
 
V průběhu listopadových a prosincových událostí roku 1989 bezpečnostní aparát 

federálního i obou republikových ministerstev vnitra z politických důvodů nemohl využít 
své rozsáhlé prostředky pro záchranu „socialistického zřízení“. V první dekádě prosince 
však bylo Státní bezpečnosti umožněno do politické situace zasáhnout – i když si to v té 
době těžko někdo uvědomoval – rozsáhlými skartacemi svých agenturních a operativných 
svazků, jejichž obsah kompromitoval nejenom samotnou politickou policii, její agenturní 
síť, a pochopitelně také komunistickou stranu. Tato nezákonná likvidace tisíců svazků, za 
kterou nebyl nikdo potrestán, byla z dnešního pohledu logickým předstupněm 
manipulace další, jejíž původce již musíme hledat v lůně nové moci. 

Jak se ukázalo v prvních měsících a rocích restaurace demokratického systému, 
vstoupila do polistopadové politiky řada osobností, jejichž vstupní devízou bylo 
pronesení pádných slov v pravý čas na pravém místě (viz dokument č. 1). Bezpečnostní 
složky se tak díky vhodné personální politice staly opět – pochopitelně v jiné formě i 
kvalitě – nástrojem manipulace a původce kompromitace politických protivníků. 
Proniknutí do úřadovny oddělení StB okresní správy Sboru národní bezpečnosti 
v Trenčíně, zcizení agenturních a operativních svazků ze statisticko-evidenčního odboru 
správy ŠtB Bratislava atd., bezskrupulózní využívání příslušníků Státní bezpečnosti a 
nedávných komunistických kádrů, to vše byly byly průvodní jevy zvláštního 
autokratického způsobu výkonu moci, které vyústily až ve vyšetřování ze strany moci 
zákonodárné (dokument č. 2). 

Druhý dokument jsme se do této kolekci rozhodli zařadit mj. i z důvodu, že 
zjištění branně-bezpečnostního výboru se zčásti týkají i současné činnosti Ústavu pamäti 
národa, a to zejména v pasážích o zcizení svazků Státní bezpečnosti a vytržení několika 
stránek v registračních protokolech. Ústav pamäti národa z pochopitelných důvodů 
nemůže zpřístupnit svazky, které se buď ztratily již v průběhu prvního pololetí roku 1990, 
anebo které nepřevzal od Slovenské informační služby (Archiv ÚPN provádí zevrubné 
kontroly předaných svazků, aby bylo možné tyto úbytky kvantifikovat). Oproti tomu 
vytržené stránky z protokolů bylo možné do značné míry za pomoci evidenčního 
pracoviště odboru spisové a archivní služby ministerstva vnitra ČR zrekonstruovat (viz 
www.upn.gov.sk).  
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