
Programové prohlášení vlády 

16. 4. 1953  

Vážené Národné shromaždenie, súdružky a súdruhovia, bratia a sestry!  

Vláda republiky Československej predstupuje pred Národné zhromaždenie krátko po 
predčasnom úmrtí všetkým naším ľudom vrele milovaného prezidenta Klementa Gottwalda. 
V dňoch hlubokého smútku nad zosnulým prezidentom, ktorý bol dvojnásobne ťažký a 
bolestný, lebo sa vlial do smútku a žiaľu nad smrťou veľkého vodcu a učiteľa pracujúcich 
celého sveta súdruha Stalina, prejavila sa nerozborná žulová jednota československého ľudu 
miest a dedín. Jednota ľudu, ktorá sa v ťažkých a pohnutých marcových dňoch tak výrazne 
prejavovala, presvedčila nás všetkých o tom, aký obrovský vplyv maly na výchovu a 
uvedomenie robotníckej triedy a všetkých pracujúcich náš národný a štátny život pretvárajúce 
idey marxizmu-leninizmu, akú hlbokú brázdu vyorala bohatá činnosť súdruha Klementa 
Gottwalda, nášho nenahraditeľného, skúseného a pevného vodcu, mysliteľa, teoretika, 
štátnika a organizátora socialistickej výstavby, vodcu nás a verného žiaka a spolubojovníka 
veľkého Stalina. Smútok stmelil ešte viac rady pracujúcich miest a dedín, ktoré manifestovaly 
nielen svoju lásku k súdruhovi Gottwaldovi, ale aj svoju nezlomnú dôveru a vernosť k jeho 
veľkému dielu, svoje odhodlanie ďalej pevne kráčať po vytýčenej ceste k výstavbe 
socialistickej spoločnosti.  

Toto odhodlanie prejavily všetky vrstvy a složky pracujúcich ktoré pod vedením 
Komunistickej strany Československa, vedúcej sily Národného frontu Čechov a Slovákov, 
chcú dovŕšiť dielo, započaté prvou Gottwaldovou päťročnicou.  

Národné zhromaždenie vyjadrilo na svojom zasadnutí 21. marca 1953 jednomyseľnú vôľu 
všetkého ľudu, keď za prezidenta republiky zvolilo najbližšieho spolupracovníka súdruha 
Gottwalda, verného syna československej robotníckej triedy, súdruha Antonína Zápotockého. 
S Antonínom Zápotockým dostal sa na pražský Hrad verný strážca odkazu Klementa 
Gottwalda, neohrozený bojovník za socializmus. S prezidentom Zápotockým na čele s vysoko 
vztýčenou zástavou socializmu a mieru, pokračuje náš lúď na ceste k socializmu.  

Vo svojom úsilí a neochvejnom odhodlaní pokračovať na tejto ceste po boku nášho veľkého 
spojenca - Sovietskeho sväzu - bude sa vláda republiky opierať o jednotu pracujúceho ľudu 
miest a dedín, spoľahlivú to záruku pevnosti a sily nášho štátu. Z tejto jednoty bude vláda 
čerpať silu a rozhodnosť, riadiť štátny a verejný život našej republiky podľa nesmrteľného 
učenia Marxa-Engelsa-Lenina a Stalina, verná odkazu Klementa Gottwalda.  

Vláda republiky predstupuje pred Národné shromaždenie po reorganizácii, ktorá priniesla 
dôležité zmeny v štruktúre a práci vlády. Táto reorganizácia, uskutočnená ešte za života 
súdruha Klementa Gottwalda a z jeho podnetu, sa stala nevyhnutnou vzhľadom na búrlivý rast 
nášho socialistického národného hospodárstva, ktorý nutne vyžadoval uplatňovanie nových 
pružných metód a foriem riadenia štátneho a hospodárskeho života. Bolo zriadené 
predsedníctvo vlády, ktoré má za úlohu koordinovať a kontrolovať vládne práce a operatívne 
rozhodovať o naliehavých otázkach politiky, hospodárstva a kultúry.  

Boly zriadené nové ministerstvá a vládne výbory, kde to bolo v záujme lepšieho zvládnutia 
úloh - podľa zásady špecializácie a operatívneho riadenia výroby a kultúry - potrebné. 
Obdobne boly uskutočnené zmeny v Sbore povereníkov.  



Hlavnou zásadou urobenej reorganizácie - popri riadiacej a koordinačnej funkcii 
predsedníctva vlády - je zabezpečiť riadnu, operatívnu a sústavnú kontrolu plnenia prijatých 
usnesení. Treba preto v organizácii vládnych prác vidieť dôležitý predpoklad zvýšenia úrovne 
práce nielen vlády, ale aj všetkých riadiacich orgánov, a to v záujme rýchlejšej výstavby 
socializmu v našej vlasti.  

V oblasti vnútornej politiky považuje vláda za svoju hlavnú úlohu všestranne zabezpečiť ďalší 
mohutný rozvoj socialistickej výstavby, ďalší rozmach priemyselnej a poľnohospodárskej 
výroby ako materiálnej základne rýchleho rastu blahobytu, kultúry a vzdelanosti socialistickej 
spoločnosti. Pri riešení otázok socialistickej výstavby vláda sa bude riadiť základným 
ekonomickým zákonom socializmu. Riadiť sa bude učením súdruha Stalina, podľa ktorého 
hlavným cieľom socialistickej ekonomiky je zabezpečiť maximálne uspokojenie neustále 
rastúcich materiálnych a kultúrnych potrieb celej spoločnosti nepretržitým rastom a 
zdokonaľovaním výroby na základe najvyššej techniky. Tento základný ekonomický zákon - 
ako na to upozornil súdruh Gottwald - má tri od seba neoddeliteľné časti. Upozornil, že iba 
starostlivosťou o nepretržitý rast a zdokonaľovanie výroby na základe najvyššej techniky 
možno zabezpečiť rastúce potreby pracujúcich.  

Preto sa bude vláda všemožne usilovať predovšetkým o ďalší rast socialistickej priemyselnej 
výroby, na prvom mieste o rýchly rozvoj výroby v základných odvetviach priemyslu, ktoré 
majú rozhodujúci význam pre ďalší bezpečný rozvoj národného hospodárstva, o najširšie 
uplatňovanie novej techniky a na tomto základe o nepretržitý vzostup produktivity práce. 
Bude sa teda vláda i naďalej s najväčším úsilím starať o plánovaný rozvoj nášho hutníctva, 
ťažby uhlia a rúd, energetiky, ako aj strojárenstva a chemického priemyslu. Pokiaľ ide o 
potravinársky a ľahký priemysel, venuje vláda osobitnú pozornosť kvalite a sortimentu jeho 
výrobkov, zvýšeniu technickej úrovne tejto výroby, rozšíreniu a zlepšeniu jej domácej 
surovinovej základne.  

Budeme pokračovať v socialistickej výstavbe dediny ekonomickým a organizačným 
upevňovaním jednotných roľníckych družstiev a ďalším rozširovaním členskej základne 
družstiev ako aj zakladaním nových družstiev. Opierajúc sa o pevný sväzok robotníctva s 
malými a strednými roľníkmi, budeme naďalej presviedčať pracujúcich roľníkov o správnosti 
našej cesty, získavať ich pre vstup do jednotných roľníckych družstiev, aby sme takto 
zabezpečili postupný prechod dediny k socialistickej veľkovýrobe. Budeme našim pracujúcim 
roľníkom poskytovať všetku možnú pomoc pri prechode k družstevnej veľkovýrobe, moderne 
zmechanizovanej a vybavenej všetkými agrotechnickými vymoženosťami, ktorá je jediným 
spoľahlivým základom ich blahobytu a zvýšenia kultúrnej úrovne na dedine.  

Riadiac sa základným ekonomickým zákonom socializmu, budeme od všetkých ministerstiev 
žiadať sústavnú starostlivosť o zdokonaľovanie výroby na základe najvyššej techniky. 
Budeme preto všestranne podporovať vedecký a technický pokrok, dôsledné prenášanie 
výsledkov vedeckého výzkumu a zlepšovacích návrhov do praxe a najmä plné uplatňovanie 
veľkých vymožeností sovietskej vedy a techniky.  

Veľkú a sústavnú starostlivosť si vyžaduje výchova odborných kádrov. Pritom sa budeme 
riadiť učením súdruha Stalina, že pri výchove odborných kádrov neslobodno zanedbať ani 
politickú, ani odbornú stránku. Súčasne rátame s poctivou spoluprácou staršej technickej 
inteligencie, od ktorej očakávame, že svoje odborné znalosti dá plne do služieb výstavby 
socializmu.  



V úsilí o ďalší mohutný rozvoj výrobných síl budeme sa naďalej opierať o podporu a pomoc 
Sovietskeho sväzu. Ako je známe, poskytuje nám sovietsky ľud a sovietska vláda pri našej 
výstavbe čoraz rozsiahlejšiu nezištnú pomoc.  

Bez tejto pomoci bola by úspešná socialistická výstavba nemysliteľná. Je to pomoc 
všestranná. Sovietsky sväz nám pomáha tým, že nám odovzdáva svoje obrovské vymoženosti 
na poli vedy a techniky, ďalej tým, že nám dáva k dispozícii veľké skúsenosti nadobudnuté za 
stalinských päťročníc v plánovaní a organizácii socialistického hospodárstva, že nám dodáva 
cenné suroviny a stroje najnovšej konštrukcie a zabezpečuje na dlhé roky dopredu odbyt 
našich priemyslových výrobkov. Našou úlohou je čo najhlbšie a najplnšie využiť túto pomoc. 
V tomto duchu budeme prehlbovať a rozvíjať spoluprácu so Sovietskym sväzom.  

Iba rozvíjaním výrobných síl vytvárame bezpečnú materiálnu základňu pre ďalší a neustály 
rast životnej úrovne, kultúry a blahobytu pracujúcich. O neustále rozširujúcu sa materiálnu 
základňu bude vláda opierať svoju starostlivosť o človeka, o jeho dobro, a ako verný 
služobník ľudu bude sa pri všetkých svojich rozhodnutiach riadiť jeho záujmami a potrebami.  

Vedomie pracujúcich, že pracujú pre seba, pre šťastie a blahobyt svojich detí, je zdrojom ich 
pracovného nadšenia a nového, uvedomelého pomeru k práci ako k veci cti, slávy a hrdinstva. 
Preto sa bude môcť vláda v úsilí o rozvoj národného hospodárstva a kultúry opierať o širokú 
iniciatívu pracujúcich, prejavujúcu sa v socialistickom súťažení, pričom budeme považovať 
za svoju prvoradú povinnosť vytvárať všetky predpoklady pre ďalší, ešte mohutnejší rozmach 
socialistického súťaženia.  

Vychovávať náš ľud k pracovnému hrdinstvu v duchu socialistického vlastenectva je prednou 
úlohou nielen našej školy, ale všetkých kultúrnych zariadení, čestnou povinnosťou našich 
kultúrnych pracovníkov. Treba prehĺbiť výchovu k socialistickému vlastenectvu a 
proletárskemu internacionalizmu, aby sa stala činorodým prameňom obetavej práce a 
mohutným pilierom obrany vlasti.  

Úspešná socialistická hospodárska a kultúrna výstavba je nemysliteľná bez pevného a silného 
ľudovodemokratického štátu, opierajúceho sa o dôveru a podporu najširších vrstiev 
pracujúceho ľudu a slúžiaceho pracujúcemu ľudu. Silný a pevný štát je spoľahlivou zárukou 
výstavby socializmu v našej vlasti, zárukou, že náš pracujúci človek pokojne môže budovať 
svoj nový spoločenský poriadok. Budeme preto všetku starostlivosť venovať ďalšiemu 
upevňovaniu nášho ľudovodemokratického štátu. Základom sily a pevnosti štátu je 
nerozborná jednota ľudu a najmä pevný sväzok robotníckej triedy s pracujúcim roľníctvom. 
Politika vlády bude zamierená na ďalšie upevnenie tohto sväzku, na ďalšie upevnenie 
Národného frontu Čechov a Slovákov.  

Jednotu ľudu a tým silu a pevnosť nášho ľudovodemokratického štátu budeme upevňovať 
ďalším prehlbovaním družby a bratstva Čechov a Slovákov a rovnoprávneho spolunažívania 
občanov všetkých národností. Materiálnym základom rovnoprávnosti Čechov a Slovákov je 
úspešne sa rozvíjajúca socialistická industrializácia Slovenska. Vláda republiky bude v 
politike rovnoprávnosti a trvalého sjednotenia našich národov do pevného štátneho sväzku 
pokračovať. Bude pokračovať v industrializácii Slovenska a vo vytváraní materiálnych 
predpokladov pre nebývalý rozkvet hospodárstva a národnej kultúry na Slovensku, pre 
kultúrny rozvoj všetkých národností.  



Upevniť naše ľudovodemokratické štátne zriadenie znamená ďalej všestranne upevňovať 
štátnu, výrobnú a pracovnú disciplínu, ísť touto cestou znamená dôsledne plniť odkaz súdruha 
Gottwalda, ktorý vo svojej reči na celoštátnej konferencii Komunistickej strany zdraznil, že 
hlavnou príčinou všetkých nedostatkov vo výstavbe socializmu je nedostatok štátnej 
disciplíny od shora až dolu. Vláda bude nesmiriteľne prísna vči sebe, súčasne však náročná 
voči všetkým pracovníkom štátnych, ľudových a hospodárskych orgánov, bude si i naďalej 
energicky a húževnate osvojovať a uplatňovať leninsko-stalinský štýl práce, leninsko-
stalinské vlastnosti bojovníkov za socializmus. Vláda sa nespokojí rečami, ale bude žiadať 
činy, uvedomelú a dobrovoľnú disciplínu, ktorá vyplýva z politickej vyspelosti a z plného 
pochopenia veľkých úloh našej socialistickej výstavby, bude žiadať dsledné plnenie 
uložených úloh štátneho plánu a dsledné splnenie uložených úloh.  

Náš ľudovodemokratický štát je a bude nesmieriteľný k vnútorným a vonkajším nepriateľom, 
lebo bez nesmieriteľnosti voči nepriateľom neuhájili by sme pred nimi našu vlasť a našu 
socialistickú výstavbu. Sme si vedomí toho, že čím rýchlejšie a úspešnejšie kráčame k 
socializmu, tým bezohľadnejší a podlejší je nepriateľ. Musíme naďalej vychovávať všetok náš 
ľud k ostražitosti a bdelosti, vychovávať k nesmieriteľnosti voči vnútorným a vonkajším 
nepriateľom, na ktorých dopadne celá sila našich socialistických zákonov, aby rozdrvila a 
zneškodnila každého, kto by chcel narušiť pokojnú budovateľskú prácu nášho statočného 
pracujúceho ľudu. Strážcom pokojnej budovateľskej práce je naša národná a štátna 
bezpečnosť, aktívne podporovaná všetkým pracujúcim ľudom a obklopená jeho dôverou, ako 
aj naše ľudové súdnictvo. Povinnosťou príslušníkov bezpečnosti je bdieť nad 
nedotknuteľnosťou socialistického vlastníctva, základom to blahobytu našich národov, bdieť 
nad zachovaním a upevnením socialistickej zákonnosti, nad zachovávaním nezadateľných 
práv občanov a zabezpečiť nedotknuteľnosť ich osobného vlastníctva.  

Sila a pevnosť nášho ľudovodemokratického štátu sa ďalej opiera o našu brannú moc, ktorú 
budeme všemožne upevňovať. Budeme zvyšovať bojovú pripravenosť našich ozbrojených síl. 
Ďalšie budovanie našej ľudovej armády bude sa vyvíjať na základe neustáleho prehlbovania 
neotrasiteľnej jednoty armády s pracujúcim ľudom našej vlasti, na základe upevňovania 
bojovej družby s ozbrojenými silami Sovietskeho sväzu. Sledovanie tejto gottwaldovskej línie 
dáva všetky predpoklady, že naša armáda bude nepremožiteľným obrancom rodnej krajiny, 
jej nezávislosti, samostatnosti a slobody.  

Naša armáda sa opiera o stále sa rozvíjajúci priemysel, ktorý ju zabezpečuje v rastúcej miere 
všetkými materiálnymi potrebami. Náš pracujúci ľud ani naďalej nebude ľutovať žiadne 
obete, aby dával svojej armáde všetko, čo potrebuje pre úspešnú obranu vlasti. Budujeme 
armádu, ktorá je spoľahlivým ochrancom našej ľudovodemokratickej vlasti a našej 
socialistickej výstavby; armádu, ktorá je dôstojným spojencom nepremožiteľnej, nesmrteľnou 
slávou ovenčenej Sovietskej armády. Budeme dbať o to, aby sa bojaschopnosť našej armády 
so dna na deň zvyšovala, aby sa neustále zdokonaľovala vo vojenskom výcviku a umení, aby 
sa zoceľovala a politicky vzdelávala.  

Budujeme socializmus, úspešne hájime slobodu našich národov a nezávislosť nášho štátu 
vďaka pevnému sväzku s mohutným Sovietskym sväzom, naším osloboditeľom, veľkou 
krajinou Lenina-Stalina, záštitou mieru a socializmu. Naplňuje nás hrdým zadosťučinením, že 
sme spojení s hrdinským sovietskym ľudom večným sväzkom spojenectva a priateľstva, že 
sme platným členom svetového tábora mieru, demokracie a socializmu, vytvoreného veľkým 
Stalinom a vedeného Sovietskym sväzom.  



Sväz sovietskych socialistických republík vyslobodil nás z jarma fašizmu a umožnil nám 
vybudovať slobodnú, nezávislú, jednotnú a pevnú ľudovodemokratickú republiku. Niet 
pochybnosti, že gottwaldovská politika blízkeho a verného priateľstva a spolupráce so 
Sovietskym sväzom i na budúce pevne zaistí nezávislosť, bezpečnosť a mier pre našu krajinu.  

Tesné sväzky bratstva a priateľstva nás spájajú so všetkými národmi svetového tábora mieru a 
demokracie. História našich národov nepozná obdobu tak skutočne bratských vzťahov, aké sa 
dnes vytvorily medzi našimi národmi a medzi národmi Sovietskeho sväzu, Čínskej ľudovej 
republiky a ľudovodemokratických krajín v Európe a Ázii.  

Široké masy nášho ľudu sa aktívne zúčastňujú na svetovom hnutí obrancov mieru. Budeme 
ďalej upevňovať priateľstvo a spoluprácu medzi národmi tábora mieru, demokracie a 
socializmu, vedeného Sovietskym sväzom, a naďalej vynaložíme všetko úsilie, aby naša 
republika bola jeho pevnou a nedobytnou baštou.  

V oblasti zahraničnej politiky neochvejne budeme sledovať a uskutočňovať zásadné smernice 
Klementa Gottwalda: zachovať a upevniť mier medzi národmi, zabezpečiť nedotknuteľnosť, 
samostatnosť a nezávislosť našej republiky, zaistiť bezpečnosť pre našu ďalšiu socialistickú 
výstavbu.  

Naša mierumilovná zahraničná politika vyviera z historických skúseností našich národov a zo 
samej hospodárskej základne nášho ľudovodemokratického štátu. Rozvoj nášho národného 
hospodárstva a rast materiálnej a kultúrnej úrovne ľudu je nerozlučne spätý s otázkou 
udržania mieru.  

Vláda republiky bude i naďalej vychádzať vo svojej zahraničnej politike z leninsko-stalinskej 
poučky o možnosti mierového spolužitia a súťaženia dvoch rôznych systémov - 
kapitalistického a socialistického - a práve preto sa plne stotožňuje so stanoviskom vlády 
Sovietskeho sväzu, vyjadrenom jej predsedom súdruhom Malenkovom, že "teraz neexistuje 
taká sporná alebo nevyriešená otázka, ktorá by nemohla byť vyriešená mierovou cestou a 
vzájomnou dohodou zúčastnených krajín".  

Naša ľudovodemokratická republika vždy hájila zásadu medzinárodnej mierovej spolupráce v 
duchu demokratickej zásady vzájomnej rovnosti.  

Naša vláda bude pokračovať v úsilí o rozvíjanie obchodných vzťahov so všetkými krajinami 
podľa zásady rovný s rovným a poskytovania vzájomných výhod. Bude naďalej pokračovať v 
úsilí riešiť všetky otázky pokojnou cestou, v súlade so zásadami medzinárodného práva a pri 
vzájomnom rešpektovaní nezávislosti.  

To sú osvedčené zásady našej zahraničnej politiky a v duchu týchto zásad bude sa 
Československo aj naďalej na pôde všetkých medzinárodných organizácií usilovať, aby v 
medzištátnych stykoch a v medzinárodnej politike platily zásady demokratickej spolupráce 
medzi národmi na podklade rešpektovania suverenity a samostatnosti každého štátu a na 
podklade nevmiešovania sa do vnútorných vecí druhých štátov.  

Naša vláda preto víta novú iniciatívu predstaviteľov Čínskej ľudovej republiky a Kórejskej 
ľudovodemokratickej republiky na obnovenie rokovania o prímerie a vyriešenie poslednej 
spornej otázky, otázky repatriácie vojnových zajatcov vôbec. Tento nový mierový krok oboch 



vlád ukazuje reálnu cestu, ako dosiahnuť prímerie a skončenie vojny na Kórei a otvoriť cestu 
k upevneniu mieru a bezpečnosti národov na Ďalekom východe i na celom svete.  

Naša vláda nezamešká ani jednu možnosť pre mierové vyriešenie nemeckej otázky. Sme toho 
názoru, že remilitarizácia západného Nemecka a obnovenie nemeckého nacistického 
wehrmachtu ohrožuje svetový mier a najmä mier v Európe. Najlepšou zárukou mieru je 
vytvorenie jednotného, demokratického a mierumilovného Nemecka, a to tým viac, že len 
takéto riešenie vyjadruje vôľu veľkej väčšiny nemeckého ľudu a zodpovedá národným a 
štátnym záujmom nemeckého národa. Naša vláda bude neochvejne usilovať o demokratické 
mierové riešenie nemeckej otázky, lebo len takéto riešenie je v súlade s požiadavkou 
bezpečnosti západných a juhozápadných hraníc našej vlasti v súlade so záujmami zachovania 
mieru na celom svete.  

Dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že zahraničná politika našej vlády stretne sa i naďalej s 
vrelou a jednomyseľnou podporou všetkého ľudu.  

Súdružky a súdruhovia, bratia a sestry!  

Vstúpili sme do posledného roku Gottwaldovej päťročnice s mnohými úspechmi. 
Uskutočňujeme výstavbu obrovského rozsahu, tvorivá práca kypí v našich závodoch, na 
našich poliach a stavbách. Zabezpečujeme nevídaný rozkvet vedy a kultúry. Krízy, 
nezamestnanosť, nacionálny a sociálny útlak pozná náš ľud iba zo spomienok. V školách a na 
pracoviskách vyrastá nám nové šťastné pokolenie, nová Gottwaldova mládež.  

Náš búrlivo rastúci život podáva presvedčivé svedectvo o veľkých prednostiach socialistickej 
sústavy, o životodarnej sile marx-leninskej teórie, o blahodarných účinkoch nášho 
spojenectva a priateľstva so Sovietskym sväzom, veľkou krajinou socializmu, 
nepremožiteľnou záštitou mieru a slobody národov.  

Náš lúď s pevnou istotou a sebadôverou pokračuje v tvorivej budovateľskej práci.  

Pevnú istotu a sebadôveru dodáva nášmu ľudu vedomie, že na čele Komunistickej strany 
Československa stojí gottwaldovský Ústredný výbor, kolektív spolupracovníkov Klementa 
Gottwalda, ním vychovaných a zocelených v duchu komunistickej nesmieriteľnosti k 
vlastným nedostatkom, v duchu lásky a nezlomnej vernosti veci robotníckej triedy a 
socializmu, oddanosti a vernosti prvej socialistickej veľmoci, veľkému Sovietskému sväzu.  

Pevnú istotu a sebadôveru nám dodáva veľký príklad Sovietskeho sväzu, ktorý s veľkým 
úspechom uskutočňuje podľa geniálneho učenia súdruha Stalina prechod od socializmu ku 
komunizmu a otvára celému ľudstvu novú éru vo vývine ľudskej spoločnosti, éru socializmu 
a komunizmu, a ukazuje nám nádherné perspektívy nášho budovateľského úsilia.  

O pomoc a spoluprácu miliónových más pracujúcich bude sa naša vláda opierať vo svojom 
úsilí o zabezpečenie ďalšieho úspešného rozvoja socialistickej výstavby v našej vlasti, o 
zabezpečenie slobody, nezávislosti a mieru pre národy našej republiky. Riadiac sa 
nesmrteľným učením Lenina a Stalina, verná odkazu Klementa Gottwalda bude naša vláda pri 
riešení všetkých otázok blaho nášho ľudu, jeho šťastnú socialistickú budúcnosť považovať za 
najvyšší zákon.  



Preto voláme všetkých poctivých občanov našej vlasti, robotníkov, družstevníkov, malých a 
stredných roľníkov, inžinierov a vedcov, všetkých príslušníkov pracujúcej inteligencie, aby 
predchnutí veľkými cieľmi, ktoré sme si vytýčili, a vo vedení historického poslania, ktoré 
nám pripadlo vo výstavbe našej vlasti, s neochabujúcim elánom pokračovali v práci, aby 
všetok svoj um a tvorivé sily venovali zabezpečeniu ďalšieho rozkvetu nasej vlasti, 
zabezpečeniu blahobytu a šťastia všetkého pracujúceho ľudu.  

Súdruhovia poslanci, drahí občania, buďte tvrdí a neoblomní v odstraňovaní prekážok a 
nedostatkov, buďte húževnatí a neúnavní, bojujte za plnenie úloh uložených stranou a vládou 
tak, ako nás učia bojovať sovietski ľudia.  

Pričiňme sa spojenými silami o to, aby sme veľký odkaz Klementa Gottwalda splnili, aby sme 
úspešne dovŕšili posledný rok Gottwaldovej päťročnice a takto si zabezpečili ďalší, ešte 
mohutnejší rozmach socialistickej výstavby v našej republike.  

Nech žije a prekvitá naša prekrásna československá vlasť!  

Nech žije prezident republiky súdruh Antonín Zápotocký! Pod zástavou Lenina a Stalina, 
verní dielu Klementa Gottwalda - vpred k socializmu!  

Přednesl předseda vlády Viliam Široký 

 
 


