IX. Kapitola
CESTY
Návrat k ideálom prvej ČSR bol pomerne krátky. Predovšetkým situácia na Slovensku bola
úplne nová. Charakterizoval ju vznik takých politických zoskupení, ktoré by v iných
podmienkach boli skoro až nemožné. Na jednej strane stáli totiž záujmy protichodných
skupín so SNP priamo spojených - komunistov a občianskeho bloku. Dlhší čas robili
všetko, aby bývalým protipovstaleckým silám zamedzili vstup na politickú scénu a to aj
napriek tomu, že časť z nich by bola v iných podmienkach ako politický spojenec pre
niektoré zložky občianskeho bloku prijateľná. Obe museli súčasne odrážať útoky na
národnostné výdobytky SNP zo strany viacerých českých politikov, predovšetkým
národných socialistov, ktorí slovenské národnostné požiadavky traktovali ako vnútorné
ohrozenie štátu. Vývoj na Slovensku teda vyostroval vývoj v celej ČSR, kde dominovala
KSČ a jej spojenec - ľavica v sociálnej demokracii. Všetko skončilo vo februári 1948, kedy
moc v štáte na seba strhla KSČ, ktorá zanedlho zaviedla systém jednej strany
a demokratické princípy prvej republiky zlikvidovala.
Už pár mesiacov po februári 1948 sa aj u nás rozbehli politické procesy, ktoré
postihovali ako demokratické sily, tak aj katolícku cirkev, predstaviteľov neľavicovej
kultúry, ale i všetky zložky rôznym spôsobom nespokojné s vývojom situácie v ČSR.
Represálie ale rovnako postihli aj významnú časť samotných komunistov, ktorí s nástupom
stalinizmu buď nesúhlasili alebo nejakým spôsobom ohrozovali špičky KSČ, pričom hrot
útoku smeroval najmä proti predstaviteľom skutočného komunistického odboja z doby II.
svetovej vojny. Pod súkolie politických procesov nakoniec padli i ľudia absolútne nevinní,
pričom obvinenia proti nim boli vykonštruované a oni sami k priznaniam násilne donútení.
Obeťou tohto prístupu sa nakoniec stali aj národnostné výdobytky SNP, ktoré boli
do roku 1948 tromi tzv. pražskými dohodami obmedzené a po roku 1948 už otvorene
negované. Vedúci predstavitelia SNP boli zatvorení a v následných procesoch odsúdení ku
trestu smrti alebo k dlhoročnému väzeniu.
Až v šesťdesiatych rokoch začal pod vplyvom zhoršujúcej sa ekonomickej situácie
určitý odmäk, ktorý vyvrcholil v roku 1968 pokusom o demokratizáciu socializmu.
Významnú úlohu v ňom zohrávali slovenskí politici, ale jediným výsledkom ich snaženia
bola federalizácia štátu a definitívne presadenie princípu „rovný s rovným.“ Po roku 1969
sa všetko vrátilo do pôvodných koľajníc a vydržalo to tam až do novembra 1989. Návrat na
predjanuárové pozície ale aktivizoval Slovákov, žijúcich za hranicami ČSSR a to ako
exilové krídla strán, existujúcich alebo zakázaných v Česko-Slovensku, tak aj rôzne spolky
a inštitúcie. Výsledkom bolo ich zjednotenie v organizácii Svetový kongres Slovákov.
Slovensko v tomto období zaznamenalo predsa len dva dôležité úspechy – prijatie už
spomenutej federalizácie a výrazné zvýšenie svojej ekonomickej a tým aj sociálnej úrovne.
Krátko pred rokom 1989 bolo oficiálne konštatované, že ekonomická úroveň Česka
a Slovenska sa vyrovnala. Nové ekonomické problémy, ktoré sa stále viac začali objavovať
v druhej polovici osemdesiatych rokov, zaostávanie v oblasti vedy a techniky, jednostranný
výklad ľudských práv, nerešpektovanie princípov ochrany prírody atď., viedli nakoniec vo
vznik širokého prúdu, ktorý vládu KSČS v našom štáte ukončil.
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1. Zápis zo schôdze politických strán k návrhu vládneho programu
22.-29. 3. 1945
Na poradách v Moskve, ktoré začali 22. marca 1945 medzi predstaviteľmi KSČ - K.
Gottwald (1896-1953), V. Kopecký (1897-1961) , R. Slánský (1901-1952), V. Nosek (18921955) a B. Lastovička (1905-1981), sociálnej demokracie - Z. Fierlinger (1891-1976), B.
Laušman (1893-1963), V. Majer (1904-1972) a V. Patzak (Pacák), národných socialistov - J.
Stránský (1884-1973), J. David (1884-1968), Fr. Uhlíř (1900-1980), P. Drtina (1900-1980) a
lidovcov - Fr. Hála (1893-1952), sa prerokovávanie návrhu kapitoly VI. vládneho programu
o postavení Slovenska v novej republike dňa 24. marca 1945 zmenilo v najkomplikovanejší
problém. Napriek mnohým prehláseniam o uplatnení princípu „rovný s rovným“ vo vzťahu
medzi Čechmi a Slovákmi došlo k pokusom odkladať požiadavky slovenského národa na
neurčito, s odvolaním sa na nedostatok kompetencií budúcej vlády.
„...H á l a: Pociťuji, že by se celá kapitola měla přestylisovat tak, abychom zde
vystoupili jako jednotný společný stát, protože to bude dostupné celému světu.
Přečteme-li si požadavky Slovenské Národní Rady, pociťuji z toho, že oni chtějí mít
trvalé jakési dvoustátí. Já to chápu, po pět let měli stát, žili v něm dobře pod záštitou
jisté moci. Prosperovali, měli zahraniční obchod. Proto na příklad žádají, aby měli
přechodná cla. My jsme vždy hlásali jednotu - to by nás ve veřejnosti velmi poškodilo.
Snad by se to mělo překlenout jinak. Před povstáním měli přebytky a to mělo velký vliv
i na peněžní oběživo, které má větší hodnotu a větší kupní sílu. Když se válka přežene,
země bude tak vyrabovaná, jako Protektorát. Druhá otázka je to, že jejich koruna je
pevnější. To bychom mohli nějak jinak vyřešit. Nechceme je hospodářsky poškodit. Naše
země dnes potřebují tovary z celého světa. Ve Státní radě se jednalo o to, že vláda má
mít právo rušit cla. Chtěl bych, aby Slováci byli ochráněni, ale aby se to nejmenovalo
cla. Taková celní přehrada mezi námi, to by nás v zahraničí poškodilo. To mně bylo líto,
že to žádali. Chtěl bych, aby bylo zařízeno dovozní řízení. Bylo by dobře kdyby se celní
sazebníky v obou zemích vyrovnaly.
Třetí věc je velmi důležitá, aby ta cenová hladina sa vyrovnala. Se slovenské
strany budou námitky. Oni říkají, že jejich koruna má být k české v poměru 1:3
(Fierlinger poznamenává, to říkali Rusové). Kdyby se tak stalo, znamenalo by to v
českých zemích inflaci. Naši úředníci v českých zemích mají mnohem menší platy než na
Slovensku. Ceny by se však najednou třikrát zvýšily. Zaměstananecké poměry by se tak
zhoršily, že nevím, kam bychom s tou inflací dospěli. Bylo by třeba, aby tato věc byla
pro nás hospodářsky jasná.
Velmi bych o to stál, abychom si uvědomili, že jsme v revoluční době. My
můžeme nést teď odpovědnost jen za revoluční dobu. I vláda bude jen revoluční a může
vyřizovat věci jen do doby až bude zvoleno Ústavodárné Shromáždění. Všechny závazky
další nemůže vláda přijímat a zejména ne takové, které spadají do pravomoci
Ústavodárného shromáždění. Co bude od Ústavodárného shromáždění, to vláda teď
nemůže říci a na sebe vzíti. Proto, co teď dohodnem je jen prozatimní a revoluční. K
tomu, abychom vystupovali jednotně, je nutno, abychom se o to vší silou přičiňovali. S
naší strany uděláme všechno. Dívejme se na věc, jak je a vyrovnání uděláme. My dnes
nebudeme vzpomínat, co bylo, nebudeme sentimentální. Vyrovnání se už stalo aktem
dohody mezi presidentem a Slovenskou národní radou.(1) To ostatní do budoucnosti je
věcí důvěry. Žádám, aby tato kapitola byla přestylisována tak, aby vyjádřovala naší vůli
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a nebyla závazkem do budoucna, což náleží jen Ústavodárnému shromáždění. Poslední
odstavec považuji za to, co nám nenáleží.(2)
F i e r l i n g e r: Chápu obavy rady Hály a do značné míry je sdílím. Je však
třeba uvážiti, oč jde. Co je dvoustátí, každý si pod tím může představovat co chce.
Slováci však zdůrazňují, že chtějí mít vnitřně pevný stát. Rozhodně se se Slováky
nechceme rozejít. Ani u Slováků, pokud znám není takového úmyslu...
S t r á n s k ý: za nás čtyři národní socialisty: souhlasíme s dohodou vládní,
uzavřenou se Slováky, nevylučujeme ani to, že by ten dnešní stav na konec mohl být
trvalý, jestli s tím vysloví souhlas národ slovenský i český, ale nezavazujeme se už
předem. Chci to odůvodnit: naše mínění není justament. Je to poctivost. Brání se
svědomí. I za to jsem vděčen Fierlingerovi, že tak nezakrytě postavil na jasný základ
celý ten problém tím, že mluvil o Svazu a právu secesse.(3) Tím vyjádřil to, čeho se
týkají i naše námitky.
Musíme se ptát po smyslu Československé republiky. Ona není dílem pouhé
náhody...
Máme štěstí že, se věci upravily tím způsobem, který slouží vývoji k jednotě.
Velká zásluha tu přísluší komunistickým kolegům v jejich snaze, aby základem všeho
byla myšlenka zlidovění, respekt k vůli lidu. Princip národních výborů nás zbavil
rozpaků a když se na Slovensku ustavila Slovenská národní rada a prohlásila se za
nositelku plné, zákonodárné, vládní moci, bylo nám to samozřejmé. V revolučním
procesu musí být takovou pravomocí vybaven lid i v menších oblastech než je Slovensko
a neměli jsme pro to námitek. To nás zbavilo všech třecích ploch. Definitivně upraveny
mohou býti ústavní poměry jen s plným souhlasem Slováků. Je vyloučeno, aby Češi
Slováky majorisovali. Oni vědí, že definitivní ústava nemůže býti jiná než ta, s kterou
budou Slováci souhlasit.
Přejeme si, aby celá věc byla formulována v tom smyslu, jak to říkám, že
důsledkem toho fakta, že Slováci ve státní jednotě chtějí býti národem svébytným - to
musí být upraveno. Tato nová dohoda bude sjednána oběma stranami a až do té doby,
než se tak stane, je nositelem státní moci na Slovensku Slovenská národní rada. Trvalá
úprava však nemůže býti předmětem dnešního jednání...
K o p e c k ý: Slovenský a náš návrh se značně kryjí. My jsme na formulaci nic
neměnili, protože naše formulace vyjadřuje ty 4 body.(4) Jestliže to nechcete příjmout a
domníváte-li se, že můžete se s nimi dohodnout na jiném podkladě, tak to zkuste.(5) My
trváme na této formulaci. Máme za to, že toto je minimum, má-li se nová vláda vytvořit.
Vy jste žádnou platformu nenavrhli a nevím, zdali by nebylo praktičtější navrhnout, jak
má znít tato kapitola. Kdyby vedle této naší kapitoly Stránský a Hála vypracovali novou
formulaci a předložili ji Slovákům. Toto obojí nechť Slováci posoudí. Je to věc ohromné
politické závažnosti. Nedovedeme si představit, že by některá strana, která nesouhlasí se
4 punkty mohla vstoupit do vlády. Proto ať se obě formulace předloží Slovákům.
Nedohodneme-li se, pak odpovědnost za následky nepadá na nás. My si nedovedeme
představit udržení státní jednoty jinak než na základě přijetí těchto podmínek. Kdo jde
na jinou platformu, jde na rozbití státní jednoty...“
(1)
(2)

Pozri dokumenty „Dohoda delegácie SNR s prezidentom ČSR 23. 10. 1944“ a
„Memorandum delegácie SNR 2. 11. 1944“ predchádzajúcej kapitoly.
Základom rokovania o vládnom programe sa stal návrh KSČ. Kapitola VI., týkajúca sa
pomerov na Slovensku, bola rozdelená do štyroch odstavcov. Prvé tri sa bezo zmeny
dostali do definitívneho znenia vládneho programu, ktorý uvádzame v tejto kapitole
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(3)
(4)

(5)

v dokumente „Program prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov 5. 4. 1945“
tejto kapitoly. Boj sa rozhorel o nasledujúci štvrtý odstavec: “Nová vláda republiky
bude napomáhati tomu, aby v podobě Slovenské Národní Rady byl dán trvalý základ
slovenskému představitelskému a zákonodárnému orgánu a aby v podobě sboru
slovenských národných pověřenců byl dán trvalý základ Slovenské národní radě,
jakožto budoucím ústavním orgánům Slovenska v rámci Československé republiky
jako společného jednotného státu Čechů a Slováků.“
Právo na oddelenie sa.
Podľa formulácií K. Gottwalda šlo o 4 body: 1. uznanie svojbytnosti, 2.uznanie
právomocí Slovenskej národnej rady, 3. uznanie vytvárania slovenských vojenských
útvarov, 4. prísľub, že to všetko nie je len provizórne, ale trvalé.
Národní socialisti potom vypracovali vlastný návrh tohoto bodu a predložili ho na
rokovanie s delegáciou Slovenskej národnej rady 25. 3. 1945. Pozri dokument „Návrh
národnosocialistickej delegácie 24. 3. 1945“ tejto kapitoly.

.
Citované podľa: Klimeš, M., Lesjuk, P., Malá, I., Prečan,V.: Cesta ke květnu, ČSAV, Praha 1965, ss. 411-414.

2. Návrh národno-socialistickej delegácie

24. 3. 1945

Národní socialisti po skončení rokovania s ostatnými politickými stranami spracovali
vlastný návrh VI. kapitoly vládneho programu, ktorý na druhý deň prezentoval J. Stránský.
Návrh sa vyznačuje ďalšími pokusmi odďaľovať riešenie problémov až po skončení vojny.
„První domácí vláda československého státu vymaňeného z nacistického područí
jest si vědoma vůle Slováků žíti i ve státní jednotě s Čechy jako národ svébytný a bude
dbáti, aby obecný postup i každý jednotlivý akt vlády Slováky jako svébytný národ
respektoval.
Jakými ústavními a právními předpisy má býti svobodný národní vývoj
slovenský zabezpečen, o tom se po osvobození českých zemí rozhodne česko-slovenskou
dohodou, a v této dohodě budou ovšem Slováci součinitelem rovnoprávným, takže
základy pro další vývoj republiky budou položeny shodnou vůlí obou národů. To samo
už je nepochybnou zárukou, že nejvážnější státní problém československý bude rozřešen
k spokojenosti slovenské i české aniž tím utrpí státní jednota republiky.
Vláda považuje za štěstí, že v důsledku slovenského národního povstání už pro
údobí přechodné byly staré spory odklizeny zvláštní dohodou Slovenské národní rady
jako revoluční nositelky státní moci zákonodárné, vládní a výkonné na území
slovenském s presidentem republiky a československou vládou v Londýně, a rozumí se
samo sebou, že toto ujednání jest i pro novou vládu závazné. Ono jest zároveň šťastným
ukazatelem cesty a nástupem k úpravě definitivní a bude platiti, dokud je nevystřídá
ústavní dohoda lidových zástupců slovenských s lidovými zástupci českými jako
rovných s rovnými až bude svoboda republiky celá.“
Citované podľa: Klimeš, M., Lesjuk, P., Malá, I., Prečan,V.: Cesta ke květnu, ČSAV, Praha 1965, s. 425.
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3. Zápis z rokovania vládnych strán so zástupcami SNR

25. 3. 1945

Dňa 25. marca 1945 sa predstavitelia vládnych strán rokujúcich o návrhu vládneho
programu stretli s delegáciou Slovenskej národnej rady (V. Šrobár, J. Ursíny, J. Styk 18971965), rodák z Dolného Kubína, G. Husák, L. Novomeský a J. Šoltész (1909-1977,) rodák
z Vranova nad Topľou, ktorá úporne hájila líniu “rovný s rovným“. Rozsiahly zápis
dokumentuje taktiku a predovšetkým manévrovanie národných socialistov a lidovcov v tejto
otázke i úsilie delegácie SNR, aby nové postavenie Slovenska v obnovenej Česko-slovenskej
republike presadila.
„...Stránský: ... V čem se lišíme od prvního návrhu je naše přání, aby bylo zřejmé,
že nynejší stav věcí na Slovensku je provisorní, vyplynuvší ze slovenské revoluce, ale
naprosto nechceme říci, že to tak nemá být. Říkám, že státní úprava nová bude taková,
jak to rozhodne český národ a slovenský národ spoločně po osvobození. Říkali jsme to 5
let. Rozumí se, že nebude žádného majorisování. Nechceme však vzbudit dojem v
českých zemích, kdyby se to řešilo hned, že slovenský národ se respektuje a český
nerespektuje. Jedné se jen o tento odstín...
Jsou dvě cesty:
1. Že by Slováci si chránili v tom společném státě svůj podstát, aby v něm
slovenská státnost byla zabezpečena. Že by Slováci pro slovenské věci měli svou vládu,
svůj parlament a jenom pro společné záležitosti společnou vládu.
2. Abychom se vyhnuli této úpravě, nýbrž abychom se pokusili o úpravu
společného a jednotného státu, který bude mít jednu vládu a jedno zastupitelstvo a při
tom záruku, že v národní svébytnosti nemohou být dotčeni, a že jejich věci budou ve
slovenských rukou.
Jaké jsou ty možnosti druhé? Především to, že chceme, aby stát byl postaven na
docela nový základ vlády a správy zlidověním. Neboť to už samo ve velké míře dává
svobodu oblastním zájmům i menším než je Slovensko. To, co z toho vyplývá celostátně,
ta decentralisace, bude sloužiti nám. Když zlidovíme tu správu, to již samo o sobě
znamená, že na Slovensko nemůže přijít k věřejné správě Čech, když ho Slováci
nepozvou...
Kopecký: Řeč Stránského nás nutí, abychom rozvinuli i naše pojetí. Pojetí
slovenské otázky u naší strany je odchylné od Vašeho nejen v tuto chvíli, nýbrž bylo tak
po celých dvacet let a také v posledních letech. ...
Jaká je naše koncepce? ... My nesouhlasíme s názorem, že se republika rozbila a
že teď se bude dávat dohromady něco nového. My odmítáme takové představy a
vycházíme z toho, že republika Československá existuje ... a že našim úkolem je, aby v
tomto daném státě byla vytvořena nová struktura uvnitř, aby to odpovídalo novému
pojetí. ... My jsem pokládali za nutné, že nová vláda má jasně vyjádřit, že se odkloňuje
od pochybného pojetí čechoslovakismu a že Slováci jsou národ nacionálně svébytný a
nejen kulturně svébytný. To je první věc, kterou československá vláda musí uznat. Za
druhé: protože uznáváme oba národy jako svébytné, a protože je samozřejmé, že u
slovanských národů uznáváme princip rovný s rovným, musí tomu také odpovídat
vládní poměr. To znamená, že každý má být rovně pánem ve své zemi. To došlo
historického výrazu tím, že Slovenská národní rada se ustavila jako legitimní
představitel, jako jediný představitel národa a pro sebe reklamuje právo býti jediným
nositelem moci na tomto území republiky. Toto stanovisko bylo respektováno tím, že
president republiky a vláda je zvláštní dohodou uznali.
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Dále myslíme, to co je na Slovensku, že není pouhé provisorium, po němž se
budeme vracet k něčemu starému, nýbrž je to základ nového...
Husák:(1)... V roku 1938 byly českými demokraty demokratické skupiny na
Slovensku obětovány. Tehdy jsme měli my dojem, že jsme byli z české strany zrazeni. Že
nás obětovali a dohodli se s fašistickou stranou, které vydali všechnu moc na Slovensku.
6. října my na Slovensku jsme byli obětováni. 14. března zase Češi měli dojem, že byli
obětováni. Dnes proto je nové soužití manželstvím z rozumu a bude to tak, dokud se
nevytvoří nejsrdečnější poměr.
Argument Stránského je, že nikdo po Mnichově nepochyboval o svébytnosti
slovenského národa. Nemohu s tím souhlasit. Prohlášení londýnské vlády z 30. června
1943 mluví znovu o staré myšlence československého národa...
Vy jste to tehdy formuloval tak:(2) Dobře. Když národem chtějí být, nechť jsou.
Ale velmi toho litujeme. To byla chyba. Tak jste zeslabil myšlenku samostatného
slovenského národa. To, že tak pozdě a tak nesměle byla formulována myšlenka dvou
národů a že to bylo učiněno s takovým politováním, budí dojem, že se jen ustupuje
dočasně a jen částečně před fakty. Dnes na skutečnostech na Slovensku nelze nic měnit.
To není jen nedůvěra, pramenící z toho, že Češi jsou početný národ, ale také proto, že
myšlenka byla tak falešně stavěna a falešně držena. A u nás je přece dvacetišestiletá
zkušenost...
Tu formulaci Stránského nemohu uznat ani jako právník ani jako politik. Je to
až příliš formálně právní a není to dostatečně politicky obsahové.
A nyní: jedná se o revoluční provisorium či ne? Z toho vyplývají důsledky.
Musíme si o nich říci proto, že je nutné, aby vzájemný poměr byl položen na nový
základ. Kdyby s české strany a z Londýna bylo řečeno jasnější stanovisko, nebylo by té
nedůvěry a byly by práce o 99 procent lehčí. To co se tu dnes hovoří, je úplné nóvum,
které velká část lidí bude brát jako provisorní propagandu.
Pokud jde o budoucí vývoj: Možná, že to budou Slováci sami, kteří budou žádat
co nejsilnější centrální vládu a centrální parlament až se sejde ústavodárné Národní
shromáždění. Ale dnes tomu tak není. Dnes je obava, aby se vše nevrátilo k starému
stavu. Vláda musí jasně povědět, že republika bude budována na nových základech. Ve
vašem návrhu je několik bodů, které nám potvrzují obavy. Proč stále vystrkovat tu
provisornost, proč stále zdůrazňovat jeden moment, který má zastřít momenty jiné...
Ale my chceme, aby tu byl pevný konstituční příslib nové vlády, že se nejedná o dočasný
příslib, ale o pevnou linii československé politiky....
Novomeský: My jsme napsali Československou republiku jako první větu do
svého programu bez ohledu na to, co si Češi myslí. Co kdybychom řekli, že vstup do
republiky činíme my závislý na tom, až co řeknou Češi? A v Londýně se vydával státně
politický dokument úplně bez ohledu na to, co si o tom myslí slovenský národ. A tu
najednou stojíte na stanovisku, že úprava vzájemného poměru závisí na tom, co si o tom
myslí český národ...
Šrobár: ... My jsme v roce 1918 nekladli žádné garancie na zabezpečení národní
existence. Za dvacet let však důvěra upadla, protože se dály věci, které by se mezi bratry
dít neměly. To jsou na příklad personální otázky. Chceme tedy, aby se takové věci v
budoucnosti nemohly vyvinout. A nedivte se proto, že dnes si to chceme garantovat...
Ursíny: ... My protiautonomisté a myslím i Styk jsme vždy stáli na stanovisku
slovenského národa. V pražském parlamentě jsem nikdy nezaujal jiné stanovisko, než že
slovenský národ existuje a chtěl jsem soulad a souzvuk. Republiku nám oslabovaly dva
momenty - nejen stanovisko československé, které bylo mylně postaveno, ale zejména
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praxe, která z toho vyplývala. Na Slovensku jsme měli československé školy, ale na
Moravě a v Čechách školy české. Měli jsme hrozné problémy na bratislavské universitě i
na středních školách, kde byly znehodnocovány slovenské hodnoty a všechno české bylo
podáváno jako kvalitní. Ale byl docílen pravý opak...
Stránský: Přednesl jsem důvody, pro které my, národní socialisté, se zdráháme
ve svém svědomí přijmout tu formulaci Gottwaldovu. Předložili jsme vám jiný koncept
a čekali jsme, že vy buď se přikloníte k našemu stanovisku nebo ukážete, co v něm
nedostačuje a co vám vadí v našem přístupu. Za tohoto stavu my se znovu poradíme o
tom, zda můžeme překonat to, co diktovalo náš postup...
Po přečtění tohoto návrhu(3) byla schůze na dvě hodiny přerušena, aby se
národní socialisté mohli poradit a zaujmout stanovisko k výsledku dosavadní debaty.
Schůze byla pak zahájena ve čtyři hodiny odpoledne a Stránský oznámil stanovisko
skupiny.
Stránský: Skupina se rozhodla učinit ještě další pokus o dohodu. Netrváme na
svém návrhu kapitoly 6. a byli bychom ochotni vzít za základ komunistický návrh s tím,
že poslední odstavec bude znít tak, jak to navrhují soc. demokraté. Dále v textu
Gottwaldova návrhu v odstavci prvém žádáme, aby bylo řečeno: “Uznávajíc vůli
Slováků býti nacionálně svébytným národem, bude se vláda...“ V odstavci 2.
navrhujeme stejně jako soc. demokraté, aby bylo změněno označení SNR; místo
představitelky “legitimní“ říci “revoluční“.
My chceme jenom změnou posledního odstavce říci a těmi jinými změnami, že
vláda není kompetentní, aby propůjčovala Slovákům národní svébytnost...
Delegace SNR se odebrala k poradě o návrhu Stránského...
Pokračování diskuse o s l o v e n s k é o t á z c e:
Šrobár: Hleděli jsme vyjít v ústřety, nakolik to bylo jen možné. Poslední odstavec
jsme přestylisovali. Ale naše návrhy vám přečte Husák, který byl k tomu delegací
pověřen.
Husák: V prvém odstavci kapitoly 6. nemůžeme přijmout navrhovanou
formulaci, která praví: “...uznávajíc vůli Slováků býti národem nacionálně
svébytným...“ a trváme na původní textaci. Je to rozdíl velmi podstatný. - V druhém
odstavci: prosíme o vysvětlení, proč se žádá škrtnout slovo “legitimní“ a proč se žádá
“revoluční“.
Fierlinger: Naše skupina žádala to s hlediska ryze stylistického. Může být řečeno
třeba “oprávněnou“.
Husák: To má jiný dosah. Mohou se objevit pokusy o vytvoření jiné instituce, na
příklad z luďácké strany. Může se stát, že proti SNR vyvstane nový orgán. Proto
chceme, aby bylo jasno, že jen SNR je představitelkou slovenského národa a to
nejjasněji vynikne, když se řekne “legitimní“. Proto to slovo by se nám tam hodilo. Když
ale myslíte, že má být změna, tedy dejte: “jedině oprávněnou“.
K odstavci poslednímu: Nejlépe by nám vyhovovala formulace Gottwaldova.
Nejedná se nám o slova, nýbrž o principy. A právě o ty dva principy, vyjádřené tam, kde
je žádáno, aby “vláda napomáhala tomu...“ a tam, kde se říká, že “...komptetence bude
určena dohodou...“ Delegace SNR usnesla se na vlastním návrhu posledního odstavce,
aby vyšla vstříc, ustupuje od formulace Gottwaldovy a její návrh zní takto:
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“Nová vláda Československé republiky bude se starat o to, aby při ústavním
řešení poměru národa slovenského a českého byly konstituovány slovenské orgány moci
zákonodárné, vládní a výkonné tak, jak je dnes má slovenský národ v SNR. O budoucím
rozdělení kompetence mezi orgány ústřední a slovenské dohodnou se legitimní zástupci
národa slovenského a českého.“(4) ...
Husák: Je to zmírnění proti tomu, co bylo v Memorandě.(5) Je to velice zmírněné
tím pasusem o kompetenci. Udělali jsme to jen proto, abychom vyšli v ústrety. Jdeme
tím tak daleko, jak jen můžeme.
Stránský: Předložili jsme návrh a byl odmítnut. Nemůžeme nyní nic říci. My
jsme projevili dobrou vůli.
Husák: To je důkaz, že tu není dobrá vůle...(6)
Šrobár: Debata je dost trapná. My se dohodnout musíme...
Stránský: My jen nechceme zavazovat národ.
Šrobár: Vždyť my tam k vám nepůjdeme. Ale věřte, mají-li se chyby minulosti
odčinit, jinou formou to nepůjde.
Stránský: Zůstali jsme tu jen, abychom vyslechli slova dr. Šrobára. (Ke
Šrobárovi): My se jistě dohodneme.
Po tomto projevu Stránského národní socialisté vstali a všichni společně opustili
zasadací místnost, čímž bylo další jednání o slovenské otázce znemožněno. Rada Hála,
delegát lidové strany, odmítl solidarisovat se s nár. socialisty a zůstal v zasedací
místnosti.
Tím byla schůze 25. března skončena.“(7)
(1)
(2)
(3)

(3)
(4)
(5)
(6)

Zápis bol vyhotovený v češtine. V snahe o uchovanie autentičnosti uvádzame preto
vystúpenia slovenských politikov tak, ako boli v češtine zapísané.
G. Husák hovoril ku Stránskému.
Reč išla o návrhu sociálnych demokratov na znenie posledného odstavca: „...bude
napomáhat tomu, aby dnešní stav, vyplynuvší ze Slovenského národního povstání se
stal základem pro příští ústavněprávní uspořádání v duchu rovnoprávnosti obou
národů v jednotné republice Československé.“
Ide o definitívne znenie uvedeného odstavca.
Pozri dokument „Uznesenie SNR z 2. marca 1945“ predchádzajúcej kapitoly.
V nasledujúcom sa rokovanie premenilo v ostrú polemiku, v ktorej delegácia SNR a
národní socialisti stáli na svojich pôvodných stanoviskách.
Hneď na druhý deň, to jest 26. marca 1945, sa národní socialisti na rokovanie vrátili a
súhlasili s formuláciou delegácie SNR. Účastníci rokovania potom schválili návrh VI.
kapitoly v skoro pôvodnom znení.

Citované podľa: Klimeš, M., Lesjuk, P., Malá, I., Prečan,V.: Cesta ke květnu, ČSAV, Praha 1965, ss. 426-437.

4. Program prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov
5. 4. 1945
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Na poradách v Moskve bol nakoniec dohodnutý program prvej vlády Národného
frontu Čechov a Slovákov. Spolu s tým bolo dohodnuté rozdelenie vládnych funkcií. Vládny
program bol oficiálne vyhlásený až na oslobodenom území - v Košiciach 5. apríla 1945 a
preto je známy i pod názvom Košický vládny program, zatiaľ čo jeho VI. kapitola bola známa
ako Magna charta slovenského národa.
„VI.
Vláda sa bude ako prvá domáca vláda republiky považovať za stelesnenie československého štátneho spoločenstva, založeného na nových zásadách. Urobí sa koniec
všetkým starým sporom, a vychádzajúc z uznania Slovákov ako nacionálne
samobytného národa, bude sa vláda od začiatku dôsledne snažiť, aby v československom pomere bola uskutočnená zásada “rovný s rovným“ a aby sa tak uplatnilo
skutočné bratstvo medzi obidvoma národmi.
Uznávajúc, že Slováci majú byť pánmi vo svojej slovenskej zemi práve tak ako
Česi vo svojej českej národnej domovine a že republika bude obnovená ako spoločný
štát rovnoprávnych národov, českého a slovenského, vyjadrí vláda toto uznanie
dôležitými štátno-politickými aktami. V Slovenskej národnej rade, opierajúc sa o
národné výbory v obciach a okresoch, bude vidieť nielen oprávnenú predstaviteľku
samostatného slovenského národa, ale aj nositeľku štátnej moci na území Slovenska
(moci zákonodarnej, vládnej a výkonnej), ako to zodpovedá osobitnej dohode Slovenskej
národnej rady s prezidentom republiky a s československou vládou v Londýne. Spoločné
štátne úkoly bude vláda, ako centrálna vláda republiky, uskutočňovať v najužšej
spolupráci so Slovenskou národnou radou a so zborom slovenských národných
povereníkov ako aj výkonným vládnym orgánom Slovenskej národnej rady.
V rámci nevybudovanej jednotnej československej brannej moci a na základe
jednotných služobných úradov budú tvorené národné slovenské vojenské útvary (pluky,
divízie atď.), zložené prevažne z mužstva, poddôstojníctva a dôstojníctva slovenskej
národnosti a používajúce veliacu a služobnú reč slovenskú.(1) Dôstojníci a gážisti
bývalej slovenskej armády, pokiaľ sa neprehrešili proti národnej cti Slováka a nebudú
podliehať trestnému stíhaniu pre svoju činnosť za bývalého zradcovského režimu,
prevezmú sa do čs. armády vo svojej doterajšej hodnosti, pričom bude smerodajné
dobrozdanie a odporučenie Slovenskej národnej rady.
Nová vláda republiky bude sa starať o to, aby pri ústavnom riešení pomeru
národa slovenského a českého boli konštituované slovenské orgány zákonodarnej moci
vládnej a výkonnej, tak ako to dnes má slovenský národ v Slovenskej národnej rade.(2)
O budúcom rozdeľovaní kompetencie medzi orgány ústredné a slovenské
dohodnú sa legitimní zástupcovia národa českého a slovenského.(3) V ústredných
štátnych úradoch, inštitúciách a v hospodárskych orgánoch celoštátneho významu bude
Slovákom zabezpečené primerané zastúpenie čo do počtu, ako aj čo do významu.
(...)
IX.
...Osobitné opatrenie urobí vláda v záujme toho, aby bolo zaistené súdenie a
potrestanie zradcov, kolaborantov a fašistických živlov z radov českého a slovenského
národa. V spojení s národnými výbormi budú všade uvedené v činnosť mimoriadne
ľudové súdy... Pre mimoriadne prípady, týkajúce sa známych a zvlášť zodpovedných
previnilcov, bude zriadený Národný súd v českých krajinách a na Slovensku. Na trestné
stíhanie zradcov a kolaborantov bude všeobecne slúžiť za podklad ustanovenie dekrétu
prezidenta republiky o potrestaní vojnových zločincov.
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(...)
XV.
...Na Slovensku bude školstvo v rámci celkovej kultúrnej politiky štátu úplne
samostatné ako vo svojom zriadení, tak i vo svojom duchu - v súhlase s národnou
ideológiou slovenskou. Slovenská univerzita v Bratislave bude tiež úplne nezávislá ako v
ohľade personálnom, tak i vecnom s úkolom predstavovať špecifický slovenský prínos k
vedeckej kultúre Československa. Práve tak Slovenské národné divadlo a iné umelecké
ústavy budú predstavovať slovenský prínos k umeleckej kultúre Československa...
Zdeněk Fierlinger
Josef David
Klement Gottwald
Viliam Široký
Dr. Jan Šrámek
Ján Ursíny
Jan Masaryk
Ludvík Svoboda
Dr. Hubert Ripka
Václav Nosek
Dr. Vavro Šrobár
Dr. Zdenék Nejedlý

(1)

(2)
(3)

Václav Kopecký
Bohumil Laušman
Július Ďuriš
Dr. Ivan Pietor
Antonín Hasal
František Hála
Dr. Jozef Šoltész
Dr. Adolf Procházka
Václav Majer
Dr. Vlado Clementis
Dr. Mikuláš Ferjenčík
Ján Lichner
Dr. Jaroslav Stránský“

Viď bod 6. dokumentu „Uznesenie SNR z 2. marca 1945“ predchádzajúcej kapitoly.
Problémami armády, vrátane postavenia slovenských vojakov sa v podobnom duchu
zaoberala kapitola III.
Pôvodný štvrtý odstavec bol rozpísaný do dvoch samostatných.
Na tomto základe boli v rokoch 1946-7 podpisované tri tzv. pražské dohody.

Citované podľa: Vartíková, M.: Košický vládny program, Pravda, Bratislava 1978, ss.99-100,

5. Nariadenie Predsedníctva SNR č. 27/1945 Zb. n. SNR

7. 4. 1945

Dňa 7. apríla 1945 bolo vydané nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o
zriadení ústredných úradov. Na jeho základe vzniklo trinásť povereníctiev, podriadených
Slovenskej národnej rade. Týmto nariadením preniesla SNR svoje vládne a výkonné
právomoci na Zbor povereníkov Slovenskej národnej rady.
„Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 1 nariadenia č. 1/1944 Sb. n.
SNR a § 1 nariadenia č. 40/1944 Sb. n. SNR uznieslo sa na tomto nariadení:
§ 1.
Zriaďujú sa tieto ústredné úrady:
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1. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné,
2. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo a pozemkovú
reformu,
3. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre financie,
4. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre informácie,
5. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre priemysel a obchod,
6. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre pravosúdie,
7. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre výživu a zásobovanie,
8. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre dopravu a verejné práce.
9. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre pošty,
10. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre sociálnu starostlivosť,
11. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a osvetu,
12. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo.(1)
§ 2.
Na čele každého povereníctva stojí povereník určený Predsedníctvom Slovenskej
národnej rady a zodpovedný Slovenskej národnej rade.
§ 3.
(1) Moc vládna a výkonná, ktorá prináleží Slovenskej národnej rade, prenáša sa
na “Sbor povereníkov Slovenskej národnej rady“, ktorého členmi sú všetci povereníci
alebo ich zástupcovia, a ďalej na jednotlivé povereníctva.
(2) Na čele Sboru povereníkov Slovenskej národnej rady je Predsedníctvo
Slovenskej národnej rady.
(3) Pre Sbor povereníkov a jednotlivé povereníctva záväzné sú smernice, vydané
Predsedníctvom alebo plénom Slovenskej národnej rady.(2)
§ 4.
Nariadenie č. 1/1945 Sb. n. SNR sa zrušuje.
§ 5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť hneď a vykonajú ho všetky povereníctva
Slovenskej národnej rady.
Slovenská národná rada“
(1)

(2)

V období SNP pôsobili tieto povereníctva: vnútra, národnej obrany, hospodárstva a
zásobovania, železníc, pôšt a telegrafu, verejných prác, financií, zdravotníctva,
pravosúdia, školstva, sociálnej starostlivosti.
Funkciu predsedu SNR zastávali spoločne K. Šmidke a J. Lettrich, neskôr J. Lettrich
sám. Zbor povereníkov viedol G. Husák.

Citované podľa: Nariadenie č. 27/1945 Sb. n. SNR..

6. Pamätný list predstaviteľov slovenských Maďarov

19. 4. 1945

V dobe oslobodzovania zbytkov okupovaného Slovenska a Maďarska sa k jednotnej
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ČSR prihlásili predstavitelia maďarskej menšiny, žijúcej na bývalom území Slovenskej
republiky. Vo svojom Pamätnom liste uvádzajú argumenty, svedčiace o ich prenasledovaní
v rokoch 1939-1945 a vyslovujú sa za spoluprácu v rámci demokratickej Česko-slovenskej
republiky. Z tohto dokumentu prinášame najpodstatnejšiu časť.
“Slovutná Československá vláda a Slovenská národná rada!
Maďari žijúci na území Slovenska hlásia sa týmto úctivo pred Československou
vládou, resp. pred jej terajšími predstaviteľmi, pred Slovenskou národnou radou.
Maďari, ktorí na tomto území žijú, oznamujú sebavedome a s čistým svedomím, že odo
dňa 14. marca 1939 neprevinil! sa dodnes ani myšlienkami, ani činmi proti myšlienke
demokracie a humanizmu. Títo Maďari s kľudným svedomím môžu tvrdiť, že aj za
najťažších okolností sa im podarilo vo vlastnom kruhu zotrvať na všetkých tých
zásadách a ich udržať, ktoré urobia človeka hodným, aby bol vážený.
Slovenskí Maďari nechcú popierať, že očakávali zlepšenie svojho osudu po
trianonskej mierovej zmluve pokojnou revíziou týchto zmlúv. Túto svoju túžbu chceli
však dosiahnuť vždy len pokojnou cestou, a nesmerovala táto túžba a politický cieľ proti
českému alebo slovenskému národu, a práve preto sa hlási tunajšia maďarská
pospolitosť čo najúprimnejšie ku konštruktívnej spolupráci ľudovodemokratickej
Československej republike...
Bolestne a deprimujúco pôsobí na nás, že zodpovední činitelia znovuzrodeného
štátu následkom akéhosi optického klamú stotožňujú šesťročný postoj Maďarov na
Slovensku s atitudou Nemcov a oných Slovákov, ktorí ruka v ruke potupili večné piliere
ľudskosti, rovnosti, pravdy a právneho poriadku.
Z tohto stotožnenia vyvierajú pre nás už teraz nesmierne škody a majú plynúť
ešte ďalšie. Proti tomuto stotožňovaniu s Nemcami ohradzujeme sa čo najrozhodnejšie,
odvolávajúc sa na demokratické ľudové ideály novej Európy, ku ktorým má maďarský
národ tiež silné historické vzťahy. Protestujeme, lebo náš šesťročný postoj bol úplne
jasný...
Maďari žijúci na Slovensku, odolávali v rokoch 1938 až 1945 všetkými svojimi
silami - a ich počet v slovenskom štáte nebol veľký - každému fašizmu a hitlerizmu, a
neberúc zreteľ na materiálne výhody alebo mocenské možnosti, z vnútorného mravného
presvedčenia odmietli výzvy nemeckých a slovenských mocipánov k spolupráci.
Maďarská strana (Magyar párt) na Slovensku nemôže byť v žiadnej relácii
stotožňovaná s bývalou Nemeckou stranou (Deutsche Partei) na Slovensku a je
všeobecne známe, že Maďari a Maďarská strana nebola vôbec v kladnej relácii k
Nemcom, k Nemeckej strane, ale ani k Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, k Hlinkovej
garde a k Hlinkovej mládeži. Naopak, Nemci a spomenuté slovenské organizácie
prenasledovali Maďarov a Maďarskú stranu. Maďarská strana bola na Slovensku
jediná „protinacistická" politická strana. Tunajší Maďari sa uchýlili od hitlerizmu a
fašizmu k praktickým službám kresťanstva a humanity. Odmietla samozrejme aj
hitlerovský pozdrav, známe zdvíhanie pravej ruky. Maďarská strana bola preto behom
posledných rokov vystavená úradne i mimoúradne, priamo a nepriamo, najväčšiemu
prenasledovaniu. „Grenzbote", orgán Nemeckej strany, označoval nepriateľov
hitlerizmu na Slovensku nie raz takto: Tschechen, Juden, Madjaren, komunistische
Umtrieben. Keď v novembri ÚŠB v Bratislave pozatvárala maďarských intelektuálov,
medzi nimi rad novinárov, noviny „Grenzbote" komentovali túto udalosť podtitulom
„Beneš, Hodža, Komunistenfreunde".
Maďarská strana nemala žiadnu polovojenskú organizáciu, ako bola HG a FS.
Organizácia maďarských skautov bola ešte v roku 1939 zakázaná pre svoj
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demokratický a anglický duch a spôsoby. Cez celých uplynulých 6 rokov nebola
povolená ani jedna maďarský odborová organizácia. Keď raz muži, organizovaní v
Maďarskej strane - samozrejme bez zbraní - zišli sa s cieľom telocviku, na udanie
jedného člena FS objavili sa na mieste členovia formácie HG a FS, zbili týchto Maďarov
a vedúceho skupiny, Bikszárdyho, vohnali do smrti. Cez 6 rokov držali vo väznici
bratislavskej ÚŠB a v Ilave okolo 10 000 Maďarov pre ich protifašistický postoj. Hlavný
redaktor Štefan Floch umrel krátko po jeho vypustení na chorobu, ktorú dostal vo
väzení. Teror proti Maďarom nemal hranice. Nemci obviňovali verejne Maďarskú
stranu, že má židovských členov. Z podobných dôvodov žiadali zatvorenie
bratislavského, prešovského a levočského maďarského kasína, čo sa aj stalo. Zatvorili
maďarský Spolok pre ochranu rodiny „Magyar Családvédő Egyesület". Nepovolil!
účinkovanie prezidentom Masarykom zakladanej Vedeckej, literárnej a umeleckej
spoločnosti („Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság"), na čele ktorej ustanovili
zlomyseľného vládneho komisára, ktorý zatvoril spoločnosť a majetok zhabal. Stá a stá
Maďarov, hlavne chudobní ľudia, strácali svoje štátne občianstvo, svoje zamestnanie,
svoju penziu. Vyhostenie Maďarov zo Slovenska bolo na dennom poriadku. Stále im boli
zbavované rádiá, zbrane, knihy, športové veci - vypli im telefón. Domovými
prehliadkami, vypočúvaniami, policajnými a žandárskymi hláseniami znepokojovali
Maďarov pravidelne, tak v Bratislave, ako aj na vidieku. Maďarské divadelné
predstavenia v Národnom divadle neboli povolené, takisto boli znemožnené kultúrne
spojenia s materskou krajinou. Z maďarskej verejnej knižnice odstránili práce
demokratického rázu. Zavreli časť maďarských škôl, restringovali počet tried, zakázali
maďarské učebnice z dôb ČSR, prepustili časť učiteľov a profesorov. Odopreli našim
vysokoškolákom štipendiá a výhodné internátne miesta, nedali nám povolenie
vycestovania, slovom, odobrali nám všetky tie výhody, ktoré sme si v časoch bývalej
ČSR získali.
Tak sa stalo, že Maďari boli pre svoju humanitu a vernosť k zásadám
(demokratizmu) najprenasledovanejšou spoločenskou vrstvou Slovenska...
Zvlášť treba vyzdvihnúť skutočnosť, že partizánskeho povstania v auguste 1944
sa zúčastnili v značnom počte tiež dôstojníci a vojaci maďarskej národnosti. Väčšina
týchto je ešte i dnes v nemeckom zajatí. Partizánske hnutie podporovali obyvatelia
maďarských dedín v okolí Nitry potravinami, koňmi, povozmi atď., v iných
maďarských dedinách alebo mestečkách maďarskí občania darovali partizánom šaty,
aby sa mohli preobliecť do civilu, a takto ich ochránili pred Nemcami. „Magyar hírlap"
boli jediné noviny na Slovensku, ktoré nenapísali ani riadok proti partizánskemu
hnutiu, napriek opätovnej výzve Úradu propagandy. Vzhľadom na hore uvedené
prosíme, keby tento náš postoj - ktorý sa od začiatku protivil politike bývalého režimu neznamenal pre nás zásluhy, tak aby neznamenal dnes pre nás, v novej národnej a
demokratickej Československej republike negatívum. Prosíme, aby s nami bolo jednané
spravodlivo a krivdy zo strany slovenskej vlády boli odstránené, tak individuálne, ako aj
kolektívne. Odmietame a vyobcujeme Maďarov, ktorí sú prívržencami strany Szálasiho
a nemáme nič spoločné s ich časopisom „Magyar szó", ktorý bol vydávaný formáciou
SS. Veríme, že nové demokratické Maďarsko bude priateľským štátom, vybudovaným
na podobných základoch ako nové Československo. Práve preto prosia tu žijúci Maďari,
aby sa mohli zúčastniť štátotvornej práce a prosia o práva, ktoré sú im dané ústavou.
Bratislava, dňa 19. apríla 1945
Ľudovít Stelczer, riaditeľ Maďarskej strany
Rudolf Péry – Limbacher, redaktor časopisu „Magyar Hírlap"
Dr. Tibor Neumann, advokát, predseda miest. organizácie
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Mikuláš Nyárai – Nemec, redaktor časopisu „Magyar Hírlap"
František Garzuly, agronóm, preds. hosp. odd. strany
Rudolf Szalatnai – Ráchel, profesor a publicista
Dr. Ján Czibók, advokát, člen miest, organizácie
Imrich Mayer, profesor, podpredseda „Toldy - kör" - u
Jozef Lukovich, redaktor časopisu „Magyar Néplap"
Citované podľa: Takáč, L ...preto, že si Maďar! Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2003, ss. xxx

7. Nariadenie SNR č. 30/1945 Zb. n. SNR

21. 4. 1945

Na nariadenie SNR č. 27/1944 Zb. n. SNR nadviazali ďalšie dva nariadenia SNR - č.
29/1945 Zb. n. SNR zo dňa 11. apríla 1945 o pominutí platnosti nariadenia SNR č. 40/1944 a
predovšetkým nariadenie SNR č. 30/1945 Zb. n. SNR o zákonodarnej moci na Slovensku,
prijatom 21. apríla 1945, ktorým sa upravovali zákonodarné kompetencie medzi SNR a
prezidentom. Zvlášť dôležitý paragraf 3. odstraňoval § 1 nariadenia SNR č. 1/1944 Zb. n.
SNR.
„Slovenská národná rada usniesla sa na tom nariadení:
§ 1.
1. Zákonodarnú moc na Slovensku okrem prípadov uvedených v odst. 2.
vykonáva Slovenská národná rada v duchu úprimnej shody s prezidentom a vládou
Československej republiky.
2. Zákonodarnú moc vo veciach celoštátnej povahy vykonáva prezident
Republiky po dohode so Slovenskou národnou radou. K tomu, aby niektorej veci bola
priznaná celoštátna povaha, je potrebná dohoda vlády Československej republiky a
Predsedníctva Slovenskej národnej rady.
§ 2.
Prezident Republiky vykonáva zákonodarnú moc podľa § 1 odst. 2 dekrétmi, v
ktorých sa uvedie, že sa vydávajú po dohode so Slovenskou národnou radou.
§ 3.
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia prestáva platiť § 1 nariadenia
Slovenskej národnej rady č. 1/1944 Sb. n. SNR.
§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť hneď a vykoná ho Predsedníctvo Slovenskej
národnej rady so Sborom povereníkov.
Slovenská národná rada“
Citované podľa: Nariadenie č. 30/1945 Sb. n. SNR.

8. Programové zásady Demokratickej strany

22. 4. 1945
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Občiansky blok, ktorý v priebehu príprav a vypuknutia Slovenského národného
povstania reprezentoval širokú škálu politických smerov, sa v ďalšom období prerodil v
Demokratickú stranu, výrazne spoluurčujúcu politický vývoj na Slovensku. Jej ciele a
politický program dokumentujú Programové zásady, uverejnené 22. apríla 1945, ktoré v sebe
nesú hlboký sociálny náboj.
„Č o c h c e D e m o k r a t i c k á s t r a n a ?
Na základe dohody, uskutočnenej už v r. 1943 pracovníkmi podzemného
odbojného hnutia proti nemeckým utlačovateľom, vznikla za slovenského povstania v
Banskej Bystrici v septembri 1944.
D e m o k r a t i c k á s t r a n a je politickou organizáciou všetkých vrstiev
občianstva. Stojí na základni jednotnej a nedeliteľnej Československej republiky s
rovnoprávnym postavením národa slovenského a českého. Vnútorná organizácia tejto
republiky má byť taká, aby zabezpečovala spokojný vývin vecí oboch národov.
Je za republiku demokratickú, pokrokovú a sociálne spravodlivú, ktorá vo
vzťahoch medzinárodných bude sa opierať v prvom rade o bratský Sovietsky zväz, úzko
spolupracovať s ostatnými slovanskými štátmi a udržiavať priateľské styky so
západnými demokraciami.
Stojac na zásadách kresťanstva, je za slobodné vyznávanie náboženstva, za
bratské spolunažívanie všetkých kresťanských vierovyznaní a za rešpektovanie
ostatných cirkví. Odmieta však akékoľvek vmešovanie sa cirkví do politického života.
Je za slobodu prejavu vôle občana, ak ním neohrožuje záujmy národa a štátu.
Každý verný a demokraticky smýšľajúci občan má byť zbavený pocitu strachu z
politického útlaku.
Je za súkromné vlastníctvo. V ňom vidí najlepšie predpoklady pre účinnú tvorbu
hodnôt a pre zabezpečenie kultúrneho, sociálneho a hospodárskeho pokroku.
Vlastníctvo bude však obmedzovať tak, ako to vyžadujú záujmy širokých vrstiev
národa. Rozhodujúcim nemá byť prospech jednotlivca, ale dobro celého pracujúceho
ľudu.
Uskutoční pozemkovú reformu čo najdôslednejšie. Pôda patrí do vlastníctva tých,
ktorí ju obrábajú. Nepriatelia štátu a demokracie nesmú vlastniť pôdu na Slovensku.
Bojovníci za našu národnú slobodu a demokraciu, alebo ich pozostalí, budú mať pri
prídele pôdy prednosť. Oni sú hrdinami našej republiky. Rovnako chce uspokojiť
nároky poľnohospodárskych robotníkov a nesebestačných roľníkov.
Poľnohospodárstvu venuje zvýšenú starostlivosť, aby sa práca roľníka stala ľahšou a
aby bola spoločensky tak ocenená, ako si to oprávnene zasluhuje. Roľník musí mať čas
nielen na odpočinok, ale i na vzdelanie.
Postará sa o náhradu škôd, ktoré utrpel náš ľud vojnou a jej následkami.
Zabezpečí slušné živobytie invalidom a pozostalým po padlých hrdinoch.
Priemyselné a bankové podnikanie chce položiť na nové základy. Znárodnením,
kolektivizáciou (združstevňovaním) všetkých výrobných a obchodných podnikov chce
zabezpečiť spravodlivú účasť pracujúcich robotníkov a úradníkov na správe a na
výsledku podnikania. Toto chce robiť tak, aby sa nevylučovali predpoklady pre rast
priemyselnej výroby a tým i pre tvorenie nových zárobkových príležitostí populačného
prírastku nášho národa. Tú istú starostlivosť venuje rozvoju živnostenského podnikania
a jeho odbornému zdokonaľovaniu.
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Pomery verejného zamestnanectva chce upraviť tak, aby mu zabezpečilo
spoločensky slušnú životnú úroveň a nenútili ho hľadať vedľajšie a nedovolené príjmy.
Bude šíriť osvetu a pokrok, všemožne podporovať vzdelanie a vlasteneckú
výchovu mládeže. Každému, i nemajetnému, má byť umožnené vzdelanie primerané
jeho vlohám.
Sociálnu starostlivosť chce vykonávať tak, aby nebolo nemocného, ktorý by
nemal nárok na také lekárske ošetrenie, aké jeho nemoc vyžaduje, aby nebolo starca,
ktorý by po celoživotnej práci zomieral v biede. Každému pracujúcemu chce zabezpečiť
v starobe takú rentu, aby ju nemusel považovať za almužnu a aby stačila na slušné
živobytie. Chce sa všemožne starať o to, aby robotníctvo a úradníctvo popri
spravodlivej odmene za prácu, malo dostatok príležitosti na vzdelávanie a na zotavenie.
Bytovú kultúru týchto vrstiev bude dvíhať a všemožne podporovať.
Nechceme bohatých ani chudobných. Chceme vysoký priemer životnej úrovne
širokých vrstiev nášho pospolitého ľudu. Prácu kladieme na prvé, na čestné miesto a
chceme ju zabezpečiť každému členovi slovenskej národnej spoločnosti.
Slováci, Slovenky!
Kto súhlasíš s týmito zásadami, kto si želáš v budúcnosti slobodný a pokojný
život, pokrok, rozkvet nášho hospodárstva a kultúry, silnú demokratickú, sociálne
spravodlivú Československú republiku, vstúp do
D e m o k r a t i c k e j s t r a n y.“
Citované podľa: Klimeš, M., Lesjuk, P., Malá, I., Prečan,V.: Cesta ke květnu, ČSAV, Praha 1965, ss. 622-624.

9. Dohoda vlády ČSR a Predsedníctva SNR

2. 6. 1945

Napriek tomu, že Košický vládny program definoval základnú líniu povojnového
vzťahu Slovákov a Čechov ako “rovný s rovným“, povojnová prax sa od tohoto princípu
začala odvracať. Už Dohoda vlády ČSR a Predsedníctva SNR z 2. júna 1945 znížila počet
výlučných právomocí SNR oproti Uzneseniu SNR z 2. marca 1945 a rozšírila právomoci
prezidenta. Dohoda je vo verejnosti známa ako Prvá pražská dohoda. Hlavné body tejto
dohody, predovšetkým rozsah zákonodarnej moci vo veciach spoločných, o rok potvrdila i
Vyhláška ministra vnútra č. 66. Zb. zo dňa 18. apríla 1946.
„Vláda Československej republiky s Predsedníctvo Slovenskej národnej rady,
vedené snahou uskutočniť zásady vládneho programu vo veciach slovenských a
usporiadať niektoré naliehavé vnútropolitické problémy republiky, dohodli sa na
spoločných poradách v Prahe v dňoch 31. mája a 1. júna 1945 takto:
I.
Slovenská národná rada je nielen oprávnenou predstaviteľkou samobytného
slovenského národa, ale i nositeľkou štátnej (zákonodarnej, vládnej a výkonnej) moci na
území Slovenska.
II.
Až do ustanovenia dočasného československého zákonodarného zboru vykonáva
pre celé územie Československej republiky zákonodarnú moc v spoločných veciach
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prezident republiky na návrh vlády po dohode so Slovenskou národnou radou svojimi
dekrétmi.
Za spoločné považujú sa zásadné celoštátne hospodárske, sociálno-kultúrne a
administratívno-politické veci, menovite:
1. ústava a štátne hranice
2. zásadná úprava základných práv a slobôd občianskych
3. zásadná úprava otázok vnútornej bezpečnosti
4. národná obrana
5. politický a hospodársky styk so zahraničím
6. mena a zásadná úprava peňažníctva a poisťovníctva
7. štátny rozpočet, záverečné účty, štátny dlh a štátne pôžičky, ako i kontrola
hospodárenia štátu
8. veci colné, veci spotrebných daní a finančných monopolov, dane z
hospodárskeho styku (daň z obratu a daň prepychová), priame dane, poplatky a regály
(poštovné, mincovné, loteriové)
9. štátne občianstvo, vysťahovalectvo a prisťahovalectvo a cestovné pasy
10. zásadná úprava školstva, výchovy a národnej osvety
11. železničná, cestná, vodná, letecká doprava, pošty a telekomunikácie, spoločné
veci rozhlasu
12. poštové sporiteľne a šekové služby
13. patenty, ochrana vzorkov a známok, miery a váhy, vymeriavanie a mapovanie
14. zásadné veci hospodárske, zásobovacie a vyživovacie a finančné, potrebné na
zabezpečenie rovnakých podmienok hospodárenia a podnikania
15. štátne podniky, ústavy a zariadenia
16. unifikácia práva, najmä občianskeho, obchodného, zmenkového a šekového,
trestného, ako i administratívneho a súdneho konania, ďalej veci zásadnej úpravy
súdnej organizácie
17. pragmatikálne a platové veci štátnych a verejných zamestnancov
18. sociálne poistenie a sociálna politika
19. zásadná úprava verejného zdravotníctva
20. veci, ktoré sa majú na základe vzájomnej dohody jednotne upraviť.
III.
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predloží plénu Slovenskej národnej rady
návrh na splnomocnenie slovenských členov vlády vo veciach celoštátneho
zákonodarstva.
IV.
Slovenskej národnej rade prislúcha na Slovensku zákonodarná moc vo všetkých
otázkach, pokiaľ nie sú vyhradené československému zákonodarnému zboru.
V.
Dekréty prezidenta Republiky, respektíve zákony uznesené československým
zákonodarným zborom, vykonáva - ak sa v nich iné neustanovuje inak - vláda
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republiky; na Slovensku sa tak deje cestou Zboru povereníkov Slovenskej národnej
rady, ktorý je vláde republiky zodpovedný za ich uskutočňovanie.
Vo všetkých personálnych otázkach na Slovensku je príslušná Slovenská národná
rada.
Povereníctva Slovenskej národnej rady sú na Slovensku konečnou inštanciou
administratívnou okrem tých prípadov, ktoré budú vzájomnou dohodou vyhradené
príslušnému ministerstvu.
VI.
Slovenskej národnej rade prislúcha vládna a výkonná moc vo všetkých veciach,
pokiaľ nie sú vyhradené československej vláde.
VII.
Najvyššie súdne tribunály republiky budú spoločné pre územie celého štátu. V ich
čele budú dvaja predsedovia, prvý a druhý, a z nich vždy jeden Slovák. Najvyšší súd a
Najvyšší správny súd budú mať dostačujúci počet senátov zo slovenských právnikov pre
oblasť práva, platného na Slovensku. Sídlo Najvyššieho správneho súdu bude v
Bratislave.
VIII.
Úprava finančného hospodárenia štátu i jednotlivých jeho územných celkov bude
predmetom zvláštnej dohody medzi vládou republiky a Slovenskou národnou radou.“
Citované podľa: Rákoš, E., Rudohradský, Š.: Slovenské orgány 1943-1968, Slovenská archívna správa,
Bratislava 1973, ss. 550-552.

10. Ústavný dekrét prezidenta republiky o Dočasnom Národnom
zhromaždení
25. 8. 1945
Po dohode so SNR bol 25 augusta 1945 vydaný ústavný dekrét prezidenta ČSR č. 47
Zb. o Dočasnom národnom zhromaždení, ktorý na jednej strane potvrdzoval E. Beneša vo
funkcii prezidenta a na strane druhej ukončoval obdobie jeho výlučných právomocí.
„K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
Čl 1.
(1) Až do doby, kdy se sejde ústavodárné Národní shromáždění, zvolené podle
všeobecného, rovného, přímého a tajného práva hlasovacího a podle zásady poměrného
zastoupení, vykonává moc zákonodárnou podle tohoto dekretu pro celé území
Československé republiky Prozatimní národní shromáždění...
Čl 2.
Prozatímnímu Národnímu shromáždění přísluší:
1. potvrditi, že nynější president republiky zůstává podle § 58, odst. 5 ústavní
listiny ve své funkci až do nové volby presidenta republiky (čl. 3, odst. 3),

360

2. vykonávati přiměřenou pravomoc Národního shromáždění podle ústavní
listiny a jiných zákonů. Ústavu smí však měniti jen, pokud je toho nezbytně zapotřebí.
Ve věcech, týkajících se ústavně-právního postavení Slovenska, je třeba také souhlasu
většiny přítomných členů Prozatimního Národního shromáždění ze Slovenska...
Čl. 4.
Tento ústavní dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni
členové vlády.“ (1)
(1)

Ústavný dekrét bol vyhlásený 27. 8. 1945.

Citované podľa: Kováčik, J., Kráľ, K.: Dokumenty o ústavnom postavení Slovenska, Ministerstvo informací
1947, ss. 41-42.

11. Zmluva o odstúpení Podkarpatskej Rusi

29. 6. 1945

Veľmi stručný text Zmluvy o odstúpení Zakarpatskej Ukrajiny (Podkarpatskej Rusi)
Sovietskemu zväzu znamenal zmenu Zmluvy zo Saint Germain z 10. septembra 1919 a
vytvorenie nových hraníc na východe Slovenska, tentoraz so Sovietskym zväzom.
„Prezident Československej republiky a Prezídium Najvyššieho sovietu Zväzu
SSR,
predchnutí želaním, aby národy Československej republiky a Zväzu sovietskych
socialistických republík žili vo večnom úprimnom priateľstve a aby im vo vzájomnej
úzkej spolupráci bola zabezpečená šťastná budúcnosť, rozhodli sa na tento účel
uzatvoriť Zmluvu a vymenovali za svojich plnomocníkov:
Prezident Československej republiky Zdeňka Fierlinga, predsedu vlády, a
Vladimíra Clementisa, štátneho tajomníka v ministerstve zahraničných vecí;
Prezídium Najvyššieho sovietu ZSSR Viačeslava Michailoviča Molotova,
podpredsedu Rady ľudových komisárov a ľudového komisára zahraničných vecí Zväzu
SSR, ktorí si vymeniac svoje plné moci, ktoré boli nájdené v patričnej forme a v úplnom
poriadku, dohodli sa na nižšie uvedenom:
Článok 1. Zakarpatská Ukrajina (podľa československej ústavy nazvaná
Podkarpatská Rus), ktorá bola pojatá na základe Zmluvy zo dňa 10. septembra 1919,
uzatvorenej v St. Germain-en-Laye, ako samosprávny celok do rámca Československej
republiky, zjednocuje sa v súlade so želaním, prejaveným obyvateľstvom Zakarpatskej
Ukrajiny na základe priateľskej dohody medzi obidvoma Vysokými zmluvnými
stranami, so svojou odvekou otčinou - Ukrajinou, a vteľuje sa do rámca Ukrajinskej
sovietskej socialistickej republiky.
Hranice, ako boli medzi Slovenskom a Zakarpatskou Ukrajinou dňa 29.
septembra 1938, stávajú sa s uskutočnenými zmenami hranicami medzi
Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík podľa
pripojenej mapy.
Článok 2. Táto Zmluva podlieha schváleniu československého Národného
zhromaždenia a Prezídia Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických
republík.
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Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe.
Táto Zmluva bola uzatvorená v Moskve v troch vyhotoveniach, a to každá v
slovenskej, ruskej a ukrajinskej reči. Pri interpretácii majú všetky tri texty rovnakú
moc.
29. júna 1945
Z plnej moci
Prezídia Najvyššieho sovietu
Zväzu sovietskych
socialistických republík
V. Molotov
(1)

Z plnej moci
prezidenta
Československej republiky
Zd. Fierlinger V. Clementis(1)

Vladimír Clementis (1902-1952), rodák z Tisovca, okr. Rimavská Sobota. V rokoch
1945-1948 zastával funkciu štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí,
v rokoch 1948-1950 funkciu ministra. Potom zatvorený, roku 1952 odsúdený na trest
smrti a popravený.

Preložené podľa: Veselý, Zd.: Dějiny českého státu v dokumentech, Victoria Publishing, Praha 1995, s. 397.

12. Záznam o dohode členov Predsedníctva Demokratickej strany
Slovenska
30. 3. 1946
V predvečer parlamentných volieb - 30. marca 1946, sa vedenie Demokratickej strany,
ktorá zjednotila najdôležitejších predstaviteľov demokratického občianskeho bloku, vedenej
právnikom a politikom Jozefom Lettrichom, dohodlo v jeho byte s predstaviteľmi politického
katolicizmu na spoločnom postupe vo voľbách.
„Záznam o dohode členov Predsedníctva Demokratickej strany Slovenska
I. O niektorých politických, organizačných a osobných opatreniach na Slovensku.
Vedenie DS v snahe odstrániť náboženskú neznášanlivosť v národe a majúc na
zreteli dôležitosť jednoty národa v dnešných časoch a vo vedomí svojej zodpovednosti za
šťastný vývoj národných vecí slovenských, ako i Česko-slovenskej republiky, rozhodlo
sa so všetkým svojim úsilím prispieť k tomu, aby boli odstránené doterajšie náboženské
nezhody. Za týmto účelom sa uznieslo na týchto opatreniach:
1. V záujme dobrého spolunažívania a zhody bude na zodpovedných miestach
nahradzovať osoby nábožensky neznášanlivé osobami nábožensky znášanlivými.
2. Aby táto línia strany bola slovenskej verejnosti jasne dokumentovaná, užší
výkonný výbor strany vydá ohlas, v ktorom budú jednotlivé body dohody verejnosti
oznámené a primerane vysvetlené.
3. Pokiaľ sa týka výchovy školskej a mimoškolskej, vedenie strany je toho
názoru, že sa línia strany stotožňuje s názorom kresťanských cirkví, najmä cirkvi
katolíckej a toto stanovisko bude DS presadzovať v rámci nevyhnutnosti vzhľadom na
terajšiu politickú situáciu.
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II. Ustanovenie užšieho predsedníctva strany.
Ustaví sa užšie predsedníctvo strany. Jeho členovia budú: p. predseda strany a
pp.: Kanonik Cvinček, Dr. Ivan Pietor, Dr. Bugár, Ing. Fillo, Dr. Böhm, Dr. Kempný,
Ján Ursíny a Dr. Hodža, ktorí si môžu určovať zástupcu ad hoc.(1) Užšie predsedníctvo
bude usmerňovať a dávať nielen ideovú náplň, ktorá bude vyhovovať národnému a
náboženskému presvedčeniu väčšiny národa, ale i organizačne, a taktiež smernice pre
postup a postoj strany v politickom živote na Slovensku a jej zameranie v rámci
politického diania v ČSR. Ďalej bude užšie predsedníctvo rozhodovať o opatreniach
osobného a vecného rázu v strane, menovite pokiaľ ide o realizovanie, resp. výklad tejto
dohody.
III. Zostavenie kandidátnych listín
Užšie predsedníctvo deleguje 2 členov do každého volebného kraja, ktorí budú
spolupôsobiť pri zostavovaní kandidátnych listín podľa pokynov užšieho predsedníctva
a vplývať na to, aby sa na kandidátne listiny dostali vhodné osoby, označené užším
predsedníctvom a najmä aby bol zachovaný celkový pomer medzi rím.-kat. a
evanjelikmi 2:1. Pri určení kandidátov v 6 volebných krajoch bude zásadou, že prvý
kandidát bude katolík v 6 volebných krajoch a evanjelik v 3 volebných krajoch podľa
určenia užšieho predsedníctva. O stanovení poradia na ďalšie miesta platí zásada, že
budú obsadzované striedavo, t.j. 2 katolíci a 1 evanjelik. Z tejto zásady je prípustná
výnimka s ohľadom na význam kandidáta. Výkonný výbor podľa nového užšieho
predsedníctva si vyhradí konečnú úpravu kandidátov. Prípadné korektúry vzhľadom na
zmienený pomer medzi rím.kat. a evanjelikmi môžu byť vykonané aj v druhom
skrutíniu.(2) Obdobný postup platí i pre voľby do SNR.
IV. Zastúpenie v autonómnych zboroch strany
Prijíma sa zásada, aby vo všetkých orgánoch strany bola dodržiavaná dohoda o
pomere medzi rím.-kat. a evanjelikmi 7:3 s výnimkou pre kraje prevažne katolícke
alebo evanjelické. Táto zásada sa bude uskutočňovať postupne pri reorganizáciách
okresných a miestnych výborov strany. Čo sa týka vyšších orgánov strany, bude
uskutočňovaná pri mimoriadnom zjazde, ktorý bude zvolaný do konca októbra 1946.
V.
Uvedená zásada pomernosti 7:3 sa bude uplatňovať vo všetkých hospodárskych,
finančných a záujmových organizáciách a inštitúciách, podnikoch, na ktoré má strana
vplyv, ako napr. u bánk, družstiev, rôznych priemyselných, poľnohospodárskych a
živnostenských podnikoch a podľa možnosti má sa táto zásada uplatňovať aj v úradoch
a inštitúciách štátnych, na čele ktorých sú činitelia DS.
VI. Obsadenie ústredného sekretariátu
Predsedníctvo strany vymenuje 2 ďalších gen. tajomníkov a to dr. Kempného a
dr. Bugára, ktorí si podelia agendu doterajšieho generálneho tajomníka dr. Hodžu
takto: dr. Hodža má mať veci politické, dr. Bugár veci organizačné a dr. Kempný veci
hospodárske. Mimo toho dr. Kempný bude aj členom finančnej komisie strany.
Generálni tajomníci sa dohodnú o postupe pri vybavovaní zásadných vecí a o
vzájomnom informovaní sa. Užšie predsedníctvo obsadí niekoľko (5-6) miest na
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Ústrednom sekretariáte organizačne a politicky schopnými tajomníkmi. Neobľúbení
tajomníci a tí, ktorí sa neosvedčili, budú nahradení inými spôsobilejšími podľa
náboženských pomerov jednotlivých krajov.
VII. Doplnenie predsedníctva DS a zmeny v Zbore povereníkov a vo vláde
Na uprázdnené miesto podpredsedu bude ustanovený kanonik Cvinček. Na 2
voľné miesta predsedníctva budú kooptovaní dr. Harčár a dr. Böhm. Po rekonštrukcii
vlády a Zboru povereníkov zástupcov strany určí užšie predsedníctvo. V Národnom
fronte bude zasadať dr. Kempný namiesto dr. Kvetku.
VIII.
Časopis Demokratické hlasy budú slúžiť katolíckej verejnosti a za tým účelom
budú vykonané potrebné zmeny v redakcii a administrácii. Vedenie tohto denníka bude
zo stránky ideovej, administratívnej a hospodárskej podliehať priamo užšiemu
predsedníctvu strany. Užšie predsedníctvo má právo určiť pre tento časopis osobitného
majiteľa. Redakcia i tlač Demokratických hlasov bude premiestnená podľa možnosti
buď do Bratislavy alebo do Žiliny v čo najkratšom čase. Všetky tlačové orgány DS budú
propagovať tu uvedené zásady.
IX.
Užšie predsedníctvo vynaloží všetko úsilie, aby do volebnej kampane boli
zapojené všetky vrstvy národa, ako evanjelicke tak i katolícke, a to politicky,
organizačne, ako i cestou tlače, aby volebný výsledok strany bol čo najúspešnejší. Za
týmto účelom užšie predsedníctvo sa vynasnaží zapojiť na celom území všetkých
schopných, nekompromisných a demokratickým ideálom oddaných katolíkov. Členovia
predsedníctva sa zaväzujú svojou cťou, že vykonajú všetko, aby tieto jeho opatrenia,
svojej (...)(3) - boli prijaté príslušnými orgánmi strany, resp. vtelené pri najbližšej
príležitosti do organizačného poriadku. Do konca tohto týždňa bude zvolaný užší
výkonný výbor, ktorému bude predložená táto dohoda na osvojenie. Na tomto zasadnutí
užšieho výkonného výboru bude schválený ohlas, o ktorom je zmienka v bode I.
X.
Páni kanonik Andrej Cvinček, Ing. Kornel Fillo a Dr. Ján Kempný sa osvedčujú,
že - apríla 1946(4) oznámia Národnému frontu, že sa prihláška štvrtej strany
(Kresťansko republikánskej) do Národného frontu za ich osoby stáva bezpredmetnou.
Bratislava, dňa 30.marca 1946.

Dr. Lettrich v. r.
Ján Ursíny v. r.
Ing. Jozef Styk v. r.
Dr. Matej Josko v. r.
Rudolf Fraštacký v. r.
Dr. Samo Belluš v. r.
(1)

Dr. Fedor Hodža v. r.
Andrej Cvinček v. r.
Ing. Kornel Fillo v. r.
Ján Ševčík v. r.
Dr. Ján Kempný v. r.
Dr. Miloš Bugár v. r.“(5)

Na určitý prípad
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(2)
(3)
(4)
(5)

Rátanie hlasov po skončení hlasovacieho kola
Medzera v texte
Text neobsahuje presné dátum, stanovujúci deň tohto oznámenia
Rudolf Fraštacký (1912-1988), rodák z Mošoviec. okr. Turčianske Teplice, Samo
Belluš (1916-1998), rodák zo Slovenskej Lupče, okr. Banská Bystrica, Fedor Hodža
(1912-1968), narodený v Budapešti, Kornel Fillo (1901-?), Ján Ševčík (1896-1965)
Rodák z Brezolúp, okr. Bánovce nad Bebravou, Ján Kempný (1912-1997), rodák zo
Žiliny, Miloš Bugár (1899-1959), rodák z Vrútok, dnes Martin.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava, ss 358-361

13. Dohoda vlády ČSR a SNR

11. 4. 1946

V dňoch 9.-11. apríla 1946 prebiehali v Prahe rokovania medzi vládou ČSR a
Slovenskou národnou radou o riešení niektorých sporných otázok v oblasti personálnych
záležitostí a činnosti niektorých inštitúcií s celoštátnou pôsobnosťou. Dohoda je vo verejnosti
známa ako Druhá pražská dohoda. Niektoré nevyjasnené otázky Dohody riešil ďalej Dodatok
k protokolu o rokovaní vlády ČSR a SNR.
„Vláda Československej republiky a Slovenská národná rada, vedené snahou
prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi českými krajinami a Slovenskom a doplniť dohodu z
2. júna 1945, dohodli sa na poradách konaných v Prahe v dňoch 9., 10. a 11. apríla 1946
takto:
Článok I.
a) Prezident republiky vymenúva i na Slovensku vysokoškolských profesorov
vôbec, ďalej sudcov počínajúc V. stupnicou funkčného služobného a štátnych úradníkov
počínajúc 3. platovou stupnicou na návrh Zboru povereníkov, ktorý ho predkladá cez
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vláde, ak je návrh v rozpore s jednotnou
personálnou politikou Republike, inak ho predloží prezidentovi republiky.
Menovací akt kontrasignuje predseda vlády a vráti ho Predsedníctvu Slovenskej
národnej rady.
Menovania a povýšenia, vykonané doteraz Predsedníctvom Slovenskej národnej
rady, Zborom povereníkov a predsedom Najvyššieho kontrolného dvora zostávajú v
činnosti tak, ako by boli vykonané podľa prvého odseku bodu a) tohto článku.
b) Prezident republiky udeľuje milosť i na Slovensku, a to aj vo veciach
patriacich pod ľudové súdy a Národný súd - na návrh povereníka pre pravosúdie, ktorý
ho predkladá cez Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, ak má proti návrhu
námietky z hľadiska celoštátnych záujmov, inak ho predloží prezidentovi republiky.
c) Cudzozemcom udeľuje československé a slovenské rady len prezident
republiky a dáva im tiež vyznamenania. Tuzemcom na Slovensku udeľuje Slovenská
národná rada doteraz ňou zriadené revolučné rady.
Článok II.
Rezortné osnovy zákonov a vládnych nariadení prerokuje rezortné ministerstvo s
príslušným povereníctvom skôr než budú predložené vláde. Rovnako i osnovy nariadení
Slovenskej národnej rady a osnovy vykonávacích nariadení Zboru povereníkov
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prerokuje príslušné povereníctvo najskôr s rezortným ministerstvom. Povereníctvo
upovedomí o osnove hneď Zbor povereníkov a Predsedníctvo Slovenskej národnej rady,
kým ministerstvo upovedomí Predsedníctvo vlády. O iniciatívnych návrhoch podaných v
Dočasnom národnom zhromaždení (Ústavodarnom národnom zhromaždení), poprípade
v Slovenskej národnej rade, informujú sa navzájom predsedníctva týchto zborov.
Článok III.
Aby boli odstránené doterajšie nezrovnalosti medzi právnymi normami
vydanými prezidentom republiky vo forme dekrétov, ďalej nariadeniami vlády na
jednej strane a právnymi normami uznesenými Slovenskou národnou radou alebo
Zborom povereníkov na strane druhej, zriadi sa koordinačný orgán pri Úrade
Predsedníctva vlády, skladajúci sa z troch Čechov a troch Slovákov. Úlohou tohto
orgánu je preskúmať všetky v predchádzajúcej vete uvedené právne normy a navrhnúť
vláde a Slovenskej národnej rade, čo treba zariadiť.
Článok IV.
Najvyššie súdy v Brne a v Bratislave považujú sa pri zachovaní ich doterajšej
organizácie a pôsobnosti podľa predpisov pre ne platných za súčiastky jednotného
Najvyššieho súdu, ktorý má sídlo v Brne; právne dôsledky z toho vyplývajúce budú
upravené zákonom.
Inak stav najvyšších súdnych tribunálov zachováva sa podľa Pražskej dohody zo
dňa 2. júna 1945 až do úpravy ústavnou listinou.
Článok V.
Na Slovensku vykonáva pôsobnosť Najvyššieho úradu cenového, kým nedôjde k
definitívnej úprave, cenový odbor Povereníctva pre výživu a zásobovanie v dohode s
Najvyšším úradom cenovým podľa smerníc Hospodárskej rady.
Článok VI.
Uznáva sa zásada jednotnej plánovacej služby v celej republike. Na základe tejto
zásady funkciu Štátneho úradu plánovacieho v Prahe vykonáva na Slovensku plánovací
odbor Štátneho plánovacieho a štatistického úradu v Bratislave. Oba tieto úrady
spolupracujú podľa doterajšej dohody medzi sebou uzavretej a podľa smerníc
Hospodárskej rady.
Článok VII.
Uznáva sa zásada jednotnej štatistickej služby v celej republike. Na základe tejto
zásady funkciu Štátneho štatistického úradu v Prahe vykonáva na Slovensku III. odbor
Štátneho plánovacieho a štatistického úradu v Bratislave. Obidva tieto úrady v záujme
organizácie štatistickej služby urobia všetky opatrenia, aby sa štátna štatistická služba
riadne vykonala podľa smerníc Hospodárskej rady.
Štatistické informácie cudzine podáva Štátny štatistický úrad v Prahe.
Článok VIII.
Kontrola štátneho hospodárenia bude v celej republike jednotná a upraví sa
ústavným zákonom. Až do vydania tohto zákona budú obidva doterajšie najvyššie
kontrolné úrady v trvalom styku za účelom jednotlivých kontrolných metód.
Článok IX.
Platnosť dekrétu č. 5/1945 Zb. o neplatnosti niektorých majetkoprávnych
rokovaní z čias neslobody a o národnej správe sa rozšíri na Slovensku tým spôsobom, že
sa do zákona k tomuto dekrétu, prejednávaného v Dočasnom národnom zhromaždení,
dá ustanovenie, že sa platnosť predpisov týkajúcich sa neplatnosti majetkových
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prevodov a reštitúcie majetku (nie však predpisov o národnej správe), rozšíri i na
Slovensko, takže zákon môže byť celoštátny.
Týmto protokolom sa mení a doplňuje dohoda zo dňa 2. júna 1945, ktorá inak
zostáva v platnosti s tou ďalšou zmenou, že v jej článku II. namiesto dekrétov prezidenta
republiky sa uvádzajú zákony Dočasného národného zhromaždenia (Ústavodarného
národného zhromaždenia).
DODATOK K PROTOKOLU
o rokovaní vlády Československej republiky a Slovenskej národnej rady
zo dňa 11. apríla 1946
Pod rozporom s personálnou politikou v republike sa myslelo tiež na dôvody
štátnej bezpečnosti a štátnej spoľahlivosti. (Článok I, písm. a), ods. 1.)(1)
Návrhy na menovanie nebudú prechádzať personálnou komisiou ministrov.
(Článok I. písm. a) ods. 1.).(2)
Menovania a povýšenia, ktorých sa týka ustanovenie čl. I, písm. a), ods. 3
protokolu, budú Kancelárii prezidenta republiky predložené na informáciu
prostredníctvom Úradu Predsedníctva vlády najneskoršie pri predložení prvého návrhu
na menovanie podľa č. I., písm. a), odst. 1.
Tuzemcom na Slovensku udeľuje iné než Slovenskou národnou radou dosiaľ
zriadené rady prezident republiky. (Článok 1, písm. c.).
Konštatované bolo, že niet pochybností o tom, že platnosť a účinnosť
celoštátnych noriem vyplýva z ich uverejnenia v Zbierke zákonov a nariadení republiky
Československej.
Colné orgány musia byť spravované ústredne i keď cez povereníka. Predpokladá
sa, že všetky problémy s touto otázkou súvisiace, budú čo najskôr vyriešené dohodou
medzi Ministerstvom financií a Povereníctvom.(3)
Text protokolu bude schválený vládou a Slovenskou národnou radou.
V Prahe dňa 29. IV. 1946“(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Viď čl. IV. dohody z 28. 6. 1946.
Modifikované IV. článkom dohody z 28. 6. 1946.
Modifikované IV. článkom dohody z 28. 6. 1946.
Dodatok bol schválený neskôr.

Citované podľa: Rákoš, E., Rudohradský, Š.: Slovenské orgány 1943-1968, Slovenská archívna správa,
Bratislava 1973, ss. 552-554.

14. Ústavný zákon o Ústavodarnom Národnom zhromaždení

11. 4. 1946

Na rokovania medzi vládou ČSR a SNR nadväzovalo prijatie Ústavného zákona o
Ústavodarnom národnom zhromaždení. Zahrňoval výsledky dovtedajších rozhovorov v
celoštátne platnej právnej norme, predovšetkým kodifikoval postavenie Slovenskej národnej
rady.
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„Prozatimní Národní shromáždéní republiky Československé usneslo se na tomto
ústavním zákoně:
Čl 1.
(1) Ústavodárnému Národnímu shromáždéní, jež bude zvoleno podle
všeobecného, rovného, přímého a tajného práva hlasovacího a podle zásady poměrného
zastoupení, přísluší, aby Československé republice dalo novú ústavu.
(2) Vedle toho vykonává moc zákonodárnou pro celé území Československé
republiky (§§ 6 a 7 ústavní listiny) s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4, jakož i
veškerou ostatní působnost přikázanou ústavní listinou a jinými zákony Národnímu
shromáždéní republiky Československé.
(3) Slovenské národní radě přísluší na Slovensku vydávati nařízení Slovenské
národní rady v dosavadním rozsahu, pokud ústavodárné Národní shromáždění tuto
otázku jinak neupraví.(1)
(4) Pro výklad rozsahu působnosti ve smyslu ustanovení odstavce 3 jest
směrodatná dosavadní dohoda vlády a Slovenské národní rady, jejíž znění v tomto
směru bude publikováno ministrem vnitra ve Sbírce zákonů a nařízení...(2)
Čl. 9.
Pro usnesení ústavního zákona, týkajícího se ústavně-právního postavení
Slovenska, je třeba také souhlasu většiny pŕítomných členů Ústavodárního shromáždění,
zvolených na Slovensku...(3)
Čl. 14.
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni
členové vlády.(4)
(1)

(2)
(3)

(4)

Ide o prvý celoštátny ústavný zákon, ktorý sa výslovne dotýka ústavnoprávneho
postavenia Slovenskej národnej rady a tým i postavenia Slovenska v ČSR.
Kompetencie SNR sú však len načrtnuté, pričom chýbajú ďalšie atribúty (vzťah k
ostatným štátnym orgánom, zloženie, vnútorná štruktúra, spôsob voľby atď.), čo
význam tejto zákonnej úpravy postavenia SNR oslabuje. Súčastne sa ďalej vytvorila
možnosť, aby Ústavodarné národné zhromaždenie mohlo nariadenia SNR upraviť
prostredníctvom ústavného zákona (viď. čl. 9.)
Vyhláška ministra vnútra zo dňa 18. apríla 1946, č. 66/1945 Sb. z. n. uviedla II. článok
dohody medzi vládou ČSR a Predsedníctvom SNR z 2. júna 1945.
Pre prijatie ústavného zákona, týkajúceho sa ústavnoprávneho postavenia Slovenska,
muselo hlasovať 2/3 prítomných poslancov a súčastne nadpolovičná väčšina poslancov
zo Slovenska. Prijatie iných ústavnoprávnych zákonov, ktoré sa týkali Slovenska, ale
nie jeho ústavnoprávneho postavenia, nevyžadovalo súhlas nadpolovičnej väčšiny
poslancov zo Slovenska a mohlo byť schválené i napriek ich nesúhlasu.
Ústavný zákon bol vyhlásený 18. 4. 1946.

Citované podľa: Sbírka zákonů a nařízení Republiky československé, ústavný zákon č. 65/1946.

368

15. Záverečná situačná správa čs. armády

apríl 1946

Aprílový vpád banderovcov na východné Slovensku mal predovšetkým propagačný
charakter a jeho cieľom bolo zasiahnuť do blížiacich sa parlamentných volieb. Poučená
skúsenosťami vpádu z konca predošlého roka česko-slovenská armáda proti postupujúcim
rázne zakročila. Zaslúžila sa o to stíhacia skupina Oceľ, vytvorená 18. apríla 1946
a podriadená veleniu plukovníka Jana Heřmana. Je veliteľstvo sídlilo v Prešove a podriadené
jej boli podskupiny – Železo (Slovenské Raslavice), Zlato (Humenné), Hliník (Hanušovice),
rovnako aj bojová skupina Otto. Spolu s nimi do akcie vstúpil delostrelecký oddiel Dušan
(Kapušany), tankový prápor Filip (Prešov) a jedna letka. Ich činnosť popisuje Záverečná
správa.
„Očisťovacia vojenská akcia v postihnutých okresoch východného Slovenska
prebiehala od 16. do 28. apríla 1946 na širokom fronte z juhu na sever smerom ku
štátnym hraniciam. Výsledok bol natoľko uspokojivý, že už 24. apríla hlásili očistenie
okresov Sabinov, Bardejov, Prešov a Giraltovce a odchod poslednej banderovskej
skupiny zo Slovenska do Poľska.
Okrem už zistených skutočností sa získali ďalšie poznatky:
Napriek tomu, že banderovci popierajú účasť Nemcov v svojich radoch, zjavili sa
po nemecky hovoriaci príslušníci UPA, najmä lekári a ošetrovatelia, napospol zbehovia
z rozličných zajateckých táborov...
Pokiaľ ide o vek, väčšina banderovcov má štrnásť až osemnásť rokov, ostatní od
devätnásť do tridsať rokov. Vyskytujú sa však aj chlapci civilisti vo veku od deväť do
štrnásť rokov!
Po príchode do tej-ktorej obce banderovci zisťovali adresy komunistov, židov
a zaujímali sa o politické pomery. Nikde nevyvolali násilnosti a incidenty. Našej armáde
sa vyhýbali, ale ak by ich napadla, boli vraj odhodlaní brániť sa do krajnosti.
Vychvaľovali sa, že nik z nich do našich rúk nepadne živý. Napriek tomu armáda zajala
aj živých banderovcov. Pri výsluchu povedali:
Disciplína v UPA je veľmi prísna. Za menšie trestné činy sa trestá službou alebo
cvičením, za väčšie zastrelením. Donedávna sa trestalo aj palicovaním.
Bandy bývajú na jednom mieste – týka sa to poľského územia – na jeden,
nanajvýš dva mesiace, aby sa ľahšie vyhli útokom.
Kurin(1) Ren, ktorý prenikol na naše územie, je ten istý, čo šarapatil na našom
východe na jeseň minulého roku. Skladá sa u troch sotní,(2) a to 1. Karmeluk, 2. Bir a 3.
zatiaľ nezistený krycí názov, pravdepodobne Miron...
Naše obyvateľstvo obviňovalo armádu, že vôbec dovolila preniknúť bandám na
naše územie, čo sa vraj nemuselo stať, keby sa boli prijali energickejšie opatrenia....
Vyskytujú sa hlasy, že banderovské nebezpečenstvo v tejto oblasti Európy v dohľadnej
dobe nebude možné zlikvidovať a s ich šarapatením sa ráta po dobu troch rokov. Preto
sa navrhuje dislokácia jedného kompletného motorizovaného pluku na východné
Slovensko do úplnej likvidácie UPA.
Prehľad udalostí:
11. apríla v podvečer vtrhlo do Vyšných Ladičkoviec pri Humennom tridsať
ozbrojencov. Po okrajoch obce postavili ťažké guľomety. Na schôdzke s obyvateľmi
vyhlasovali, že bojujú za Demokratickú stranu.
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14. apríla o piatej popoludní vpadla početná banda do Matiašoviec pri Vranove.
Ubytovala sa v domoch. O šiestej dali vybubnovať, že zvolávajú občanov na verejnú
schôdzku. Prednášal im jeden člen ozbrojenej bandy. Jeho reč bola ostro zameraná
proti komunistickej strane...
16. apríla. V skorých ranných hodinách prešla banda so sto päťdesiatimi
ozbrojenými mužmi z kóty 238 cez hradskú, železničnú trať a rieku Laborec na kótu
440 západne od Brekova, kde narazila na našu jednotku Oto. Strhla a krátka prestrelka.
Jeden banderovec bol zajatý. Banda ušla do okolitých lesov... (3)
Nemožno nespomenúť, že na záver operácie sa 26. apríla v Krajnej Poľane
v okrese Svidník konala prvá oficiálna porada a so zástupcami poľskej armády. Nás
zastupoval a poradu viedol plukovník Heřman, veliteľ našich jednotiek na východnom
Slovensku.
Dohodla sa koordinácia akcií proti banderovcom až po ich úplnú likvidáciu. To
značí výmena poznatkov, spojenie, vyslanie styčných dôstojníkov, pravidelné schôdzky
veliteľov a presný postup operácií.“
(1)
(2)
(3)

Prápor
Roty
Dokument potom uvádza jednotlivé akcie banderovcov

Citované podľa: Chňoupek, B.: Banderovci,, Smena, Bratislava 1989, ss. 331-336

16. Dohoda predstaviteľov politických strán združených v Národnom
fronte Čechov a Slovákov
27. 6. 1946
Parlamentné voľby 26. mája 1946 dopadli v Čechách a na Slovensku rozdielne. Zatiaľ
čo v celoštátnom merítku vyhrala voľby Komunistická strana Československa ziskom 38%
všetkých hlasov (V Čechách dokonca 40%), na Slovensku získali komunisti iba 30%, zatiaľ čo
Demokratická strana 62 %. Pomer medzi vládou, vedenou Klementom Gottwaldom, a SNR,
ktorú ovládla Demokratická strana, bol riešený v dohode, ktorá vošla do dejín ako Tretia
pražská dohoda. Po prvý krát od roku 1945 sa na platforme obmedzujúcej právomoc SNR a
zvyšujúcej právomoc vlády na území Slovenska zišli predstavitelia českých strán s KSS, zatiaľ
čo predstavitelia DS proti dohode najprv protestovali, aby ju neskôr rovnako schválili.
„Predstavitelia politických strán združených v Národnom fronte Čechov a
Slovákov, vychádzajúc z doterajších skúseností, dospeli zhodne k záveru, že v záujme
úspešného pokračovania na diele výstavby republiky a zvlášť v záujme čo
najrýchlejšieho vyrovnania hospodárskej a sociálnej úrovne Slovenska a českých krajín,
ako i v záujme upevnenia štátnej jednoty treba doplniť a čiastočne pozmeniť dohodu
medzi vládou Československej republiky a Predsedníctvom Slovenskej národnej rady zo
dňa 2. júna 1945, doplnenú podľa protokolu o rokovaní zo dňa 11. apríla 1946.
Preto predstavitelia politických strán, združených v českom Národnom fronte z
jednej strany a predstavitelia politických strán, združených v slovenskom Národnom
fronte z druhej strany sa uzniesli na tom, že odporučia vláde, aby sa uzniesla na týchto
doplnkoch a zmenách dohody z 2.júna 1945 a protokolu z 11. apríla 1946.
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Článok I.
Úprava moci zákonodarnej
1) Slovenská národná rada vykonáva na Slovensku v medziach príslušných
celoštátnych zákonov, najmä podľa čl. I., ods. 3. a 4. ústavného zákona zo dňa 11. apríla
1946 č. 65 Zb. z. a n. o Ústavodarnom národnom zhromaždení, zákonodarnú moc
formou nariadení vo veciach, ktoré neboli dohodou z 2. júna 1945 vyhradené
Národnému zhromaždeniu. Všetky návrhy nariadení, ktoré majú byť prerokované v
plenárnej schôdzke Slovenskej národnej rady, majú byť aspoň dva týždne pred
schôdzkou Slovenskej národnej rady predložené vláde, ktorá na schôdzke - na ktorú
slovenskí členovia budú pozvaní so zvláštnym upozornením na tento bod programu rozhodne, či osnova neupravuje vec celoštátnej povahy podľa dohody z 2. júna 1945. Ak
sa vláda nevyjadrí do dvoch týždňov, Slovenská národná rada osnovu nariadenia
prerokuje. Ak vláda oznámi najneskôr do takejto plenárnej schôdzky Slovenskej
národnej rady, že osnova upravuje vec, ktorá nepatrí do kompetencie Slovenskej
národnej rady alebo že rieši otázku v rozpore s vládnym programom alebo platným
zákonom, nemôže byť táto osnova predmetom rokovania na plenárnej schôdzke
Slovenskej národnej rady. Ak má Predsedníctvo Slovenskej národnej rady námietky
proti rozhodnutiu vlády, rozhodne o veci rozhodcovský zbor, zložený z predsedu
Ústavodarného národného zhromaždenia, všetkých členov Predsedníctva vlády a z
predsedu Slovenskej národnej rady.
2) Ak sa Slovenská národná rada hodlá uzniesť na vecných zmenách návrhu,
proti ktorému vláda nepodala námietky, je Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
povinné predložiť text navrhnutých zmien vláde. V takom prípade sa postupuje podľa
odstavca 1.
3) Vláda zriadi pri Úrade Predsedníctva vlády zvláštnu odbornú unifikačnú
komisiu právnikov, ktorá s urýchlením preskúma všetky predpisy vydané po oslobodení
Slovenskou národnou radou a jej predsedníctvom, predloží vláde podľa naliehavosti
veci za účelom zjednotenia právneho poriadku potrebné návrhy na vydanie príslušných
celoštátnych zákonov, poprípade na rozšírenie účinnosti príslušných noriem vydaných
pre české krajiny, alebo na vydanie príslušných nariadení Slovenskou národnou radou.
Ak sa vláda uznesie na podklade takéhoto návrhu na tom, že treba vydať nariadenie
Slovenskej národnej rady, bude Slovenská národná rada povinná ho vydať v lehote
stanovenej vládou.
4) Zvláštna odborná unifikačná komisia právnikov nastupuje na miesto
koordinačného orgánu pri Úrade Predsedníctva vlády, ktorý mal byť zriadený podľa čl.
III. protokolu zo dňa 11. apríla 1946.
Článok II.
Úprava moci výkonnej
1) Výkonnú moc na Slovensku v rámci normotvornej právomoci Slovenskej
národnej rady podľa čl. I. vykonáva Zbor povereníkov, prípadne jednotliví povereníci,
ktorí sú zodpovední za jej výkon Slovenskej národnej rade. V ostatných veciach má
výkonnú moc na Slovensku vláda, prípadne jednotliví ministri, pričom ako výkonné
orgány pôsobia zásadne povereníci a ich úrady; minister je však oprávnený vykonávať
svoju právomoc na Slovensku tiež priamo orgánmi svojho úradu s vedomím príslušného
povereníka. Pokiaľ doteraz vydané nariadenia Slovenskej národnej rady upravili veci,
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ktoré nepatria do kompetencie Slovenskej národnej rady, má výkonnú moc vláda,
prípadne ministri.
2) Zbor povereníkov je zodpovedný vláde v zmysle predchádzajúcich ustanovení.
Jeho predsedu a ostatných členov menuje po predchádzajúcom schválení vládou
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
3) Vláda môže zastaviť výkon uznesenia Zboru povereníkov, ak prekračuje
svojim obsahom jeho právomoc alebo ak zavádza opatrenia, ktoré sú v rozpore s
celoštátnymi opatreniami v príslušnom odbore.
4) Povereník ako výkonný orgán podľa ustanovenia odstavca I, vety druhej,
zodpovedá príslušnému ministrovi, riadi sa jeho rozhodnutiami a smernicami, podáva
ministrovi správy o činnosti svojho úradu a predkladá mu na požiadanie spisy. Minister
si pritom môže vyhradiť schválenie vyhlášok, výnosov a všeobecných vnútorných
smerníc, vydávaných príslušným povereníkom. Všeobecné vyhlášky vo veciach
celoštátnych vydáva minister po vyjadrení príslušného povereníka, ktoré musí byť
podané v primeranej lehote podľa povahy vecí.
Článok III.
Úprava kontroly štátneho hospodárstva
1) Jednotnú kontrolu štátneho hospodárstva vykonáva na celom štátnom území
Najvyšší kontrolný úrad v Prahe, ktorého výkonným orgánom na Slovensku je Najvyšší
kontrolný dvor v Bratislave. Najvyšší kontrolný úrad je však oprávnený vykonávať
svoju právomoc na Slovensku tiež priamo svojimi orgánmi s vedomím predsedu
Najvyššieho kontrolného dvora.
2) Predseda Najvyššieho kontrolného dvora je priamo podriadený predsedovi
Najvyššieho kontrolného úradu ako jeho zástupca na Slovensku, riadi sa jeho pokynmi a
smernicami, podáva mu správy o činnosti svojho úradu a predkladá mu na požiadanie
spisy. Vo veciach pôsobnosti Slovenskej národnej rady je predseda Najvyššieho
kontrolného dvora zodpovedný tiež Slovenskej národnej rade. Najvyšší účtovný a
kontrolný úrad a Najvyšší kontrolný dvor ako jeho výkonný orgán sa riadi pri výkone
kontroly platnými právnymi predpismi.
Článok IV.
Menovanie štátnych zamestnancov
1) Vysokoškolských profesorov, štátnych úradníkov a sudcov na Slovensku
menuje podľa ústavnej listiny na návrh vlády prezident republiky. Vláda predkladá
svoj návrh prezidentovi republiky podľa návrhu Zboru povereníkov, predloženého
Predsedníctvom Slovenskej národnej rady. Vláda vráti návrh Predsedníctvu Slovenskej
národnej rady, ak je v rozpore s jednotnou personálnou politikou v republike.
2) Zamestnancov, ktorých v krajinách českej a moravskosliezskej menuje vláda,
menuje na Slovensku po predbežnom schválení vlády Zbor povereníkov.
3) Zamestnancov, ktorých v krajinách českej a moravskosliezskej menuje
minister, menuje na Slovensku povereník a oznámi toto menovanie príslušnému
ministrovi.
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Článok V.
Obnovenie Slovenskej národnej rady
a národných výborov na Slovensku
Obnovenie na podklade výsledku volieb do Ústavodarného národného
zhromaždenia sa uskutoční nariadením Slovenskej národnej rady, pokiaľ ide o
Slovenskú národnú radu, do dvoch mesiacov, pokiaľ ide o okresné národné výbory, do
troch mesiacov a pokiaľ ide o miestne národné výbory, do štyroch mesiacov odo dňa
týchto volieb.
Dodatkový protokol
k dohode z 27. júna 1946
Pri podpisovaní tejto dohody sa zhodne konštatovalo, že medzi spoločné veci v
zmysle článku II. dohody z 2. júna 1945 patrí tiež organizácia vnútornej správy.“
Citované podľa: Rákoš, E., Rudohradský, Š.: Slovenské orgány 1943-1968, Slovenská archívna správa,
Bratislava 1973, ss. 554-556.

17. Memorandum národno-socialistickej strany. Možnosti českej politiky
voči Slovensku
7. 7. 1946
Ani po uplynutí jedného roku od skončenia vojny sa niektoré české strany nevzdávali
snáh o uplatnenie svojho vplyvu na Slovensku. Zvlášť závažný dokument v tomto smere
spracovalo oddelenie pre vedeckú politiku pri strane národno-socialistickej. Memorandum je
datované na 7. júla 1946.
„Možnosti české politiky vůči Slovensku
Existence československého státu nebude zajištěna, dokud nebude získán
bezvýhradně pro československou myšlenku slovenský lid a dokud slovenská politika
neztratí své protičeské zaměření...
Teoretickým rozborem lze zjistiti tyto cesty, jimiž může česká politika žádaného
cíle dojíti:
A, D u c h o v n í a s i m i l a c e s l o v e n s k é h o l i d u
Tento způsob směřuje k tomu, aby se Slováci naučili stejně myslet jako Češi, tak
že by výslednice politických sil v obou národech byla shodná, ne jako dnes, protichůdná,
čímž by odpadly třecí plochy. Působení na lid lze provádět snahou:
1, Obejíti vedoucí slovenskou vrstvu a navázati s ním přímý styk,
2. že nebude nejprve ovlivněna vedoucí vrstva slovenská a mentalita lidu bude
měněna jejím prostřednictvím.
V tomto případě jest možno působiti:
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1. Působením inteligence, nebo
2. prostřednictvím církve.
1. Naděje na přímý styk a vliv české politiky na slovenský lid na Slovensku je
poměrně malá. Zejména pokud neexistují na Slovensku sesterské strany všech českých
politických stran. Zato se naskýtá nedoceněná a nevyužitá možnost působit na Slováky
přímo v českých zemích.
2. Nejjednodušší, nejrychlejší a nejhladší cesta je cesta získat slovenský lid
prostřednictvím církve. To ovšem předpokládá nejprve získání církve samé. Církevní
hierarchie není slovensky nacionalistická, nýbrž katolická, necítí nacionálně, nýbrž - sit
venia verbo(1) církevně - imperialisticky. Pokud by snad hlavně v nižším kléru se
vyskytovaly i motivy nacionální, budou církevní vrchnosti při tuhé kázni církevní
organizace hladce potlačeny. Jen taková věc, jako mše svatá, sloužená 28. října za
republiku, nebo občanská společná modlitba za trvání republiky po mši, by vykonala na
Slovensku pro stát více než desetiletá uvědomovací práce.
K ovlivnění církevní hierarchie jsou v současné době tyto možnosti:
a) Prosazení Československu opravdu oddaného a energického a politicky
oddaného arcibiskupa pro Slovensko, a jeho všestranná morální i materiální podpora
státem. Energický arcibiskup, který by se ovšem nemusel obávat zákroku z nejvyšších
míst církevních, by mohl Slovensko velmi rychle učinit i spolehlivou součástí státu, i
zlikvidovati vhodnou církevně náboženskou dikcí protičeské zaujetí. (Ovšem
arcibiskupský stolec je v současné době obsazen).
b) Pro Československo má býti jmenován kardinál, který bude míti dozor nad
veškerým klérem v republice. Kdyby jím byla jmenována energická, prozíravá a
politicky schopná osobnost česká nebo československy smýšlející, bylo by možno vynutiti
československý kurs i na kléru slovenském.
c) Nejúčinnější cestou by byl přímý pokyn Říma, který požívá na Slovensku
téměř neomezené autority. Boj o Slovensko se nevede mezi Prahou a Bratislavou, nýbrž
mezi Prahou a Římem. Vyrovnání s Římem, který by ovšem žádal nejzazší ústupky, by
bylo nejspolehlivejší cestou k zlikvidování slovenské otázky.
(Pozn. Kdyby se podařilo prosadit třeba jen autoritativní církevní vyhlášení sv. Václava
za patrona a světce nejen českého nýbrž patrona celého státu, bylo by možno vytvořiti
na Slovensku jeho kult s dalekosáhlými účinky politickými. Státotvorná a národotvorná
funkce sv. Václava, tak se osvědčivší při tvoření českého národa a spojení Čech s
Moravou, pro Slovensko ještě nevyprchala a nelze ji podceňovat.)
Je snad zbytečné podotýkat, že pokus o boj proti Římu nebo proti církvi, jakkoli
motivovaný, by situaci podstatně zhoršily.
B, M o c e n s k o u a s i m i l a c í s l o v e n s k é h o n á r o d a
Toto rameno české politiky musí směřovat k tomu, aby slovenský národ byl po
všech stránkách oslaben tak, že vůbec ani nebude moci pomýšlet na vytvoření
samostatného státu. V jistém slova smylu vyvolala slovenskou otázku československá
republika sama; nikdy předtím slovenský lid neměl ani vzdálené pomyšlení na státní
samostatnost. Zdá se, že i současná česká politika usilovně buduje solidní základy pro
příští slovenský stát.
Metody:
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1. Vnitřní politika: Jest nutno vytvořit na Slovensku třeba menšinu
Československu oddanou a Čechům nakloněnou, všestranně ji podporovat a poskytovat
jí co největší podíl na moci ve vlastních slovenských věcech. Největší chybou z tohoto
hlediska je přenechat zcela Slovensko Slovákům, neboť pak jsou Čechoslováci v něm v
nevýhodném postavení a vývoj spěje ke slovenské státnosti. Vytvoření této skupiny by
nebylo příliš obtížné, kdyby se jí ujala za pomoci znalce slovenských věcí některá
osobnost české politiky, neboť
a) jest stále určitá skupina ideových Čechoslováků,
b) většinu slovenských politiků možno koupit je-li vhodným způsobem nabídnuta
dostatečná cena.
Tato politika by ovšem musila: z české strany být vedena cílevědomě, soustavně a
velkoryse (i podplácení); nikdy by nesměli být Slováci ponecháni sami sobě.
2. Zahraniční politika: Zahraniční politika česká musí být v otázce Slovenska
vedena tak, jako byla svého času vedena proti německé menšině. Za všech okolností
musí zůstat československý rozpor věcí vnitrostátní; Slovensko musí být v očích světové
veřejnosti i západní, na niž Slováci spoléhají, vhodně a nenápadně zdiskreditováno. V
tomto napomáhá politice české velmi politika Maďarů. Posice Slováků je ve srovnání s
německou menšinou omnoho slabší, neboť nemají za sebou v zahraničí žádného činitele,
který by na nich měl mocensky i ideově tak eminentní zájem jako Němci na německé
menšině.
3. Národní hospodářství: Hospodářská politika státu musí být vedena tak, aby na
Slovensko strukturálně nebylo hospodářského celku a aby specialisace byla řízena tak,
aby na Slovensku byly závody s dílčími úseky technické výroby (resp. výroba
polotovarů) a aby největší zhodnocení výrobků (např. montáž) se dála v českých zemích.
Národohospodářské vybudování Slovenska budiž prováděno nejvýše všemi ze
S l o v e n s k a plynoucími prostředky. Pomoc českých zemí nečiní Slovensko o nic
vděčnější, než by mohlo činit nějaké odstrkování. Ani ve veřejných ani soukromých
projevech není stopy uznání; na zmínku o tom, že české země přispívají výstavbě
Slovenska, se všeobecně reaguje s vášnivým a nenávistným nepřátelstvím, které
nevyvrátí žádný důkaz ciframi; důkaz vyvolává nenávist ještě větší s úpornou snahou
vymyslet za každou cenu nějaké vyvrácení, kterému se pak obecně věří, kdyby bylo i
nejnejapnější.
Nemůže proto politika hospodářského nepodporování Slovenska vzbudit o
mnoho větší nespokojenost než politika jeho podpory, spíše naopak.“
(1)

Nech je odpustené tvrdé slovo. S prepáčením.

Citované podľa: Sivák, F. a kol.: Pramene a dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSFR II., Univerzita
Komenského v Bratislave., Bratislava 1992, s. 128-130.

18. Nariadenie SNR č. 105/1946 Zb. n. SNR

5. 9. 1946

Dňa 5. septembra 1946 prijala SNR nariadenie, ktoré upravovalo názvy jednotlivých
povereníctiev, ale predovšetkým výraznejšie odčleňovalo Zbor povereníkov od samotnej SNR,
čo sa odrazilo i v zmene jeho názvu.
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„Slovenská národná rada usniesla sa na tomto nariadení:
§ 1.
Pozmeňuje sa druhá veta § 2 nariadenia č. 111/1945 Sb. n. SNR a znie: “V
neprítomnosti ho zastupuje podpredseda Sboru povereníkov. Predseda a podpredseda
tvoria Predsedníctvo Sboru povereníkov.“
§ 2.
Zriaďuje sa Povereníctvo techniky.
§ 3.
Pomenovanie a poradie povereníctiev, uvedených v § 1 nariadenia č. 27/1945 Sb.
n. SNR, sa pozmeňuje a znie:
“1. Povereníctvo vnútra,
2. Povereníctvo financií,
3. Povereníctvo školstva a osvety,
4. Povereníctvo spravodlivosti,
5. Povereníctvo informácií,
6, Povereníctvo priemyslu a obchodu,
7, Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy,
8, Povereníctvo dopravy,
9, Povereníctvo techniky,
10,Povereníctvo pôšt,
11,Povereníctvo sociálnej starostlivosti,
12,Povereníctvo výživy.“
§ 4.
(1) Pomenovanie “Sbor povereníkov Slovenskej národnej rady“, uvedené v § 3
nariadenia č. 27/1945 Sb. n. SNR, sa pozmeňuje a znie: “Sbor povereníkov“.
(2) Funkcia zástupcu povereníka, uvedená v § 3, ods. 1 nariadenia č. 27/1945 Sb.
n. SNR, sa zrušuje.
§ 5.
Ustanovenia odporujúce tomuto nariadeniu sa zrušujú.
§ 6.
Toto nariadenie platí odo dňa 14. augusta 1946; vykonajú ho všetci členovia
Sboru povereníkov.“
Citované podľa: Nariadenie č. 105/1946 Sb. n. SNR.

19. Správa G. Husáka pre K. Gottwalda

30. 12. 1946

Proces s Jozefom Tisom stál pod priamou kontrolou najvyšších štátnych orgánov. Na
celoštátnej úrovni to bola vláda ČSR, na slovenskej Zbor povereníkov a predsedníctvo
Slovenskej národnej rady. O priebehu procesu vedenie Zboru povereníkov pravidelne
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informovalo vládu, v podstate svoj nadriadený orgán. Uverejňujeme výťah z jednej z týchto
správ, ktorá nám približuje atmosféru procesu a časť jeho zákulisia. Predsedovi vlády ČSR
Klementovi Gottwaldovi ju podával vtedajší predseda Zboru povereníkov Gustáv Husák.
„1. Tisov proces. Proces prebieha hladko bez zvláštnych prekážok okolo súdu
alebo aj vo verejnosti samej. Do Vianoc prerokovaná bola obžaloba a jej jednotlivé
body bez dokazovania a preto aj proces mal charakter trochu rozvláčny. Hneď po
Novom roku započne proces dokazovaním. Dňa 21. 12. hovoril som so všetkými
žalobcami, ktorí v procese figurujú (dr. Rigan, dr. Rašla, dr. Šujan). Ich názor je ten, že
doterajší priebeh procesu treba považovať za úspech pre nešikovnú a hlúpu Tisovu
obranu. Dohodli sme sa na tom, že po Vianociach celý proces prevedie sa
koncentrovane s hlavným zameraním na povstanie a činnosť po povstaní, na vraždy
a ničenie Nemcov a že žaloba bude stupňovať svoje vystupovanie v procese tak, aby vo
verejnosti do konca procesu bola mienka o zločinnosti Tisu a jeho režimu. Premietané
budú filmy, vypočuté budú vdovy a siroty a predkladané budú písomné dôkazy, ktoré
sa podarilo zohnať. Počíta sa s tým, že asi do konca januára mohol by byť proces
skončený. Obhajoba Tisu podľa súkromných správ chce predviesť asi 60 svedkov.
Obžalobcovia sľúbili, že tento počet bude rozhodne restringovaný na procesné
minimum, aby sa proces nepredlžoval.
Vo verejnosti má proces dobrý ohlas. Po počiatočnej nervozite sa verejnosť
ukľudnila a nešikovná Tisova obrana a vystupovanie zapríčinili veľký pokles Tisovej
autority v katolíckych vrstvách tým viacej, že klérus dostal od biskupov súkromné
pokyny v procese sa neangažovať verejne. Nálada medzi ľudákmi sa dá
charakterizovať ako pasívne vyčkávanie na výsledok. Žiadne sabotáže neboli, iba
letáková kampaň počas procesu bola o niečo živšia, ako pred procesom. Z rôznych
zpráv mám ten dojem, že väčšina obyvateľstva počíta s Tisovou popravou a je asi tej
mienky, keď je vinný, nech za to pyká. V politických kruhoch demokrati(1) a ľudácke
zákulisie naznačujú, že sa budú angažovať za amnestiu. Počítajú totiž všetci
s rozsudkom smrti, pravda, výkon trestu je – podľa ich rečí – vecou politickej dohody.
Dr. Lettrich(2) pri návrate z Ameriky mi povedal: „O amnestii sa ešte poradíme.“
Domnievam sa, že Slovenska budú robené vážne pokusy o amnestiu, ale že sa o túto vec
budú niektorí činitelia DS exponovať len potiaľ, pokiaľ budú mať istotu, že nájdu
podporu v niektorých českých stranách. Ak by české strany boli v tejto otázke jednotné,
nevidím žiadnej obavy z krízy. Chcel by som upozorniť ešte na to, že podľa tunajších
zákonov rozsudok smrti má byť vykonaný do 48 hodín od vynesenia, ak súd nenavrhol
amnestiu na kladné vybavenie. Budú robené pokusy tento termín u nás pretiahnuť.
Bolo by preto veľmi dobré, keby v priebehu týchto 48 hodín mohla byť vo vláde vec
bezpodmienečne rozhodnutá. Dobrá réžia záverečnej fázy procesu bude mať nesporne
veľký politický vplyv na obyvateľstvo.
Na Tvoju žiadosť zastavili sme vysielanie v rozhlase z pásov nahratých v súdnej
sieni. V dokazovacom pokračovaní budú isté časti pre ovplyvnenie obyvateľstva veľmi
dôležité, ktoré by podľa môjho názoru mali byť rozhodne z pásov vysielané. Pretože sa
nedá vopred určiť, kedy takáto chvíľa bude, bol by som veľmi rád, keby si svoje
stanovisko pozmenil a dal mi súhlas k tomu, aby som po porade s obžalobcami mohol
sám dať úpravu, kedy a ktorá časť procesu môže sa rozhlasom z pásov vysielať. Je
samozrejmé, že by som tento súhlas používal s najväčšou opatrnosťou. O Tvoje
vyjadrenie prosím skoro, lebo ma urgujú od súdu i z rozhlasu spoľahliví ľudia a muselo
by sa zariadiť prípravné nahrávanie dôležitej časti procesu. Podľa dnešného stavu
predbežne netreba sa obávať nijakých nepokojov. Čo bude v záverečnej fáze procesu,
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predbežne sa nedá odhadnúť; domnievam sa, že nič mimoriadneho.“
(1)
(2)

Členovia a predstavitelia Demokratickej strany (DS), ktorá na Slovensku roku 1946
voľby vyhrala a stala sa najsilnejšou politickou stranou
Jozef Letttrich, vtedajší predseda SNR a predseda DS

Citované podľa: Kaplan, K.: Dva retribuční procesy, Komentované dokumenty (1945-1946), Praha 1992,
Nakladatelství R, ss.. 177-178

20. Rezolúcia závodných a zamestnaneckých rád

30. 10. 1947

Kríza vo vzťahoch medzi Komunistickou stranou Slovenska a Demokratickou stranou,
ktorá od volieb v roku 1946 prebiehala síce úporne, ale skryto, vypukla otvorene na jeseň
roku 1947. Na stranu KSS sa dňa 30. októbra 1947 pridali predstavitelia závodných a
zamestnaneckých rád a 14. novembra 1947 roľnícki delegáti. Po skončení krízy mali
predstavitelia Demokratickej strany v Zbore povereníkov, ktorý viedol G. Husák, 6 miesto 9
dovtedajších miest, KSS 5, sociálni demokrati a Strana slobody po jednom. Prinášame
rezolúciu závodných a zamestnaneckých rád, ktorá dokladuje vtedajšiu vzrušenú dobu.
„Vo výročných dňoch osláv vzniku československého štátu zišli sa v Bratislave
zástupcovia závodných a zamestnaneckých rád z celého Slovenska. Zhromaždili sa, aby
prerokovali všetky neodkladné otázky nášho verejného života dotýkajúce sa
pracujúceho ľudu. Závažnosť tohto snemovania zdôrazňuje aj tá skutočnosť, že je to
prvý raz v oslobodenej Republike, čo sa zišli zástupcovia závodných a zamestnaneckých
rád, aby tlmočili vôľu a požiadavky slovenských robotníkov, úradníkov, štátnych a
verejných zamestnancov.
Naposledy bolo to pred troma rokmi, dňa 15. októbra 1944, v slávnych časoch
Slovenského národného povstania, čo sa v Podbrezovej konala konferencia revolučných
závodných výborov, aby upevnila národné povstanie a zdôraznila jeho sociálny obsah.
Pracujúci ľud spĺňa svoje povinnosti.
Za uplynulé tri roky slovenský pracujúci ľud, ľud budovateľ, vykonal veľký kus
práce pri výstavbe oslobodenej vlasti a prešiel významnou školou skúseností. Svojou
obetavou prácou dokázal divy pri rekonštrukcii vojnou a výčinmi fašistických votrelcov
rozbitej krajiny. Slovenský pracujúci ľud radostne a s jednomyseľným súhlasom
privítal Košický vládny program a naň nadväzujúci program vlády Klementa
Gottwalda.(1) S nadšením sa pustil do plnenia dvojročného budovateľského plánu, keď
práve pred rokom bol zložil slávnostnú prísahu, že nebude ľutovať svojich síl, aby ho
víťazne dovŕšil. Výsledky národnej súťaže opätovne dokázali, že mnohé slovenské
závody plnením výrobného programu a vysokou pracovnou morálkou osadenstva sú
vzorom celej Republike.
Odôvodnená nespokojnosť.
Preto slovenský pracujúci ľud s tým väčším rozhorčením sleduje, ako jeho
budovateľské úsilie je ohrozované a hatené rozvratníkmi, ktorí sa nechcú, či nevedia
zmieriť s novými ľudovodemokratickými poriadkami a výdobytkami našej národnej a
demokratickej revolúcie. Náš ľud je hlboko znepokojený vývojom pomerov na
Slovensku. Rozkladná činnosť protištátnych a protidemokratických skupín ohrozuje
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výstavbu a plody usilovnej práce nášho ľudu. Poškodzuje každého nášho pracujúceho
človeka, robotníka, roľníka, živnostníka, inteligenta, ich rodiny, ženy a deti...
Sprisahanci - ohrozovatelia výdobytkov ľudu.
Odhalené protištátne sprisahanie(2) ukázalo, že pôvodcovia hospodárskych
neporiadkov, ktorí ženú našu krajinu do rozvratu, ktorí sabotujú zásobovanie a
dvojročnicu a tým oslabujú Republiku a jej demokratické zriadenie, sú v politickej
súvislosti s protištátnymi elementami, ktoré stroja úklady proti Republike, ohrozujú
jednotu štátu a bratské spolunažívanie českého a slovenského národa. Exponenti
bývalého fašistického režimu sedia na významných miestach nášho verejného života v
štátnych úradoch, hospodárskych orgánoch a inštitúciách. Pracujúci ľud starostlivo
sleduje, ako najmä od istého času niektoré zložky Národného frontu priamo paktujú s
predstaviteľmi protištátnych smerov a umožnili im obsadiť nové kľúčové pozície.(3)
Protištátne elementy využívajú tieto pozície nielen na rušenie pokojnej výstavby a
konsolidácie našich hospodárskych pomerov, ale pokúšajú sa podkopať základy
Republiky, bezpečnosť a jednotu štátu. Odhalenie protištátneho sprisahania strhlo
masku z ich tváre a ukázalo ich ako vlastizradcov, škodcov národa a štátu a agentov
cudzích nepriateľských záujmov. Súčasne posledné udalosti odhalili aj ich
lžidemokratických ochrancov a ukázali, aké vážne nebezpečenstvo hrozilo štátu a jeho
ľudu...(4)
Je načase povedať: Dosť!
Odborové organizácie už dlhší čas poukazovali na tieto skutočnosti. Upozorňovali
a varovali. Osadenstvá nespočetných závodov a úradov, závodné rady a odborové
skupiny posielali na príslušné miesta deputácie a protestné rezolúcie. Výsledky nie sú
uspokojujúce. Nespokojnosť pracujúceho ľudu dostúpila do krajnosti. Naša trpezlivosť
je na konci. Je načase povedať jasne a dôrazne: Dosť!
Neblahé skutočnosti, na ktoré upozorňujeme v tejto deklarácii, uvrhli Slovensko
do hlbokej politickej krízy, ktorá prenikla aj do slovenského výkonného a vládneho
orgánu. Zbor povereníkov, ktorý za Povstania a v oslobodenej republike vykonal veľký
kus konštruktívnej práce, je už dlhší čas arénou húževnatého zápasu medzi silami
pokroku a reakcie. Tieto politické zápasy vyčerpávajú jeho energiu a znemožňujú riešiť
naliehavé problémy ľudu. Jedna jeho časť namiesto toho, aby nezištne slúžila národu,
ochraňuje veľkošmelinárov, korupčníkov, veľkostatkárov a sprisahancov. Svojím
postupom komplikuje a odďaľuje riešenie nástojčivých otázok verejného a
hospodárskeho života.
Rekonštrukcia ZP nevyhnutná.
Preto my, ktorí cítime zodpovednosť za plnenie dvojročného plánu, za zvýšenie
životnej úrovne ľudu, za politickú a hospodársku konsolidáciu, trváme na
bezodkladnom vyriešení tejto krízy.
Rekonštrukcia Zboru povereníkov je nevyhnutná!
Tlmočiac vôľu celého slovenského pracujúceho ľudu bez rozdielu straníckej
príslušnosti, kategoricky a jednomyseľne žiadame odstúpenie dnešného a ustanovenie
nového Zboru povereníkov, na základe najširšieho sústredenia všetkých štátotvorných a
protifašistických síl slovenského národa. Nový Zbor povereníkov nech je zložený z ľudí,
ktorí majú dôveru najširších vrstiev slovenského ľudu a ktorí budú zárukou, že
Slovensko bude spravované v duchu Slovenského národného povstania a
budovateľského programu Gottwaldovej vlády.
Nový Zbor povereníkov musí byť zárukou, že sa do dôsledku uskutoční
spravodlivá očista, že odhalení rozvratníci budú prísne potrestaní a že bude znemožnená
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akákoľvek činnosť namierená proti záujmom vlasti a ľudu. Od nového Zboru
povereníkov očakávame vyriešenie súrnych hospodárskych a sociálnych potrieb ľudu,
najmä, že zabezpečí výživu a zavedie poriadok do distribúcie, do cenových pomerov,
urýchli odovzdanie konfiškovanej pôdy do rúk roľníkov, rýchle uskutočnenie
pozemkovej reformy a uskutoční všetky sociálne vymoženosti nášho
ľudovodemokratického štátu.
Takýto Zbor povereníkov bude sa tešiť úcte celého národa a môže rátať s našou
podporou...
Urobiť koniec rozvratu - splniť odkaz Povstania.
Napokon v tomto súvise pokladáme za potrebné vyhlásiť, že slovenský pracujúci
ľud je odhodlaný všetkými prostriedkami, ktoré má naporúdzi, urobiť koniec rozvratu
a protiľudovým i protištátnym snahám, zabezpečiť demokraciu a právny poriadok a
postarať sa o dôsledné uskutočnenie vládneho programu. V mene všetkých slovenských
pracujúcich bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť slávnostne sľubujeme, že v
súčinnosti s najširšími vrstvami roľníckeho ľudu a odbojových zložiek vynaložíme
všetky sily na zabezpečenie spokojného života nášho ľudu, lepšej budúcnosti
slovenského národa a bezpečnosti jednoty Republiky. Splníme neporušiteľný odkaz
Slovenského národného povstania, na čo sme povolaní, ako jeho verní a spoľahliví
strážcovia.
Nech žije a rozkvitá Československá republika!
Nech žije bratstvo národa slovenského a českého. Nech žije jednota
demokratických a protifašistických síl slovenského národa!
Nech žije jednotné revolučné odborové hnutie!
V Bratislave, dňa 30. októbra 1947.
Delegáti závodných a zamestnaneckých rád Slovenska.“
(1)
(2)

(3)
(4)

Program vlády K. Gottwalda pod názvom Budovateľský program bol jednohlasne
prijatý Ústavodarným národným zhromaždením dňa 8. 7. 1946.
Vnútropolitická kríza na Slovensku otvorene vypukla po tom, čo povereník vnútra
gen. Mikuláš Ferjenčík (1904-1988) rodák z Polomky, okr. Brezno informoval o
odhalení protištátneho spisknutia. O jeho pozadí pozri poznámka Ľ. Liptáka k práci V.
Plevzu Vzostupy a pády.
Narážka na tzv. aprílovú dohodu Demokratickej strany z roku 1946.
Štylizácia dokumentu predznamenáva obdobie po februári 1948.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava, ss.362-376.

21. Záväzný výklad ustanovenia čl. II., odst. 2 Tretej pražskej dohody
18. 11. 1947
Ani zmeny v Zbore povereníkov, ktoré vyrovnali pomer medzi predstaviteľmi KSS a
DS, neviedli ku zmenám vo vzťahu SNR a celoštátnej vlády, ktorá pokračovala v upevňovaní
nadradenosti nad SNR a Zborom povereníkov. Dokladuje to i Záväzný výklad ustanovenia čl.
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II, odst. 2. Tretej pražskej dohody, ktorý prijala vláda ČSR v ten istý deň, keď bola schválená
zmena pomeru síl vo vnútri Zboru povereníkov.
„Vláda po vypočutí správy svojho predsedu o jeho rokovaní s predstaviteľmi
politických strán Národného frontu Čechov a Slovákov vo veci záväzného interného
výkladu ustanovení č. II, ods. 2 Tretej pražskej dohody sa uznáša, že:
A, berie so súhlasom na vedomie tento dohodnutý výklad, podľa ktorého:
“a, Zbor povereníkov je zodpovedný vláde v zmysle predchádzajúcich
ustanovení. Jeho predsedu, podpredsedu a ostatných členov menuje a odvoláva po
prechádzajúcom schválení vlády Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Všetci
členovia Zboru povereníkov vykonávajú sľub do rúk predsedu vlády;
b, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odvoláva člena (členov) Zboru
povereníkov a predloží vláde návrh na schválenie menovania nového člena (členov) do 7
dní odo dňa, kedy vláda oznámi Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, že povereník,
prípadne viacej povereníkov už nemá jej dôveru. Ak Predsedníctvo Slovenskej národnej
rady neurobí tieto opatrenia v stanovenej lehote, odvolá povereníka a menuje po
prerokovaní s príslušnými politickými stranami, respektíve predstaviteľmi Národného
frontu nového, prípadne nových povereníkov vláda sama;
c, ak vláda neschváli ani druhý návrh na menovanie predsedu, podpredsedu
alebo ktoréhokoľvek iného člena Zboru povereníkov, predložený Predsedníctvom
Slovenskej národnej rady, ktorý je podaný do 7 dní odo dňa, kedy vláda oznámi
Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, že s prvým návrhom nesúhlasí, prechádza
menovacie právo po prerokovaní s príslušnými politickými stranami, respektíve
predstaviteľmi národného frontu, na vládu.“
Citované podľa: Rákoš, E., Rudohradský, Š.: Slovenské orgány 1943-1968, Slovenská archívna správa,
Bratislava 1973, . 557..

22. Ústava 1948

9. 5. 1948

V dňoch 20.-25. februára 1948 došlo v Česko-Slovensku ku základným politickým
zmenám. Demokratické strany boli porazené a KSČ uchopila moc v štáte. Komunisti následne
predložili Ústavodarnému národnému zhromaždeniu ku schváleniu novú Ústavu ČSR,
kodifikujúcu zmenené pomery v ČSR. I keď Ústava deklarovala princíp rovnosti oboch
národov republiky - Čechov a Slovákov, situácia sa v ďalších rokoch začala prudko meniť.
Vznikal asymetrický centralistický model a začala demontáž zostávajúcich právomocí SNR a
Zboru povereníkov, čo zásadne odporovalo moskovským dohodám z roku 1945 a
ustanoveniam Košického vládneho programu. Nová ústava bola zaradená do Zbierky zákonov
pod číslom 150/1948.
„Vyhlásenie
My, československý ľud, vyhlasujeme, že sme pevne rozhodnutí vybudovať svoj
oslobodený štát ako ľudovú demokraciu, ktorá nám zabezpečí pokojnú cestu k
socializmu.
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Sme odhodlaní brániť všetkými svojimi silami vymoženosti našej národnej a
demokratickej revolúcie proti všetkým snahám domácej i zahraničnej reakcie, ako sme
to znova pred celým svetom osvedčili svojím vystúpením na obranu
ľudovodemokratických poriadkov vo februári 1948.
Sľubujeme si navzájom, že na tomto veľkom diele budú pracovať spoločne a
ruka v ruke oba naše národy, nadväzujúc tak na pokrokové a humanistické tradície
svojich dejín.
Česi a Slováci, dva bratské národy, členovia veľkej rodiny Slovanstva, žili už
pred tisíc rokmi spoločne v jednom štáte a spoločne prijali z východu najvyšší výtvor
vtedajšej vzdelanosti - kresťanstvo. Prví v Európe pozdvihli v husitskej revolúcii na
svoje zástavy myšlienky slobody mienenia, ľudovlády a sociálnej spravodlivosti.
Po storočia bojoval potom český a slovenský ľud s feudálnymi vykorisťovateľmi
a s nemeckou dynastiou Habsburgov za svoje sociálne i národné oslobodenie. Myšlienky
slobody, pokroku a humanity boli vedúcimi ideami oboch našich národov, keď sa v XIX.
storočí obrodili za spoločného úsilia slovenských a českých buditeľov, vzišlých z ľudu.
Pod tou istou zástavou začali tiež oba národy v prvej svetovej vojne spoločný odboj proti
nemeckému imperializmu a po storočiach poroby zriadili, súc inšpirované Veľkou
októbrovou revolúciou, dňa 28. októbra 1918 svoj spoločný štát - demokratickú
Československú republiku.
(...)
...Za hrozných udalostí druhej svetovej vojny oba naše národy povstali do boja za
oslobodenie, ktorý po nespočetných obetiach našich najlepších ľudí a s pomocou
spojencov, predovšetkým slovanskej veľmoci Zväzu sovietskych socialistických
republík, vyvrcholil slovenským a českým povstaním rokov 1944 a 1945 v národnej a
demokratickej revolúcii nášho ľudu a bol víťazne ukončený oslobodením Prahy
Červenou armádou dňa 9. mája 1945.
Teraz sme sa rozhodli, že náš oslobodený štát bude štátom národným, zbaveným
všetkých nepriateľských živlov, žijúcim družne s rodinou slovanských štátov a v
priateľstve so všetkými mierumilovnými národmi sveta. Chceme, aby to bol štát ľudovej
demokracie, v ktorom si ľud svojimi zástupcami zákony nielen dáva, ale ich svojimi
zástupcami aj sám vykonáva. Chceme, aby to bol štát, v ktorom celé hospodárstvo slúži
ľudu a je vedené tak, aby vzrastal všeobecný blahobyt, aby nebolo hospodárskych kríz a
aby sa národný dôchodok spravodlivo rozdeľoval. Po tejto ceste chceme dôsjť k
spoločenskému poriadku, v ktorom bude odstránené vykorisťovanie človeka človekom k socializmu.
V tomto duchu ustanovujeme v druhej časti tejto Ústavy jej základné články, v
tretej ich potom rozvádzame do podrobností a tak hodláme dať pevný podklad
právnemu poriadku našej ľudovej demokracie.
ZÁKLADNÉ ČLÁNKY ÚSTAVY
Článok I.
(1) Československý štát je ľudovodemokratická republika.
(2) Ľud je jediným zdrojom všetkej moci v štáte.
Článok II.
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(1) Československá republika je jednotný štát dvoch rovnoprávnych slovanských
národov, Čechov a Slovákov.
(2) Územie štátu tvorí jednotný a nedielny celok.
(...)
Článok VIII.
(1) Nositeľom a vykonávateľom štátnej moci na Slovensku a predstaviteľom
samobytnosti slovenského národa sú slovenské národné orgány.
(2) Slovenské národné orgány zabezpečujú v duchu ľudovej demokracie
rovnoprávnosť Čechov a Slovákov. Všetky orgány Republiky usilujú sa v súlade s nimi
o to, aby sa vytvárali rovnako priaznivé podmienky pre hospodársky, kultúrny a
sociálny život oboch národov.
Článok IX.
(1) Národným orgánom zákonodarnej moci na Slovensku je Slovenská národná
rada. Má sto členov (poslancov), volených na Slovensku na šesť rokov.
(2) Národným orgánom vládnej a výkonnej moci na Slovensku je Zbor
povereníkov. Je zodpovedný Slovenskej národnej rade a vláde Republiky. Vymenúva
odvoláva ho vláda Republiky.(1)
Článok X.
Nositeľom a vykonávateľom štátnej moci v obciach, okresoch a krajoch a
strážcom práv a slobôd ľudu sú národné výbory.
(...)
Kapitola piata(2)
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ ORGÁNY
§ 93.
Slovenské národné orgány vykonávajú zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc na
území Slovenska podľa Ústavy.
§ 94.
Slovenská národná rada vykonáva zákonodarnú moc (§ 96) vo veciach národnej
alebo regionálnej povahy, pokiaľ na zabezpečenie plného rozvoja hmotných i
duchovných síl slovenského národa požadujú osobitnú úpravu a pokiaľ nejde o veci, pri
ktorých je potrebná jednotná úprava zákonom.
§ 95.
(1) Zboru povereníkov (povereníkom) prislúcha zásadne všetka vládna a
výkonná moc na Slovensku (ods. 2) s výnimkou vecí národnej obrany, zahraničnej
politiky a zahraničného obchodu.
(2) Pokiaľ nejde o výkon vládnej a výkonnej moci v odbore zákonodarnej
právomoci Slovenskej národnej rady (§ 96, ods.1), prislúcha táto moc Zboru
povereníkov (povereníkom) ako výkonnému orgánu vlády (ministrov), a to v týchto
odboroch:
1. všeobecná vnútorná správa;
2. finančná správa;
3. zdravotná správa;
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4. sociálna správa a ochrana práce;
5. technická správa;
6. spravodlivosť;
7. výživa;
8. pôdohospodárstvo;
9. priemysel;
10. vnútorný obchod;
11. školstvo, osveta a informácie;
12. doprava a pošty;
(3) Nariadenia vlády a ministrov, vydávané na vykonávanie zákonov (§ 90), sú
platné na celom území štátu.
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA
§ 96.
(1) Do zákonodarnej právomoci Slovenskej národnej rady patrí:
1. starostlivosť o rozvoj národnej kultúry, a to vedy, slovesného, dramatického,
hudobného a tanečného umenia, výtvarných umení a filmového umenia; starostlivosť o
historické pamiatky; knihovníctvo a múzejníctvo; starostlivosť o odbornú výchovu v
odbore domáceho priemyslu a ľudového umenia; starostlivosť o veci slovenských
duševných pracovníkov;
2. starostlivosť o národné, stredné, odborné a umelecké školstvo v rámci
zákonov; starostlivosť o materské školy a jasle; starostlivosť o ľudovýchovu, šport,
telovýchovu, cestovný ruch a turistiku;
3. verejné zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, vynímajúc veci, ktoré upravujú
alebo upravia zákony jednotne pre celé štátne územie;
4. fondy a základiny, pokiaľ sa ich pôsobnosť vzťahuje iba na Slovensko;
5. zlučovanie a rozlučovanie obcí a okresov a zmeny i úpravy ich hraníc;
miestopisné veci;
6. technické otázky výstavby obcí a miest a stavebné predpisy okrem vecí,
ktorých sa týka jednotný hospodársky plán, zriaďovanie a udržovanie hradských,
neštátnych ciest a mostov, vodohospodárske veci, vynímajúc veci, ktorých sa týka
jednotný hospodársky plán, z nich najmä úprava vodných tokov, nádrží a iných
vodných diel, ako i zriaďovanie rybníkov, vodovodov a kanalizácií;
7. zveľaďovanie pôdy okrem vecí, ktorých sa týka jednotný hospodársky plán;
chrana pôdohospodárstva a lesníctva pred škodcami a živelnými pohromami;
veterinárstvo a starostlivosť o chov hospodárskeho zvieratstva; ovocinárstvo a
pastvinárstvo a rybolov; ochrana poľného a lesného majetku;
8. remeslo a maloobchod, pokiaľ prevažuje osobný výkon podnikateľa, ako i veci
miestnych trhov bez toho, že by tým bola dotknutá celoštátna úprava pracovného práva,
ako i úprava distribúcie, obchodu a živností;
9. štatistika a výskumníctvo v odbore osobitných slovenských záujmov;
10. poručenské a sirotské veci.
(2) Slovenská národná rada sa uznáša na zákonoch Slovenskej národnej rady aj
vo veciach, ktorých úpravu jej prikáže zákon.
§ 97.
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(1) Sídlom Slovenskej národnej rady je Bratislava.
(2) Prechodne možno Slovenskú národnú radu zvolať i na iné miesto.
(...)
§ 100.
(1) Na prvej schôdzke Slovenskej národnej rady, na ktorej sa poslanec zúčastní,
zloží tento sľub: "Sľubujem, že budem verný Československej republike, jej
ľudovodemokratickému zriadeniu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem
zachovávať jej zákony a vykonávať svoj mandát podľa najlepšieho vedomia a svedomia
na prospech ľudu, štátu a slovenského národa."
(2) Odopretie sľubu alebo sľub s výhradou majú samy osebe za následok stratu
mandátu.
(...)
§ 102.
(1) Slovenskú národnú radu zvoláva na zasadanie predseda vlády. Na prvé
zasadanie je povinný ju zvolať najneskoršie do štyroch týždňov odo dňa volieb.
(2) Predseda vlády môže odročiť zasadanie Slovenskej národnej rady najdlhšie
na tri mesiace a najviac dva razy v roku. Ak žiada v tomto čase nadpolovičná väčšina
poslancov Slovenskej národnej rady, aby sa Slovenská národná rada zvolala, predseda
vlády je to povinný urobiť, a to tak, aby sa zišla do 14 dní odo dňa, keď bude žiadosť
podaná.(3)
(3) Slovenskú národnú radu rozpúšťa predseda vlády na základe uznesenia
vlády.
(4) Ak volebné obdobie Slovenskej národnej rady uplynie, alebo ak bude
Slovenská národná rada rozpustená, nové voľby sa majú vykonávať do 60 dní.
§ 103.
(1) Slovenská národná rada si volí zo svojho stredu predsedníctvo.
(2) Predsedníctvo vedie práce Slovenskej národnej rady a obstaráva jej vnútorné
veci.
§ 104.
(1) Základné zásady rokovania a styky so Zborom povereníkov upraví si
Slovenská národná rada zákonom o spravovacom poriadku. Svoje vnútorné pomery a
ďalšie pravidlá o svojom konaní môže si Slovenská národná rada upraviť v medziach
tohto zákona vlastným uznesením.
(2) Schôdzky Slovenskej národnej rady vedie predseda alebo niektorý z
podpredsedov.
(3) Schôdzky Slovenskej národnej rady sú spravidla verejné. Neverejné schôdzky
môžu sa konať len v prípadoch, ustanovených spravovacím poriadkom.
(4) Slovenská národná rada je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná aspoň
polovica poslancov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných.
§ 105.
Predseda i ostatní členovia vlády majú právo zúčastniť sa kedykoľvek na
schôdzkach Slovenskej národnej rady alebo jej výborov. Má sa im udeliť slovo,
kedykoľvek o to požiadajú.
§ 106.
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(1) Predseda i ostatní členovia Zboru povereníkov majú právo zúčastniť sa
kedykoľvek na schôdzkach Slovenskej národnej rady alebo jej výborov. Má sa im udeliť
slovo, kedykoľvek o to požiadajú.
(2) Ak o to požiada Slovenská národná rada, jej predsedníctvo alebo ktorýkoľvek
jej výbor, člen Zboru povereníkov je povinný prísť osobne na schôdzku.
(3) Ináč sa člen Zboru povereníkov môže dať zastupovať úradníkmi svojho
úradu.
§ 107.
(1) Slovenská národná rada je oprávnená interpelovať predsedu i ostatných
členov Zboru povereníkov vo veciach ich pôsobnosti. Predseda i ostatní členovia Zboru
povereníkov sú povinný odpovedať na interpelácie poslancov Slovenskej národnej rady.
(2) Slovenská národná rada sa môže uznášať na adresách a rezolúciách.
§ 108.
(1) Návrhy zákonov Slovenskej národnej rady môžu pri podmienkach,
ustanovených spravovacím poriadkom, vychádzať buď od vlády, alebo od Zboru
povereníkov, alebo od poslancov Slovenskej národnej rady.
(2) Ku každému návrhu zákona Slovenskej národnej rady má sa priložiť
rozpočet o finančnom dosahu osnovy a návrh na úhradu potrebného nákladu z tej časti
jednotného štátneho rozpočtu, ktorá pripadá na Slovensko, a to v súvislosti s
rozpočtovým zákonom.
(3) V každom zákone Slovenskej národnej rady má sa uviesť, ktorému členovi
Zboru povereníkov sa ukladá jeho vykonanie.
§ 109.
Zákony Slovenskej národnej rady, pokiaľ odporujú Ústave alebo ústavnému
zákonu, sú neplatné.
§ 110.
(1) Zákony Slovenskej národnej rady podpisuje predseda vlády, predseda
Slovenskej národnej rady, predseda Zboru povereníkov a povereník, ktorému sa ukladá
vykonanie.
(2) Ak je predseda vlády presvedčený, že zákon, na ktorom sa uzniesla Slovenská
národná rada a ktorý mu bol predložený na podpis, odporuje Ústave alebo ústavnému
zákonu, prekračuje právomoc Slovenskej národnej rady alebo je v rozpore s jednotným
hospodárskym plánom alebo rozpočtovým zákonom, predloží ho do 14 dní vláde, ktorá
do dvoch mesiacov rozhodne o veci s konečnou platnosťou.
§ 111.
(1) Na platnosť zákona Slovenskej národnej rady je potrebné, aby bol vyhlásený,
a to spôsobom, ako ustanovuje zákon.
(2) Zákony Slovenskej národnej rady sa vyhlasujú touto vetou: "Slovenská
národná rada sa uzniesla na tomto zákone."
(3) Zákon Slovenskej národnej rady sa má vyhlásiť do ôsmich dní odo dňa, keď
ho podpíše predseda vlády.
§ 112.
Slovenská národná rada podáva, ak je vec sporná, záväzný výklad zákonov
Slovenskej národnej rady. Na platnosť takého výkladu je potrebný súhlas predsedu
vlády.
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ZBOR POVERENÍKOV
§ 113.
(1) Zbor povereníkov sa skladá z predsedu a z ostatných členov (povereníkov).
(2) Pravidelným sídlom Zboru povereníkov je Bratislava.
(3) Povereníctva sa zriaďujú zákonom, ktorý môže podrobnejšiu úpravu, najmä
ich pôsobnosti, zveriť vládnemu nariadeniu.
§ 114.
(1) Predsedu i ostatných členov Zboru povereníkov vymenúva a odvoláva vláda;
ona tiež určuje, ktorý z nich vedie ktoré povereníctvo.(4)
(2) Zbor povereníkov i jeho jednotliví členovia môžu podať demisiu do rúk
predsedu vlády.
§ 115.
(1) Člen Zboru povereníkov nemôže byť členom vlády.
(2) Zákon ustanovuje, ktoré ďalšie funkcie sú nezlučiteľné s funkciou člena
Zboru povereníkov.
§ 116.
Členovia Zboru povereníkov skladajú do rúk predsedu vlády tento sľub:
"Sľubujem, že budem verný Československej republike, jej ľudovodemokratickému
zriadeniu a odkazu Slovenského národného povstania. Svoje povinnosti budem plniť
svedomite a nestranne podľa vôle ľudu a v záujme ľudu, štátu a slovenského národa.
Budem zachovávať ústavné a iné zákony, ako aj nariadenia a smernice vlády."
§ 117.
(1) Zbor povereníkov i jeho členovia sú zodpovední vláde.
(2) Zbor povereníkov i jeho členovia sú povinní dbať na smernice a pokyny
vlády, práve tak jednotliví povereníci na smernice a pokyny príslušných ministrov.
(3) Minister je však oprávnený vykonávať s vedomím príslušného povereníka
svoju právomoc na Slovensku aj priamo.
§ 118.
V odbore zákonodarnej právomoci Slovenskej národnej rady Zbor povereníkov
je vo veciach, uvedených v § 96, ods. 1 zodpovedný aj Slovenskej národnej rade.
§ 119.
(1) Zbor povereníkov (povereníci) vydáva v odbore zákonodarnej právomoci
Slovenskej národnej rady (§ 96) nariadenia a robí príslušné opatrenia na území
Slovenska.
(2) O medziach nariaďovacej právomoci Zboru povereníkov (povereníkov) a o
spôsobe podpisovania nariadení platia obdobne ustanovenia § 90.
§ 120.
Zbor povereníkov rozhoduje v zbore, ktorý je schopný uznášať sa, ak je
prítomná aspoň polovica povereníkov.
§ 121.
(1) Pri vymenovaní vysokoškolských profesorov, sudcov a ostatných štátnych
zamestnancov na Slovensku, ktoré prislúcha prezidentovi republiky, príslušný návrh
predkladá vláde Zbor povereníkov. Vláda ho môže Zboru povereníkov vrátiť, ak je v
rozpore s celoštátnou personálnou politikou.
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(2) Vymenovanie sudcov a ostatných štátnych zamestnancov, ktorých ináč
vymenúva vláda, prislúcha na Slovensku Zboru povereníkov, ktorý však naň potrebuje
predchádzajúce schválenie vlády.
(3) Vymenovanie zamestnancov, ktorých ináč vymenúva minister, prislúcha na
Slovensku povereníkovi, ktorý však naň zásadne potrebuje predchádzajúci súhlas
príslušného ministerstva.
(4) Pôsobnosť Zboru povereníkov a povereníkov podľa odsekov 1 až 3 sa
nevzťahuje na vymenovanie štátnych zamestnancov v Zbore národnej bezpečnosti a v
tých odboroch, v ktorých podľa § 95, ods. 1 neprislúcha Zboru povereníkov vládna a
výkonná moc, ani na vymenovanie štátnych zamestnancov u tých ústredných orgánov,
ktorých pôsobnosť sa vzťahuje na celé územie štátu.
§ 122.
(1) Ak nariadenie, uznesenie alebo opatrenie Zboru povereníkov (nariadenie
alebo opatrenie povereníka) prekročí jeho právomoc, alebo je v rozpore s Ústavou,
zákonom, zákonom Slovenskej národnej rady, vládnym nariadením alebo nariadením
ministra, môže ho vláda zrušiť. Rovnaké právo prislúcha vláde, ak uznesenie alebo
opatrenie Zboru povereníkov je v rozpore s vládnym uznesením.
(2) V prípadoch, uvedených v odseku 1, minister môže zastaviť výkon
povereníkovho opatrenia až do rozhodnutia vlády, ktorá môže povereníkovo opatrenie
zrušiť.
(...)
Kapitola desiata(5)
USTANOVENIA ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ
§ 170
Ústava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
(...)
§ 178
Ústavu vykonáva vláda.“(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Článok IX, ako i väčšina paragrafov vychádzajú z Tretej pražskej dohody a miestami
ju prekračujú.
Kapitola prvá: Práva a povinnosti občanov, kapitola druhá: Národné zhromaždenie,
kapitola tretia: Prezident republiky, kapitola štvrtá: Vláda.
Ústava i v iných paragrafoch zvýrazňuje podriadenosť SNR celorepublikovej vláde a
predsedovi vlády.
Podriadenosť Zboru povereníkov vláde je ešte zreteľnejšia.
Kapitola šiesta: Národné výbory, kapitola siedma: Súdy, kapitola ôsma: Hospodárske
zriadenie, kapitola deviata: Všeobecné ustanovenia.
Prerokovania návrhu Ústavy sa zúčastnilo 241 poslancov, 59 sa rokovania
nezúčastnilo.
11 poslancov opustilo zasadaciu miestnosť ešte pred hlasovaním. Ostávajúcich 230
poslancov novú Ústavu jednohlasne schválilo.

Citované podľa: Ústava Československej republiky z 9.mája 1948. Bratislava, Štátne nakladateľstvo 1949.
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23. Proces s Viliamom Žingorom

21. 10. 1950

Krátko po februári 1948 začali prvé zatýkania a prvé procesy, ktorým spočiatku
dominoval proces proti predstaviteľom Demokratickej strany J. Ursínimu, O. Obuchovi, M
Čulenovi, M. Bugárovi, P. Čarnogurskému a ďalším. Súčasne prebiehali čistky na všetkých
stranách. Na konci roku 1948 bola zatknutá prvá skupina členov tzv. Bielych légií,
obvinených zo snahy obnoviť Slovenský štát. Potom prišli na rad bývalí spojenci. Dňa 2.
novembra 1949 bol spolu so svojou vtedajšou rodinou zatknutý jeden zo zakladateľov
partizánskeho hnutia na Slovensku, bývalý veliteľ 2. československej partizánskej brigády
M.R. Štefánika, predseda Zväzu slovenských partizánov, člen SNR a do roku 1947 člen KSS
Viliam Žingor (1912-1950) rodák z Bystričky, okr. Martin. Vzápätí bol zatknutý široký okruh
jeho bývalých spolubojovníkov v počte cca 150 ľudí. Proti všetkým sa konalo niekoľko
procesov. V tom hlavnom bol V. Žingor , odsúdený na trest smrti a 18. decembra 1950
v Bratislave popravený. Spolu s ním šli na smrť Samuel Bibza a Ladislav Nosák. Prinášame
štyri dokumenty. Výňatok z obžaloby, výňatok zo Zprávy o výsledku zjištění stavu a přípravě
procesu Žingor a spol., vyzývajúcu ku zvýšeniu politizácie celého prípadu, výňatok z listu
náčelníka Inšpekcie MV 1. námestníkovi generálneho prokurátora z 16. januára 1966,
a výňatok zo správy Inšpekcie MV z roku 1965, ktorá celý proces a údajnú protištátnu činnosť
V. Žingora a jeho druhov od základu spochybnila, poukazujúc na aktivitu agentov ŠtB v okolí
V. Žingora.(1)
1. Obžaloba
„Ako aktívny bojovník v Slovenskom národnom povstaní v hodnosti
partizánskeho majora vstúpil po oslobodení do KSS, prijal funkciu generálneho
tajomníka, neskôr aj predsedu Zväzu slovenských partizánov- Stal sa aj členom
Slovenskej národnej rady za odbojové zväzy. Neskôr zradil tieto ideály a začal
rozkladnú činnosť pod vplyvom zradcov, ktorí mu sľubovali hmotné výhody,
medziiným auto, stotisíc korún, poslanecký mandát. Súc ovplyvnený meštiackými plesmi
a poľovačkami, verejne vystúpil s požiadavkou nadstranníckosti Zväzu slovenských
partizánov.
Zámerne podnecoval menej uvedomelých partizánov k nespokojnosti.
Pri svojej návšteve v Juhoslávii(2) bol ovplyvňovaný tamojšími titovskými
činiteľmi v tom smere, aby presadzoval pre slovenských partizánov také postavenie, aké
majú partizáni v Juhoslávii, t.j. zámerné povyšovanie a odpútavanie sa od robotníckej
triedy a pracujúcich más vôbec.
Jeho vplyvom dochádzalo na rozličných zjazdoch partizánov k prejavom
nedisciplinovanosti, prejavom proti republike a k rozličným antisemitským výčinom.
Ostentatívne a provokatívne vystúpil z KSS a vzdal sa funkcie v ZSP.
V prvej polovici roku 1949 odišiel do ilegality s úmyslom ozbrojeným povstaním
povaliť vtedajší spoločenský poriadok, reštaurovať u nás kapitalizmus a Slovensko
začleniť do tzv. federácie stredoeurópskych štátov.
Na jar 1949 spolu so Samuelom Bibzom a ďalšími previedol rekognoskáciu
terénu v Žarnovickej doline, aby tam našli jaskyne a prepadliská, ktoré mali slúžiť za
skrýše.
V štvavom a poburujúcom posolstve č.1. a 2 vytýčil plán svojho sprisahania.
Zdôraznil v ňom najmä potrebu zastaviť znárodňovanie podnikov, vrátiť ich do
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súkromného vlastníctva, autonómiu pre Slovensko v rámci ČSR a neskoršie jeho
začlenenie do Únie stredoeurópskych štátov.
Založil ilegálnu skupinu, predebatoval zločinný plán svojho sprisahania.
Zaoberal sa nutnosťou odísť do zahraničia. K osobnej ochrane prevzal od Ladislava
Nosáka dvoch mužov ozbrojených automatmi a granátmi, ktorí mu tvorili osobnú stráž
a všade ho sprevádzali.(3)
S predstaviteľom rozvratnej skupiny v Čechách Františkom Procházkom(4)
prerokoval ďalšiu spoluprácu, menovite dodanie väčšieho množstva ručných strelných
zbraní ktoré mala získať česká podzemná protištátna skupina...“
(1)

(2)

(3)
(4)

V podstate dodnes nie je úplne jasné pozadie celej veci. Existujú dve varianty toho, čo
sa roku 1949 okolo V. Žingora dialo. Podľa prvej sa V. Žingor skutočne postavil proti
novej moci a odišiel do hôr organizovať protikomunistický odboj. Jeho činnosť ale
agenti ŠtB od počiatku sledovali a pri prvej príležitosti bola na základe ich informácií
celá jeho skupina zatknutá. Podľa druhej verzie V. Žingor v skutočnosti žiadnu
protikomunistickú akciu neorganizoval a v lese žil v podstate z donútenia, pretože
nemal kde bývať. Agenti ŠtB, ktorí ho sledovali a jednoducho využili niektoré jeho
kroky a opatrenia ku konštrukcii širokého sprisahania, ktoré im v závere umožnilo
uskutočniť čistku v radách bývalých partizánov. Priznania boli pri oboch týchto
verziách od zatknutých doslova vymlátené a ich hlavní aktéri vystavení mučeniu.
Smutne známy ruzyňský vyšetrovateľ ŠtB kpt. Bohumil Doubek, ktorý výsluchy
a mučenie Žingorovcov osobne viedol, prirovnal proces proti Žingorovi k českému
procesu proti Milade Horákovej.
Obvinenie z podpory Juhoslávie a jej predsedu J.B. Tita, ktorý sa rozhodol riadiť svoj
štát bez ohľadu na názory a želania sovietskeho vodcu J.V. Stalina, patrilo v tej dobe
k najbežnejším a súčasne aj najnebezpečnejším obvineniam.
Išlo o Ľudevíta Bieleka, odsúdeného neskôr na 25 rokov väzenia a Slavomíra
Dvořáka, odsúdeného na 6 rokov väzenia.
Preskúmanie celého procesu v roku 1965 ukázalo, že pod týmto menom vystupoval
priamy agent ŠtB.

Citované podľa: Dvořák, P.: Kto zabil Viliama Žingora?, Vydavateľstvo Rak Budmerice 1994, ss. 83-84

2, Zpráva o výsledku zjištění stavu a přípravě procesu Ž i n g o r a spol.(1)
Informacemi na KVStb Bratislava a státní prokuratuře v Bratislavě, výslechy
obviněných z hlavní skupiny a osobním šetřením bylo zjištěno následující:
V akci Ž i n g o r a spol. bylo zatčeno a nalézá se ve vazbě více jak 150 osob. Případ
zpracovávali Č a p l o a Lančarič orgánové pov. vnutra nyní zajištění. Trestní
oznámení byly vypracována a vězňové předáni do vazby státního soudu v Bratislavě.
6ádný z orgánů, kteří případ vyšetřovali není již ve službách Stb nebylo proto možno se
informovat o způsobu vyšetřování. Trestní oznámení a zápisy o výpovědích byly
zpracovány starým četnickým způsobem, nejsou vůbec politicky zhodnoceny a není
v nich zachycen politický význam procesu.
Celá akce byla rozdělena na 3 skupiny. Skupina hlavních obžalovaných v čele se
Ž i n g o r e m v počtu 21 osob,druhá skupina v počtu 81 osob a třetí skupina v počtu 21
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osob. Proces s první skupinou obžalovaných má být veřejný a sice v Turčanském St.
Martině, V tomto místě proto, že celý kraj podléhal teroru Ž i n g o r a za jeho ilegality.
Vzhledem k velmi špatné přípravě procesu bylo nutno vyslechnout všech 21
obžalovaných, aby mohla být zjištěna pravá trestná činnost a jejich stav před procesem.
Všichni jmenovaní jsou ve vyšetřování déle jak 10 měsíců a nebyla jim věnována žádná
péče, takže polovina jich svou trestní činnost odvolává nebo překrucuje… Je proto
nutné překontrolovat každou osobu zvlášť.
Jako druhý hlavní obžalovaný je B i b z a, bývalý továrník, který veškerou svou trestní
činnost doznává. Je hlavním spolu pracovníkem Ž i n go r y a měl pomocí agenta spojení
do zahraničí se Z i b r i n e m. Vypovídá velmi dobře a bude nutné jeho výpověď jen
usměrnit a politicky postavit. Byl bit při vyšetřování z jeho výpovědi však není obava, že
by této skutečnosti používal k obhajobě při soudu.
K u b í k, býv velkostatkář doznává trestní činnost je potřeba jen jeho výpověď
usměrnit.
F r a n k o ing. býv. tajemník ONV staví se dosud jako třídní nepřítel a svou činnost
popírá.
H u s t ý , bývalý továrník, svou trestní činnost doznává, jeho výpověď půjde velmi
dobře usměrnit a politicky postavit…
N o s á k jako jeden z hlavních obviněných doznává svou činnost organizování
protistátní skupiny se Ž i n g o r e m, chová se cynicky ku svému jednání.
Protože rozsah celé činnosti není u každé osoby možno okamžitě zjistit nejde ještě
v tomto stadiu určit pořadí obžalovaných, je třeba všechny znovu vyslechnout. Zvláště
vzhledem k tomu že do skupiny jsou zařazeny osoby, které se skutečně dopustili
neoznámení trestného činu nebo není jejich činnost vůbec prokazatelná. Jako u K r a m
p e h o a bývalého povereníka techniky za DS ing. S t y k a, který veškerou činnost
popírá a dosud mu žádná nemohla být prokázána je třeba celé trestní oznámení
předělat. Je proto nutné počet obviněných v hlavní skupině redukovat na 10 až 15 osob,
znovu je vyslechnout a zpracovat.
Na poradě se zástupcem krajského velitele Stb v Bratislavě škpt. Č e r m á k e m,
velitelem V. odděleni KVSrt a viceprokurátorem Dr. Ujhélym bylo dohodnuto
prozatímně následující:
Případe je nutno předělat. Všechny vězně převzít znovu do vazby Stb, vyslechnout,
případ politicky zhodnotit a vypracovat nová trestní oznámení. Všichni však prosí, aby
velitelstvím státní bezpečnosti byli vyslaní jeden až dbva orgáni, který by případ
pomohli připravit a řídili veškeré šetření a přepracování Dr. Ujhély chce pak být
přítomen výslechům a přepracováváním trestního oznámení. Vzhledem k situaci bude
nutné vyslat zkušeného orgána, který by celý případ mohl připravit.
Procesem Ž i n g o r a spol. může být dosaženo,
Objasnění úlohy buržoazie na Slovensku, jejich nacionalistické soukromokapitalistické
a karieristické zájmy, které vedou ke zrazování národa a poškozování jeho zájmů.
Oddělení dělnické třídy od buržoazie.
Vlivy DS na zrádné činnosti skupiny. Činnost hlinkovců a separatistů, různých
politických směrů na Slovensku, škodlivých zájmům národa.
Spojení se zrádnou slov. emigrací.
Spojení s cizími zastupitelskými úřady a úloha cizích zastupitelských úřadů v ČSR.
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Teroristické činy a sabotáže skupiny poškozující zvláště v žilinském a turčanskomartinském kraji zájmy drobného lidu.
Bezpečnostní opatření při procesu budou obsáhlá a rozsáhlá vzhledem k popularitě
Ž i n g o r a v kraji, kde se má proces konat a nedostatkům vhodných místností a
věznice.“
(1)

Preberáme doslovné znenie dokumentu i s gramatickými nedostatkami – absencia
počiatkov odstavcov, chýbajúca interpunkcia atď.
3. List náčelníka Inšpekcie MV 1. námestníkovi generálneho prokurátora

„Prošetřováním případu bylo zjištěno, že již v počátečním stadiu operativního
rozpracování, došlo ze strany operativních orgánů a jejich spolupracovníků nejen
k provokačním akcím, ale i k značnému zveličení celého případu…“(1)
(1)

Informácia Inšpekcie ministra vnútra pre 1. námestníka generálneho prokurátora zo
dňa 1. jaguára 1966, č. j. IM-0C99/10-65 kom

4. Správa Inšpekcie MV
„IM – 0672/10 – 1964 21. december 1965
Zpráva
o prošetření trestní věci hlavní skupiny Viliama ŽINGORA
spol. provedeného na dožádání Nejvyššího soudu v Praze
(…)
Podle výsledků(1) vyšetřování a rozsudku, měla protistátní organizace
ŽINGORA za cíl, vyvolat po očekávaném zahájení války proti SSSR a zemím lidových
demokracií povstání na Slovensku a po předpokládaném vítězství západních mocností,
začlenit Slovensko jako samostatný státní útvar, do tzv. „Unie Středoevropských států“.
S těmito záměry zejména ŽINGOR, BIBZA, NOSÁK a KUBÍK shromažďovali zbraně,
zapojovali do své organizace další osoby, navázali styky se zahraničními agenty a
pokusili se vejít ve styk se zástupci amerického diplomatického úřadu a se zrádnou čs.
Emigrací v zahraničí.
ŽINGOR byl uznán vinným, že v červnu 1949 odešel tajně do hor u Liptovského
Hrádku, kde na chatě Vladimíra KOVÁČA vypracoval program na budoucí o
přičlenění Slovenska do unie Středoevropských států, že činil přípravy na založení
ilegální politické strany „OBRANA DEMOKRACIE“ a vypracoval provolání
k slovenskému národu, tzv. „POSOLSTVO“,(2) které potom rozšiřoval.
Toto „POSOLSTVO“ obsahovalo:
- výzvu k slovenskému národu, aby vystupoval z KSS a vstupoval do jím
navrhované strany „OBRANA DEMOKRACIE“.
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slib, že bude zastaveno znárodňování soukromých podniků,
oznámení, že Slovensko bude z počátku v unii obnovené kapitalistické ČSR a
v případě vytvoření Spojených národů středoevropských do těchto států,
- ohlášení, že Slovensko bude rozděleno do 3 oblastí a to průmyslovou,
hospodářskou a přírodních krás pro turistický tuch,
- doporučení, aby na všech školách bylo zavedeno povinné vyučování všech
světových řečí, včetně sousedních států…
Že ŽINGOR jakýsi program vypracoval a rozšiřoval, dosvědčili před orgány
Inspekce ministra vnitra Vladimír JERŠOV, Ján LICHNER, Adolf RUSNÁK, Ján
ĎURIŠ a Josef LETRICH…. Podle výpovědí … šlo o jakési „MEMORANDUM“, které
ŽINGOR hodlal předložit vládním činitelům legální cestou.
ŽINGORŮV program v jednom vyhotovení získali operativní pracovníci
bezpečnosti, avšak po realizaci případu vyšetřovatelům, ani soudním orgánům ho
nepředali a nezůstal zachován ani v archivních materiálech… že v důsledku použitých
nezákonných vyšetřovacích metod mohl být ŽINGORŮV program zkreslen, dokazuje
archivní nález jednoho ŽINGOROVA návrhu z r. 1947 na výstavbu „Velkého Turč.
Martina“, který zaslal k nahlédnutí tehdejšího místopředsedovi vlády Jánu
URSÍNYMU…
(…)
Závěrem je nutno konstatovat, že již v roce 1950 byla orgány správy vyšetřování
MV v Praze – Ruzyni zjištěna řada zásadních nedostatků v práci jak operativních
orgánů bezpečnosti, tak i jejich spolupracovníků, nasazených do případu ŽINGOR a
spol. Bylo zjištěno a nyní potvrzeno, že do případu bylo nasazeno celkem 8
spolupracovníků bezpečnosti a 1 výkonný orgán bývalého 5. oddělení Generálního štábu
MNO. Jak samostatní orgánové, tak i jejich spolupracovníci postupovali při
operativním sledování případu provokačními metodami. Zejména tak činila
ADAMCOVÁ, ŠIMKO, BUBLÍK-ŽELENSKÝ a nakonec i orgán bezpečnosti, tzv. pplk.
PROCHÁZKA.
I vyšetřovatelé bezpečnosti po realizaci případu porušovali hrubě zákony. Na
zatčených osobách se dopouštěli psychického i fyzického násilí a jejich výpovědi
zapisovali neobjektivně. Před soudním líčením, po značně dlouhodobé vazbě, se zatčení
museli učit zpaměti obsahy tzv. soudních protokolů a jako svědci byli k hlavnímu líčení
vybráni jen ti, u nichž bylo předem zjištěno, že budou vypovídat tak, jak na to byli
připraveni ve vyšetřovací vazbě. Svědci, u uchy bylo nebezpečí že tak neučiní, nebyli
k hlavnímu líčení předvoláni a soudním orgánům bylo doporučeno, aby jejich výpovědi,
bez jejich slyšení, pouze konstatovali (doklad č. 45 – 70).“
-

(1)
(2)

Reč ide o vyšetrovaní prípadu priamo po zatknutí V. Žingora.
V prípade, že takýto dokument skutočne existoval, šlo by o veľmi zaujímavý doklad
o vývoji vtedajších názorov na budúcnosť Slovenska. Je ale rovnako možné, že išlo
len o dezinterpretáciu a patričnú úpravu niektorého Žingorovho staršieho dokumentu,
ako to naznačuje už ďalší odstavec správy Inšpekcie ministra vnútra.

Citované podľa: Dokumenty k prípadu Turiec, archív ÚVZK v Prahe, fotokópie
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24. Proces s biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdišom
2.-15. 1. 1951
Spišský diecézny biskup Ján Vojtaššák (1877-1965), rodák zo Zákamenného, okr.
Námestovo, bol za svoju činnosť v období Slovenského štátu zatknutý, vyšetrovaný a zbavený
pastorizácie už v roku 1945. Po februári 1948 sa postavil proti novej moci a podieľal sa
najmä na organizácii odporu proti tzv. Katolíckej akcii, vyhlásenej 10. júna 1949, ktorá mala
za cieľ podriadiť štruktúru katolíckej cirkvi novým pomerom v ČSR a konkrétne i na
Slovensku. Za túto činnosť bol 15. septembra 1950 zatknutý. Proces proti nemu začal 10.
januára 1951. Biskup Ján Vojtaššák bol súdený spolu s biskupom Michalom Buzalkom (18851961), rodákom zo Svätého Antolu, dnes Svätý Anton, okr. Banská Štiavnica, pomocným
biskupom Trnavskej apoštolskej administratívy a Pavlom Petrom Gojdičom (1881-1960),
rodákom z Ruských Peklian, okr. Prešov, grécko-katolíckym biskupom. J. Vojtaššák bol
odsúdený na 24 rokov ťažkého žalára, M. Buzalka a P.P. Gojdič na doživotie, ktoré M.
Buzalkovi bolo neskôr prezidentom republiky zmiernené na trest dlhoročného väzenia, pričom
bol i tento trest kvôli jeho zlému zdravotnému stavu prerušený. P.P. Gojdič zomrel vo väzení
v Leopoldove. Prinášame dva dokumenty v pôvodnom pravopise: výňatok z obžaloby
a záverečné reči obvinených.
1. Obžaloba
„Prvý deň hlavného pojednávania
Verejné hlavné pojednávanie s obvinenými biskupom Jánom Vo-taššákom,
svätiacim biskupom ThDr. Michalom Buzalkom a biskupom Pavlom Gojdičom začalo sa
pred štátnym súdom v Bratislave v stredu 10. januára 1951. V senáte štátneho súdu zasadli:
predseda senátu Karol Bedrna, sudcovia z ľudu Matej Župančič a Štefan Borš a sudcovia z
povolania Václav Hamák a Pavel Korbuly. Ako náhradní sudcovia boli prítomní: Ján
Andel ako sudca z ľudu a Dr. Jozef Buzna ako sudca z povolania. Štátnu prokuratúru
zastupoval Dr. Ján Feješ, Súdny zapisovateľ: Dr. Anna Pojezná.
Predseda: Otváram verejné hlavné pojednávanie proti obvineným biskupovi
Jánovi Vojtaššákovi, svätiacemu biskupovi Dr. Michalovi Buzalkovi a biskupovi Pavlovi
Gojdičovi na štátnom súde v Bratislave. Konštatujem, že obvinení boli na hlavné
pojednávanie predvolaní a že všetci traja sú prítomní. Konštatujem ďalej, že zákonná
lehota na prípravu od doručenia predvolania a obžaloby obvineným bola zachovaná.
Ďalej konštatujem, že ako obhajcovia sú tu prítomní páni advokáti: Dr. Štefan Kráľ ako
obhajca obvineného Jána Vojtaššáka, Dr. Vojtech Rampášek ako obhajca obvineného
Dr. Michala Buzalku a Dr. Ivan Ottlyk ako obhajca obvineného Pavla Gojdiča. Po
zistení osobných dát a pomerov všetkých obvinených predsedom senátu predniesol
prokurátor Dr. Ján Feješ obžalobu...
ŠTÁTNA PROKURATÚRA v BRATISLAVE Štátnemu súdu (p. predsedovi
senátu) v Bratislave.
V Bratislave 2. januára 1951.
OBŽALOBA
Štátny prokurátor žaluje, že
I. Ján Vojtaššák, narodený dňa 14. novembra 1877 v Zakamennom, biskup,
posledne bytom v Spišskom Podhradí, Spišská Kapitula,
II. ThDr. Michal Buzalka, narodený dňa 18. septembra 1885 v Sv. Antone,
394

svätiaci biskup, posledne bytom v Bratislave, Kapitulská ulica číslo 8,
III. Pavol Gojdič, narodený dňa 17. júla 1888 v Ruských Peklanoch,
gréckokatolícky biskup, posledne bytom v Prešove, Stalinova ulica číslo l,
všetci toho času vo väzbe, sa dopustili trestných činov v obžalobe uvedených:
Slovenský ľud svojím slávnym národným povstaním v auguste 1944 odmietol
zradcovskú politiku ľudáckych prisluhovačov nacizmu a prejavil svoju vôľu žiť v
spoločnom štáte s národom českým. Konečné víťazstvo Sovietskej armády nad
nacistickými hordami prinieslo obidvom našim národom oslobodenie zpod jarma
nacistického Nemecka a umožnilo, aby český a slovenský pracujúci ľud po prvý raz vo
svojich dejinách vzal pevne vládu do svojich rúk. Košický vládny program zaručil
samobytnosť slovenského národa a ukázal cestu na odstránenie odvekej slovenskej
biedy industrializáciou Slovenska. Zaručil všetky ústavné slobody, aj slobodu svedomia
a náboženského vyznania. Preto slovenský ľud s nadšením privítal zriadenie
ľudovodemokratickej republiky a obetavo pracoval na obnove vojnou zničeného
hospodárstva.
Naproti tomu vysoká cirkevná hierarchia, tak rímskokatolícka ako aj
gréckokatolícka, od začiatku zaujala nepriateľský postoj k novému štátu. Tento
nepriateľský postoj je len dôkazom protinárodnej a protisociálnej politiky, ktorú vysoká
cirkevná hierarchia vždy v minulosti, najmä v období prvej Republiky a za okupácie
uskutočňovala voči slovenskému ľudu. Vysoká cirkevná hierarchia v dôsledku svojho
veľkého pozemkového a kapitálového bohatstva podporovala vždy panujúce
vykorisťovateľské triedy proti záujmom pracujúceho ľudu... (1)
Po februári 1948 vysoká cirkevná hierarchia zosilnila svoju protištátnu činnosť v
tesnom spojenectve s Vatikánom a západnými imperialistami, na ktorých víťazstvo sa v
novej svetovej vojne spoliehala. Vojtaššák v zpráve, zaslanej do Vatikánu 16. októbra
1948, uviedol: „Dnešný režim v Československu je tak pevný, že na jeho rozvrátenie
vnútornými silami nedá sa počítať." Vysoká cirkevná hierarchia a obvinení ako
najaktívnejší činitelia tohto sprisahania začiatkom roku 1949 na rozkaz Vatikánu
prerušili vyjednávanie o dohodu s vládou. Gojdič uvádza vo 21 svojej výpovedi, že mu
koncom júna 1949 agent Vatikánu Verolino výslovne povedal: „V súčasnej dobe je pre
vyvíjanie odporu proti vláde výhodná politická situácia, ktorá však nemusí dlho trvať a
preto ju treba využiť ..."
Dokumenty z procesu proti biskupovi Zelovi a spol. pred Štátnym súdom v Prahe
odhalily rozvratnú úlohu Verolina v Republike a ukázaly, že postup vysokej cirkevnej
hierarchie v Československu bol súčiastkou veľkého sprisahaneckého plánu
imperialistických mocností, Vatikánu, a zločineckej fašistickej bandy Titovej(2) proti
krajinám ľudovej demokracie a že vyjednávanie s vládou viedla vysoká cirkevná
hierarchia len naoko, aby zakryla svoje prípravy na rozvrat. Po rozbití vyjednávania s
vládou prikročila vysoká cirkevná hierarchia k organizovaniu otvoreného odporu
veriacich proti vláde. Biskupi rozoslali na fary ilegálne obežníky a pastierske listy,
rozmnožované na cyklostyloch na biskupských úradoch. Doručovali ich zvlášť
spoľahliví kuriéri. Finančné náklady boly hradené z prostriedkov, ktoré malý slúžiť
náboženským účelom. Otvorene v nich útočili proti štátu a duchovných vyzývali na ich
publikovanie. Západná kapitalistická a vatikánska tlač a rozhlas sprevádzaly tieto útoky
biskupov surovým štvaním proti Československu. Drobní duchovní boli terorom nútení
čítať v kostoloch protištátne pastierske listy a obežníky a tak vháňaní zámerne do
trestných skutkov. Vatikánsky agent Verolino okrem dávania inštrukcií podnikol v tom
čase cestu po diecézach, aby sledoval priebeh protištátnych akcií, organizovaných
vysokou cirkevnou hierarchiou z popudu Vatikánu.
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Na biskupskej konferencii v Trnave dňa 14. augusta 1949 bolo rozhodnuté
organizovať boj proti družstevnému hnutiu slovenského roľníctva. Biskupi nútili
farárov, aby veriacich v kázňach aj v osobnom styku odrádzali od vstupu do jednotných
roľníckych družstiev. Vyvrcholením tohto sústredeného útoku vysokej cirkevnej
hierarchie a Vatikánu sú exkomunikačné dekréty z leta 1949. Vylučujú z cirkvi
veriacich katolíkov len preto, lebo sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňujú na budovaní
socializmu v našom štáte. Vysoká cirkevná hierarchia v jednotlivých diecézach, najmä
obvinení Vojtaššák, Buzalka a Gojdič vydávali a ilegálne rozširovali pokyny, ako treba
exkomunikáciu uskutočňovať, sledujúc pri tom cieľ rozvrátiť náš vnútorný, politický a
hospodársky život a tak zničiť spoločenskú a hospodársku sústavu
ľudovodemokratickej republiky. Po neúspešných pokusoch získať masy veriacich pre
svoje protištátne ciele pokúsila sa vysoká cirkevná hierarchia v jeseni 1949 hrozbami
prinútiť drobné duchovenstvo ako celok k protištátnej činnosti. Keď parlament ČSR
prijal zákony, všestranne zabezpečujúce nehatený cirkevný a náboženský život, biskupi
znovu dokázali, že im nejde o ochranu cirkvi a náboženstva, ale že sledujú výlučne
reakčné protištátne ciele. Usilovali sa organizovať odpor duchovenstva proti prijatiu a
potom proti uskutočňovaniu prijatých zákonov, ktoré malý taký veľký význam pre
rozvoj náboženského života a pre postavenie duchovenstva v našom štáte. Avšak
rovnako ako veriaci ľud, ani drobní kňazi nedali sa zneužiť pre ich rozvratné ciele.
Koncom roku 1949 pristúpil u nás Vatikán k systému tzv. fakúlt, t. j. plnomocenstiev,
slúžiacich na vybudovanie ilegálnej rozvratníckej a špionážnej siete. Fakulty boly
vydané pod prísnym pápežským tajomstvom. Právomoc biskupov v diecézach bola nimi
prenesená na tajnú hierarchiu, vybranú z najspoľahlivejších služobníkov a špiónov
Vatikánu. V tomto smere. na Slovensku Gojdič predišiel Vatikán. Ustanovil si zástupcov
ešte predtým, ako dostal vatikánske plnomocenstva. Keď bola odhalená jeho ilegálna
sieť na podporu banderovcov a predpokladal, že bude pre svoju protištátnu činnosť
zaistený, rozpamätal sa na „Pastoráciu pre ťažké časy" vatikánskeho špióna
Kolakoviča. V nej bol aj návod na vytvorenie tajnej duchovnej správy. Určil si päť
zástupcov, ktorí mali postupne prevziať vedenie ilegálnej siete.
Strediskom špionážnej činnosti vysokej cirkevnej hierarchie bola pápežská
internunciatúra v Prahe. Táto shromažďovala a triedila zprávy, ktoré dostávala od
obvinených a iných biskupov a od Ústrednej katolíckej kancelárie zo Slovenska.
Špionážne a nepravdivé ohováračské zprávy dodávali Vatikánu všetci obvinení. Okrem
toho podával Gojdič Vatikánu aj špionážne zprávy o hospodársko-politickej situácii v
Poľsku a v Sovietskom sväze. Tieto špionážne zprávy Vatikán, ako bolo dokázané
výpoveďami svedkov a obvinených v procese proti biskupovi Zelovi a spol., ako
poslušný agent Wall Streetu, buď posielal ďalej do USA, alebo ich použil na štvavú a
podvratnú kampaň proti našej republike.
Do zahraničia boly dodávané špionážne zprávy obvinených nielen
prostredníctvom internunciatúry v Prahe, ale aj cudzích zastupiteľských úradov a
rôznych amerických misií. Takýmito sprostredkovateľmi boli okrem iných úradník
rakúskeho konzulátu v Bratislave Karol Kainoch, ďalej vedúci americkej Katolíckej
Charity Sulivan, americký novinár, vystupujúci pod menom Tronghton a vedúci
americkej misie CARE Robertson. Zprávy obsahovaly údaje o situácii v Republike, o
činnosti národných výborov, politických strán, o zásobovacej situácii a o bezpečnostných
opatreniach, ktoré všetky malý ostať utajené v záujme obrany štátu. Už povaha týchto
zpráv dokazuje, že malý slúžiť na prípravu imperialistickej vojny proti Republike,
ostatným štátom ľudovej demokracie a Sovietskemu sväzu. Obvinení svojou zločinnou
činnosťou napomáhali rozbitie Československej republiky v čase Hitlerovej agresie. Boli
účastní a všemožne pomáhali zločinnému Tisovmu režimu za nemeckej nadvlády, aby
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nakoniec vo svojej nenávisti proti socializmu a tým proti šťastnej budúcnosti našich
národov stali sa najaktívnejšími činiteľmi zločinného medzinárodného sprisahania proti
Republike. Obvinení, ktorým šlo o majetok a o moc, znovu zapredávali slobodu
slovenského národa, tentoraz v záujme amerického imperializmu, a vo svojej zločinnosti
chceli svoje zámery uskutočniť aj za cenu novej krvavej vojny, ktorú pomáhali
pripravovať a do ktorej vkladali všetky svoje nádeje...“
2. Záverečné reči obžalovaných
„Predseda: Právo posledného slova predtým, kým sa súd odoberie na poradu,
majú obvinení. Pán obvinený biskup Vojtaššák, chcete tohto práva použiť ? Vojtaššák:
Áno, chcem. (Obvinený predstupuje.)
Slávny štátny súd! Bolo mi dovolené povedať slová záverom. Tohto povolenia,
tejto príležitosti využívam a budem hovoriť veľmi krátko. Chcem nadviazať na
prelíčenie so mnou a s mojou osobou a hovorím, že uznávam a priznávam, že som konal
zločiny voči ľudovodemokratickej Republike, voči ľudovodemokratickému zriadeniu.
Ľutujem, že som tieto zločiny spáchal a prosím slávny štátny súd, aby pri výmere trestu
ráčil mať ohľad na to, aby mi bola daná možnosť, toľko času, že by som mohol tieto
zločiny odčiniť a napraviť.
Predseda: Pán obvinený svätiaci biskup Dr. Michal Buzalka! Chcete použiť práva
na posledné slovo? Buzalka: Hej, pán predseda. (Obvinený predstupuje.)
Slávny štátny súd! Doznávam a v úplnom rozsahu potvrdzujem,. že ako vysoký
cirkevný hodnostár zneužíval som svojho vysokého postavenia a náboženského cítenia
ľudu. Toto je tým viac odsúdeniahodné, lebo zabudnúc na svoj triedny pôvod, ako syn
robotníka a príslušníka slovenského národa neusiloval som sa ho vychovávať v tých
intenciách bratskej lásky, svornosti, pokoja a mieru, ako to Kristovo učenie káže. Hoci
som mal mnoho možností toto činiť, neučinil som to. Záujmy moje, záujmy hmotné,
politické, mocenské záujmy cirkevnej hierarchie krížily sa so záujmami pracujúceho
ľudu a ja, súc akosi strhnutý a unesený vírom svetových udalostí, stal som si na stranu
vojnových podpaľačov, západného kapitalistického sveta, sveta to boháčov a
koristníkov, vykonávajúc horlivé politické a špionážne príkazy Vatikánu. Odcudzil som
sa svojmu ľudu a rozsievajúc medzi ním ako by cez dračie zuby semená zloby, nesváru,
hnevu a nenávisti, priklonil som sa k tým nešťastníkom, ktorí slovenskému národu
nikdy dobre nepriali a s jeho existenciou vždycky nesvedomité len pre seba, pre svoje
hmotné postavenie hazardovali. Keď mi prišlo dnes skladať účty zo svojho politického
hospodárenia pred pracujúcim ľudom slovenským, vidím, že som sa hrozne prepočítal.
A veru konal som nielen že nesprávne, ale aj veľmi hrozne, nepočúvajúc hlasu veriaceho
a robotníckeho, teda pracujúceho ľudu, o ktorom právom hovoríme, že je hlas boží.
Zahlušiac tiež niekedy, priznávam sa, tie ozveny môjho lepšieho svedomia a vedomia v
srdci svojom, pokračoval som v zločinnej činnosti ďalej, tak ďaleko, že som padol až na
dno podlej zrady. Preto trest, ktorý ma stihnúť má, bude spravodlivý a primeraný.
Vrelé prosím náš pracujúci ľud, aby mi odpustil, že som svojím zlým príkladom,
zločinmi ho pohoršil a v jeho budovateľskej práci hatil. Konečne prosím slávny štátny
súd, aby mi bola daná možnosť napáchané zlo aspoň čiastočne odčiniť.
Predseda: Pán obvinený biskup Pavol Gojdič, chcete použiť svojho práva na
posledné slovo? Gojdič: Áno. (Obvinený predstupuje.)
Slávny štátny súd! Opätovne kajúcne sa priznávam k tomu, že som sa veľmi
mnoho ráz previnil proti ľudovodemokratickému zriadeniu a pracujúcemu ľudu našej
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ČSR. Urobil som to vo svojej zaslepenosti a vo svojej zaujatosti voči všetkému, čo je
pokrokové a socialistické. Tento postoj môj ráčte pripísať mojej výchove. Už ste počuli z
úst môjho obhajcu, že pochádzam z kňazskej rodiny. Bol som vychovaný pred 45—50
rokmi, vtedy, keď všetci moji predstavení, tak cirkevní, ako aj svetskí, všetko to, čo je
socialistické, predstavovali nám tak, ako najväčšie zlo a nešťastie pre ľud. Takto som
pod týmto vplyvom žil až doteraz a až teraz som mal príležitosť a čas premýšľať o
týchto otázkach a zrevidovať svoj postoj k ľudovodemokratickému zriadeniu. Prišiel
som k tomu záveru a presvedčeniu, že som sa skutočne veľmi previnil a zrádzal. Naša
ľudovodemokratická vláda zvýšila životný štandard pracujúceho ľudu. Žiaľ, vatikánska
diplomacia to všetko nevidí a všetkou svojou váhou priklonila sa ku kapitalistickým
štátom, ktoré pripravujú novú vojnu. Ľutujem, že aj ja svojou činnosťou som k tomu
prispieval. A nakoniec iba to môžem povedať, že všetko, čom som urobil, robil som na
príkaz svojich predstavených. Ráčte všetky tieto okolnosti vziať do láskavej úvahy a dať
mi možnosť, aby som mohol všetky zločiny, napáchané proti ľudovodemokratickému
zriadeniu, napraviť. Predseda: Tým, že obvinení predniesli svoje posledné slovo, je
dnešné hlavné pojednávanie skončené. Súd sa teraz odoberie na poradu o rozsudku.
Rozsudok bude vyhlásený v pondelok dňa 15. januára o 8. hod. ráno.“
(1)
(2)

V predošlých častiach sa obžaloba v pomerne rozsiahlych častiach zamerala na rozbor
činnosti obvinených predovšetkým v období Slovenského štátu a v rokoch 1945-1948.
Viď poznámka č. 2 dokumentu č. 1. Proces s Viliamom Žingorom

Citované podľa: Proces proti vlastizradným biskupom Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi, Pavlovi
Gojdičovi (Ministerstvo spravodlivosti nákladom vydavateľstva Tatran Brat. 1951)

25. Prejav Štefana Bašťovanského

21. 2. 1951

Ani v povojnovom, ani v pofebruárovom období neboli plnené dohody o novom
štátoprávnom usporiadaní pomerov medzi Slovákmi a Čechmi. Preto slovenskí komunistickí
signatári týchto dohôd požadovali ich realizáciu. Odpoveďou bolo obvinenie V. Clementisa,
G. Husáka, L. Novomeského a ďalších slovenských politikov z „buržoázneho nacionalizmu“
na zasadaní pléna ÚV KSČ 21. februára 1951, ich zatknutie a neskoršie odsúdenie k vysokým
trestom. Likvidácia G. Husáka a ostatných zmietla slovenskú otázku na desať rokov zo stola.
Prejav s názvom Odhalenie špionážnej záškodníckej činnosti V. Clementisa a o frakčnej
protistraníckej skupine buržoáznych nacionalistov v KSS predniesol ústredný tajomník ÚV
KSS Štefan Bašťovanský (1910-1952), narodený v Budapešti.
„...Na IX. zjazde Komunistickej strany Slovenska(1) povedľa Clementisa ani
Husák a Novomeský neboli zvolení do nového Ústredného výboru Komunistickej strany
Slovenska.(2) Na základe akých skutočností sa tak stalo.
Predovšetkým na základe poznania, že Husák a Novomeský sa zdráhali
uskutočňovať marx-leninskú líniu strany, konali v rozpore s touto líniou, bojovali proti
nej, zanášali a presadzovali v politike Komunistickej strany Slovenska ideológiu
buržoázneho nacionalizmu, ideológiu cudziu a nepriateľskú robotníckej triede, veci
socializmu i národným záujmom slovenského ľudu...
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Najnovšie výsledky vyšetrovania bezpečnostných orgánov ukázaly,(3) že Husák,
Novomeský a ich prisluhovači usilovali o to, v rámci obnovenej Československej
republiky udržať čo najdlhšie a najneporušenejšie mocenský aparát fašistického
tisovského štátu. Husák, ako prvý povereník vnútra po oslobodení, prevzal do služieb
tohto dôležitého rezortu starých tisovských byrokratov, okresných náčelníkov,
gardistov, ba i bývalých agentov Machovej Ústredne štátnej bezpečnosti. Dnes je totiž
jasné, že Husák, Novomeský a Mach, to bola spoločnosť s neobmedzeným vzájomným
ručením, ktorá podľa hesla “ruka ruku myje“, robila si vzájomné ďalekosiahle
protislužby.
Povereníctvo školstva, vied a umení pod vedením a zásluhou Novomeského stalo
sa doslovne útočiskom všetkých kolaborantských elementov vo vede, literatúre a
školstve. Na povereníctve školstva, vied a umení pod patronáciou Novomeského mal
svoje pôsobisko, a to o veľmi významnej funkcii, aj známy titovský agent Ernest Otto,
ktorý bol minulého roku pre špiónsku a záškodnícku činnosť odsúdený na smrť.(4)
A nie je iste náhodilé, že Husák tak v období pred februárom, ako aj po februári
1948 bol pokladaný slovenskou reakciou za jej zástavníka, že napríklad na známej
protištátnej demonštrácii reakčných elementov v Bratislave v lete 1948 bolo počuť
heslo: “Nech žije Husák!“, alebo že bývalý tisovský fašistický minister vnútra Alexander
Mach mohol pred súdom vypovedať, že stojí s Clementisom a Husákom v podstate na
rovnakej ideologickej platforme.
Dnes je jasne dokázané, že v celej činnosti Clementisa, Husáka a Novomeského
nešlo o nejaké nesprávne “chápanie“ otázok socializmu, ale že išlo o zámernú činnosť
organizovanej zločinnej frakcie, zameranej proti ľudovodemokratickému zriadeniu,
proti jednote našej strany a republiky a proti budovaniu socializmu...
Výpoveď Clementisa a posledné výsledky vyšetrovania ukazujú, že ani u skupiny
Husák-Novomeský nešlo teda o “chyby“ a “úchylky“, ale že tu máme do činenia s
organizovanou frakcionárskou bandou, ktorá svojou separatistickou, podvratnou
prácou vedome a úmyselne rozbíjala jednotu Republiky a snažila sa v jej rámci fakticky
udržať tzv. “samostatný slovenský štát“, aby vo vhodnej chvíli odtrhla Slovensko od
Republiky a ktorá zámerne hamovala vývin k socializmu a orientovala sa v podstate na
reštaurovanie kapitalizmu. Mala to byť, skrátka povedané, repríza titovského,
pučisticko-bonapartistického dobrodružstva. A v tejto súvislosti je zaujímavé, že
Clementis, ktorý sa v Prahe veľmi rád vydával za puncovaného a skalného
“Čechoslováka“, že tento Clementis, ako sám doznáva,(5) mal s Husákom a
Novomeským frakčné porady, na ktorých ich inštruoval a pobádal k rozbíjačskej a
separatistickej protičeskej činnosti, k izolovaniu Slovenska od vplyvu českej robotníckej
tried a českých pokrokových síl , aby takto podrýval základy ľudovej demokracie a
jednoty štátu a pripravoval návrat kapitalistických pomerov...“(6)
(1)
(2)

24.-27. 5. 1950.
Prípad “buržoáznych nacionalistov“ sa začal vytvárať v súvislosti s prípravou obvinení
proti Vladimírovi Clementisovi, pofebruárovému ministrovi zahraničných vecí, ktorý
bol postupne zbavený všetkých svojich funkcií, roku 1951 zatknutý, roku1952
odsúdený na trest smrti a popravený. Útoky na G. Husáka a L. Novomeského začali na
predsedníctve ÚV KSS 3. 4. 1950, dňa 5. 5. 1950 boli zo svojich funkcií vládou
odvolaní a na IX. zjazde KSS ostro kritizovaní. Kampaň sa rozšírila i na K. Šmidkeho,
Ladislava Holdoša (1911-1988), rodáka z Ružomberku, Daniela Okáliho (1903-1987),
rodáka z Liptovského Mikuláša, Ivana Horvátha (1904-1960) rodáka zo Senice, a
ďalších.
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(3)

(4)

(5)
(6)

Zatýkanie začalo už pred zasadaním pléna ÚV KSČ (21.-.24. 2. 1951). L. Holdoš bol
zatknutý 2. 2. 1951, D. Okáli 4. 2. 1951, G. Husák a L. Novomeský 6. 2. 1951. K.
Šmidke bol zo svojich funkcií iba odvolaný.
Po roztržke Juhoslávie v čele s J.B. Titom s J.V. Stalinom, začali bezpečnostné zložky
väčšiny vtedajších ľudovodemokratických štátov hľadať vo vnútri jednotlivých
komunistických a robotníckych strán týchto krajín agentov J.B. Tita. Represálie už
predtým zasiahli všetky predfebruárové a poferuárové opozičné skupiny, časť
obvinených bola popravená a väčšina odsúdená na dlhoročné tresty väzenia.
Priznania boli vynucované psychickým a fyzickým terorom.
Súd s G. Husákom, D. Okálim, I. Horváthom a L. Holdošom začal až po smrti J.V.
Stalina a K. Gottwalda 21. 4. 1954. Dňa 24. 4. 1954 bol G. Husák odsúdený na
doživotie, L. Novomeský na 10 rokov, D. Okáli na 18 rokov, L. Holdoš na 13 rokov a
I. Horváth na 22 rokov.

Citované podľa: Odhalenie špionážnej záškodníckej činnosti V. Clementisa a o frakčnej protistraníckej skupine
buržoáznych nacionalistov v KSS, Správa súdruha Štefana Bašťovanského dňa 21. februára 1951, Obrana ľudu,
roč. VI., 28. 2. 1951.

26. „B akcia“

1952

Po procesoch, plných rozsudkov smrti a dlhoročného väzenia, začala roku 1952 nová
perzekučná vlna, zameraná na vysťahovanie „nespoľahlivých osôb“ z väčších slovenských
miest na vidiek. Odsunutí boli vo svojom novom bydlisku navyše zaradení do robotníckych
funkcií, ktoré vôbec neodpovedali ich vzdelaniu, ale aj veku a zdravotnému stavu. Príkladom
všetkých je osud ekonóma a národohospodára Petra Zaťku (1903-1978), rodáka z Vavrišova,
okr. Liptovský Mikuláš, ktorý roku 1944 spolu s I. Karvašom zaisťoval hospodárske zázemie
Slovenského národného povstania. P. Zaťko bol „presídlený“ na Gemer a zaradený ako
robotník miestneho kameňolomu. Na tieto udalosti spomína vo svojich pamätiach.
„V roku 1952 zavládla v Bratislave a vari ešte v niektorých mestách na
Slovensku akási neistota. Šírili sa reči, že Bratislava nebude trpieť ľudí, ktorých
ľudovo-demokratický spoľahlivosť je pochybná. Rodiny tzv. nespoľahlivých sa vraj
budú musieť nútene vysťahovať z Bratislavy a budú rozmiestené po slovenskom
vidieku, po dedinách, po malých mestách. Neveril som týmto rečiam, nechápal som ich
zmysle. Neveril som ani to, že by v tomto smere hrozilo ľudovo-demokratickému
zriadeniu nejaké nebezpečenstvo. Ale reči neprestávali, by spomínali sa aj niektoré
konkrétne prípady. Niekedy v lete sme sa i my dozvedeli, že niektorí z kruhov našich
známych dostali takéto oznámenia. Nedozvedeli sa ani, kto dal rozkaz na vysťahovanie.
Síce ho podpisoval predseda Národného výboru(1) v Bratislave, ale odmietol brať na
seba zodpovednosť, vyhováral sa, že konal na príkaz.
Ale „hrom z jasného neba“ zasiahol zasiahol 9. septembra 1952 aj do skromnej
a do vôle božej oddanej rodiny Zaťkovcov.
Keď som sa v ten deň vrátil z práce domov, prekvapila ma nezvyčajná tichosť
a pozornosť. Až po chvíli ma pozorná manželka oslovila: „Musím ti niečo oznámiť. Buď
pokojný. Nedaj sa rozrušiť. Doručili nám oznámenie, že nás 13. septembra vysťahujú do
Tisovca. Nech sa páči, prečítaj si to.“
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Opätovne a opätovne čítal oznámenie Ústredného národného výboru
v Bratislave:
„Referát pre veci vnútorné zn. III-463/0144/B/1952 z 9. septembra 1952.
Bytové oddelenie ÚNV v Bratislave Vám oznamuje, že dňa 13. 9. 1952 budete
i s Vašou rodinou (manželkou Vierou, synom Petrom a dcérou jelenou) presťahovaní do
náhradného bytu v obci Tisovec, Partizánska čís. D. 340, okr. Hnúšťa.
Ak si podľa Vašej voľnej úvahy vyberiete v stanovenom termíne iný náhradný byt,
ste nám to povinný oznámiť najneskôr do 12. 9. 1952 v kancelárii čís. dv. 31 v budove
Starej radnice na Primaciálnom námestí preto, aby sme Vám mohli doručiť výmer
o presťahovaní. O tomto však musíte predložiť potvrdenie od prísl. MNV.
Ak ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom Vášho doterajšieho bytu, vlastnícke právo
Vám ostáva podľa platných predpisov zaručené a nedotknuté.
Práceschopní príslušníci vašej rodiny sú povinní hlásiť sa na referáte pre pracovné
sily príslušného ONV Vášho nového bydliska. – Okrúhla pečiatka. Vedúci oddelenia:
nečitateľný podpis.“(2)

(1)

(2)

Národné výbory po roku 1945 nahradili stávajúce Obecné úrady a delili sa podľa
úrovne na miestne, okresné a krajské. Štruktúru NV zastrešoval Ústredný NV
v Bratislave.
Napriek tomu všetkému P. Zaťko nakoniec zatknutiu neušiel. Stalo sa tak až v máji
1958, keď bol obvinený, že spolu s Imrichom Karvašom (1903-1981), rodákom
z Varšian, okr. Levice, pripravovali založenie kresťansko-demokratickej strany. P.
Zaťko bol odsúdený na 3 roky a I. Karvaš za špionáž a velezradu na 17 rokov väzenia.
Roku 1960 boli amnestovaní a neskôr rehabilitovaní.

Citované podľa: Zaťko, P.: Národohospodár Peter Zaťko spomína, Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1994, ss. 199-201

27. Ústavný zákon č. 33/156 Zb. o pôsobnosti slovenských národných
orgánov
31. 7. 1956
V dobe uvoľnenia po XX. zjazde KSSZ v roku 1956 došlo i v ČSR a na Slovensku k
určitému uvoľneniu, čo sa prejavilo aj vo vzťahu k pôsobnosti slovenských orgánov. Ústavný
zákon č. 33/1956 Zb. o slovenských orgánoch, schválený 31. júla 1956, síce zvýšil ich
právomoci, ale na faktickom postavení týchto orgánov i Slovenska sa nič nemenilo.
Vychádzajúc zo spoločenských premien, ku ktorým došlo v priebehu
socialistickej výstavby na Slovensku v celej Československej republike, a z princípu
prehlbovania socialistického demokratizmu v štátnom a spoločenskom zriadení
republiky a smerujúc k ďalšiemu rozvoju iniciatívy pracujúceho ľudu Slovenska, k
uvoľneniu nových zdrojov rezerv hospodárstva Slovenska a ďalšiemu upevneniu
bratských vzťahov medzi národom českým a slovenským.
Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto
ústavnom zákone:
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Slovenská národná rada
§1
(1) Slovenská národná rada je národným orgánom štátnej moci na Slovensku.
(2) Sídlom Slovenskej národnej rady je Bratislava; prechodne možno zvolať
Slovenskú národnú radu i na iné miesto.
§2
Do pôsobnosti Slovenskej národnej rady patrí najmä
uznášať sa na zákonoch Slovenskej národnej rady,
vymenúvať a odvolávať Zbor povereníkov a jednotlivých jeho členov, určovať
ich počet a určovať, ktorý z nich riadi ktoré povereníctvo,
prerokúvať a schvaľovať plán rozvoja národného hospodárstva Slovenska,
prerokúvať a schvaľovať rozpočet Slovenska,
prerokúvať správy Zboru povereníkov a jednotlivých povereníkov o otázkach
socialistickej výstavby na Slovensku,
zabezpečovať v duchu rovnoprávnosti priaznivé podmienky pre hospodársky a
kultúrny život občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti.
§3
Zákonodarnú právomoc vykonáva Slovenská národná rada vo veciach národnej
alebo regionálnej povahy, pokiaľ na zabezpečenie plného hospodárskeho a kultúrneho
rozvoja Slovenska vyžadujú osobitnú úpravu.
§4
(1) Poslanci Slovenskej národnej rady sú volení na Slovensku na dobu šesť rokov
podľa volebných obvodov, a to jeden poslanec Slovenskej národnej rady na 35 000
obyvateľov.
(2) Voľby do Slovenskej národnej rady upravuje zákon Slovenskej národnej
rady. Deň volieb určí Zbor povereníkov najneskoršie 60 dní vopred...
§6
(1) Na prvej schôdzke Slovenskej národnej rady, na ktorej sa poslanec zúčastní,
zloží tento sľub: "Sľubujem, že budem verný Československej republike, jej
ľudovodemokratickému zriadeniu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem
zachovávať jej zákony a vykonávať svoj mandát podľa najlepšieho vedomia a svedomia
na prospech ľudu a štátu."
(2) Odopretie sľubu alebo sľub s výhradou majú samy osebe za následok stratu
mandátu.
§7
(1) Poslanci Slovenskej národnej rady vykonávajú svoj mandát osobne. Môžu sa
ho kedykoľvek vzdať...
§8
(1) Slovenská národná rada si volí zo svojho stredu predsedníctvo o jedenástich
členoch.
(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa skladá z predsedu Slovenskej
národnej rady, z podpredsedov a z ostatných členov.

402

(3) Predsedu Slovenskej národnej rady zastupuje niektorý z podpredsedov podľa
ustanovení pracovného a rokovacieho poriadku.
§9
(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa volí vždy na jeden rok. Voľba
predsedu a podpredsedov Slovenskej národnej rady sa koná osobitným hlasovaním.
(2) Prvé voľby sa vykonajú hneď, len čo sa novozvolená Slovenská národná rada
ustanoví. Pri ďalších voľbách členovia predsedníctva podržujú svoje funkcie, kým sa
nezvolí nové predsedníctvo. Ak uplynie volebné obdobie Slovenskej národnej rady,
členovia predsedníctva podržia funkcie, kým si nová Slovenská národná rada nezvolí
svoje predsedníctvo, a platia pre nich naďalej obdobne ustanovenia § 43 až 47 a§ 48 ods.
1 a 3 ústavy.
(3) Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni miesto člena skôr, než sa skončí
funkčné obdobie predsedníctva, koná sa na zvyšok obdobia doplňovacia voľba.
(4) Slovenská národná rada môže svoje predsedníctvo alebo jeho jednotlivých
členov kedykoľvek odvolať.
§ 10
(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvoláva Slovenskú národnú radu na
zasadanie a vyhlasuje jej zasadanie za skončené. Na prvé zasadanie je povinné zvolať ju
najneskoršie do 4 týždňov odo dňa volieb.
(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady je povinné zvolávať Slovenskú
národnú radu na zasadanie najmenej dvakrát do roka.
(3) Ak v čase, keď Slovenská národná rada nezasadá, žiada nadpolovičná väčšina
poslancov Slovenskej národnej rady, uvádzajúc rokovania, aby bola Slovenská národná
rada zvolaná na zasadanie, je predsedníctvo Slovenskej národnej rady povinné zvolať
zasadanie tak, aby sa Slovenská národná rada zišla do 14 dní od toho dňa, keď bude
žiadosť podaná.
§ 11
(1) V čase, keď Slovenská národná rada z akéhokoľvek dôvodu nezasadá,
zotrváva predsedníctvo Slovenskej národnej rady vo svojej funkcii (§ 9 ods.2).
(2) V tomto čase predsedníctvo Slovenskej národnej rady vymenúva a odvoláva
Zbor povereníkov a jeho jednotlivých členov a určuje, ktorý z nich riadi ktoré
povereníctvo.
(3) Príslušné uznesenia predkladá predsedníctvo Slovenskej národnej rady
najbližšej schôdzke Slovenskej národnej rady na prerokovanie a schválenie.
§ 12
(1) Základné zásady rokovania Slovenskej národnej rady, jej styky so Zborom
povereníkov navonok vôbec, upravuje zákon Slovenskej národnej rady o pracovnom a
rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady. Svoje vnútorné pomery a ďalšie
pravidlá o svojom konaní môže si Slovenská národná rada upraviť v medziach tohto
zákona vlastným uznesením.
(2) Schôdzky Slovenskej národnej rady vedie predseda alebo niektorý z
podpredsedov.
(3) Schôdzky Slovenskej národnej rady sú spravidla verejné. Schôdzky neverejné
sa môžu konať len v prípadoch určených pracovným a rokovacím poriadkom.
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(4) Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať, ak je prítomná aspoň
polovica poslancov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných.
§ 13
(1) Predseda i ostatní členovia Zboru povereníkov majú právo zúčastniť sa
kedykoľvek na schôdzkach Slovenskej národnej rady alebo jej výborov. Má sa im udeliť
slovo, kedykoľvek o to požiadajú.
(2) Ak o to požiada Slovenská národná rada, jej predsedníctvo alebo ktorýkoľvek
jej výbor, člen Zboru povereníkov je povinný prísť osobne na schôdzku.
§ 14
Slovenská národná rada je oprávnená interpelovať predsedu i ostatných členov
Zboru povereníkov vo veciach ich pôsobnosti. Predseda i ostatní členovia Zboru
povereníkov sú povinní odpovedať na interpelácie poslancov Slovenskej národnej rady.
§ 15
(1) Návrhy zákonov Slovenskej národnej rady môžu vychádzať pri podmienkach
určených pracovným a rokovacím poriadkom buď od Zboru povereníkov alebo od
poslancov Slovenskej národnej rady.
(2) Ku každému návrhu zákona Slovenskej národnej rady má sa priložiť
rozpočet o finančnom dosahu osnovy a návrh na úhradu potrebného nákladu, a to v
súlade s rozpočtovým zákonom.
§ 16
Zákony Slovenskej národnej rady podpisuje predseda Slovenskej národnej rady,
predseda Zboru povereníkov a povereník, ktorému sa ukladá vykonanie.
§ 17
(1) Na platnosť zákona Slovenskej národnej rady je potrebné, aby bol vyhlásený,
a to spôsobom, ako ustanovuje zákon Slovenskej národnej rady.
(2) Zákony Slovenskej národnej rady sa vyhlasujú touto vetou: "Slovenská
národná rada sa uzniesla na tomto zákone".
§ 18
Zákony Slovenskej národnej rady, pokiaľ odporujú ústave alebo ústavnému
zákonu alebo prekračujú jej zákonodarnú právomoc, sú neplatné. O neplatnosti
rozhoduje predsedníctvo Národného zhromaždenia.
Zbor povereníkov
§ 19
(1) Zbor povereníkov je národným orgánom moci vládnej a výkonnej na
Slovensku.
(2) Zbor povereníkov riadi všetky odvetvia a úseky štátnej správy na Slovensku s
výnimkou vecí, riadených vládou priamo na celom území štátu, ako sú najmä
zahraničné veci, zahraničný obchod, národná obrana a železničná a letecká doprava. Pri
tomto priamom riadení opiera sa vláda o spoluprácu so Zborom povereníkov.
(3) Zbor povereníkov je povolaný zabezpečovať plnenie úloh hospodárskej a
kultúrnej výstavby na Slovensku.
Patrí mu najmä
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vypracúvať návrh plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenska a
zabezpečovať jeho plnenie,
vypracúvať návrh rozpočtu Slovenska a zabezpečovať jeho plnenie,
disponovať v rámci úloh určených štátnym plánom materiálnymi a finančnými
prostriedkami, potrebnými na hospodárne vykonávanie plánu rozvoja národného
hospodárstva Slovenska,
riadiť a zjednocovať prácu povereníctiev,
riadiť a zjednocovať prácu národných výborov na Slovensku a prácu ich rád s
právom preskúmavať a meniť alebo rušiť uznesenia a opatrenia národných výborov a
ich rád,
riadiť vypracovanie a vykonávanie miestnych plánov rozvoja a miestnych
rozpočtov,
zabezpečovať verejný poriadok, ochranu práv občanov a záujmy štátu,
predkladať Slovenskej národnej rade návrhy zákonov Slovenskej národnej rady
(§ 15) a správy Zboru povereníkov o zásadných otázkach socialistickej výstavby na
Slovensku,
vydávať nariadenia Zboru povereníkov (§ 25),
v rámci svojej pôsobnosti vymenúvať a odvolávať pracovníkov, a pokiaľ ide o
vymenovania uskutočňované prezidentom republiky, podávať vláde príslušné návrhy,
sledovať a kontrolovať prácu podnikov a zariadení riadených na Slovensku
priamo ministerstvami a pomáhať pri plnení ich úloh.
§ 20
(1) Zbor povereníkov sa skladá z predsedu, z podpredsedov a z ostatných členov
(povereníkov).
(2) Pravidelným sídlom Zboru povereníkov je Bratislava.
(3) Povereníctva sa zriaďujú a zrušujú zákonom alebo vládnym nariadením,
vydaným podľa ústavného zákona č. 47/1950 Zb.
(4) Zbor povereníkov rozhoduje v zbore, ktorý je schopný sa uznášať ak je
prítomná aspoň polovica členov.
§ 21
Zbor povereníkov a jeho jednotlivých členov vymenúva a odvoláva Slovenská
národná rada; ona tiež určuje, ktorý z nich riadi ktoré povereníctvo.
§ 22
Členovia Zboru povereníkov skladajú do rúk predsedu Slovenskej národnej rady
tento sľub: "Sľubujem, že budem verný Československej republike, jej
ľudovodemokratickému zriadeniu a odkazu Slovenského národného povstania. Svoje
povinnosti budem plniť svedomite podľa vôle ľudu a v záujme ľudu a štátu. Budem
zachovávať ústavné a iné zákony, ako aj nariadenia a smernice vlády."
§ 23
Zbor povereníkov i jeho členovia sú zodpovední Slovenskej národnej rade a sú
povinní skladať jej účty z celej svojej činnosti.
§ 24
(1) Zbor povereníkov i jeho členovia sa vo svojej činnosti spravujú zásadnými
smernicami vlády. Taktiež jednotliví povereníci sa spravujú zásadnými smernicami
kompetentných ministrov.
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(2) Vláda vymedzí okruh otázok, u ktorého určí štátnym plánom iba hlavné úlohy
a určí základných ukazovateľov; v týchto veciach za predpokladu splnenia hlavných
úloh a základných ukazovateľov rozhoduje Zbor povereníkov a povereníctva s
konečnou platnosťou a so zodpovednosťou voči Slovenskej národnej rade. Pôjde najmä
o otázky na úseku školstva a kultúry, zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva, miestneho hospodárstva, potravinárskeho priemyslu a výkupu
pôdohospodárskych výrobkov a vodného hospodárstva.
(3) Ak je uznesenie Zboru povereníkov alebo opatrenie povereníka v rozpore so
zákonom alebo zásadnými smernicami vlády, je vláda oprávnená takéto uznesenie alebo
opatrenie zrušiť.(1)
§ 25
(1) Zbor povereníkov (povereníci) vydáva na vykonanie zákonov Slovenskej
národnej rady nariadenia.
(2) O rozsahu nariaďovacej právomoci Zboru povereníkov (povereníkov) a o
spôsobe podpisovania nariadení platia obdobne ustanovenia § 90 ústavy.
Ustanovenia spoločné a záverečné
§ 26
Nariadenia vlády a ministrov vydávané na vykonanie zákonov (§ 90 ústavy sú
platné na celom území štátu.
§ 27
Týmto ústavným zákonom sa nahradzujú ustanovenia piatej kapitoly ústavy.
Taktiež sa nahrádzajú i všetky ostatné ustanovenia ústavy a ústavných zákonov, pokiaľ
upravujú veci odchylne od tohto ústavného zákona.
§ 28
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonávajú ho všetci
členovia vlády.“
(1)

Paragrafy 22, 24 a 26 uchovali právomoci centrálnej vlády nad Zborom povereníkov.

Citované podľa: Chovanec J., Mozolík, P.: Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky,
vydavateľstvo Procom, Bratislava 1994, ss. 211-213.

28. Ústava 1960

11. 7. 1960

Celoštátna konferencia KSČ v roku 1960 deklarovala „víťazstvo socializmu v ČeskoSlovensku“. Na základe jej záverov bola prijatá nová Ústava Česko-slovenskej socialistickej
republiky. Vyhlasovala síce samobytnosť slovenského národa a jeho rovnosť s českým, ale ani
ona nezmenila centralistický systém vlády. Naopak, vo svojom súhrne predstavovala ďalší
ústup od záverov Košického vládneho programu. Zbor povereníkov bol zrušený a právomoc
Slovenskej národnej rady i ďalších inštitúcií bola zredukovaná. Ústava bola zaradená do
Zbierky zákonov pod číslom 100/1960.
„VYHLÁSENIE
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I.
My, pracujúci ľud Československa, vyhlasujeme slávnostne:
Spoločenské zriadenie, za ktoré bojovali celé generácie našich robotníkov i
ostatných pracujúcich a ktoré mali od víťazstva Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie pred očami ako vzor, stalo sa pod vedením Komunistickej strany
Československa skutočnosťou aj u nás.
Socializmus v našej vlasti zvíťazil!
Vstúpili sme do nového obdobia našich dejín a sme odhodlaní ísť ďalej k novým,
ešte vyšším cieľom. Dovršujúc socialistickú výstavbu, prechádzame k budovaniu
vyspelej socialistickej spoločnosti a zhromažďujeme sily na prechod ku komunizmu.(1)
Po tejto ceste pôjdeme ďalej ruka v ruke s naším veľkým spojencom, bratským
Zväzom sovietskych socialistických republík, a so všetkými ostatnými priateľskými
krajinami svetovej socialistickej sústavy, pevným článkom ktorej je naša republika.
Chceme žiť v mieri a priateľstve so všetkými národmi sveta prispievať k
mierovému spolužitiu a k dobrým vzťahom medzi štátmi s rôznym spoločenským
zriadením. Dôslednou mierovou politikou a všestranným rozvojom svojej krajiny
budeme napomáhať tomu, aby sa všetky národy presvedčili o prednostiach socializmu,
ktorý jediný vedie k blahu všetkého ľudstva...
Obidva národy, ktoré vytvorili Československú republiku, Česi a Slováci, žijú v
bratskej zhode. Spoločné budovanie socializmu umožnilo, aby Slovensko rýchle
prekonalo svoju niekdajšiu zaostalosť a povznieslo sa na vysokú úroveň v priemysle i v
pôdohospodárstve...(2)
(...)
ŠIESTA HLAVA
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA
Čl. 73
(1) Slovenská národná rada je národným orgánom štátnej moci a správy na
Slovensku.
(2) Slovenskú národnú radu tvoria poslanci Slovenskej národnej rady, ktorí sú
volení ľudom na Slovensku, sú ľudu zodpovední a môžu byť ľudom odvolaní.
(3) Slovenská národná rada sa volí na obdobie štyroch rokov.
(4) Počet poslancov Slovenskej národnej rady, podmienky výkonu volebného
práva do Slovenskej národnej rady i spôsob vykonávania volieb a odvolávania
poslancov ustanovuje zákon Slovenskej národnej rady.
(5) Sídlom Slovenskej národnej rady je Bratislava.
Pôsobnosť Slovenskej národnej rady
Čl. 74
Do pôsobnosti Slovenskej národnej rady patrí:
a) uznášať sa v súlade s celoštátnym zákonodarstvom na zákonoch Slovenskej
národnej rady vo veciach národnej alebo regionálnej povahy, pokiaľ na zabezpečenie
všestranného hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska vyžadujú osobitnú
úpravu;
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b) uznášať sa na zákonoch Slovenskej národnej rady v prípadoch, v ktorých ju
na to Národné zhromaždenie splnomocní zákonom;
c) zúčastňovať sa na príprave štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a
v rámci štátneho plánu súhrnne prerokúvať otázky rozvoja národného hospodárstva a
kultúry na Slovensku;
d) prerokúvať a schvaľovať rozpočet Slovenskej národnej rady, jej orgánov a
ňou priamo riadených inštitúcií na Slovensku;
e) podávať návrhy zákonov Národnému zhromaždeniu;
f) vykonávať kontrolu v medziach vlastnej právomoci;
g) zabezpečovať v duchu rovnoprávnosti priaznivé podmienky pre všestranný
rozvoj života občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti;
h) voliť Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a z jeho členov povereníkov
Slovenskej národnej rady;
ch) prerokúvať správy predsedníctva, komisií a povereníkov Slovenskej národnej
rady.
Zasadanie Slovenskej národnej rady
Čl. 75
(1) Zasadanie Slovenskej národnej rady zvoláva Predsedníctvo Slovenskej
národnej rady najmenej dvakrát do roka. Zasadanie sa musí zvolať, ak to žiada aspoň
tretina poslancov Slovenskej národnej rady.
(2) Zasadanie Slovenskej národnej rady vyhlasuje za skončené jej predsedníctvo.
Čl. 76
(1) Slovenská národná rada je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných poslancov.
(2) Schôdzky Slovenskej národnej rady sú zásadne verejné.
(3) Zásady práce Slovenskej národnej rady ustanovuje zákon Slovenskej
národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.
Zákony Slovenskej národnej rady
Čl. 77
(1) Návrhy zákonov Slovenskej národnej rady môžu podávať poslanci, komisie a
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
(2) Zákony Slovenskej národnej rady podpisuje predseda Slovenskej národnej
rady.
(3) Na to, aby zákon Slovenskej národnej rady nadobudol platnosť, musí byť
vyhlásený spôsobom, ktorý ustanovuje zákon Slovenskej národnej rady. Zákony
Slovenskej národnej rady vyhlasuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady do 14 dní
po ich schválení.
Komisie Slovenskej národnej rady
Čl. 78
(1) Slovenská národná rada zriaďuje pre jednotlivé úseky svojej činnosti komisie
Slovenskej národnej rady ako svoje iniciatívne, kontrolné a výkonné orgány.(3)
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(2) Komisie Slovenskej národnej rady sledujú plnenie úloh vyplývajúcich z
hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska, rokujú a uznášajú sa o nich, pomáhajú
ich zabezpečovať a predkladajú svoje uznesenia a návrhy Slovenskej národnej rade a
jej predsedníctvu.
(3) Komisie Slovenskej národnej rady sa vo svojej činnosti opierajú o spoluprácu
s pracujúcimi a s ich organizáciami.
(4) Členov komisií Slovenskej národnej rady volí Slovenská národná rada zo
svojich poslancov a z politických, hospodárskych, kultúrnych a iných pracovníkov na
Slovensku. Za predsedov komisií volí Slovenská národná rada spravidla povereníkov
Slovenskej národnej rady.
Poslanci Slovenskej národnej rady
Čl. 79
Platnosť voľby poslancov overuje Slovenská národná rada. Robí tak na návrh
mandátovej komisie Slovenskej národnej rady, ktorú si zvolí.
Čl. 80
Poslanec Slovenskej národnej rady skladá na prvej schôdzke Slovenskej
národnej rady, ktorej sa zúčastní, tento sľub: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že
budem verný Československej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu
Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa
ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať pre to, aby sa zákony uvádzali do
života."
Čl. 81
(1) Poslanec Slovenskej národnej rady je povinný pracovať vo svojom volebnom
obvode, byť v stálom styku so svojimi voličmi, dbať na ich podnety a pravidelne skladať
im účty zo svojej činnosti. Spolupracuje s národnými výbormi svojho volebného obvodu
a pomáha im pri plnení ich úloh.
(2) Poslanec Slovenskej národnej rady je povinný činne a iniciatívne sa
zúčastňovať na práci Slovenskej národnej rady a jej orgánov. Každý poslanec
Slovenskej národnej rady je zásadne povinný pracovať v niektorej komisii Slovenskej
národnej rady.
(3) Poslanec Slovenskej národnej rady môže byť zároveň poslancom Národného
zhromaždenia.
Čl. 82
Bez súhlasu Slovenskej národnej rady nemožno poslanca Slovenskej národnej
rady trestne alebo kárne stíhať, ani naň nemožno uvaliť väzbu.
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
Čl. 83
(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady má 16 členov. Skladá sa z predsedu
Slovenskej národnej rady, z jej podpredsedov a z ďalších členov predsedníctva.
(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady volí Slovenská národná rada zo
svojho stredu na celé volebné obdobie. Predsedníctvo zotrváva vo svojej funkcii aj po
uplynutí volebného obdobia, dokiaľ si novozvolená Slovenská národná rada nezvolí
svoje predsedníctvo.
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(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a jeho členovia sú za svoju činnosť
zodpovední Slovenskej národnej rade, Slovenská národná rada môže predsedníctvo i
jeho členov kedykoľvek odvolať.
(4) Člen Predsedníctva Slovenskej národnej rady môže byť zároveň členom
vlády.
Čl. 84
(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady je výkonným orgánom Slovenskej
národnej rady v rámci jej právomoci. Zabezpečuje vykonávanie zákonov a dbá najmä o
to, aby sa úlohy štátneho plánu na Slovensku plnili rovnomerne a v plnom súlade s
plánom.
(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady riadi a zjednocuje prácu komisií a
povereníkov Slovenskej národnej rady, prerokúva ich správy a pripravuje návrhy pre
zasadnutie Slovenskej národnej rady.
(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vydáva uznesenia a nariadenia na
základe zákonov Slovenskej národnej rady a na nich vykonanie.
(4) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vymenúva a navrhuje štátnych
funkcionárov na Slovensku v rozsahu určenom vládou.
Čl. 85
(1) Z členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady volí Slovenská národná
rada povereníkov Slovenskej národnej rady; môže povereníkov Slovenskej národnej
rady z ich funkcie kedykoľvek odvolať.
(2) Povereníci Slovenskej národnej rady pôsobia v odboroch štátnej správy, ktoré
ustanovuje zákon.
(3) Povereníci Slovenskej národnej rady plnia zverené úlohy v medziach
právomoci Slovenskej národnej rady. Ďalšie úlohy v hospodárskej a kultúrnej výstavbe
Slovenska plnia v rozsahu určenom vládou.“
(1)
(2)

(3)

Tento záver bol neskoršie samotnou KSČ hodnotený ako neobjektívny.
Neadekvátnemu optimizmu a dobovej rétorike zodpovedajú i ostatné časti Vyhlásenia.
Vzťah Čechov a Slovákov text Vyhlásenia zostručnil a zjednodušil. I tu sa prejavila
náhlivosť, ktorá prácu na Ústave sprevádzala. O problémoch jej vzniku vypovedá
úvodná časť dokumentu „Gosiorovského projekt federácie 21. 3. 1963“ tejto kapitoly.
Výsledkom všetkého bola premena slovenskej otázky z národnej v teritoriálnu
Potvrdil to i A. Novotný (1904-1975), 1. tajomník ÚV KSČ na zasadaní ÚV KSČ v
apríli 1960: “V slovenských národných orgánoch pôjde o úpravy vychádzajúce z
faktu, že sa ďalej prehlbuje ústredné riadenie celého života našej spoločnosti, podľa
jednotného celoštátneho plánu a že sa výrazne na druhej strane rozširuje právomoc
všetkých národných výborov, ktoré budú v celej republike priamo a jednotne riadené
vládou...“
Zbor povereníkov bol zrušený a jednotlivé povereníctva boli nahradené komisiami
SNR.

Citované podľa: Chovanec J., Mozolík, P.: Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky,
vydavateľstvo Procom, Bratislava 1994, ss. 211-213.
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29. Gosiorovského projekt federácie

21. 3. 1963

Profesor histórie a archívnictva Komenského univerzity v Bratislave Miloš
Gosiorovský (1920-1978), rodák z Vrútok okr. Martin, začal od roku 1959 pracovať na
svojom článku, venovanom projektu nového štátoprávneho usporiadania ČSR. Článok 21.
marca 1963 poslal na zverejnenie do časopisu Nová mysl, členom Predsedníctva a
tajomníkom ÚV KSČ a ÚV KSS a niektorým českým a slovenským vedeckým pracovníkom.
Jeho projekt federácie vychádzal z ideológie KSČ a v rámci nej sa snažil novým spôsobom
kodifikovať perspektívne štátoprávne usporiadanie. V podmienkach, ktoré vtedy v ČeskoSlovensku a konkrétne i na Slovensku vládli, sa nemohol uplatniť a M. Gosiorovský sa stal
terčom útokov i vtedajšieho 1. tajomníka ÚV KSČ Antonína Novotného. Projekt federácie
preto mohol byť publikovaný až v roku 1968.
„III. SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY
(...)
U nás sa po prvý raz zmienka o príprave novej československej ústavy predniesla
23. 9. 1959 ... v diskusnom vystúpení Antonína Novotného na zasadaní ÚV KSČ a v
apríli 1960 bol už návrh novej ústavy hotový, predložený na dvojmesačnú diskusiu, v
ktorej najmä vedeckí pracovníci nestačili sa ... do šírky a hĺbky zamyslieť nad všetkými
stránkami nových úprav. Pritom neslobodno zabudnúť, že slovenskí účastníci prác na
novej ústave ČSSR žili a pracovali vtedy ešte - pri pôsobení Pavla Davida, Rudolfa
Strechaja a Karola Bacílka,(1) keď napríklad Dr. Gustáv Husák bol ešte vo väzení a
ostatní poprední slovenskí komunisti sa nachádzali v postavení amnestovaných
zločincov - v tieni strachu pred obvinením z buržoázneho nacionalizmu.
(...)
Vráťme sa teraz k vývodu, že existencia len celoštátnych orgánov na etnickom
území českého národa, ktoré takto plnia aj funkciu českých národných orgánov, sa
pociťuje ako zatlačenie slovenského národa ( v dôsledku podriadenosti len jeho
národných orgánov) na výrazne druhé miesto v republike. Zo všetkého, čo sme povedali
o vývine v SSSR a o vývine v SFRJ, o vývine daného problému v jednotlivých etapách
dejín KSČ,(2) vyplýva, že pre úpravu vzťahov medzi národmi, ktoré majú mať v
spoločnom štáte naozaj rovnaké postavenie, nezodpovedá ani forma centralizovaného
(politicko-administratívne centralizovaného) štátu, ani forma autonómie, ale jedine
štátna forma socialistickej federácie.
(...)
Žiaľ, dnešná úprava postavenia slovenských národných orgánov v spoločnom
štáte (bez existencie rovnoprávneho partnera - českých národných orgánov,
podriadených spoločne naozaj celoštátnym orgánom),(3) vykonaná na základe
subjektívnych želaní (a so zreteľom na “ekonomické“ činitele, t.j. “zjednodušenie“
riadenia hospodárstva, “zníženie duplicitných medzičlánkov“ a pod.), bez prísnej
analýzy zákonitostí dovtedajšieho vývinu a súčasného stavu, sa za posledné tri roky ako sme už povedali - ukázala nie plne vyhovujúcou pre zabezpečenie tohto titanského
úsilia. Tým, že výrazne postavila slovenské národné orgány a všetky národné inštitúcie
slovenského ľudu na druhé miesto za takými celoštátnymi orgánmi a takými
celoštátnymi inštitúciami, ktoré plnia súčasne funkcie českých národných orgánov a
českých národných inštitúcií, vyvoláva na Slovensku nálady a dojem o druhoradom
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postavení slovenského národa, na mnohých úsekoch spoločného života našich bratských
národov fakticky narúša plnú rovnoprávnosť medzi nimi.
(...)
...Treba uvážiť, že slovenský národ sa úpravou z júla 1960 ocitol v postavení
jediného národa socialistického tábora, ktorý na svojom etnickom území nemá vlastnú
národnoštátnu organizáciu.
(...)
Na etnickom území 9 000 000 českého národa (79 000 km2) sa nachádzajú
československé národné orgány, ktoré plnia súčasne funkciu českých národných
orgánov, takže ani jeden Čech nepociťuje potrebu osobitej národnoštátnej organizácie
svojho národa. No na etnickom území 4 000 000 slovenského národa (49 000 km2) se
nenachádza žiadna národnoštátna organizácia, keďže Slovenská národná rada je podľa
ústavy ČSSR z júla 1960 vyňatá zo systému stupňovitej ľudovej moci (aj slovenské
MNV, ONV a KNV podliehajú priamo ústredným celoštátnym orgánom). Čiže treba
opakovať: slovenský národ je jediným slovanským národom (a vôbec jediným národom
socialistického tábora), ktorý na svojom etnickom území nemá také národné orgány
socialistickej štátnej moci, aké by boli primerané jeho doterajšiemu vývinu, jeho dnešnej
úrovni, jeho početnosti a najmä potrebám naozaj (v každom ohľade) rovnoprávneho
postavenia s bratským národom českým.
IV. Záver
Uvedené neopodstatnené “výnimočné“ postavenie slovenského národa ... je
natrvalo neudržateľné - v tomto presvedčení sú úplne zajedno všetci tí, čo v slovenskom
národe tvorivo myslia, čo sa tvorivo zamýšľajú nad jeho vývojom, súčasným stavom a
komunistickou budúcnosťou. Výnimku z tohto presvedčenia tvorí iba nepatrná časť
tých jednotlivcov, ktorí boli na jar 1960 príliš angažovaní na príprave dnešného riešenia
a ktorí sú preto ochotní aj dodatočne vymýšľať najrozličnejšie “argumenty“ na
zdôvodnenie “výhodnosti“ súčasného stavu. Pritom prevažná väčšina ľudí v aparáte
Ústredného výboru KSS, v aparáte ostatných slovenských národných orgánov a
organizácií obhajuje pred verejnosťou toto riešenie iba zo straníckej disciplíny, nie z
presvedčenia (pritom je v tomto aparáte veľmi rozšírené tvrdenie, že sám Karol Bacílek
mal na jar 1960 iný návrh na štátoprávne usporiadanie Slovenska: údajne navrhol
utvoriť z celého Slovenska namiesto troch krajov jeden autonómny kraj).(4)
Spomenutá drtivá väčšina všetkých tých, čo na Slovensku tvorivo myslia (a veľmi
mnoho českých vedeckých pracovníkov, s ktorými autor tejto štúdie diskutoval) ... sa
azda rozchádza iba v názoroch, ako v praxi odstrániť tento natrvalo neudržateľný stav,
aby sa aj v tejto oblasti zabezpečilo plné uplatnenie leninských noriem v živote
československej spoločnosti. A tieto názory sú tri, t.j. uvádza sa potreba nahradiť
dnešný nevyhovujúci a marxisticko-leninským princípom nezodpovedajúci stav jednou z
týchto troch úprav:
1, Federatívne riešenie ako v SSSR a SFRJ. To by znamenalo, že celý systém
organizácie štátnej správy a ľudovej moci zdola nahor (od národných výborov) by na
etnickom území českého národa vyúsťoval v českých národných orgánoch
(zákonodarných i výkonných), na etnickom území slovenského národa zasa v
slovenských zákonodarných a výkonných orgánoch, nad ktorými by ako naozaj
celoštátne stáli také orgány, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie jednotného
plánovania a jednotného riadenia československého hospodárstva, pre zabezpečenie
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naozaj účinného vzájomného ovplyvňovania a obohacovania sa obidvoch bratských
národov v ich spoločnej socialistickej vlasti.
2, Návrat (pravda, s prihliadnutím na ten stupeň sociálno-ekonomického vývinu,
aký sa dosiahol za roky 1945-1963) k “Magne charte slovenského národa“ z jari 1945,
ktorá bola ... fakticky špecifickou československou formou federácie bez toho, že by sa to
“hrôzostrašné“ slovo “federácia“ bolo použilo...
3, Návrat k úprave, ako ju riešila ústava z mája 1948 (resp. ústavný zákon z júla
1956), ktorá bola špecifickou československou formou socialistickej autonómie a ktorú
ochromila deformácia vo vzťahu medzi našimi bratskými národmi v období kultu
osobnosti a porušovanie socialistickej zákonnosti...
Pravda, hociktoré z uvedených troch riešení (pričom autorovi tejto štúdie sa ako
najideálnejšie z dôvodov, uvedených v celom predchádzajúcom texte štúdie, ako aj z
hľadiska perspektív neskoršieho nevyhnutného utvorenia federácie všetkých
stredoeurópskych socialistických štátov, ako o tom hovoril v januári 1948 Georgi
Dimitrov, vidí riešenie prvé), si vyžaduje významnú zmenu v ústave z júla 1960...“
(1)

(2)

(3)

(4)

Pavol David (1899-1970), rodák z Kátova, okr. Senica, bol tajomníkom ÚV KSS,
Rudolf Strechaj (1914-1962), rodák z Čachtíc, okr. Nové Mesto nad Váhom, bol do
roku 1960 predseda Zboru povereníkov, po roku 1960 predseda SNR a Karol Bacílek
(1896-1974), narodený v Choťánkách, okr. Poděbrady, prvý tajomník ÚV KSS.
Väčšina štúdie M. Gosiorovského je venovaná práve historickému vývoju slovenskej
otázky, ktorú zaraďuje do jednotlivých etáp vývoja KSČ a jej politiky. Na podporu
svojich názorov pritom používal skúsenosti federácie v bývalom Sovietskom zväze a
Juhoslávii, aby sa vyhol obvineniu z buržoázneho nacionalizmu, i keď i tam sa
praktické postavenie národov líšilo od proklamovanej teórie.
Je paradoxom vývoja situácie v tejto oblasti, že jedným z výsledkov snáh slovenskej
politickej reprezentácie za premenu Česko-Slovenska vo federatívny štát, bolo
nakoniec vytvorenie českých národných orgánov - Českej národnej rady a českej
národnej vlády, pretože len tie mohli predstavovať partnera voči slovenským
národným orgánom a obe spoločne protiváhu centrálnej federálnej vláde.
Zákon č. 36/1960 Zb. zo dňa 9. 4. 1960 znížil počet krajov v celej republike i na
Slovensku, kde boli vytvorené kraje tri - Západoslovenský so sídlom v Bratislave,
Stredoslovenský so sídlom v Banskej Bystrici a Východoslovenský so sídlom v
Košiciach.

Citované podľa: Gosiorovský, M.: K niektorým otázkam vzťahu Čechov a Slovákov v politike Komunistickej
strany Československa, Historický časopis, ročník XVI, 19689, č. 3, ss. 392-403.

30. Úvodník Alexandra Dubčeka

28. 6. 1965

Rozsiahle povodne, ktoré na začiatku leta 1965 postihli južné Slovensko, vyvolali
nesmiernu aktivitu obyvateľov celej našej vtedajšej vlasti. Zo všetkých kútov ČSSR do
postihnutých oblastí prúdila pomoc, ktorá Žitný ostrov znova stavala na nohy. Alexander
Dubček (1921-1992), rodák z Uhrovca, okr. Bánovce nad Bebravou - vtedajší 1. tajomník ÚV
KSS, v podstate najvplyvnejšia postava oficiálnej slovenskej straníckej a vládnej štruktúry,
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v denníku Pravda poďakoval všetkým, ktorí sa boja proti živelnej pohrome zúčastnili. Jeho
článok, predchnutý ľudským citom, pre A. Dubčeka tak typickým, oslovil snáď každého
občana. Článok prepisujeme v pôvodnom pravopise.
„Naši občania už vyše 2 týždňov pozorne sledujú vývoj povodňovej kalamity.
Vodné masy pretrhli hrádze najprv na Malom Dunaji, neskôr na dvoch miestach na
Dunaji a zaplavili 48 obcí. Nebezpečie trvá. Voda sa tlačí do Komárna, Čalova(1)
a Kolárova. Povodeň vyhnala doteraz 50 tisíc ľudí z ich domovov. Evakuácia ďalších
obcí pokračuje.
Skutočne veľké nešťastie postihlo obyvateľov Žitného ostrova. Ľudia takú
povodeň nepamätajú. Škody sú obrovské a dnes ich nemožno ešte vyčísliť. Ľudia však
nepodľahli zúfalstvu a beznádeje. V ťažkých chvíľach každý pocítil pomocnú ruku
socialistickej spoločnosti, solidárnu účasť spoluobčanov, ako aj ich mravnú a materiálnu
pomoc.
Na mieste sa presvedčili, že v záchrane ľudí z ohrozených oblastí sa uskutočnili
maximálne opatrenia, v dôsledku čoho nedošlo - až na dva prípady – k strate na
ľudských životoch. Závody, ústavy a školy uvoľnili svoje ubytovacie priestory:
rekreačné chaty, materské školy, internáty, pionierske stanové tábory a často aj na
vlastný náklad ubytovali obyvateľov z evakuovaných obcí. Družstvá a ŠM(2) prebrali
stáda hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a umiestnili ich na svojich pastvinách.
Rôzne stavebné podniky a dopravné závody poslali stovky áut, buldozérov a iných
stavebných strojov i s posádkami na postihnuté miesta, kde budujú ochranné hrádze
a čelia náporu vodného živlu. Tisíce brigádnikov plnili vrecia pieskom a odvážali ich na
upevňovanie hrádzí. Za príkladnú obetavosť a iniciatívu vyslovujem vám, vážení
spoluobčania, úprimnú vďaku.
Mimoriadne obetavú a účinnú pomoc poskytli ohrozenému územiu jednotky
našej armády. Na pomoc prišli aj ženijné jednotky sovietskej a maďarskej armády.
Slovenskí, českí, sovietski a maďarskí vojaci sa prekonávali v odvážnosti i rýchlosti
zásahov. Na najkritickejších miestach po pretrhnutí hrádzí zachraňovali obyvateľstvo
obcí, zasiahnutých povodňou. Pracovníci vodných stavieb a iných stavebných
a dopravných organizácií spolu s vojakmi dnes neúnavne pracujú na zahatávaní ešte
vždy nebezpečnej prietrže hrádze medzi Medveďovom a Čičovom.(3) Práca úspešne
pokračuje. K záveru sa chýli boj človeka s prírodnými živlami. Hrdinstvo a odvahu
preukázali i naši letci, piloti vrtuľníkov, kpt. Kozár, kpt. Flora a kpt. Šot a ďalší letci.
Občania obce Moča budú dlho spomínať na odvážny čin čatára M. Severa(4), ktorý
bezprostredne pred zrútením domu zachránil z neho 5-ročné dievčatko. Vojakom
a dôstojníkom útvarov, nasadených na záchranné práce vyslovujeme vysoké uznanie za
neúnavnú a obetavú prácu i za prejavené hrdinstvo.
Boj proti vodnému živlu nevedie len armáda a brigádnici. Z evakuovaných dedín
odišli deti, starci i ženy, muži však zostali, aby chránili vo svojich dedinách to, čo sa
zachrániť dá. Práve v tejto súvislosti nemôžem nespomenúť rozhovor s vami, súdruh
Ladislav Bölczkey, predseda MNV v Kľúčovci a vašimi ďalšími 30 spoluobčanmi, ktorí
v takmer zaplavenej dedine kŕmia hydinu na opustených dvoroch, i tie sliepky ukryté na
cintoríne, odrezanom od dediny záplavou vody. S podobným úsilím a vytrvalosťou sme
sa mali možnosť oboznámiť aj v iných zaplavených obciach...
Členovia strany a funkcionári národných výborov zostali na svojich miestach
a s nimi aj ďalší verejní činitelia a pracovníci. Členovia SNB(5) naďalej bdejú vo svojich
obvodoch. Lekári okolitých nemocníc sú neustále v pohotovosti. Dňom-nocou pracujú
štáby protipovodňových komisií. Národné výbory sa starajú o zásobovanie. Život sa
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nikde nezastavil, len pozornosť ľudí sa sústredila jediným smerom – ma zdolanie
vodného živlu. Funkcionárom a občanom postihnutého územia, vyslovujeme uznanie za
ich obetavosť a vytrvalosť..
Ubezpečujeme všetkých našich občanov, že všetky príslušné orgány strany i vlády
riešia všetky otázky spojené s likvidáciou dôsledkov záplav ma Žitnom ostrove, že
pripravujú patričné opatrenia na úseku výstavby, zdravotníctva, poľnohospodárstva,
starostlivosti o deti atď., aby život v tejto oblasti čo najskôr uviedli do normálnych
koľají.
Vďaka vám, občania, za vykonanú prácu. Vďaka aj vám, ktorí vytvárate
podmienky, aby Žitný ostrov znova rozkvitol novým životom.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dnes Veľký Meder.
Štátne majetky – bývalé nerozparcelované veľkostatky.
Mieste najvážnejšej prietrže hrádzí
Miloš Severa bol za tento čin povýšený z desiatnika na čatára
Zbor národnej bezpečnosti, česko-slovenská policajná organizácia v rokoch 19451992, vo vtedajšom pravopise Sbor národnej bezpečnosti (SNB).

Citované podľa: Dubček. A.: Víťazíme nad živelnou pohromou, Pravda, roč. XLVI, 28. 6. 1965

31. Vystúpenie A. Dubčeka na októbrovom pléne 1967

30. 10. 1967

Asymetrický byrokratický model vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi vyvolával vo vnútri
ČSSR stále väčšie napätie. Vo vedení KSČ v čele s 1. tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom
ČSSR A. Novotným rástla nervozita a podozrievavosť voči Slovensku. Bolo len zákonité, že
kritika štýlu práce ÚV KSČ bola ventilovaná požiadavkou riešiť slovenskú otázku v duchu
dávno zabudnutých a nesplnených dohôd. Na zasadaní ÚV KSČ v dňoch 30.-31. októbra 1967
vystúpil prvý tajomník ÚV KSS Alexander Dubček a odštartoval tým nástup k obrodnému
procesu v KSČ.
„Prirodzene, že medzi naše základné povinnosti patrí tiež brániť našu
spoločnosť proti kapitalistickým vplyvom, proti prežitkom triednych vzťahov.(1)
Nemôže ísť však len o obranárstvo, pretože v ňom sa môžu skrývať zárodky stagnácie
a konzervatizmu. Politické vymoženosti socializmu najlepšie upevníme, keď k nim
pripojíme víťazstvo ekonomické, sociálne a kultúrne. I tu by bolo vážnou chybou
zamieňať si následky za príčiny. Hlavné problémy nám už nemôžu vyvolávať
a organizovať ani emigranti, ani imperialistickí agenti a nemali by sme im v tomto
smere robiť takú veľkú, nezaslúženú a nám škodlivú propagáciu. Skutočnosťou však
je, že nepriatelia socializmu sú stále pripravení využívať naše chyby a nedostatky
a priživiť sa na nich. Našu hlavnú energiu nemôžeme preto vynakladať na obranný boj
stále proti čomusi, ale na úsilie za hlboké poznanie príčin a na riešenie problémov, za
ďalší rozvoj – to „za“ úmyselne akcentujem. Už viackrát som sa stretol s stále častejšie
sa mi vynára myšlienka dať ľudu všetkých národností a sociálnych tried v našej
republike konkrétnejší cieľ, ukázať im cesty a prostriedky i ideový náboj, aby našiel
svoje miesto vo svetovom zápase v plastickejšom a aktívnejšom zmysle.
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V tejto myšlienke treba hľadať podstatný prínos k upevňovaniu jednoty nášho
ľudu, československej štátnosti i z hľadiska národnostných vzťahov. Doterajší
ekonomický, politický i kultúrny rozvoj Slovenska, to je hrdá prehliadka úspechov
politiky Komunistickej strany Československa. Ako hlavný prostriedok upevňovania
tejto jednoty i naďalej je stranou vytýčená línia vyrovnávať rozdiely, vytvárať rovnaké
podmienky pre prácu a život ľudí vo všetkých častiach našej Československej
republiky. Musíme plnšie využívať pozitívne tendencie z boja a života českého
a slovenského národa za ich národnú i sociálnu slobodu, za jej spolužitie v jednotnom
československom štáte. To predpokladá viac než v nedávnej minulosti v podmienkach
Slovenska naprávať pohľad strany na našu národnú revolučnú minulosť.
Nemožno národné záujmy klásť samozrejme nad záujmy internacionálne, ale
všetko, čo nás spája z leninských pozícií, poznanie vzájomných vzťahov, ktoré vždy
pozitívne ovplyvňovali spolužitie Čechov a Slovákov, život a prácu našich národov
a národností, čo je progresívne a v dávnej minulosti i dnes, je nutné dať do služieb
upevňovania vzťahov Čechov a Slovákov a ostatných národností, aby sme upevnili
československé vlastenectvo, československú štátnosť i našu Československú
socialistickú republiku. Vieme, že sa žiadna línia nenaplní automaticky, treba za ňu
bojovať, odstraňovať príčiny neplnenia, presadzovať ich do života, o čo sa ako
komunisti snažíme a budeme snažiť.
I pre túto dôležitú spoločenskú otázku sa však žiada väčšia programovosť,
koncepčnosť a toto upevňovanie je možné realizovať v plnej miere len v procese
dynamického pohybu celej spoločnosti, v ktorej bude mať aktívnejšiu úlohu i
Slovensko. Verím, že sa v širokom postupe do vdeckotechnickej revolúcie v inom svetle
objaví i otázka rozvoja Slovenska, predovšetkým ako činiteľa veľkých zdrojov
a možností. Schopného dodatočne aktívne prispievať a účinnejšie spolupôsobiť pri
celospoločenskom rozvoji svojimi materiálnymi, hlavne subjektívnymi faktormi.
A naopak, aktuálne otázky Slovenska nie je možné podstatnejšie riešiť bez rozvoja
československej spoločnosti, ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou...“(2)
1)
2)

A. Dubček dokonalo presadzoval svoje názory zaodeté do dobovej frazeológie.
Dikcia celého prejavu len podtrhuje tvrdenie A. Dubčeka, že v ňom nebolo nič, čo by
u A. Novotného viedlo k tak prudkej a podráždenej reakcii, ktorú na zasadaní
októbrového pléna ÚV KSČS po vystúpení A. Dubčeka predviedol. V tejto situácii
väčšina členov ÚV KSČ pochopila nutnosť ráznych zmien, najmä odvolanie A.
Novotného z čela KSČ.

Citované podľa: Dubček, A.: K otázkam obrodzovacieho procesu v KSČ, Bratislava 1968, ss. 10-11

32. Vystúpenie A. Dubčeka na januárovom pléne 1968

4. 1. 1968

Zasadanie pléna ÚV KSČS 3.-5. januára 1968 otvorilo priestor pre plnenie
problémov vo vnútri spoločnosti, vrátane likvidácie pretrvávajúceho asymetrického modelu
vo vzťahu Čechov a Slovákov. A. Dubček vo svojom vystúpení vyzval vecne a bezodkladne
riešiť slovenskú otázku.
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„...Je nezvratnou pravdou, že naše národy - Česi a Slováci - si rovnako želajú
prosperitu československej štátnosti, ktorú spoločne vytvorili. Česi a Slováci sú z tohto
hľadiska rovnocenné štátotvorné národy. Je našou úlohou upevňovať a v praxi strážiť
presvedčenie nášho ľudu, že republika dáva Čechom i Slovákom ďalšie možnosti
sociálneho, kultúrneho, politického i národného rozvoja, že nikto nežije na úkor
druhého, naopak, spolužitím obidvoch národov i všetkých národností v našej vlasti sa
znásobujú naše sily. Podstata slovenskej otázky je dnes v tom, ako zvyšovať prínos
Slovenska našej spoločnej vlasti, ako zvyšovať prínos Slovenska jej pokrokovému,
socialistickému rozvoju a ako pomáhať tomu, aby rástla prestíž našej republiky v
medzinárodnom meradle.
Rok päťdesiateho výročia vzniku republiky je vhodnou príležitosťou na široké
uplatnenie správneho leninského chápania slovenskej otázky a menovite v ekonomike
treba sústredene v praxi napĺňať zjazdovú smernicu - zvyšovať podiel Slovenska na
tvorbe, a tým i na užití národného dôchodku štátu.
Spoločná štátotvornosť a maximálny aktívny prínos všetkých k jej upevňovaniu a
rozvíjaniu tvorí obrovský priestor pre dôveru, porozumenie a tiež neotrasiteľný základ
našej vzájomnej spoločnej socialistickej cesty. Všetky neopatrné kroky a slová,
vyvolávanie nedôvery, nech už vychádzajú z akýchkoľvek úmyslov, narušujú tento
základ. Treba však dať do služieb jednotiaceho faktora všetko pozitívne, všetko, čo nás
zbližuje, a to v prvom rade. Vecná diskusia musí ísť v smere, ako ďalej upevňovať našu
československú štátnosť, ako napĺňať princípy rovnoprávnosti, rovnosti a jednoty.
Ukázalo sa potrebným komplexne rozpracovať upevňovanie vzťahov našich
národov pri rešpektovaní faktu, že naša republika je zložená z dvoch národných
kolektivít, že ju tvoria dve národnopolitické oblasti a že v tomto smere pôjde o dlhodobý
vývoj, ktorý nemožno popierať...“
Citované podľa: Mošner, O., Slušná, O.: Federácia ČSSR, Výber článkov, prejavov a statí, ČSTK Bratislava
1968, s.10.

33. Správa o plenárnom zasadaní ÚV KSČS

5. 1. 1968

Strohá správa o výsledkoch januárového pléna ÚV KSČS ani len nestihla zaznamenať
to, čo sa skutočne na pléne odohralo. Z funkcie 1. tajomníka ústredného výboru
Komunistickej strany Československa (KSČS) odvolalo Antonína Novotného a zvolilo do nej
Alexandra Dubčeka, vtedajšieho 1. tajomníka ÚV KSS. V jeho osobe sa do čela KSČS
dostala skupina reformných komunistov a začala cesta k tzv. Pražskej jari. O rok a pol sa
plénum stalo terčom útokov, kritiky a dezinformácií. Je zaujímavé, že útoky na A. Dubčeka sa
opäť objavili už rok po novembri 1989, pričom i dnes sú predovšetkým v Česku, ale čiastočne
aj na Slovensku, jeho úspechy zneuznávané a minimalizované, pričom sa pri jeho kritike
často používajú podobné argumenty aké pred novembrom 1989 používala vládnuca
garnitúra vtedajšej KSČS.
„V dňoch 3. – 5. januára 1968 zasadal ústredný výbor strany, ktorý pokračoval
v rokovaní započatom na decembrovom zasadaní. V súlade so závermi XIII. zjazdu
a s tézami O postavení a úlohe strany v súčasnej etape vývoja našej socialistickej
spoločnosti, schválenými na októbrovom zasadaní, ústredný výbor prejednal zásadné
otázky vedúcej úlohy strany, zvýšenie akcieschopnosti a účinnosti jej práce...
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Ústredný výbor demokraticky, vecne, kriticky a s úplnou zodpovednosťou začal
s konkrétnou realizáciou záverom októbrového pléna sám u seba. Zhodnotil súčasnú
vnútrostranícku situáciu a ukázal na existujúce nedostatky v metódach a štýle práce, vo
vnútrostraníckom riadení a v konkrétnom uplatňovaní zásady demokratického
centralizmu a vnútrostraníckej demokracie.
Diskusia k týmto otázkam bola obšírna, účastnila sa jej prevážna väčšina členov
a kandidátov ÚV KSČS.
Na základe celkovej koncepcie našej politiky, smerujúcej k vytvoreniu hlboko
demokratickej a rozvinutej socialistickej spoločnosti, v súlade s nastúpeným procesom
demokratizácie v štátnopolitickej oblasti, v záujme deľby práce a nových vzťahov
medzi vrcholnými straníckymi a štátnymi orgánmi a kvôli zvýrazneniu významu
prezidentskej funkcie ako symbolu robotníckej a socialistickej moci v tomto štáte
rozhodil ústredný výbor rozdeliť funkciu prezidenta republiky a prvého tajomníka ÚV
KSČS.
Z týchto dôvodov plénum ústredného výboru KSČS schválilo na základe vlastnej
žiadosti súdruha Antonína Novotného, aby ako prezident ČSSR bol uvolnený z funkcie
prvého tajomníka ÚV KSČS...
Ústredný výbor potom do funkcie prvého tajomníka jednomyseľne zvolil
súdruha Alexandra Dubčeka, člena predsedníctva ÚV KSČS a prvého tajomníka ÚV
KSS. V jeho osobe sa zachováva kontinuita straníckeho vedenia a zhodnocujú sa
skúsenosti z z dlhoročnej straníckej práce.
Po svojom zvolení súdruh Dubček predniesol krátky prejav. Zdôraznil základné
leninské princípy politiky našej strany, jej jednotu a vernosť marxizmu-leninizmu,
ktoré sú zakotvené v jej činnosti od samotného vzniku strany, socialistické princípy
internacionalizmu, rozvoja socializmu, ktoré sú základom nášho jednotného štátu
Čechov a Slovákov, základom istôt a medzinárodnej bezpečnosti našej krajiny, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou svetovej socialistickej sústavy, pevne spojenou so Sovietskym
zväzom.
Ústredný výbor rozhodol, aby jeho predsedníctvo bolo doplnené o súdruhov
Jana Pillera, námestníka ministra ťažkého priemyslu, Josefa Špačka, vedúceho
tajomníka juhomoravského krajského výboru KSČS, Emila Riga, predsedu
podnikového výboru KSS Východoslovenských železiarní v Košiciach a Josefa
Borůvku, predsedu JRD Dolany.
Na miesta zomrelých súdruhov boli z radov kandidátov zvolení za členov ÚV
KSČS súdruhovia Oldřich Rákosník, predseda podnikového výboru KSČ Spojených
oceliarní v Kladne a Miroslav Čapka, vedúci tajomník OV KSČS v Olomouci.
Ústredný výbor vzal na vedomie, že vláda a predsedníctvo Slovenskej národnej
rady na základe rozboru predložia ústrednému výboru strany konkrétne návrhy na
zdokonaľovanie ich činnosti, vychádzajúce najmä z novej sústavy na základe rokovaní
a návrhov prednesených na decembrovom a januárovom zasadaní ÚV KSČS.
Všetky opatrenia ústredného výboru smerujú k posilneniu našej strany, našej
republiky a sledujú jediný cieľ: upevniť jednotu strany a jej vedenia, prísne dodržovať
leninské normy straníckej práce, zvýšiť akcieschopnosť strany a touto cestou
realizovať v celej šírke závery XIII. zjazdu a vytvárať predpoklady pre kvalitnú
prípravu XIV. zjazdu strany...“
Citované podľa: Rudé Právo, roč. 48, slovenská mutácia, 6. 1. 1968, s. 1
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34. Vyhlásenie Slovenskej národnej rady

15. 3. 1968

Na novú situáciu v ČSSR reagovala SNR, ktorá na svojom zasadaní v dňoch 14. a 15.
marca 1968 prijala niekoľko dôležitých rozhodnutí. Vo svojom Vyhlásení z 15. marca 1968
požadovala rozšíriť právomoci slovenských orgánov v duchu zásad Košického vládneho
programu.
„VYHLÁSENIE
Slovenskej národnej rady k nastúpenému smeru progresívneho rozvoja našej
spoločnosti v súvislosti s uplatňovaním záverov januárového pléna ÚV KSČ a ÚV KSS
...Slovenská národná rada s hlbokým uspokojením konštatuje, že sa ako
neoddeliteľná súčasť demokratizačných opatrení nastolila úloha dôsledného
zrovnoprávnenia našich dvoch štátnotvorných národov Čechov a Slovákov a jeho
zodpovedajúceho ústavného vyjadrenia. Treba odstrániť všetky doterajšie deformácie
štátoprávneho usporiadania vzťahov českého a slovenského národa a vrátiť sa k
revolučnému odkazu Slovenského národného povstania, že sa má v obnovenej ČSR
dôsledne uskutočniť zásada rovný s rovným. V tom je záruka skutočného bratstva
medzi obidvomi našimi národmi i záruka nerozbornej jednoty Československej
socialistickej republiky...
Vyjadrujúc stanovisko najširších vrstiev národa a s hlbokým vedomím
zodpovednosti k nemu i celej Československej socialistickej republike, Slovenská
národná rada konštatuje, že doterajší stav tzv. asymetrického modelu - ktorý
principiálne nie je schopný vyjadriť a správne zabezpečiť štátnoprávne vzťahy dvoch
rovnoprávnych národov, pretože ich postavenie vyjadruje rozdielne - sa počas svojho
23-ročného uplatňovania v štátnoprávnej a politickej praxi na Slovensku dokázateľne
zdiskreditoval a jednotu republiky nielenže neposilňoval, ale naopak, oslaboval. Preto
niet k nemu dôvery ako k štátnoprávnej forme na vyjadrenie rovnoprávnych vzťahov
medzi našimi národmi na zásadách rovného s rovným, samourčovacieho práva a
národnej zvrchovanosti.
V záujme rozvoja našej socialistickej spoločnosti, upevnenia jednoty
československého ľudu a jeho dôvery v politiku Komunistickej strany Československa je
nevyhnutná zásadná zmena v štátoprávnom usporiadaní vzťahov českého a slovenského
národa. Slovenská národná rada nastoľuje so všetkou vážnosťou rešpektovať
socialistické federatívne usporiadanie ako formu zodpovedajúcu marxisticko-leninským
zásadám národnostnej politiky a vykonať prípravné práce pre takéto usporiadanie
novej ústavy ešte v období príprav XIV. zjazdu KSČS.(1)
Tomuto zásadnému usporiadaniu môže z dôvodov vhodného politickoorganizačného postupu ako organická súčasť a vývinový stupeň v najbližšom období
predchádzať odstránenie najpálčivejších nedostatkov súčasného neuspokojivého stavu
štátnoprávnych vzťahov českého a slovenského národa v duchu zásad Košického
vládneho programu. V tomto prípade má ústavný zákon týkajúci sa postavenia a
kompetencie slovenských národných orgánov predovšetkým
- oddeliť v Slovenskej národnej rade orgány zákonodarnej moci od orgánov moci
výkonnej,
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- zveriť Slovenskej národnej rade na území Slovenska úplnú zákonodarnú
právomoc, okrem vecí Ústavou taxatívne zverených do výlučnej právomoci Národného
zhromaždenia,
- pri vymedzení vzťahov medzi vládou ČSSR a vrcholným orgánom štátnej moci
na Slovensku vychádzať zo zásady, že výkonná moc na Slovensku patrí výkonným
orgánom SNR na všetkých úsekoch štátnej správy a hospodárskeho riadenia, okrem vecí
výlučne celoštátnej povahy, akými sú najmä národná obrana, zahraničná politika a
menové otázky,
- obnoviť inštitúciu štátnych tajomníkov v postavení členov vlády v centrálnych
orgánoch, ktorých pôsobnosť je výlučne celoštátna, a to pri dodržaní zásady, že túto
funkciu bude zastávať predstaviteľ slovenského národa, ak je minister predstaviteľom
českého národa a naopak,
- politicky a ústavne vylúčiť možnosť majorizovať(2) slovenský národ v
štátoprávnych vzťahoch českého a slovenského národa a vo veciach hospodárskeho
riadenia,
- v duchu zásad socialistického internacionalizmu vytvoriť právne a politické
podmienky na zabezpečenie všestranného hospodárskeho a kultúrneho rozvoja
spoluobčanov maďarskej a ukrajinskej národnosti.“(3)
(1)
(2)
(2)

V duchu pripravovanej federácie došlo ku zmene v slovenskom pravopise. Slovo
“československý“ bolo v skratkách písané ako ČS, namiesto pôvodného Č.
Majorizovanie - zaistenie prevahy väčšieho nad menším.
Vyhlásenie SNR vypracovala skupina poslancov v zložení: F. Barbírek (1927-2001),
rodák z Bratislavy, O. Klokoč (1911-1975) rodák z Hnúšte-Hačava, okr. Rimavská
Sobota, J. Marejka, M. Žákovič (1916-?), rodák z Pucova, okr. Dolný Kubín, J.
Gajdošík (1921-?), rodák z Kmeťova, okr. Nové Zámky, E. Muriňová (1918-?),
narodená vo Viedni, Š. Žbirka (1912-?), rodák z Trnavej Hory, okr. Žiar nad Hronom ,
I. Ďurišová (1918-?), narodená v maďarskom Pitvaroši, M. Strmenská, F. Déneš
(1902-?), rodák z Kežmarku, V. Kapišovský (1914-?), rodák z Chmeľovej, okr.
Bardejov

Citované podľa: Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k nastúpenému smeru progresívneho rozvoja našej
spoločnosti v súvislosti s uplatňovaním záverov januárového pléna Ústredného výboru KSČ a Ústredného
výboru KSS, Smena, roč. XXI., 16. marca 1968

35. Vystúpenie G. Husáka na mestskej konferencii KSS v Bratislave
18. 3. 1968
Požiadavky na zvýšenie právomocí slovenských orgánov, likvidáciu asymetrického
modelu vzťahov Čechov a Slovákov, zanedlho prerástli do novej roviny. Bola definovaná
potreba tieto vzťahy zmeniť zásadným spôsobom - federalizovať štát a tým zaistiť Slovensku
dôstojné postavenie. V čele skupiny vedcov a politikov, zaoberajúcimi sa touto otázkou stál
G. Husák, ktorý proces federalizácie presadzoval najrazantnejšie.
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„...Na Slovensku dozrieva názor na nevyhnutnosť federatívneho riešenia
vzťahov s českým národom. Asi pred 10 dňami bola vedecká konferencia v
Smoleniciach(1) a tam i s českými vedeckými pracovníkmi sa dosiahla jednota názoru
na federatívne riešenie. Iste bude závisieť od vývoja v politických orgánoch, kedy, akým
tempom a ako rýchlo sa budú môcť riešiť tieto otázky. Myslím, že my si všetci želáme,
aby takéto riešenie bolo čím skôr. Chcel by som pritom na slovenskej strane zdôrazniť
jeden moment. Aby sme sa paralelne s tým, ako prebojúvame federatívne riešenie a ako
hľadáme a nevyhnutne musíme hľadať oporu pre toto riešenie v progresívnych
kruhoch českého národa, znovu pokúšali hľadať lepšie vzťahy medzi našimi dvomi
národmi. Za tie roky sa vyvinulo mnoho antagonizmu tak v prostredí českého národa,
ako aj v prostredí slovenského národa... My chceme, aby tieto dva národy žili spolu,
aby žili v jednom štáte a teda myslím, že nám aj veľa záleží na tom, aby dobré, ako sa
hovorí - bratské - vzťahy medzi našimi národmi narastali... Táto situácia, ktorá
umožňuje tým aj utvárať nové a lepšie vzťahy medzi našimi dvomi národmi. A v tomto
kontexte nám teda nová situácia dáva po rokoch, pomaly po 50 rokoch, zase jednu novú
šancu, aby sme konečne vyriešili aj otázku národnej slobody, národnej suverenity v
rámci nášho štátu...“
(1)

Jedno z vtedajších sídiel SAV, na ktorom sa konali vedecké konferencie.

Citované podľa: Mošner, O., Slušná, O.: Federácia ČSSR, Výber článkov, prejavov a statí, ČSTK Bratislava
1968, ss.13-14.

36. Vystúpenie A. Dubčeka na aprílovom pléne 1968

1. 4. 1968

Problém vnútornej premeny Česko-Slovenska vo federálny štát vyvolával roku 1968
emócie snáď širšie, ako krstní otcovia federalizácie očakávali. Na Slovensku sa príprava
federácie stala miestami otázkou č. 1., zatiaľ čo v Čechách stál tento problém zdanlivo na
poschodiach omnoho nižších. Napriek tomu sa otázka federalizácie našej vlasti stala jedným
z priorít najdôležitejšieho dokumentu KSČS tejto doby – Akčného programu a vo svojom
vystúpení na aprílovom zasadaní pléna ÚV KSČS, ktoré tento dokument prijalo, sa ňou
zaoberal aj Alexander Dubček.
„Komunisti v Národnom zhromaždení by mali vyjsť s iniciatívou, aby sa
neodkladne začali fundované práce na príprave novej ústavy, ktorá právne vyjadrí
spoločenské premeny v našej republike a stane sa pevným právnym základom
demokratického usporiadania nášho života ako trvalého princípu rozvíjajúcej sa
modernej socialistickej spoločnosti. Princípy návrhu ústavy ba sa mali stať prelomom
širokej demokratickej diskusie verejnosti i odborníkov.
Podstatné zmeny musia sa uskutočniť v štátoprávnom vyjadrení a zabezpečení
princípu rovnoprávnosti Čechov a Slovákov. Skúsenosti z doterajšieho vývoja, zvlášť
po ústave z roku 1960, presvedčivo dokazujú, že rôzne deformácie postihli i túto, pre
jednotu národov vrcholnú štátoprávnu oblasť, keď sa takmer anulovali elementárne
práva Slovenska, slovenských národných orgánov. Súčasné usporiadanie slovenských
národných orgánov je zdrojom oprávnenej kritiky. Je našou úlohou rozvíjať vzťahy
českého a slovenského národa na zdravých základoch, na prospech upevňovania
spoločnej československej štátnosti.
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Preto treba v dohľadnom čase, ešte pred voľbami do Národného zhromaždenia
a Slovenskej národnej rady, pripraviť nový ústavný zákon. Táto ústavná reforma,
ktorá by mala nadviazať na pozitívne koncepcie a návrhy, ktoré sa zrodili
v protifašistickom odboji a v začiatkoch národnej a demokratickej revolúcie, zásadne
zmení postavenie a kompetenciu slovenských národných orgánov. Táto úprava by mala
vychádzať zo želania a potrieb našich národov a národností, plne zabezpečovať ich
národný rozvoj a prispieť tak k upevneniu československej štátnosti. Rozvoj našej
štátnosti by mal smerovať stále viac k prehĺbeniu rovnosti našich bratských národov.
V tejto súvislosti, rešpektujúc vôľu a poznanie obidvoch národov, je potrebné
analyzovať doterajší štátoprávny vývoj a jeho ďalšie zameranie. Na základe tejto
analýzy a rozpracovania politických, kultúrnych a hlavne hospodárskych vzťahov
spracovať i federatívne usporiadanie nášho štátu ako jednu z leninských foriem
riešenia národnostnej otázky v oblasti štátoprávnej. Predložený akčný program túto
úlohu nastoľuje. Bude však potrebné na tejto úlohe veľmi starostlivo ďalej pracovať.
V ústavnom zákone by sa malo jasne vyjadriť, že Slovenská národná rada sa má
konštituovať ako zákonodarný orgán a že deľba zákonodarnej kompetencie medzi
Národným zhromaždením a Slovenskou národnou radou má zodpovedať zásadám
Košického vládneho programu. Zákonodarná a výkonná moc, spojená dnes
v Slovenskej národnej rade a jej predsedníctve, sa má oddeliť. V zmysle týchto zmien
sa zmení i postavenie a štruktúra povereníctiev a ostatných výkonných orgánov
Slovenskej národnej rady. Ústavný zákon má výslovne stanoviť to, že v štátoprávnych
otázkach vzťahov Čechov a Slovákov nemôže byť reprezentácia slovenského národa
majorizovaná.(1).
Pokiaľ ide o národné výbory odporúčame, aby sa v súlade s početnými návrhmi
verejnosti i odborníkov voľby do týchto zastupiteľských zborov odložili. Predsedníctvo
ÚV KSČS i predsedníctvo Národného zhromaždenia prijali v tejto veci závery,
o ktorých bude referovať súdruh Sádovský.(2) Plénum ústredného výboru sa musí už
na tomto zasadnutí vyjadriť o termíne konania volieb.
Doterajšie i nové národné výbory by podľa nášho názoru mali urýchlene
upriamiť hlavnú pozornosť na starostlivosť a uspokojenie potrieb každodenného života
obyvateľstva...“
1)
2)

Prehlasovaná väčšinou
Štefan Sádovský (1928-1984) rodák z Vlkasu, okr. Nové Zámky – predseda prvej
slovenskej vlády od januára do mája 1969

Citované podľa: Dubček, A.: Za demokratický socializmus, Bratislava 1968, s. 106-107

37. Akčný program KSČS

5. 4. 1968

Základný dokument roku 1968 - Akčný program KSČS, prijatý na zasadaní pléna ÚV
KSČS, ktoré zasadalo v dňoch 1.-5. apríla 1968, videl riešenie slovenskej otázky v dvoch
etapách - prvá sa stotožňovala s odstránením najzávažnejších chýb minulosti a druhá
smerovala k federácii Česko-Slovenska.
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„...Základom našej československej štátnosti je dobrovoľné, rovnoprávne
spolužitie Čechov a Slovákov. Sformovaním socialistických vzťahov vznikajú
predpoklady pre posilňovanie bratského spolužitia našich národov. Naša republika
môže byť silná len vtedy, ak vo vzťahoch oboch našich národov a všetkých národností
nebudú prvky napätia, nervozity a nedôvery. Musíme preto rozhodne odsúdiť všetky
prejavy, ktoré porušujú zásadu rovnoprávnosti a suverenity oboch socialistických
národov, ku ktorým v minulosti dochádzalo. Jednotu Čechov a Slovákov možno
upevňovať len na základe slobodného rozvoja ich národnej svojbytnosti v súlade s
rozvojom hospodárstva, s objektívnymi zmenami v sociálnej štruktúre oboch národov a
na základe úplnej rovnoprávnosti a dobrovoľnosti. Naša republika bude tým silnejšia,
čím viac budú rozvinuté oba jej národy, čím viac sa využijú veľké hospodárske i
kultúrne možnosti Slovenska v záujme rozvoja celej republiky. Ľahostajnosť k
národným záujmom alebo dokonca pokusy o ich potláčanie považuje strana za hrubé
skresľovanie svojho programu a svojej politickej línie. Strana bude dôsledne brániť
leninskú zásadu, že ignorovanie záujmov menšieho národa príslušníkom národa
väčšieho je nezlučiteľné so socialistickými vzťahmi medzi národmi. Bude čeliť
akýmkoľvek snahám vydávať hľadanie najlepších ciest vývoja štátoprávnych vzťahov
našich národov na podklade rovnoprávnosti a dobrovoľnosti do všetkých dôsledkov za
oslabovanie republiky....
V záujme rozvoja našej socialistickej spoločnosti, upevnenia jednoty
československého ľudu a jeho dôvery v politiku KSČS, je preto nevyhnutné dosiahnuť
zásadný obrat i v štátoprávnom usporiadaní vzťahov Čechov a Slovákov a realizovať i
príslušné ústavné zmeny. Nastáva preto so všetkou vážnosťou potreba, aby bola sa
rešpektovala výhoda socialistického federatívneho usporiadania ako uznávaná a
osvedčená štátoprávna forma spolužitia rovnoprávnych národov v spoločnom
socialistickom štáte.
Konečnému federatívnemu usporiadaniu musí - z organizačných dôvodov -ako
organická súčasť a vývojový stupeň predchádzať odstránenie najpálčivejších nedostatkov
neuspokojivého stavu úpravy štátoprávnych vzťahov českého a slovenského národa.
Preto treba vypracovať a prijať ústavný zákon, ktorý zakotví princíp symetrického
usporiadania ako cieľ, do ktorého má náš vývoj po XIV. zjazde v novej ústave vyústiť, a
preto bude novým spôsobom, na zásade plnej rovnoprávnosti, riešiť postavenie
slovenských národných orgánov v našom ústavnom štátnom systéme v najbližšom čase ešte pred voľbami no Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady. V ňom
treba
- konštituovať Slovenskú národnú radu ako zákonodarný orgán a radu ministrov
Slovenska ako kolegiálny výkonný orgán...
- zveriť riadenie národných výborov na Slovensku slovenským národným orgánom...
- upraviť kompetenciu slovenských národných orgánov tak, aby vypracúvali a
schvaľovali národohospodársky plán a rozpočet za Slovensko...
- obnoviť inštitút štátnych tajomníkov v centrálnych rezortoch...
- politicky a ústavne vylúčiť majorizáciu slovenského národa...
- ...uskutočniť princíp rovnoprávnosti oboch národov pri kádrovom a personálnom
obsadzovaní miest v centrálnych orgánoch, v zahraničnej službe atď.“
Citované podľa: Akčný program KSČ, Rudé právo, roč. 48., slovenská mutácia, príloha 10. 4. 1968
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38. Akčný program KSS

máj 1968

V náväznosti na Akčný program KSČ bol rozpracovaný a schválený Akčný program
KSS, ktorý otázky štátoprávneho usporiadania ČSSR definoval jasnejšie a pregnantnejšie ako
Akčný program KSČ. Zaujímavý je návrh na zmenu názvu štátu: Československá federatívna
republika.
„...Asymetrické riešenie sa politicky zdiskreditovalo a v slovenskej verejnosti niet
k nemu dôvery ako plnohodnotnému prostriedku vyjadrenia, usporiadania a
zabezpečenia štátoprávnych vzťahov medzi našimi národmi, na základe zásady rovný s
rovným, na základe rovnoprávnosti, samourčovacieho práva a národnej suverenity.
Týmto základným postulátom najlepšie zodpovedá dôsledné federatívne
usporiadanie štátnych orgánov, symetrické jednak na úrovni celoštátnych orgánov,
ktoré by reprezentovali a riešili spoločné veci oboch národov a jednak na úrovni
národných orgánov, ktoré by zas reprezentovali a riešili veci jedného i druhého národa
osobitne.
Realizácia ideí rozvoja a zabezpečenia politickej demokracie a v tomto rámci aj
demokratickej úpravy štátoprávnych vzťahov českého a slovenského národa
predpokladá novú ústavu, ktorá ako najvyšší zákon nášho štátu upraví všetky základné
a v tejto etape vývinu našej spoločnosti celkom aktuálne otázky a v ich rámci aj
štátoprávnu úpravu vzťahov Čechov a Slovákov v naznačenom smere.
Návrh Ústavy Československej federatívnej republiky treba pripraviť čo najskôr.
Za organickú súčasť a vývinový stupeň k novej sústave treba považovať ústavný zákon,
novoupravujúci štátnoprávne vzťahy českého a slovenského národa na základe
federácie. To predpokladá, že budú existovať slovenské národné orgány a české národné
orgány s rovnakou originálnou kompetenciou, postavením a poslaním,(1) i dôvodom
vzniku a existencie. Kompetencia českých a slovenských národných orgánov bude
zodpovedať federatívnemu usporiadaniu v našich československých podmienkach
rovnosti, rovnoprávnosti, právu národov na sebaurčenie so všetkými dôsledkami a
národnej suverenite oboch bratských národov a v podstate a zmysle spoločenskej
československej štátnosti.
Princíp rovnosti a rovnoprávnosti oboch národov a ich záujmov sa musí uplatniť
nielen v symetrii takto uspôsobených národných orgánov, ale aj v štruktúre a pôsobení
spoločných celoštátnych orgánov...
Strana formulovala program vyrovnávania Slovenska a českých krajín ako
dôležitú súčasť marxistického riešenia národnostnej otázky u nás. To dáva
ekonomickému vyrovnávaniu Slovenska špecifický charakter, ktorý ho odlišuje od
vyrovnávania menších územných jednotiek v rámci republiky (ekonomicky zaostávajúce
mikrooblasti, pohraničie).
V doterajšom vyrovnávaní sa odstránila ekonomická nerozvinutosť Slovenska a
znížili sa relatívne rozdiely na obyvateľa. Absolútne rozdiely sa však prehĺbili.
Podiel Slovenska na celkovom raste obyvateľov ČSSR dosiahol 30,9%, podiel na
tvorbe národného dôchodku 24,0%. Úroveň počítaná na jedného obyvateľa je na
Slovensku takáto (ak úroveň českých krajov považujeme za 100%): národný dôchodok
na obyvateľa 71,0%, základné fondy na obyvateľa 70,9%, výrobné základné fondy na
obyvateľa 71,1%, úroveň osobnej spotreby na obyvateľa 80,5%, úroveň peňažných
príjmov na obyvateľa 75,3%. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov v produktívnom
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veku je v českých krajoch 90,8% a na Slovensku 83,3%, pritom podiel ekonomicky
aktívnych žien v produktívnom veku je v českých krajoch 83,1% a na Slovensku 66,3%.
Rátame s tým, že hlavné rozdiely ekonomickej a životnej úrovne medzi
Slovenskom a českými krajmi je možné a potrebné odstrániť do r. 1980. Pritom si treba
uvedomiť, že problém vyrovnávania sa posúva stále viac do polohy ekonomickej
efektívnosti. Nové prístupy k ekonomike Slovenska, cesty a prostriedky jej rastu, nový
mechanizmus fungovania ekonomickej a vôbec celej spoločenskej sústavy, stavia do
celkom nového svetla predpoklady pre riešenie tohto vskutku historického cieľa, ktorý
strana sleduje vo svojej politike...
(1)

Uvedený systém odstraňoval i možnú opačnú asymetriu v podmienkach výlučnej
existencie slovenských a celoštátnych orgánov, za súčasnej absencie obdobných
českých orgánov.

Citované podľa: Akčný program ÚV KSS, Rudé právo, roč. 48. slovenská mutácia, príloha, 29. 5. 1968.

39. Ústavný zákon o príprave federatívneho usporiadania ČSSR
24. 6. 1968
Prvý reálny krok k federácii bol uskutočnený 24. júna 1968, kedy Národné
zhromaždenie prijalo ústavný zákon č 77/1968 Zb. o príprave federatívneho usporiadania
Československej socialistickej republiky. Jeho prijatie ukončilo obdobie príprav a určitého
tápania a začalo obdobie definitívnej prípravy federácie.
„77
Ústavný zákon
zo dňa 24. júna 1968
o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky
Vychádzajúc z práva českého a slovenského národa na sebaurčenie, zo zásady ich
rovnoprávnosti a v snahe umožniť federatívne usporiadanie Československej
socialistickej republiky na základe dohody ústavnej politickej reprezentácie oboch
národov,
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na
tomto ústavnom zákone:
§1
(1) Na prijatie ústavného zákona upravujúceho štátoprávne vzťahy medzi
českým a slovenským národom je potrebný súhlas najmenej troch pätín všetkých
poslancov Národného zhromaždenia zvolených v českých krajoch a najmenej troch
pätín všetkých poslancov Národného zhromaždenia zvolených na Slovensku.
(2) O návrhu podľa odseku 1 hlasujú poslanci zvolení v českých krajoch a
poslanci zvolení na Slovensku oddelene.
§2
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Úlohy spojené s prípravou federatívneho usporiadania Československej
socialistickej republiky plní Česká národná rada a Slovenská národná rada. Toto
ustanovenie sa nedotýka ústavného postavenia Národného zhromaždenia, Slovenskej
národnej rady a vlády.
§3
(1) Česká národná rada sa zriaďuje ako dočasný orgán ústavnej politickej
reprezentácie českého národa. Česká národná rada pôsobí až do ustanovenia českého
národného štátneho orgánu, ktorý bude zvolený vo všeobecných voľbách.
(2) Úlohou Českej národnej rady je vyjadrovať národné politické stanovisko k
usporiadaniu vzťahov českého a slovenského národa a zabezpečovať prípravné práce
spojené s ustanovením českého národného štátneho orgánu. Má právo predkladať
Národnému zhromaždeniu iniciatívne návrhy v súvislosti s federatívnym usporiadaním
Československej socialistickej republiky...
§6
Na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto ústavného zákona môže Slovenská národná
rada na návrh Slovenského národného frontu rozšíriť počet svojich členov o
významných predstaviteľov verejného života slovenského národa, ktorí nie sú
poslancami Slovenskej národnej rady.
§7
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom, kedy bol schválený Národným
zhromaždením.
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.“(1)
(1)

L. Svoboda (1895-1979) bol od 30. 3. 1968 prezidentom ČSSR, J. Smrkovský (19111974) od 18. 4. 1968 predsedom Národného zhromaždenia a Ing. O. Černík (19211994) od 8. 4. 1968 predsedom česko-slovenskej vlády.

Citované podľa: Sbírka zákonů Československé socialistické republiky, ústavní zákon č. 77/1068.

40. Vystúpenie A. Dubčeka na mimoriadnej krajskej konferencii KSS
v Košiciach
10. 7. 1968
Krátko po skončení májového pléna ÚV KSČS predniesol Alexander Dubček na
krajskej konferencii KSS v Košiciach prejav, v ktorom zhodnotil vývoj v Česko-Slovensku a
stav prác na novom štátoprávnom usporiadaní vzťahoch Čechov a Slovákov Jeho stanovisko
sa vyznačovalo vyváženosťou slovenských a celoštátnych prístupov.
„...Federatívne usporiadanie, ktorým chceme oslobodiť tvorivé sily oboch našich
národov a národností, by nesplnilo svoj účel, keby súčasne neposilňovalo prvky
integrácie ekonomickej i politickej, keby sa neposilňovalo všetko, čo naše národy, našu
republiku spája, keby neutváralo podmienky a neotváralo priestor objektívne
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pôsobiacim faktorom integrácie na všetkých úsekoch našej činnosti. Preto je na nás,
komunistoch oboch národov a národností, aby sme urobili všetko pre to, aby sa
federatívne usporiadanie uviedlo do života tak, ako to predpokladá akčný program, tak,
aby sa skutočne uspokojili všetky požiadavky a túžby našich národov. Ja pevne verím,
že do písmena, tak ako to bolo stanovené v akčnom programe, sa i táto oblasť
štátoprávneho usporiadania bez zvyšku splní.
Základným princípom federácie bude musieť byť - a na to my, komunisti,
nesmieme zabúdať - zásada rovnosti našich bratských národov Čechov a Slovákov. V
tejto súvislosti sa pripravuje návrh, aby nevznikala majorizácia jedného národa nad
druhým. Doteraz sa nepredložil návrh nijakému orgánu. Požiadal som, aby sa v
najbližších dňoch tak stalo. Musíme tento postup zachovať a postupovať veľmi uvážene.
Predsedníctvo ÚV KSČS rozhodne nájde cestu, ako rovnosť našich národov po
federatívnom usporiadaní skutočne doriešiť na spokojnosť oboch našich bratských
národov Čechov i Slovákov...
Počul som však aj také hlasy, nech sa to vraj rieši akokoľvek, ak bude treba, i v
ďalšom období si utiahneme opasky. Nechcel by som pritakávať takým názorom.
Myslím, že musíme zabezpečiť taký rozvoj našej štátnosti a taký rozvoj integrácie nášho
priemyslu, aby sa životná úroveň najmä slovenského ľudu v ďalšom období ešte
intenzívnejšie zvyšovala.
Myslím, súdružky a súdruhovia, že tieto opatrenia, najmä ekonomické problémy
budeme musieť v ďalšom období zvážiť. Tu nemôže byť spor o to, či áno, alebo nie
federácia. Ale môže byť spor o to, či bude účelné urobiť pre slovenskú ekonomiku,
politiku i životnú úroveň taký krok, aby napríklad trnavská automobilka nebola závislá
svojím rozvojom od Mladej Boleslavi, alebo či by prispelo rozvoju ekonomiky
Slovenska, keby Tatra Bánovce nadväzovala na výskumnú základnú konštrukciu a
všetko to, s čím disponuje Tatra Kopřivnice. Myslím, že treba brať do úvahy fakt, že na
celom svete je v prúde veľký pohyb smerom k integrácii priemyslu. Čiže ani správna
integrácia nemôže prekážať rozvoju národnej ekonomiky. Ba naopak, čím viac a
účinnejšie vyšpecifikujeme integráciu v tejto oblasti, tým viac a účinnejšie sa vytvorí
priestor pre rozvoj národných ekonomík a ekonomiky Československa ako celku...
Som, súdružky a súdruhovia, hlboko presvedčený, že sa na rovnoprávnych
zásadách usporiadajú vzťahy štátoprávne, že sa usporiadajú aj stranícke. Slovenská
národná česť by mala byť plne zainteresovaná na pevnej, príslušnými právami
vybavenej ústrednej federálnej vláde a ústrednom výbore Komunistickej strany
Československa. Zdôvodňovať to osobitne nemusím práve vám, komunistom,
funkcionárom, tým viac preto, že práve vám záleží na ďalšom ekonomickom
vyrovnávaní rozdielov medzi českými krajmi a Slovenskom.
Tento faktor, myslím si, nemôžeme ignorovať. Preto robíme všetko pre to, aby sa
vyhovelo všetkým požiadavkám a žiadostiam suverénnych práv slovenského národa a ja
si myslím, že my, komunisti, ktorí pracujeme v tejto oblasti, urobíme všetko pre to, aby
sa táto úloha splnila na spokojnosť slovenského národa, na spokojnosť národa českého,
v záujme rozvoja našej jednotnej československej štátnosti...“
Citované podľa: Z prejavu súdruha A. Dubčeka v Košiciach, Zásady rovnosti - hlavný princíp federácie., Rudé
právo, roč. 48., slovenská mutácia, 11. 7. 1968.
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41. Vystúpenie G. Husáka na mimoriadnej krajskej konferencii KSS v
Banskej Bystrici
15. 7. 1968
O poňatie federácie prebiehal ostrý boj a to ako na celoštátnej, tak i na
vnútroslovenskej politickej scéne. I tu bol štátoprávny problém časťou demokratických síl
odsúvaný až na druhú koľaj, pričom bola stavaná alternatíva demokratizácie a federalizácie.
Ku spojeniu týchto koncepcií sa vyslovil G. Husák 15. júla 1968 v Banskej Bystrici, ktorý
hlavný dôraz položil na riešenie slovenských špecifík.
„...Zbor povereníkov bol ústavou z r. 1960 úplne zlikvidovaný. Nejestvoval a
nejestvuje. Národná rada bola taká oklieštená vo svojich právach, vo svojich
možnostiach, že fakticky bola iba kulisou, ktorá mala ľudu na Slovensku naznačovať, že
má nejaký národný orgán. Keby jedného dňa celkom prestala existovať, tak sa na
Slovensku prakticky nič nezmení. Majorizácia, t.j. prevaha jedného národa, ovládla
politiku, ekonomiku, ovládla stranu, ovládla spoločenské organizácie, ovládla šport,
ovládla celý úsek verejného a spoločenského života... V politických špičkách je na
majorizácii založený ÚV KSČS a predsedníctvo tohto orgánu. Na tom je založený
parlament, na tom bola založená vláda... Heslo “Rovný s rovným“ sa zmenilo na heslo
“Rovný s krivým“. Heslo rovnoprávnosti sa voči Slovensku zmenilo na heslo
nerovnoprávnosti, na deklasáciu tohto národa, na menejcenné postavenie tohto národa v
štáte, za ktorý bojoval, za ktorý viedol povstanie, za ktorý prelieval krv a ku ktorému sa
vždy hlásil ako k svojmu štátu...
Hovoríme o demokratizačnom procese u nás. Môže v demokratických
podmienkach existovať nerovnoprávne postavenie jedného národa? O akej demokracii
by sa hovorilo? Lenže federácia a federácia, to je niečo iné. Každá zmluva, ktorá sa
urobí, môže byť pre jednu stranu výhodná, pre druhú stranu nevýhodná. Môže
jednému nahrávať a druhého utláčať, alebo pri dobrej vôli môže byť aj veľmi poctivá a
rovnoprávna. A práve o tento obsah federácie, o jej náplň, o jej fungovanie, o
garantovanie postavenia národa v týchto otázkach nám ide. Stav rokovania nie je veľmi
dobrý... Kde je hlavná príčina? Český národ si poväčšine zvykol na to, že je národom
nielen väčším, ale aj národom vládnúcim. Československá koruna nie je československá
koruna, je to česká koruna, je to český štát atď. Vedomie českého národa sa formovalo
tak, že je proste všetko v poriadku. My vládneme, a čo má byť? Tam niekde na
Slovensku voľakto vyskakuje, ale inak je všetko v poriadku. Jedného kúpime, druhému
dáme po hube a zas bude všetko v poriadku... A toto vedomie roky narastalo. Na českej
strane bol pocit, že sa veľa dáva, že sa, hádam, dáva na úkor českého človeka. Ale nikto
nepovedal, čo si o tom myslí väčšina slovenského ľudu. Toto vedomie sa za tých pár
mesiacov nestačilo zmeniť...
Federácia samotná (odvodená od latinského slova “foedus“) znamená zmluvu.
Znamená dohodu dvoch, dohodu o rovnoprávnom postavení dvoch... A my na Slovensku
vychádzame z toho, že v zásadných politických a ekonomických otázkach spoločných,
t.j. v celoštátnych veciach, musí ísť o postavenie rovného s rovným, o demokratický
princíp parity, o znemožnenie majorizácie. V opačnom prípade nejde o demokratické
riešenie, ale ide o prevahu, o hegemóniu jedného národa nad druhým. Hegemónne
postavenie v nových pomeroch prijať nemôžeme a zásadne ho odmietame...
Návrhy, predložené českými právnikmi a českými ekonómami, vyústili do dvoch
extrémov: do typu “zovretej“ federácie, teda centralizujúcej federácie, ktorá vyžaduje a
pripúšťa majorizovanie väčšieho národa v rozhodujúcich otázkach a tzv. “voľnej“

428

federácie, o ktorej nikto nevie, kam by vyústila a čo by znamenala... S tou istou
vehemenciou, s akou odmietame centralizovaný typ federácie, ktorý by v istej miere
potvrdil nerovnoprávnosť slovenského národa, odmietame i voľný typ federácie, lebo sa
cítime zodpovední za tento štát...
Veci sa dajú riešiť rozumne pri plnej rovnoprávnosti oboch národov tak, aby štát
ako moderný, silný, pevný celok mohol fungovať a aby si oba národy svoje veci
spravovali a rovnoprávne vedľa seba žili. Dá sa to usporiadať a nie je to žiadna chiméra,
len sa musí dakto vzdať privilegovaného postavenia v tomto štáte, ktoré mal. A
nemyslieť si, že pod novým heslom federácia si udrží svoje staré postavenie. Sú len dve
možnosti: alebo budeme mať čo hovoriť do spoločných celoštátnych vecí ako rovný
partner, alebo zas nás niekto bude chcieť tlačiť do úlohy podnájomníka v tomto štáte, a
to odmietame...“
Citované podľa: Mošner, O., Slušná, O.: Federácia ČSSR, Výber článkov, prejavov a statí, ČSTK Bratislava
1968, ss.35-36.

42. Výzvy a stanoviská straníckych a štátnych orgánov Slovenska
21. 8. 1968
Dňa 20. augusta 1968 okolo 23.00 hod prekročili vojská ZSSR, Poľskej ľudovej
republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej
ľudovej republiky, štátne hranice ČSSR. aby vojenskou silou zastavili obrodný proces. Tento
akt vzápätí odsúdili všetky štátne a stranícke orgány v ČSSR i na Slovensku. Z množstva vtedy
prijatých výziev a stanovísk uverejňujeme tie najdôležitejšie.
1, Stanovisko Predsedníctva ÚV KSS
„Predsedníctvo Ústredného výboru KSS na dnešnom nočnom zasadnutí posúdilo
situáciu, ktorá vznikla príchodom vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie. Obrodný
proces nastúpený januárovým plénom ÚV KSČS, prebiehal na Slovensku dôstojne, pod
vedením strany. Slovensko žilo v znamení intenzívnych príprav na mimoriadne zjazdy
KSS a KSČS. Strana a štátne orgány na Slovensku mali situáciu pevne vo svojich
rukách. Politika reprezentovaná súdruhmi Dubčekom, Svobodom a Černíkom, ktorí
stoja na čele straníckych a štátnych orgánov, má plnú dôveru a podporu slovenských
komunistov a slovenského ľudu. Táto podpora sa nijako neoslabila ani v
novovznikajúcej situácii. Vyzývame všetky stranícke a štátne orgány, komunistov,
robotníkov, roľníkov, inteligenciu, občanov na Slovensku o zachovanie rozvahy, pokoja
a zabezpečenie poriadku. Plnením každodenných pracovných povinností,
disciplinovaným vystupovaním prejavte podporu Komunistickej strane a vláde
Národného frontu.
Bratislava 21. VIII. 1968
Predsedníctvo ÚV KSS“(1)
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(1)

Prvým tajomníkom KSS bol od januára 1968 Vasil Biľak (*1919), rodák z Krajnej
Bystrej, okr. Svidník, ktorý sa však v tej dobe zdržoval v Prahe. Predsedníctvo ÚV
KSS zasadalo permanentne v zložení: Vojtech Daubner (1912-?) rodák z Kremnice,
okr. Žiar nad Hronom, Herbert Ďurkovič (*1928), rodák z Trenčianskeho Jastrabieho,
okr. Trenčín, Miloslav Hruškovič (*1925), rodák z Pukanca, okr. Levice, Ján Janík
(*1924), rodák z Černice, okr. Liptovský Mikuláš, Ondrej Klokoč (1911-1975) rodák
z Hnúšte-Hačavy, okr. Rimavská Sobota, Július Lörincz (1910-1980), rodák zo
Sládkovičova, okr. Galanta, Viktor Pavlenda (*1927), rodák z Katarínskej Huty, dnes
Cinobaňa, okr. Poltár, Anton Ťažký (1921-1992), rodák z Čierneho Balogu, okr.
Brezno, Jozef Zrak (*1929), rodák zo Šumiaca, okr. Brezno, Koloman Boďa (*1927),
rodák z Hornej Strehovej, okr. Veľký Krtíš, Róbert Harenčár (*1927), rodák rodák
z Dobšinej, okr. Rožňava, Michal Pecho (*1923), rodák z Alekšiníc, okr. Nitra.
Zasadaní sa zúčastňovali členovia sekretariátu Mária Sedláková (*1922), rodáčka zo
Serede, okr. Galanta a Samuel Falťan (*1920), rodák z Hradišťa, okr.Poltár a
podpredsedovia vlády G. Husák a Peter Colotka (*1925) rodák zo Sedliackej Dubovej,
okr. Dolný Kubín

Citované podľa: Zachovať pokoj, rozvahu, dôstojnosť, Pravda, ročník XLIX, 21. 8. 1968, mimoriadne vydanie.

2, Výzva Predsedníctva ÚV KSS a Predsedníctva SNR
„V noci z 20. na 21. augusta prišli do Československa spojenecké vojská
Varšavskej zmluvy. Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska, aby zachovali pokoj,
rozvahu a zabezpečili normálny chod práce.“
Citované podľa: Zachovať pokoj, rozvahu, dôstojnosť, Pravda, ročník XLIX, 21. 8. 1968., mimoriadne vydanie.

3, Vyhlásenie Slovenskej národnej rady
„Slovenská národná rada bola zvolaná na 21. augusta 1968 k prerokovaniu
mimoriadne dôležitých problémov, dotýkajúcich sa životných otázok Slovenska
republiky, nemohla tento program prerokovať v dôsledku obsadenia Bratislavy,
hlavného mesta Slovenska, vojskami Varšavskej zmluvy. Miesto toho posúdila vzniklú
politickú situáciu a prijala toto vyhlásenie:
Slovenská národná rada je veľmi znepokojená prítomnosťou spojeneckých vojsk
na území Slovenska. Podporuje vyhlásenie predsedníctva ÚV KSČS a ÚV KSS a pevne
stojí za úsilím legálnych predstaviteľov ÚV KSČS a štátu.
Obraciame sa na parlamenty štátov, ktorých vojská sa nachádzajú na našom
území, aby prerokovali vzniklú situáciu s cieľom odvolania vojsk z nášho územia.
Očakávame, že bratské strany a štáty nás pochopia a vyvinú maximálne úsilie,
aby problémy riešili mierovým, pokojným rokovaním.
Slovenská národná rada vyzýva všetok ľud Slovenska, aby pokojom a rozvahou
prispel k vyriešeniu vzniknutej situácie.“(1)
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(1)

Predsedom SNR bol v tej dobe Ondrej Klokoč.

Citované podľa: Vyhlásenie Slovenskej národnej rady, Pravda, ročník XLIX, 22. 8. 1968.

4, Komuniké číslo 4. zo zasadania Predsedníctva ÚV KSSS, Bratislava 23. VIII. 1968
„Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska sa
jednomyseľne rozhodlo dať najvyšší mandát komunistov Slovenska súdruhovi dr.
Gustávovi Husákovi, aby sa zúčastnil ako člen delegácie, vedenej prezidentom
Ludvíkom Svobodom, na rokovaniach v Moskve.
Mandát splnomocňuje súdruha Gustáva Husáka, aby vystupoval v intenciách
vyhlásenia Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska zo dňa
22. 8. 1968, aby žiadal prepustenie internovaných súdruhov a zabezpečenie normalizácie
činnosti legálnych predstaviteľov strany a vlády, aby žiadal normalizáciu odchodom
vojsk Varšavskej zmluvy.
Slovenskí komunisti, národ slovenský Ti zveruje tento mandát s presvedčením, že
tak ako doteraz vynaložíš všetky sily v záujmoch komunistickej strany, v záujme
pojanuárovej cesty nášho socialistického vývoja.
Predsedníctvo Ústredného výboru
Komunistickej strany Slovenska“
Citované podľa: Mandát komunistov Slovenska dr. Gustávovi Husákovi,, Pravda, ročník XLIX, 23. 8. 1968.

43. XIV. (vysočiansky) zjazd KSČS

22. 8. 1968

Materiály mimoriadneho XIV. (vysočianskeho) zjazdu KSČS nie sú verejnosti príliš
známe. Pre jednu časť verejnosti je to už uzatvorená, alebo prekonaná kapitola našich dejín,
druhá sa k nim z rôznych príčin vôbec nehlási a tretia by ich najradšej vôbec nevidela. Zo
základných materiálov tohto zjazdu vyberáme časť tretej kapitoly Analýza činnosti strany
a vývoja spoločnosti od XIII. zjazdu a hlavné úlohy strany v najbližšom období.
„III. Hlavné úlohy politiky strany v najbližšej dobe
III/1. Politika jednoty sociálnych vrstiev našej spoločnosti
Nový model socializmu, ktorý strana začína vypracovávať, nie je obyčajným
abstraktným protikladom deformovaného, byrokratického modelu predjanuárového.
Nie je obyčajným prenesením trendov vypozorovaných inde, do našich podmienok. Vo
všetkých podstatných otázkach i naväzuje na zjavne vyjadrené záujmy a potreby ľudu
i jednotlivých sociálnych skupín.
Tieto záujmy sú však dnes rozporné. Pojanuárový sociálny vývoj prirodzene
podčiarkol predovšetkým kritiku a odhaľovanie nedostatkov minulosti z hľadiska
potrieb a záujmov jednotlivých spoločenských skupín. Prevahu má hlásanie
rôznorodých, dezintegrovaných záujmov. Deje sa tak v situácii, kedy spoločnosť je
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ekonomicky vo veľmi ťažkej situácii a kedy nemá prakticky možnosť uspokojovať
rôznorodé potreby a záujmy ľudí inak, než pomocou dielčích splátok na najväčšie dlhy.
Aké politické stanovisko má strana v tejto situácii zaujať? KSČS predovšetkým
cíti ako vládnuca strana za terajší stav i budúci vývoj našej spoločnosti mnohonásobnú
zodpovednosť. Chce spolu s inými silami Národnej fronty(1) pôsobiť na ďalší rozvoj
spoločnosti predovšetkým tým, že bude presadzovať odstránenie byrokratickej
reglementácie spoločnosti a dôslednú demokratizáciu nášho spoločenského zriadenia
a aktivizáciu všetkých občanov k účasti na demokratickom riešení spoločenských t.j.
ekonomických i politických otázok. Súčasne bude usilovať o to, aby boli v závislosti na
dosiahnutých ekonomických výsledkoch postupne uspokojované najnaliehavejšie
potreby rôznych sociálnych skupín. Podmienkou toho je ale dosiahnuť, aby v dnešnej
roztrieštenosti záujmov postupne prevládla vôľa po rokovaní a jednote, po vzájomných
dohodách i kompromisoch, ktoré uľahčia vytvorenie plánu postupného uspokojovania
najnaliehavejších potrieb a záujmov. (To je podstata politiky Národného frontu, ktorý
je vhodnou politicko-organizačnou formou pre stretávanie sa dielčích záujmov
a hľadanie nových riešení.)...
Strana aktívne podporuje demokratické riešenie národnostných vzťahov Čechov
a Slovákov na federatívnom princípe dobrovoľnej vzájomnej dohody o pravidlách
súžitia, zodpovedajúcich záujmom oboch strán. Súčasne bude presadzovať ústavné
záruky pre slobodný rozvoj menšín a rešpektovanie špecifických problémov Moravy
a Sliezska vo vnútri českej časti federácie...
III/2. Vývoj politického systému
1. Po januárovom zasadaní ÚV KSČS a po prijatí akčného programu začala už
prakticky kvalitatívna reforma politického systému. Doterajší politický systém
vytvárajúci monopolné mocensko-politické centrá zrastaním straníckych a štátnomocenských orgánov je vo svojich základných väzbách rozrušený... Doterajší systém ...
priamo viedol k subjektivizmu v rozhodovaní a postupne hromadil rad neriešených
záujmových rozporov (ekonomicko-sociálnych i politických). Ak sa nemá tento stav
vrátiť, čo by dnes už nutne vyvolalo i politicko-mocenské konflikty, je jedinou možnou
politikou rozvoj kvalitatívne nového politického systému.
2. Z hľadiska praktického politického vývoja je nutné považovať obdobie asi 2-3
rokov 1968-1970 za obdobie prechodu k tomuto novému politickému systému.
Tento prechod môže mať ráz politickej reformy (a nie charakter jednorázovej
deštrukcie všetkých väzieb a inštitúcií doterajšieho systému). Cieľom reformy je –
stručne povedané – politický systém, ktorý by bol našim podmienkach odpovedajúci
kombináciou princípov formálnej politickej demokracie (rovné politické práva a slobody
všetkých občanov, mechanizmus zastupiteľskej demokracie, existencia nie len jednej
politickej strany, deľba a kontrola moci, právne záruky občianskych slobôd i kontroly
moci), s princípmi, ktoré umožnia priamy vplyv sociálne najsilnejších záujmov pracujúcich
na politiku...“
(1)

Národný front, pod vedením KSČS, formálne zjednocoval všetky politické strany
a záujmové združenia a spolky do jednotnej organizácie.

Preložené podľa: XIV. sjezd KSČ, samizdatové vydanie, bez miesta roku a dátumu vydania
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44. Rezolúcia zjazdu KSS k súčasnej situácii na Slovensku

28. 8. 1968

V dňoch 26-28. augusta 1968 za v Bratislave konal mimoriadny zjazd Komunistickej
strany Slovenska, ktorý bol počiatkom zvratu vo vývoji na Slovensku i v celom ČeskoSlovensku. Akceptoval tzv. Moskovský protokol, odmietol legálnosť mimoriadneho XIV. zjazdu
KSČS a zvýraznil orientáciu na zavŕšenie procesu federalizácie štátu v čo najkratšom čase.
Do funkcie prvého tajomníka ÚV KSS bol zvolený Gustáv Husák, ktorý mal plnenie týchto
úloh zabezpečiť.
„...Zjazd konštatoval, že závery a rokovania našej delegácie v Moskve utvorili
novú situáciu, ktorá vyžaduje prispôsobiť politický postup celej strany. Novosť
politickej situácie sa prejavuje v obnovení činnosti straníckych a ústavných orgánov
legálnych podmienkach života celej spoločnosti. proces normalizácie vyžaduje, aby úsilie
ústredných orgánov strany a štátu našlo plnú podporu všetkých občanov pri plnení úloh
politického a hospodárskeho obsahu akčného programu strany. Komuniké z moskovskej
porady, zahrňuje aj prísľub odchodu armád Varšavskej zmluvy, čo je jednou zo
základných požiadaviek normalizácie nášho vnútropolitického života a smeruje k
procesu obnovenia suverenity našej republiky...
Komunisti a občania,
nepripusťme ďalšie tragédie, straty a chaos. Vaše záujmy obhajujú obetaví a
čestní súdruhovia. Rešpektujme ich výzvu k jednote a zomknutosti,. k triezvosti a
uvážlivosti pri hodnotení situácie. Novými konkrétnymi vlasteneckými činmi podporme
všetko ich úsilie zamerané na riešenie ťažkej situácie. Nepripusťme, aby v týchto
vážnych chvíľach ktokoľvek rozvracal stranícke rady, aby znevažoval štátnicky čin
súdruha Ludvíka Svobodu, Alexandra Dubčeka a ostatných predstaviteľov nášho
politického života, ktorí sa k takýmto činom odhodlali pod neúprosným tlakom reálnej
situácie a v záujme nás všetkých...
Znova sa hlásime k jednej z hlavných úloh akčného programu strany, myšlienke
nového štátoprávneho usporiadania nášho štátu na federatívnom základe. Sme
presvedčení, že zásada federácie bude uzákonená ešte k 28. októbru tohto roku, ako to
vo svojom stanovisku proklamovala Česká národná rada...“
Citované podľa: Rezolúcia zjazdu KSS k súčasnej situácii na Slovensku, Pravda, ročník XLIX, 30. 8. 1968.

45. Ústavný zákon č.143/1968 Zb. o československej federácii
27. 10. 1968
Boj o kodifikáciu federatívneho usporiadania bol zavŕšený prijatím ústavného zákona
č. 143/1968 Zb. o československej federácii z 27. októbra 1968. ČSSR s účinnosťou od 1.
januára 1969 sa stala federatívnym štátom, zloženým z dvoch republík - Slovenskej
socialistickej republiky a Českej socialistickej republiky. Jednokomorové Národné
zhromaždenie sa zmenilo v dvojkomorové Federálne zhromaždenie so Snemovňou ľudu a
Snemovňou národov.
„143
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Ústavný zákon
zo dňa 27. októbra 1968
o československej federácii
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na
tomto ústavnom zákone:
My, národ český a slovenský, vychádzajúc z poznania, že naše novodobé dejiny
sú preniknuté obojstrannou vôľou žiť v spoločnom štáte,
oceňujúc skutočnosť, že päťdesiat rokov nášho spoločného štátneho života
prehĺbilo a upevnilo naše odveké priateľské zväzky, umožnilo rozvoj našich národov a
uskutočňovanie ich pokrokových demokratických a socialistických ideálov a spoľahlivo
dokázalo ich bytostný záujem žiť v spoločnom štáte, zároveň však ukázalo, že náš
vzájomný vzťah treba vybudovať na nových a spravodlivejších základoch,
uznávajúc neodňateľnosť práva na sebaurčenie až do oddelenia a rešpektujúc
suverenitu každého národa a jeho právo utvárať si slobodne spôsob a formu svojho
národného a štátneho života,
presvedčení, že dobrovoľné federatívne štátne spojenie je zodpovedajúcim
výrazom práva na sebaurčenie a rovnoprávnosť, avšak aj najlepšou zárukou pre náš
plný vnútorný rozvoj i pre ochranu našej národnej svojbytnosti a zvrchovanosti,
rozhodnutí vytvárať v spoločnom federatívnom štáte v duchu humanitných
ideálov socializmu a proletárskeho internacionalizmu podmienky na všestranný rozvoj a
blahobyt všetkých občanov a zaručovať im rovné, demokratické práva a slobody bez
rozdielu národnosti,
reprezentovaní svojimi zástupcami v Českej národnej rade a v Slovenskej
národnej rade, sme sa dohodli na vytvorení československej federácie.
Prvá hlava
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1.
(1) Československá socialistická republika je federatívny štát dvoch
rovnoprávnych bratských národov, Čechov a Slovákov.
(2) Základom Československej socialistickej republiky je dobrovoľný zväzok
rovnoprávnych národných štátov českého a slovenského národa, založený na práve na
sebaurčenie každého z nich.
(3) Československá federácia je výrazom vôle dvoch svojbytných suverénnych
národov, Čechov a Slovákov, žiť v spoločnom federatívnom štáte.
(4) Československú socialistickú republiku tvorí Česká socialistická republika a
Slovenská socialistická republika. Obidve republiky majú v Československej
socialistickej republike rovnoprávne postavenie.
(5) Obidve republiky rešpektujú navzájom svoju suverenitu i suverenitu
Československej socialistickej republiky; takisto Československá socialistická republika
rešpektuje suverenitu národných štátov.
(...)
Čl. 3
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(1) Územie Československej socialistickej republiky tvorí územie Českej
socialistickej republiky a územie Slovenskej socialistickej republiky.
(2) Hranice Československej socialistickej republiky a hranice Českej
socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky môžu byť zmenené len
ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia.
(3) Hranice každej z obidvoch republík sa môžu zmeniť iba so súhlasom
príslušnej národnej rady. Národná rada dáva súhlas svojím ústavným zákonom.
Čl. 4
(1) Hospodárstvo Československej socialistickej republiky je integráciou dvoch
národných ekonomík, českej a slovenskej. Rozvíja sa na základe socialistickej
hospodárskej sústavy...
Čl. 5
(1) Štátny občan každej z obidvoch republík je zároveň štátnym občanom
Československej socialistickej republiky.
(2) Občan jednej republiky má na území druhej republiky rovnaké práva a
rovnaké povinnosti ako občan tejto republiky.
(...)
Druhá hlava
ROZDELENIE Pôsobností MEDZI FEDERÁCIU A REPUBLIKY
Čl. 7
(1) Do výlučnej pôsobnosti Československej socialistickej republiky patrí:
a) zahraničná politika, uzavieranie medzinárodných zmlúv, zastupovanie
Československej socialistickej republiky v medzinárodných vzťahoch a
rozhodovanie v otázkach vojny a mieru;
b) národná obrana,
c) federálne štátne hmotné rezervy,
d) federálne zákonodarstvo a správa v rozsahu pôsobnosti federácie a kontrola
činnosti federálnych orgánov,
e) ochrana federálnej ústavnosti...
Čl. 8
(1) Do spoločnej pôsobnosti Československej socialistickej republiky patrí:
a) plánovanie,
b) financie,
c) emisná činnosť,
d) cenové veci,
e) zahraničné hospodárske vzťahy,
f) priemysel,
g) poľnohospodárstvo a výživa,
h) doprava,
ch) pošty a telekomunikácie,
i) rozvoj vedy a techniky,
k) práca, mzdy a sociálna politika,

435

k) sociálno-ekonomické informácie,
l) právna úprava socialistického podnikania,
m) normalizácia, veci mier a váh, priemyslové práva,
n) vnútorný poriadok a bezpečnosť štátu,
o) veci tlače a iných informačných prostriedkov...
Čl. 9
Veci, ktoré nie sú taxatívne zverené do pôsobnosti Československej socialistickej
republiky, patria do výlučnej pôsobnosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej
socialistickej republiky.
(...)
Tretia hlava
FEDERÁLNE ZHROMAŽDENIE
Čl. 29
(1) Najvyšším orgánom štátnej moci a jediným zákonodarným zborom
Československej socialistickej republiky je Federálne zhromaždenie.
(2) Federálne zhromaždenie tvoria dve snemovne: Snemovňa ľudu a Snemovňa
národov. Obidve snemovne sú rovnoprávne.
(3) Na platné uznesenie Federálneho zhromaždenia je potrebné súhlasné
uznesenie obidvoch snemovní, ak tento ústavný zákon neustanovuje niečo iné alebo ak
nejde o vnútorné veci jednej snemovne.
(...)
VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA
Čl. 140
(1) Územie Českej socialistickej republiky tvorí doterajšie územie českých krajov.
(2) Územie Slovenskej socialistickej republiky tvorí doterajšie územie Slovenska.
(3) Územné členenie republík ustanovujú zákony národných rád.
Čl. 141
(1) Hlavným mestom Československej socialistickej republiky a pravidelným
sídlom jej orgánov je Praha. Postavenie Prahy ako hlavného mesta Československej
socialistickej republiky upraví zákon Federálneho zhromaždenia.
(2) Hlavným mestom Českej socialistickej republiky a pravidelným sídlom jej
orgánov je Praha.
(3) Hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky a pravidelným sídlom jej
orgánov je Bratislava.
Čl. 142
(1) Ústava Československej socialistickej republiky môže byť zmenená iba
ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia.
(2) Spolu s prijatím Ústavy Československej socialistickej republiky prijmú
obidve republiky vlastné ústavy. Do prijatia Ústavy Českej socialistickej republiky a
Ústavy Slovenskej socialistickej republiky sa ústavné pomery týchto republík spravujú
týmto ústavným zákonom a ostatnými ústavnými predpismi...
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Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.“
Citované podľa: Chovanec, J., Trella, R.: Dokumenty o československej federácii, Obzor, Bratislava 1972, ss.
39-117..

46. Ústavný zákon 144/1969 Zb. o postavení národností

27. 10. 1968

V náväznosti na prijatie ústavného zákona o československej federácii bol ešte v ten
istý deň prijatý ústavný zákon o postavení národností v ČSSR, zaručujúci národnostným
menšinám, žijúcim v Československu plné národnostné práva. V roku 1991 bol tento zákon
nahradený príslušnými článkami Listiny základných práv a slobôd.
„143
Ústavný zákon
zo dňa 27. októbra 1968
o postavení národností
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky,
majúc na zreteli, že pracujúci ľud Československej socialistickej republiky, ktorý
je zdrojom všetkej štátnej moci, tvorí v spoločnej vlasti a v nerozlučnej pospolitosti
spolu s českým a slovenským národom aj maďarská, nemecká, poľská a ukrajinská
(rusínska) národnosť a že sa tieto národnosti v duchu politiky Národného frontu tvorivo
podieľajú na rozvoji krajiny a rozvíjajú pritom i vlastné formy národného života,
v snahe ďalej prehĺbiť a upevniť bratské spolužitie a solidaritu národov a
národností a zabezpečiť národnostiam účasť na štátnej moci a poskytnúť im účinné
záruky ďalšieho rozvoja,
uznieslo sa na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1.
Československá socialistická republika, ako spoločný štát českého a slovenského
národa a národností žijúcich na jeho území, v duchu socialistickej demokracie a
internacionalizmu zabezpečuje maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej)
národnosti možnosti a prostriedky na všestranný rozvoj.
Čl. 2.
Národnosti sú primerane na svoju početnosť zastúpené v zastupiteľských
zboroch a v iných volených orgánoch.
Čl. 3.
(1) Občanom maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti
sa v rozsahu primeranom záujmom ich národného rozvoja a za podmienok
ustanovených zákonmi zabezpečuje:
a, právo na vzdelanie v ich jazyku,
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b, právo na všestranný kultúrny rozvoj,
c, právo používať ich jazyk v úradnom styku v oblastiach obývaných príslušnou
národnosťou,
d, právo spolčovať sa v národnostných kultúrnych spoločenských organizáciách,
e, právo na tlač a informácie v ich jazyku.
(2) Rozsah a podmienky práv uvedených v odseku 1 ustanovia zákony.
Čl. 4.
(1) Občan slobodne rozhoduje o svojej národnosti podľa vlastného presvedčenia.
(2) Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnosti nemôže byť žiadnemu občanovi na
ujmu pri jeho uplatnení v politickom, hospodárskom a spoločenskom živote.
(3) Zakazujú sa všetky formy nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.
Čl. 5.
(1) Tento ústavný zákon sa vykoná zákonmi Federálneho zhromaždenia a
zákonmi národných rád.
(2) Zákony národných rád ustanovia tiež, pri ktorých zastupiteľských zboroch a
výkonných orgánoch sa zriaďujú orgány, ktoré budú zabezpečovať uskutočňovanie
práv národností.
Čl. 6.
Ustanovenie čl. 25 ústavy (ústavný zákon č. 100/1960 Zb.) sa zrušuje.
Čl. 7.
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.
Citované podľa: Chovanec, J., Trella, R.: Dokumenty o československej federácii, Obzor, Bratislava 1972, ss.
137-139.

47. Aprílové plénum ÚV KSČS

17. 4. 1969

Aprílové plénum Ústredného výboru Komunistickej strany Československa z roku 1969
predstavuje zlom v našich dejinách. Nie je dôležité, o čom sa na ňom hovorilo, ale aké
výsledky prinieslo. Jeho dokumenty nikdy neboli uverejnené v tlači a tak sa naši čitatelia,
vrátane pamätníkov týchto udalostí, vlastne môžu po prvý krát s nimi stretnúť a vidieť ich na
vlastné oči. Prinášame výňatok z referátu A. Dubčeka, posledný ktorý predniesol vo funkcii 1.
tajomníka ÚV KSČ. Pretože sa v archíve nachádza po česky, prekladáme ho do slovenčiny.
„Súčasná politická situácia a hlavné úlohy strany
Súdružky a súdruhovia, všetci si uvedomujeme vážnosť situácie, v ktorej sa
spoločnosť a strana nachádzajú a tiež zodpovednosť, ktorú má toto zasadanie pléna
ústredného výboru Komunistickej strany Československa...
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Predpokladali sme, že po prijatí novembrovej rezolúcie(1) dôjde ku zjednoteniu
na pozitívnej práci i k izolácii extrémov a k urýchleniu konsolidácie. Aj keď sa dosiahli
niektoré výsledky pri uskutočňovaní pozitívnych úloh pojanuárovej politiky, politická
situácia sa však nezmenila. Vzhľadom na príčiny tohto stavu, podľa môjho názoru,
nemohlo by v žiadnom prípade ísť o to, robiť predovšetkým obrat v politickej línii,
vytýčenej v uzneseniach ústredného výboru Komunistickej stany Československa, ale
o pokračovanie jej plnenia.
Novembrová rezolúcia je a zostáva v plnom rozsahu základným programovým
dokumentom strany do budúceho zjazdu. Musí však dôjsť ku skutočnému obratu v praxi
pri jej uskutočňovaní. Podmienkou k tomu je práca na upevňovaní ideovej akčnej
jednoty strany, jej akcieschopnosti, odstránenie príčin permanentného napätia v krajine,
čo predovšetkým znamená znemožniť pôsobenie všetkých protisocialistických
a pravicovooportunistických síl a hlavne zvýšiť úsilie ku zjednoteniu strany a spoločnosti
na pozitívnych úlohách ďalšieho socialistického vývoja. Zodpovedá princípom a najlepšej
tradícii strany, aby sme veci začali riešiť od vedenia. Upevniť ideovo a akčne zjednotiť
stranícke vedenie, to je dnes podľa môjho názoru, rozhodujúce. Len tak bude možné
prekonať doterajší stav, kedy dochádzalo k nedostatkom pri zabezpečovaní uznesení
ústredného výboru ako po línii sekretariátu a tajomníkov ústredného výboru, tak i po
línii komunistov v štátnych orgánoch. Som si vedomý, že aj ja ako prvý tajomník
ústredného výboru mám kľúčový podiel na práci orgánov pri tvorbe a pri uskutočňovaní
politiky strany, a to nielen za jej klady, ale i nedostatky.
Po porade a na základe rokovaní členov výkonného výboru a potom
i predsedníctva ústredného výboru predstupujem preto pred plénum ÚV KSČS(2)
s prosbou, aby som bol uvoľnený z funkcie prvého tajomníka ústredného výboru strany.
Došli sme spoločne k záveru, že nehľadiac na nesporné pozitívne kroky v rozvíjaní
politiky strany v pojanuárovom období sa ústredný výbor Komunistickej strany
Československa, jeho predsedníctvo neobišli pri prekonávaní veľkého množstva
v priebehu mnohých rokov nahromadených problémov bez nedostatkov, na ktorých aj ja
mám svoj podiel. Objektívnejšie istotne bude možné túto prácu, teda aj moju, zhodnotiť
až s odstupom času. Zo správ orgánov, pojanuárových plén ústredného výboru i práce
predsedníctva ústredného výboru sú zrejmé naše kolektívne kroky, ktoré odrážajú naše
hodnotenia, analýzy a závery.
Dnes sme v situácii, kedy musíme dosiahnuť obrat v realizácii úloh, prijatých
uznesení a pri uskutočňovaní politiky strany. Musíme ďalej upevňovať postup strany na
báze novembrovej rezolúcie a prehlásenia predsedníctva z 2. 4. t.r., prekonať pôsobenie
extrémnych síl strane i v spoločnosti a tak vytvoriť podmienky pre pozitívnu prácu
v duchu pojanuárovej politiky, ku ktorej sa hlási drvivá väčšina členov strany a našej
spoločnosti. Chcem sa aj naďalej podieľať v službách strany na rozvoji tejto politiky a na
prekonávaní ťažkostí, ktoré jej stoja v ceste.“
(1)

(2)

Rezolúcia novembrového zasadania ÚV KSČS v roku 1968, ktorá stranu a spoločnosť
orientovala na konsolidáciu spoločnosti v duchu moskovských dohôd z augusta 1968,
zaisťujúcich návrat KSČS a spoločnosti do predjanuárových podmienok.
V texte v češtine ÚV KSČ

Citované podľa: Protokol dubnového pléna ÚV KSČ, SÚA Praha, Materiály ve spracování
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48. Slovák v Amerike

12. 10. 1969

Americkí Slováci veľmi pozorne sledovali politický vývoj v Česko-Slovensku
i Slovensku počas celých rokov 1968-69. Svoje postoje upresňovali aj na oslavách
najvýznamnejšieho slovenského týždenníku Slovák v Amerike(1), založenom v roku 1889,
konanom v hoteli Americana v New Yorku 12. októbra 1969 i v čase nasledujúcom.
Uverejňujeme niekoľko dokumentov: a, prejav Mikuláša Šprinca (1914-1986), rodáka
z Krompách, okr. Špišská Nové Ves - člena redakčnej rady Slováka v Amerike, blahoželanie
jeho bratského časopisu Kanadský Slovák, stručne nám približujúce históriu tohto časopisu
a článok Františka Vnuka (*1926), rodáka z Červeného Hrádku, okr. Zlaté Moravce, člena
redakčnej rady Slováka v Amerike, Husák postavil záujmy strany nad záujmy národa,
hodnotiaci situáciu na Slovensku)
1,
dr. Mikuláš Šprinc: Slovenský národ, jeho duch a jeho slovo
„...Oslava je uvedomelá radosť, ktorá vie prečo sa raduje a vie, prečo sa
oslavuje. Kto sa nám teda bude čudovať, keď vedome a hrdo oslavujeme život
slovenského slova a slovenského ducha? Nech je teda osemdesiatka Slováka v Amerike
príležitosťou na čistý výron našej vospolnej radosti a oslavy. Dante kdesi hovorí, že
najsmutnejšia vec je spomínať v časoch skrúšených na dni radosti...
A môže to znieť paradoxne, ale boli časy v slovenských dejinách, že zo
zahraničných slovenských vatier naberal aj národ pod Tatrami ohňa a nádeje vo
svojich bezvýsledných bojoch za s v o j u česť a slobodu. A to je skutočnosť, ktorá sa
nedá vyčíslovať, ktorú vari ani nemožno presne definovať; a n e m o ž n o presne
stanoviť, kde začína a kde končí...
Tým pokoreným u nás doma, tým roztrateným našim bratom a sestrám po
šírych končinách sveta z tejto nádhernej oslavy odkazujeme, privolávame cez všetky
diaľky ako hlboký výraz našej osudovej spolupatričnosti, našej nezlomenej národnej
hrdosti a našich živých nádejí:
A sláva, sláva vyzváňa,
Tá naša, osobitná, slovenská;
Dni plynú v kŕčoch storakých,
No z ohňa skúšok rodí sa
Ta naša pieseň, naša, milovaná:
Vzkriesená nádej slovenského rána.“
(1)

Na založení prvého slovenského časopisu v USA sa spolupodieľali Ján Slovenský
(1856-1900) a Július Wolf (1859-1936), rodáci z Krompách., keď začali vydávať
Amerikánsko-slovenské noviny (Amerikanszko-szlovenske Novini), písané
maďarským pravopisom a v šarišskom nárečí. Po problémoch predali svoj časopis
Petrovi Víťazoslavovi Rovniankovi (1867- 1933), rodákovi z v Dolného Hričova, okr.
Trenčín, ktorý ich už pod názvom Slovák v Amerike zmenil v najpredávanejšie
slovenské periodikum na svete. Podrobnejšiu informáciu nájdete v dokumente
„Premena Amerikánsko-slovenských novín na denník 1901“ kapitoly Slnko v tme. Už
roku 1891 začalo vychádzať ďalšie slovenské periodikum Jednota, roku 1910 Národné
noviny, roku 1911 Slovenský katolícky Sokol.
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Citované podľa.: Šprinc, M.: Slovenský národ, jeho duch a jeho slovo, Slovák v Amerike, roč. LXXIX, 22. 10
1969, s. 1 a 6.

2,
„...Za 80 ROKOV SLOVÁK V AMERIKE prihováral sa Slovači v slovenskej reči
a v slovenskom duchu. Vzpružoval, volal do práce, budil driemajúcich, posiloval
slabých, utužoval nadšených národných pracovníkov...
Po mecenášovi slovenskej kultúry, dr. J. J. Lachovi,(1) pritúlil SLOVÁKA
V AMERIKE – dnes už blahej pamäti – Filip Hrobák(2) a po ňom Dr. Jozef Paučo(3)
ktorý je dnes jeho hlavným vydavateľom a hlavným redaktorom. Jemu a jeho obetavým
spolupracovníkom patrí uznanie za to, že tento najstarší časopis na pôde nového sveta
oslávil 75 rokov, prebil sa cez ťažké roky a dnes v nádeji na STOVKU oslavuje
OSEMDESIATKU dejstvovania.“
(1)
(2)
(3)

Ján J. Lach tiež John J. Lach (1894 - 1960), narodený v Hibernii, New Jersey, USA
Filip Anton Hrobák (1904 -1964), narodený v Clevelande, Illinois,USA
Jozef Paučo (1914 - 1975), rodák z Píly, okr. Pezinok

Citované podľa.: Šprinc, M.: Slovenský národ, jeho duch a jeho slovo, Slovák v Amerike, roč. LXXIX, 22. 10
1969, s. 1 a 6.
3,

František Vnuk: Husák postavil záujmy strany nad záujmy národa
„Dvojdňové plenárne zasadanie Ústredného výboru KSČ-S (25.-26. septembra
1969) sa zakončilo ... záverečným prejavom prvého tajomníka strany Dr. G. Husáka.
Jeho prejav zverejnili dňa 10. októbra 1969 a hneď spôsobil veľké vzrušenie nielen
doma, ale aj v cudzine. Dve veci, ktoré sa najviac vyzdvihovali v zahraničí, boli:
Husákovo ostré vystúpenie proti Dubčekovi a Husákovo ubezpečovanie, že politické
čistky nebudú mať za následok fyzickú likvidáciu „pravičiarskych oportunistov“...
Huskov útok na Dubčeka nebol v podstate ničím novým. Vedelo sa už pred
augustom, že Husák žiarli na Dubčekovu popularitu a má veľmi nízku mienku
o Dubčekovi ako politikovi...
Pod jeho vedením sa strana zbavuje tých činiteľov, čo chceli dať socializmu ľudskú
tvár.
Vlaňajší „Akčný program“ strany, ktorý mal preklenúť obrovskú priepasť
medzi vládnucimi a ovládanými, spomína sa s takou frekvenciou, ako štránok v dome
obesenca...
Je typické pre Husáka, že formuluje veci tak, akoby sa krivda diala len jemu
a jeho okruhu a akoby tú krivdu páchal Dubček a jeho spolupracovníci.
Z celej veci sa vytratí akýkoľvek ohľad na národ. Ani len zmienky o tom, že je tu
hlas ľudu a bolo by hádam treba ho vypočuť. Túžby národa, jeho postoj k situácii, do
ktorej ho doviedlo Husákovo vedenie, sú bezcitne odsunuté do úzadia.
Husák vyhlasuje: „Ja verím v silu našej strany, verím v to zdravé jadro väčšiny
čestných komunistov“, ale nikde nemá odvahu oprieť sa o zdravé jadro národa. Zase
záujmy národa sa dostali na posledné miesto. Je to smutné zistenie, ale ľuďom sa aspoň
otvoria oči...“
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Citované podľa.: Vnuk, F.: Husák postavil záujmy strany nad záujmy národa, Slovák v Amerike, roč. LXXIX, 5.
11 1969, s. 3.

49. Svetový kongres Slovákov

21. júna 1970

V čase postupujúcej normalizácie v ČSSR sa v dňoch 19.- 21. júna 1970 v New Yorku
stretli zástupcovia slovenských organizácií z 12 štátov, aby prerokovali možnosti vytvorenia
jednotnej organizácie, ktorá by spojovala všetkých v cudzine žijúcich Slovákov.(1) Tým bol
položený základný kameň organizácie, ktorú poznáme ako Svetový kongres Slovákov.
„D E K L A R Á C I A
prijatá na prípravnom Svetovom kongrese Slovákov, konanom v New Yorku
v dňoch 19. – 21. júna 1970.
Predstavitelia slovenských organizácií vo svete, ako aj jednotlivci slovenského
pôvodu z USA, Kanady, Austrálie, Švajčiarska, Talianska, Rakúska, Švédska,, Anglicka,
Argentíny, Nemecka, Španielska a Chile, zídení v New Yorku, aby vytvorili predpoklady
pre založenie vrcholnej svetovej národnej ustanovizne Slovákov, vyhlasujú:
Zmyslom slovenských dejín je zápas o národnú slobodu a sebauplatnenie.
Dosahovanie tohto cieľa sa neobišlo bez prekážok, bez práce a boja mnohých generácií
a vyžiadalo premnoho obetí. Aj teraz, keď slovenský národ nemôže voľne rozhodovať
o svojom osude, veľké obety musia prinášať všetky časti národa. Slováci, žijúci vo svete,
z ktorých mnohí sa narodili na Americkom kontinente a inde, považujú si za mravnú
povinnosť zjednotiť sa v práci za prirodzené práva slovenského národa, za jeho úplnú
slobodu a samostatné určovanie svojich osudov, a pokladajú si za svoju povinnosť
a poslanie, podať svetu pravdivý obraz o živote a národných snahách slovenského
národa po slobodnom a demokratickom živote. Dnes cítime túto povinnosť tým hlbšie,
že na Slovensku sa znovu nanucuje režim, ktorý sa protiví slovenským tradíciám a že
Slovensko je okupované cudzo veľmocou.
Vychádzajúc z týchto predpokladov:
hlásime sa k tým tradičným hodnotám slovenských dejín, z ktorých sa náš
národ zrodil, ktorými sa udržiaval a začlenil do západnej civilizácie
a medzi kultúrne národy;
vyhlasujeme, že slovenská otázka je otázkou medzinárodnou, preto
žiadame pre slovenský národ medzinárodnú spravodlivosť vyjadrenú
plnou demokratickou štátnosťou;
staviame sa kladne k integračnému procesu v Európe a žiadame, aby sa
slovenský národ mohol slobodne a bezprostredne zúčastniť na tomto
procese;
úprimne si želáme, aby sa situácia v Strednej a Východnou Európe
vyvinula tak, že by nebola na prekážku pri nadväzovaní a udržiavaní
kultúrnych stykov medzi Slovenskom a Slovákmi vo svete, čo dnešný stav
už vôbec, alebo len v obmedzenej miere dovoľuje.
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Na podporu všetkých týchto snažení odporúčame vytvoriť trvalú ustanovizeň –
Svetový kongres Slovákov – ktorého nositeľom musí byť bratskosť a vzájomná úcta.
Konfesionálna príslušnosť, alebo stranícko-politické smery, pokiaľ sú v súlade
s demokraciou a vyššie uvedenými zásadami nebudú nikomu na prekážku pri práci
a členstve v tejto ustanovizni. Jej ciele budú a musia byť usmerňované a jej konanie
bude ovládané demokratickými princípmi.
Usiľujeme sa o to, aby Svetový kongres Slovákov:
vystupoval na svetových vedeckých, kultúrnych, náboženských, alebo
politických fórach ako reprezentačný orgán slovenských členských
ustanovizní s právom zastupovať slovenské národné záujmy v rozsahu
vymedzenom svojimi stanovami a organizačnými normami;
aby sa staral medzi Slovákmi vo svete o prehĺbenie ducha jednoty
a koordinoval národné podujatia pomocou trvalých stykov s členskými
organizáciami, prostredníctvom ústredného sekretariátu, kontinentálnych
sekretariátov, komisií a vydavateľsko-informačnej činnosti.
V nádeji, že takto splníme svoju úlohu, dovolávame sa priazne celého národa
a prosíme o požehnanie Všemohúceho Boha.
Dané v New Yorku 21. júna 1970.
Andrej G. Grutka, D.D., v. r. predseda(2)
Štefan B. Roman, KCSG, LL.D., v. r. podpredseda.“(3)
(1)

(2)
(3)

Zasadanie zvolala Slovenská liga v Amerike - E.J. Behunčík (1912-1994ä narodený v
Bridgeporte, Connecticut, USA), Kanadská slovenská liga (J. Dvorský 1932-2010,
Astoria, N.Y. USA), Národný slovenský spolok (J.H. Pankuch), slovenskí biskupi
(A.G. Grutka, P. Hnilica (1921-2006, rodák z Uňatína, okr. Krupina, M. Rusnák), opát
J. Kovál a Štefan B. Roman na zasadaní v Toronte 10. februára 1970.
Biskup Andrej (Andrew) Gregor Grutka (1908-1993), narodený v Joliet USA
Veľkopriemysleník, zakladateľ a dlhoročný predseda SKS Štefan Boleslav Roman
(1921-1988), rodák z Veľkého Ruskova, dnes Nový Ruskov, okr. Trebišov,

Citované podľa: Kirschbaum, J.M.: Desať rokov činnosti SKS,, Vydal Svetový kongres Slovákov, Toronto
1981, ss. 40- 41.

50. Ústavný zákon 125/1970 Zb.

20. 12. 1970

Na decembrovom pléne ÚV KSČS roku 1970, ktorý organizoval prípravu XIV. zjazdu
KSČ, boli učinené kroky k posilneniu postavenia jednotného vedenia štátu a federálnej vlády,
najmä v ekonomickej oblasti, na úkor národných republík. Tieto zmeny realizoval ústavný
zákon č. 125/1970 Zb. z 20. decembra 1970. Najväčšie zmeny zaznamenali články 4, 5, 10, 12,
14, 15, 17 a 29, novo bol zaradený článok 28 a.
„125

443

Ústavný zákon
zo dňa 20. decembra 1970
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1969 Zb. o československej federácii
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na
tomto ústavnom zákone:
Čl. 1.
Ústavný zákon o československej federácii sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. 4 znie:
“(1) Hospodárstvo Československej socialistickej republiky je jednotné a rozvíja
sa na základe socialistickej hospodárskej sústavy.
(2) Český a slovenský národ spájajú v československej federácii svoje úsilie v
záujme intenzívneho rozvoja socialistického hospodárstva. Československá socialistická
republika, Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika hospodária
s vytvoreným spoločenským produktom v súlade s národohospodárskymi plánmi
Československej socialistickej republiky. Hospodárstvo Československej socialistickej
republiky sa rozvíja vo vzájomnej spolupráci a za pomoci oboch národov a všetkých
národností Československej socialistickej republiky.
(3) V jednotnom plánovanom hospodárstve Československej socialistickej
republiky sa uplatňujú jednotná úprava socialistického spoločenského vlastníctva,
jednotná mena, jednotná hospodárska politika, jednotná sústava riadenia a jednotná
politika zamestnanosti a rozmiestňovania pracovných síl.
(4) Orgány Československej socialistickej republiky zabezpečujú spoločné
potreby a záujmy českého a slovenského národa i všetkých národností; riadia orgány i
organizácie v odvetviach spravovaných v jej pôsobnosti. Orgány Československej
socialistickej republiky vykonávajú pôsobnosť vo veciach správy národného majetku v
odvetviach, ktoré riadia. Úlohou orgánov Československej socialistickej republiky je
predovšetkým plánovite zabezpečovať optimálne zameranie hospodárskeho rozvoja,
rozvíjať hospodárske styky so zahraničím a vytvárať jednotné podmienky pre
pôsobenie sústavy plánovitého riadenia; na ten účel ovplyvňovať vzťahy vznikajúce pri
rozdeľovaní spoločenského produktu a národného dôchodku a podporovať pokrokové
formy integrácie socialistických organizácií. Významnou úlohou Československej
socialistickej republiky je vyrovnávanie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi
Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou, najmä
vytváraním rovnakých podmienok a možností pre tvorbu a užitie národného dôchodku.
(5) Orgány Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky
riadia orgány a organizácie, ktoré pracujú v odvetviach spravovaných v pôsobnosti
týchto republík; pokiaľ činnosť týchto orgánov a organizácií zasahuje do druhej
republiky, robia tak koordinovane s jej orgánmi. Orgány Českej socialistickej republiky
a Slovenskej socialistickej republiky vykonávajú pôsobnosť vo veciach správy
národného majetku v odvetviach, ktoré riadia.“
2. Čl. 5 znie:
“(1) Československé štátne občianstvo je jednotné.
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(2) Každý československý štátny občan má na celom území Československej
socialistickej republiky rovnaké práva a rovnaké povinnosti.
(3) Každý československý štátny občan je zároveň občanom Českej socialistickej
republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky.
(4) Nadobúdanie a stratu československého štátneho občianstva upravuje zákon
Federálneho zhromaždenia...“
Citované podľa: Chovanec, J., Trella, R.: Dokumenty o československej federácii, Obzor, Bratislava 1972, ss.
118-120.

51. XIV. zjazd KSČS

25.-29. 5. 1971

XIV. zjazd KSČ na jednej strane deklaroval ukončenie normalizačného obdobia, ktoré
však vo viacerých oblastiach, najmä v oblasti kultúry, pokračovalo naďalej, na strane druhej
orientoval spoločnosť na ekonomické vyrovnávanie úrovne Slovenska a českých krajín,
vychádzajúc z modelu jednotnej česko-slovenskej ekonomiky, stále viac riadenej z centra.
Hlavný referát na zjazde predniesol G. Husák.
„...Za hlavný cieľ hospodárskeho programu Komunistickej strany
Československa na najbližších päť rokov určuje návrh smerníc XIV. zjazdu k piatemu
päťročnému plánu(1) zabezpečiť ďalší rast životnej úrovne obyvateľstva v súlade so
socialistickým spôsobom života, dosiahnuť vyššie uspokojovanie potrieb a ďalšie
upevnenie sociálnych istôt pracujúcich. Dosiahnuť tieto ciele môžeme len vtedy, keď
zabezpečíme podstatné zvýšenie efektívnosti spoločenskej výroby.
Podiel Slovenska na tvorbe národného dôchodku ČSSR sa má zvýšiť z 26,9
percenta v roku 1970 na 28,4 percenta koncom päťročnice. Spoločenský produkt SSR
má vzrásť zhruba o 40 percent (v ČSR o 25 percent), objem priemyselnej výroby sa má
zvýšiť na Slovensku o 57 percent, v ČSR o 29 percent. Aby sme mohli kryť rastúce
potreby vo výžive obyvateľstva, má sa hrubá poľnohospodárska výroba zvýšiť o 14,8
percenta, trhová produktivita o 23 percenta.
V ekonomickom vyrovnávaní Slovenska na úroveň ČSR nepôjde len o
vyrovnávanie materiálnej a sociálnej úrovne oboch národov, ale o taký rozvoj
Slovenska, ktorým sa zvýši jeho prínos pre rozvoj celej Československej republiky a
prispeje aj k rozšíreniu integračných vzťahov ČSSR s inými socialistickými krajinami...
Vzostup ekonomiky na Slovensku môžeme zabezpečiť len tak, keď sa pri
stanovení ďalšieho rozvoja bude dôsledne vychádzať z potrieb a možností jednotnej
československej ekonomiky, z potrieb a možností jej účelného a efektívneho zapojenia
do medzinárodnej socialistickej hospodárskej integrácie...“
(1)

1971-1975.

Citované podľa: XIV. zjazd Komunistickej strany Československa, Praha 25-29. mája 1971, Pravda, Bratislava
1971, ss.26-27.
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52. Rezolúcia Svetového kongresu Slovákov

19. 6. 1971

Svetový kongres Slovákov oficiálne vznikol na svojom prvom zasadaní – Generálnom
zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo v Toronte (Kanada) v dňoch 17.- 21. júna 1971. Zatiaľ čo
na prvom zasadaní slovenských delegátov v New Yorku v júni 1970 boli prijaté hlavné zásady
novo sa ustanovujúcej organizácie, torontské zhromaždenie prijalo svoje organizačné formy
SKS a stanovilo hlavne programové ciele. Tie sa upresňovali na ďalších Generálnych
zhromaždeniach SKS.(1)
„1. Politické pomery, ktoré prevládali za minulých 150 rokov v Strednej Európe
nás presvedčujú, že teritoriálne vymedzené štátoprávne útvary, ktoré sa zhora vnútili
tamojším národom, ako aj mocenské ideológie, ktoré sa v 20. storočí usilovali alebo
usilujú o politické a hospodárske ovládanie tohto priestoru, boli, a sú popretím
demokratického princípu v medzinárodných vzťahoch. Preto Svetový kongres Slovákov
vidí účelnú reorganizáciu Strednej Európy jedine v uplatnení etnického princípu
s úplným vylúčením vonkajších vplyvov a pripustením takých odchyliek, ktoré diktuje
historická spravodlivosť.
2. Slovensko je od vekou zemepisnou, historickou, etnografickou a kultúrnou
individualitou, ktorá sa zjavne odlišuje od všetkých ostatných susedných krajín. Preto sa
Svetový kongres Slovákov vynasnaží, aby Slovensko v budúcom usporiadaní politických
pomerov v Strednej Európe, malo úplnú slobodu dosiahnuť vlastnú štátnosť tak, ako
iné národy.
3. Svetový kongres Slovákov, ako vrcholová organizácia Slovákov v slobodnom
svete, pokladá si za prirodzené právo a povinnosť reprezentovať Slovensko a slovenský
národ vo všetkých organizáciách a hnutiach, ktoré pracujú za reorganizáciu Strednej
Európy. Preto popiera, a bude popierať či skupinkám alebo jednotlivcom iných
národností, právo vystupovať v akejkoľvek úlohe v mene Slovenska a Slovákov.(2)
V dôsledku toho Svetový kongres Slovákov je rozhodnutý vhodnými
prostriedkami čeliť všetkým snahám, ktoré by už teraz chceli pre Slovensko nastoliť
také politické integrácie, v akých slovenský národ by nebol rovnoprávnym partnerom,
ale len podružným činiteľom.
4. Svetový kongres Slovákov je ochotný spolupracovať so všetkými inonárodnými
organizáciami a skupinami, ktorých činnosť sa zakladá na tomto programe. Menovite
Svetový kongres Slovákov sa zúčastní na všetkých kongresoch, konferenciách
a diskusiách a prispeje článkami i finančne k publikáciám, ktoré budú propagovať
a uplatňovať tento cieľ.
5. Svetový kongres Slovákov bude o svojom programe informovať Organizáciu
Spojených národov, ako aj vlády slobodného sveta vlastnými publikáciami
a memorandami.
Toronto, 19. júna 1971
Š. B. Roman, predseda
D. Tóth, generálny tajomník“(2)
(1)

Na newyorské Generálne zhromaždenia naviazali ďalšie – Chicago (1973), Rím
(1975), Washington, D.C. (1978), Toronto (1981), New York (1984), Toronto (1987)
a Toronto (1990). Tohto sa už osobne zúčastnili A. Dubček (vo funkcii predsedu FZ),
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(2)

Milan Čič (predseda vlády SR) a R. Schuster (predseda SNR, neskorší prezident SR),
o ktorých sa zmienime v poslednej kapitole. Na zhromaždení došlo k rozkolu, pričom
prevážna väčšina osobností SKS chcela činnosť tejto organizácii ukončiť vzhľadom na
spoločenské zmeny, ku ktorým došlo po novembri 1989 a zvýraznenie postavenia
Slovenska v rámci ČSFR, zatiaľ čo väčšina delegátov hodlala v jej činnosti
pokračovať až do získania úplnej štátnej nezávislosti Slovenska. Výsledkom bola
demisia stávajúcich funkcionárov, ktorá spoločenské postavenie a politický vplyv SKS
výrazne oslabila.
Dušan Tóth (*1938), rodák z Modry, okr. Pezinok

Citované podľa: Kirschbaum, J.M.: Desať rokov činnosti SKS,, Vydal Svetový kongres Slovákov, Toronto 1981,
ss. 54- 55.

53. Zjazd KSS

25.-27. 3. 1976

Roky 1971-1976 sa vyznačovali pomernou stabilitou v medzinárodnej i medzinárodnoekonomickej oblasti, čo sa odrazilo vo vývoji ekonomiky ČSSR i konkrétne Slovenska. Túto
skutočnosť konštatoval XV. zjazd KSČS i zjazd KSS, ktorý sa konal krátko pred ním. Referát
na zjazde KSS predniesol prvý tajomník ÚV KSS Jozef Lenárt (1923-2004), rodák z Liptovskej
Porúbky, okr. Liptovský Mikuláš. Na rokovaní oboch zjazdov sa neprejavila iniciatíva A.
Dubčeka a ostatných komunistov, vylúčených pred XIV. zjazdom KSČS zo strany,
formulovaných v listoch štátnym a straníckym inštitúciám v rokoch 1974-1975.
„...Základné ciele piatej päťročnice sme aj v Slovenskej socialistickej republike
splnili a v niektorých smeroch i prekročili. Postúpili sme v progresívnych štrukturálnych
premenách národného hospodárstva a vo zvyšovaní úrovne spoločenskej výroby...
Spoločenský produkt na Slovensku vzrástol v roku 1975 oproti roku 1970 zhruba
o 41 % pri plánovaných 38,5 %. Obzvlášť významná je skutočnosť, že sa zvýšil podiel
priemyslu, ktorého hrubá výroba vzrástla o 55 %... Najrýchlejšie sa rozvíjali odvetvia
strojárenstva a chémie, ktoré sa na prírastku priemyselnej výroby zúčastnili vyše 50 %,
čím sme splnili jednu z významných úloh zjazdu. Pritom osobitne chceme vyzdvihnúť,
že štrukturálne zmeny v strojárstve, hutníctve, chemickom a spotrebnom priemysle sa
začali uskutočňovať na báze rozvojových nosných programov, čo vytvára predpoklady
pre vyššiu efektívnosť.
Významné úspechy sme dosiahli v rozvoji poľnohospodárstva a výživy. Aj pri
značných výkyvoch v rastlinnej výrobe v dôsledku rozdielnych klimatických podmienok
zvýšila sa oproti roku 1970 hrubá poľnohospodárska výroba na Slovensku o 16,3 % a
trhová produkcia do štátnych fondov o 43 %...
Splnením vytýčených cieľov zvýšil sa v piatej päťročnici podiel priemyslu SSR na
celoštátnej priemyslovej výrobe z 23,8 % na 26,6 %, podiel hrubej poľnohospodárskej
výroby z 32,1 % na 32,7 % a objem stavebných prác z 32,5 % na 43 %.
O vzraste podielu SSR na ekonomickom potenciáli a efektívnosti hospodárskeho
rozvoja nášho štátu svedčí fakt, že sa na Slovensku z celoštátneho prírastku realizovalo v
priemyselnej výrobe viac ako 34 %, v hrubej poľnohospodárskej produkcii 37,5 % a v
stavebnej výrobe 37 %.“(1)
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(1)

Na základe týchto údajov G. Husák na zasadaní XV. zjazdu KSČS 12. 4. 1976
uviedol: “XV. zjazd Komunistickej strany Československa môže zodpovedne a s
hrdosťou konštatovať, že veľké rozdiely v podmienkach hospodárskeho, politického a
kultúrneho života našich národov a jednotlivých oblastí štátu sa prekonali.“

Citované podľa: Zjazd Komunistickej strany Slovenska, 25.-27. marca 1976, Pravda, Bratislava 1976, ss. 6, 1213.

54. Konštitúcia Qui divine pápeža Pavla VI

30. 12. 1977

V roku 1977 došlo v štruktúre cirkevných organizácií na Slovensku ku zásadnej zmene.
Trnavská apoštolská administratúra bola povýšená na stupeň diecézy a metropolitné sídlo.
„Pavol, biskup, sluha sluhov Božích. Na večnú pamiatku!
My, ktorí sme podľa úmyslu Božieho podobne ako sv. Peter apoštol (porov. Jn
21,15-17) predstavený celému stádu veriacich, aby sme múdrym vedením priviedli
nasledovníkov Krista do šťastnej a nesmrteľnej vlasti, celým snažením, zmýšľaním a
starostlivosťou venujeme sa tomu, aby táto cesta bola pre veriacich istejšou,
bezpečnejšou a ľahšou.
Keďže ctihodní bratia slovenskí biskupi spolu s kňazmi a so svojimi veriacimi
žiadali od Svätej Stolice, aby sa niektoré cirkevné hranice vhodnejšie stanovili, a to pre
dobro ľudí. My sme schválili to, čo títo ctihodní biskupi predložili a na základe našej
apoštolskej právomoci sme rozhodli:
Apoštolskú administratúru trnavskú povyšujeme na stupeň diecézy a zároveň ju
vyzdvihujeme na hodnosť metropolitného sídla s udelením obvyklých privilégií; jemu
ako sufragánne diecézy podriaďujeme diecézu nitriansku, banskobystrickú a spišskú,
ktoré boli doteraz priamo podriadené Svätej Stolici, ďalej diecézu košickú a rožňavskú.
Biskupi sufragáni týchto diecéz podliehajú trnavskému arcibiskupovi podľa právnych
noriem. Stanovujeme tiež, aby ordinár prešovskej aparchie byzantského rítu, priamo
podliehajúci Svätej Stolici, zúčastňoval sa na pastoračných prácach novej trnavskej
provincie.
Konečné vykonanie týchto ustanovení zverujeme nášmu ctihodnému bratovi
Františkovi, Svätej Rímskej Cirkvi kardinálovi Tomáškovi, alebo tomu, koho by on
poveril a všetkými právami splnomocnil, ktorý po vykonaní vecí má vyhotoviť
dokumenty a vieryhodné odpisy poslať na Posvätnú Kongregáciu pre biskupov.
Akákoľvek iná mienka sa nepripúšťa.
JEAN KARD. VILLOT
štátny tajomník
SEBASTIANO KARD. BAGGIO
prefekt Posv. kongregácie pre biskupov
GUISEPPE DEL TON
apošt. protonotár
MARCELO ROSSETTI
apošt. Protonotár“
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Citované podľa: Votrončík,E.: Od slovienskej liturgie ku slovenskej provincii, UK, Bratislava 1992.

55. Konštitúcia Praescriptionum sacrosancti pápeža Pavla VI.
30. 12. 1977
V náväznosti na Konštitúciu Qui divine, vydal pápež Pavol VI. ešte v ten istý deň
ďalšiu konštitúciu, ktorá vyčleňovala farnosti do diecéz na území Slovenska. Obe konštitúcie
vytvárali priaznivejšie organizačné podmienky pre rozvoj katolíckej cirkvi na Slovensku.
„Pavol, biskup, sluha sluhov Božích. Na večnú pamiatku.
Majúc na zreteli predpisy posvätného Druhého vatikánskeho všeobecného
snemu, najmä tie, ktoré sleduje dekrét Christus Dominus, kde čítame: nech sa čím skôr
múdro usporiadajú hranice diecéz (č. 22) a tiež nech sa berie zreteľ, ak je to potrebné, aj
na štátne hranice a na osobitné okolnosti osôb a miest (tamtiež, č. 23), je vhodné tieto
premúdre nariadenia koncilu prispôsobiť podmienkam cirkvi v Československej
socialistickej republike na úžitok ako ľudu, tak posvätných pastierov tohto štátu.
Keďže chceme, aby nijaká časť územia ČSSR nepodliehala právomoci biskupa
sídliaceho mimo tohto územia a ani nijaké cirkevné územie so sídlom v republike sa
nerozprestieralo za hranice tohto teritória, preto rozhodujeme takto: Dve časti
arcidiecézy vratislavskej ležiacej na štátnom území Československej socialistickej
republiky, zvané Český Tešín a Jeseníky, sa oddelili od onej arcidiecézy a navždy sa
pripájajú k olomouckej arcidiecéze. Územie trnavskej apoštolskej administratúry sa
oddeľuje od arcidiecézy ostrihomskej a vytvára sa arcidiecéza, ako sa to ustanovuje
inými apoštolskými dnes danými. Tri farnosti diecézy Gyór (rábskej), ležiace na území
SSR, ktoré dosiaľ spravoval ordinár trnavskej apoštolskej administratúry, sa navždy
pripájajú k arcidiecéze trnavskej. Takisto dve farnosti patriace opátstvu sv. Martina na
hore Panónia a ležiace na území SSR oddeľujú sa od onoho opátstva a pripájajú sa k
arcidiecéze trnavskej. Ďalej trinásť farností diecézy satmárskej, ktoré sa nachádzajú na
území SSR, od onej diecézy oddelené, sa pripájajú k diecéze košickej. Konečne košická a
rožňavská diecéza sa oddeľujú od cirkevnej provincie jágerskej a navždy sa pripájajú k
dnes založenej provincii trnavskej. Avšak časti týchto diecéz, ktoré ležia na území
Maďarskej ľudovej republiky, nech sa správajú ako doteraz, dokiaľ sa definitívne
nerozhodne.
Dokumenty však a spisy, ktoré sa týkajú území, o ktorých bola reč, ďalej
dokumenty týkajúce sa veriacich a hmotných statkov, nech čím skôr pošle kúria, ktorá
ich dosiaľ spravovala, kúrii, ku ktorej sa teraz pripojili. To, čo sme nariadili, nech
vykoná náš ctihodný brat František Svätej Rímskej Cirkvi kardinál Tomášek, alebo ten,
koho by on poveril a potrebnými fakultami splnomocnil. On po vykonaní nariadeného
vyhotoví o tom dokumenty, ktorých vieryhodné odpisy čím skôr pošle Posvätnej
Kongregácii pre biskupov.
JEAN KARD. VILLOT
štátny tajomník
SEBASTIANO KARD. BAGGIO
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prefekt Posv. kongregácie pre biskupov
GUISEPPE DEL TON
apošt. protonotár
MARCELO ROSSETTI
apošt. Protonotár“
Citované podľa: Votrončík, E.: Od slovienskej liturgie ku slovenskej provincii, UK, Bratislava 1992.

56. D. Tatarka: Boží štát

1979

V rokoch 1974-1975 poslal A. Dubček a ďalší disidenti listy ÚV KSČS, v ktorých
požadovali návrat k hodnotám roku 1968. V ďalšom období sa odmlčali. Na ich miesto
nastúpil spisovateľ Dominik Tatarka (1913-1989), rodák z Drieňovej, dnes Plevník-Drienové,
okr. Považská Bystrica, a historik Ján Mlynárik(*1933), rodák z Fiľakova, okr. Lučenec,
píšuci pod pseudonymom Danubius, ktorých state sa najčastejšie objavovali v emigrantskej
literatúre. V roku 1979 publikoval D. Tatarka svoju stať Boží štát v časopise Svědectví.
„Rútim sa do zániku, svojho osobného zániku, voľnosťou volne padajúceho
päťdesiatročného kameňa.(1) Pred konečným pádom pod hladinu jazera naskytla sa mi
ešte možnosť nahlas, verejne vysloviť svoj sen, svoj ideál spoločenského zriadenia,
zriadenia tejto mojej Republiky, aby to bola vnútorne slobodná a spravodlivá republika,
nie odľudštený štátny mechanizmus rozomieľajúci človeka.
Áno, vyslovil som verejne svoj sen, svoju túžbu, svoje skromné želanie, a to je :
Obec božia. To je, obec človeka, obec občana. To je otčina, to je zdedená a zveľaďovaná
kultúra. To nie je vlasť, to nie je územie ovládané vojenskou mocou vladyku,
kmeňového náčelníka, ako to podľa ducha našej slovanskej reči vychodí : vlasť
znamená oblasť vlády, vláda prilieta a odlieta do vlasti, ako píšu noviny. Občan má
svoju domovinu alebo otčinu, svoju Republiku, svoju Tatrániu, svoju Slovenskú zem,
svoju rodnú veľkú mať, svoju obec...
Obec božia je mi obec človečia. Človek podľa svedectva celého svojho vývinu a
napokon podľa posledného svedectva Charty národov je tvorom, ktorý sa vyznačuje, na
rozdiel od ostatných živých tvorov, svedomím, vedením a pamäťou ľudského
spoločenstva a osudu. Nie Boh a či bohovia stvorili človeka k svojmu obrazu, ale ľudia
stvorili si a ešte dnes tvoria si bohov a či Boha na svoj obraz. Obec božia dnes by bola
organizmom, sústavou organizmov, spoločenských buniek slobodných československých
občanov, bola by výrazom ich historického vedomia, ich svedomia, ich humanistických,
národných a všeľudských ambícií...
A my Slováci akú svoju definíciu máme si pripomenúť, aby sme sa v plnej sile
prebudili, rozhýbali? Sme národ citlivý a spravodlivý. Národ, ktorý neutláčal nijaký iný
národ. Sme národ poddaný? Sme národ večne oslobodzovaný?
Áno. Navrhujem - so všetkou skromnosťou - takúto sebanárodnú definíciu : Sme
národ večne oslobodzovaný. Prisahajme si, že si už od nikoho nedáme nahovoriť, že nás
pre naše modré oči, pre našu citnú slovenskú dušu ktosi oslobodzuje. Že konečne trváme
na svojom vlastnom demokratickom, národnom oslobodzovaní. Z poddanstva,
zaostalosti, biedy, z našej národnej izolovanosti neoslobodia nás, hoci mala na to času
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viacej ako dosť, ani hierarchia Cirkve pravej a jedinej, ani hierarchia Strany pravej a
jedinej...
Ideálom či modelom nášho zriadenia je ... vojensko-cirkevná organizácia,
vojensko-ideologická pyramída, postavená na prísnej podriadenosti, subordinácii.
Vrcholom pyramídy stál najvyšší Tajomník prezident, najvyššia hlava duchovnej či
ideologickej moci a štátnej moci, držiteľ najvyššieho štátneho tajomstva, lebo on s
úzkym kruhom predsedníctva, pospájaného do určitej miery i príbuzenstvom, uzavieral
medzinárodné dohody a záväzky, iba on svojim okruhom najvyššieho orgánu mal
prístup na medzinárodné porady za zatvorenými dverami. Vládu, hierarchickú
pyramídu tvorili ideologickí tajomníci, krajskí, okresní, miestni, vykonávatelia
ideologickej, duchovnej a štátnej moci, ľudia rôzneho stupňa moci a rôzneho stupňa
zasvätenosti do štátneho tajomstva ako cirkevná hierarchia, ktorej znakom moci v
našom prípade neboli rúcha, myrty a tiara, ale farba buletínov, farba a teda i rozsah
dôverne distribuovaných informácií...
Dosiaľ v tejto republike vládla pyramída tajomníkov, miestnych, okresných,
krajských tajomníkov, držiteľov moci a štátneho tajomstva na vrcholci pyramídy s
hlavným tajomníkom a prezidentom, držiteľom ideologickej a svetskej moci a štátneho
tajomstva. Táto hierarchia priviedla republiku do stavu všeobecnej chudoby a pasivity.
Dodnes jediná pyramída hierarchie tajomníkov s jediným vrcholom má sa podľa
plánov a či vlastne sľubov rozostaviť vo dve, viac menej rovnaké pyramídy, českú a
slovenskú.(1) Na vrcholci plánovanej slovenskej hierarchickej pyramídy tajomníkov už
dnes vopred postavený Ukrajinec.(2) Kto z nás Slovákov a Čechov, komunistov či
nekomunistov má takúto predestináciu pochopiť, že predstaviteľom v slovenskej krajine
musí sa stať Neslovák a Nečech. Proti takejto predestinácii protestujem. A spytujem sa :
čo sa na vládnom systéme zmení, keď v republike zavládne dvojpyramída tajomníkov?
Slováci čoskoro budú nespokojní ako Česi.
Toto spojenie duchovnej či ideologickej a svetskej moci nazval som tradičným
spôsobom cézaropapizmom.(3) Duchovná moc pre nášho občana znamená ideológiu
jednej strany, ktorá sa o moc nedelí s nijakou inou organizáciou...
Z toho vyplýva iba toľko, že všeobecný štát je neznesiteľný. Omnoho
znesiteľnejšie je keď sa moc jeho moc rozdelí na svetskú a duchovnú. V našom prípade
na svetskú a ideologickú...
Republika ako Obec božia, ako zväzok obcí božích mala by vrchnosť skutočne
volenú, moc čo najviac podelenú, aby tlačila čo najmenej, všetkých rovnako..“
(1)
(2)
(3)

Stať bola napísaná v apríli až máji roku 1968.
Vtedajší prvý tajomník ÚV KSS Vasil Biľak.
Cézaropapizmus bol systém moci v Byzantskej ríši. Išlo o prepletenie cirkevnej a
svetskej moci.

Citované podľa: Tatarka, D.: Obec božia, Svědectví, 1979, ročník 15, č. 59, ss. 521-525.

57. XVI. zjazd KSČ

6. - 10. 4. 1981

Na rozdiel do XIV. a XV. zjazdu KSČS, ktoré vývoju na Slovensku venovali adekvátnu
pozornosť, z materiálov XVI. zjazdu KSČS sa fakticky problematika Slovenska ako celku
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vytratila a bola nahradená oborovým prístupom. Súviselo to s posilovaním úlohy centra,
spojeným s riešením problémov, do ktorých sa česko-slovenská ekonomika v druhej polovici
sedemdesiatych rokov dostala. Preto uvádzame len krátky výsek zo zjazdového uznesenia a
výňatok z diskusného príspevku J. Lenárta (1923-2004), rodáka z Liptovskej Porúbky, okr.
Liptovský Mikuláš.
1,
„...4. V záujme splnenia kľúčových úloh jednotnej československej ekonomiky
orientovať hospodársky rast ČSR a SSR na ešte účinnejšie dosahovanie ďalšieho
proporcionálneho rozvoja československého národného hospodárstva. Vychádzať pritom z
maximálneho využívania prírodných a ekonomických podmienok, z optimálnych
zdrojov a možností, najmä výrobno-technickej základne a prírastku práceschopného
obyvateľstva. Tým dosahovať rýchlejšiu hospodársku dynamiku v Slovenskej
socialistickej republike a zvyšovať jej podiel na tvorbe celoštátnych zdrojov. V obidvoch
republikách venovať prvoradú pozornosť riešeniu kľúčových problémov jednotnej
československej ekonomiky, zvyšovaniu jej exportnej schopnosti a efektívnosti.
Zabezpečovať stanovené výrobné a ťažobné úlohy a celkový rozvoj hlavných
priemyselných aglomerácií, najmä v ťažobných okresoch Severočeského a
Severomoravského kraja. Zabezpečovať ďalší rozvoj hlavného mesta ČSSR Prahy a
hlavného mesta SSR Bratislavy...“(1)
(1)
aj

Hlavné smery hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR na roky 1981-1985. Bod č.
4, druhej časti tohto uznesenia bol fakticky jediným miestom, kde sa zjazd vo svojich
najdôležitejších dokumentoch v ucelenej podobe venoval ako územiu Slovenska, tak
územiu Česka.

Citované podľa: XVI. zjazd KSČ, Praha 6.-10. apríla 1981, Pravda, Bratislava 1981, s. 412.

2,
„...Naším hlavným úsilím bola realizácia hospodárskej politiky. S radosťou
konštatujeme, že zásluhou statočnej práce robotníkov, roľníkov a príslušníkov
inteligencie vzrástol spoločenský produkt na Slovensku o jednu štvrtinu, pričom výroba
v priemysle sa zvýšila o tretinu a produkcia v poľnohospodárstve vzrástla približne o 10
%.
Osobitne nás povzbudzuje, že sa ďalej zvyšuje prínos Slovenska k tvorbe
celoštátnych zdrojov. Svedčia o tom fakty, že v 6. päťročnici(1) sa na Slovensku utvorilo
takmer 36 % celoštátneho prírastku spoločenského produktu, 36 % prírastku v
priemysle, takmer 40 % v poľnohospodárstve a 47 % v stavebníctve. Na tomto základe
podiel Slovenska na prírastku národného dôchodku predstavuje 34 %.“(2)
(1)
(2)

1976-1981.
Diskusný príspevok J. Lenárta.

Citované podľa: XVI. zjazd KSČ, Praha 6.-10. apríla 1981, Pravda, Bratislava 1981, s. 135.
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58. Zjazd KSS

13.-15. 3. 1986

Zjazdy KSS a KSČS v roku 1986 videli prioritnú úlohu v prekonávaní rastúcich
problémov národného hospodárstva prostredníctvom upevnenia jednotnej federálnej
ekonomiky a oborového riadenia jej jednotlivých úsekov. Záujmy ČSR a SSR sa stále viac
stávali druhoradé. Ďalší vývoj ukázal, že s týmto stavom rástla nespokojnosť i v Čechách i na
Slovensku. Rovnako vyvstala nutnosť spracovať novú ústavu republiky. Problémy československej ekonomiky sa odrazili i v znížených tempách prírastku národného dôchodku a
ďalších ukazovateľoch. Stranícke a štátne vedenie na Slovensku sa v tejto situácii snažilo
udržať ekonomickú vyrovnanosť Slovenska a českých krajov, čo bol jeden zo základných
ekonomických predpokladov neskoršieho osamostatnenia sa Slovenska.
„...Sebadôverou nás napĺňajú výsledky, ktoré naša krajina dosiahla v uplynulom
období. Rast jej ekonomickej sily za posledných 15 rokov dokumentujú zvýšenie
hrubého národného dôchodku o 80 %, priemyselnej výroby o 95 % a
poľnohospodárskej o 34 %. Za toto obdobie národný dôchodok v SSR vzrástol viac ako
dvojnásobne, priemyselná výroba dvaapolnásobne, poľnohospodárska produkcia o
tretinu.(1)
Dosiahnuté výsledky nás opäť utvrdzujú v presvedčení, že dynamický rast
jednotnej československej ekonomiky bol a je základom rýchleho napredovania
hospodárstva na Slovensku, a naopak, jeho vzostup súčasne prispieval k umocňovaniu
ekonomického potenciálu ČSSR. ... Od XIV. zjazdu KSČ sa zvyšoval podiel Slovenska
na prírastku národného dôchodku ČSSR. Svedčí to o tom, že prostriedky vkladané do
rozvoja Slovenska prinášajú čoraz väčší efekt v prospech povznesenia celého štátu.
Na raste zdrojov sa čoraz viac podieľa priemysel, poľnohospodárstvo a ďalšie
odvetvia. Podiel SSR na celoštátnej produkcii v priemysle sa zvýšil z 24,5 % roku 1970
na 30,2 % roku 1985 pri 28,3 %-nom podiele z celoštátnej zamestnanosti. Súčasne rástol
podiel odvetví rozhodujúcich pre technický progres - strojárenstva, elektrotechnického
priemyslu, energetiky a chémie - na celkovej hodnote priemyselnej produkcie SSR zo
41,7 % roku 1970 na 50,4 % roku 1985...
Štvorpercentné priemerné tempo rastu tvorby národného dôchodku v posledných
troch rokoch 7. päťročnice(2) bolo už vyššie, ako stanovila Rezolúcia zjazdu KSS na
roky 1981 až 1985. Za celú päťročnicu vzrástol hrubý národný dôchodok o 14% a jeho
podiel na celoštátnej tvorbe sa zvýšil z 29 % roku 1980 na 30,3 % roku 1985...(3)
...Po dôkladných rozboroch vedenie strany dospelo k záveru, že je možné a
potrebné zvýšiť tvorbu národného dôchodku o 3,5 % ročne, čo je v cieľovom roku
päťročnice viac o 18 % - 19 %. V rámci toho v SSR musíme dosiahnuť ročný prírastok
4,2 % - 4,5 % tak, aby to v roku 1990 bolo 23%-25% oproti roku 1985...
V záujme ďalšieho posilnenia československej štátnosti a urýchlenia sociálneho a
ekonomického rozvoja treba, aby Slovenská národná rada ďalej zvyšovala vlastnú
iniciatívu a cieľavedomejšie rozvíjala súčinnosť s Federálnym zhromaždením a Českou
národnou radou, aby prehĺbila koncepčnosť a plánovitosť vo svojej zákonodarnej
činnosti...
Štátoprávnym usporiadaním vzťahov medzi českým a slovenským národom na
princípe socialistickej federácie sa v našej krajine dovŕšilo leninské riešenie
národnostnej otázky. Život potvrdil správnosť tohto riešenia, ktoré umožnilo ďalší
rozvoj českého a slovenského národa na tomto základe i upevnenia ich jednoty. ... Celé
Slovensko i jeho južné a východné časti sa rozvíjajú cestou modernizácie priemyslu,
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zvyšovania efektívnosti poľnohospodárstva, rastúcej životnej úrovne obyvateľstva,
rozvoja kultúry a vzdelanosti.
Za hlavné v rozvoji socialistickej štátnosti naďalej považujeme upevňovanie
jednoty a sily československého štátu, čo napomáha i rozvoj národnej štátnosti...“
(1)

(2)
(3)

Vzhľadom na skutočnosť, že tempá prírastkov za obdobie rokov 1981-1986 neboli tak
presvedčivé, ako sa očakávalo, oba zjazdy svoju pozornosť zamerali na porovnávanie
vývoja za uplynulých 15 rokov a nie iba za poslednú päťročnicu.
1981-1986.
Nízke tempo rastu podielu Slovenska bolo vyvolané ekonomickými problémami i
skutočnosťou, že ekonomická úroveň Slovenska dosiahla úroveň českých zemí, takže
rast podielu už nemohol byť tak prudký.

Citované podľa: Zjazd Komunistickej strany Slovenska, Bratislava 13. - 15. marca 1986, Pravda, Bratislava
1986, ss. 7-12, 39, 44.

59. Rozhovor A. Dubčeka pre denník L´UNITA

10. 1. 1988

Už v období konsolidácie a normalizácie boli vedúci predstavitelia obrodného procesu
z roku 1968 zatlačení administratívnymi a represívnymi metódami do ústrania. Najväčšiu
popularitu z nich si stále udržiaval A. Dubček, roku 1970 vylúčený z KSČS a zbavený všetkých
možností politického pôsobenia. Od roku 1974 posielal na Predsedníctvo ÚV KSČS i na
štátne orgány listy, požadujúce návrat k politike KSČS z roku 1968, ktoré zostali bez
odpovede. Dňa 19. decembra 1987 poskytol rozsiahly rozhovor ústrednému orgánu
Talianskej komunistickej strany L′UNITA, ktorý bol uverejnený 10. januára 1988. Podporil
v ňom prestavbové ( perestrojkové) obdobie v ZSSR a poukázal na obdobné črty prestavby a
línie KSČS v roku 1968.
„...Otázka: ...Čo usudzujete o Gorbačovovej prestavbe?(1)
A. Dubček: Ako z objektívneho, tak subjektívneho hľadiska je prestavba nutná.
Umožňuje riešiť problémy, ktoré dozreli v celom socialistickom spoločenstve. Ja ju
vítam a podporujem, pretože v nej nachádzam hlbokú spojitosť s tým, čo sa pred
dvadsiatimi rokmi prejavovalo u nás. Myslím si, že sme strácali čas, myslím na to, čo
mohlo byť realizované v týchto rokoch v rámci “nového kurzu“, myslím na výhody,
ktoré by to malo pre našu krajinu, pre socializmus. Dnešné udalosti v ZSSR, pokiaľ sa
znova zamyslíme nad našim rokom 1968 a nad tým, ako sa zrodil, sú v mnohých
smeroch potvrdením, nakoľko boli naše myšlienky podnetné a živé.
Otázka: Vy ste boli určite hlavnou osobou udalostí pred dvadsiatimi rokmi,
oného “nového kurzu“..:
A. Dubček: Chcel by som o tom hovoriť úprimne, obraciam sa predovšetkým k
dnešku a k zajtrajšku. Ak ma takto charakterizujete, myslím, že ma považujete za člena
strany. Hlavným protagonistom bol však vtedy, ako je vždy, ľud, na čelo ktorého sa
postavil Ústredný výbor KSČS s programom schopným získať podporu. Vybrali mňa,
ja som bol jedným z mnohých. A i keď som to bol ja, kto už v priebehu októbrového
zasadania ústredného výboru roku 1967 položil otázku týkajúcu sa nového politického
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programu ... a krátko potom ma zvolili za prvého tajomníka strany, musím pripomenúť,
že nasledujúci vývoj, až do vypracovania Akčného programu z apríla 1968, bol
výsledkom kolektívnej práce, na ktorej sa podieľali stranícke kádre zo všetkých
kľúčových oblastí spoločenského života. Sústredili sme kolektívne vedomosti tých, ktorí
zasvätili svoju prácu našej revolúcii.
Nechcem povedať, že za posledných dvadsať rokov sa v Československu nič
neurobilo. Neurobilo sa toho málo, ako o tom svedčia výsledky duševnej práce a práce
rúk nášho ľudu. Ale základné problémy ostali nevyriešené: v politike, v ekonomike, v
kultúre. Určitý čas sa naša krajina nachádzala medzi desiatimi najvyspelejšími
krajinami sveta, dnes je na konci druhej desiatky...
Otázka: Čo navrhujete dnes, aby bolo možné prekonať toto dlhé obdobie?
A. Dubček: Tie nové úlohy, ktoré sme si vtedy vytýčili, o ktorých sme verejne
diskutovali a potom ich uskutočňovali, by dnes mohli byť najľahšou cestou k
prekonaniu nejednoty v našom spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Povedal som už, že
zodpovednosť nesie ten, kto vládne. Rozhodujúce slovo však patrí občanom, ktorí by
tiež mali mať možnosť vyjadrovať svoje názory, aktívne zasahovať - a to nielen
formálne - do diskusie, ktorá sa začala, aby sa niečo podstatné začalo meniť...
Otázka: Vráťme sa ku Gorbačovovej návšteve v Prahe.(2) Aké boli podľa vášho
názoru jej výsledky?
A. Dubček: ... Nechcem skrývať, že mnoho Čechoslovákov si robilo o
Gorbačovovej návšteve ilúzie, že dúfalo, že táto návšteva umožní politický obrat. Pocítili
sklamanie a zmocnil sa ich pesimizmus, keď počuli a čítali to, čo Gorbačov povedal
počas svojej prechádzky po pražskej pešej zóne a v závodoch, ktoré navštívil, o
Československu po období 1968-1969 a čo nezodpovedá názorom nášho ľudu...
Negatívnym aspektom tejto situácie je, že niektorí ľudia, namiesto toho, aby
uvažovali o programe, ktorí by nás zjednotil a umožnil nám postup vopred, ... znova
varovne vztyčujú prst proti československým komunistom, ktorí boli vylúčení zo strany,
a nestraníkom, a obviňujú ich, že chcú “parazitovať na novom kurze“...
Stúpenci “železnej päste“, namiesto toho, aby hľadali východisko umožňujúce
zbaviť sa záťaže minulosti, zrejme chcú, aby polovica Čechoslovákov úplne zabudla na
to, čo sa v roku 1968 skutočne dialo, aby stratila historickú pamäť a aby sa ich druhej,
mladšej polovici, nepovedalo o činoch a o ľuďoch šesťdesiatôsmeho nič dobrého.
“Varujú“, že by mohli vzniknúť nové nebezpečenstvá. Ale sú to práve oni, kto udržuje
nebezpečenstvo, pretože sa, či už vedome či nevedome, správajú dvojakým spôsobom a
odmietajú riešiť skutočné, doteraz existujúce a nevyriešené problémy...“(3)
(1)

M.S. Gorbačov (*1931) sa vo februári 1986 stal vodcom sovietskych komunistov –
generálnym tajomníkom ÚV KSSZ. Z tejto pozície začal politiku obmedzených
demokratizačných zmien pod heslami „prestavba“ (prerestrojka), „otvorenosť“
(glastnosť) a „zrýchlenie ekonomického vývoja“ (uskorenie). Pokus o ďalšie
prehĺbenie týchto zmien v oblasti liberalizácie ekonomiky, vlastníctva, slobody slova
a ľudských práv vyvolal protitlak zo strany konzervatívneho krídla KSSZ, ktoré najprv
zmeny bojkotovalo, potom sabotovalo a nakoniec sa neúspešne pokúsilo o štátny
prevrat. Gorbačovou pozíciu súčasne podrážali snahy o nezávislosť, ktoré postupne
víťazili vo všetkých neruských republikách stále viac oslabujúceho sa ZSSR.
Výsledkom všetkého bola likvidácia ZSSR k 31. 12. 1991 a jeho rozpad na jednotlivé
štáty.
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(2)
(3)

M.S. Gorbačov bol na návšteve v Prahe v dňoch 9.-10. 4. 1987. A. Dubček mu pri
tejto príležitosti poslal rozsiahly list.
Zásadné kádrové zmeny v ČSSR prišli až o rok neskoršie. Dňa 17. 12. 1987 bol z
funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČS uvolnený G. Husák a nahradený Milošom
Jakešom (*1922), pričom naďalej zostal vo funkcii prezidenta ČSSR. Z funkcie
predsedu vlády ČSSR bol 10. 10. 1988 uvolnený Lubomír Štrougal (*1924) a 12. 10.
1988 nahradený Ladislavom Adamcom (1926-2007). Z funkcie predsedu vlády SSR
bol 10. 10. 1988 uvolnený Peter Colotka (*1925), rodák zo Sedliackej Dubovej, okr.
Dolný Kubín, ktorý túto funkciu vykonával bez prerušenia od mája 1969 a 12. 10.
1988 nahradený Ivanom Knotkom (*1936), rodákom zo Senice.

Preložené podľa: Zvláštní zpravodajství 140188-150188. Príloha Zahraničných aktualít medzinárodnej redakcie
ČSTK.

60. List predsedníctvu a ústrednému výboru KSČS o prístupe k hodnoteniu
rokov 1968-1969
10. 2. 1988
Pod dojmom postupu Gorbačovskej prestavby ( perestrojky) bývalí členovia KSČS,
vylúčení zo strany po roku 1969 dúfali, že KSČS prehodnotí svoje stanovisko k udalostiam
rokov 1968-1969. Keďže sa tak nestalo ani po nastúpení nového generálneho tajomníka ÚV
KSČS Miloša Jakeša, Alexander Dubček napísal 10. februára 1988 list vrcholným straníckym
orgánom. Prinášame z neho najpodstatnejšiu časť.
„Vážení súdruhovia,
veľký a stále rastúci počet našich občanov-členov KSČ i nestraníkov sleduje
s pozornosťou a záujmom i nádejami súčasné dianie v krajine nášho veľkého suseda
a spojenca.. Táto všestranná prestavba, ktorú s. Gorbačov postavil na roveň revolúcie,
podľa jeho slov zahrňuje politický systém, duchovnú a ideologickú sféru, aj štýl
a metódy politického riadenia. Je to skutočný revolučný počin v celom systéme vzťahov
v spoločnosti, mysliach a srdciach ľudí, v psychológii aj chápaní terajšieho obdobia
a predovšetkým úloh, ktoré vyvolal búrlivý vedecko-technický pokrok.
(...)
V terajšej situácii majú samozrejme rozhodujúcu možnosť i zodpovednosť
tí, ktorí zaujímajú kľúčové pozície vo vedení strany a štátu. Na ich pochopení nutnosti
„ako“ urýchliť pozitívny vývoj našej spoločnosti závisí mnoho. Záleží i na tom ako v čo
najkratšom časovom období a akým spôsobom sa dokáže získať pre nové východisko
najširšia podpora ľudu v našej spoločnosti. Domnievam sa, že aktívna podpora
prekonávať minulosť pozitívnymi východiskami by sa mala hľadať i v radoch tých
komunistov, ktorí dnes sú bokom od politického diania a zostali na pozíciách socializmu,
marx. leninizmu a spojenectva, aby sa vytvorilo také zoskupenie spoločenských síl, ktoré
uvoľní ďalšiu cestu spoločenskému pokroku v našej vlasti.
(...)
Súdruhovia, odohrala sa veľká tragédia, ktorá rozdelila vedenie strany a potom
následne celú stranu. Riešenie si vyžaduje, aby sme sa každý odosobnil za cieľom
straníckeho zjednotenia na nových pozitívnych východiskách, ktorým XXVII. zjazd (1)
dal priestor i dynamiku obrody. Každý by mal mať na zreteli záujem strany, že osobné
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veci by mali ísť nabok, aby sa nejatrili nové vášne nedrásali city. Zjednotenie strany by
nevyhnutne viedlo k upevneniu jednoty našich národov. Jediným víťazom toho by bola
strana a ľud, prestíž a príťažlivosť socializmu a nášho spojenectva.
Ak sa vie, čo vtedajšie vedenie a potom celú stranu rozdelilo, tak dnes je dôležité
vidieť pri postupe vpred, čo stranu spája. Malo by preto každému ísť: o stranu, ľud,
socializmus, spojenectvo. To si vyžaduje i značnú veľkorysosť, morálnu silu a strana
môže získať novým obrodením, novou jednotou na prestíži a i na vedúcej pozícii
v spoločnosti. Práve preto do popredia vystupuje to, čo sily strany, ľudu, socializmu
spája a nie to, čo ich v iných podmienkach rozdelilo.
(...)
Aj v rokoch obrodného procesu a jeho obhajoby spred 128-tich rokoch som bol
vedený najúprimnejším vedomím, že najmä priateľom je potrebné hovoriť pravdu, byť
dobrým radcom a neutvrdzovať ich v nesprávnom názore, ale nestretol som sa
s porozumením...
Nemôžem sa však zmieriť ani s doživotnou straníckou „exkomunikáciou“ (Jan
Hus nebol neznaboh, a predsa...) zato, že som inak vykladal „Písmo sväté“, že som
marx.-leninizmus chápal ako tvorivý návod na revolučné myslenie a konanie, a nie ako
na učebnicu, recept...“
(1)

V roku 1986 sa konal XXVII zjazd KSSZ, ktorý podporil politickú orientáciu M.
Gorbačova.

Citované podľa: Žatkuliak, J., Laluha, I.: Alexander Dubček: Od totality k demokracii:: prejavy, články a rozhovory, výber
1963-1992, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2002, ss. 256-260

61. Správa o priebehu manifestácie

25. 3. 1988

Prvou masovou akciou nespokojnosti so stávajúcim režimom v ČSSR bola tzv.
sviečková manifestácia, ktorá sa uskutočnila v Bratislave 25. marca 1988. Jej iniciátorom bol
stávajúci výkonný podpredseda Svetového kongresu Slovákov a bývalý vynikajúci slovenský
hokejista Marián Šťastný (*1953 - po smrti Štefana B. Romana 23. marca 1988 postavený do
čela SKS), rodák z Bratislavy. Už v septembri 1987 inicioval aktivity, ktoré mali vrcholiť 25.
marca 1988 demonštráciami pred budovami veľvyslanectiev ČSSR za dodržiavanie
náboženských práv a slobôd. Slovenský katolícky disent, ktorý o tejto iniciatíve získal rýchlo
všetky informácie, sa rozhodol podporiť ju tridsaťminútovou pokojnou demonštráciou so
sviečkami v rukách. V jej priebehu boli demonštranti rozohnaní vodnými delami. Uvádzame
žiadosť organizátora manifestácie Františka Mikloška(*1947), rodáka z Nitry) o jej
povolenie, stručnú správu dobovej tlače a informáciu spisovateľky a disidentky Hany
Ponickej (1922-2007), rodáčkou z Haliča, okr. Lučenec.
1, Žiadosť o povolenie manifestácie

457

„Obvodný národný výbor
V Bratislave 10. 3. 1988
Bratislava 1
Vajanského nábrežie
Bratislava
Vec: Verejné zhromaždenie v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí dňa 25. 3.
1988 od
18,00 do 18,30 - ohlásenie
Na výzvu viacerých veriacich občanov Vám týmto oznamujem podľa § 10 vyhl.
min. vnútra čís. 348/1951 Úr. v., že dňa 25. 3. 1988 od 18,00 hod do 18,30 hod. sa
uskutoční pokojné verejné zhromaždenie občanov v Bratislave na Hviezdoslavovom
námestí pred budovou Slovenského národného divadla.
Programom verejného zhromaždenia bude tichá manifestácia občanov za
menovanie katolíckych biskupov pre uprázdnené diecézy na Slovensku podľa
rozhodnutia Svätého otca, za úplnú náboženskú slobodu v Československu a za úplné
dodržiavanie občianskych práv v Československu.
Predpokladá sa, že účastníci zhromaždenia vyjadria svoj súhlas s programom
zhromaždenia držaním horiacich sviečok.
Uskutočnenie verejného zhromaždenia sa opiera o čl. 28 Ústavy a o § 6 Zák. čís.
68/1951 o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach.
Prosím, aby ste toto ohlásenie zobrali na vedomie.
S pozdravom
RNDr. František Mikloško
Bílikova 16
841 01 Bratislava“(1)
(1)

Poštové smerovacie číslo dopísané rukou.

Citované podľa: Selecký, A.: Marcové zore nádejí, Slovenský denník, roč. II., 23. 3. 1991

2, Oficiálna správa o demonštrácii
„Neúspech pokusu o zneužitie náboženského cítenia
Bratislava (ČSTK) - V Bratislave včera došlo k pokusu jednotlivcov z radov
nelegálnych cirkevných štruktúr zorganizovať demonštráciu, ktorej cieľom bolo
zneužiť náboženské cítenie katolíckych veriacich, narušiť vzťahy cirkvi a socialistického
štátu a rokovania s Vatikánom. V pozadí tejto akcie, propagovanej západnými
oznamovacími prostriedkami, najmä rozhlasovými stanicami Hlas Ameriky a Slobodná
Európa, boli osoby späté s reakčnými emigrantskými organizáciami. Oficiálni
predstavitelia katolíckej cirkvi na Slovensku odsúdili toto podujatie, ktoré je v rozpore s
našim právnym poriadkom. Akcia sa skončila neúspechom, keďže drvivá väčšina
veriacich rešpektovala stanovisko cirkevných hodnostárov, pretože provokácia bola v
rozpore s ich záujmami a občianskymi postojmi.“
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Citované podľa: Neúspech pokusu o zneužitie náboženského cítenia, Pravda, ročník LXIX, 26. 3. 1988

3, Nezávislá informácia Hany Ponickej
„Hodina Bratislavy
Na manifestáciu som nemienila ísť, okolo 17. hodiny v deň jej konania sa
rozpršalo, náhlila som sa domov z mesta Hviezdoslavovým námestím k stanovišťu
autobusov pod most SNP. Tak som videla posledné prípravy k manifestácii, ktorá sa
mala započať o hodinu...
Na manifestáciu veriacich a ich priateľov sa očividne pripravovali aj strážcovia
verejného poriadku, zaplnili chodníky i širšie priestranstvá medzi nimi; a nielen oni!
Kol dokola parku krúžili neustále v hustom zoradení ťažké nákladné vozidlá
Dopravných podnikov mesta, Technických služieb, Verejnej bezpečnosti aj iných
podnikov, zapĺňali vozovku na všetky štyri strany tak, že ledva pomedzi ne tu i tam
dakto ešte prebehol, aby prešiel ta, kde zástup veriacich hustol v dav...
O 18. hodine presne zapálili si dve skupinky veriacich manifestujúcich dievčat a
chlapcov pred nami (chrbtom k bulharskej predajni) sviečky a niečo si nad nimi šepkali.
Chránili si svetlo sviečok, krytí odhora všetci dáždnikmi, ešte aj dlaňami. Od blízkeho
námestia zaznel rozšírenou priechodnou ulicou k nám spev, a hneď na to húkanie,
pískanie, špľachot a neviem čo ešte - kakofonickú ostrú zmes zvukov sme zrazu prestali
vnímať pod náporom nového vtieravého zvuku; od Rolandovho námestíčka nad nami
prenikavo zahúkal klaksón, prudko sa prirútil uzunkou vozovkou pešej zóny Rybnej
brány bachratý autobus, prudko zabrzdil pred nami, odskočili sme v poslednej chvíli k
múrom. Z autobusu sa vyrojili v priehľadných prilbách s veľkými hranatými štítmi
pred trupmi neznáme mužské bytosti, akoby z nejakej inej planety, nebolo na nich
miestečka, ktorým by sa ich pokožky boli trebárs len vzduchu priamo dotýkali, takí boli
uzamknutí do svojho skafandru, a ich tváre i pohyby meravé púšťali strach: kto sú a čo
chcú? Obleky polovychádzkové, polopracovné, dvojdielne, kabátik na gombíky ku krku
- vojaci to nie sú, veď niektorí medzi nimi ani na 18 rokov nevyzerajú, do radov
Ľudových milícií sotva patria, tak kto sú a čo zač? Ľudia si šepkali, nejaká špeciálna
prevychovaná vycvičená jednotka, aj naznačovali skade.
Zaradení do dvojstupu odpochodovali ráznym ťažkým, dunivým krokom
Leningradskou ulicou nadol i nahor, a zase nahor nadol, tak pochodovali a my sme si
vždy vydýchli, keď sa od nás vzdialili a vždy sme mali tenko kdesi, keď sa k nám blížili.
Pomaly bude aj pol siedmej, pozrela som na hodinky, sviece dohoria, ľudia sa
rozídu, vozidlá odjachajú. Pozrela som na obe skupinky dievčat i chlapcov oproti, stáli
pod dáždnikmi s horiacimi sviečkami bez hlasu, ticho manifestovali, ani chasa naľavo od
kordónu nepokrikovala, v priestore našej križovatky zrejme bolo všetko
neporovnateľne pokojnejšie než na Hviezdoslavovom námestí, kde nie dvadsať, ale
možno i dvetisíc veriacich už manifestuje postojačky, obklopených nepočítateľnou silou
polície, prizeračov, pozorovateľov, vozidiel i striekačiek. Veď to aj znovu bolo počuť k
nám, zmes zvukov striekacej správy, vrčanie vozidiel, ľudských pokrikov i neznámo
čoho ako nehmotná, ale celým námestím cez priechody až dovnútra rozplazená améba
doliehala i k nám. Ale u nás bol pokoj.
Iba keď tu pár minút pred 18,30, tesne pred časom skončenia manifestácie,
zostane v dvojstupovom pochode zrazu ako na rozkaz špeciálna jednotka, vrhne sa na
tých ani nie dvadsať mladých veriacich, ticho manifestujúcich pred bulharskou
predajňou, a zovrúc ich polkruhom svojich útočiacich tiel, vráža do nich štítmi, tlačí ich
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k VB vozidlu a zdvihne i opendrekované paže, bije po hlavách zhora. Kričí celá ulica,
najprv z oblokov nad nimi, potom i z chodníkov: - Bijú, bijú ich, nič im nerobili,
došliapu ich, mlátia ich, fuj, fuj, fuj! Nevidíme už sviečky, ani hlavy, dáždniky, postavy,
nič nevidíme z dvoch skupiniek dievčat a chlapcov, ktorých som mala stále pred očima, s
hrôzou sledujem brutálny atak tiel a štítov špeciálnych útočníkov, či nemienia svoje
obete celkom zmačknúť o bok pristaveného vysokého vozidla, ale nemôžem vidieť, či
ich, sprešovaných, do vozidla vyhodili, alebo či aj iné s nimi spravili; niekoľko z
útočníkov špeciálnej jednotky obrátilo sa už proti kričiacej ulici, kričím ešte aj ja s celou
ulicou, kročíme všetci už len fuj, fuj, fuj. Štíty pred sebou, vykročia špeciálni v bielych
helmách proti nám, zachráň sa kto ako vieš, roztrasená vbehla som i ja do najbližšej
brány, ani neviem ako, iba keď už čupím pod schodmi starého domu...“
Citované podľa: Ponická, H.: Hodina Bratislavy 25. 3. 1988, Listy, ročník XVIII. červenec 1988, č. 4. ss.21-22.

62. Zákonné opatrenie Predsedníctva SNR č 18/1989 Zb.

17. 2. 1989

Odpoveďou straníckeho a štátneho vedenia proti narastaniu demonštrácií bolo
prijatie tzv. pelendrekového zákona, ktorý umožňoval radikálnejší postih demonštrantov. V
náväznosti na to prijalo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zákonné opatrenie č.
18/1989 Zb., ktoré v tomto smere upravovalo pomery na Slovensku.
„18
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
zo 17. februára 1989
o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku(1)
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa podľa čl. 121 . ods. 3 ústavného
zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii uznieslo na tomto zákonnom
opatrení:
§1
Priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku sa dopustí ten,
kto organizuje zakázané alebo neohlásené verejné zhromaždenie, manifestáciu alebo
sprievod (ďalej len “verejné zhromaždenie), zúčastní sa takéhoto verejného
zhromaždenia, alebo neuposlúchne výzvu na jeho rozpustenie, alebo v súvislosti s ním
iným spôsobom porušuje verejný poriadok.
§2
Za priestupok uvedený v § 1 možno uložiť pokutu až do výšky 10 000 Kčs.
§3
V blokovom konaní za priestupok uvedený v § 1 možno uložiť pokutu až do
výšky 500 Kčs.
§4
Ak nie je v tomto zákonnom opatrení ustanovené inak, platia o priestupku a jeho
prejednávaní všeobecné predpisy.
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§5
Ustanovenie § 3 zákona č. 126/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach na
upevnenie verejného poriadku sa mení tak, že sa vzťahuje len na porušenie rozhodnutia
o zastavení činnosti alebo rozpustení dobrovoľnej organizácie.
§6
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V. Šalgovič v. r.
I. Knotek v. r.“ (2)
(1)
(2)

Zákonné opatrenie č. 18/1989 Zb. bolo zrušené zákonom č. 165/89 Zb. zo 6. 12. 1989.
Viliam Šalgovič (1919-1990), rodák z Ružindolu, okr. Trnava. V rokoch 1975-1989
predseda SNR a člen predsedníctva ÚV KSS, Ivan Knotek (*1936), rodák zo Senice,
v rokoch 1988-1989 predseda vlády SSR, súčasne podpredseda vlády ČSSR, člen
predsedníctva ÚV KSČ

Citované podľa: Zbierka zákonov Československej socialistickej republiky, Zákonné opatrenie Predsedníctva
SNR č. 18/1989.

63. Manifestácia na Bradle

4. 5. 1989

V októbri 1988 vzniklo v Prahe Hnutie za občiansku slobodu HOS (Hnutí za
občanskou svobodu) v čele s Rudolfom Battěkom (*1924), rodákom z Bratislavy. Na
Slovensku Hnutie viedol Ján Čarnogurský (*1944), rodák z Bratislavy, pričom ďalšími členmi
boli Hana Ponická, Anton Selecký (*1950) rodák z Trenčína, Vladimír Maňák (* 1923),
Miroslav Kusý (*1931), rodák z Bratislavy , Milan Šimečka (1930-1990), narodený v Novom
Bohumíne, Ján Langoš (1946-2006), rodák z Banskej Bystrice, Jozef Jablonický (* 1933),
rodák zo Zavaru, okr. Trnava a mnoho ďalších. Dňa 7. mája 1988 HOS zorganizovalo
spomienkové zhromaždenie na Bradle, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1000 ľudí. Prítomní si
pripomenuli výročie smrti generála M. R. Štefánika. Vyhlásenie k 70. výročiu Štefánikovej
smrti, ktoré bolo uverejnené v samizdatovom časopise Bratislavské listy a na rozhlasovej
stanici Slobodná Európa.
„Vyhlásenie Hnutia za občiansku slobodu 4. mája 1989
Dňa 4. mája uplynie 70 rokov od tragickej smrti gen. M. R. Štefánika. Výročie
jeho smrti uzatvára reťaz okrúhlych výročí významných udalostí v novodobých
dejinách slovenského a českého národa a Československej republiky.
Život a smrť M. R. Štefánika ilustrujú mnohé problémy našich dejín od konca
minulého storočia až po začiatok ČSR.
Štefánik pochádzal z rodiny evanjelického farára na západnom Slovensku. Po
štúdiu odišiel do Francúzska, kde našiel vhodné podmienky pre svoj vedecký rast. Ako
hvezdár získal vážnosť vo vtedajšom astronomickom svete, podnikol viaceré výskumné
cesty v Európe aj v zámorí. Prijal francúzske občianstvo a získal prístup do najvyšších
francúzskych spoločenských a vládnych kruhov. Po vypuknutí prvej svetovej vojny
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vstúpil do francúzskej armády. Absolvoval výcvik pre vojenských pilotov, bol zaradený
do francúzskeho vojenského letectva a ako pilot bol nasadený na fronte. Významne sa
podieľal na organizovaní meteorologickej služby francúzskej armády. V roku 1918
získal hodnosť generála francúzskej armády.
Vo vojne Štefánik rýchlo spoznal možnosti, ktoré by sa naskytli pre oslobodenie
slovenského a českého národa v prípade porážky ústredných mocností. Jeho boj vo
francúzskej rovnošate bol aj bojom za slobodu pôvodnej vlasti. Na ideovom základe
česko-slovenskej vzájomnosti sa spojil s T. G. Masarykom a E. Benešom a spoločne
viedli zápas za vytvorenie ČSR. Štefánik zohral dôležitú úlohu pri zrode a úspešnom
bojovom nasadení čsl. légií na frontoch prvej svetoveej vojny a po jej skončení na území
dnešného Sovietskeho zväzu. Naposledy navštívil légie vo funkcii ministra vojny ČSR. 4.
mája sa vracal do vlasti. Jeho lietadlo pri Bratislave havarovalo a Štefánik zahynul
spolu s tromi sprevádzajúcimi talianskymi dôstojníkmi.
Štefánik - vedec, vojak, politik zostáva pre nás trvalou inšpiráciou. Jeho vedecká
práca na poli astronómie dosahovala svetovú úroveň svojej doby. Pre Štefánika - vojaka
bolo samozrejmé, že za slobodu treba bojovať. Politik Štefánik spoluzakladal
Československú republiku, zaručujúcu základné občianske práva, pluralitnú
demokraciu, náboženskú slobodu a ďalšie práva. Romantická črta Štefánikovej
osobnosti bola vhodným doplnkom Masarykovho a Benešovho realizmu.
Pre oficiálnu politiku a publicistiku v Česko-Slovensku v uplynulých štyridsiatich
rokoch bol Štefánikov odkaz vždy tŕňom v oku. Jeho úlohu v dejinách zmenšovali a
prekrucovali. Jeho pomníky odstraňovali a ničili. Štefánikova ulica v Bratislave dvakrát
stratila svoje meno a doteraz ho nenesie. Dokonca aj teraz sa Štefánik spomína len
okrajovo, nesmelo a neúplne.
Udržiavanie pamiatky veľkých osobností je predpokladom udržiavania
historického vedomia národa. M. R. Štefánk je veľkou osobnosťou slovenského národa
a jeho odkaz vždy znovu vystupuje v dôležitých chvíľach našich dejín. Nie náhodou
patrila púť mládeže na Bradlo v roku 1968 k vrcholom onoho pamätného roku na
Slovensku.
Skúsme urobiť zo 70. výročia Štefánikovej smrti dôležitú chvíľu našej súčasnosti.
Pripomeňme si jeho život a dielo a zamyslime sa nad našou súčastnosťou a
budúcnosťou. Skúsme tak urobiť blízko pri Štefánikovi, pri jeho mohyle na Bradle v
najbližší voľný deň po výročí, v nedeľu 7. mája v popoludňajších hodinách. Dokážme, že
Štefánik nie je zabudnutý a jeho pamiatka je schopná združovať ľudí aj 70 rokov po
jeho smrti.“
Citované podľa: RS Slobodná Európa, máj 1989, Bradlo 7. mája 1989

64. List A. Dubčeka Ústrednému výboru KSČS

23. 6. 1989

V lete 1989 A. Dubček pokračoval vo svojej činnosti rehabilitácie obrodného procesu
z roku 1968. Dňa 8. júna 1989 spolu s O. Černíkom (1921-1994), predsedom vlády ČSSR z
rokov 1968-1969, poslal otvorený list predstaviteľom štátom, ktoré 21. augusta 1968 obsadili
ČSSR a 23. júna 1989 samostatne list Predsedníctvu ÚV KSČS.
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„...Treba starostlivo zvážiť, čo stojí terajšej obrode v ceste.(1) Nenechávajte
odstraňovanie deformácií minulosti hoci i oprávneným nátlakom či náhode. Ono to
príde, ak sa Ústredný výbor Komunistickej strany Československa, vláda i parlament
tomu budú i naďalej vyhýbať. Strana by mala stáť na čele politickej obrody, ktorá
povedie k obrode celej spoločnosti.
I ja prejavujem obavu z možného vývoja a z toho pramení i môj list a tak sa
treba naň dívať. Verte, že dialóg je nutný i s komunistami mimo členstva
Komunistickej strany Československa, rovnako ako s ďalšími demokratmi z nezávislých
skupín, ktorým nie je a nemôže byť ľahostajný osud ľudu a našej vlasti.
Blíži sa XVIII. zjazd Komunistickej strany Československa.(2) Od roku 1969 sa
už konali štyri zjazdy Komunistickej strany Československa. Aký výsledok priniesli v
oblasti efektívnosti hospodárstva, vedecko-technického rozvoja, povznesenia kultúry a
vzdelania, ochrany zdravia ľudu, v oblasti ekológie, humanizácie spoločenského života a
demokratizácie pre tento ľud? To sa už všeobecne vie. Prejavilo sa to v prehĺbení
zaostávania za vyspelými krajinami Západu i niektorými rozvojovými krajinami.
Postupujte teda tak, aby v poradí Váš piaty zjazd prijal také opatrenia, ktoré podnietia
skutočnú obrodu strany, socializmu, obrodu všetkých vrstiev spoločnosti, kde každý
milujúci túto vlasť nájde svoje miesto zúčastniť sa na jej všestrannom rozvoji pre blaho
a skutočné šťastie budúcich generácií. Majte na mysli hodnoty, ktoré sú ľudu tejto
krajiny prospešné. Potlačte osobné pocity, ambície, prestíž a dajte voľnú cestu pravde, i
keď bude pre mnohých z vás akokoľvek tvrdá. Ľud staršej i strednej generácie ju
pozná. Čaká však na Vaše konkrétne priznanie. Verte, že vo veci dotýkajúcich sa našich
národov, je možná spoveď len pred tvárou všetkého ľudu: to ľud prijme skôr ako
účelné taktizovania a zahmlievanie pravdy, ktorú sám prežil.
Politika vojenského zásahu a normalizácie neobstála pred skúškou času ani dejín.
Potvrdila to neúprostná prax, ktorá je najlepšou previerkou teórie. Nech sa to stane
hlavným kritériom pohľadu na minulosť a východiskom pre novú obrodu našej
spoločnosti.“
(1)

(2)

Časté používanie slova obroda nie je náhodné. Komunisti, vylúčení z KSČS v
previerkach v rokoch 1970-71, sa roku 1988 spojili na platforme, ktorú nazvali Klub
za demokratický socializmus Obroda, alebo neskôr v skrátenej podobe Klub Obroda.
XVIII. zjazd KSČS zvolalo 12. plénum ÚV KSČ, konané v dňoch 15-16. 12. 1988 na
10. 5. 1990.

Citované podľa: Československý rozhlas, monitor, 2. 8. 1989.

65. Uznesenie SNR o spôsobe prijatia novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR
31. 10. 1989
Už od januára 1989 začala pod vedením ministra vlády ČSSR Mariána Čalfu, rodáka
z Trebišova (1) svoju činnosť pracovná skupina pre prípravu novej Ústavy ČSSR. Cieľom
bolo zjednotiť roztrieštený systém rôznych ústavných zákonov a prispôsobiť ústavu novým
požiadavkám. Spolu s tým sa pripravovali návrhy ústav ČSR a SSR. Pri ich spracovaní sa
objavili rozpory, vyplývajúce z rôznosti pohľadov na aktuálne potreby Česko-Slovenska.
Jedným z nich bola snaha výraznejšie diferencovať republikové ústavy a prostredníctvom nich
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otvoriť cestu k posilneniu postavenia republík v rámci ČSSR. Snaha o samostatný, na centre
nezávislý postup, sa objavila i na Slovensku i v Česku. Štátne vedenie preto rozhodlo, aby
všetky tri ústavy boli prijaté naraz, čo malo záujmy republík opäť podriadiť centru. SNR i
ČNR tomuto tlaku neodolali a s týmto postupom nakoniec vyslovili súhlas.
„124
UZNESENIE
Slovenskej národnej rady
z 31. októbra 1989
k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného
zákona o spôsobe prijatia novej Ústavy Československej socialistickej republiky, Českej
socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada súhlasí s návrhom skupiny poslancov Federálneho
zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej Ústavy
Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej
socialistickej republiky.(2)
Šalgovič v. r.“
(1)

(2)

Marián Čalfa (*1946) sa vo vládnych funkciách sa pohyboval od roku 1988, kedy sa
stal ministrom federálnej vlády. Dňa 2. decembra 1989 sa stal 1. podpredsedom
federálnej vlády a od 10. decembra 1989 predsedom tzv. vlády národného
porozumenia. Neskôr člen VPN.
Uvedené uznesenie bolo zrušené už 6. decembra 1989 Uznesením SNR č. 167/1989
Zb.

Citované podľa: Zbierka záklonov Československej socialistickej republiky, Uznesenie SNR č. 124/1989.

66. Súd s disidentmi

13. 11. 1989

V auguste roku 1989 informovalo Federálne ministerstvo vnútra o započatí trestného
stíhania pre trestný čin poburovania podľa paragrafu 100 Trestného zákona proti skupine
disidentov v čele s právnikom Jánom Čarnogurským, filozofom Miroslavom Kusým
spisovateľkou Hanou Ponickou. technikom Antonom Seleckým a doktorom Vladinmírom
Maňákom. J. Čarnogurský a M. Kusý boli 17. augusta 1989 vzatí do väzby. Súd s väčšinou
obvinených začal v Bratislave 13. novembra 1989. Dobová tlač o tejto udalosti priniesla iba
stručnú informáciu.
„Bratislava (ČSTK) - Na Mestskom súde v Bratislave začalo sa včera verejné
hlavné pojednávanie v trestnej veci proti vedeckému pracovníkovi Urbionu PhDr.
Miroslavovi Kusému, CSc., dôchodkyni Hane Šolcovej-Ponickej, technikovi
Geologického ústavu Antonovi Seleckému a dôchodcovi MUDr. Vladimírovi Maňákovi.
Mestský prokurátor v Bratislave ich žaluje pre trestný čin poburovania podľa
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paragrafu 100, ods. 1, písm. a Trestného zákona. Miroslava Kusého viní obžaloba aj z
trestného činu podvracania republiky podľa paragrafu 98, ods. 1 Trestného zákona.(1)
V priebehu včerajšieho dňa obžalovaných vypočuli. Dnes hlavné pojednávanie
pokračuje.“(2)
(1)
(2)

Z tohto trestného činu bol obvinený i J. Čarnogurský. Proces s ním ale začal až po 17.
11.1989.
Dňa 25. 11. 1989 prezident republiky G. Husák zastavil trestné stíhanie proti J.
Čarnogurskému, M. Kusému a trom českým disidentom. Na všetkých ostatných sa
neskôr vzťahovalo jeho Rozhodnutie o amnestii č. 150/1989 Zb. z 8. 12. 1989. Bolo to
posledné zákonné opatrenie, ktoré G. Husák podpísal pred svojou abdikáciou.

Citované podľa: Súdne pojednávanie, Pravda, ročník LXX, 14. 11. 1989

67. Správa o priebehu manifestácie

16. 11. 1989

Už deň pred udalosťami 17. novembra 1989 v Prahe sa v Bratislave uskutočnila
demonštrácia študentov, ktorá prerástla vo vystúpenie proti štátu. Malú zmienku o nej
priniesla bratislavská Pravda 18. novembra 1989, ale podrobnejšie informácie o
demonštrácii sa na stránky tlače dostali až neskôr.
1, Informácia denníku Pravda
„...Po slávnostnom prejave pokračovalo stretnutie rozhovormi v skupinkách...(1)
Hovorilo sa aj o štvrtkovom pochode vysokoškolákov z bratislavského Mierového
námestia(2) k budove Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR. Jeho
účastníci, bolo ich asi 250, žiadali dialóg o školstve. Vo štvrtok ho začali s členom
Predsedníctva a tajomníkom ÚV KSS Gejzom Šlapkom a riaditeľom odboru vysokých
škôl ministerstva Jánom Povrazníkom a dostali prísľub, že bude pokračovať. Súdruh
Šalgovič sa vyjadril, že na tom nie je nič zlé, ak študenti žiadajú, aby sa ich sociálne
problémy riešili...“
(1)

(2)

Išlo o oficiálne oslavy Medzinárodného dňa študentstva 17. 11. 1989, ktoré sa konali v
Bratislave. Za KSS sa ich zúčastnili: člen Predsedníctva ÚV KSČ, prvý tajomník ÚV
KSS Ignác Janák, (*1930), rodák zo Zalužíc, okr. Michalovce, kandidát predsedníctva
ÚV KSČ a predseda vlády SSR Pavol Hrivnák (*1931), rodák z Malého Čepčína, okr.
Turčianske Teplice, člen predsedníctva ÚV KSS a predseda SNR Viliam Šalgovič.
Dnes Hodžovo námestie.

Citované podľa: Na otvorené otázky úprimné odpovede, Pravda, ročník LXX, č. 272, 18. 11. 1989.

2, Informácia Henriety Hrinkovej
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„Henrieta Hrinková - v novembri 1989 študentka posledného ročníka
žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, označovaná za
hovorcu študentov 16. novembra 1989, potom členka Študentského parlamentu na FF
UK, teraz redaktorka regionálneho týždenníka Gemerské zvesti, sa znovu zúčastní na
mítingu v Bratislave - 17. novembra o 17. hodine 1994.(1) Na otázky denníka SME
poslala svoje vyjadrenie.
“Myšlienka usporiadať demonštráciu 16. novembra 1989 vznikla v skupine
študentov, ktorí pravidelne chodievali pred Justičný palác - v deň konania procesov s
“bratislavskou päťkou“, medzi ktorými boli takí ľudia ako Ján Čarnogurský, Miroslav
Kusý, Hana Ponická. Komunikovali sme navzájom, vymieňali si samizdatovú literatúru
a chodievali na stretnutia s vtedajšími disidentmi. Práve tam vznikla myšlienka
usporiadať v deň študentstva stretnutie venované študentom. Obávali sme sa, že v
piatok, na ktorý pripadol 17. november, neprídu študenti, a preto sme to preložili na
štvrtok. V tento deň sme sa stretli na Mierku, asi 200-250 študentov, šli sme po uliciach podľa môjho názoru celkom kultivovane - držiac sa za ruky skandovali sme heslá proti
vtedajšiemu režimu. Zaujímavé boli reakcie ľudí, ktorí nás stretávali - odsudzovali nás,
prečo sa radšej neučíte, nevenujete škole, boli aj takí, čo sa k nám pridali a prišli až pred
budovu ministerstva školstva. Tam s nami hovoril pán Šalgovič - tajomník Mestského
výboru KSS v Bratislave a vedúci odboru vysokých škôl ministerstva pán Fedor
Macášek, obklopení gorilami...“ (1)
(1)
(2)

Henrieta Hrinková (*1967), rodáčka z Rimavskej Soboty
V ďalšej časti článku sa hodnotia zmeny po roku 1989.

Citované podľa: Henrieta Hrinková opäť na mítingu v Bratislave, SME, 16. 11. 1994.

68. Vznik hnutia Verejnosť proti násiliu

19. 11. 1989

Dňa 19. novembra 1989 sa demokratické opozičné skupiny na Slovensku spojili
v hnutí-občianskej iniciatíve Verejnosť proti násiliu, ktoré sa nasledujúcom období stalo
najsilnejším politickým zoskupením na Slovensku a určovalo jeho ďalší politický vývoj.
Dôležitú úlohu v nej na začiatku hrali M. Kusý, Fedor Gál (*1945), narodený v Terezíne,
Milan Kňažko (*1945), rodák z Horných Plachtiniec, okr. Veľký Krtíš, Ján Budaj(*1952),
František Mikloško, Lubomír Feldek (*1936), rodák zo Žiliny, Jozef Kučerák (*1938), rodák
z Hronca, okr. Brezno, a iní. Zanedlho sa k nim pridali ďalší disidenti, z ktorých uvádzame
aspoň Alexandra Dubčeka a Jána Čarnogurského. Neskôr do VPN vstúpili bývalí komunisti,
vylúčení z KSČS po roku 1970, ale aj mnohí ďalší. VPN sa v tomto smere stala doslova
masovou organizáciou a spojivom niekedy až protichodných síl, ktorých roztržky na seba
nedali dlho čakať.
„Pobúrení násilnými zákrokmi proti nedávnej pokojne študentskej manifestácii v Prahe,
sa stretli zástupcovia kultúrnej a vedeckej verejnosti a rozhodli sa utvoriť združenie
VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU
Našim cieľom je prispieť k ukončeniu násilností a k nevyhnutným spoločenským
zmenám.
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Hlboko nás znepokojuje súčasný stav československej spoločnosti. Už pridlho sme
svedkami deformácií v spoločenskom a politickom živote, chronických chorôb
ekonomiky, klesania úrovne sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, školstva a kultúry,
rôznych prejavov sociálnej nespravodlivosti, nedodržiavania platných zákonov,
devastácie životného prostredia, narastajúcich napätí medzi jednotlivými skupinami
obyvateľstva, generáciami, medzi národmi a národnosťami Československa a
prehlbujúcej sa mravnej krízy. Nespravodlivo sa odmeňuje práca, existuje množstvo
neodôvodnených privilégií, chýba pravdivé informovanie verejnosti.
Doterajšie spôsoby riešenia zlyhávajú. Rastie nespokojnosť ľudí a súčasne i
ľahostajnosť a pocit sklamania.
Chybné hodnotenie vzniknutej situácie vedie napokon k násiliu na uliciach. Sme
presvedčení, že z tohto stavu sa nedostaneme bez aktivity nás všetkých.
Zasadzujte sa spolu s nami za otvorenie spoločenského dialógu, za skutočnú, nie
iba proklamovanú demokraciu. Vystupujme so svojou iniciatívou za zlepšenie pomerov,
každý na svojom mieste, na pracovisku, v škole, na verejnosti. Apelujme v tomto duchu
na spoločenské i politické organizácie, ktorých sme členmi. Žiadajme všetci, aby nás a
naše záujmy na všetkých úrovniach zastupovali čestní ľudia, ktorí majú našu dôveru.
Dnes, na prahu posledného desaťročia tohto tisícročia, sa aj pre našu krajinu
otvára reálny priestor pre demokraciu a cestu za dôstojným životom, ktorú už nastúpili
okolité krajiny.(1)
Je pre nás nepriateľné, aby naša krajina so svojimi demokratickými tradíciami a
miliónmi tvorivých ľudí ostala ostrovom stagnácie a úpadku.
Zoberme ako občania svoje záležitosti do vlastných rúk!
Bratislava, 20. 11. 1989“
VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU
(1)

Autori poukazujú na zmeny v Maďarsku a Poľsku.

Citované podľa: Verejnosť proti násiliu, leták, 20. 11. 1989, archív autora

69. Charakteristika združenia VPN

22. 11. 1989

Rozmach združenia Verejnosť proti násiliu dokumentuje i leták, informujúci o jej
vzniku, zložení Pracovného koordinačného výboru VPN, kontaktných adresách, hodnotení
jeho prvých aktivít a prioritných cieľoch.
„O b č i a n s k a i n i c i a t í v a VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU
Vznikla na pôde MO Zväzu slov. výtvarných umelcov. Združuje aktivistov a
signatárov z radov slovenskej vedeckej a kultúrnej obce, ochranárov, novinárov,
spisovateľov, robotníkov a zamestnancov - občanov, ktorí odmietajú násilie v
politickom, kultúrnom a verejnom živote.
Prvé prehlásenie iniciatívy, rozhodne odmietajúce násilie v pražských uliciach a
žiadajúce očistu verejného života od stalinistov a ich metód, podpísalo zatiaľ vyše 8 tisíc
občanov. VPN verí, že prerastie do celospoločenského hnitia proti všetkým formám
násilia v našom živote. Pracovný koordinačný výbor tvoria: M. Cipár, maliar, L. Feldek,
spisovateľ, M. Kňažko, herec, J. Budaj, ochranár, F. Gál, prognostik, L. Snopko,
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dramaturg, E. Gindl, novinár, P. Zajac, lit. vedec, V. Kompárek, sochár, M. Bútora,
sociolog, R. Sikora, maliar. Jednateľmi sú okrem nich: V. Mikula, kritik, P. Tatár,
ochranár, M. Šimečka, spisovateľ, M. Kusý, politolog, M. Žiak, spisovateľ, J. Kučerák,
ekonóm, M. Fikková, ochranárka, M. Porubjak, dramaturg, Bohuslav Kraus, architekt,
Juraj Záriš, pedagóg, Jozef Jankovič, sochár, Alfréd Zimmerman, programátor, iniciatíva je otvorená, aktivisti sa môžu prihlásiť denne o 17.00 hod. vo výstavnej sieni
MO SZVU na Dostojevského rade 2, (Umelecká beseda pri starom moste) alebo na
sekretariáte MV SZOPK na Markušovej č. 2.
Doteraz VPN: zbiera podpisy proti násiliu, usiluje sa zabrániť incidentom pri
pouličných demonštráciách, žiada prepustiť politických väzňov,(1) žiada priestor v
masmédiách a zabezpečenie technických zariadení na demonštrácie. (dokument z 21. 11.
89). VPN podporuje požiadavky študentov VŠ a SŠ celého Československa a stanovisko
Občianskeho fóra.
Bratislava 22. 11. 1989“
(1)

Dňa 23. 11. 1989 vyniesol trestný senát v Bratislave oslobodzujúci rozsudok nad J.
Čarnogurským.

Citované podľa: Občianska iniciatíva VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU, leták, 22. 11. 1989, archív autora

70. Správy o manifestáciách

20. - 23. 11. 1989

Po 17. novembri 1989 sa uskutočnil rad demonštrácií a manifestácií po celom ČeskoSlovensku. Rôzne inštitúcie posielali na adresu straníckych a štátnych orgánov rad rezolúcií a
protestov. Vyberáme správy aspoň o niektorých demonštráciách, pretože ponovembrová
polooficiálna publikácia Deset pražských dnů, prezentuje novembrové udalosti hlavne ako
pražskú záležitosť. Vzhľadom na to, že opozícia nemala k dispozícii ani jeden denník,
uverejňujeme informácie o manifestáciách z vtedajšieho najrozšírenejšieho denníka na
Slovensku Pravdy, i keď jej správy boli dobovo tendenčné.
1, 20.-21. novembra 1989
„Bratislava - Stáli sme na Hviezdoslavovom námestí pred sochou najväčšieho
slovenského básnika.(1) ... Vôkol sa zhromaždili tisíce študentov, vari zo všetkých
bratislavských vysokých škôl. Hviezdoslavova socha poslúžila viacerým rečníkom ako
improvizovaná tribúna. Ozýval sa striedavý potlesk a piskot.
Plavovlasý mládenec z VŠMU oznamoval založenie nezávislých študentských
odborov, ktorých cieľom je založiť vlastnú politicko-spoločenskú organizáciu. Dievčina
z pražskej DAMU opisovala chvíle v centre hlavného mesta v piatok večer. Priznala, že
správy o smrti študenta Martina Šmída(2) sa ukázali nepravdivými. Jej kolega čítal
vyhlásenie v nedeľu(3) ustanoveného “Občianskeho fóra“. Obaja pražskí študenti
tvrdili, že vraj všetky akcie vznikli iba ako reakcia na zásah poriadkových služieb proti
demonštrantom.
Po mítingu sa časť študentov vrátila opäť do budovy Univerzity Komenského...
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Pred sedemnástou hodinou(4) sa začali Bratislavou uberať sprievody študentov
ku Gottwaldovmu námestiu,(5) kráčali disciplinovane, bez toho, aby narúšali dopravu,
za skandovaného potlesku a hesiel Chceme demokraciu! Chceme pravdu!, a najmä
Poďte s nami! Námestie sa študentskými masami takmer zaplnilo a bez mikrofónov v
sústredenom tichu zaznelo niekoľko výziev a petícií. Najčastejšie sa opakovala výzva na
zmenu stanoviska vlád ČSSR, ČSR a SSR o udalostiach 17. novembra. Zaznela opäť
petícia združenia Verejnosť proti násiliu, ktorá bola orientovaná na nespokojnosť s
vnútornou politikou straníckych a štátnych orgánov. Míting prerušovali skandované
potlesky a heslá...
Banská Bystrica - Včera(6) krátko po 15. hodine takmer tritisíc študentov
Pedagogickej fakulty, Fakulty obchodu a cestovného ruchu VŠE a niekoľko desiatok
študentov stredných škôl ukončilo svoj protestný pochod na banskobystrickom námestí
SNP. Na čele sprievodu kráčali študenti s československou štátnou zástavou a
skandovane tlieskali. Tejto akcii, ktorú povolil Mestský národný výbor v Banskej
Bystrici, sa prizerali stovky Banskobystričanov.
Košice - Včera(6) okolo ôsmej hodiny sa pred aulou Vysokej školy technickej v
Košiciach zišlo do tritisíc študentov, ktorí sa na improvizovanom mítingu prihlásili k
štrajku študentov v Prahe... Na mítingu študenti vystúpili s vyhlásením, v ktorom
podporujú vyhlásenie sekretariátu ÚV SZM a výboru ľudských práv z 20. novembra
tohto roka a vyjadrili nesúhlas so stanoviskom vlády k udalostiam 17. novembra.
Dožadujú sa vyšetrovacej parlamentnej komisie, v ktorej budú mať zastúpenie aj
študenti, nedotknuteľnosti akademickej pôdy, prehodnotenia doterajších dejín nášho
štátu, urýchlenia prípravy novej, demokratickej ústavy ČSSR, utvorenia diskusných
klubov na vysokých školách, skrátení vojenskej základnej služby vysokoškolákov atď.
Prešov - Po pondelňajšom neprerušovanom vyučovaní sa včera(6) na oboch
prešovských fakultách Univerzity P. J. Šafárika - filozofickej a pedagogickej, ako ja na
Strojníckej fakulte VŠT normálny vyučovací proces zastavil. ... V otvorenej diskusii sa
mnohí mladí ľudia prihovárali za rýchlejšie tempo procesu demokratizácie u nás, za to,
že treba účinnejšie bojovať proti úplatkárstvu, byrokracii, nepružnosti riadiacich
orgánov pri riešení mnohých otázok. Väčšinou hlasov prítomných bola prijatá výzva
pražských vysokých škôl s tým, že ju doplnili o požiadavku vytvorenia slobodnej
akademickej pôdy, opätovného prerokovania zákona o VŠ vo Federálnom zhromaždení
ČSSR s akceptáciou pripomienok poslucháčov.“
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Zhromaždenie študentov sa konalo 20. 11. 1989 pred sochou P. O. Hviezdoslava. Bola
to prvá väčšia demonštrácia na Slovensku po 17. 11. 1989.
Informácia o zabití študenta M. Šmída v priebehu zásahu proti študentskej
demonštrácii v Prahe 17. 11. 1989 zapôsobila ako rozbuška a iniciovala vznik prvých
občianskych združení a ďalších demonštrácií.
19. 11. 1989.
21. 11. 1989.
Dnes Námestie slobody
21. 11. 1989.
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Citované podľa: Vo víre diskusií, Pravda, ročník LXX, 22. 11. 1989.

2, 22. novembra 1989
„Včera(1) okolo šestnástej hodiny sa na bratislavské námestie SNP začali
schádzať skupiny a sprievody občanov, najmä študentov s transparentmi, ktoré
postupne vytvorili niekoľkodesaťtisícové povolené zhromaždenie od Hurbanovho
námestia až po Kultúrne a informačné stredisko PĽR. Zhromaždení niesli transparenty
a skandovali heslá ako Česi a Slováci spolu, Slovenskí študenti sú za pokojnú
demonštráciu, Stanovisko vlády nie je dialóg s národom, V jednote je sila, Pravdu v
Pravde, Otcovia a mamy, prosíme vás, poďte s nami... Študenti búrlivo medzi sebou
vítali najmä zástupcov robotníkov z niektorých bratislavských podnikov a závodov.
Krátko po šestnástej hodine, spievajúc čs. hymnu, vyvesili na jeden zo stožiarov
veľkú čs. štátnu vlajku. Zhromaždenie v mene študentského koordinačného výboru a
ďalších organizátorov zhromaždenia (ochrancovia prírody, spisovatelia, výtvarníci,
herci...) viedol herec Milan Kňažko. Najskôr na ňom odzneli petície a vyhlásenia
študentov, v ktorých upozorňujú na to, aby sa ich iniciatíva nezužovala iba na problémy
študujúcej mládeže, pretože tie nemožno vyriešiť bez vyriešenia nahromadených
spoločenských a politických problémov. S potleskom sa stretla téza, ktorá odznela vo
viacerých vyhláseniach, že študenti sú za život v socialistickej spoločnosti, avšak v jeho
nezdeformovanej podobe.
Odzneli aj petície umelcov, veriacich, Mestského výboru Strany slovenskej
obrody, ochrancov prírody, iniciatívnych skupín, ale aj robotníckych kolektívov (z Tesly
Elektroakustiky) a niektoré ďalšie. Ich spoločným menovateľom bola požiadavka
dôkladne prešetriť okolnosti a zásah bezpečnostných síl proti pokojnej demonštrácii
študentov v piatok minulý týždeň v Prahe, zaviesť reformy socializmu, riešiť
nahromadené spoločenské a politické problémy v našej vlasti, viesť úprimný a otvorený
dialóg všetkých so všetkými. Ozývala sa aj výzva na odstúpenie súčasného vedenia
strany a štátu.
S búrlivým potleskom sa stretlo napríklad stanovisko pedagógov a študentov LF
UK v Bratislave, ku ktorému sa prihlásili aj ostatné vysoké školy združené v
koordinačnom výbore štrajkujúcich bratislavských vysokých škôl. Obracajú sa v ňom
na najvyšších straníckych a štátnych činiteľov s tým, že študenti nie sú nositeľmi
anarchie, zmätku a rozvratu. Sú tu preto, že chcú v budúcich dňoch pokojne a
zmysluplne pracovať a tvorivo žiť. Sú pripravení žiť skromnejšie, ale všetci ako
rovnoprávni občania nášho štátu. Žiadajú o naplnenie zákonných ustanovení našej
ústavy, kde sa hovorí, že všetka moc v ČSSR patrí pracujúcemu ľudu. Sú jeho súčasťou,
sú pripravení plnou zodpovednosťou sa na nej podieľať. Žiadajú vytvorenie takého
politického a spoločenského života, ktorý bude zárukou účasti na zmenách a pomôže
vyviesť spoločnosť z krízy.
Na záver zúčastnení prijali rezolúciu, ktorá zhrnula požiadavky objavujúce sa vo
väčšine výziev a petícií. Zhromaždenie sa uskutočnilo bez akéhokoľvek násilia, priestor
nedostali žiadni provokatéri, neprejavovala sa ani hystéria, pozitívne boli výzvy
študentov, aby aj naďalej zachovávali pokoj, rozvahu a nezúčastňovali sa na žiadnej
činnosti vedúcej k chaosu, anarchii a neporiadku. Doprava v centre mesta bola
prerušená asi na dve a pol hodiny.
(rb,íž,lj)“
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(1)

Dňa 22. 11. 1989. Od tohto dňa sa najvýznamnejšie demonštrácie na Slovensku konali
práve na námestí SNP v Bratislave a moderovali ich vedúci predstavitelia VPN Milan
Kňažko a Ján Budaj.

Citované podľa: Požiadavky ako v minulých dňoch, Z demonštrácie v Bratislave, Pravda, ročník LXX, 23. 11.
1989.

3, 23. novembra 1989
„Námestie Slovenského národného povstania v centre Bratislavy sa včera(1)
podvečer opäť zaplnilo desaťtisícami obyvateľov hlavného mesta SSR, prevážne
mladými ľuďmi.
Desiatkami transparentov a skandovaním vyjadrovali už pred začatím
manifestácie rôzne požiadavky. Pred provizórne postavenou tribúnou dominovali heslá
vyzývajúce na jednotu, demokraciu, slobodné voľby, kádrové zmeny, dôsledný postih
zodpovedných za udalosti 17. novembra v Prahe a zabezpečenie úplnej a pravdivej
informovanosti prostriedkami masovej informácie a propagandy.
Na manifestácii, ktorá sa začala krátko po 16. hodine, vystúpil ako prvý herec
Milan Kňažko, ktorý oznámil heslo zhromaždenia Chceme prístup do televízie a tlače.
Vymenoval niektoré organizácie z celkového počtu 96, ktorých pracovníci sa pripojili k
požiadavkám vyjadreným vo vyhlásení Verejnosť proti násiliu.
Na manifestácii sa zúčastnil aj Alexander Dubček.(2) Rečníci sa prihovárali za
otvorený dialóg, riešenie pálčivých ekologických problémov, nastolenie skutočnej
demokracie a zabezpečenie pravdivej a úplnej informovanosti prostriedkami masovej
informácie a propagandy.
Vladimír Ondruš, člen KSČ, predstaviteľ hnutia Verejnosť proti násiliu,
zdôraznil, že statočným komunistom rovnako ako všetkým ostatným leží na srdci ďalší
osud našej vlasti. Jednou zo spoločných čŕt mnohých vystúpení boli výzvy na pokoj a
rozvahu.
Pokojnú manifestáciu zakončili prítomní zborovým zaspievaním československej
štátnej hymny.“
(1)
(2)

Dňa 23. 11. 1989.
Išlo o prvé oficiálne vystúpenie A. Dubčeka od roku 1969. A. Dubček osobne zažil
atmosféru študentskej demonštrácie 17. novembra 1989 v Prahe, kedy bol spolu s
manželmi Slávikovcami na Vyšehrade zadržaný a na policajnej stanici strávil niekoľko
hodín. Stal sa najvýznamnejším disidentom, zadržaným v priebehu študentskej
demonštrácie v Prahe.

Citované podľa: Zhromaždenie občanov v Bratislave, Pravda, ročník LXX, 24. 11. 1989.

71. Dokumenty najvýznamnejších opozičných skupín

21. 11. 1989

November 1989 priniesol závažné zmeny v našej spoločnosti bez ohľadu na to, či sa
týkali Čechov alebo Slovákov. Tento výrazný dejinný zlom našiel svoj odraz v množstve
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dokumentov. Uverejňujeme Stanovisko VPN k vyhláseniu vlády ČSSR, ČSR a SSR
k udalostiam 17. novembra 1898 v Prahe, Vyhlásenie radových komunistov, Vyhlásenie
členov SND a Vyhlásenie študentov slovenských vysokých škôl na manifestácii na námestí
SNP v Bratislave dňa 22. 11. 1989
1. Stanovisko VPN k vyhláseniu vlády ČSSR, ČSR a SSR k udalostiam 17. novembra
1898 v Prahe
21. 11. 1989
„1. VPN žiada zmenu vládneho stanoviska, pokiaľ ide o hodnotenie udalostí 17.
novembra 1989. Žiadame, aby sa vlády dištancovali od brutálneho násilia a vinníci boli
potrestaní podľa zákona, pretože tento zásah vyvolal atmosféru konfrontácie a násilia.
2. Násilnosti poriadkových síl sú v rozpore s proklamovaným vládnym
stanoviskom o „jednoznačne politickom riešení problému“. Je absurdné, že ho vlády
dodatočne ospravedlnili. Žiadame zmenu vládneho stanoviska k pražským udalostiam,
žiadame odstúpenie všetkých predstaviteľov strany a vlády priamo zodpovedných za
eskaláciu násilia a vnútropolitickú krízu. Žiadame vytvorenie nezávislej parlamentnej
komisie doplnenej zástupcami nezávislých iniciatív, sociálnych hnutí i ostatnej
občianskej verejnosti. Súčasne žiadame:
- Chceme viesť dialóg, no nie v atmosfére represií. Preto prepusťte politických
väzňov.
- Žiadame, aby sa zástupcovia VPN, študentov a iných spoločenských skupín
mohli stretnúť s predsedom vlády SSR.
- Žiadame okamžite priestor v prostriedkoch masovej komunikácie. Všetky
fungujú z našej práce a z našich daní. Musia slúžiť občanom.
- Oceňujeme fakt, že poriadkové sily na Slovensku nevyvolávajú nepokoje.
Požadujeme však vytvorenie technických podmienok umožňujúcich pokojný priebeh
mítingov (vylúčenie dopravy, primerané kryté priestory, zosilovače a pod.)
- Ak sa vláda SSR zreteľne politicky nevysloví, ak ostane v týchto dňoch vo
vyčkávacej pozícii, morálne sa diskvalifikuje.
- Obraciame sa na všetkých šéfredaktorov v prostriedkoch masovej komunikácie
– umožnite šíriť iba pravdivé informácie. Šírením lží a poloprávd staviate sa na stranu
násilia.
- Vyzývame všetkých členov KSČ, aby neodkladne zaujali vo svojich
organizáciách jasný postoj k súčasnej politickej situácii i k sebe samým.
- Plne sa stotožňujeme so stanoviskom Občianskeho fóra ustanoveného v Prahe.
V Bratislave, 21. 11. 1989“
2, Vyhlásenie radových komunistov

21. 11. 1989

„Podpísaní radoví komunisti oboznámili sme sa s Vyhlásením združenia
Verejnosť proti násiliu a bez výhrad sa k tomuto postoju pripájame. Zároveň
vyslovujeme svoju nespokojnosť so stanoviskom, aké k represáliám v Prahe a k
následným iniciatívam mládeže a celej verejnosti zaujalo stranícke a štátne vedenie.
Vlády ČSSR, ČSR a SSR vo svojom spoločnom vyhlásení označili tieto reformné
iniciatívy za činnosť protištátnych živlov. Domnievame sa, že vlády, ktoré označia
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mládež a verejnosť svojej krajiny za protištátne živly, nemajú morálne právo nazývať
sa ďalej vládami. Vedenie KSČ označilo kritiku smerujúcu na jeho adresu a na adresu
konkrétnych funkcionárov za ohrozenie socializmu. Domnievame sa, že vedenie strany,
ktoré megalomansky stotožnilo samo seba so socializmom, nemá morálne právo byť
ďalej vedením strany. Ako radoví členovia strany odmietame ďalej robiť španielsku
stenu vedeniu, ktoré si už roky uzurpuje právo bez kontroly vládnuť v našom mene a
zneužíva proti nám tzv. stranícku disciplínu, ktorou nás zaväzuje k mlčaniu. V
Sovietskom zväze bola takto chápaná stranícka disciplína zneužitá na spáchanie
40.000.000 vrážd, o ďalších miliónoch zničených životov a zmarených existencií ani
nehovoriac. A podobne to bolo a dodnes je u nás. Preto sme presvedčení, že ak treba
hľadať protištátne živly, treba ich hľadať odhora. Preto sme presvedčení, že ak treba
hovoriť o ohrození socializmu, treba hovoriť o jeho ohrození zhora. Ako radoví členovia
strany pokladáme v tejto chvíli a po represáliách 17. novembra 1989 v Prahe nielen za
svoje právo, ale aj za svoju povinnosť žiadať, aby sa KSČ očistila jediným možným
spôsobom — a to tým, že sa dobrovoľne a ihneď vzdá svojho protiprávneho a iba
násilím udržiavaného vedúceho postavenia v spoločnosti.
Ľubomír Feldek, Lajos Grendel
Vladimír Ondruš, László Szigeti, Soňa Szomolányiová, Vladimír Krivý, Pavol Frič, Ivan
Štrpka, Ján Štrasser a ďalší.“ (1)
(1)

Lajos Grendel (*1952) rodák z Levíc, Vladimír Ondruš (*1952) rodák z Bratislavy,
László Szigeti (*1957) rodák z Moči, okr Komárno, Soňa Szomolányiová, rod.
Reptová (*1946) rodáčka z Popradu, Vladimír Krivý (*1948) rodák Bratislavy, Pavol
Frič (*1956), Ivan Štrpka (*1944) rodák Hlohovca, Ján Štrasser (*1946) rodák Košíc

3. Vyhlásenie členov SND

22. 11. 1989

„Dňa 22. novembra 1989 sa členovia Slovenského národného divadla rozhodli
zaujať toto stanovisko k súčasnej politickej situácii.
Jednou z prvých povinností človeka je zachovanie života, aj toho svojho. Ak nám
ide o dôstojný život, o jeho naplnenie v zmysle ľudského poslania: slúžiť dobru,
spravodlivosti a pravde, pokúsme sa o to všetci spolu na základe slobodnej voľby
v hraniciach tej najhumánnejšej slušnosti a tolerancie. Bez hnevu, nenávisti, s láskou
k blížnemu a k prírode, ktorej sme súčasťou. S úctou k minulosti, ale aj s plnou
zodpovednosťou k budúcnosti. Začnime už raz pri čistom stole a čistej tabuli, bez
nemorálnych kompromisov. Pokračujme z vlastnej podstaty národnej, historickej, pod
spoločnou strechou československej vzájomnosti. Nech naše myšlienky majú dosť
voľného priestoru, aby sme mohli žiť v pravde. Vytvorme spoločne takú republiku,
v ktorej sa budeme všetci konečne cítiť doma ako plnoprávni občania v demokratickom
socialistickom štáte, rešpektujúcom zásady politického pluralizmu. Pozrime sa
objektívne a kriticky na našu minulosť a nebojme sa prehodnotiť rok 1968.
Zo všetkých síl protestujeme proti opakovanej zvoli, násiliu a nenávisti, ktoré sa
začali v marci 1988 v Bratislave a vyvrcholili v Prahe 17. novembra 1989. Siahnutie na
osobnú slobodu, akékoľvek fyzické násilie pokladáme za neodvolateľný zločin proti
ľudskosti. Žiadame, aby bola vytvorená zvláštna vládna komisia, ktorá vyšetrí, potrestá
a verejne označí vinníkov pražského masakru a bude pritom dôsledne postupovať
podľa československých právnych noriem.
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Tieto udalosti sú logickým dôsledkom prehlbujúcej sa spoločenskej a politickej
krízy. Chceme hľadať a nájsť východisko v celospoločenskom dialógu, z ktorého
nemožno nikoho vopred vylúčiť. Na základe posledných skúseností chceme vyjadriť
pochybnosť, či dnešné zloženie straníckych a štátnych orgánov umožňuje nájsť
pozitívne východisko. Preto sme sa rozhodli vstúpiť do týždenného protestného štrajku
a ponúkame divadelné priestory pre širokú diskusiu.
Žiadame, aby sa týchto stretnutí s verejnosťou zúčastnili všetci predstavitelia
vedúcich straníckych a štátnych orgánov. K tomuto konaniu nás vedie predovšetkým
naše hlboké presvedčenie, že môžeme žiť, pracovať a tvoriť jedine v spoločnom štáte.(1)
(1)

Stanovisko predniesla herečka Magda Vašáryová (*1948), rodáčka z Banskej
Štiavnice, na aktíve, ktorý sa konal v budove SND od 14,00 21. 11. 1989

4. Vyhlásenie študentov slovenských vysokých škôl na manifestácii na námestí SNP
v Bratislave
22. 11. 1989
My, študenti, protestujeme proti brutálnemu zásahu orgánov bezpečnosti
a armády proti pokojnej študentskej manifestácii dňa 17. novembra 1989 v Prahe, ktorý
rozhodne nebol primeraný vzniknutej situácii. Postup týchto poriadkových síl je
v príkrom rozpore s Ústavou ČSSR a s prijatými medzinárodnými konvenciami. Svoj
nesúhlas vyjadrujeme štrajkom. V našom štrajku nejde o nezodpovedný a ľahostajný
prístup k študijnými povinnostiam. Naše študentské problémy nemožno riešiť bez
rozuzlenia nahromadených spoločenských a politických pomerov. Preto v súlade
s iniciatívou Občianskeho fóra a iniciatívou verejnosť proti násiliu žiadame:
1. Vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie na prešetrenie pražských udalostí
a objektívne a pravdivé informovanie verejnosti o jeho výsledkoch a potrestanie
vinníkov.
2. Uplatnenie právnej a politickej zodpovednosti voči štátnym a politickým
činiteľom, ktorí sú zodpovední za terajší stav spoločnosti. Ich zotrvanie vo funkciách
vyhrocuje terajšiu napätú situáciu.
3. Sme za plnohodnotné uplatňovanie socialistického pluralizmu v ČSSR, za
slobodné voľby, za to, aby každá politická sila pôsobila a presadzovala svoje ciele na
základe ústavy a ústavnosti.
4. Otvorenie seriózneho spoločenského dialógu, ktorý musí byť prístupný
každému, s výnimkou tých, ktorí by doňho chceli vnášať deštrukciu, násilie a chaos.
5. Sprístupnenie masovokomunikačných prostriedkov všetkým politickým
a spoločenským hnutiam, ktorým úprimne záleží na skutočne demokratickej
socialistickej spoločnosti.
6. Sme proti akémukoľvek postihu voči študentom a učiteľom, ktorí v tomto
dialógu otvorene vystupujú.
Vyzývame vás, robotníci, roľníci a inteligencia, ktorí vytvárate svojou prácou
hodnoty a umožňujete nám vzdelávať sa, aby ste podporili naše požiadavky!
Vyzývame všetkých príslušníkov Československej ľudovej armády, Zboru
národnej bezpečnosti a Ľudových milícií, aby sa nedali zneužiť proti národu!
Ak sa našim požiadavkám nevyhovie, nenastúpi sa cesta rozumného
a skutočného dialógu, vyzývame všetkých občanov, aby vyjadrili svoju solidaritu
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a politickú podporu našich požiadaviek 27. novembra 1989 od 12. do 14. hodiny
generálnym štrajkom!
Pokiaľ sa vyskytnú na študentských akciách protisocialistické, protištátne
a provokačné prejavy, s týmto postupom nesúhlasíme a zaujímame voči nemu
odmietavý postoj.“
5. Výzva Koordinačného centra Študentského hnutia k robotníkom a roľníkom
22. 11. 1989
„Myslíme na robotníkov pracujúcich v podmienkach, ktoré urážajú ľudskú
dôstojnosť. Robotníkov v textilkách, konzervárňach, zlievárňach a v baniach.
Myslíme na mladé rodiny bez bytov, na dôchodcov a všetkých sociálne slabých.
Ďalej myslíme na nezaslúžené privilégiá mocných, na zanedbaný stav nášho školstva,
zdravotníctva, životného prostredia. Rovnako máme na mysli nedostatočnú možnosť
cestovania a styk so svetom. Je pre nás všetkých dôležité si uvedomiť, že celé naše
dnešné snaženie musí vyústiť v generálny štrajk, a preto vyzývame málo informovaných
zástupcov robotníckych a roľníckych odborov, aby navštívili koordinačné centrum na
VŠMU na Jiráskovej ulici. Tam dostanú potrebné informácie kedykoľvek v priebehu
dvadsiatich štyroch hodín.“(1)
(1)

Výzvu KC na mítingu prečítal študent VŠMU Anton Popovič (*1965), rodák z
Bratislavy

Citované podľa: Keď sme brali do rúk budúcnosť, Archa Bratislava 1990. ss. 14-23

72. Vyhlásenie občianskej iniciatívy VPN

25. 11. 1989

Dňa 25. novembra 1989 boli formou letákov vydané dva programové dokumenty:
Vyhlásenie občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu a Programové vyhlásenie občianskej
iniciatívy Verejnosť proti násiliu a Koordinačného výboru slovenských vysokoškolákov, ktoré
boli z drvivej väčšiny podobné. Prvý dokument v 13 a druhý v 12 bodoch požadovali zásadné
zmeny v ČSSR. Uverejňujeme širší z nich.
„VYHLÁSENIE
občianskej iniciatívy VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU
1. ZRUŠIŤ ČLÁNOK ÚSTAVY, V KTOROM MÁ VEDÚCE POSTAVENIE V
NAŠEJ SPOLOČNOSTI KOMUNISTICKÁ STRANA.
2. VYTVORIŤ PLATFORMU, ABY SA MOHLI USKUTOČNIŤ SLOBODNÉ A
DEMOKRATICKÉ VOĽBY.
3. Žiadame vytvoriť zo Slovenskej národnej rady skutočný parlament slovenského
národa, v ktorom budú mať zastúpenie všetky zložky našej spoločnosti. (1)
4. Žiadame zaručiť úplnú slobodu tlače. Novinári, zvoľte si už dnes také vedenie
redakcií, ktoré túto slobodu zaručia.
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5. Žiadame zaručiť slobodu podnikania, zhromažďovania, spolčovania, pohybu,
svedomia a ďalšie občianske práva a slobody.
6. Žiadame odideologizovať školstvo a kultúru a oddeliť kultúru od štátneho riadenia.
7. Žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť skutočný právny štát.
8. Žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu.
9. Žiadame slobodné odborové hnutie a nezávislé študentské organizácie.
10. Žiadame zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva.
11. Žiadame dôsledne demokratickú federáciu Čechov a Slovákov a zákonné
upravenie práv a postavenia národností na princípe plnej a faktickej
rovnoprávnosti.
12. Žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie.
13. Žiadame zaručiť rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe povolania a naplnení
životnej dráhy.
Bratislava 25. 11. 1989“
(1)

V spoločnom dokumente sú body 2. a 3. zhrnuté v jednom.

Citované podľa: Vyhlásenie občianskej iniciatívy VEREJNOSŤ PROTI NASILIU, leták, 25. 11. 1989, archív
autora

73. Vyhlásenie VPN

26. 11. 1989

Dňa 26. novembra 1989 začalo očakávané mimoriadne zasadanie pléna ÚV KSS. Ešte
v ten istý deň Verejnosť proti násiliu opäť pripomenula svoje najdôležitejšie požiadavky.
„V súčasnej krízovej politickej situácii prijala VPN toto stanovisko:
VPN vyjadrila svoje programové požiadavky v 12-bodovom stanovisku, ktoré
zverejnila 25. novembra.
VPN pokladá za najzásadnejšie dve požiadavky:
a, zrušenie ústavného zakotvenia vedúcej úlohy strany,
b, urýchlené vyhlásenie slobodných volieb.
VPN žiada, aby sa politické vedenie krajiny, stranícke a štátne orgány ČSSR
a SSR k týmto požiadavkám neodkladne vyjadrili a nepredlžovali súčasnú politickú
krízu.
VPN plne podporuje iniciatívu Občianskeho fóra. Člen koordinačného výboru
VPN je súčasne členom koordinačného výboru Občianskeho fóra.
VPN vyzýva všetkých občanov v mestách a obciach Západoslovenského,
Stredoslovenského a Východoslovenského kraja, aby slobodne vyjadrili svoju vôľu
a vzali svoje záležitosti do vlastných rúk. Buďte slobodní! Buďte s nami!
Podporte nás generálnym štrajkom 27. novembra 1989 od 12,00 do 14,00 hodiny.
Verejnosť proti násiliu.“
Citované podľa: Keď sme brali do rúk budúcnosť, Archa Bratislava 1990, ss.36-37
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74. Zasadanie ÚV KSS

26. - 27. 11. 1989

V dňoch 26.-27. novembra 1989 za uskutočnilo zasadanie UV KSS, ktoré znamenalo
určitý obrat v politike KSS. Zasadanie na jednej strane dokázalo pomerne pružnejšie
reagovať na rýchlo sa meniacu vnútropolitickú situáciu v ČSSR ako pražské vedenie KSČS,
ale na druhej strane ním prijaté východiská z krízy neprekračovali rámec tradičných slovných
deklarácií. Pozitívom, aj keď výrazne oneskoreným, bola snaha hlbšie sa podívať na podstatu
prebiehajúcich udalostí, prehodnotiť dejiny KSČS a KSS, najmä význam rokov 1968-1969,
dopad následnej normalizácie na akcieschopnosť strany a konečne realizovať. Na záver
prijalo dokument Akčné opatrenia na riešene súčasnej situácie, ktorý uverejňujeme
„Akčné opatrenia na riešene súčasnej situácie

27. 11. 1989

Zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, uskutočnené 26.
a 27. novembra 1989 posúdilo súčasnú politickú situáciu na Slovensku. Všetci účastníci
tohto zasadania si plne uvedomujú, že strana a naša spoločnosť stoja na historickej
križovatke, pred riešením osudovo významných úloh.
Vlna emócií, ale aj nenávisti, ktorá sa zdvihla proti komunistickej strane, je
sprievodným javom hlbokej politickej krízy. Ústredný výbor KSS posúdil súčasný stav
spoločnosti a poukázal na príčiny, ktoré viedli k súčasnej situácii. Podrobil kritike
chyby, ktoré spôsobili oslabenie spojenia strany s pracujúcimi, nedostatočné
uspokojovanie ich záujmov a túžob, neochotu hovoriť ľuďom vždy plnú pravdu a spolu
s nimi nachádzať správne východiská riešenia problémov.
Nerešpektovanie mnohých základných princípov politického vedenia
a ideologického pôsobenia viedlo k strate dôvery, ktorou strana disponovala medzi
masami vďaka dlhoročnému statočnému a hrdinskému boju proti kapitálu, za národné
oslobodenie, v boji o politickú moc pred Víťazným februárom i v čase budovania
socializmu.
Komunisti na Slovensku si s plnou vážnosťou uvedomujú, že obnova skutočnej,
neformálnej autority strany bude ťažká, neobyčajne náročná. Vyžaduje si dôsledne
prekonať všetky deformácie socializmu a pozostatky administratívno-direktívneho
riadenia, nadviazať na všetko pozitívne z minulosti a prebojúvať revolučnú obnovu
socializmu. Nemáme inú cestu ako obrodiť stranícke rady, ak chceme presvedčiť
o vysokej zodpovednosti za osudy našich národov, za socializmus v našej domovine.
V tejto zložitej dobe sa musí zmeniť i naše chápanie podstaty socializmu ako
spoločnosti modernej, vysokovýkonnej, demokratickej a humánnej...
Najaktuálnejšou úlohou najbližších dní je preniesť tento dialóg na koaličnú
platformu Národného frontu, štátnych orgánov, dať mu konkrétne zameranie, s cieľom
znížiť napätie v spoločnosti a vytvoriť priestor na riešenie naliehavých úloh. To sa týka
všetkých článkov politického systému. Všetky štruktúry už vyslovili svoje stanoviská a je
najvyšší čas, aby sa dialóg viedol vecne a s konkrétnou zodpovednosťou.
Žiadame komunistov, aby v tomto duchu podnikli konkrétne kroky.
Z mimoriadnych zasadaní ÚV KSS a zasadaní ÚV KSS vyplýva náš prístup pre dialóg.
1. Nedeklamovať vedúcu úlohu strany ústavne ani inak, ale uskutočňovať ju
v zápasoch za záujmy ľudu, našich národov a národností.
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2. V záujme budovania právneho štátu zapracovať do pripravovaného návrhu novej
Ústavy ČSSR, ČSR a SSR požiadavky ľudu formulované v týchto dňoch. Urýchliť
prípravu zákona o voľbách i samotné voľby.
3. Zhodnotiť dejiny KSS za socializmu, predovšetkým príčiny spoločenskopolitických kríz, najmä roku 1968, ako pokusu o spoločenskú reformu v obrodu
socializmu. Považujeme to za jeden z rozhodujúcich predpokladov znovuobnovenia
dôvery ľudí k realizácii spoločenskej prestavby.
„Stoja pred nami nasledujúce úlohy:
1. Zintenzívniť dialóg o našej socialistickej budúcnosti s politickými stranami,
spoločenskými organizáciami združenými v Národnom Fronte SSR a začať ho
s občianskymi iniciatívami.
2. Viesť rozhovory s bývalými vedúcimi funkcionármi straníckych a štátnych
orgánov, komunistami, ktorí odišli z radov strany v roku 1970 a chcú sa zapojiť do
obnovy socialistickej vlasti.
3. Na všetkých úrovniach zmobilizovať komunistov na riešenie oprávnených
požiadaviek študentov.
4. Prostredníctvom komunistov v prostriedkoch masovej informácie pomáhať
utvárať priestor na pluralitu názorov, včasnú a pravdivú informovanosť verejnosti.
Pôsobiť proti propagácii asociálnych a antihumánnych názorov, ktoré sú v rozpore
s ústavou a socialistickou zákonnosťou.
5. Mobilizovať stranícke orgány a organizácie, všetkých členov strany, aby bez
prerušovania plnili hospodárske úlohy, aby sa zabránilo hospodárskemu a sociálnemu
rozvratu, ktorý by znemožnil socialistickú obnovu spoločnosti, a v záujme toho
spolupracovať so všetkými politickými silami.
6. Využiť politický vplyv strany, aby príslušné orgány pôsobili pri ochrane
zdravia, životov a majetku všetkých občanov bez rozdielu. Ich pôsobenie koncentrovať
na boj so zločinnosťou, korupciou a inými prejavmi sociálnej patológie.
7. Do straníckej práce na všetkých úrovniach vyzdvihovať mladé, tvorivé,
odborne a politicky fundované kádre schopné viesť účinný dialóg s občianskými
iniciatívami, so všetkými skupinami obyvateľstva a organizáciami, ktoré ich zastupujú.
8. Urýchlene pripraviť a po posúdení na najbližšom zasadaní ÚV KSS predložiť
ÚV KSS platformu Ústredného výboru KSS pre revolučné obrodenie strany a vyvedenie
spoločnosti z krízy.
9. Pripraviť stranu na získanie politického vplyvu vo všeobecných, tajných
voľbách.“
Citované podľa: Pravda, ročník LXX, 28. 11. 1989.

75. Ústavný zákon o likvidácii princípu vedúcej úlohy KSČ

29. 11. 1989

Dňa 29. novembra 1989 bola splnená prvá ústavnoprávna požiadavka demokratických
síl. Federálne zhromaždenie schválilo ústavný zákon, ktorý likvidoval základné princípy
socialistickej spoločnosti - vedúcu úlohu KSČ a prioritné postavenie marxizmu-leninizmu.
Urobil sa tak prvý praktický krok vnútornej premeny spoločnosti.
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„135
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 29. listopadu 1989,
kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické
republiky
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na
tomto ústavním zákoně:
Čl. I
Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, se
mění takto:
1. Článek 4 se vypouští.(1)
2. Článek 6 zní:
“Národní fronta je politickým výrazem svazku národů a národností, sociálních
vrstev a zájmových skupin. Mohou se v ní sdružovat politické strany, společenské a
zájmové organizace.“(2)
3. Článek 16 odst. 1 zní:
“(1) Veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělání, výchova a
vyučování jsou vedeny v duchu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví,
humanity a demokracie.“(3)
Čl. II
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Husák v. r.(4)
v. z. Marko v. r.(5)
Adamec v. r.“
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Článok 4. v Ústave z roku 1960 znel: “Vedúcou silou v spoločnosti i v štáte je predvoj
robotníckej triedy, Komunistická strana Československa, dobrovoľný bojový zväzok
najaktívnejších a najuvedomelejších občanov z radov robotníckej triedy, roľníkov a
inteligencie.“
Článok 6 znel: “Národný front Čechov a Slovákov, v ktorom sú združené spoločenské
organizácie, je politickým výrazom zväzku pracujúcich miest a vidieka, vedeného
Komunistickou stranou Československa.“
Ods. 1 článku 16 znel: “(1) Všetka kultúrna politika v Československu, rozvoj
vzdelania, výchova a vyučovanie sú vedené v duchu vedeckého svetového názoru,
marxizmu-leninizmu, a v tesnom spojení so životom a prácou ľudu.“
Bol to predposledný zákon, ktorý G. Husák podpísal. Posledné bolo Rozhodnutie
prezidenta ČSSR o amnestii zo dňa 8. 12. 1989, ktoré bolo publikované ako zákon č.
150/1989 Zb.
Ján Marko (1920-?), rodák z Točnice, okr Lučenec, 1. podpredseda vtedajšieho
Federálneho zhromaždenia.

Citované podľa: Sbírka zákonů Československé socialistické republiky, ústavní zákon č. 135/1989.
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76. Vyhlásenie VPN

2. 12. 1989

Zmenu v Ústave ČSSR, ktorou sa likvidovala vedúca úloha KSČS v spoločnosti
a prioritné postavenie marxizmu-leninizmu, privítala VPN vo svojom vyhlásení z 12.
decembra 1989 a súčasne definovala základné úlohy VPN pre nadchádzajúce obdobie.
„Občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu považuje za potrebné vydať toto
vyhlásenie:
Dva horúce týždne uplynuli, život beží ďalej, každý sa pýta, čo robiť ďalej. Ľudia
osobitne očakávajú stanovisko VPN, pretože boli to práve požiadavky tohto hnutia
a požiadavky študentov, ktoré zdvíhali ľudí na nohy.
Vznikli sme ako občianska iniciatíva zameraná proti násiliu vo všetkých jeho
formách. Z našich 12 požiadaviek zverejnených v masovokomunikačných prostriedkoch
za najdôležitejšie považuje prvé dve:
1) odstránenie vedúcej úlohy strany v spoločnosti
2) slobodné voľby.
Prvý krok k naplneniu prvej požiadavky sa uskutočnil nedávnymi ústavným
zmenami prijatými Federálnym zhromaždením. Tento krok sme si vybojovali spolu
s Občianskym fórom – nik nám ho nedaroval. Za ďalší krok považujeme reálne,
faktické zrušenie vedúcej úlohy KSČ v každodennom živote. To okrem iného znamená
zmeniť kádrovú politiku, zrušiť systém nomenklatúry, odstrániť privilégiá, dosiahnuť
skutočnú nezávislosť súdov, odpolitizovať armádu a bezpečnosť a mnohé ďalšie.
Vstupom verejnosti na občiansku i politickú scénu sa utvorila situácia, za akej
treba výraznejšie ako doposiaľ načrtnúť ďalšie ciele a perspektívy. Za základný cieľ
považujeme vznik politického pluralizmu a usporiadanie slobodných volieb v našej
krajine. Celé súčasné obdobie treba chápať ako prípravnú etapu takýchto volieb.
Súčasné úlohy Verejnosti proti násiliu vidíme v troch rovinách:
1. Na úrovni miestnej. Zhromažďovať nevyriešené problémy okolo seba, na
pracovisku, v obci, v meste. Najvhodnejším prostriedkom sú verejné dialógy,
diskusie a mítingy organizované tak, aby nenarušovali prevádzku. Diskusia by
mala viesť k objasňovaniu problémov... Delegáti VPN si môžu ako zástupcovia
verejnosti vybojovať miesto pre kontrolu vedenia podniku, správy mesta či obce.
Primerane miestnym podmienkam sa taktiež možno zasadzovať o zastúpenie
v doterajších alebo novoutváraných výkonných a riadiacich orgánoch
spoločenského a hospodárskeho riadenia...
2. Na úrovni územnej, pracovnej a záujmovej. V tejto oblasti pôsobenia chce byť
VPN i naďalej širokým občianskym hnutím...
3. Politické úlohy: Verejnosť proti násiliu dnes predstavuje reálnu spoločenskú
silu a nemôže sa vyhnúť politickej zodpovednosti za ďalší vývoj. VPN preto
vstúpi do volebnej kampane ako demokratické občianske hnutie. Bude
požadovať takú zmenu volebného zákona, aby jej to bolo umožnené. Pokiaľ ide
o vzťahy medzi koordinačným výborom a miestnymi či záujmovými
združeniami, nezakladajú sa na hierarchickom usporiadaní. Centrum nič
nenariaďuje ani neschvaľuje; ide o vzťahy nezávislosti a vzájomnej spolupráce.
Všetky združenia pracujú samostatne a v prípade potreby spájajú svoje sily.
Zmyslom činnosti dobrovoľných združení VPN je aktivizácia občianskeho
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správania vo verejnom živote. Koordinačný výbor zastupuje VPN v rokovaniach
s ústrednými štátnymi a medzinárodnými inštitúciami, a to predovšetkým na
základe námetov a odporúčaní jednotlivých združení. Prenos a sprostredkovanie
informácií medzi združeniami a koordinačným výborom VPN sa uskutočňuje
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a v krátkom čase
i prostredníctvom vlastnej tlače VPN. Ciele našej občianskej iniciatívy
sformulované v 12-tich požiadavkách sa budú ďalej spresňovať v spolupráci
s Občianskym fórom, ako aj na základe pripomienok a návrhov občanov.
V Bratislave, 2. 12. 1989 o 20,00 hod.
Koordinačný výbor Verejnosť proti násiliu.“
Citované podľa: Keď sme brali do rúk budúcnosť, Archa, Bratislava 1990, ss. 48-49

77. Programové prehlásenie vlády národného porozumenia

19. 12. 1989

V priebehu decembra 1989 boli uskutočnené zásadné zmeny v obsadení
najdôležitejších štátnych funkcií. Dňa 28. decembra 1989 bol do čela Federálneho
zhromaždenia zvolený Alexander Dubček, ktorého už 12. decembra 1989 navrhla SNR na
funkciu prezidenta. Do tejto funkcie bol ale 29. decembra 1989 zvolený Václav Havel
(*1936). Do čela vlády bol postavený M. Čalfa. Programové prehlásenie vlády národného
porozumenia o Slovensku nehovorilo. Základné postuláty vládneho vyhlásenia sa týkali celej
republiky.
„Súčasná federálna vláda sa zrodila ako vláda národného porozumenia. Stala sa
súčasťou úsilia prekonať mimoriadne hlbokú politickú krízu, ktorej vyvrcholením bol
ľudový nesúhlas s politikou režimu, ktorý nedokázal napĺňať ľudské práva...
Vláda národného porozumenia bola zostavená na základe rokovania politických
síl združených v Národnom fronte a v najvýznamnejších občianskych iniciatívach, z
ktorých požíva najväčšiu autoritu Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu. Je viac
ako kompromisom, vzájomným ústupkom v protikladných požiadavkách. V jej základe
leží jednoznačný konsensus, zhoda v základných princípoch správy vecí verejných na
najbližšie obdobie. Politické sily, ktoré sa zišli neskôr za okrúhlym stolom a potom i v
novej vláde, majú jednotný názor, že v prehlbujúcej sa kríze nemôžeme dovoliť rozpad
československej štátnosti a že obrodiť našu štátnosť môžeme a musíme len na
demokratických základoch.
Z tohto jednomyseľného presvedčenia všetkých síl spojených dnes vo vláde ČSSR
vyrastá aj predstava dvoch hlavných úloh, ktoré musí federálna vláda zabezpečiť. Tou
prvou úlohou sú voľby do zastupiteľských orgánov, tou druhou nielen zabezpečiť plynulý
chod ekonomiky, ale aj urýchliť prechod k dynamizácii hospodárskeho rozvoja..“.
Citované podľa: Programové vyhlásenie federálnej vlády. Z vystúpenia premiéra Mariána Čalfu vo federálnom
zhromaždení, ČSSR, Pravda, ročník LXX, 20. 12. 1989.
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78. Ústavný zákon o voľbe nových poslancov

28. 12. 1989

Vzhľadom na to, že drvivá väčšina poslancov Federálneho zhromaždenia, Českej a
Slovenskej národnej rady boli členovia KSČS a KSS, bolo potrebné zmeniť v novej politickej
situácii personálne zloženie zákonodarných orgánov. Podľa dohôd delegácií KSČS, OF a
VPN zložil stanovený počet poslancov za KSČS a KSS svoje mandáty. Aby na ich miesto mohli
okamžite nastúpiť poslanci za OF a VPN, bol prijatý ústavný zákon, umožňujúci získanie
poslaneckého mandátu bez riadnych volieb.
„183
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 28. prosince 1989
o volbě nových poslanců zákonodárných sborů (1)
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na
tomto ústavním zákoně:
Čl. I
1. Uprázdní-li se funkce poslance Federálního shromáždění, České národní rady
a Slovenské národní rady, doplňující volby se nekonají. Zákonodárny sbor doplní počet
svých členů volbou. Návrhy na nové poslance předkládají politické strany po vzájemné
dohodě s Občanským fórem v České socialistické republice a Veřejností proti násilí ve
Slovenské socialistické republice.
2. Při volbě poslance Sněmovny národů platí zákaz majorizace.
Čl. II
1. Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
2. Článek I pozbývá účinnosti dnem provedení voleb do zákonodárných sborů,
nejpozději dnem 31. prosince 1990.
Čalfa v. r.
též na místě prezidenta republiky podle čl. 64
ústavního zákona o československé federaci
Kukrál v. r.“(2)
(1)
(2)

Spolu s týmto ústavným zákonom boli prijaté ďalšie dva: č. 182/1989 Zb. o zmene
prezidentského sľubu a č. 184/1989 Zb. o verejnej voľbe prezidenta republiky.
Stanislav Kukrál (*1935) stál v čele Federálneho zhromaždenia len veľmi krátky čas od 12. do 28. decembra 1989.

Citované podľa: Sbírka zákonů Československé socialistické republiky, ústavní zákon č. 183/1989.

79. Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii

1. 1. 1990

Už na konci roku 1989 sa začali objavovať nečakané problémy. Ich nositeľmi nebola
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žiadna politická strana, ale väzni, ktorí dúfali v skoré vyhlásenie bezbrehej amnestie. Pre
VPN tak vznikla nová úloha – utíšiť rozbúrene väznice na Slovensku. Darilo sa jej to len
s vypätím všetkých síl, pričom aktivity jednotlivých predstaviteľov VPN sa najskôr stávali
terčom kritiky novoprijatých členov VPN, neskôr priamej denunciácie zakladateľov VPN,
najmä Fedora Gála, ktorý sa na utíšení situácie v slovenských väzniciach najviac angažoval.
Situácia v priebehu roku 1991 nakoniec eskalovala odchodom viacerých skupín z VPN,
predovšetkým zoskupením okolo V. Mečiara (*1942), rodáka z Ladomierskej Viesky, okr. Žiar
nad Hronom, narodeného vo Zvolene. Prinášame výňatok z Rozhodnutia prezidenta ČSSR V.
Havla z 1. januára 1990 o udelení rozsiahlej amnestie, ktoré malo situáciu vo väzniciach
upokojiť, ale malo opačné dôsledky.(1)

„Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 1. ledna 1990 o amnestii
(č. 1/1990 Sb.)
U příležitosti svého zvolení prezidentem Československé socialistické republiky
využívám práva daného mi ústavou a vyhlašuji tuto amnestii:
Čl. I.
Promíjím nevykonané tresty
a) odnětí svobody nebo jejich zbytky samostatně uložené za přečiny,
b) odnětí svobody podmíněně odložené,
c) nápravného opatření nebo jejich zbytky,
d) peněžité nebo jejich zbytky, pokud nebyly uloženy vedle trestu odnětí svobody,
které byly nebo budou pravomocně uloženy za přečiny nebo trestné činy
spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí s tím, že se na pachatele hledí dnem tohoto
rozhodnutí, jako by nebyl odsouzen.
Čl. II
1. Promíjím nevykonané tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, které byly
nebo budou pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto
rozhodnutí, pokud nepřevyšují
a) dva roky za úmyslné trestné činy,
b) tři roky za trestné činy spáchané z nedbalosti,
c) tři roky u úhrnných a souhrnných trestů uložených za úmyslné trestné činy a
trestné činy spáchané z nedbalosti,
2. Z ostatních trestů odnětí svobody nebo jejich zbytků, které byly nebo budou
pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, promíjím
a) z trestů uložených za úmyslné trestné činy jednu třetinu, nejméně však dva
roky,
b) z trestů uložených za trestné činy spáchané z nedbalosti jednu polovinu,
nejméně však tři roky,
c) z trestů úhrnných a souhrnných uložených za úmyslné trestné činy a trestné
činy spáchané z nedbalosti jednu třetinu, nejméně však tři roky.
3. Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují též na tresty úhrnné a souhrnné uložené
za trestné činy a přečiny.
Čl. III
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Tresty odnětí svobody, které byly pravomocně uloženy za trestné činy spáchané
přede dnem tohoto rozhodnutí, u nichž horní hranice trestu odnětí svobody nepřevyšuje
jeden rok, promíjím s účinkem, že se na pachatele hledí dnem tohoto rozhodnutí, jako
by nebyl odsouzen.
(…)
Čl. VI
1. Ustanovení článků II a V se nevztahují
a) na trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr.zák. a
trestné činy a přečiny spáchané s nimi v souběhu,
b) na pokusy trestných činů a dokonané trestné činy teroru podle § 93 tr.zák.,
obecného ohrožení podle § 179 odst. 3 tr.zák., vraždy podle § 219 tr.zák., loupeže podle
234 odst. 2,3 tr.zák., znásilnění podle § 241 odst. 2,3 tr.zák. a pohlavního zneužívání
podle § 242 odst. 3,4 tr.zák.,
c) na osoby odsouzené jako zvlášť recidivisté podle § 41 tr.zák.
2. Z trestů, které byly nebo budou pravomocně uloženy za trestné činy spáchané
přede dnem tohoto rozhodnutí, pachatelům uvedeným v odstavci l písm. b), c) promíjím
jeden rok.
Čl. VII
Ukládám generálnímu prokurátorovi ČSSR, ministrům spravedlnosti ČSR a SSR
a ministru národní obrany ČSSR, aby mi na základě přezkoumání předložili
k rozhodnutí návrhy na zastavení trestního stíhání nebo návrhy na prominutí nebo
zmírnění trestů za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí u osob, na které
se toto rozhodnutí nevztahuje nebo se na ně vztahuje jen zčásti, jde-li o
a) těhotné ženy,
b) matky, které pečují o dítě mladší 15 let, anebo jiné osoby, které se samy starají
o takové dítě,
c) muže starší 60 let a ženy starší 55 let,
d) osoby, které trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou nebo jsou invalidní,
e) osoby obviněné na odsouzené za trestné činy podle I. hlavy zvláštní části
trestního zákona a za trestné činy zběhnutí do ciziny podle § 238 tr.zák.
Čl. VIII
Ukládám generálnímu prokurátorovi ČSSR, ministrům spravedlnosti ČSR a SSR
a ministru národní obrany ČSSR, aby zajistili provedení tohoto ustanovení nejpozději
do 21. ledna 1990.
Havel v. r.“
(1)

V dôsledku amnestie väznice opustilo viac ako 23 000 ľudí z celkového počtu 31 000
väzňov. Prepustení väzni sa podľa vtedajších štatistík podieľali 9 percentami na
zvýšení kriminality, ktorá sa ale v priebehu dvoch rokov zdvihla o sto percent.

Citované podľa: Sbírka zákonů Československé socialistické republiky, ústavní zákon č. 183/1989.

80. Ústavný zákon o zmene názvu ČSSR

29. 3. 1990
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Na základe dohôd medzi slovenskou a českou politickou reprezentáciou, schválilo
Federálne zhromaždenie zmenu názvu štátu z ČSSR na ČSFR. Zmena bola realizovaná
ústavným zákonom číslo 81/1990 Zb. V súvislosti s tým bola Zbierka zákonov ČSSR
premenovaná na Zbierku zákonov ČSFR.
„81
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 29. března 1990
o změně názvu Československé socialistické republiky
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na
tomto ústavním zákoně:
Článek I
Název “Československá socialistická republika“ se mění na “Československá
federativní republika“.
Článek II
Pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název
“Československá socialistická republika“, rozumí se tím “Československá federativní
republika“.
Článek III
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.“
Citované podľa: Sbírka zákonů ČSFR,.ústavní zákon č. 81/1990.
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X. Kapitola
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Nástup demokracie po novembri 1989 sa v mnohých ohľadoch podobal obdobným
dejinným euforickým zvratom. Keď sa však nadšenie začalo miešať s realitou, objavili sa
prvé ťažkosti. Vývoj totiž nesmeroval k jednoznačnej stabilizácii štátu, ale priniesol
neočakávané problémy, na riešenie ktorých naša spoločnosť pripravená nebola. Medzi ne
musíme zaradiť stále viac sa stupňujúce proklamácie zvýrazniť postavenia Slovenska
v rámci jednotného štátu. Po čase sa pridali hlasy spočiatku požadujúce presadiť tzv.
autentickú federáciu, neskôr konfederáciu. K tomu sa pripojila požiadavka na úplnú
samostatnosť Slovenska, ktorú prezentovala najmä Iniciatíva “ZVRCHOVANOSŤ
SLOVENSKA“
Už roku 1990 sa rozbehli prvé rozhovory medzi českými a slovenskými politikmi,
ktoré vyústili v zmenu názvu štátu. Hlavné slovenské politické stany v tom čase možnosť
samostatnosti odmietali, ale prívrženci tohto smeru boli stále silnejší. Preto sa rozbiehali
stále ďalšie a ďalšie kolá rozhovorov, prinášajúce dielčie výsledky, ktoré však vývoj rýchlo
prekonával.
Po voľbách roku 1992 nakoniec zvíťazil názor, že v záujme zachovania bratských
vzťahov medzi našimi národmi je nutné jednotný štát rozpustiť a vytvoriť priestor pre
samostatnú Českú republiku a Slovenskú republiku. K 1. 1. 1993 sa tento zámer stal
skutkom.

1. Názov, znak, vlajka, pečať a hymna

1. 3. 1990

Dňa 1. marca 1990 prijala zreformovaná Slovenská národná rada, pod
predsedníctvom Rudolfa Schustra (*1934) rodáka z Medzeva, okr. Košice-vidiek, narodeného
v Košiciach, významný ústavný zákon č 50/1990 Zb. o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke,
štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky, ktorý Slovensku otváral dvere pre vstup
na medzinárodnú scénu. Ústavný zákon obnovil názov Slovenská republika.
„50
ÚSTAVNÝ ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 1. marca 1990
o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej
republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
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(1) Názov “Slovenská socialistická republika“ sa mení na “Slovenská republika“.
(2) Ak je v doterajších ústavných a iných zákonoch uvedený názov Slovenská
socialistická republika, rozumie sa tým Slovenská republika.
Čl. 2.
Štátny znak
(1) Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte
dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvŕšia.
(2) Vyobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky tvorí prílohu 1 tohto
zákona
Čl. 3
Štátna vlajka
(1) Štátna vlajka Slovenskej republiky sa skladá z troch rovnakých vodorovných
pruhov bieleho, modrého a červeného. Jej rozmery sú 2:3.(1)
(2) Vyobrazenie štátnej vlajky Slovenskej republiky tvorí prílohu 2 tohto zákona
Čl. 4
Štátna pečať
(1) Štátnu pečať Slovenskej republiky tvorí štátny znak Slovenskej republiky,
okolo ktorého je do kruhu umiestený nápis “Slovenská republika“. Priemer štátnej
pečate je 45 mm.
(2) Podrobné vyobrazenie štátnej pečate Slovenskej republiky tvorí prílohu 3
tohto zákona
Čl. 5
(1) Štátnou hymnou Slovenskej republiky sú prvé dve slohy piesne Janka
Matúšku “Nad Tatrou sa blýska“.
(2) Text štátnej hymny Slovenskej republiky a jej notová osnova tvoria prílohu 4
tohto zákona.
Čl. 6
Používanie štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a o štátnej hymny
Slovenskej republiky ustanovuje zákon Slovenskej národnej rady.(2)
Čl. 7
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
R. Schuster v. r. (3)
M. Číč v. r.“(4)
(1)
(2)
(3)

(4)

Vzhľadom na totožnosť vrstvenia farieb ruskej a slovenskej štátnej vlajky, bol najskôr
do slovenskej štátnej vlajky umiestnený slovenský štátny znak.
Pozri - ústavný zákon SNR č. 51/1990 Zb. z 1. 3. 1990.
Rudolf Schuster sa stal predsedom SNR 30. 11. 1989 a vo funkcii vytrval až do 26. 6.
1991. V roku 1999 bol zvolený do funkcie druhého prezidenta SR, ktorú zastával až
do roku 2004.
Milan Čič (*1932), rodák zo Zakamenného, okr. Dolný Kubín, sa stal predsedom
slovenskej vlády 11. 12. 1989 a vo funkcii vytrval až do 26. 6. 1991.
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Citované podľa: Zbierka zákonov ČSFR, ústavný zákon č.50/1990.

2. Zákon SNR o voľbách do SNR

16. 3. 1990

Slovenská národná rada pokračovala vo vytváraní novej štátnej moci na Slovensku.
Svojim uznesením z 16. marca 1990 vyhlásila na dni 8. a 9. júna 1990 voľby do SNR, ktoré
konali súčasne s voľbami do Federálneho zhromaždenia a vydala príslušný zákon upravujúci
voľby do Slovenskej národnej rady.
„80
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 16. marca 1990
o voľbách do Slovenskej národnej rady
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Voľby do Slovenskej národnej rady sa konajú na základe všeobecného, rovného a
priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.
§2
(1) Právo voliť majú občania Československej socialistickej republiky, ktorí majú
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.
(2) Právo voliť nemajú občania, ktorí boli právoplatne pozbavení spôsobilosti na
právne úkony pre duševnú poruchu alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony bola pre
takúto poruchu obmedzená.
(3) Prekážkou výkonu volebného práva je zákonom ustanovené obmedzenie
osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudu.
§3
Za poslanca Slovenskej národnej rady (ďalej len “poslanec“) môže byť zvolený
občan Československej socialistickej republiky, ktorý má právo voliť, v deň volieb
dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky...
TRETIA ČASŤ
VOLEBNÉ KRAJE A VOLEBNÉ OKRSKY
§9
Volebné kraje
(1) Voľby do Slovenskej národnej rady sa konajú podľa viacmandátových
volebných krajov.
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(2) V Slovenskej republike sa v zhode s jej územným členením utvoria 4 volebné
kraje: územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Západoslovenský kraj,
Stredoslovenský kraj a Východoslovenský kraj.
§ 10
Volebné okrsky
(1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov utvorí rada
miestneho národného výboru najneskoršie 30 dní predo dňom volieb volebné okrsky a
určí volebné miestnosti.
(2) Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Pre
vzdialené časti obce možno utvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50
voličov...
(5) Ak sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady súčasne s voľbami do
Federálneho zhromaždenia, môžu byť volebné okrsky pre tieto voľby spoločné...
§ 56
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do
Slovenskej národnej rady.
§ 57
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
R. Schuster v. r.
M. Číč v. r.“
Citované podľa: Zbierka zákonov ČSFR, zákon SNR č. 80/1990 Zb.

3. Ústavný zákon o zmene názvu ČSFR

20. 4. 1990

Vzhľadom na skutočnosť, že zmena názvu “Československej socialistickej republiky“
na “Československú federatívnu republiku“ neposilnila informáciu o postavení Slovenska v
rámci federálneho štátu, bola iniciovaná zmena ďalšia, ktorá v názve štátu postavila Česko a
Slovensko na rovnakú úroveň - Česká a Slovenská Federatívna Republika. Do skráteného
názvu štátu bol medzi názvy Česko a Slovensko vsunutý spojovník, takže skrátený názov štátu
sa písal ako Česko-Slovensko, v prídavnom mene česko-slovenský, -á, -é. Uvedená zmena,
ktorú hlavne realizoval ústavný zákon č. 101/1990 Zb. bola jasným vyjadrením rastúcich
emancipačných snáh Slovenska v ponovembrovom období.
„101.
ÚSTAVNÝ ZÁKON
ze dne 20. dubna 1990
o změně názvu Československé federatívní republiky.(1)
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Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto
ústavním zákoně:
Čl. I.
Název “Československá federativní republika“ se mění na “Česká a Slovenská
Federativní Republika“ v jazyce českém a “Česká a Slovenská Federatívna Republika“
v jazyce slovenském; obě znění jsou rovnocenná.
Čl. II
Pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název
“Československá federativní republika“, rozumí se tím název státu podle tohoto zákona.
Čl. III.
Zrušuje se ústavní zákon č. 81/1990 Sb., o změně názvu Československé
socialistické republiky.
Čl. IV.
Tento ústavní zákon nabývá účinností dnem vyhlášení.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.“
(1)

V tejto súvislosti bola Zbierka zákonov ČSFR premenovaná na Zbierku zákonov
ČaSFR.

Citované podľa: Sbírka zákonů ČSFR, ústavní zákon č. 101/1990 Zb.

4. Programové prehlásenie vlády Slovenskej republiky

29. 6. 1990

V dňoch 8.-9. júna 1990 sa v Čechách i na Slovensku uskutočnili slobodné
demokratické voľby do zákonodarných zborov, ktoré na Slovensku zaznamenali víťazstvo
občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu - VPN. Pri voľbách do Slovenskej národnej rady
získala VPN 39,35 % odovzdaných hlasov (do voličských zoznamov v 5 660 volebných
okrskoch bolo zapísaných 3 544 284 občanov SR). Druhé miesto s 19,20 % obsadilo
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), tretie Slovenská národná strana (SNS) - 13,94%,
štvrté Komunistická strana Slovenska (oficiálne KSČS – pozn. J.S.) - 13,35%, piate národné
hnutie Spolužitie - 8,66% , šieste Demokratická strana (DS) - 4,39%. Zostavením vlády bol
poverený dovtedajší minister vnútra SR, právnik a politik Vladimír Mečiar, člen VPN. Dňa
29. júna 1990 predniesol na pôde SNR vládne prehlásenie.(1)
„,..Chceme a budeme podriaďovať našu činnosť záujmom občanov. Ich
materiálny a duchovný blahobyt a plnosť ich žitia pokladáme za najsvätejší cieľ. Aby
sme ho dosiahli, budeme prijímať a realizovať opatrenia na hlboké reformy
spoločensko-politickej, ekonomickej a sociálnej oblasti, v oblasti zlepšovania životného a
pracovného prostredia a zdravia občanov. Prvým predpokladom je radikálna
ekonomická reforma. Za prvoradú úlohu vlády v novom volebnom období považujeme
budovanie demokratického, pluralitného a právneho štátu na základe ústavnosti,
zákonnosti, demokracie a sociálnej spravodlivosti. Za základ budúceho riešenia
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považujeme primárne práva republík, ktoré federácii postupujú tie činnosti, ktoré sú
pre ich spoločný vývoj výhodné. Zavŕšenie tohto vývoja v legislatíve bude prijatie
Ústavy Slovenskej republiky, Ústavy Českej republiky a Ústavy ČSFR. Vláda SR bude
vyvíjať iniciatívu, aby Ústava Slovenskej republiky bola pripravená v kratšej ako
dvojročnej lehote, súčasne bude vyvíjať iniciatívu na urýchlenie prác na príprave
Ústavy ČSFR.
Všetky aspekty rozhodovania federálnych orgánov je potrebné vykonávať na
báze zákona o konsenzu oboch republík.
Sme za to, aby sme v medzištátnych vzťahoch boli zastúpení Federálnym
ministerstvom zahraničných vecí. Považujeme za nevyhnutné, aby vláda SR
zabezpečovala odbornú prípravu pracovníkov pre služby v zahraničí. Vláda SR musí
mať možnosť vstupovať do medzinárodných organizácií a medzinárodných vzťahov
národného charakteru, rozvíjať kontakty s našimi krajanmi. Na túto činnosť vytvorí
organizačné a legislatívne podmienky.
Sme za rozvoj jednotného trhu, t. j. voľného pohybu výrobkov, peňazí,
pracovných síl vrátane medzinárodných aspektov. Predpokladáme, že niektoré
dohodnuté činnosti v oblasti bezpečnosti štátu budú vykonávané federálne. Sme však
rozhodne proti zachovaniu doterajšieho prerozdeľovacieho systému zhora.
Vláda SR považuje za nevyhnutné nájsť nový mechanizmus vzťahov a zásad
spolupráce s vládou ČSFR a Českej republiky tak, aby boli rešpektované stanoviská
vlád republík a aby sa k nim prihliadalo...
Za osobitne naliehavú otázku považuje vláda systém zostavovania republikových
a federálneho rozpočtu. Jeho základom musí byť autentická federácia,(2) vlastnické
práva republík k národnému majetku, daňová príslušnosť fyzických i právnických osôb
na území národnej republiky k miestnym rozpočtom a k rozpočtom republiky.
Republiky musia mať právo disponovať zdrojmi, vytvorenými na vlastnom území.
Federálny rozpočet sa bude tvoriť na základe vopred dohodnutých pravidiel z
republikových rozpočtov a prestane im byť nadriadený...(3)
Slovenskú republiku považujeme za spoločnú vlasť, nerozdielnu domovinu,
rodisko a rodnú zem slovenského národa a s ním žijúcich národností. Vláda konštatuje,
že slovenčina je zjednocujúcim jazykom obyvateľov Slovenska, a hodlá dať tejto
skutočnosti právny výraz. Pri vydaní príslušného zákona si dôkladne vypočuje názory
obyvateľov, najmä z národnostne zmiešaných území. Zákon súčasne zakotví práva
občanov s iným materinským jazykom než slovenským na používanie svojho jazyka v
úradnom styku, tak ako to vyžadujú medzinárodné dohody o ľudských právach...“
(1)
(2)

(3)

Vládnu koalíciu tvorili VPN, KDH a DS. Predsedom SNR sa stal František Mikloško
za VPN.
V ďalšom období sa zo slovenskej strany neustále zvyšoval dôraz na presadenie
autentickej federácie, čo bolo neskôr nahradzované požiadavkou konfederácie oboch
štátov.
Závažnou zmenou oproti už tradičným slovenským sťažnostiam na prerozdeľovanie
národného dôchodku, bola skutočnosť, že s rovnakou intenzitou sa objavili v podstate
zhodné sťažnosti na českej strane.

Citované podľa: Cestou ostatných vyspelých spoločností, Z programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky, Pravda, ročník LXX, 2. 7. 1990
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5. Programové vyhlásenie vlády ČSFR

3. 7. 1990

Podobný výsledok ako vo voľbách do SNR dosiahla VPN vo voľbách do oboch komôr
Federálneho zhromaždenia - Snemovne ľudu a Snemovne národov. Pri voľbách do SĽ na
Slovensku získala VPN 32,54% odovzdaných hlasov, KDH 18,98%, KSČS 13,81%, SNS
10,96, Súžitie 8,58%. Pri voľbách do SN na Slovensku získala VPN 37,28% odovzdaných
hlasov, KDH 16,66%, KSČS 13,44%, SNS 11,44% a Spolužitie 8,49%. VPN sa stala druhou
najsilnejšou stranou v ČSFR po Občianskom fóre (SĽ 53,15%, SN 49,96%). Po dohode s OF
bol zostavením vlády ČSFR poverený právnik a politik, dovtedajší predseda vlády národného
porozumenia a člen VPN Marián Čalfa. Programové prehlásenie vlády ČSFR, ktoré
predniesol 3. júla 1990, bolo v niektorých častiach skoro totožné s príslušnými pasážami
Programového prehlásenia vlády SR, ale v rade národných aspektov sa s ním nestotožňovalo.
„...Náš spoločný mandát odvodený z prvých slobodných volieb po 44 rokoch je
limitovaný dvoma rokmi. Vrcholom nášho legislatívneho pôsobenia budú návrhy novej
ústavy federácie, Českej republiky a Slovenskej republiky. V nich budú zakotvené práva
a slobody občanov v plnom rozsahu medzinárodných dokumentov o ľudských právach.
Vymedzia sa v nich i vzájomné právomoci republík a federácie tak, aby zodpovedali
svojbytným záujmom oboch našich národov a prípadným potrebám vytvorenia
krajinského zriadenia.(1) Podporíme ideu miestnej samosprávy, pretože správa miest a
obcí je podmienkou emancipácie každého jednotlivca v celej našej občianskej
spoločnosti...
Vláda sa bude usilovať, aby Česi a Slováci mohli vystupovať ako svojprávne a
rovnoprávne subjekty. Považujeme však dnes za neoddiskutovateľné, že Česká a
Slovenská Federatívna republika ako jeden štát musí mať spoločnú hospodársku,
sociálnu a ekologickú stratégiu i nástroje na jej presadenie, jednotnú menu, jedinú
armádu, zahraničnú politiku a jednotnú štatistiku.
Vychádzame z toho, že v hraniciach ČSFR existuje a bude sa naďalej rozvíjať
jednotný trh, to znamená voľný pohyb výrobkov, peňazí i pracovných síl, čo musí
spoluvytvárať a chrániť jednotná legislatíva, jednotná zahraničnoobchodná politika, v
zásade jednotná finančná sústava a pracovnoprávne a sociálne zákonodarstvo.
Na základe požiadaviek republikových vlád sme už pri zostavovaní federálnej
vlády vychádzali z predpokladu, že v čo najkratšom čase organizačne zabezpečíme
prevedenie riadenia strojárenstva, elektrotechniky a ťažby i spracovania rúd - s
výnimkou uránu - z federálnej úrovne na republikové orgány. Do pôsobnosti federácie
tak bude spadať iba problematika palív, energetiky, hutníctva, spojov a dopravy.
Samozrejme aj úlohy v oblasti ekológie pre svoj globálny rozmer by sa mali
koordinovať z federálnej úrovne, aj keď vecné zabezpečenie tvorby a ochrany životného
prostredia bude v kompetencii republík.
S novým poňatím je v súlade princíp samostatnosti rozpočtového hospodárenia
oboch republík pri podstatnom obmedzení tradičných prerozdeľovacích procesov.
Akceptujeme zásadu, že základom sústavy rozpočtov bude samosprávne hospodárenie
obcí...“
(1)

Požiadavka krajinského zriadenia bola na Slovensku veľmi rýchlo prekonaná, pretože
znižovala úlohu Slovenska na jednu z viacerých predpokladaných krajín federácie.
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Citované podľa: Projekt nielen na dva roky, Z Programového vyhlásenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej
republiky, Pravda, ročník LXX, 4. 7. 1990.

6. Nechápeme rozdúchavanie vášní. Stanovisko VPN k mítingu Za tú
našu slovenčinu
5. 10. 1990
Už v lete 1990 sa na Slovensku rozhorel boj o jazykový zákon. Na zhromaždení
občanov v Šuranoch 12. mája 1990, organizovanom Maticou slovenskou, vznikla požiadavka,
aby sa výlučným úradným jazykom na Slovensku stala slovenčina. Na tomto základe
vypracovala Slovenská národná strana svoj návrh jazykového zákona a 26. júna 1990 ho
predložila Slovenskej národnej rade. S vlastným návrhom prišla aj VPN a slovenská vláda,
ktorá vypracovala miernejšiu verziu jazykového zákona a tiež ho predložila SNR. Na podporu
matičného zákona bolo zorganizovaných niekoľko demonštrácií, napr. 5. októbra 1990
v Bratislave. SNR nátlaku odolala a na svojom zasadnutí 25. okóbra 1990 prijala vládny
návrh. Odpoveďou boli masové demonštrácie, počtom zúčastnených porovnateľných
s demonštráciami z novembra 1989 a študentská hladovka. Vládna koalícia ako celok, ale aj
samotná VPN, ČSFR atď., boli slovne napádané a presadzovala sa požiadavka samostatného
Slovenska
„Bratislava (NO) - Vo štvrtok 4. 10. 1990 poobede sa v Koordinačnom centre
VPN konala diskusia jeho predstaviteľov s niekdajším prvým podpredsedom vlády
národného porozumenia SR, ktorého do funkcie navrhla VPN a terajším predsedom
Matice slovenskej Jozefom Markušom.(1) V pokojnom ovzduší sme si vymenili názory
na koaličnú a matičnú verziu jazykového zákona. Konsenzus bol na dosah ruky. Zhodli
sme sa v tom, že v tejto chvíli táto spoločnosť potrebuje pokojnú atmosféru, ľudí, ktorí
nie sú zneistení vo svojom každodennom živote, atmosféru, v ktorej sa dá žiť a
pracovať.
Na druhý deň sa konal míting zvolaný Maticou slovenskou. Na margo tohto
mítingu nám vo štvrtok počas stretnutia pán Markuš povedal: „Bude to nadstranícky
míting, venujeme ho výhradne problematike, ktorá je dnes z hľadiska Matice slovenskej
najaktuálnejšia.“
Videli a zažili sme zhromaždenie Matice slovenskej, videli a zažili sme vôľu,
ktorá je aj našou vôľou. Videli a zažili sme však aj to, čo sa odohrávalo počas tohto
zhromaždenia. Heslá hlásajúce národnostnú a rasovú neznášanlivosť, prejavy nenávisti,
agresivity, zášte, ako aj nerozlíšenie spravodlivých požiadaviek slovenského národa od
diskriminácie tých druhých.
To, o čom zhromaždenie hovorilo, je predmetom rozhovorov jednotlivých
politických strán a hnutí už dlhší čas. Veď jazykový zákon je v niekoľkých návrhoch
pripravený na rokovanie SNR, čo samo o sebe je vyjadrením toho, že všetci chápeme
potrebu zákona o slovenskom jazyku.
Chápeme tiež problémy ľudí žijúcich na národnostne zmiešanom území,
chápeme prirodzený pocit súdržnosti ľudí pri podpore prijatia jazykového zákona. Sami
sme súčasťou tohto pohybu a venovali sme veľa a veľa času príprave zákona.
Nechápeme však rozdúchavanie vášní vo chvíľach, keď jediné čo potrebujeme je

493

atmosféra sociálneho pokoja. Nechápeme najmä zneužívanie tohto problému na
krátkozraké politické ciele, ktoré sa skrývajú za pozitívnym zámerom.
Nechápeme postavenie národného programu založené na potláčaní práv
národnostných menšín a s čím sa už vôbec nehodláme zmieriť, je rozbíjanie republiky v
čase, keď pred nami stoja úlohy také vážne, že tento akt by znamenal sociálnu,
ekonomickú a politickú katastrofu.
Koordinačné centrum hnutia VPN vyhlasuje, že národné cítenie je organickou
súčasťou jeho platformy. Toleranciu a znášanlivosť považujeme za súčasť našej
národnej povahy, preto nemôžeme byť ľahostajní, keď sa stávame svedkami toho, že za
pozitívnym zámerom sa presadzuje diskriminácia a boj o moc. Keď sa sociálna neistota,
ktorá je nevyhnutnou súčasťou premien našej ekonomiky, zneužíva na avanturizmus.
Sme za riešenie prezretých národných problémov, sme však za to, aby sa riešili v
pokojnej atmosfére, uvážlivo a spravodlivo.
Za KC VPN Fedor Gál, Peter Zajac, Peter Tatár, Michal Horský, Juraj
Flamík.“(2)
(1)

(2)

Jozef Markuš (*1940) narodený v Nyiregyháze (Maďarsko) politik, vedecký
pracovník a publicista, v rokoch 1989-1990 1. podpredseda vlády SR, od roku 1990
predseda Matice slovenskej.
Peter Zajac (*1940) zakladajúci člen VPN, Peter Tatár (*1953), rodák z Bratislavy,
spoluzakladateľ a prvý hovorca hnutia Verejnosť proti násiliu, Michal Horský (*1943)
spoluzakladateľ VPN, Juraj Flamík (*1957) spoluzakladateľ VPN, rodák zo Senice.

yyy
Citované podľa: denník Národná obroda, ročník 1., 5. 10. 1990

7. Obrana práv vlastného národa. Stanovisko Predsedníctva výboru
Matice slovenskej
11. 10. 1990
V odpovedi na stanovisko VPN „Nechápeme rozdúchavanie vášní“ vedenie Matice
slovenskej vyzdvihlo skutočnosť, že Matica nenesie zodpovednosť za vyhranené prejavy, ku
ktorým zo strany demonštrantov došlo. Zopakovalo, že nemá v úmysle potlačovať záujmy
národnostných menšín, ale naopak stojí za právom Slovákov necítiť sa na juhu Slovenska
v postavení podnájomníkov vo vlastnom dome.
„Predsedníctvo výboru Matice slovenskej považuje za správne zaujať jasný
postoj k niektorým stanoviskám, ktoré sa objavili v tlači v súvislosti s celonárodným
zhromaždením Matice slovenskej na námestí SNP 5. októbra t. r. v Bratislave.
Denník Národná obroda publikoval stanovisko KC VPN k mítingu Za tú našu
slovenčinu pod názvom „Nechápeme rozdúchavanie vášní".
Vedenie Matice slovenskej zastáva názor, že celonárodné zhromaždenie v
Bratislave malo pokojný a dôstojný priebeh, prípravný výbor vyvinul maximálne úsilie,
aby si zachovalo nadstranícky charakter. Po viacerých rokovaniach a nasledujúcej
dohode sme dosiahli, že počas zhromaždenia Matice na tribúne nevystúpil s prejavom
ani jediný zástupca politických strán a hnutí.
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S nasledujúcou pasážou v stanovisku KC VPN súhlasíme: „Videli a zažili sme
zhromaždenie Matice slovenskej, videli a zažili sme vôľu, ktorá je aj našou vôľou." No
musíme sa rozhodne dištancovať od toho, aby Matica niesla zodpovednosť za všetky
heslá, výkriky a názory, ktoré sa na tomto zhromaždení prezentovali. Napokon, v
mnohých prípadoch mohlo ísť aj o zámernú provokáciu, ako na začiatku svojho prejavu
upozornil aj predseda výboru MS Jozef Markuš.
Ak sme sa však ešte nedávno na tom istom námestí dožadovali plurality a slobody
vyjadrovania názorov, nemôžeme sa teraz stavať do úlohy cenzorov, ktoré budú
vylučovať a brániť vyslovovať také postoje, ktoré sú odlišné od stanovísk terajšej moci.
Na zhromaždení sa objavili aj heslá, transparenty a portréty, s ktorými možno
oprávnene nesúhlasiť, no musíme si zvyknúť, že ich vyslovovanie je súčasťou
demokracie. Ak sa na zhromaždení objavili extrémne požiadavky, múdrejšie bude
hľadať ich príčiny. Nespôsobili ich v podstatnej miere najmä liknavosť, obštrukcie a
manipulácie s prijatím zákona o slovenčine?
Je prekvapujúce, že najzákladnejšie práva štátotvorného národa a úsilie o
zvrchovanosť Slovenskej republiky sa pejoratívne značkujú ako „krátkozraké politické
ciele", čím sa Matici prisudzuje zámer, ktorý vo svojom programe vôbec nemá. Nemá v
ňom vonkoncom potláčanie práv národnostných menšín. Matica len bráni právo
vlastného národa na celom území Slovenskej republiky, najmä na juhu, kde sa Slováci
ocitli v postavení podnájomníkov vo vlastnom dome.
Práve Slováci na juhu sú tí ohrození, sú tí diskriminovaní. „Chápeme tiež
problémy ľudí žijúcich na národnostne zmiešanom území," píše sa v stanovisku KC
VPN. Myslíme si, že nestačí iba chápať, treba sa konečne zastať vlastného národa ä jeho
problémy riešiť.
V tom istom denníku sme si prečítali čudné názory premiéra federálnej vlády
Mariána Čalfu v interview pre denník Uj Szó o tom, že „vec slovenských Maďarov bude
lepšie zveriť Prahe." Matica slovenská sa dôrazne ohradzuje proti popieraniu
zvrchovanosti Slovenskej republiky a je presvedčená, že spolunažívanie národnostných
menšín so slovenským národom je schopná vyriešiť demokraticky a humánne vláda
Slovenskej republiky. Myslíme si, že práve takéto poručníkovanie z Prahy rozdúchava
tie vášne a extrémne názory, ktorých sa vo svojom stanovisku obáva KČ VPN.
Predsedníctvo výboru MS“
Citované podľa: denník Národná obroda, roč. 1., 12. 10. 1990

8. Závery z rokovania tzv. trnavskej platformy VPN

20. 10. 1990

V priebehu leta a začiatku jesene 1990 začalo dochádzať k diferenciácii vo vnútri
občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu. Rástla pritom úloha predsedu vlády SR
Vladimíra Mečiara, ktorý sa pomaly, ale isto stával v očiach verejnosti najvýraznejšou
postavou VPN, s čím skupina zakladateľov VPN nesúhlasila a presadzovala svoju vlastnú
líniu. Skupina priaznivcov V. Mečiara sa preto zišla v Trnave, kde 10. októbra 1990 vytvorila
vo vnútri VPN alternatívnu skupinu, označovanú ako trnavská platforma VPN, podľa mesta,
v ktorom sa po prvý krát zišla. Prinášame novinovú správu o jej vzniku.
„Závery z pracovného rokovania zástupcov okresných a mestských rad a
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koordinačných výborov VPN, zvolaných na základe podnetov z jednotlivých regiónov
Slovenska. Rokovanie sa konalo dňa 20. 10. 1990 v Trnave.
Rokovanie zástupcov okresných rád a koordinačných výborov VPN Slovenska
potvrdilo potrebu stretnutia, ktoré sa podľa účastníkov stalo podnetným faktorom
zjednotenia a ďalšej aktivizácie činnosti hnutia VPN.
Rokovania sa zúčastnilo 91 zástupcov z 32 okresných Rád a Koordinačných
výborov zo Slovenska. Prítomní účastníci vyslovili plnú podporu premiérovi
Vladimírovi Mečiarovi a jeho vláde. V diskusii sa formulovali konkrétne pripomienky
ku kvalite politickej práce Rady VPN Slovenska a KC VPN a to hlavne v oblastiach:
1./ Vnútornej demokracie v hnutí VPN
2./ Defenzívneho prístupu k národnej dimenzii hnutia VPN
3./ Poklesu príťažlivosti hnutia VPN v očiach občanov
4./ Zanedbávanie ofenzívnosti hnutia proti pretrvávajúcim štruktúram bývalého
režimu a voči marxistickej ideológii
5./ Riešenie konkrétnych sociálnych, personálnych a iných problémov na
pracoviskách a návrhoch ich riešenia.
Zlepšenie situácie vidíme:
- V tvorbe operatívnejších krátkodobých a strednodobých politických stratégií, v
pružnej informovanosti verejnosti z centra o vznikajúcich problémoch,
- v personálnych zmenách a rekonštrukcii centrálnych orgánov VPN tak, aby
mali okresy a regióny podiel na tvorbe a realizácii politiky VPN,
- vo vytvorení predpokladov na obnovenie morálneho kreditu nášho hnutia v
očiach slovenskej inteligencie, umelcov, študentov, robotníkov, roľníkov á všetkých
občanov, ktorí vkladali a vkladajú nádeje do ideálov hnutia VPN,
- v sústredení včasnej pozornosti na predpokladané sociálne dopady ekonomickej
reformy na občanov,
- v uplatnení morálnej a právnej zodpovednosti voči osobám, ktoré sú konkrétne
zodpovedné za stratu štátnej suverenity Slovenska i za nevyčísliteľné škody na osudoch
jeho občanov.
Navrhujeme
1./ Uskutočniť dialóg medzi zástupcami dnešnej pracovnej porady VPN so
Slovenskou radou VPN a Koordinačným centrom VPN s cieľom vecne a konkrétne
prerokovať návrhy a požiadavky účastníkov rokovania do 27.10. 1990, s dôrazom na
prítomnosť členov vlády SR.
Rokovania sa zúčastnia: pani Bartošová, Kucová, pán Kaščák, Matejka, Mačura,
Bauman, Macuška, Fabian, Olejár, Majtán a Cifra.“
Citované podľa: denník Verejnosť, ročník 1., 22. 10. 1990

9. Nepokazme si šance. Z televízneho príhovoru predsedu vlády SR
Vladimíra Mečiara
21. 10. 1990
Vo svojom stanovisku z 21. októbra 1990 sa predseda vlády SR Vladimír Mečiar
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postavil proti novej vlne emócií okolo jazykového zákona a poukázal na existenciu
demokraticky zvolených orgánov, ktoré dokážu problém zodpovedne vyriešiť. Odmietol
rozličné nátlakové akcie a poukázal na to, že presadzovanie záujmov Slovenska nachádza na
českej strane dostatok porozumenia.
„Pred časom v jednom z príhovorov som vám sľúbil, že vás budem informovať,
ako prebiehajú rokovania medzi federálnymi a republikovými orgánmi o deľbe
kompetencií. Hovorili sme o ustanovení pracovných skupín, o rokovaniach v
Trenčianskych Tepliciach a Piešťanoch. Pracovné skupiny v podstate svoju prácu
dokončili. V deľbe kompetencií existujú niektoré rozdielne pohľady dodnes. Sú veci, kde
je zhoda jednoznačná, sú iné, ktoré ostávajú otvorené.
Chceme, aby parlament prerokoval tieto otázky ešte tento rok.
Naše stanoviská si osvojila i federálna vláda na čele s pánom premiérom Čalfom.
Zdalo by sa teda, že celý proces prebieha bez komplikácií.
Keby...
Keby niektoré sily nezačali okamžite spochybňovať pána Pitharta,(1) pána Čalfu,
keby práve v českom prostredí nezačali útoky proti predsedovi slovenskej vlády, a na
veľmi primitívnej úrovni.
Rád by som adresoval niekoľko slov aj do vlastných radov, u nás na Slovensko.
Prosím, aby ste zvážili takúto skutočnosť:
nedávno sme mali slobodné voľby. Z nich vzišla Slovenská národná rada a vláda.
Má robiť demonštrácie proti týmto orgánom záujmová skupina, ktorá chce presadiť
extrémne stanovisko ? A má na druhej strane vláda SNR organizovať demonštrácie
proti určitému stanovisku Matice slovenskej.
My si nemôžeme dovoliť v takejto situácii sa vzájomne rozoštvávať ! Ani na
juhu, ani nikde inde na území Slovenska.
Uvedomujem si, že máme veľa problémov a musíme ich riešiť. Diskutoval som o
týchto problémoch s politickými stranami, s koaličnými stranami, prosil som o
spoluprácu pri riešení personálnych otázok. Podporu som nedostal. Vyhradil som si
právo o týchto veciach informovať verejnosť.
Preto si dovoľujem oznámiť, že som v sobotu vyzval ministra vnútra , aby zo
svojej funkcie okamžite odstúpil pre nekompetentnosť. Miera trpezlivosti sa totiž už
preplnila.
(1)

Petr Pithart (*1941), rodák z Kladna, predseda vlády ČR v rokoch 1990-1992

Citované podľa: denník Verejnosť, ročník 1., 22. 10. 1990

10. Memorandum iniciatívy ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO

23. 10. 1990

Zhoršujúca sa ekonomická situácia na Slovensku, spojená okrem iného aj s rozpadom
bývalých ekonomických štruktúr Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, vrátane ekonomických
stykov so štátmi bývalého sovietskeho bloku, umelé obmedzovanie zbrojnej výroby,
sústredenej často práve na Slovensku, viedla k snahám o povzbudenie samostatného
ekonomického a politického postupu Slovenska. V oblasti ekonomiky tieto tendencie
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presadzovala skupina ekonómov z roku 1968 pod vedením Hviezdoňa Kučtúcha (1929-1994),
rodáka z Liptovskej Porúbky, okr. Liptovský Mikuláš, koncentrovaných v Nezávislom
združení ekonómov Slovenska (NEZES). V oblasti politickej a ideologickej tento trend našiel
svoj výraz vo vzniku iniciatívy Za zvrchované Slovensko, podporovanom významnou časťou
slovenskej emigrácie a stále silnejúcim prúdom vo vnútri Slovenska, ktorý sa začal orientovať
na vyhlásenie samostatného Slovenska. S rozhodujúcim impulzom prišiel 30členný prípravný
výbor Iniciatívy Za zvrchované Slovensko, zložený z vedcov a kultúrnych pracovníkov.
Spracoval 61 bodové memorandum, požadujúce zvýraznenie postavenia Slovenska v Európe.
Významnú úlohu na príprave tohto dokumentu zohral spisovateľ Milan Ferko (*1929), rodák
z Veľkých Rovných, okr. Bytča, právnik Jaroslav Chovanec (*1935), rodák z Hrnčiarskych
Zalužian, okr. Rimavská Sobota, ekonóm Marián Tkáč (*1949), rodák z Čičavy, okres
Vranov nad Topľou a právnik Michal Gašpar (*1937) .

„Šesdesiatjeden krokov k slovenskej identite
(Memorandum iniciatívy ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO)
Anonymita Slovenska v Európe a vo svete je až zarážajúca. Niet zrejme v Európe
druhého národa, o ktorom by tak málo vedeli čo i len jeho najbližší susedia. A o kom
nevedia, toho neberú na vedomie, s tým nespolupracujú, s tým neobchodujú, toho
vlastne nemôžu uznávať ako partnera. Potreba odstrániť clonu z existencie Slovenska a
Slovákov, nevyhnutnosť uznania identity Slovákov, ako jedného z najstarších
európskych národov, je preto otázkou mravnou, politickou, ale i ekonomickou. Bez
identity a národnej zvrchovanosti niet ani identity individuálnej.
Európu a svet sme dosiaľ nezaujímali, lebo všade nás niekto zastupoval. Do
Európy a do sveta sme nevstupovali na vlastných nohách. Ústavný zákon o čs. federácii z
roku 1968 nebol naplnený, hoci proklamoval zvrchovanosť a suverenitu slovenského
národa. Autentická federácia nastane vtedy, keď Slováci budú vystupovať vo svete ako
samostatný medzinárodný subjekt so všetkými atribútmi, ktoré im patria. Terajšia
predstava štátov a národov sveta o Slovensku odráža pozostatky čechoslovakizmu a
neidentickej federácie. Slovensko musí preniknúť do povedomia Európy a jej národov,
najmä v čase, keď vzniká spoločný dom. Anonymita Slovákov škodí tak slovenskému
národu, ako aj európskemu spoločenstvu. Zásady demokratickej humanity, sociálnej
spravodlivosti, rovnosti a rovnoprávnosti národov musia platiť aj pre Slovákov, a sú
nezastupiteľné. Slováci sú vyspelým, moderným národom a musia mať adekvátne
miesto v rodine ostatných európskych národov. Rovnako musia samostatne a aktívne
vystupovať vo všetkých oblastiach medzinárodného života. Je to šanca, ktorá sa už
nemusí opakovať. K stolu, pri ktorom budú rokovať európske národy o sebe, musíme
pristúpiť načas a musíme k nemu pristúpiť dostatočne zreteľne. Musíme tak učiniť vo
všetkých odvetviach ľudskej činnosti, v politike, ekonomike, kultúre, v športe atď. Ani
príslušnosť k ČSFR nám nesmie brániť k vlastnej identite, k vlastnej hviezdičke na
zástave Európy.(1) Nasledujúce námety toho, čo nám treba urobiť, nie sú
vyčerpávajúce. Majú iba poskytnúť jednotlivcom i kolektívom záchytné body na ďalšie
úvahy a činnosti.
A. V LEGISLATÍVE
1. Vyhlásiť zvrchovanosť zákonov Slovenskej národnej rady nad zákonmi
Federálneho zhromaždenia.

498

2. Pripraviť ústavu Slovenskej republiky a v nej zakotviť všetky znaky štátnosti
suverénneho národa. Základné atribúty zvrchovanosti slovenského národa by mali byť
v Ústave Slovenskej republiky zakotvené jednoznačne (Slovenská republika je
demokratický a sociálno-spravodlivý štát slovenského národa. Územie Slovenskej
republiky je nedeliteľné. Štátnym a úradným jazykom je slovenčina).
3. Vymedziť kompetenciu federácie a republík tak, aby sa zaručila realizácia
suverenity slovenského a českého národa v celom rozsahu ekonomického, štátneho,
kultúrno-spoločenského a medzinárodného života.
4. Ustanoviť všetky nevyhnutné inštitúcie zvrchovaného štátu, vrátane jeho
členstva vo vládnych a nevládnych medzinárodných organizáciách.
B. V POLITIKE
5. Vyhlásiť zvrchovanosť Slovenskej republiky v rámci Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky.
6. V Slovenskej národnej rade prijať vyhlásenie k národom Európy a sveta, v
ktorom vyjadria základné postuláty slovenskej politiky, predovšetkým náš priateľský
postoj k všetkým národom sveta, podložený našimi dejinami.
7. Rozvinúť diskusiu o potrebe a spôsobe vstupu Slovenska do európskych
zoskupení.
8. Zreteľne artikulovať záujmy Slovenska o jeho osobitné zapojenie do
helsinského procesu.
9. Po línii jednotlivých politických strán a hnutí nadviazať konkrétne formy
spolupráce s medzinárodnými združeniami strán a hnutí.
C. V DIPLOMACII
10. Umožniť založenie konzulátov, resp. vyslanectiev všetkých rozhodujúcich
štátov sveta na Slovensku.
11. Zriadiť osobitné slovenské zastupiteľstvá v metropolách rozhodujúcich štátov
sveta...
D. V EKONOMIKE a OBCHODE
14. Vymedziť ekonomické majetkovoprávne, daňové a ostatné pomery
Slovenskej republiky vo vzťahu k Českej republike a čs. federácii.
15. Vrátiť pod zvrchovanosť slovenských štátnych orgánov minimálne tú časť
zlatého pokladu, ktorá vznikla zo zbierok slovenského národa.
16. Ustanoviť národné emisné centrum.
17. Ustanoviť republikový orgán v oblasti colníctva.
18. Zabezpečiť plnú republikovú kompetenciu v oblasti zahraničnoekonomických vzťahov...
E. V INFORMÁCIÁCH
24. V najbližšom termíne založiť Slovenskú tlačovú kanceláriu so samostatným
zapojením na svetovú agentúrnu sieť...
F. V KULTÚRE A VZDELANÍ
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27. Obsah učebníc, filmov, novín, televízneho a rozhlasového vysielania zamerať
na uvedomovanie sa národa, a to tak vo vzťahu k histórii ako aj prítomnosti.
28. Založiť osobitnú edíciu venovanú najvýznamnejším osobnostiam slovenského
národa; vydať zobrané spisy týchto osobností...
G. V CIRKVI
34. Vybudovať v Bratislave národnú svätyňu zasvätenú slovenským svätcom.
35. Požiadať Vatikán o zriadenie jeho diplomatického zastupiteľstva v
Bratislave...
H. VO VEDE
37. Vstúpiť do príslušných medzinárodných organizácií.
38. Požadovať nahradenie Česko-Slovenskej akadémie vied Českou akadémiou
vied...
CH. V MESTSKEJ A OBECNEJ SAMOSPRÁVE
41, Vytvoriť komplexný celoslovenský orgán územného rozvoja miest a obcí,
zodpovedajúci regionálnym, národným a svetovým trendom, a v tomto kontexte
vybudovať medzinárodné letisko v Bratislave, ktoré by malo charakter bezcolnej zóny,
ako jednu z brán vstupu do Slovenskej republiky. Zároveň uskutočniť modernizáciu
letísk v Poprade a Košiciach...
J. V OLYMPIJSKOM A ŠPORTOVOM HNUTÍ
44. Zabezpečiť zmenu olympijskej skratky TCH na primeranejšiu, v ktorej by
bolo reprezentované aj Slovensko písmenom S.
45. Požiadať o vstup Slovenského olympijského výboru do Medzinárodného
olympijského výboru...
J. ARMÁDA A BEZPEĆNOSŤ(2)
50. Uplatniť teritoriálny princíp výstavby armády.
51. Ustanoviť osobitnú republikovú a miestnu políciu.
K. ĎALŠIE OPATRENIA
55. Uzákoniť ako štátny sviatok Slovenskej republiky 19. september - Deň vzniku
Slovenskej národnej rady a vyhlásenia slovenskej nezávislosti v roku 1848...
58. Pomenovať po slovenských národovcoch, (po Štúrovi, Hlinkovi, Štefánikovi a
ďalších) gymnáziá, stredné a vysoké školy v Slovenskej republike.
59. Na Bratislavskom hrade vytvoriť panteón veľkomoravským a slovenským
národným dejateľom (Svätopluk, Štúr, Štefánik a pod.)
60. Zabezpečiť vlastné vydávanie poštových známok s označením “Slovenská
republika“.
61. Vytvoriť výbor slovenskej verejnosti pre ľudské práva.
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Uvedené konkrétne námety nie sú vyčerpávajúce. Predkladáme ich ako podnet
na ďalšie rozpracovanie, hlavne však uskutočnenie. Žiadame príslušné orgány štátnej
moci, politické, legislatívne, ekonomické, umelecké, vedecké, športové a ďalšie orgány a
inštitúcie Slovenska, aby v rámci svojej pôsobnosti presadzovali a uskutočňovali tieto
kroky.
Vyzývame všetky Slovenky a Slovákov bez ohľadu na ich politickú, náboženskú a
inú príslušnosť, aby všemožne podporili predloženú iniciatívu, ktorá má slúžiť národu a
Európe.
23. 10. 1990
Prípravný výbor
Iniciatívy “ZVRCHOVANOSŤ SLOVENSKA“
(1)

(2)

Podobne sa vyjadril J. Čarnogurský na zjazde KDH 30. novembra 1990 v Košiciach:
“Našim cieľom je tiež zaradenie Slovenska do rodiny európskych štátov, aby sme
medzi nimi mali vlastnú hviezdičku.“
V texte je písmeno J pri dvoch bodoch.

Citované podľa: Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite (Memorandum iniciatívy ZVRCHOVANÉ
SLOVENSKO, Smena, roč. XLIII, 27. 10. 1990.

11. Uchováme spoločný štát. Televízny príhovor slovenského premiéra
Vladimíra Mečiara
4. 11. 1990
Po búrlivých diskusiách a vášnivých rokovaniach sa na začiatku novembra 1990
situácia upokojila. Vo vnútri vládnej koalície došlo k dohodám, ktoré situáciu riešili.
Predseda vlády SR Vladimír Mečiar stabilizoval svoje postavenie v čele vlády, čo prirodzene
posilnilo aj jeho postavenie vo vnútri VPN.
“Vážení spoluobčania,
keď som sa vám minulý týždeň prihováral, hovoril som o tom, že už si jeden deň
voľna vyberiem aj ja. Nakoniec to vyzeralo tak, že tých dní voľna malo byť podstatne
viac. Situácia, ktorá vznikla, bola pomerne komplikovaná. Ale pri riešení nemohol nikto
nebrať do úvahy skutočnosť, že ste mi vyjadrili obrovskú podporu. Aj tí, čo si mysleli,
že by to malo skončiť inak, nemohli nebrať do úvahy vaše stanoviská, názory a v
podstate obavy, ako by ste reagovali na iný výsledok. Situáciu a jej riešenie veľmi
ovplyvnil moment, ktorý som ani sám nečakal. V noci pred koaličnými rozhovormi
stretli sa všetci ministri vlády Slovenskej republiky z VPN a Demokratickej strany a
jednoznačne vyhlásili, že sú ochotní pracovať len v tej vláde, ktorej bude Mečiar
predsedom. To bol druhý dôležitý moment. Samozrejme toto všetko viedlo k tomu, že
Verejnosť proti násiliu i Demokratická strana mohli potom jednoznačne formulovať
svoje stanoviská pri koaličných rozhovoroch.
Koalícia zostala zachovaná, došlo k niekoľkým dohodám. Tie dohody zhruba
predstavujú to, že Kresťanskodemokratické hnutie navrhne nového kandidáta na
ministra vnútra, ale prijímať ho budeme v komisii. Návrh, ktorý som dal, aby to bol
nestraník, neprešiel. Kresťanskodemokratické hnutie žiadalo, aby mohlo navrhnúť aj
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námestníka pre úsek verejnej bezpečnosti. Dohoda bola taká, že o tom budeme rokovať,
musí sa najprv zhodnotiť, prečo by terajší nemal vyhovovať, a ak áno, musí byť zasa
vybraný komisionálne, nemôže byť kandidovaný jednou stranou. Súčasťou dohody bolo
aj to, že všetky strany zastavia proti sebe propagandu, ktorá by mala agresívny
charakter, že budú hľadať cesty budúcej spolupráce. Táto časť dohody bola zo strany
KDH porušená niekoľko hodín po tom, ako bola dohoda uzatvorená. Strany sa tiež
dohodli, že navzájom upravia pravidlá svojho styku a svojho rokovania tak, aby
nedochádzalo pri každej zmene vo vláde k tak závažným otrasom a k tomu, aby musel
predseda vždycky dávať váhu svojej osoby, autority, i politickej existencie na vyváženie
prípadných chýb a nedostatkov. Strany vedia, že návrhov na zmeny vo vláde som podal
viac.
Pokiaľ ide o ostatné otázky, vyplýva z nich niekoľko poučení. Samozrejmé
demokracia, ktorá sa rodí, ešte nie je pevne fixovaná. Prepracovávame sa k nej tvrdo,
cez množstvo chýb, omylov, i cez množstvo pozitívnych výsledkov. Hľadá sa spôsob
koexistencie viacerých politických strán a združení. Pre vládu sa ukazuje, že musí
nadväzovať podstatne širší kontakt nielen vo vnútri koalície, ale aj mimo koalície so
všetkými politickými stranami a hnutiami. Ukazuje sa tiež, že každá strana a každé
politické hnutie si musí výraznejšie profilovať i svoju vlastnú tvár i svoje vlastné vedúce
osobnosti a hľadať podobu spôsobu existencie v politickom živote.
Bojovať za čistotu zástavy strany alebo hnutia je veľmi pekné. Ale spôsob toho
boja musí byť tiež primeraný novým podmienkam. Ešte máme v dobrej pamäti jednu
stranu, ktorá nedávno dvíhala tak vysoko svoju zástavu, a tak kričala ... čistá, že si ani
nevšímala, v čom stojí. Pokiaľ ide o osobnú stránku sporu Mečiar — Andráš, chcem
povedať, že síce vystupovali dvaja protagonisti v tom spore, ale bol to predovšetkým
zápas dvoch názorových koncepcií rozvoja štátnej správy i rozvoja systému riadenia,
kde Andráš predstavoval určitú krajnosť. Krajnosť, ktorá v podstate znamenala
spájanie štátneho života so straníckym. Národné výbory zaniknú, nové články sa
konštituujú pomaly, je to celé rozhádzané. Zaznamenávame tam určitú vlnu
nespokojnosti, nedostatkov. Rozkolísaná je Bezpečnosť, i mnohé íné.
Mnohí mi hovorili, že či v tomto spore bol i osobný aspekt. Klamal by som, keby
som povedal, že nie. Ten osobný aspekt vyplýval z toho, že boli pripravené nejaké
materiály alebo niečo podobné, ktoré ma mali buď kríminalizovať, alebo sa malo
vyhlásiť, že som agentom KGB a ako taký nemôžem existovať vo verejnom politickom
živote. I predsedom Slovenskej národnej rady som bol požiadaný, aby som sa vyjadril k
tomu, ako som v roku 1956 cez Andropova nadviazal kontakty so sovietskou
spravodajskou službou. Vec sa brala vážne až dovtedy, kým som neupozornil, že prosím,
aby ma ospravedlnili, ale že v roku 1956 som bol ešte žiakom základnej školy a že i keď
nemám dobrú mienku o KGB, zrejme žiakov základnej školy nebrali a nepredpokladali
už vtedy že budú predsedami vlády. Tak takýchto vecí bolo pripravených viacej. Je
otázka, či bolo treba teraz sa postaviť proti. Áno, bolo! Bol tu obrovský časový tlak,
vonkajší, i vnútorný, takže pri tých mnohých problémoch, ktoré máme zvonku, musíme
si riešiť i problémy znútra. Nie je to jednoduché pre nikoho, na žiadnom pracovnom
mieste, nikde, kde sa nachádza na území našej Slovenskej republiky. Za to, že sa k vám
ešte prihováram, ďakujem predovšetkým vám, občania. Bolo to i vaše rozhodnutie, bol
to náš spoločný zápas a je to i náš spoločný výsledok. Treba však z každej strany, ktorá
je v koalícii, veľmi, veľmi dobre zvažovať, aký bude ďalší život. Myslím, že ďalší
podobný otras by už koalícia neprežila.
Minulý týždeň sme zaznamenali návštevu pána prezidenta na Slovensku. Bola to
veľmi významná návšteva, ktorá nadväzovala na naše stretnutie v Slavkove pri Brne.
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Žiadna bitka sa v Slavkove, nekonala, podobnosť s napoleonskou vojnou nevyvolala
žiadne asociácie, ani nič podobné, tam nebolo. Základná otázka môjho rokovania s
pánom prezidentom, i rokovania v Slavkove, bola otázka spoločného štátu Čechov a
Slovákov. V Slavkove bol podaný i návrh, aby sa o tejto veci uskutočnilo referendum.
Bol som sám proti, návrh nakoniec neprešiel. Naše stanovisko bolo jednoznačné, že sme
za spolužitie Čechov a Slovákov v jednom spoločnom štáte. Ubezpečili sme, že naprostá
väčšina Slovákov si želá tento spoločný štát uchovať, ale želá si tiež, aby vo veciach,
ktoré súvisia so spoločenským životom na Slovensku, sa mohlo maximálne rozhodovať v
orgánoch vlády Slovenskej republiky, Slovenskej národnej rady. Chceme nové
usporiadanie vzťahov, ktoré by nám umožnilo efektívnejšie žiť spolu obidvom. Súčasne
sme povedali aj to, že ak by si česká strana takéto spolužitie neželala, bolo by nám to
veľmi ľúto, ale vedeli by sme takéto stanovisko prijať. Záver bol taký, že sme sa zhodli,
že spoločné spolužitie je spoločným záujmom, oboch štátov.
Druhá závažná oblasť rokovania boli kompetenčné vzťahy. Zajtra sa stretnú
všetci traja predsedovia vlád, aby do tejto otázky konečné stanovisko za vlády povedali
oni sami. Pretože nie na všetkom sa ministri dohodli. Vytvára sa zaujímavá situácia.
Česká ä slovenská vláda sa dohodli a postupujú spolu smerom k vláde federálnej,
spoločnými názormi a stanoviskami, ktoré sú v mnohých veciach rozdielne. Bránime
záujmy republík a tým aj záujmy federácie, no sme proti tým, ktorí majú koncepciu, že
treba najprv brániť záujmy federácie a z tých rozhodnúť potom, čo prejde k
republikám dole. Z toho vyplýva potom naše právo zasahovať do sociálnych a
ekonomických procesov na Slovensku, ktoré je dnes veľa ráz obmedzené a o mnohých
závažných opatreniach — cenových a ďalších sa dozvedáme až následne. Taký stav je
pre nás neprijateľný. Pri rozhovoroch s pánom prezidentom sme preberali všetko
možné. Bola aj chvíľa, keď sme si spolu posedeli, keď nám prišli zahrať na husliach a
spomínali sme, že v slovenskej piesni je vyjadrené všetko, čo sa vyjadriť dá. Zo
sprievodu pána prezidenta mi dali otázku, či slovenská pieseň počíta aj s cestou
Slovákov do Európy. Ubezpečil som ich, že určite. A keď sme rozoberali túto tému, tak
na nápev piesne Keď sa Slovák preč do sveta poberal, som zanôtil Zbohom, otec,
zbohom, mati, sestra, brat, už sa musím do Európy poberať. A keď v druhej slohe som
povedal, že keď deti tvoje v Európe sa túlajú a na teba zem slovenská nedbajú, tak celý
zbor, ktorý tam bol, uznal, že Slováci sa ozaj i na cestu do Európy všestranne pripravujú
a sú na ňu pripravení už veľmi dávno.
Vážení spoluobčania, ďakujem vám za pozornosť dnes večer i za podporu, ktorú
som mimoriadne silno cítil i počas celých týchto ťažkých dvoch týždňov. Ďakujem
vám.“
Citované podľa: denník Národná obroda, roč. 1., 5. 11. 1990

12. Ústavný zákon č. 556/1990 Zb. , ktorým sa mení zákon č. 143/1968 Zb.
12. 12. 1990
Od leta 1990 začali na viacerých miestach Česko-Slovenska prebiehať rokovania na
rôznych úrovniach, ktorých cieľom bola nájsť modus vivendi medzi Slovenskou republikou a
Českou republikou v nových podmienkach. Prvé rokovanie prebehlo 8. a 9. augusta v
Trenčianskych Tepliciach, ďalšie 10.-11. septembra 1990 v Piešťanoch, 27. septembra 1990 v
Kroměříži, 28. októbra 1990 v Slavkove, 5. novembra 1990, 9. novembra 1990 v
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Luhačoviciach,12. novembra 1990 v Prahe. Na základe výsledkov týchto rokovaní schválilo
dňa 12. decembra 1990 Federálne zhromaždenie tzv. kompetenčný zákon.
„556.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 12. prosince 1990,
kterým se mění zákon č. 143/1968 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na
tomto ústavním zákoně:
Čl. 1
Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci ... se mění takto:
PRVNÍ HLAVA
Základní ustanovení
1. Čl. 4 zní:
“Čl. 4
(1) Hospodářství v České a Slovenské Federativní Republice je integrací
ekonomiky České republiky a ekonomiky Slovenské republiky; je založeno na
jednotném vnitřním trhu, zejména na jednotné měně a na volném pohybu pracovních
sil, zboží a peněžních prostředků.
(2) Česká republika a Slovenská republika se podílejí na tvorbě hospodářské
politiky České a Slovenské Federativní Republiky.
(3) Státním vlastnictvím je vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky,
vlastnictví České republiky a vlastnictví Slovenské republiky.
(4) Vlastnictvím České a Slovenské Federativní Republiky je majetek ve státním
vlastnictví, který slouží k zabezpečování jejích úkolů v oblastech svěřených do její
působnosti. Vlastnictvím České republiky a vlastnictvím Slovenské republiky je ostatní
majetek ve státním vlastnictví. Zákon Federálního shromáždění stanoví vlastnictví k
ropovodům, tranzitnímu plynovodu a nadřazeným rozvodným sítím k přenosu
elektrické energie.
(5) Zákon Federálního shromáždění může stanovit, který další majetek (čl. 10
ústavy), nezbytný k zabezpečování potřeb společnosti, rozvoje hospodářství a veřejného
blaha smí být jen ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, popřípadě
určených právnických osob.
(6) Zákony České národní rady a Slovenské národní rady mohou stanovit, který
další majetek (čl. 10 ústavy) nezbytný k zabezpečování potřeb společnosti, rozvoje
hospodářství a veřejného blaha smí být jen ve vlastnictví České republiky anebo
Slovenské republiky, popřípadě určených právnických osob.
(7) Zákony národních rad stanoví, které věci z majetku České republůiky a
Slovenské republiky jsou vlastnictvím obcí.“
2. V čl. 7 odst. 1 se v uvozovací větě vypouští slovo “výlučné“.(1)
3. V čl. 7 odst.1 se vypouští písmeno e).(2) Dosavadní písmeno f) se označuje jako
písmeno e)...
5. Čl. 8 se vypouští.(3)
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6. Čl 9 zní:
“Čl 9
Věci, které nejsou ústavním zákonem Federálního shromáždění svěřeny do
působnosti České a Slovenské Federativní Republiky, patří do působnosti České
republiky a Slovenské republiky.“
7. Čl. 10 zní:
“Čl. 10
V oblasti hospodářské strategie do působnosti České a Slovenské Federativní
Republiky patří:
a) tvorba strategie a koncepcí hospodářského a sociálního vývoje České a
Slovenské Federativní Republiky včetně rozvoje vědy a zapojení do mezinárodních
hospodářských seskupení; stanovení nástrojů prosazování strategie v souladu s tímto
ústavním zákonem,
b) tvorba strukturálních koncepcí federálního významu,
c) zákonná úprava strategického plánování.“(4)
8. Čl. 11 zní:
“Čl. 11
(1) Při hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu federace a
státních rozpočtů republik se uplatňují jednotné zásady finanční a rozpočtové politiky
dohodnuté mezi vládami České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a
Slovenské republiky.
(2) Finanční hospodaření České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky je samostatné. Finanční hospodaření České a Slovenské
Federativní Republiky se řídí státním rozpočtem federace. Finanční hospodaření
republik se řídí jejich státními rozpočty. Státní rozpočet federace schvaluje Federální
shromáždění svým zákonem a státní rozpočty republik schvalují národní rady svými
zákony, a to vždy na období jednoho kalendářního roku.
(3) Státní rozpočet každé republiky zahrnuje finanční vztahy za všechny úseky
hospodářství a správy s výjimkou činností financovaných ze státního rozpočtu federace.
Součástí státního rozpočtu každé republiky jsou dotace do rozpočtu obcí.
(4) Příjmy státního rozpočtu federace tvoří příjmy federálních orgánů a jimi
řízených organizací a dále zákonem Federálního shromáždění stanovené daně a odvody,
podíly na nich a další příjmy. Pokud má být výnos určité daně nebo odvodu společným
příjmem státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik, stanoví zákon
Federálního shromáždění podíl federace na tomto výnosu a pravidlo, podle něhož se
republiky podílejí na zabezpečení té části výnosu, která připadá státnímu rozpočtu
federace.
(5) Ze státního rozpočtu federace se hradí:
a) výdaje na obranu České a Slovenské Federativní Republiky, na činnost
federálních orgánů, na vytvoření federálních hmotných rezerv a na dotace pro federální
organizace,
b) vybrané jmenovité programy, pokud si to vyžaduje jejich rozsah a důležitost
pro federaci,
c) ostatní výdaje určené rozpočtovým zákonem Federálního shromáždění.
(6) Pravidla rozpočtového hospodaření stanoví pro státní rozpočet federace
zákon Federálního shromáždění a pro státní rozpočty republik zákony národních rad.
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(7) Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika a Slovenská
republika mohou vytvářet vlastní účelové fondy napojené na jejich státní rozpočty;
fondy se zřizují zákonem.
(8) Česká a Slovenská Federativní Republika stanoví rámcové zásady dotační a
odpisové politiky... (5)
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.“
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Išlo o mimoriadne dôležité ustanovenie, ktoré rozširovalo právomoci SR a ČR tým, že
uvoľňovalo výlučnú pôsobnosť federácie v oblasti zahraničnej politiky, uzatvárania
medzinárodných zmlúv, zastupovania v medzinárodných vzťahoch, rozhodovania o
otázkach vojny a mieru, obrany štátu, meny, federálneho zákonodarstva, správy a
kontroly činnosti federálnych orgánov, ochrany federálnej ústavnosti, i keď tým,
podľa znenia tejto novely, nebola dotknutá pôsobnosť federácie.
Federálne štátne hmotné rezervy.
Čl. 8 upravoval oblasť spoločnej pôsobnosti federácie, kam zaradil: plánovanie,
financie emisnú činnosť (bankovníctvo), cenové záležitosti,, zahraničnohospodárske
vzťahy, priemysel, poľnohospodárstvo a výživu, dopravu, pošty a telekomunikácie,
rozvoj vedy a techniky, prácu, mzdy a sociálnu politiku, sociálnoekonomické
informácie, právnu úpravu socialistického podnikania, normalizáciu a priemyslové
práva, vnútorný poriadok a bezpečnosť štátu, veci tlače a iných informačných
prostriedkov.
Článok 10 bol výrazným spôsobom skrátený.
Článok 11 týmto obmedzil oblasť federálnych a posilnil oblasť republikových výdajov
a rozpočtov.

Citované podľa: Sbírka zákonů ČSFR, ústavní zákon č. 556/1990 Sb.

13. Listina základných práv a slobôd

9. 1. 1991

Dňa 9. januára 1991 prijalo Federálne zhromaždenie ústavný zákon č. 23/1991 Zb.,
ktorým sa uvádzala Listina základných práv a slobôd spolu s týmto významným
medzinárodným dokumentom. Listina základných práv a slobôd bola súčasne zakomponovaná
do pripravovanej ústavy Slovenskej republiky.
„23.
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo dňa 9. januára 1991,
ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd
Federálne zhromaždenie sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
§1
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(1) Ústavné zákony, iné zákony a ďalšie právne predpisy, ich výklad a používanie
musia byť v súlade s Listinou základných práv a slobôd.
(2) Základné práva a slobody uvedené v Listine základných práv a slobôd sú pod
ochranou ústavného súdu.
§2
Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, Českou a
Slovenskou Federatívnou republikou ratifikované a vyhlásené, sú na jej území
všeobecne záväzné a majú prednosť pred zákonom.
§3
(1) V Ústave Českej republiky a v Ústave Slovenskej republiky môžu byť
základné práva a slobody rozšírené nad mieru upravenú Listinou základných práv a
slobôd.
(2) Ustanovenia ústavných zákonov o rozdelení zákonodarnej pôsobnosti medzi
federáciou a republikami nie sú týmto zákonom dotknuté.
§4
Článok 5 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, v znení
neskorších predpisov znie:
“(1) Štátny občan každej z oboch republík je zároveň štátnym občanom Českej a
Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2) Občan jednej republiky má na území druhej republiky rovnaké práva a
rovnaké povinnosti ako občan tejto druhej republiky.
(3) Nikto nesmie byť proti svojej vôli zbavený štátneho občianstva.
(4) Zásady nadobudnutia a straty štátneho občianstva republík stanoví zákon
Federálneho zhromaždenia.“
§5
Rušia sa:
1, Články 7 až 9, hlava druhá (čl. 19 až 38) a článok 98, ods. 4 ústavného zákona
č. 100/1960 Zb., Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších
predpisov.
2, Ústavný zákon č. 144/1968 Zb. o postavení národností v Českej a Slovenskej
Federatívnej Republike.
§6
(1) Zákony a iné právne predpisy musia byť uvedené do súladu s Listinou
základných práv a slobôd najneskôr do 31. decembra 1991. Týmto dňom strácajú
účinnosť ustanovenia, ktoré s Listinou základných práv a slobôd nie sú v súlade.
(2) Právomoc, ktorá sa v čl. 8 ods. 3, 4 a 5 a v čl. 12 odst. 2 Listiny základných
práv a slobôd zveruje súdu alebo sudcovi, prislúcha najdlhšie do 31. decembra 1991
prokurátorovi, ak tak stanoví zákon.
§7
Tento ústavný zákon a Listina základných práv a slobôd nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia.“(1)
(1)

Potom nasledovala samotná Listina základných práv a slobôd, prispôsobená pomerom
v Českej a Slovenskej Federatívnej republike. Obsahuje 44 paragrafov a je rozdelená
do šiestich hláv - Všeobecné ustanovenia, Ľudské práva a základné slobody, Práva
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národnostných a etnických menšín, Hospodárske, sociálne a kultúrne práva, Právo na
súdnu a inú právnu ochranu a Spoločné ustanovenia. Listina základných práv a slobôd
tvorí druhú hlavu ústavy Slovenskej republiky.
Citované podľa: Dokumenty, Listina základných práv a slobôd, Pravda, ročník LXXI, číslo 11, 14. 1. 1991.

14. Deklarácia o štátnej suverenite Slovenskej republiky

1. 3. 1991

Dňa 1. marca 1991 predložila skupina 40 intelektuálov a politikov Návrh deklarácie o
štátnej suverenite Slovenskej republiky, ktorá požadovala nezávislosť v medzinárodných
vzťahoch, zvrchovanosť slovenských zákonov na území Slovenskej republiky, vlastné
ozbrojené sily atď. a navrhla, aby Slovenská republika, po vyhlásení svojej zvrchovanosti,
uzatvorila s Českou republikou štátnu zmluvu o spolupráci v duchu zásad, na ktorých sa obe
republiky dohodnú.
„Slovenská národná rada v zmysle politického a historického odkazu
veľkomoravského štátu a cyrilometodovského duchovného dedičstva, pamätlivá
skúseností slovenského národa zo stáročných zápasov o národné bytie a štátne
sebaurčenie, rozhodnutá presadzovať práva príslušníkov národností a etnických skupín
žijúcich v Slovenskej republike, v úcte k susedným a ostatným národom, deklarujúc
Slovenskú republiku ako plnoprávneho, nezávislého člena európskeho a svetového
spoločenstva štátov, v zhode s princípmi celosvetovo uznávaných medzinárodných
aktov, s vedomím zodpovednosti za budúcnosť slovenského národa a vyjadrujúc jeho
vôľu - slávnostne vyhlasuje štátnu suverenitu Slovenskej republiky v zmysle
zvrchovanosti jej štátnej moci na území SR a nezávislosti v medzinárodných vzťahoch.
Článok 1
Slovenská republika je suverénny štát, ktorý vznikol na základe neodňateľného
samourčovacieho práva slovenského národa, štátneho charakteru jeho jazyka a
zvrchovaného práva rozhodovať o svojom osude.
Všetky práva Slovenskej republiky ako suverénneho demokratického a právneho
štátu sa uskutočňujú v zhode so všeobecne platnými normami medzinárodného práva.
Slovenská republika reprezentovaná ústavnými orgánmi má svoj štátny znak,
zástavu, hymnu a pečať.
Každý násilný čin jednotlivca, organizácie či politického hnutia proti štátnej
suverenite Slovenskej republiky a jej územnej celistvosti je protiprávny. Zmena územia
SR sa môže vykonať len na základe rozhodnutia Slovenskej národnej rady.
Článok 2
Nositeľom suverenity a jediným zdrojom štátnej moci Slovenskej republiky sú
občania SR.
Všetci občania SR bez rozdielu národnosti, vierovyznania, sociálneho pôvodu,
postavenia, rasy či pohlavia sú si rovní.
Právo vystupovať v mene slovenského národa a ľudu SR má len zákonná
Slovenská národná rada a vláda Slovenskej republiky.
Článok 3
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Štátna suverenita Slovenskej republiky sa uvádza do života v záujme slobodného
rozvoja a dôstojného života každého občana SR zabezpečením občianskych práv a
slobôd v súlade s jej ústavou a príslušnými medzinárodnými záväzkami.
Všetky formy vlastníctva požívajú rovnakú zákonnú ochranu.
Článok 4.
Udeľovanie a zbavovanie štátneho občianstva je neodňateľnou súčasťou
suverenity Slovenskej republiky.
Slovenská republika ochraňuje práva, zdravie a zákonné záujmy svojich
občanov, stará sa o zabezpečenie ich sociálnych istôt.
Nikoho nemožno zbaviť štátneho občianstva proti jeho vôli. Občania Slovenskej
republiky sú pod jej ochranou aj mimo hraníc SR.
Článok 5
Pôda, nerastné bohatstvo a ostatné prírodné zdroje na území SR, ako aj vzdušný
priestor, sú vlastníctvom slovenského ľudu.
Slovenská republika má právo na svoj podiel na zlatom poklade ČSFR a na jej
devízových rezervách.
Slovenská republika vytvára vlastný hospodársky systém. Zriaďuje Slovenskú
národnú banku, finančný a úverový systém, vydáva povolenie na zriaďovanie iných
bánk na svojom území, organizuje vlastnú daňovú, colnú a poštovú správu. V prípade
potreby vytvára vlastnú menovú sústavu.
Do regulácie cien vstupuje len v nevyhnutnom rozsahu a v záujme sociálnych
istôt občanov SR.
Článok 6
Na území Slovenskej republiky platí zvrchovanosť jej zákonov.
V prípade, že akýkoľvek zákon by sa ocitol v rozpore so zákonmi SR, neuvedie sa
do života na jej území bez súhlasu SNR.
Na dodržiavanie ústavnosti a zákonnosti sa zriaďuje Ústavný súd SR.
Článok 7
Slovenská republika vyčleňuje zo svojho rozpočtu nevyhnutné prostriedky na
rozvoj kultúrneho a duchovného života slovenského národa a príslušníkov
národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na jej území aj prostredníctvom
televízie, rozhlasu, filmu, tlače a ďalších prostriedkov komunikácie, ktoré sú jej
vlastníctvom. Slovenská republika sa stará o rozvoj slovenčiny ako štátneho a úradného
jazyka. Príslušníkom národnostných menšín a etnických skupín zaručuje používanie ich
jazyka v súlade s medzinárodnými dokumentmi. Podrobnosti upraví zákon.
Článok 8
Slovenská republika vytvára vlastné ozbrojené sily a orgány štátnej a občianskej
bezpečnosti. Žiadne cudzie ozbrojené jednotky nesmú byť rozmiestnené na území SR
bez
predchádzajúceho súhlasu SNR a vlády SR. Slovenská republika podporuje úsilie
smerujúce k všeobecnému zníženiu množstva zbraní, najmä zbraní hromadného
ničenia, a k vlastnej neutralite.
Článok 9
Ciele tejto deklarácie uvedie do života Slovenská národná rada prijatím Ústavy
Slovenskej republiky.

509

Článok 10
Slovenská republika slobodne, dobrovoľne a samostatne rozhoduje o svojom
vstupe do zväzkov s inými štátmi a o výstupe z nich.
Dodatok
Slovenská republika po vyhlásení svojej zvrchovanosti navrhuje Českej republike
uzavrieť štátnu zmluvu o spolupráci v duchu zásad, na ktorých sa obe republiky
dohodnú.
61 krokov k slovenskej identite
- ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO,
KORENE - Spoločnosť slovenskej inteligencie,
Štúrova spoločnosť,
Slovenské národnodemokratické hnutie,
SYNTÉZA 90“ (1)
(1)

Návrh deklarácie pripravil Milan Ferko v januári a februári 1991 v Bardejove.

Citované podľa: Ferko, M., Chovanec, J., Tkáč, M.: Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite.
ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO, Zborník dokumentov, Kubko-Goral, Bratislava 1996, s. 18.

15. Vystúpenie Milana Kňažka v Slovenskej televízii

3. 3. 1991

Na začiatku roku 1991 už bolo úplne zrejmé, že vo vnútri občianskej iniciatívy
Verejnosť proti násiliu nezávisle na sebe existujú dva protichodné krídla, ktoré sa snažia stále
intenzívnejšie presadiť. Proti skupine, ktorá spojovala predovšetkým zakladateľov VPN, stála
skupina pragmatickejších predákov v čele s predsedom vlády Vladimírom Mečiarom.
Konflikt sa otvorene rozhorel po vystúpení herca a politika Milana Kňažku v slovenskej
televízii 3. marca 1991.
„Bratislava (PA) - Televízny program S 1 včera sľuboval v tradičnom čase
tradičný príhovor predsedu vlády SR. Prišlo však prekvapenie. Na obrazovke sa
namiesto V. Mečiara objavil minister Milan Kňažko a povedal:
V týchto chvíľach sa k vám mal prihovárať premiér slovenskej vlády pán
Vladimír Mečiar. Bol som svedkom udalosti, ktorú vám opíšem a vysvetlím, prečo dnes
na obrazovke nevystupuje. Dnes o 16.30 h prišiel premiér Mečiar do Slovenskej
televízie, aby nahral svoj obvyklý nedeľný príhovor. Sprevádzal som ho. Pred budovou
Slovenskej televízie ho vítal riaditeľ Slovenskej televízie, šéfredaktor Televíznych novín,
tlačový tajomník predsedu vlády a ďalší pracovník televízie. Ešte pred vstupom do
objektu sa pán premiér opýtal riaditeľa televízie, či je pravda, že v piatok na
Koordinačnom centre VPN dostal za úlohu byť prítomný na nahrávke príhovoru
predsedu vlády a túto nahrávku dať hneď k dispozícii KC VPN. Pán riaditeľ priznal, že
takúto úlohu dostal. Keď sa ho premiér slovenskej vlády opýtal, aké je jeho stanovisko,
považoval vec za nemorálnu, neetickú, ale napriek tomu koordinačnému centru sľúbil,
že úlohu splní. Za týchto okolností premiér vyhlásil, že nemôže v televízii vystúpiť, ak
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má byť jeho prejav cenzurovaný. Premiér upozornil pána riaditeľa Zemana, že jeho
počínanie je v rozpore s etikou, demokratickou politikou aj s úlohami i postavením
riaditeľa televízie.
Milí priatelia,
skúsme sa zamyslieť nad tým, kto začína hrať úlohu novodobého cenzora. Kto
hovorí dnes o kumulovaní moci, o takzvanej silnej ruke a takzvanej integrite hnutia.
Kto sa stavia do pozície bývalého ústredného výboru , komunistickej strany a
osobuje si právo rozhodoval, a neniesť pritom ústavnú a politickú zodpovednosť. Kto sa
pokúša oddeľovať právomoc od zodpovednosti. Kto robí z ministrov slovenskej vlády
iba akýchsi úradníkov štátnej správy.
Po celoslovenskom sneme mnohí funkcionári VPN tvrdia, že síce prišlo k istej
názorovej diferenciácii, ale integrita hnutia zostala zachovaná. Chcel by som zdôrazniť,
že diferenciácia názorov prebieha už dlhé mesiace a v žiadnom prípade nemožno
hovoriť o jednoliatosti či jednomyseľnosti hnutia VPN. Tieto pojmy mi pripomínajú
smutne známu stranícku disciplínu z obdobia vlády predchádzajúceho režimu. Zásadný
spor v hnutí VPN spočíva v prístupe k suverénnej slovenskej politike. Premiér Mečiar je
zástancom svojprávnej slovenskej politiky a túto cestu pokladá za jedinú možnosť, ako
sa stať partnerom vlády Českej republiky a vlády federálnej. Koordinačné centrum
VPN a jeho sympatizanti sú len realizátormi koncepcií niektorých politických
reprezentantov federálu. Keď hovorím o federále, uvedomujem si, že je to len krycí
názov pre niečo, čo aj po kozmetických kompetenčných úpravách zostáva naďalej
byrokratickým centralistickým dedičstvom posledných dvadsiatich rokov. Koncepcia
svojprávnej slovenskej politiky rešpektujúcej špecifiká Slovenska je prívržencami tohto
prúdu VPN demagogicky označovaná ako nacionálny populizmus.
Dnešná smutná skúsenosť s existenciou cenzúry, na ktorú si osobuje právo akési
politbyro vo vzťahu k predsedovi slovenskej vlády, ma donútila k tomu, aby som sa
verejne dištancoval od takýchto postupov.“
Citované podľa: Pravda, ročník LXXI, 4. 03. 1991

16. Vyznanie. Vystúpenie podpredsedu vlády SR Jozefa Kučeráka na
mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rady VPN
6. 3. 1991
Po vystúpení M. Kňažka v Slovenskej televízii sa Verejnosť proti násiliu pokúsila
urovnať vyhrotené spory na mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rady VPN. Toto zasadnutie sa
ale zmenilo v kolbište ostrého boja, pričom ani jedna strana nešetrila tú druhú. Stanovisko
tradičnej VPN predniesol podpredseda vlády SR Jozef Kučerák.(1) Z jeho vystúpenia
prinášame podstatnejšiu časť, pretože dokumentuje nielen atmosféru svojej doby, ale taktiež
popisuje najzávažnejšie problémy vzťahu Čechov a Slovákov po novembri 1989.
„Asi si pomyslíte, že som blázon. Vonku kričia ľudia „nech žije Mečiar, nech žije
Kňažko“, môžu nás ukameňovať. A ja napriek tomu sa odvážim hovoriť to, čo nikto
vlastne dosiaľ nemal odvahu povedať. Bude to do určitej miery moja osobná výpoveď,
pretože na všetky javy a udalosti sa človek pozerá cez určitý osobný postoj, cez svoj
hodnotový systém a cez vlastné hodnotenie faktov. Hovorilo sa o tom a viacerí mi
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hovorili, že som sa správal vlani inak, koncom roku inak a tohto roku zase inak. Ale ja si
kladiem otázku tiež inak. Zmenilo sa moje hodnotenie udalostí, alebo sa zmenilo
prostredie okolo mňa?
Ja som prišiel do Federálneho zhromaždenia s hodnotami, s určitými postojmi,
ktoré som si vypestoval za mnoho rokov. Tie hodnoty boli asi také, že som bol vždy proti
totalite, proti diktatúre, že som bol za demokraciu, ale za demokraciu osôb, alebo za
demokraciu, v ktorej sú osoby zodpovedné konkrétnym skupinám, ktorí ich volia, a
ktorí ich posielajú do funkcií, a nie anonymnému davu a národu, alebo ľudu. Toho sme
už zažili dosť. Prišiel som tam s postojom, že jednoznačne som za federáciu. A prišiel
som tam tiež s úmyslom, že budeme postupovať demokratickými metódami.
A bol som rád, že môžem spolupracovať s takým razantným politikom, ako je
pán Mečiar. Pána Mečiara som podporoval v spore Mečiar- Andráš. A keď pán Mečiar
podal demisiu a naozaj 48 hodín ho nebolo, tak som naozaj navrhol ministrom, aby sme
ho vyhľadali, aby sme za ním zašli, pretože bol sám a povedali, že v tomto spore ho
podporujeme. Nie je pravda, že Koordinačné centrum VPN chcelo jeho demisiu. My
sme ho jednoducho podporili preto, aby ho neodvolali. Ako viete, koordinačné centrum
neodvoláva, odvoláva predsedníctvo SNR.
DESAŤ MINÚT ROZPADU
Viete dobre, že prišli potom problémy s kompetenciami. Aj do týchto udalostí
som sa zapojil iniciatívne s presvedčením, že je to dôležitá vec i pre našu ekonomickú
reformu. A stále to považujem za užitočné, i keď niektorí kritici stále hovoria o
federálnej vláde, že sme to skomplikovali. Ja s tým nesúhlasím. Keď boli kompetenčné
spory, a keď bola určitá vyhrotená situácia, tak sme sa stretli predsedníctvo slovenskej
vlády a predsedníctvo českej vlády. Pán Mečiar bol v priebehu 10 minút ochotný
súhlasiť s rozpadnutím federácie. Prijímal som to ako určitý fakt, alebo určitú chybu,
ktorá sa dá napraviť, ale už ma to prvýkrát zamrzelo, že niečo, taká hodnota, v ktorej tu
žili ľudia 70 rokov, že sa tak ľahko pustí. A ešte nepríjemnejšie som sa cítil, keď to pán
Pithart vyhlásil v televízii a zo slovenskej strany sa povedalo, že Pithart klame. Nie
Pithart klamal, my sme klamali. Pithart hovoril pravdu.
(...)
Keď sme sa teda vrátili po vyriešení určitých kompetenčných sporov, keď sa
schválil kompetenčný zákon, tak som si myslel, že sa situácia upokojí a že sa začneme
venovať našej práci naozaj v prospech našich občanov. -sporov, keď sa schválil tak som
si myslel, že sa začneme venovať v prospech našich občanov, našej ekonomiky. Ale to
som sa mýlil. Konflikty sa začali znovu. To bolo neustále napádanie federálnej vlády,
jednotlivých osôb, Federálneho zhromaždenia, federálnych poslancov, ktorí nášmu
premiéroví začali zavadzať. Dokonca sa vyjadril v novinách, že Federálne zhromaždenie
mu prekáža v jeho práci. No tí poslanci boli zvolení predsa občanmi, je to demokraticky
zvolená inštitúcia. Možno obviniť demokraticky zvolených poslancov, že niekomu
prekážajú v práci? A ak prekážajú, musíme si na to zvyknúť. To predsa patrí k
demokracii.
Týchto problémov, ktoré sa týkali ekonomiky, bolo viacero. Konflikt s
plynovodom bol prehnaný, miliardy len tak lietali vo vzduchu, a nebola to pravda.
Robotníci z tranzitného plynovodu prišli za mnou a povedali, že oni sa nechcú rozdeliť a
že tie miliardy - to nie je pravda, ale báli sa to uverejniť, aby sa im niečo nestalo. A
nakoniec problémy s plynovodom sa vyriešili bežne, pokojne, bez vyvolávania
konfliktov. A tak isto sme vyriešili aj problém ropovodu.
(...)
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PRIŠLI TOPOĽČANY
V Topoľčanoch na základe vlastnej skúsenosti som naznačil v diskusnom
príspevku, že nie som za to, aby sa zlučovali funkcie. Povedal som to neosobne,
nekritizoval som nikoho. Ale stále si myslím ako princíp, že moc sa nemá sústreďovať,
že sa sústreďovať nesmie. História už na to doplatila niekoľkokrát a vždy sa to robilo v
dobrom úmysle, že sa moc zverí dôveryhodným osobám, ktoré majú našu dôveru, a
ktoré budú jednoznačne pokračovať v správnej a dobrej politike. Nikdy sa to
neuskutočnilo. Vždy došlo k zvratu, k totalite. A na to by sme si mali dávať pozor a
zvlášť tí, čo ste mladší.
Pán Mečiar, v Topoľčanoch ste povedali tri klamstvá, tri ekonomické klamstvá:
Že Česi nám pohrozili, že nám nedajú uhlie. Vôbec to nie je pravda, naopak hrozí
konkurencia českého uhlia. Povedali ste, že nám odmietli a pohrozili, že nám nedajú
elektrinu. Na papieri je, že nám potvrdili všetky objednávky na všetky štvrťroky na leto
i na zimu 1991. Pred tristo ľuďmi ste povedali, že znevážili (Mladá Boleslav) prácu VSŽ.
To nie je zneváženie, to sú normálne obchodné vzťahy medzi podnikmi a mimochodom,
VSŽ z toho nemajú žiadne problémy, pretože odberateľov majú. A na to si budeme
musieť zvyknúť, aj keď možno slovenské podniky prestanú odoberať niečo od
slovenských podnikov.
Tieto konflikty napríklad pokračovali tým, že slovenská vláda jednoducho
odmietla návrh federálnej vlády na zvýšenie cien tepla a energie...
PROBLÉM ÚSTAVA
Myslím si, že o ústave budú hovoriť tí, ktorí sú do toho zasvätenejší. Ale musím
vám povedať, že zase je tu určitý katastrofický scenár. Niektorí ľudia, ktorí pracovali
na ústave v skupine, prestali v nej pracovať; prišli za predstaviteľmi Slovenskej rady
VPN a jeden z nich povedal, že nie je ochotný na tom pracovať, pretože je to bianco
ústava, kde možno dosadiť všetko, aj Slovenský štát aj prezidenta, čokoľvek. Tá ústava,
že vôbec neakceptuje princíp federácie. Ale čo je horšie, jeden z týchto právnikov
povedal, že on odhaduje katastrofický scenár. Teraz to podávam z druhej ruky a je
otázne, čí ten človek hovoril pravdu, alebo nie. Povedal asi toto: Prestal som pracovať
na tej ústave, pretože sa hrozím toho, že náš predseda vlády raz predstúpi večer pred
národ a povie mu asi toto: Slovenský národ, ja vám tu predkladám ústavu, Česi sa
nevedia dohodnúť, aj tak nás okrádajú o rôzne veci, a preto tu máte moju ústavu. A
viete. Čo by sa stalo, keby tak bolo kolovalo medzi slovenským národom, že je variant
ústavy, ktorý predkladá predseda vlády tomuto národu? Že by sa znovu začalo
skandovať po uliciach, že my sme za takúto ústavu a nie za inú, že by nastala podobná
situácia ako s jazykovým zákonom? A preto aj chápte ako pochopiteľný akt, že pán
Plank odovzdal predsedovi SNR oficiálne tú verziu, ktorú spracovávala komisia SNR.
KAZETA
Je teda celkom pochopiteľné, že na ministerských kluboch, kde sedí 15-20 ľudí
padla otázka, či by nebolo predsa len potrebné, aby pán Mečiar konzultoval určité veci
do nedeľných príhovorov práve so Slovenskou radou VPN, s predstaviteľmi hnutia.
Predsa zastupuje (zastupoval - pozn. red.) určité hnutie a nemožno vyvolať konflikty len
tak v televízii. A tam padla aj veta, že možnože už je to nahráte a možnože je to už aj na
kazete. Ale žiadny člen tohto ministerského klubu nenavrhol žiadnu cenzúru a záver z
tohto bodu bol ten, že sa pán Gál osobne spojí s pánom Mečiarom a prekonzultuje to, čo
asi pravdepodobne bude hovoriť v nedeľu. Je obdivuhodné, že v nedeľu prišiel do
televízie aj pán Kňazko, minister medzinárodných vzťahov, ktorý nikdy do televízie
nechodí na príhovory, a je obdivuhodné, že v krátkom dvojhodinovom čase si dokázal
urobiť politický prejav pre celý slovenský národ. A je obdivuhodné, ako sám hovoril, že
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si to pripravil sám, s nikým to nekonzultoval, ako dokázal preniesť vnútorný problém
celého nášho hnutia pre slovenský národ a destabilizovať našu situáciu. Namiesto toho,
aby počkal a poradil sa tu s vami. Pretože vy ste reprezentanti VPN na celom Slovensku.
Svoj osobný záujem povýšil nad záujmy hnutia a dovolil si zdehonestovať všetky
výsledky topoľčianskeho snemu.
EKONOMICKÉ ZÁKULISIE
Ďalej čo sa mi nepáčilo v našich tendenciách, hlavne vo vláde, to sa týka určitých
aspektov ekonomickej reformy. Zdá sa mi, že tam prevažuje akýsi extrémny charakter
posudzovania národných javov. Ja ako ekonóm viem, že národný aspekt je jeden z
dôležitých aspektov života človeka, spoločnosti, ale nemožno ho nadraďovať nad nič iné.
Pretože ekonomická reforma, ktorá spočíva v prechode k súkromnému vlastníctvu, k
trhu, k liberalizácii, ku konvertibilite, tá sa zakladá na občianskych slobodách, kde
národný aspekt je len jeden. Ale neustále zdôrazňovanie národného vedie nakoniec k
národnému socializmu a s národným socializmom dobré skúsenosti nikdy neboli a ani
nebudú. Žiaľ, nie je náhodné že pán Igor Cibuľa (komentátor „nezávislého" vládneho
denníka Národná obroda - pozn. red.) hneď po topoľčianskom zjazde rozdelil našu scénu,
politickú scénu i scénu VPN na určité dve časti a mňa hneď priradil doprava k
pravičiarom a pána Mečiara zaradil skôr k tým, ktorí majú zmysel pre sociálne stránky,
ktoré sú blízke KDH. Je to zvláštne. Ale pán Mečiar, nehnevajte sa na mňa. nie je
náhoda, že pána Cibuľu vídavam vychádzať od vás a deň predtým vychádzal od vás, aj
som ho pozdravil. Snažil sa ma nevidieť, aj som vedel, čo bude publikované asi o deň,
dva. Takisto viem, že chodí na konzultácie pán Kočtúch, ale s pánom Kučtúchom sú
ďalší predstavitelia Nezes-u, takzvaných nezávislých ekonómov Slovenska, kde jeden z
čelných predstaviteľov, mimochodom dvadsať rokov prekladal Marxa a dával to
študentom, a teraz chce dávať nezávislé rady. A medzi tými nezávislými radami je jedna
z rád, ktoré si môžete prečítať vo Verejnosti, že treba volať odbory k tomu, aby
protestovali proti federálnej a sociálnej reforme, ktorá dolieha takto na Slovensko. Toto
je prosím, jedna z požiadaviek Nezes-u a vy, pán Mečiar, ste nariadil pánu Filkusovi,
aby sme si sadli za stôl a diskutovali o ekonomickej reforme s Nezes-om. S Nezes-om, od
ktorého sa treba dištancovať.
AKO TO BOLO
A teraz prejdem k metódam práce. Asi v novembri, alebo decembri ma začalo
veľmi prekvapovať, že pán Mečiar má určité informácie o niektorých členoch vlády, že
spolupracovali so Štátnou bezpečnosťou. A keď som sa dozvedel, ako neznalý človek, o
týchto problémoch spolupráce, že vlastne údaje o tom sú veľmi tajné, dokonca prísne
tajné, že s nimi nemožno manipulovať a že vyzradenie je porušenie určitého tajomstva,
tak som bol prekvapený, že, pán Mečiar, vy viete o dvoch členoch vlády, ktorí majú
záznamy zo spolupráce s ŠtB. Dokonca, myslím, že to bolo v decembri, sme sedeli
podpredsedovia vlády vo vašej miestnosti, keď ste si zavolali týchto dvoch ministrov.
Vopred ste povedali: najprv si zavoláme toho, ktorý bol agentom a ktorý dostával
peniaze. Ten človek prišiel a plakal tam. Ten človek je tu, sedí medzi nami. A keď som
povedal, že to sú metódy vydierania, tak ste urobili zo mňa v televízii malého chlapca. Že
sa ja mám ospravedlniť. Vydieranie nie je len peňažné, vydieraním je aj psychické
deptanie. Potom ste zavolali toho druhého, o ktorom ste tiež vedeli, že spolupracuje s
ŠtB. Až v januári 1991 ste povedali aj mne, že vraj mám nejaký záznam o spolupráci s
ŠtB. A tak som si začal uvedomovať, že aké to sú metódy práce? O dva týždne na to ste
mi povedali, že je to overené a že nie som spolupracovníkom, že to odo vyvrátené. To
bolo v januári, ale je zaujímavé, že dva dni po Topoľčanoch kde som vystúpil, som
dostal list, ktorý išiel cez Úrad vlády, že sú údajne informácie o mojej spolupráci s StB, a
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tak ďalej, aby som sa k tomu vyjadril. Ten list som dal k dispozícii novinárom. Načo
bolo treba spochybniť mňa, mesiac po tom, ako sa povedalo, že nemám spoluprácu?
Dva dni po topoľčianskom sneme? Aby si to precitali všetci úradníci v Úrade vlády, cez
ktorý to išlo. Nezneistel ste ma. Odpovedal som jednoducho, že túto informáciu viem od
vás a ja som ju vedel iba od vás a žiadny Fedor Gál vám túto informáciu nedal. To bola
zase snaha obviniť Fedora Gála, že je donášačom vôbec. A ten človek, ktorý vám tú
informáciu dal, má vážne postavenie a má právo vám tú informáciu dať. A ten človek
sedí tu v tejto miestnosti. (Predseda SNR F. Mikloško, ktorý to vzápätí vysvetlil - pozn. red.)
V tom liste, kde ste povedali, že Fedor Gál vám tú informáciu dal, bol úmysel pošpiniť
Fedora Gála, nič viac. Večer, keď prišiel predseda SNR za vami aj so mnou, tak
predseda SNR povedal, aby sa v týchto praktikách nepokračovalo. Vy ste sa vynašli, pán
Mečiar. Povedali ste, že tieto listy posielate každému členovi vlády, aby dal čestné
prehlásenie, že nespolupracoval s ŠtB. Po prvé, to nie je v právomoci predsedu vlády,
aby si dával písomné svedectvá o tom, či spolupracovali s ŠtB, alebo nie, a po druhé,
takýmto spôsobom sa nedáva žiadosť, či spolupracoval, ako to prišlo mne. Že sú
pochybnosti o mojej spolupráci. Napísala by sa normálna žiadosť, kde by sa napísalo:
Vyjadrite sa k tomu, ako a či ste spolupracovali s ŠtB. Možno sa spýtate, prečo som
nevystúpil s týmito vecami skôr. Viete, ako to býva. Raz to príde, a my sme sa stále
snažili, všetci tu chodíme na tú Jiráskovu(2) a sedíme tu každý piatok naozaj 20-25 ľudí,
aby sme postupovali tolerantne, aby sme tieto veci nevynášali na verejnosť a čakali sme
poctivo 5-6 týždňov, kým sem príde pán Mečiar, aby sme si to povedali otvorene. Ale
vždy sa povedalo, nedá sa to otvoriť, lebo pán Mečiar tu nie je. Ale pán Mečiar sem
nechcel chodiť. Na vláde sa takéto problémy neriešia, na to je pôda hnutia. Kde sa to
teda malo riešiť? Keď pán Mečiar sem nechodil, ani pán Kňažko a my sme žili v týchto
podmienkach.
PROBLÉM FEDERÁCIE
Rúti sa nám systém, ekonomická reforma sa pohýna kdesi k zatuchlým
osobnostiam a my si to nemáme ako riešiť, lebo pán Mečiar nepríde na Jiráskovu. On to
nepovažuje za potrebné, lebo jemu hnutie, ktoré nazve KC, prekáža. Ale potom, ako pán
Kňažko vyšiel s tým von ako prvý, už sa nedalo čakať. Pretože nemožno ustupovať lži.
Raz treba začať hovoriť pravdu, i za tú cenu, že títo tu (demonštranti pod oknami KC
VPN - pozn. red.) začnú hádzať kamene. Pretože pravda je dôležitejšia, ako nejaká túžba
po moci alebo funkciách. Stále si myslím, že tu došlo k zneváženiu reprezentantov
snemu, pretože akákoľvek osobnosť v akejkoľvek funkcii sa musí opierať o hnutie,
nemôže sa od neho odpútať a nemôže sa odvolávať na to, že ona slúžila národu, ľudu.
Ona slúži tu, tomuto hnutiu. Nech je to ktokoľvek a tomuto hnutiu sa musí zodpovedať.
A nakoniec ešte prijmite moje vyznanie, že nie som ochotný robiť vo vláde, ktorá
smeruje k rozpadu federácie, nie som ochotný robiť vo vláde, kde sa používajú tieto
metódy, nie som ochotný robiť vo vláde, kde ekonomická reforma naozaj smeruje k
národnému socializmu starých pánov, ktorí neboli uznaní v roku 1968 a nie som ochotný
robiť vo vláde, kde plačú ministri.“
(1)
(2)

Jozef Kučerák, zakladajúci člen VPN, podpredseda vlády SR v rokoch 1990-1991
Sídlo VPN

Citované podľa: denník Verejnosť, roč. 2., 7. 3. 1991
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17. Rešpektovať osobitosti Slovenska. Vystúpenie predsedu vlády SR
Vladimíra Mečiara na mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rady VPN
6. 3. 1991
Roztržka vo vnútri VPN gradovala. Už 5. marca 1991 sa pôvodná tzv. trnavská
platforma VPN transformovala na platformu Za demokratické Slovensko. Jej vznik
signalizoval, že skupina okolo V. Mečiara začína opúšťať stanovisko podpory jednotného
spoločného štátu Čechov a Slovákov v podobe, v ktorej doteraz existoval a začína sa skôr
orientovať na zvýraznenie samostatnosť Slovenska. Podstatu novej platformy sa vo svojom
vystúpení pokúsil vysvetliť. V. Mečiar. Prinášame časť tohto vystúpenia.
„Počul som vystúpenie pána Kučeráka, mrazilo ma prvý raz. Už dávno som
takúto znôšku lží nepočul. Druhý raz ma mrazilo, keď ste tlieskali. Pretože zásada
urobenia si záveru a názoru vyžaduje, nechaj počuť aj druhú stranu a potom si urob
záver a úsudok. Mnohí ste ten úsudok urobili skôr, ako ste si druhú stranu vypočuli.
Som predsedom vlády. Takej vlády, ktoré pracuje zo všetkých vlád, čo doteraz
Slovensko malo, najviac. Je to vláda, ktorá má svoj kurz, svoju dynamiku, je ctená v
zahraničí, jej pracovné výsledky sú hodnotené všade dobre, kde prídeme. Dnes ráno
bola postavená otázka, aký je vzťah členov tejto vlády k vláde samotnej.
(...)
Pokiaľ ide o niektoré veci., ktoré tu pán Kučerák uviedol, rád by som to uviedol
na správnu mieru. Vytýkať mi národný aspekt je možné. Ten národný aspekt je u nás
vo VPN-ke, je to
JEDEN Z PILIEROV
a ten aspekt plním. A vytýkať mi, že tento aspekt beriem aj v ekonomickej
podobe je nesprávne, pretože ja sa podpredsedu Kučeráka musím opýtať, že prečo
máme na Slovensku dvakrát viac nezamestnaných ako v Čechách, keď je nás dvakrát
menej, aký je výhľad a čo máme proti tomu robiť, aké máme východiská. On mi
odpovedať nevie. Zákonite musím povedať, že ak máme určitým spôsobom založenú
ekonomiku, musím vedieť v čom ju potlačím, ako čo potlačí vláda a čo podporím. A to
mi takisto môj podpredseda pre reformu povedať nevie. A ten tlak naňho, aby mi to
povedal, vyvíjať musím, uložím uznesení vlády, aby som dostal je ako predseda a mohol
to predložiť celej vláde návrh štrukturálnych zmien a zásad, ktoré sa majú vykonať.
Namiesto toho dostanem kópiu stanoviska pána ministra Filkusa,(1) pod ktoré sa
podpíše podpredseda vlády, a ktoré nezodpovedá danej téme...
Takýto proces samozrejme vedie k tomu, že existujú rôzne názory a stanoviská a
menia sa. Takéto stanoviská sú aj vo vnútri VPN, takéto stanoviská sú aj vo vláde, takto
sa vyvíjam aj ja sám, pretože musím hľadať odpoveď na otázky, ktoré som ani
teoreticky vyriešené nemal, stavia ich predo mňa život a musím na ne odpovedať. A
musím dávať odpoveď spolu s ostatnými členmi vlády, ktorí so mnou robia a chcú
robiť. Dnes som počul po prvýkrát, že jeden nechce. Je to jeho vec. Pokiaľ ide o tieto
skutočnosti, na ktoré musíme reagovať, tak je logické, že VPN, ktoré vzniklo ako
ŠIROKO SPEKTRÁLNE HNUTIE,
sa má premeniť neskoršie na strany. Pokiaľ bude hnutím, a som šťastný, že je
hnutím, bude musieť počítať so široko diferencovanými názormi a širokým diapazonom
názorov...
Nemôžem ale prijať postup, ktorý je typický pre koordinačné centrum, resp. pre
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politický výbor v danej situácii. Že sa určitým mechanizmom, keď sa hovorí, že ústavy
môžu predkladať len poslanci, alebo len parlamenty, zastaví ďalšia práca vlády na
ústave. Vážení, veď to nie je možné politickým stanoviskom robiť. Vláda je orgán, ktorý
má právo zákonodarnej iniciatívy, má právo vystupovať pred parlamentom a
predkladať návrhy zákonov a my ju nemôžeme politickým uznesením obmedziť, že to
robiť nesmie. Veď taká ústava by najprv musela prejsť oponentským konaním a ešte
neprešla, potom musí prejsť politickým konaním, potom ide na verejnosť a potom do
výboru a nech ich príde do výboru aj dvadsať aj tak si parlament vyberie len jednu. To
je právomoc poslancov a nikto druhý to za vás urobiť nemôže. To ani vláda urobiť
nemôže. Takže preto tieto veci neprijímam dobre a beriem to tak, že politickým
uznesením sa zasahuje do
ZÁKONODARNEJ ČINNOSTI VLÁDY,
že sa jej činnosť obmedzuje a tomu sa vzpieram! A nie preto, že som proti VPN.
Pretože nesúhlasím s takýmto postupom. V tom je rozdiel. Ďalej, pokiaľ sa hovorí o
otázkach spochybnenia federácie a toho stretnutia, ktoré existuje, veď pán Kučerák,
existuje písomné prehlásenie Pitharta, existuje vyhlásenie členov vlády o výsledkoch
nášho rokovania. Na rokovaní bola prejednávaná otázka možnosti vyhlásenia suverenity
Slovenska. Na rokovaní v Prahe boli odovzdané noviny Demokratickej strany, ktoré o
tomto hovorili, bolo predložené stanovisko predsedu KDH, ktorý bol osobne prítomný a
my sme rozprávali, že pravdepodobne VPN zaujme toto stanovisko.
Pán Mikloško(2) môže dokázať, že som nekonal z vlastnej iniciatívy, ale že sme
mali rokovanie s niektorými členmi predsedníctva vlády Slovenskej republiky a
predsedníctva SNR. Áno, prejednávala sa aj takáto možnosť, čo robiť, keď to všetko zle
skonči. Ale
VYHLÁSENIE ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKA
v tomto prípade by nebolo skončením Československého štátu. Ku tomu som sa
hlásil a hlásim, preto akékoľvek pochybnosti v tomto smere odmietam....
(...)
...Ak v novinách čítam z kruhov blízkych koordinačnému centru, alebo od redaktora
blízkeho srdcom koordinačnému centru, ktorý spochybňuje regionálnu politiku vlády,
tak ho môžem brať, že nie je informovaný, pretože táto politika vlády prináša Slovensku
obrovské zisky. Ak sa spochybňuje, pán Šútovec(3) napríklad hovorí, že Slovensko bude
oslabené a môže sa dostať pod vplyv Sovietskeho zväzu ak sa tu neurobia určité
opatrenia. Potom to síce v závere elegantne poprie, ale najprv to elegantne rozoberie. Ak
sa v tlači spochybňuje cesta, ktorú mám vykonať do Sovietskeho zväzu tak musím
povedať, že
ZÁUJEM SLOVENSKA
je mi tak blízky, že keby som tam mal ísť peši a bola záruka, že tú ropu
dostanem, tak tam pôjdem. Lebo inde je nemáme kde zobrať. Inde nemáme kde tovary
vyviesť. Mne je to jedno. Len tieto veci sa neustále melú a spochybňujú, či tá vláda
nerobí politiku nejakú inú, ktorá by Slovensko mohla dostať niekde inde. Nerobí a ani
robiť nebude. Existujú problémy, teraz sú prvé také, že sa personifikuje súboj GálMečiar. Fedor ja ti vravím, žiadny súboj neexistuje. V ničom ani zavadzať ani prekážať
nebudem. Vieš sám, že som Ťa dva razy uznával aj raz odsúdil. Nemením názory z
večera na ráno. Nejakú hlúposť si urobil. Nevadí, život ide ďalej. Ale netreba tieto veci
brať tak, že tu ide o súboj osoby s osobou, musíme si priznať, že existujú názorové
tendencie, ktoré sme nepomenovali, nedefinovali, a nedali im presný obsah. Ak sa hovorí
o smere národno-liberálnom, pardon národno-populistickom, aby som vás presne
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citoval s určitým (hanlivým prízvukom), tak je dosť veľa ľudí v tejto miestnosti, ktorí sa
takto cítia, že tam asi patria, tak ich tam nechajme, nech sa tam začlenia. Ale preto sa
VPN-ka nemusí rozpadnúť. Bohužiaľ namiesto obhajoby programu som musel
obhajovať seba...!
(1)
(2)

(3)

Rudolf Filkus, (*1927), rodák z Bratislavy, člen VPN a spoluzakladateľ HZDS,
minister vlády SR v rokoch 1990-1991
František Mikloško (*1947), rodák z Nitry, spoluzakladateľ KDH, v rokoch 19901992 predseda Slovenskej národnej rady. Jeho brat Jozef Mikloško (*1939), rodák
z Nitry, bol súčastne podpredsedom vlády ČSFR.
Milan Šútovec (*1940), rodák z Martina, spoluzakladateľ VPN a predseda Snemovne
ľudu Federálneho zhromaždenia v rokoch 1990-1992.

Citované podľa: denník Verejnosť, ročník 2, 7. 3. 1991

18. Návrh dohody medzi Českou a Slovenskou národnou radou
12. 5. 1991
Presnejšie definovanie postavenia Slovenska v rámci ČSFR, najmä požiadavka na
podpísanie štátnej zmluvy medzi ČR a SR, ktorú predložila slovenská strana, viedlo ku
zložitým rokovaniam medzi SR a ČR. Na rokovaní v Lánoch 12. mája 1991 česká strana
predložila návrh dohody medzi SNR a ČNR. Delegácia SNR odmietala podpísať dohodu
medzi národnými radami a požadovala zmluvu medzi ČR a SR. To však nebolo pre českú
stranu prijateľné.
„Návrh dohody
medzi Českou a Slovenskou národní radou
My, Česká národní rada a Slovenská národní rada, jako vrcholné zákonodárné
sbory dvou svébytných svrchovaných států, České republiky a Slovenské republiky ...
dohodly jsme se takto:
1, Občané České republiky a Slovenské republiky vyjadřují svou vůli žít ve
společném státě, České a Slovenské Federativní Republice, která je dobrovolným
svazkem dvou rovnoprávných členů, České republiky a Slovenské republiky.
2. ČSFR je svrchovaným a demokratickým právním státem, založeným na úctě k
právům a svobodám člověka a občana. Základní práva a svobody a záruky jejich
uskutečňování jsou stejné v celé ČSFR.
3. ČSFR tvoří ČR a SR. Zrušit tento svazek může každá z obou republik pouze
na základě přímého vyjádření vůle svých občanů všeobecným hlasováním, za podmínek
stanovených Ústavou ČSFR.
4. ČR a SR respektují navzájem svoji svrchovanost i svrchovanost ČSFR. Stejně
tak ČSFR respektuje svrchovanost obou republik.
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5. Základním zákonem ČSFR je její ústava, kterou přijme Federální
shromáždění. Ústava bude vycházet ze zásad v dohodě obsažených a odvolávat se na ni
ve své preambuli.
6. Změny Ústavy ČSFR budou napříště vyžadovat souhlasu obou republik.
Ústava ČSFR stanoví, zda takový souhlas je oprávněn vyjádřit zvláštní federální orgán
složený ze stejného počtu členů ČNR a SNR (Federální rada).
7. ČR a SR z vlastního rozhodnutí a ve vlastním zájmu souhlasí s tím, aby ČSFR i
nadále vykonávala státní moc v rozsahu, který jí bude stanoven v Ústavě ČSFR na
základě následujících zásad:
- zákonodárná pravomoc FS bude odpovídat úpravě přijaté úst. zákonem č.
556/1990 Sb.,
- provádění a vykonávání zákonů FS stanoví Ústava ČSFR nebo zákon FS,
- omezení samostatnosti republik bude vyváženo jejich účastí na uskutečňování
moci společného státu.
8. Právní předpisy vydané orgány ČSFR jsou v ČR a SR bezprotředně platné.
Ústavy, ústavní i jiné zákony ČR a SR musí být v souladu s ústavními zákony FS.
Nařízení vlád ČR a SR ... musí být v souladu s ústavními zákony a zákony FS.
9. Nesoulad mezi právními předpisy orgánů ČSFR a právními předpisy orgánů
ČR a SR řeší Ústavní soud ČSFR. Obě republiky se zavazují, že jeho rozhodnutí budou
plně respektovat.
10. ČSFR uskutečňuje svoji působnost prostřednictvím federálních nebo
republikových orgánů. Podmínky, za nichž federální působnost vykonává orgán
republiky, stanoví Ústava ČSFR...
12. V čele společného federativního státu bude i nadále stát jediná hlava státu,
prezident volený Federálním shromážděním a Federální radou.
13, Federální shromáždění bude jednokomorové.
14. Hlavním orgánem výkonné moci federace bude vláda ČSFR.
15. Vztahy mezi prezidentem, Federálním shromážděním, Federální radou,
federální vládou, jakož i základní a oběma republikám společné principy výstavby státní
správy, samosprávy, soudnictví atd. budou definovány Ústavou ČSFR.
16. ČR a SR budou ve svých ústavách respektovat zásady v této dohodě přijaté a
deklarované jako základní z hlediska společného státu.“
Citované podľa: Měchýř, J.: Slovensko v Československu, Slovensko-české vzťahy 1918-1991, Dokumenty,
názory, komentáře, Práce Praha 1991, ss. 118, 120.

19. Uznesenia SNR k štátoprávnemu usporiadaniu
19. 6. 1991 a 27. 9. 1991
Diferenciačný proces vo vnútri VPN bol ukončený 22. júna 1991 založením Hnutia za
demokratické Slovensko na zjazde v Banskej Bystrici. Občianska iniciatíva VPN sa tým
rozdelila na dve samostatné strany. Na základe toho bol V. Mečiar a jeho spojenci odvolaní
z vlády SR a po reštrukturalizácií bol dojej čela postavený Ján Čarnogurský.(1) SNR vtedy
vydala dve dôležité uznesenia ku štátoprávnemu usporiadaniu, ktoré dokladujú postup ku
komplexnému riešeniu postavenia Slovenska v ČSRF.
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a,
„Uznesenie SNR zo dňa 19. júna 1991 o postupe a východiskách ústavnoprávneho
postavenia Slovenskej republiky a príprave Ústavy Slovenskej republiky.
Slovenská národná rada:
A. konštatuje,
že v procese spracúvania návrhu Ústavy SR bol vypracovaný návrh komisiou
poslancov a expertov, menovanou Predsedníctvom SNR a vlády SR, a ďalšie návrhy
Ústavy SR poslancov SNR. Komisia Predsedníctva SNR a vlády SR tým skončila svoju
činnosť. Ďakuje všetkým poslancom i odborníkom, ktorí návrhy ústav spracovali a
predložili.
Na návrh Predsedníctva SNR menovali poslanecké kluby svojich zástupcov do
Komisie na prípravu spoločného návrhu Ústavy SR. Komisia rokovala celkove 4-krát,
zhodnotila predložené návrhy ako blízke a umožňujúce vypracovať s prípadnými
alternatívami návrh jednotného znenia.
B. berie na vedomie
1. návrh Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorú predložila
skupina poslancov prostredníctvom Predsedníctva SNR na rokovanie poslaneckým
klubom, ako i závery z prerokúvania z poslaneckých klubov, ktoré boli písomne
predložené na rokovanie Predsedníctva SNR a poslancom SNR.
2. informáciu predsedu SNR F. Miklošku o rokovaniach politických
predstaviteľov o štátoprávnom usporiadaní v Kroměříži(2) a ich závery pokladá za
východisko pre ďalší postup práce.(3)
C. prijíma
za ústavoprávne možný postup ďalšieho dotvorenia slovenskej štátnosti
vypracovanie a prijatie Ústavy SR. Za základ budúceho riešenia vzťahov ČR a SR
považuje zmluvu medzi ČR a SR a spoločnú ústavu.
D. ukladá Predsedníctvu SNR
1. vymenovať Komisiu na prípravu spoločného návrhu Ústavy SR, v ktorej budú
mať zastúpenie poslanci všetkých poslaneckých klubov. Komisia pripraví návrh Ústavy
SR, pričom zohľadní už predložené návrhy ústav a spoločný návrh predloží
prostredníctvom Predsedníctva SNR výborom SNR. Komisia tiež vypracuje návrh
zmluvy o štátoprávnom usporiadaní spoločného štátneho zväzku Českej republiky a
Slovenskej republiky. Rokovanie komisie povedie predseda SNR.
2. vymenovať komisiu expertov ako poradný orgán SNR a komisie na prípravu
Ústavy SR.
3. predložiť na budúcej schôdzi SNR správu o súčasnom stave prípravy Ústavy
SR.
E. odporúča
1. Predsedníctvu SNR, nadväzujúc na stanoviská poslaneckých klubov, postúpiť
návrh Deklarácie o štátnej suverenite SR komisii na prípravu spoločného návrhu Ústavy
SR, ktorá zapracuje myšlienky Deklarácie ... do ústavných dokumentov.
2. Návrh Ústavy SR a návrh zmluvy o štátoprávnom usporiadaní Slovenskej
republiky a Českej republiky predložiť na verejnú diskusiu.(4)
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3. Vypracované návrhy týchto ústavných dokumentov po prerokovaní v
orgánoch SR považovať za východisko pre politickú reprezentáciu Slovenskej republiky
na rokovaniach o štátoprávnom usporiadaní s politickými reprezentáciami Českej
republiky a Českej a Slovenskej Federálnej republiky.“
(1)

(2)
(3)

(4)

Predsedníctvo SNR 23. 4. 1991 odvolalo z funkcie predsedu vlády SR V. Mečiara a do
tejto funkcie menovalo dovtedajšieho prvého podpredsedu vlády SR J. Čarnogurského,
predsedu KDH. Spolu s V. Mečiarom boli z vlády odvolaní jeho stúpenci - M.
Kňažko, V. Ondruš, A.M. Húska (*1929) rodák z Dubovej okr. Ružomberok, L.
Košťa (*1929) rodák z Košíc, M. Džatko (*1931) rodák z Vranova nad Topľou, S.
Novák (*1941) rodák z Topolčian a J. Dubníček (*1940) rodák z Bratislavy. Ministri
M. Kováč a R. Filkus podali demisiu, ktorá nebola prijatá. Vláda bola doplnená o H.
Wolekovú (*1946) rodáčku z Podkriváňa, okr. Detva, M. Poslucha (*1945) rodáka
z Bratislavy, I. Mikloša (*1960) rodáka zo Svidníka a ďalších.
Dňa 17. 6. 1991.
V Kroměříži bolo dohodnuté, že:
1, SNR a ČNR ako predstavitelia SR a ČR prijmú zmluvu o budúcom štátoprávnom
usporiadaní,
2, FZ prijme túto zmluvu ako základ pre tvorbu federálnej ústavy,
3, Federálna ústava nadobudne platnosť až po ratifikácii v SNR a ČNR, pričom
ratifikácia federálnej ústavy v SNR a ČNR bude zabezpečená ústavným zákonom
Federálneho zhromaždenia..
Návrh Ústavy SR bol zverejnený až 21. a 22. 12. 1991.

Citované podľa: Uznesenie SNR o štátoprávnom usporiadaní, Pravda, roč. LXXI ,20- 6. 1991, č. 147, s.1.

b,
„Uznesenie SNR zo dňa 27. 9. 1991 k postupu riešenia štátoprávnych vzťahov
Českej republiky a Slovenskej republiky a k vyhláseniu referenda.
Slovenská národná rada:
A. Berie na vedomie
Informáciu Predsedníctva SNR o príprave Ústavy Slovenskej republiky.
B. Ukladá
1. Komisii na prípravu Ústavy Slovenskej republiky urýchliť práce na spoločnom
texte návrhu tak, aby ho predložila do termínu októbrovej schôdze Slovenskej národnej
rady.(1)
2. Vláde Slovenskej republiky spracovať ekonomicko-sociálne hľadiská
jednotlivých variant štátoprávneho usporiadania.
C. Považuje
návrhy zákonov Federálneho zhromaždenia ČSFR
- o spôsobe vykonávania referenda (tlač FZ č. 853)
- o usporiadaní majetku ČSFR v prípade jej zániku (tlač FZ č. 857)
- o návrhu na vyhlásenie referenda (tlač FZ č. 860)
za mimoriadne závažné.
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Ukladá Predsedníctvu SNR, aby tieto materiály boli prerokované v stanovených
lehotách vo výboroch Slovenskej národnej rady.
Slovenská národná rada žiada, aby Federálne zhromaždenie ČSFR zohľadnilo
stanovisko Predsedníctva SNR k týmto zákonom a dodržalo pri ich prerokúvaní riadne
rokovacie lehoty.“(2)
(1)
(2)

Uvedené rokovanie bolo neskôr preložené na začiatok novembra 1991.
V protiklade k uvedenému uzneseniu SNR stálo uznesenie ČNR z 20. 9. 1991, ktoré
odmietlo mandát súčasných politických strán, získaných v priebehu volieb roku 1990,
na rozpad ČSFR a požadovalo v tejto otázke urýchlene usporiadať referendum. Okrem
iného sa tu objavuje úloha začať práce, smerujúce k zabezpečeniu vlastnej existencie
českého štátu

Citované podľa: Hrčka, Št.: Ultimátum Slovensku?, ČNR: republiky nesmú vyhlásiť suverenitu, Pravda, roč. I. č.
19.

20. Výzva iniciatívy Za zvrchované Slovensko

16. 9. 1991

V lete 1991 aj vo vnútri Hnutia za demokratické Slovensko posilňoval svoje postavenie
prúd, usilujúci o vyhlásenie zvrchovanosti Slovenska a prijatie ústavy Slovenskej republiky.
Dňa 16. septembra 1991 bola uverejnená Výzva iniciatívy Za zvrchované Slovensko, ktorú
okrem prvotných signatárov podpísal rad vedúcich predstaviteľov HZDS.
„Výzva iniciatívy Za zvrchované Slovensko
My, ktorí sme sa prihlásili k iniciatíve Za zvrchované Slovensko, obraciame sa na
občanov Slovenskej republiky s touto výzvou:
Slovenský národ má teraz historickú a neopakovateľnú príležitosť uplatniť
demokratickou cestou prirodzené a neodňateľné právo na vlastnú zvrchovanosť.
Najnovšie udalosti v strednej a východnej Európe nás utvrdili v presvedčení, že nastal
čas rozhodnutí. Už nie je možné odkladať uskutočnenie základného práva na štátnu
zvrchovanosť na základe uplatnenia sebaurčovacieho práva národov. Vyzývame
všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na politické názory, vierovyznanie a
národnosť, aby podporili myšlienku demokratickej, svetu otvorenej zvrchovanej
Slovenskej republiky.
Vyzývame slovenskú politickú reprezentáciu, aby zasadla za stôl národnej
dohody. Vyzývame poslancov Slovenskej národnej rady, aby si uvedomili vážnosť
situácie, aby sa povzniesli nad úzke stranícke záujmy a vyhlásili v čo najkratšom čase
zvrchovanosť Slovenska a v nadväznosti na ňu prijali a vyhlásili Ústavu Slovenskej
republiky.
Len takto sa môže Slovensko ako rovnocenný partner zaradiť do spoločenstva
európskych štátov.
Iniciatíva ZA ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO“(1)
(1)

Výzvu podpísali také osobnosti ako: P. Brňák (*1959), rodák z Námestova, J. Budaj, J.
Cuper (*1946), rodák z Dubovej, okr. Pezinok, L. Deák (*1951), rodák z Bratislavy, J.
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Darmo (*1937), V. Droppa (1907-1994), rodák z Vrbice, dnes Liptovský Mikuláš, A.
Ferko (*1955), rodák z Bratislavy, J. Ferko (*1956), rodák z Bratislavy, J. Handžárik
(*1930), V. Horňáček (*1950), rodák z Bratislavy, A. Hykisch (*1932) rodák
z Banskej Štiavnice, I. Gazdík (*1941), rodák z Poltáru, R. Kaliský (*1922), rodák zo
Slovenskej Lupče, okr. Banská Bystrica, G. Kaliská (*1954), rodáčka z Bratislavy, M.
Kováč, V. Kompánek (*1927), rodák z Rajca, okr. Žilina, Z. B. Kuľhavý (*1937),
rodák zo Závažnej Poruby, okr. Liptovský Mikuláš, M. Kňažko, B. Kunc (19271996), J. Markuš, V. Mečiar, V. Ondruš, J. Prokeš (*1950), rodák z Nitry, V. Repka
(*1963), rodák z Bratislavy, J. Rezník (*1942), rodák z Ružomberku, D. Slobodník
(*1927), rodák z Pezinku, P. Škultéty, M. Tkáč a ďalší.
Citované podľa: Mečiar, V.:. Slovensko, dôveruj si! Bratislava: R-Press, 1998

21. Výzva iniciatívy Za spoločný štát 23. 9. 1991
V protiklade k výzve u snahám obnoviť samostatné Slovensko začala už v roku 1990
vystupovať Iniciatíva na obranu demokracie. Po vydaní výzvy iniciatívy Za zvrchované
Slovensko ju nahradila iniciatíva Za spoločný štát. V jej čele Vlado Čech (1950–1994),
predseda Hnutia československého porozumenia,(1) ktorý sa vo svojej činnosti opieral o
právnu historičku Katarínu Zavackú (*1940), režiséra Vladimíra Strnisku (*1940), rodáka
z Martina, programátorku Evu Kováčovú, biologičku Anastáziu Ginterovú, scénaristu
Stanislava Radiča, (*1955), rodáka z Kalinova okr. Lučenec, dramaturga Jaroslava Čorbu,
psychológa Ivana Štúra, publicistku Otu Plávkovú a ďalších. Spolu 23. septembra 1991
založili iniciatívu Za spoločný štát a na svojej prvej schôdzi schválili výzvu k zachovaniu
Česko-Slovenska. Autormi jej textu boli A. Ginterová a V. Strnisko.
„K demokraticky zmýšľajúcim občanom Za spoločný štát
My, ktorým záleží na osude Slovenska nemenej ako signatárom iniciatívy Za
zvrchované Slovensko, sme takisto presvedčení, že slovenský národ, ako aj všetci naši
občania, má dnes historickú a neopakovateľnú príležitosť: vybudovať slobodný,
spoločný demokratický štát.
Vedomí si nenapraviteľných mravných a ekonomických škôd, ktoré by priniesol
rozpad ČSFR, odmietame všetky pokusy stavať obyvateľstvo pred hotovú vec a
roznecovať národnostné vášne tam, kde ide o presadzovanie osobných ambícií. Sme
dosť zrelí na to, aby sme sa z vývoja okolo nás poučili. Sme dosť rozvážni na to, aby sme
vedeli samostatne o sebe uvažovať v duchu slušnosti, ľudskosti a znášanlivosti. Sme dosť
mravní na to, aby sme mali odvahu držať sa ústavných, demokratických spôsobov.
Konečne máme možnosť trpezlivo hľadať novú podobu spolužitia. Využime ju.
Občania v slobodných voľbách nikomu nedali hlas na rozbitie nášho spoločného
štátu. Preto poslanci Slovenskej národnej rady nemajú mandát rozhodnúť o jeho
zániku. Ak sa má rozhodovať o našom osude, rozhodnime v referende. Naše úsilie o
spoločný štát je bojom o demokraciu. Poslanci Slovenskej národnej rady, nepodľahnite
politickým manipuláciám, nepodľahnite nátlaku, nedovoľte, aby sa zopakoval február
1948!“(1)
(1)

Výzvu celkovo podpísalo 891 významných slovenských osobností, medzi nimi: Milan
Lasica, herec, Ladislav Kováč, vedecký pracovník, Pavel Vilikovský, spisovateľ,
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Božidara Turzonová, herečka, Martin Porubjak, dramaturg, Martin Bútora, spisovateľ,
Tomáš Janovic, spisovateľ, Oľga Ovečková, právnička, Milan Hejný, matematik,
Karol Kállay, fotograf, Ľubomír Feldek, spisovateľ, Madga Vášáryová, herečka, Peter
Breiner, hudobný skladateľ, Pavel Uhorskai, generálny biskup, Marián Zedničkovič,
herec, Július Satinský, herec, Milan Markovič, moderátor, Julius Satinský herec ,
Magda Vašáryová herečka, Ľubomír Feldek spisovatel, Martin Šimečka spisovatel
Vladimír Krivý, sociológ, Ján Štrasser, spisovateľ, Juraj Jakubisko, režisér, Milan
Šimečka, spisovateľ, Iľja Zeljenka, hudobný skladateľ atď.
Citované podľa: Rychlík J.: Rozpad Československa, Česko-slovenské vztahy 1989-1992, AEP, Bratislava 2002, s. 192

22. Vyhlásenie vlády ČSFR o štátoprávnom usporiadaní

5. 11. 1991

Zmena pomeru síl na slovenskej politickej scéne viedla k nastoleniu požiadavky
samostatnej Slovenskej republiky. Objavila sa napríklad na rokovaní desiatich politických
strán v čele so SNS 14. augusta 1991 v Bratislave a na Celoštátnej spomienke na A. Hlinku v
Ružomberku v dňoch 25.-26. augusta 1991. Federálna vláda ČSFR na všetky dovtedajšie
národné iniciatívy odpovedala Vyhlásením o štátoprávnom usporiadaní.
„Vláda ČSFR považuje udržanie spoločného štátu Čechov a Slovákov a ostatných
národností žijúcich na jeho území za jednu zo základných úloh svojej činnosti. V súlade
so svojim mandátom plní programové vyhlásenie, ktorým sa zaviazala Federálnemu
zhromaždeniu a občanom tohto štátu. Rešpektuje a podporuje potrebu nového
štátoprávneho usporiadania.
Za minimálne podmienky existencie spoločného štátu federálna vláda považuje:
- priamy volený zákonodarný zbor, ktorý má zvrchovanú zákonodarnú
pôsobnosť na celom území vo všetkých veciach základných práv a slobôd občanov,
- medzinárodnoprávnu subjektivitu vrátane ochrany štátneho územia a jeho
integrity, ochrany občanov a federálnej ústavnosti,
- spoločnú ústavu záväznú na celom území pre všetky štátne orgány i pre
všetkých občanov štátu,
- trvalé zabezpečenie účinného chodu spoločného štátu a všetkých jeho
nevyhnutných inštitúcií,
- Zásadnú jednotu hospodárskeho systému a hospodárskej politiky (ku ktorej
patrí spoločná mena, jednotný trh, základná ekonomická legislatíva a
makroekonomická regulácia),
- prijatie princípu občianskej solidarity a spolupatričnosti ako východisko pre
sociálnu politiku,
- financovanie významných spoločenských aktivít, najmä v ekonomickej a
ekologickej oblasti.
Spoločný štát znamená predovšetkým spoločnú ústavu. Vláda je v tejto chvíli
presvedčená, že navrhovaná zmluva medzi národnými radami by mala byť uzavretá čo
najskôr. Bude však pre Federálne zhromaždenie záväzná iba v prípade, že tak
Federálne zhromaždenie samo rozhodne. Federálna vláda chápe túto zmluvu ako
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ústavodarnú iniciatívu, ktorej obsahová podstata bude integrovaná do textu nových
ústav, ako ich neoddeliteľná časť.“
Citované podľa: Federál a jeho “minimum“, Z vyhlásenia vlády ČSFR o štátoprávnom usporiadaní, Pravda,
ročník 1., č. 33, 7. 11. 1991 (Pravda sa k 1. 10. 1991 zmenila z orgánu KSS na nezávislý denník a začala nové
datovanie od tohto dňa.)

23. Vystúpenie A. Hykischa

8. 11. 1991

Na začiatku novembra 1991 predložila skupina poslancov Slovenskej národnej rady za
Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenskú národnú stranu a sčasti aj za
Kresťanskodemokratické hnutie návrh Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska. Po vystúpení
poslanca za KDH Antona Hykischa (*1932), rodáka z Banskej Štiavnice, 8. novembra 1991
na pléne SNR bolo jej rokovanie prerušené. Dňa 13. novembra 1991 predložil poslanec za
SNS Marián Andel (*1950), rodák z Modry, okr. Pezinok, v mene 63 poslancov SNR ďalší
návrh Deklarácie o zvrchovanosti SR, textovo takmer totožný s návrhom A. Hykischa. SNR
návrh neprerokúvala, pretože rozhovory s českou stranou ďalej pokračovali.
„V treskote guľometov a mínometov v protifašistickom povstaní bola zverejnená
Deklarácia Slovenskej národnej rady z 1. septembra 1944, prvé skutočne moderné
vyhlásenie suverenity Slovenska. Nariadenie č. 1/1944 Zb. n. SNR striktne hovorí:
“SNR nariaďuje:
§ 1 - Slovenská národná rada vykonáva celú zákonodarnú, vládnu a výkonnú
moc na Slovensku.
§ 2 - Všetky zákony, nariadenia a opatrenia zotrvávajú v platnosti, pokiaľ
neodporujú duchu republikánsko-demokratickému.“
Exilový prezident a exilová vláda mohli vládnuť iba na časti územia, na vládu na
Slovensku potrebovali aspoň formálny súhlas a dohodu so SNR.
Boh mi odpusť, po štiřínskych rokovaniach(1) som pochopil chod dejín. Ústredná
pražská vláda rukami pestovaných ministrov odlúpavala kôrku zo slovenskej suverenity
kúsok po kúsku v mene fungovania jednotného štátu.(2)
Pozrel som si tie zápisnice a dohody. Dokonca aj kompetencie, ktoré naši váhaví
predchodcovia - Slováci v Predsedníctve SNR tak neochotne púšťali z rúk - sú presne tie
isté, o aké sme sa hádali pred pár týždňami v Štiříne a budeme sa o ne hádať o dva dni v
Modre-Papierničke.
Vravieva sa, že suverenitu máme. Máme jej zárodky v ústavnom zákone z roku
1968. V slovách. Keby sme suverenitu mali v skutočnosti, tak by nám niekto druhý a
tretí nemohol dokazovať každú hodinu, každú polhodinu, že na správu svojej dopravy,
polície, vysokých škôl, vyrubené dane, patentovú prihlášku, nestačí naše vlastné
ministerstvo, vlastný úrad, vlastný výbor, ale na správu týchto potrebných vecí
potrebujeme ešte navyše jeden a jediný úrad, ministerstvo ešte v ďalšom hlavnom meste
- lebo medzinárodné dohody si to vyžadujú.
To je skutkový stav, dámy a páni, stav 5-miliónovej, inak slobodnej a chudobnej
krajiny v strednej Európe.
Všetkým, bez rozdielu politickej príslušnosti, navrhujem, odhrňme plášť z tváre
nášho mladíka s oneskorenosťou a toľko ráz zabrzdenou dospelosťou.
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Vyhlásme dnes a teraz sebe, svojim občanom a voličom: Sme tu, sme dospelí,
máme svoje ruky a nohy, chceme ich mať nespútané, chceme kráčať a pracovať, ako sa
spolu dohodneme.
Navrhujem vám preto s pokojným srdcom: prijmime deklaráciu o zvrchovanosti
Slovenskej republiky. Nie zákon, nie ústavný zákon, nie akt rozchodu, pomsty, či
chaosu. Nie. Chceme iba to, aby sme sa zjednali na niekoľkých slovách. Nemáme nič iba
tieto slová o tom, že sme tu ako svojbytný subjekt, čím sa cítime, na čo máme právo.
Náš prezident je vzorom úcty k Slovu.(3) Slovu jasnému, slobodnému a
oslobodzujúcemu.
V mene tejto úcty k Slovu použijme aj my dnes pred našimi občanmi slová na
vyjadrenie našich túžob, na vyjadrenie niečoho, čo nám v najbližších dňoch a mesiacoch
pomôže prežiť ťažkosti našej cesty k slobode a dá nám všetkým viac síl.“
(1)
(2)

(3)

Rokovania medzi delegáciami SNR a ČNR sa konali v Štiříne pri Prahe 22.-23.
10.1991.
Autor má na mysli tri pražské dohody v rokoch 1945-1946. Viď dokumenty zo
začiatku kapitoly Cesty. Text vystúpenia A. Hykischa nie je úplne celistvý, pretože
bratislavská Pravda z neho prevzala len výňatky.
Václav Havel.

Citované podľa: Chvíľa dospievania, Pravda, ročník 1., č. 34, 9. 11. 1991

24. Návrh Zmluvy o zásadách štátoprávneho usporiadania
11.-12. 11. 1991
V lete a na jeseň 1991 pokračovala séria rozhovorov o štátoprávnom usporiadaní,
predovšetkým 31. mája v Budmericiach, 17. júna v Kroměříži, 5.-6. septembra v Bratislave,
11.-12. novembra 1991 v Častej-Papierničkách, kde bol prerokovaný návrh Zmluvy o
zásadách štátoprávneho usporiadania. Vzhľadom na to, že s jednou časťou tohto návrhu
nesúhlasila slovenská strana a s druhou česká, dokument nebol schválený.
„Návrh smlouvy
o zásadách státoprávního uspořádání (SNR)(1)
Preambule
Česká národní rada jménem České republiky a Slovenská národní rada jménem
Slovenské republiky vycházejíc z práva národů na sebeurčení a respektujíc jejich právo
utvářet si svobodně způsob národního a státního života,(ČNR) vycházejíc ze suverenity
České republiky a Slovenské republiky, vyjádřující svébytnost českého a slovenského
národa
zastupujíce pravoplatně lid České republiky a Slovenské republiky a vyjádřujíce
vůli občanů obou republik žít ve společném státě
zároveň oceňujíc desetiletí našeho společného státního života, vyjádřujíc však
potřebu úpravy našeho vzájemného vztahu na přesněji vymezených základech, oceňujíc
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všechny dobré stránky a výsledky dosavadního spolužití našich národů, národnostních
menšin a etnických skupin ve společném státě
programově deklarujíc také svou vůli zapojovat společný stát do integračního
procesu s cílem rozšiřovat účast republik v seskupeních společenství evropských národů
(ČNR)
se dohodly na těchto zásadách státoprávního uspořádání společného státu
HLAVA I.
Účastníci smlouvy
Čl. 1.
Účastníky této smlouvy jsou Česká národní rada jménem České republiky a
Slovenská národní rada jménem Slovenské republiky. (SNR)
HLAVA II.
Základní ustanovení.
Čl 2.
1) Společný stát je tvořen ČR a SR na základě dobrovolného svazku obou republik.
Obě republiky mají ve společném státě rovnoprávné postavení: svými ústavními zákony
samostatně určují své vnitřní státní zřízení, územně správní členění a soustavu státních
orgánů. (ČNR)
2) Obě republiky respektují navzájem svou svrchovanost a svrchovanost
společného státu. Každá z obou republik může ze společného státu vystoupit nebo jej
mohou souhlasně rozdělit. Mohou tak učinit pouze na základě přímého vyjádření vůle
většiny svých občanů všeobecným hlasováním.
Čl 3.
1) Společný stát je vybudovaný na zásadách demokracie.
2) Základní práva a svobody a jejich záruky jsou uplatňovány stejně na celém
území společného státu v souladu s Listinou lidských práv a svobod.
3) Společný stát v souladu s principy demokracie, humanity a právního státu
uznává přirozená práva národnostních menšin a etnických skupin.
(...)
Čl 5.
Státním vlastnictvím je vlastnictví ČSFR, vlastnictví ČR a vlastnictví SR. Rozdělení
stanoví ústava a zákony společného státu. (SNR)
(...)
HLAVA III.
Působnost společného státu
Čl. 9.
Společný stát je jednotným peněžním, hospodářským, tržním a sociálním celkem.
Čl. 10.
Společnému státu náleží v oblasti zákonodárné moci a výkonné moci:
a) zahraniční politika, vztahy k jiným státům a mezinárodním organizacím,
uzavírání mezinárodních smluv včetně mezinárodních dohod o hospodářské a obchodní
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spolupráci, zastupování společného státu v mezinárodních vztazích včetně mezinárodních
hospodářských vztahů a rozhodování o otázkách míru a války. (SNR)
b, obrana
c) ochrana ústavnosti společného státu
d) plnění povinností vyplývajících pro společný stát z mezinárodních závazků
e) měna a emise, jednotná měnová, úvěrová, úroková a devizová politika
f) rozpočet společného státu, účelové fondy a jednotné zásady rozpočtové politiky
ve společném státě
g) správa majetku ve vlastnictví společného státu, hmotné rezervy
h) ochrana hospodářské soutěže v rámci společného státu (SNR)
i) ochrana práv k nehmotným statkům
k) metrologie, technická normalizace a státní zkušebnictví
l) kontrola v oblasti působnosti společného státu...
Čl. 11
Společnému státu v oblasti zákonodárné moci náleží upravit:
a) zásady a rozsah regulace cen
b) energetiku
c) účetnictví, výkaznictví a statistiku
d) zahraničně hospodářské vztahy
e) cestovní doklady...
f) zásadní věci životního protředí, ochranu vod, odpady, ochranu ovzduší
g) vyhlašování právních předpisů
h) licence na rozhlasové a televizní vysílání...
i) večejnoprávní korporace společného státu (SNR)
Zákon parlamentu společného státu stanoví, v kterých uvedených věcech vykonává
státní správu společný stát, a v kterých republiky... (SNR)
(...)
Čl 14.
V oblasti bankovnictví společnému státu náleží zákonodarná moc ve věcech: ...
c) ústřední bankou společného státu je Státní banka československá. Tvoří ji
Ústředí, ústřední banka pro ČR a ústřední banka pro SR. Jejich postavení je vymezeno
zákonem. Ústřední banku řídí Bankovní rada (Rada guvernérů). (SNR-ČNR)(2)
Čl. 15.
V oblasti ochrany ústavního zřízení společného státu a jeho bezpečnosti včetně
kriminální policie se působnost společného státu vymezuje podle přílohy... (ČNR)(3)
(...)
HLAVA IV.
Nejvyšší státní orgány společného státu
Čl. 25 (4)
(...)
Čl. 30.
...Základním zákonem společného státu je ústava, kterou přijme zákonodárný orgán
společného státu. Ústava společného státu ma vycházet z této smlouvy. Ústava společného
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státu nabude účinnost až po vyslovení souhlasu zákonodárnými orgány České republiky a
Slovenské republiky. Změny ústavy týkající se rozdělení působnosti a okruhu věcí, ve
kterých platí zákaz majorizace, nabudou účinnosti až po vyslovení souhlasu zákonodárnými
orgány ČR a SR. (ČNR)
(...)
Čl. 33.
Ústavy České republiky a Slovenské republiky, ústavní a ostatní zákony přijaté
zákonodárnými orgány republik, musejí být v souladu s Ústavou společného státu a jinými
ústavními zákony parlamentu společného státu. Obecně závazné právní předpisy orgánů
státní správy a územní samosprávy republik musejí být v souladu s ústavními a jinými
zákony parlamentu společného státu. (SNR)
Čl 34.
Česká národní rada a Slovenská národní rada navrhnou Federálnímu
shromáždění, aby při přijetí nové ústavy společného státu vycházelo ze zásad
obsažených v této smlouvě.
Čl 35.
Tyto smlouva nabývá platnosti schválením Českou národní radou a Slovenskou
národní radou.“ (SNR)
(1)

(2)
(3)
(4)

Časti, s ktorými nesúhlasila aspoň jedna zo zúčastnených strán sú vytlačené kurzívou a
v zátvorke je uvedená strana, ktorá s daným textom nesúhlasila. Návrh zmluvy
pripravila spoločná redakčná skupina spolu s odborníkmi 8. 11. 1991. SNR na
rokovaniach nesúhlasila s 15 formuláciami, ČNR s 5. S dvomi článkami nesúhlasili
obe národné rady.
ČNR nesúhlasila s textom so zátvorkou.
Príloha rozširovala republikové právomoci.
Článok 25 bol celý vrátený na prerokovanie klubom a plénam národných rád.

Citované podľa: Proč nedošlo k dohodě, Návrh smlouvy o zásadách státoprávního uspořádání medzi ČNR a
SNR, Haló noviny, roč. 1, č. 143, 19. 11. 1991.

25. Rozhovor A. Dubčeka pre denník Smena

3. 6. 1992

Dňa 3. júna 1992 denník Smena priniesol svoj rozhovor s Alexanderom Dubčekom,
v ktorom odmietol mechanické porovnávanie udalostí rokov 1968 a 1869 a spolu s tým
vyslovil presvedčenie, že obe najväčšie a najvplyvnejšie strany v Česku a na Slovensku sa po
voľbách dohodnú na udržaní spoločného štátu. Súčasne však upozornil na rast
nacionalistickošovinistickej vlny v Česku a existenciu zoskupení, ktoré síce navonok vystupujú
ako ochrancovi česko-slovenskej vzájomnosti a spoločnej štátnosti, ale ich praktické kroky
vedú smerom úplne opačným. Uverejňujeme najpodstatnejšiu časť tohoto rozhovoru.
„V časti českej politickej scény sú skupiny, ktoré navonok vystupujú za čc.
vzájomnosť, spoločnú štátnosť, ale ich konkrétne kroky a počiny vedú k opaku. Ukážte
mi jediný bod, ktorým by časť českej politickej reprezentácie vyšla v ústrety svojim
koaličným partnerom, aby sa neradikalizovala politická hladina na jednom i druhom
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póle. Akýto bod ťažko nájsť. A pre mňa je to vážny argument, že táto časť českej
politickej reprezentácie nevyšla dosť v ústrety oprávneným požiadavkám, ktoré riešia
otázku národnej identity, hospodárskeho postavenia, samosprávy Slovenska, ale aj tým
Českej republiky. Kľúč na riešenie čs. vzájomnosti a spoločnej štátnosti je v obidvoch
rukách a ukázalo sa, že v rozhodujúcej miere bol na českej strane, ktorá mala vyjsť
v ústrety, keď inak nie, tak aspoň svojim koaličným partnerom.
Pripúšťate, aspoň teoreticky, možnosť rozpadu štátu?
Nie. Nepripúšťam si to. Ale mám na to argumenty. Napríklad mnohí nepostrehli
vývoj v HZDS. HZDS nehovorí o ukončení čs. štátnosti, ale o právach a postavení
slovenských národných orgánov vo vzťahu k delegovaným právomociam. HZDS ráta
s niekoľkými variantmi. Na prvom mieste u nich stojí federácia, nasleduje konfederácia,
Benelux atď. Rokovaniam sú dvere otvorené. Ja to vidím, podporujem a kvitujem.
Nemôžeme sa natlačiť do kúta európskej politickej scény. Chceme vyriešiť oprávnené
požiadavky postavenia republík a v zmluve dohodnúť, aké právomoci treba delegovať
pre existenciu spoločného štátu. Nič viac, nič menej. Sú to oprávnené požiadavky,
o ktorých sme hovorili už pred 23 rokmi. Ak je pravda, že väčšina národa je za spoločný
štát, tak aj politická reprezentácia by mala postupovať tak, aby vyriešila národné
problémy a kliesnila cestu do Európskych spoločenstiev. Ak a reprezentácie dohodnú,
tak prijatie ústavy je už len potvrdením vyriešeného problému. Pri dobrej vôli je to
možné. Doma i vo svete sa neobjektívne vysvetľuje, že zodpovednosť za neúspech
doterajších štátoprávnych rokovaní leží na slovenskej strane. Takéto tvrdenie
odmietam. Hovorím, že kľúč je v obidvoch rukách, ale rozhodujúce slovo malo padnúť
od našich českých partnerov.“
Citované podľa: Kľúč od riešenia majú obidve republiky, Smena, ročník XLV, 3. 6. 1992

26. Dohoda HZDS a ODS

20. 6. 1992

V dňoch 5.-6. 6. 1992 prebehli v celej republike i na Slovensku nové voľby, ktoré
predurčili ďalší vývoj. Po ich skončení sa predstavitelia oboch víťazných strán - HZDS na
Slovensku a ODS v Čechách zišli na rokovaniach, ktoré začali 8. júna v Brne 1992 a skončili
20. júna 1992 v Bratislave. Na záver podpísali politickú dohodu, ktorá otvorila poslednú
etapu rozpadu Česko-Slovenska a vzniku národných štátov - Slovenskej republiky a Českej
republiky. Text dohody medzi HZDS a ODS uverejnila česká tlač.
„Vedení ODS a HZDS
1, si uvědomují vysokou historickou odpovědnost v situaci, která před ní vyvstala
po volbách 1992 v ČR a SR, a hodlají ji společně řešit ústavní cestou,
2, s cílem zabezpečit kontinuitu všech ústavních orgánů ČSFR a všech procesů
započatých po listopadu 1989 se dohodla na vytvoření federální vlády a na jejím
programovém prohlášení, které je součástí této dohody,
3, konstatují rozdíly svých volebních programů a politických cílů v oblasti
státoprávního uspořádání, neboť ODS pokládá za jedinou rozumní a funkční formu
společného státu, vhodnou pro dnešní Českou republiku a Slovenskou republiku,
federaci (s jedinou mezinárodněprávní subjektivitou), a HZDS za ni pokládá
konfederaci s mezinárodněprávní subjektivitou obou republik. ODS nepovažuje
konfederaci s mezinárodněprávní subjektivitou obou republik za společný stát, ale za
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svazek dvou samostatných států. Než konfederaci dává ODS přednost dvěma zcela
samostatným státům, t.j. - ústavnímu rozdělení současného státu,
4, pokládá v této situaci za společný úkol všemi zákonnými prostředkami
iniciovat proces, který povede do 30. září 1992 k dohodě mezi národními radami o
vyřešení státoprávního uspořádaní,
5, dojde-li k vytvoření dvou států s mezinárodněprávní subjektivitou, pokládají
ODS a HZDS v zájmu dobrého, přátelského sousedství a vzájemné spolupráce za
vhodné vyhledávat takové formy soužití mezi oběma státy a takový rámec spolupráce,
který by odpovídal tradicím i současným a očekávaným potřebám,
6, navrhnou, aby v případě zániku ČSFR národní rady přijaly zákony, podle
kterých budou poslanci Federálního shromáždění začleněni do zákonodárných sborů
obou republik.
7, Zásady programového prohlášení federální vlády jsou závazné pro oba
subjekty. Na tomto základě se budou obě strany pravidelně informovat a radit na
úrovni Federálního shromáždění. K pravidelným schůzkám podle vývoje situace se
budou scházet předsedové a vedení obou stran.
8, Touto dohodou nejsou dotčeny vztahy ODS a HZDS k jiným politickým
stranám.
9, ODS a HZDS se zavazují uzavřít dohodu o dalších ústředních orgánech státní
správy do 31. července 1992.
Vladimír Mečiar
(1)

Václav Klaus“(1)

Václav Klaus (*1941), minister financií česko-slovenských ponovembrových
federálnych vlád, predseda vlády Českej republiky v rokoch 1992-1998, predseda
Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky v rokoch 1998-2002, prezident
ČR od roku 2003, predseda Občianskeho fóra v roku 1990, zakladateľ Občiansko
demokratickej strany (ODS) v roku 1991

Citované podľa: Dohoda ODS a HZDS, Rudé právo, roč. 2., 22. 6. 1992.

27. Programové vyhlásenie vlády SR

14. 7. 1992

Najviac hlasov pri júnových voľbách do SNR získalo HZDS - 37,26% (do SN 33,85%,
do SĽ 33,53%). SDĽ (bývalá KSS – pozn. J.S.) získala 14,70% (14,04% a 14,44%), KDH
8,88% (8,81% a 8,96%), SNS 7,93% (9,35% a 9,39%), MKDH-Spolužitie 7,42% (7,39% a
7,37%). Zostavením vlády bol poverený V. Mečiar, ktorý 14. júla 1992 predniesol na 2.
schôdzi SNR vládne vyhlásenie.(1)
„Demokratické princípy sú základným a nemenný princípom činnosti vlády,
budú sa premietať do celej štruktúry jej práce. Našim cieľom je občianska spoločnosť,
ktorá bude v plnom rozsahu rešpektovať Listinu základných práv a slobôd a dávať
rovnaké príležitosti všetkým.
Vláda sa hlási k trhovému hospodárstvu, k ďalšiemu pokračovaniu
transformácie ekonomiky Slovenska v smere privatizácie, liberalizácie cien a
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zahraničnoobchodných vzťahov, uplatňovania princípov menovej stability i úspornosti v
rozpočtových výdavkoch. Vo svojej hospodárskej politike však, vzhľadom na dosiaľ
nerozvinutý trh, vláda ráta s aktívnejšiu účasťou štátu pri tvorbe strategických zámerov
a ich podpore trhovo konformnými nástrojmi. Uplatnením selektívnej rozvojovej
stratégie chce vytvoriť priestor na zvládnutie trhovej adaptácie ekonomiky Slovenska a
jej postupnú integráciu medzi vyspelé štáty Európy. Vláda uvíta vstup zahraničného
kapitálu a utvorí pre jeho investovanie výhodné daňové podmienky.
Programom vlády v štátoprávnej oblasti je dosiahnutie reálneho rovnoprávneho
postavenia českého a slovenského národa. Vyhlasujeme, že v úsilí o dovŕšenie
emancipácie budeme dôsledne kráčať ústavnou cestou, zodpovedajúcou medzinárodne
platným uzneseniam a ústavným zákonom ČSFR. Neoddeliteľnou súčasťou tejto cesty je
plné rešpektovanie práv národnostných menšín a etnických skupín v súlade s platnými
medzinárodnými normami.
Vláda považuje fungujúce trhové hospodárstvo so sociálnym a ekologickým
zameraním za rozhodujúci predpoklad vytvárania podmienok pre dôstojný život občana
a jeho rodiny, ako aj celkového zveľadenia našej krajiny.
Hlavnou úlohou hospodárskej politiky vlády je zabrániť hroziacemu rozvratu
ekonomiky Slovenskej republiky, vytvoriť podmienky na jej ozdravenie a postupný
trvalý rozvoj. Splnenie tejto úlohy nebude ľahké ani bezkonfliktné a už vonkoncom nie
jednorazové. Vláda nemá čarovný prútik, ale má to podstatné - teší sa dôvere
obyvateľov Slovenska, ktorí boli a sú aj vo svete považovaní za čestných, schopných,
tvorivých a iniciatívnych ľudí...“(2)
(1)

(2)

Vládnu koalíciu tvorilo HZDS a SNS. Koalíciu na začiatku podporovala SDĽ. HZDS
obsadilo i ďalšie funkcie. Predsedom SNR sa stal Ivan Gašparovič (*1940), rodák
z Poltáru; predsedom Federálneho zhromaždenia Michal Kováč (* 1930), rodák z
Ľubiši, okr. Humenné – spoluzakladateľ HZDS, v rokoch 1989-1991 minister financií
SR, v rokoch 1993-1998 prvý slovenský prezident; predsedom Snemovne národov sa
stal Roman Zelenay (1952-1993) rodák z Bratislavy.
Vládne prehlásenie obsahovalo 40 strán. Vzhľadom na to Tlačová kancelária SR
vypracovala stručnejšiu charakteristiku Programového vyhlásenia vlády SR, ktorá bola
v slovenskej tlači publikovaná 17. 7. 1992. Pretože však obsahuje len stručné
formulácie, využili sme uverejnenie vstupnej časti Programového vyhlásenia,
uverejnené hneď na druhý deň po jeho prednesení.

Citované podľa: Bez čarovného prútika, ale..., Pravda, ročník 2., 15. 7. 1992

28. Vystúpenie A. Dubčeka na zasadnutí Federálneho zhromaždenia
16. 7. 1992
Napriek tomu, že medzi HZDS a ODS došlo k dohode o nezlučiteľnosti predstáv
týchto strán o budúcnosti federácie – HZDS: konfederácia s medzinárodne právnou
subjektivitou oboch republík, ODS: dva samostatné štáty; pokúšala sa skupina politikov na
oboch stranách rieky Moravy o nájdenie určitého konsenzu. Významným predstaviteľom tejto
skupiny sa stal Alexander Dubček, ktorý sa v marci 1992 stal predsedom Sociálne
demokratickej strany Slovenska. Za túto stranu bol síce zvolený do nového Federálneho
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zhromaždenia, ale vo funkcii jej predsedu ho už po voľbách vystriedal Michal Kováč. Na
zasadnutí FZ 16. júla 1992 A. Dubček už vystúpil len ako jeho radový člen, ale napriek tomu
sa ešte raz pokúsil vývoj zvrátiť. Prinášame časť jeho prejavu.
„Vážené Federálne zhromaždenie! Privítal som a podporil závery ODS a HZDS
aj vlády, kde sa zaväzujú dodržať kontinuitu s procesom, započatým novembrovým
obrodným hnutím ľudu, ako ja dodržiavať ústavný postup v riešení štátoprávnej krízy.
Dajme im v tomto smere dôveru a potrebnú podporu.
Súčasne by som však chcel poukázať na to, že predložený návrh má aj svoje
úskalia a úzke miesta, ako je vyjadrené aj v návrhu vládneho vyhlásenia.
Československá štátnosť prežíva v súčasnom období hlbokú krízu. Aj v tomto období by
sme sa mali vyhnúť jednostrannosti. Táto jednostrannosť je – podľa mojej mienky – aj
v tom, že v závere návrhu vládneho vyhlásenia sa na strane 14 hovorí, že v prípade
splnomocnenia vláda zabezpečí prevod hmotného aj nehmotného majetku vrátane
záväzkov a prevod kompetencií z federálnej pôsobnosti na nové, zdôrazňujem, nové
vzniknuté subjekty.
Vyzerá to tak, ako keby sa už vo veci rozhodlo a Federálne zhromaždenie by
malo posvätiť, čiže splnomocniť vládu, aby tento proces len zavŕšila.(1)
Kladiem si otázku, či keď sa skladal sľub poslanca na túto spoločnú republiku,
Slovenskú a Českú, môžeme bianco, t.j. bez rozhodnutia občanov, dať vo Federálnom
zhromaždení vláde dopredu, zdôrazňujem , dopredu splnomocnenie realizovať prevod
majetku vrátane záväzkov na novovzniknuté subjekty? Domnievam sa, že ani
Federálne zhromaždenie samo o sebe takýto mandát nemá, že predtým nebol vykonaný
celý rad ústavných krokov, ktoré by takéto riešenie podmienili a potom by otvorili cestu
k riešeniu jednej alebo druhej alternatívy.
Právo občanov tohto štátu na taký krok, aby mohli rozhodnúť, je nezastupiteľné.
Právo občanov všeľudovým hlasovaním na takýto krok je priame a ešte raz by som
chcel zdôrazniť nezastupiteľné.
Po všeľudovom hlasovaní dostaneme mandát; na rokovania a vôľu ľudu budeme
rešpektovať. Je len logické, že vôľa ľudu z tohto hľadiska je rozhodná, rozhodujúca
a záväzná pre nás všetkých, čomu by sme sa mali podriadiť.
Ide mi hlavne - a o to vás prosím – o porozumenie z hľadiska toho, aby ďalšie
kroky riešenia tejto štátoprávnej krízy sa diali tak, aby sa dodržal ústavný postup pri
riešení štátoprávnej krízy ďalšieho usporiadania našich česko-slovenských vzťahov.(2)
(...)
Snažme sa preto skĺbiť prvky federácie a konfederácie, kde osou – a to by som
chcel zdôrazniť – by mala byť predovšetkým spoločná mena. Prečo túto stránku veci
zdôrazňujem? Hovoril som práve v tomto týždni s odborníkmi naslovovzatými, ktorí
chápu aj nové postavenie republík a nestavajú to proti záujmom spoločného štátu, že
osou ďalšieho riešenia a východiskom by mala byť skutočne len spoločná mena.
Akýkoľvek odklon od tejto záležitosti by neriešil túto vzájomnú československú
spoločnú štátnosť.
(...)
Odporúčam preto prijať návrh na uznesenie, ktoré v mene skupiny poslaneckých
klubov predložil poslanec Petr Kučera(3) a ktoré sme navzájom tak pracne spracovali
v dohode s viac ako siedmimi poslaneckými klubmi. Z tohto hľadiska odporúčam, aby
sme sa aj vo svojej ďalšej práci snažili rokovať tak, aby sme dali dôveru vláde, ktorá
predstupuje pred nás v neľahkom období.“
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(1)

(2)
(3)
(4)

Skutočnosť, že federálne orgány sa fakticky dostali na vedľajšiu koľaj a v lepšom
prípade sa zmenili len v hlasovaciu mašinu, pretože faktickú moc v rukách držali obe
národné vlády, si uvedomil aj prezident ČSFR Václav Havel, ktorý zo svojej funkcie
20. júla 1992 abdikoval. Na jeho miesto už nebol nikto zvolený, čo len dokresľovalo
symboliku tej doby.
V ďalšej časti svojho prejavu A. Dubček poukazoval na rozpory medzi vládnym
prehlásením a znením dohody ODS-HZDS.
Petr Kučera (* 1947)
A. Dubček sa rozpadu federácie a vzniku nových dvoch samostatných republík
nedožil. Počas jazdy autom na zasadanie Federálneho zhromaždenia 1. septembra
1992 okolo 9,00 hod. sa na 88,9 km diaľnice D 1 neďaleko Humpolca stal obeťou
vážnej dopravnej nehody. Utrpel ťažké zranenia, ktorým v nemocnici v Prahe 7.
novembra 1992 podľahol.

Citované podľa: Žatkuliak, J., Laluha, I.: Alexander Dubček: Od totality k demokracii:: prejavy, články a rozhovory, výber
1963-1992, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2002, ss. 447-449

29. Uznesenie SNR o Deklarácii SNR o zvrchovanosti Slovenskej
republiky
17. 7. 1992
V novej situácii, ktorá vznikla po júnových voľbách, proces rozpadu ČSFR a vzniku
národných štátov postupoval veľmi rýchlo. Už 17. júla 1992 Slovenská národná rada
schválila Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá však ešte nebola právnym
aktom, rovnajúcim sa vystúpeniu z ČSFR, ako je to niekedy traktované.
„UZNESENIE
Slovenskej národnej rady
zo 17. júla 1992
o Deklarácii Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Slovenská národná rada v súlade s princípom ústavnosti
schvaľuje Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej
republiky, ako je uvedené v prílohe.
I. Gašparovič v. r.(1)
Príloha uznesenia SNR zo 17. júla 1992:
Deklarácia Slovenskej národnej rady
o zvrchovanosti
Slovenskej republiky
My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,
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slávnostne vyhlasujeme,
že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť
sa naplnilo.
V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na
sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve
národov na sebaurčenie.
Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme
slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme
rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a
etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.
Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej
republiky ako základ suverénneho slovenského národa.
V. Mečiar v. r.
Predseda vlády
Slovenskej republiky

I. Gašparovič v. r.
Predseda
Slovenskej národnej rady

Bratislava 17. júla 1992“

(1)

Ivan Gašparovič (* 1941) rodák z Poltára, v rokoch 1992-2002 člen HZDS, v rokoch
2002-2006 zakladateľ a člen Hnutia za demokraciu. V rokoch 1990-1992 zastával
funkciu generálneho prokurátora ČSFR, v rokoch 1992-1998 člen a predseda
Slovenskej národnej rady, roku 1993 premenovanej na Národnú radu Slovenskej
republiky. V roku 2004 bol zvolený do funkcie tretieho prezidenta SR a roku 2009 bol
do tejto funkcie zvolený opätovne.

Citované podľa: Chovanec J., Mozolík, P.: Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky,
vydavateľstvo Procom, Bratislava 1994, ss. 165-166.

30. Ústava Slovenskej republiky

1. 9. 1992

Ďalším logickým krokom po prijatí Deklarácie Slovenskej národnej rady o
zvrchovanosti Slovenskej republiky bolo prijatie Ústavy Slovenskej republiky, nad návrhom
ktorej pracovali odborníci v podstate od roku 1990. Ústava Slovenskej republiky, prijatá
Slovenskou národnou radou 1. septembra 1992 a zaradená do Zbierky zákonov ČSFR pod
číslom 460, spĺňa všetky atribúty ústavy nezávislého, suverénneho a samostatného štátu.
„460
ÚSTAVA
Slovenskej republiky
z 1. septembra 1992
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PREAMBULA
My, národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné
skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,
v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej
Moravy,
vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,
spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na
území Slovenskej republiky,
v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,
usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života,
rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,
teda my, občania Slovenskej republiky,
uznášame sa
prostredníctvom svojich zástupcov
na tejto ústave:
PRVÁ HLAVA
Prvý oddiel
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na
nijakú ideológiu ani náboženstvo.
Čl. 2
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom
svojich zvolených zástupcov alebo priamo.
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby
konal niečo, čo zákon neukladá.
Čl. 3
(1) Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné.
(2) Hranice Slovenskej republiky sa môžu meniť len ústavným zákonom.
Čl. 4
Nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo
vlastníctve Slovenskej republiky.
Čl. 5
(1) Nadobúdanie a stratu občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon.
(2) Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho
vôli.
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Čl. 6.
(1) Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk.
(2) Používanie iných jazykov než štátneho jazyka v úradnom styku ustanoví
zákon.
Čl. 7.
Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do
štátneho zväzku s inými štátmi. Právo vystúpenia z tohto zväzku nemožno obmedziť. O
vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne
ústavným zákonom s následným referendom.
Druhý oddiel
ŠTÁTNE SYMBOLY
Čl. 8
Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, štátna vlajka, štátna
pečať a štátna hymna.
Čl. 9.
(1) Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte
dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvŕšia.
(2) Štátna vlajka Slovenskej republiky sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého a červeného. Na prednej polovici listu štátnej vlajky Slovenskej
republiky je štátny znak Slovenskej republiky.
(3) Štátnu pečať Slovenskej republiky tvorí štátny znak Slovenskej republiky,
okolo ktorého je do kruhu umiestený nápis Slovenská republika.
(4) Štátnou hymnou Slovenskej republiky sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa
blýska.
(5) Podrobnosti o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
ustanoví zákon.
Tretí oddiel
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Čl. 10
(1) Hlavným mestom Slovenskej republiky je Bratislava.
(2) Postavenie Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky ustanoví
zákon.
(...)
PIATA HLAVA
Zákonodarná moc
Prvý oddiel
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Čl. 72
Národná rada Slovnskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným
orgánom Slovenskej republiky.
Čl. 73
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(1) Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri
roky.
(2) Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho
svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.
Čl. 74
(1) Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným
hlasovaním.
(2) Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21
rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3) Podrobnosti o voľbách poslancov ustanoví zákon.
(...)
Čl. 86
Do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí najmä:
a) uznášať sa o ústave, ústavných a ostatných zákonoch a kontrolovať ako sa
dodržiavajú,
b) voliť a odvolávať prezidenta Slovenskej republiky(1) tajným hlasovaním,
c) ústavným zákonom schvaľovať zmluvu o vstupe do štátneho zväzku s inými
štátmi a o vypovedaní takejto zmluvy,
d) rozhodovať o návrhu na vyhlásenie referenda,
e) pred ratifikáciou vysloviť súhlas s medzinárodnými politickými zmluvami,
medzinárodnými hospodárskymi zmluvami všeobecnej povahy, ako aj s
medzinárodnými zmluvami, na vykonanie ktorých je potrebný zákon,
f) zriaďovať zákonom ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy,
g) rokovať o programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, kontrolovať
činnosť vlády a rokovať o dôvere vláde alebo jej členom,
h) schvaľovať štátny rozpočet, preverovať jeho plnenie a schvaľovať štátny
záverečný účet,
i) rokovať o základných otázkach vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej,
sociálnej a inej politiky,
j) voliť sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
k) uznášať sa o vypovedaní vojny, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak
to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti
napadnutiu,
l) vysloviť súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky.
Čl. 87
(1) Návrh zákona môžu podať výbory Národnej rady Slovenskej republiky,
poslanci a vláda Slovenskej republiky.
(2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky podpisuje predseda Národnej
rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky a predseda vlády Slovenskej
republiky.
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(3) Ak prezident Slovenskej republiky vráti ústavný zákon alebo zákon s
pripomienkami, Národná rada Slovenskej republiky ústavný zákon opätovne prerokuje
a v prípade jeho schválenia musí byť takýto zákon vyhlásený.
(4) Prezident Slovenskej republiky vráti s pripomienkami zákon podľa odseku 3
vždy, keď ho to požiada vláda Slovenskej republiky.
(5) Zákon nadobudne platnosť vyhlásením. Podrobnosti ustanoví zákon.
Čl. 88
(1) Návrh na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky alebo jej členovi
prerokuje Národná rada Slovenskej republiky vtedy, keď o to požiada najmenej pätina
jej poslancov.
(2) Na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky alebo jej členovi je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Čl. 89
(1) Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva v tajnom
hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou všetkých
poslancov. Predseda je zodpovedný len Národnej rade Slovenskej republiky.
(...)
DEVIATA HLAVA
Prechodné a záverečné ustanovenia
Čl. 152
(1) Ústavné zákony. zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
zostávajú Slovenskej republike v platnosti, ak neodporujú tejto ústave. Meniť a
zrušovať ich môžu príslušné orgány Slovenskej republiky.
(2) Neplatnosť zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
vydaných v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike vzniká deväťdesiatym dňom po
uverejnení rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o ich neplatnosti
spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov...
Čl. 153
Na Slovenskú republiku prechádzajú práva a povinnosti z medzinárodných
zmlúv, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna republika viazaná,(2) a to v rozsahu
ustanovenom ústavným zákonom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo v
rozsahu dohodnutom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.
Čl. 154
(1) Slovenská národná rada zvolená podľa čl. 103 ústavného zákona č. 143/1968
Zb., o česko-slovenskej federácii v znení neskorších predpisov vykonáva svoju
pôsobnosť ako Národná rada Slovenskej republiky podľa tejto ústavy. Volebné obdobie
Národnej rady Slovenskej republiky sa počíta odo dňa volieb do Slovenskej národnej
rady.
(2) Vláda Slovenskej republiky vymenovaná podľa čl. 122 ods. 1 písm. a)
ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii v znení neskorších
predpisov sa považuje za vládu vymenovanú podľa tejto ústavy...
Čl. 155
Zrušujú sa:
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1. ústavný zákon Slovenskej národnej rady č. 50/1990 Zb. o názve, štátnom
znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky,
2. ústavný zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1990 Zb. o počte poslancov
Slovenskej národnej rady...
3. ústavný zákon Slovenskej národnej rady č. 7/1992 Zb. o Ústavnom súde
Slovenskej republiky.
Čl. 156
Táto Ústava Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem
čl. 3 ods. 2, čl. 23 ods. 4, ak ide o vyhostenie alebo vydanie občana inému štátu, čl. 53, 84
ods. 3, ak ide o vypovedanie vojny inému štátu, čl. 86 písm. k) a l), čl. 102 písm. g), ak ide
o vymenúvanie profesorov vysokých škôl a rektorov a o vymenúvanie a povyšovanie
generálov, písmená j) a k), čl. 152 ods.1 druhá veta, ak sa týka ústavných zákonov,
zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré nadobudnú účinnosť súčasne s
príslušnými zmenami ústavných pomerov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v
súlade s touto ústavou.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.“
(1)
(2)

Za prvého prezidenta Slovenskej republiky bol 15. februára 1993 zvolený člen HZDS
Michal Kováč, rodák z Lubiši, okr. Humenné.
V čase schválenia Ústavy Slovenskej republiky Česká a Slovenská Federatívna
Republika ešte stále existovala.

Citované podľa: Zbierka zákonov ČSFR, Ústava Slovenskej republiky č.460/1992.

31. Memorandum vlády ČR a SR

28. 10. 1992

Na jeseň 1992 bolo jasné, že jednotná republika už nevyhovuje záujmom ani českej,
ani slovenskej strany a najlepším východiskom zo zdĺhavých rokovaní bude ukončenie
činnosti jednotného štátu a jeho nahradenie samostatnými a nezávislými nástupnými štátmi Slovenskou republikou a Českou republikou. Dňa 29. októbra 1992 premiéri V. Mečiar a V.
Klaus podpísali 16 dohôd o budúcich vzťahoch SR a ČR. Deň predtým odovzdali v Londýne
predstaviteľom ES spoločné Memorandum, proklamujúce rozpad ČSFR a vznik colnej únie
medzi nimi.
„Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky
- potvrdzujú spoločne svoje odhodlanie nadviazať po rozdelení Českej a
Slovenskej Federatívnej republiky na predchádzajúce spolužitie v tomto štáte,
- vyjadrujúc spoločný záujem zachovať vysoký stupeň integrácie ekonomík
Českej republiky a Slovenskej republiky a zabezpečiť ich ďalší rozvoj pokračovaním
úzkej spolupráce v ekonomickej a politickej oblasti,
- potvrdzujúc svoje odhodlanie uplatňovať zásady slobodného trhového
hospodárstva a rozvíjať pluralitnú demokraciu v oboch krajinách, založenú na
zákonnosti, rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd,
540

- súc rozhodnuté nadviazať na to, čo už v rozvoji vzťahov s Európskym
spoločenstvom dosiahla Česká a Slovenská Federatívna Republika,
- vyjadrujúc záujem Českej republiky a Slovenskej republiky dosiahnuť v čo
najkratšom čase pridruženie k Európskym spoločenstvám a využiť ho na prípravu na
plnoprávne členstvo v Európskych spoločenstvách, resp. v budúcej Európskej únii,
- majúc na zreteli záujem Českej republiky a Slovenskej republiky stať sa
zmluvnými stránkami Všeobecnej dohody o clách a obchode(GATT) a vyjadrujúc ich
pripravenosť dodržiavať záväzky z nej vyplývajúce
rozhodli sa
uzavrieť medzi Českou republikou a Slovenskou republikou Dohodu o colnej
únii, ktorá je založená na nasledujúcich princípoch:
1) vytvorenie jednotného colného územia, zloženého z colných území zmluvných
strán,
2) v rámci tohto colného územia bude zabezpečený voľný pohyb tovaru a služieb
zrušením ciel a netarifných opatrení vo vzťahu medzi zmluvnými stranami,
3) zmluvné strany budú uplatňovať spoločnú colnú tarifu a spoločnú obchodnú a
colnú politiku vo vzťahu voči tretím štátom,
4) v rámci colnej únie budú zmluvné strany uplatňovať spoločnú colnú
legislatívu, dohodnuté tarifné opatrenia i rovnakú colnú prax s využitím rovnakých
colných dokladov...
Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky vyjadrujú rovnaký záujem
o to, aby sa stali nástupcami všetkých práv a záväzkov ČSFR...
Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky vyjadrujú presvedčenie, že
vytvorenie colnej únie umožní rýchle a hladké uzavretie Európskych dohôd o pridružení
Českej republiky a Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.
V. KLAUS za Českú republiku
V. MEČIAR za Slovenskú republiku.“
Citované podľa: Memorandum vlády ČR a SR, Pravda, ročník 2.,30. 10. 1992.

32. Ústavný zákon č 542/1992 o zániku ČSFR

25. 11. 1992

Výsledky politických rozhovorov boli rozpracované do právnej podoby ústavným
zákonom č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky z 25.
novembra 1992. Z neho vyplývalo, že ČSFR končí dňom 31. 12. 1992 svoju existenciu a od 1.
januára 1993 vstúpi do dejín samostatná Slovenská republika.
„542
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 25. novembra 1992
o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
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Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
rešpektujúc uznesenie Českej národnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky,
uznieslo sa na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
(1) Uplynutím 31. decembra 1992 zaniká Česká a Slovenská Federatívna
Republika.
(2) Nástupníckymi štátmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú Česká
republika a Slovenská republika.
Čl.2
Pôsobnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorá jej bola zverená
ústavnými a inými zákonmi, prechádza na Českú republiku a na Slovenskú republiku 1.
januárom 1993.
Čl. 3
(1) Zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zanikajú štátne orgány
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Súčasne zanikajú ozbrojené sily a
ozbrojené bezpečnostné zbory Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a rozpočtové
a príspevkové organizácie napojené na štátny rozpočet Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky a štátne organizácie v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky, ktoré boli zriadené zákonom.
(2) Česká republika a Slovenská republika nesmú po zániku Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky používať štátne symboly Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky.(1)
Čl. 4
(1) Začínajúc dňom uvedeným v článku 2 patrí zákonodarná moc v Českej
republike zákonodarnému zboru zloženému z poslancov zvolených vo voľbách v roku
1992 v Českej republike do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky a do Českej národnej rady. Vnútorné pomery tohto
zákonodarného zboru ustanoví v súlade s článkom 7 zákon Českej republiky.
(2) Začínajúc dňom uvedeným v článku 2, patrí zákonodarná moc v Slovenskej
republike zákonodarnému zboru zloženému z poslancov zvolených vo voľbách v roku
1992 v Slovenskej republike do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky a do Slovenskej národnej rady. Vnútorné pomery tohto
zákonodarného zboru ustanoví v súlade s článkom 7 zákon Slovenskej republiky.
(3) Ustanovenia zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia o uprázdnení
mandátu zostávajú nedotknuté.
Čl. 5
Právomoc prislúchajúca ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí od 1. januára 1993
na území Českej republiky vláde Českej republiky a na území Slovenskej republiky
vláde Slovenskej republiky, pokiaľ ústavný zákon Českej republiky alebo ústavný zákon
Slovenskej republiky neustanoví inak.
Čl. 6
(1) Právomoc prislúchajúca ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky Najvyššiemu súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí od 1.
januára 1993 na území Českej republiky Najvyššiemu súdu Českej republiky a na území
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Slovenskej republiky Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, ak ústavný zákon Českej
republiky alebo ústavný zákon Slovenskej republiky neustanoví inak.
(2) Právomoc prislúchajúcu ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky Ústavnému súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vykonáva od 1.
januára 1993 vo vzťahu k orgánom, inštitúciám a občanom na území Českej republiky
Najvyšší súd Českej republiky a vo vzťahu k orgánom, inštitúciám a občanom na území
Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky, ak ústavný zákon Českej
republiky alebo ústavný zákon Slovenskej republiky neustanoví inak.
Čl. 7
Česká národná rada a Národná rada Slovenskej republiky môžu ešte pred
zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s účinnosťou najskôr od 1.
januára 1993 prijímať ústavné a iné zákony, ktorými zabezpečia výkon pôsobnosti,
ktorá prejde na Českú republiku a Slovenskú republiku podľa článku 2.
Čl. 8
(1) Česká republika a Slovenská republika sú oprávnené ešte pred zánikom
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uzavrieť zmluvy o úprave vzájomných
pomerov vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky, s tým, že tieto zmluvy nadobudnú platnosť po zániku Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky.
(2) Česká republika a Slovenská republika môžu ešte pred zánikom Českej a
Slovenskej Federatívnej Republiky uzavrieť medzinárodné zmluvy voči tretím štátom
vo svojom mene s tým, že tieto zmluvy nadobudnú platnosť po zániku Českej a
Slovenskej Federatívnej Republiky.
Čl. 9
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.(2)
Kováč v. r.“
(1)
(2)

V rozpore s týmto ustanovením začala Česká republika po 1. januári 1993 používať
štátnu vlajku federácie.
Predseda vlády ČSFR Jan Stráský (* 1940), po demisii prezidenta ČSFR V. Havla 20.
júla 1992 vykonával dočasne i prezidentské povinnosti.

Citované podľa: Zbierka zákonov ČSFR, ústavný zákon č. 542/1992.

33. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky

3. 12. 1992

Vstup Slovenskej republiky do rodiny európskych štátov sa stal historickým zlomom v
živote Slovákov. Po prvýkrát vznikol slobodný a demokratický štát, naväzujúci na vlastné
pokrokové tradície a smerovanie sveta k humanite a sociálnej spravodlivosti.
„86.
UZNESENIE
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Národnej rady SR
zo dňa 3. decembra 1992
o Vyhlásení Národnej rady Slovenskej republiky k parlamentom a národom sveta
Slovenská republika sa 1. januárom 1993 stane ako jeden z dvoch nástupníckych
štátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky samostatným, zvrchovaným a
nezávislým štátom.
Slovenská republika ako zvrchovaný, plnoprávny člen medzinárodného
spoločenstva štátov bude vo svojej vnútornej i zahraničnej politike vychádzať z
rovnakých hodnôt, aké zastávajú ostatné demokratické štáty, ktorými sú bezvýhradná
úcta k ľudským právam a základným slobodám, zásady pluralitnej demokracie a
právneho štátu, ktorých dôsledné naplňovanie tvorí základ slobody, spravodlivosti a
mieru.
Slovenská republika sa bude riadiť v medzinárodných vzťahoch pravidlami
medzinárodného práva, ako aj cieľmi a zásadami zakotvenými v charte OSN,
Záverečnom akte Helsinskej konferencie, Parížskej Charte pre novú Európu a ďalších
dokumentoch KBSE.(1)
Slovenská republika ako jeden z právnych nástupcov zakladajúceho člena OSN
vyjadruje svoju vôľu a pripravenosť stať sa riadnym členom tejto univerzálnej
medzinárodnej organizácie. Slovenská republika potvrdzuje všetky záväzky voči OSN,
ktorých nositeľom bola do 31. decembra 1992 Česká a Slovenská Federatívna
Republika. Vyjadruje svoje odhodlanie plnohodnotne sa zapojiť do jej činnosti, ako aj
činnosti jej odborných organizácií a prispieť tak k naplneniu všetkých cieľov a zásad
OSN v záujme upevnenia mieru a bezpečnosti a k naplneniu úloh OSN vo všetkých
oblastiach jej činnosti.
Slovenská republika bude napomáhať rozvoj spolupráce v Európe s cieľom
vytvoriť účinný celoeurópsky bezpečnostný systém a prispievať k ďalšiemu rozvoju
procesu európskej integrácie.
Slovenská republika má záujem urýchlene stať sa členom Rady Európy a stať sa
po Českej a Slovenskej Federatívnej Republike zmluvnou stranou Európskeho
dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a všetkých zmluvných
dokumentov, ktoré ho dopĺňajú, vrátane vyhlásení prijímajúcich práva jednotlivcov
podávať sťažnosti na porušovanie ľudských práv Európskej komisii a Európskemu
súdu pre ľudské práva.
Slovenská republika bude dôsledne plniť záväzky týkajúce sa nešírenia
jadrových zbraní, zníženia ozbrojených síl a výzbroje na úroveň dostatočnú na svoju
obranu a bude sa zasadzovať za posilnenie dôvery a stability na mnohostrannom i
dvojstrannom základe.
Slovenská republika bude rešpektovať práva a plniť záväzky týkajúce sa
národnostných menšín a etnických skupín v súlade s normami medzinárodného práva,
medzinárodnými štandardmi, ako aj záväzkami prijatými na pôde KBSE.
Slovenská republika bude vytvárať politické, ekonomické, zmluvné a legislatívne
podmienky na postupné zapojovanie a budúce členstvo v hlavných európskych
hospodárskych, politických a obranných organizáciách. Potvrdzuje záväzky dohodnuté
Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou v Európskej dohode o pridružení a má
záujem na jej rýchlom prevedení na Slovenskú republiku.
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Slovenská republika sa bude usilovať o začlenenie do medzinárodných
obchodných vzťahov a svetovej ekonomiky a urýchlene stať sa členom v organizáciách
GATT, Medzinárodnom menovom fonde, Svetovej banke a Európskej banke pre
obnovu a rozvoj a o ďalšiu spoluprácu s nimi.
V súlade s platnými normami medzinárodného práva v rozsahu ním
ustanovenom sa Slovenská republika ako jeden z dvoch nástupníckych štátov Českej a
Slovenskej federatívnej Republiky bude považovať s účinnosťou od 1. januára 1993 za
viazanú mnohostrannými zmluvami a dokumentmi, ktorých stranou bola k tomuto dňu
Česká a Slovenská Federatívna Republika.
Podľa príslušného ústavného zákona a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a
Českou republikou o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky(2)
Slovenská republika prevezme svoj podiel na finančných záväzkoch Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky voči tretím štátom a medzinárodným organizáciám. Všetky
otázky spojené s právnym nástupníctvom bude sa Slovenská republika usilovať riešiť
dohodou s Českou republikou.
Slovenská republika je pripravená nadviazať s druhými štátmi diplomatické
styky a rozvíjať s nimi vzťahy na zásadách zvrchovanej rovnosti, nezasahovania do
vnútorných záležitostí, rešpektovania územia, politickej nezávislosti a neporušiteľnosti
štátnych hraníc.
Osobitnú pozornosť bude Slovenská republika venovať vzťahom s Českou
republikou. Bude sa usilovať o takú mieru spolupráce a koordináciu vzájomných
vzťahov, ktorá zabezpečí zachovanie tých väzieb medzi oboma štátmi, ktoré slúžia na
prospech ich občanov.
Národná rada Slovenskej republiky sa obracia na parlamenty a národy sveta v
nádeji, že tieto podporia vstup Slovenskej republiky do medzinárodného spoločenstva
ako rovnoprávneho partnera, prispejú k vytvoreniu všetkých podmienok na to, aby
Slovenská republika mohla v plnom rozsahu plniť tieto svoje ciele a predsavzatia.“
(1)
(2)

Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe.
Ústavný zákon č. 541/1992 Zb. zo dňa 13. novembra 1992, ktorý rozdelil majetok
ČSFR medzi SR a ČR v pomere 2 : 1.

Citované podľa: Chovanec J., Mozolík, P.: Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky,
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