku nedostatku potravín, nepodarí sa komunistom konsolidácia pomerov a že ľud 
nebude spokojný s ich vládou. Dr. Drtina na schôdzke dokazoval,, že keď chceme, aby bola v 
republike demokracia, je nutné v republike propagovať systém západných demokracií, že len 
tak sa nám podarí paralyzovať orientáciu obyvateľstva na východ. Týmto spôsobom sa musí 
usmerniť jak politika vnútorná, tak aj politika zahraničná a len tak sa im vraj postupom času 
podarí zamedziť tomu, aby sa komunisti stali pánmi v republike. Drtina pripomínal, že je 
nutné, aby DS získala na území Slovenska majoritu a naznačil, že podobný postup budú 
sledovať aj v Čechách a na Morave, kde skladajú veľkú nádej v stranu sociálne - 
demokratickú, ktorá má byť treťou stranou a ktorá podľa ich plánov mala tiahnuť so stranami 
občianskymi. 

V čase pred voľbami v r. 1946 vyskytovali sa na Slovensku plány na vytvorenie nových 
politických strán a v tejto dobe nastala vo vnútri DS určitá kríza. To podľa výpovedí dr. 
Thurzu vypozorovali aj Američania a preto veľvyslanec Steinhardt navštívil Dr. Lettricha v 
Bratislave, aby sa informoval o politických pomeroch na Slovensku a pýtal sa ho, akým 
spôsobom chce DS vyhrať voľby. Dr. Lettrich Steinhardtovi naznačil, že DS môže voľby 
vyhrať len pomocou katolíckeho voličstva, keď toto dostane z povolaných kruhov kléru, t. j. z 
Vatikánu impulz. Veľvyslanec Steinhardt sľúbil, že sa postará o to, aby katolícke voličstvo v 
budúcich voľbách podporovalo DS a že za týmto cieľom cestou Washingtonu a kardinála 
Spellmana zapôsobí na Vatikán, pod podmienkou, že sa DS prikloní k západnej orientácii. Dr. 
Lettrich na túto podmienku pristúpil. Steinhardtova návšteva vtedy na Slovensku nebola 
podľa mienky Dr. Thurzu náhodná, ale súvisela s akciou katolíckeho krídla v DS, ktoré bolo 



riadené arcibiskupským úradom v Nitre a začalo verejne vystupovať a zakladať politickú 
stranu. Keď DS sľúbila katolíkom splniť ich požiadavky, došlo k uzatvoreniu tzv. aprílovej 
dohody a v nasledujúcich voľbách vyhrala pričinením kléru a ľudákov DS. Neskôr bolo 
možné jasne pozorovať zmenu doterajšieho kurzu. V novinách sa objavovali ostré články 
proti komunistom a začala kampaň proti nim, spojená s útokmi proti ZSSR, jeho 
socialistickému zriadeniu a armáde. Naproti tomu sa vychvaľovali západné demokracie, aby 
sa ľud získal pre politiku DS a pre západnú orientáciu, delili sa bezplatne zásielky UNRRA, 
najmä na východnom Slovensku, ktoré sa malo stať vhodným pôsobiskom pre rôznych 
agentov a protisovietske elementy. Politika DS, ovplyvňovaná ľudákmi a Steinhardtom, mala 
už len jeden smer a to západný a viedla iba jeden boj, proti komunistom. 

Krátky čas po tom dostalo predsedníctvo SNR od Národného slovenského spolku v USA 
pozvanie k návšteve delegácie do USA. Predsedníctvo SNR sa uznieslo, že pôjde jeden 
demokrat, jeden komunista a jeden katolícky kňaz. K tomu však nedošlo a do USA išiel len 
Dr. Lettrich, Dr. Hodža a Dr. Múdry. Thurzo poznamenáva, že Plátek, ktorý poslal pozvanie 
do USA, bol osobným priateľom Dr. Múdreho - Šebíka. Snahou Dr. Lettricha vraj bolo získať 
si popularitu a dôveru Američanov, najmä s poukazom na výsledok volieb, ktoré znamenali 
víťazstvo protikomunistického a protisovietskeho smeru na Slovensku. Pri oficiálnych 
vystúpeniach hájil síce Lettrich ľudovodemokratický režim, vládny program a zahraničnú 
politiku ČSR, ale neoficiálne mal tiež rozhovory s predsedom Slov. ligy v Amerike Dr. 
Hletkom, o ktorom je známe, že do dôsledkov podporuje Ďurčanského a pokúsil sa vyrovnať 
spor zahraničnej emigrácie, najmú v tom smere, aby sa Hletko zblížil tiež so Sidorom. Hletko 
vraj žiadal Dr. Lettricha, aby zariadil oddialenie procesu Dr. Tisu až do tej doby, kým nebude 
priaznivá doba pre zásah pre zásah USA cestou Vatikánu. 

Po tom, čo sa Lettrich vrátil z USA, bolo možné pozorovať, že jeho pomer voči komunistom 
ochladol a stupňoval sa do krajnosti. Keď mu Dr. Thurzo vytýkal zmenu v politickej línii a 
prehnané stanoviská v niektorých vnútropolitických otázkach, hovoril mu niekoľkokrát Dr. 
Lettrich, že už nemôže robiť, čo by sám chcel. 

Za ten čas, čo Dr. Lettrich s Hodžom boli v USA, získal vedúce miesto v strane reprezentant 
domáceho i zahraničného kapitalizmu Rudolf Fraštacký, ktorý demokratickej strane udával 
silný antikomunistický smer. Politika, ktorú Dr. Fraštacký za neprítomnosti Dr. Lettrich a Dr. 
Hodžu viedol v smere antikomunistickom a antisovietskom, s orientáciou zásadnou, Hodža a 
Lettrich akceptovali a v nej pokračovali. I keď sa navonok zdalo, že vedenie DS je nezmenené 
v rukách Lettricha, vo vnútri strany bolo celé vedenie v rukách Dr. Hodžu, Fraštackého a 
Múdreho na jednej strane a ľudáckej skupiny Dr. Kempného a Bugára na druhej strane. Vtedy 
začalo byť aktívnym pražské krídlo, dirigované Dr. Ľudovítom Rumanom, ktorý je osobne 
spriatelený s Dr. Belanským, tajomníkom prezidenta republiky. Dr. Ruman ako tajomník 
klubu poslancov DS, začal pôsobiť na Ursínyho a na poslancov DS, aby sa zblížili s 
národnými socialistami, hoci DS bola do toho času silne autonomistická a o spoluprácu s 
českými politickými stranami nestála. Po návrate dr. Lettricha z USA sa DS skutočne počala 
zbližovať s nár. socialistami, hoci títo v kruhoch samej DS boli považovaní za najväčších 
nepriateľov Slovákov. 

Po poprave dr. Tisu nastala opäť v DS akási kríza, preto, že katolícke krídlo strany hrozilo, že 
opustí DS. Od arcibiskupského úradu v Nitre prišiel však príkaz zotrvať v strane, čo sa stalo v 
dobe, keď Dr. Lettrich vyjednával s americkými činiteľmi v Prahe. Po tejto kríze nebola však 
v DS len nálada protikomunistická, ale aj protičeská a ľudácke krídlo činilo za Dr. Tisu 
zodpovednú vládu a prezidenta republiky. Vtedy nastala aj určitá stagnácia v spolupráci 
medzi DS a nár. socialistami. Keď však v jeseni 1947 bolo odhalené protištátne sprisahanie, 
ktoré ukázalo, že strana DS je účasťou ťažko kompromitovaná, nastal vhodný psychologický 
okamih pre opätovné obnovenie spoločných stykov.. Pod sľubom spolupráce s nár. 



socialistami, bola DS zachránená a znovu začala, ale už na širšom fóre, spolupracovať 
s nár.(odnými) socialistami, čo sa podľa výpovedí Dr. Thurzu zase stalo pričinením 
veľvyslanca Steinhardta a veľvyslanca Nicholsa. DS poučená z minulosti, že bez spolupráce s 
nár. socialistami a lidákmi v republike svoju existenciu neudrží, uzavrela s týmito dohodu vo 
forme občianskeho bloku, do ktorého sa zgrupovali všetky elementy, ktoré nesúhlasili s 
komunistami a s momentálnou vnútropolitickou situáciou v ČSR, vládnou orientáciou, ako aj 
momentálnou zahraničnou politikou. Demokratická strana, ktorá predtým na základe svojho 
ľudáckeho členstva, ktoré bolo autonomistického razenia a ktoré by sa pri najbližšej 
príležitosti otvorene postavilo proti Čechom a vrátilo sa do slovenského štátu, začala potom 
viesť politiku celoštátnu, neprizerajúc už na Slovensko, ale na to, že tu ide o boj proti 
komunizmu. Po pakte DS s nár.(odnými) socialistami a lidákmi, táto dostala sa pod úplný 
vplyv národných socialistov a anglo - amerických činiteľov. 

Usmerňovateľom spolupráce s nár.(odnými) socialistami bol v Prahe tajomník klubu 
poslancov DS Dr. Ľudovít Ruman, so svojim najbližším spolupracovníkom Dr. Zibrínom, 
ktorý bol v stálom styku s gen.(erálnym) tajomníkom národných socialistov, poslancom Dr. 
Vladimírom Krajinom a inými najvýznačnejšími činiteľmi nár.(odno) soc.(ialistickej) strany. 
Kontakt s Dr. Petrom Zenklom udržiaval priamo Ursíny, na predsedníctve vlády. Dr. Ľudovít 
Ruman bol podľa výpovedí Dr. Thurzu v r. 1947 aj v Amerike, kde jednal so svojim švagrom, 
veľvyslancom Slávikom. 

Reakčné živly v občianskych stranách v ČSR veľmi ťažko niesli vývoj pomerov v ČSR a 
najmä znárodňovací proces. Hľadali každú príležitosť k náprave. Najvhodnejším 
prostriedkom k tomu mala byť nová ústava. 

Pri tvorení občianskeho bloku nemali národní socialisti a DS na mysli len spoluprácu týchto 
dvoch strán, ale boli presvedčení tiež o spolupráci čsl.(československej) strany lidovej a časti 
sociálnych demokratov. Naznačovalo sa, že takto uskutočnený občiansky blok bude mať 
svojho chránenca a oporu v západných demokraciách, najmä u Američanov a že za účelom 
tejto podpory a spolupráce bol vlastne poslaný do Prahy americký veľvyslanec Steinhardt. 
Američania vraj nechcú nechať Európu a najmä nie ČSR napospas komunizmu a spoliehajú 
na československú, maďarskú, poľskú a rumunskú demokraciu a jej sily, pomocou ktorých 
chcú zamedziť prenikaniu sovietskeho vplyvu do Európy. 

Za účelom nadviazania stykov vplyvných činiteľov DS, boli - ako uvádza poslanec 
Vyškovský - usporiadané s predstaviteľmi zahraničných mocností, spoločenské rybačky a 
poľovačky, na ktorých sa zúčastňovali nielen najvyšší politickí činitelia DS, ale aj 
najvplyvnejší činitelia hospodárski. Poľovačky a rybačky usporiadali najvyšší funkcionári DS 
ako ku príkladu Dr. Lettrich, Dr. Kvetko, Rudolf Fraštacký, hospodár strany L. Lipták, Dr. 
Samuel Belluš a to veľmi často. Na tieto výlety boli zvaní veľvyslanci Ameriky a Anglicka, 
význační politici a hospodárski činitelia západných veľmocí, Francúzska, Holandska a 
severských štátov. 

V roku 1947 vydali nár.(odní) socialisti dôverný obežník pre svojich spolupracovníkov a 
dôverníkov, kde sa v úvode citovali nejaké state z úpravy, ktorú vraj dôverne vydala KSČ pre 
svojich straníkov a podľa ktorej mali byť v rámci prípravy volieb odstraňované nepohodlné 
osoby. Na toto nadväzoval obežník nár.(odných) socialistov výzvou, aby i nár.(odní) socialisti 
sa pripravili na rozhodný boj s komunistami a dával inštrukcie, že sa majú rozkladať rady 
komunistov, obstarávať zoznamy zamestnancov a funkcionárov KSČ a ich dôverníkov v 
úradoch a podnikoch, že je treba získavať pozície v odborových odbojových organizáciách, 
sledovať úmysly komunistov o puč a pripraviť sa na ten prípad k odporu. Za tým cieľom sa 
mala nadväzovať spolupráca so spoľahlivými ľuďmi v armáde a v NB. Na základe tohoto 



obežníka strany nár.(odno) socialistickej, vydala svoje inštrukcie na pokyn Lettricha tiež DS, 
ktorých obsah sa zhruba zhoduje s inštrukciami, zostavenými nár. socialistami. 

Po zjazde DS, niekedy začiatkom mesiaca februára 1948, bola u Dr. Lettricha schôdzka, na 
ktorej bol prítomný Dr. Hodža, Fraštacký a Dr. Thurzo. Dr. Lettrich v debate o súčasnej 
politickej situácii vysvetlil, že tento mesiac bude mesiacom veľkého politického boja a že 
bude hrať zvlášť významnú úlohu jak v slovenskej, tak aj v československej politike. Hovoril, 
že nár. socialisti majú správy, že komunisti chystajú v celej republike, po zjazde závodných 
rád, ktorý má byť 22. februára 1948 v Prahe, puč a že preto je treba, aby v tomto, skôr než 
budú môcť puč uskutočniť, boli predbehnutí tým, že občiansky blok strán, teda DS, lidáci a 
nár. socialisti, za prispenia soc.(iálnych) demokratov, si vynúti ešte do zjazdu rekonštrukciu 
vlády. Lettrich spomenul, že ministri nár.(odných) socialistov, lidákov a DS podajú demisiu, k 
čomu zachovajú solidaritu soc.(iálni) demokrati a tak donútia komunistov k takej 
rekonštrukcii vo vláde, aby komunisti nemali takú moc, akú mali dosiaľ. Ako najhlavnejší 
rezort, o ktorý sa nár.(odným) soc.(ialistom) jednalo, bolo Ministerstvo vnútra a Ministerstvo 
zemedelstva. Lettrich spomenul, že ak by snáď došlo k nejakým výtržnostiam zo strany 
komunistov, jednoducho budú títo pozatýkaní. Súčasne prehlásil, že dal súhlas k tomu, aby v 
prípade demisie ministrov nár.(odných) socialistov, automaticky demisiu podali aj ministri 
DS. Prítomných oboznámil s tým, že celú túto vec aranžuje podpredseda nár.(odných) 
socialistov Dr. Zenkl, ktorý je v priamom kontakte s veľvyslancom Steinhardtom. 

Keď prišlo k demisii a keď sociálni demokrati sa nepridali a tak isto na svojich miestach 
zotrvali ministri Masaryk a Svoboda, Dr. Lettrich ako aj ostatní partneri videli, že ich 
politický trik zlyhal a hľadali nové východisko z vládnej krízy a zo situácie, do ktorej sa 
dostali. Jediná nádej zostával prezident Dr. Beneš, od ktorého očakávali, že neprijme demisiu 
ani jedného ministra a že bude tlačiť na Gottwalda, aby ponechal odstúpivšich ministrov v 
úrade, ale aby previedol len rekonštrukciu vlády, pokiaľ pôjde o niektoré rezorty, na ktorých 
mali nár.(odní) socialisti záujem. Na neskoršej schôdzke, na ktorej boli prítomní všetci 
povereníci DS, Dr. Hodža a Fraštacký, Dr. Lettrich všetkých prítomných oboznámil, že z 
terajšej situácie sa DS dostane len tak, ak prezident republiky bude silnejší, než predseda 
vlády Gottwald. Ďalej povedal, že bola úvaha i o tom, že v prípade, ak prezident príjme 
demisiu odstupivších ministrov, že môže prísť k nepokojom, pričom komunisti požiadajú o 
vojenskú intervenciu ZSSR, z čoho môže vzniknúť medzinárodná zápletka, pretože 
Američania len na takúto príležitosť čakajú, aby mohli vtrhnúť do ČSR a k tomu dodal, že ak 
Rusi by vojensky obsadzovali Slovensko, Američania by za ten čas obsadili Čechy a Moravu. 
Lettrich prehlásil, že dr. Zenkl je pôvodcom celej demisie a že riskoval všetko, i za cenu 
rozbitia republiky. 

Zmena politických pomerov vo februári t. r. znamená tiež odstránenie reakčných politikov z 
verejného života a súčasne rozpadnutie občianskeho bloku. Môže sa však počítať s tým, že 
niektorí nezodpovední politici protikomunistických strán doma i v cudzine, sa vo svojej 
činnosti nevzdajú. Tomu nasvedčuje ako uvádza poslanec Vyškovský, výrok nár.(odno) 
socialistického poslanca Antonína Bartoša, ktorý Vyškovskému na pôde parlamentu nedávno 
povedal: "Teraz bude potrebné čo najužšie spolupracovať v ilegalite." 

Odstúpenie čsl.(československých) veľvyslancov, Dr. Slávika v USA, gen. Ingra v 
Holandsku, Dr. Kolovrata v Ankare, Dr. Kopeckého v Švajčiarsku a iných, charakterizuje Dr. 
Thurzo tiež ako jeden z článkov vopred pripraveného plánu na skreslenie februárových 
udalostí vo svete, t. j. na vytvorenie nepriaznivej atmosféry voči ČSR, voči Sovietom a 
pomerom v Strednej Európe vôbec. 

Slovenský národný archív Bratislava, S - 237 - 3.  

 



* Dr. Thurzo a spol. boli stíhaní zločiny podľa par. 2,3,5, 6 zákona na ochranu republiky. V 
procese boli obvinení: 

F. Thurzo - predseda Najvyššieho kontrolného dvora sa podľa obžaloby "spolčil s Dr. J. 
Lettrichom, Dr. F. Hodžom, gen. Ambrušom, Dr. Zibrínom, kpt. Lettrichom, Fraštackým... k 
úkladom o republiku s cieľom aby bola násilným spôsobom zmenená ústava republiky pokiaľ 
ide o jej ľudovodemokratické zriadenie, pokiaľ ide o samostatnosť a jednotnosť republiky, 
organizoval na Slovensku ilegálny protikomunistický blok pod názvom Americko - slovenská 
spoločnosť a za tým účelom organizoval branné a pomocné sily. 

- Jaroslav Vyškovský - Miloš Somora - úradník na Povereníctve výživy - Alexander Pakan - 
Rudolf Vargoš, správca fy Ludvig a syn, odovzdal na volebný fond DS 100 000 Kčs z 
prostriedkov firmy, čím poškodil štát. - Andrej Djuračka - Miloš Ruman - Vladimír Droppa - 
vykonával kuriérnu službu - Peter Škodáček - Jozef Mrazek. 

 Zmyslom procesu bolo dokázať, že "celá činnosť DS a jej popredných činiteľov smerovala 
proti bezpečnosti štátu" 

Na s. 13 - 18 tohto materiálu časť "Demokratická strana, politický vývoj, cudzie vplyvy a 
styky s predstaviteľmi ostatných strán v ČSR". Celý materiál je natoľko nevierohodný, že je 
problém z neho citovať, ťažko usúdiť čo sú konštrukcie vyšetrovateľov a čo skutočnosť ! 
Zmyslom jeho publikovania je skôr ilustrácia metód, ktorými postupoval komunistický režim 
proti predstaviteľom Demokratickej strany a ako hodnotili orgány ŠtB jej činnosť. 

 

Dokument č. 165 

List E. Beneša zo 7. júna 1948 o abdikácii na funkciu prezidenta a prejav poslankyne 
KSČ Hodinovej – Spurnej, podpredsedníčky Národného zhromaždenia na zasadaní 10. 
júna 1948. 

 
Sděluji, že z předsednictva vlády došel opis dopisu presidenta republiky dr. Edvarda Beneše 
ze dne 7. června 1948 tohoto znění (Shromáždění povstává.):  
Pane předsedo vlády, 
dne 4. května t. r. oznámil jsem Vám svůj definitivní úmysl resignovati na presidentskou 
funkci. Prodiskutovali jsme tehdy toto mé rozhodnutí v souvislosti s problémy celkové 
politické situace; sdělil jsem Vám též, že také lékaři mi doporučují, abych vzal ohled na svůj 
dnešní zdravotní stav. Odvolávaje se na tento náš rozhovor, prosím Vás, abyste oznámil 
Národnímu shromáždění mé rozhodnutí a požádal je, aby vzalo laskavě na vědomí moji 
resignaci na odpovědný úřad, jímž mne jednomyslnou volbou dne 19. června 1946 poctilo. 
Děkuji mu za jeho důvěru, děkuji za důvěru a lásku lidu, která mi byla vždy nesmírnou 
posilou a kterou jsem se snažil nezklamat. 
Přeji všem svým drahým spoluobčanům, jejich odpovědným zástupcům a jejich vládě, aby 
republika zůstala ušetřena všech pohrom, aby všichni žili a pracovali v snášenlivosti, lásce a 
odpouštění, svobody přáli a svobody svědomitě užívali. 
Věřím v dobrého genia našeho lidu a věřím v krásnou budoucnost naší drahé republiky. 
Váš dr. Edvard Beneš. 
(Shromáždění usedá.) 
 
Ke slovu se přihlásila pí místopředsedkyně Hodinová-Spurná.  
 


