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Stalo sa toºko vecí, ktoré limitujú
ná‰ Ïivot, smer jeho v˘voja, v podstate
existenciu ná‰ho Ïivota. Predov‰etk˘m
evidujeme útoky na Ïivot a na desato-
ro, ktoré tvorilo základ kresÈanskej
Európy. Îiaº, hlavne pre mládeÏ, bu-
dúcnosÈ kontinentu to znie akosi
staromódne. Vy‰e päÈdesiatroãné
vym˘vanie mozgov a vysokosofistiko-
van˘ program novej kultúry za ostat-
n˘ch dvadsaÈ rokov priniesli svoje ovo-
cie. V˘chova a rodina, akú si pamätá-
me uÏ iba my, babky a dedovia, je
odsúdená na zánik. Dúhov˘ útok je
riaden˘ proces, aby sme stratili zmysel
pre akúkoºvek zodpovednosÈ. UÏ nie
otec a matka, iba ãíslo... 

Nedalo mi, aby som sa o tom
nezmienil, hoci aj na‰e spoloãenstvo
má a zrejme aj bude maÈ veºa svojich
problémov. Z posnemovej diskusie
vypl˘va, Ïe ãlenská základÀa má vôºu
zachovaÈ organizáciu PV ZPKO. Reali-
ta, najmä finanãná nás v‰ak núti zme-
niÈ ‰truktúru a spôsob ãinnosti, aby
sme zachovali ná‰ hlavn˘ cieº -  pamäÈ

národa a posolstvo Ïiv˘ch pamätníkov.
Aby sme nedovolili kamuflovaÈ dejiny,
ktor˘ch sme boli Ïivou súãasÈou, moÏ-
no aj na objednávku historikov spät˘ch
s marx-leninizmom. E‰te stále preberá-
me dejiny Slovenska a Slovákov inter-
pretované oãami ãeskej, maìarskej,
rakúskej proveniencie, z ãoho potom
vypl˘va, Ïe niã pozitívne pre históriu
Európy Slováci a staroslováci nespravili. 

SLOVO NA ÚVOD
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Tak ako 
v novom roku?
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Nekončíme
Pozitívny je hlas synov ãi vnukov

obetí komunizmu v na‰ej organizácii,
ktorí nielen Ïe majú záujem pracovaÈ
pre na‰u organizáciu, ale sa aj podieºaÈ
na tvorbe jej programu. ëakujem
autorovi príspevku, ktor˘ je v˘zvou pre
mlad‰ích a drÏím im palce.

Pripravil som návrh novej
‰truktúry PV ZPKO, s ktor˘m Vás
chcem oboznámiÈ a vyzvaÈ do
diskusie. Vypl˘va zo zmenen˘ch
podmienok, na ktoré musíme
reagovaÈ.

1. Vedenie organizácie by tvorilo
predstavenstvo na ãele s predsedom,
‰tatutárom.

2. âlenmi predstavenstva by boli
zástupcovia ôsmich krajov, ktor˘ch by
delegoval Ïupn˘ snem.

3. Celoslovensk˘ snem by sa konal
kaÏdé dva roky a potvrdzoval by ãle-
nov predstavenstva.

4. Predsedu by volil snem na návrh
Ïupn˘ch delegátov.

5. Sekretariát by tvorili: predseda,
úãtovníãka, úradníãka – evidentka, re-
daktor a grafik Svedectva.

6. Predstavenstvo by volilo zo svo-
jich ãlenov (dozorujúcich) riadiacich
pracovníkov pre oblasti: tlaãe (noviny,
reklama), ekonomiky (zdroje, financie),
ãlenskej základne (evidencia, jej aktua-
lizácia).

7. Kontrolno-revízna komisia by
pozostávala z troch ãlenov.

Musíme konať
Pochopiteºne, Ïe tento alebo in˘

variant  ‰truktúry bude musieÈ byÈ pris-
pôsoben˘ nov˘m, resp. súãasn˘m
podmienkam dotaãnej politiky voãi na-
‰ej organizácii. Termín spustenia novej
(zvolenej) ‰truktúry bude dan˘ hlavne
termínom nábehu financií na úãet na-
‰ej organizácie. Je preto reálne myslieÈ
na mimoriadny snem.

OdpusÈte mi, prosím, Ïe novoroã-
né Ïelania a priania milosti plného a
‰Èastného nového roku 2014 som si

nechal aÏ na záver, ale verím, Ïe ma
pochopíte, lebo ak si chceme zachovaÈ
na‰u organizáciu a t˘m aj posolstvo
oãit˘ch svedkov pre históriu, musíme
konaÈ. Ak by totiÏ konali iní, tak by
sme uÏ nejestvovali. Urãite na radosÈ
prezleãen˘ch nomenklatúrnych kádrov,
ktoré si chcú svoje nové kabáty vyãistiÈ. 

Skutoãne múdri tohto sveta na‰u
súãasnosÈ vyhodnotili ako krízu morál-
ky a my v nej Ïijeme. Denne nám mé-
diá vym˘vajú mozgy informáciami z
celého sveta. V‰ímajme si témy, ktoré
nám vnucujú. VÏdy ide o úchylnosÈ,
negatíva s cieºom poraziÈ európsku
kultúru vybudovanú na kresÈanstve.

Tak Vám i sebe prajem pomoc Bo-
Ïiu a zdravie, agilitu a veºa lásky.

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO

P.S.
Azda by stálo za úvahu zmeniÈ aj

názov na‰ej organizácie, aby  termín
III. odboj zaregistrovali aj historici. Na-
vrhujem: „Politickí väzni III. odboja“.

SLOVO NA ÚVOD
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Na zaãiatku nového
roka neza‰kodí obzrieÈ
sa späÈ, bilancovaÈ. Ak˘

bol, kam sa spoloãnosÈ posunula a my
s Àou. Politickí väzni sa doãkali malého
posunu v spoloãenskom postavení, keì
na‰e obãianske zdruÏenie zaradili k ha-
siãom. Faktom zostáva, Ïe v povojno-
v˘ch rokoch to boli práve na‰i ºudia,
ktorí hasili poÏiar vyvolan˘ totalitn˘m
komunistick˘m reÏimom a zachraÀova-
li v‰eºudské hodnoty. Vy‰e 40 rokov
priná‰ali nemalé obete na oltár slobody
a demokracie. Niektorí zaplatili Ïivo-
tom, iní zdravím i spoloãensk˘m odvrh-
nutím. Nie je to tak dávno, ão sa skon-
ãila éra ich prenasledovania. Tohto
roku si pripomenieme 25 rokov od pá-
du komunistickej totality, od revolúcie,
ktorú tieÏ zvykneme naz˘vaÈ  neÏnou.
Toto oznaãenie symbolizuje  spôsob,
ako sa s pohlavármi b˘valého reÏimu
nov˘ systém vysporiadal – neÏne. Azda
preto kdesi v podhubí pretrváva a b˘-
val˘ch politick˘ch väzÀov a ich ideály

stále drÏí pod kontrolou. âi uÏ finanã-
n˘mi prostriedkami alebo forsírovaním
t˘ch ist˘ch spoloãensk˘ch kon‰truktov,
ktoré presadzoval b˘val˘ reÏim. Naprí-
klad v historiografii. 

Politickí väzni aj dnes stoja na stra-
ne kresÈansk˘ch  hodnôt, ktoré sa síce
dostali do Ústavy ‰tátu, ale nedá sa po-
vedaÈ, Ïeby sa ich politickí reprezentan-
ti usilovali aj praktizovaÈ.  A je jedno,
z ak˘ch politick˘ch strán sú. T˘ch, ktorí
sú pri moci vidno viac, neÏ t˘ch, ktorí
sa schovávajú za opoziãnú oponu.
Niektor˘ch politikov a médiá rozãúlil
pastiersky list slovensk˘ch biskupov ãí-
tan˘ v katolíckych kostoloch na prvú
adventnú nedeºu. Poãas Vianoc sa v‰ak
v podobnom duchu niesol aj list ãítan˘
v evanjelick˘ch kostoloch. Hoci pastier-
sky list ozrejmoval dar najvzácnej‰í, Ïi-
vot, politici sa ohradili,  Ïe navádza na
to, akú  politickú stranu  voliÈ a ktorú
nie. „Ná‰ hlas pri ak˘chkoºvek voºbách

môÏe dostaÈ len ten kandidát, ktor˘
odmieta kultúru smrti“, uvádza sa
v pastierskom liste. Keì sa do legislatí-
vy a následne do verejného Ïivota
pretláãa agenda rodovej rovnosti, ne-
môÏu predstavitelia cirkvi mlãaÈ. Rodo-
vá rovnosÈ sa javí ako nová totalita,
uzurpujúca si svoje miesto medzi ºud-
sk˘mi právami. V t˘ch ‰tátoch, kde sa
úspe‰ne presadzuje, dochádza k úplné-
mu rozvratu rodín, k popretiu  práv ºu-
dí, postaven˘ch na prirodzenom zväz-
ku dvoch osôb  rozliãného pohlavia. 

OpäÈ teda ºudia patriaci do okruhu
b˘val˘ch politick˘ch väzÀov vyznávajú-
cich kresÈanské  hodnoty majú svoju
príleÏitosÈ zachraÀovaÈ civilizáciu pred
zánikom. Iba zdravá spoloãnosÈ dokáÏe
vzdorovaÈ modern˘m heslám vyz˘vajú-
cim za zru‰enie rodov˘ch stereotypov.
Keì v‰ak legislatívne zru‰íme rodovú
rozdielnosÈ ºudí, moÏno sa doãkáme le-
gislatívneho zru‰enia otáãania sa Zeme. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Zrušíme otáčanie sa Zeme?
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Organizácia PV ZPKO dl-
hodobo spolupracuje s b˘va-
l˘m disidentom, súãasn˘m
námestníkom primátora
hlavného mesta Bratislavy
Jánom Budajom. V ostatnom
ãase sa angaÏoval za prina-
vrátenie bezplatného cestov-
ného v mestskej hromadnej
doprave mesta Bratislavy pre
ãlenov organizácie PV ZPKO.
V tejto súvislosti zaslal na‰ej
organizácii nasledujúci list:

Obraciam sa na vás s informáciami
súvisiacimi s uznesením Mestského za-
stupiteºstva v Bratislave  ã. 1375/2013
zo dÀa 12. 12. 2013, ktor˘m poskytlo
v˘hodu bezplatnej prepravy v doprav-
n˘ch prostriedkoch DPB, a.s. politick˘m
väzÀom a úãastníkom protikomunistic-
kého odboja ako aj  ich  rodinn˘m
príslu‰níkom v priamej línií  (s platnos-
Èou od 1.1.2014, neohraniãene).

Rie‰enie  bezplatnej prepravy v do-
pravn˘ch prostriedkoch DPB, a.s. pre
drÏiteºov preukazov protikomunistic-
kého odboja a rodinn˘ch príslu‰níkov
v priamej línii si bude vyÏadovaÈ spolu-
prácu zainteresovan˘ch strán a t˘mi sú
predov‰etk˘m DPB,a.s. a va‰a organi-
zácia. Ako predkladateº návrhu sa sna-
Ïím a budem aj v budúcnosti najmä
o to, aby som sprostredkoval potrebné
informácie tak, aby sa naplnilo spomí-
nané uznesenie ku prospechu politic-
k˘ch väzÀov a úãastníkov protikomu-
nistického odboja. 

Bezplatné uÏívanie MHD pre
ãlenov va‰ej organizácie bude do-
stupné nasledovne:

Do 15. januára: Cestujúci sa pre-
ukáÏe preukazom opatren˘m peãiat-
kou a osobn˘m dokladom totoÏnosti.

1. Preprava drÏiteºa  ãlenského
preukazu Politickí väzni Zväzu protiko-
munistického odboja (s peãiatkou
podºa vzoru v prílohe) v dopravn˘ch
prostriedkoch DPB, a.s. bude od
1.1.2014 do 15.1.2014 bezplatná a to
na základe preukázania sa preukazom
PV ZPKO (s peãiatkou) a osobn˘m do-
kladom totoÏnosti (preukazuje sa
v prípade kontroly cestovn˘ch lístkov). 

2. Na bezplatnú prepravu majú
nárok aj príbuzní politického väzÀa
a úãastníka protikomunistického od-
boja a to v priamej línii. Dokladom
o tom bude preukaz va‰ej organizácie
(opatren˘ peãiatkou podºa vzoru v prí-
lohe). VydávaÈ tento dokument s pe-
ãiatkou o oprávnení na bezplatné uÏí-
vanie MHD v Bratislave môÏete iba prí-
buzn˘m v priamej línii , tzn. osobám,
s ktor˘mi je politick˘ väzeÀ, resp.
úãastník protikomunistického odboja
v tomto príbuzenskom  vzÈahu : otec,
matka; syn, dcéra; brat, sestra; man-
Ïel, manÏelka; vdovec, vdova; 

Po 1. marci: Cestujúci sa pri
kontrole lístka  preukáÏe bezkon-
taktnou ãipovou kartou

1. Bezplatná preprava drÏiteºov
riadneho ãlenského preukazu PV
ZPKO bude moÏná iba na základe
preukazu v podobe bezkontaktnej ãi-
povej karty (BâK) vydávanej preprav-
com. Získanie osobitného preukazu
BâK bude moÏné vo v‰etk˘ch  predaj-
n˘ch miestach DPB, a.s. na základe
predloÏenia riadneho ãlenského preu-
kazu PV ZPKO (s peãiatkou), fotografie
potrebnej na BâK a osobného dokla-
du totoÏnosti. Vydávanie t˘chto ãipo-
v˘ch kariet oprávnen˘m osobám bude
trvalé (ãiÏe kto z va‰ej organizácie si

neuplatní nárok na bezplatné cestova-
nie hneì, môÏe tak urobiÈ kedykoºvek
neskôr).

2. Informácie o spôsobe pouÏíva-
nia a obnovovania preukazu vám bu-
dú poskytnuté odborn˘mi pracovníkmi
DPB, a.s. v kontaktn˘ch predajniach.

Prosím o súãinnosÈ pri realizácii
uznesenia MsZ, ktor˘m Hlavné mesto
SR Bratislava pomáha zmierniÈ krivdy
spáchané voãi úãastníkom protikomu-
nistického odboja a ich rodinám. Kvôli
korektnej evidencii tieÏ prosím, aby PV
ZPKO  záväzne urãil postup, ak˘m na-
dobudne drÏiteº riadny ãlensk˘ preu-
kaz s peãiatkou oprávÀujúcou ho na
bezplatné cestovanie v MHD Bratisla-
va. TieÏ prosím o vedenie dôkladnej
evidencie o osobách, ktor˘ch preukazy
boli opatrené spomínanou peãiatkou.
KeìÏe verejnosÈ má právo poznaÈ v‰et-
ko, ão sa na úrovni samosprávy v jej
mene koná, musíme byÈ schopní po-
daÈ verejnosti informáciu o rozsahu
bezplatného cestovania ãlenov PV
ZPKO, ako aj  o tom, na základe ak˘ch
postupov a kritérií sa obãania dostá-
vajú cez va‰u organizáciu ku preukazu
PV ZPKO, opatrenému peãiatkou
oprávÀujúcou na bezplatné cestovanie
v MHD. 

Verím, Ïe dôkladnosÈ je v tejto ob-
lasti va‰ej organizácii vlastná a Ïe táto
moja prosba nebude pre PV ZPKO
znamenaÈ Ïiadnu ÈaÏkosÈ. 

Pri príleÏitosti 21. v˘roãia vzniku Slovenskej republiky
udelil jej prezident Ivan Ga‰paroviã ‰tátne vyznamenanie
‰estnástim osobnostiam Slovenska. Za mimoriadne
celoÏivotné úsilie pri obrane demokracie, ºudsk˘ch práv

a náboÏensk˘ch slobôd bol Pribinov˘m kríÏom II. trie-
dy ocenen˘ spisovateº, publicista a prv˘ ‰éfredaktor
mesaãníka Svedectvo Rudolf Dobiá‰. BlahoÏeláme!

(ez)

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Úspešná spolupráca

Štátne vyznamenanie prvému šéfredaktorovi Svedectva
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(Dokonãenie z minulého ãísla ãísla)

V minulom ãísle Svedectva sme uverejnili prvú
ãasÈ ãlánku Jána Ko‰iara, ktor˘ sa na pozvanie ne-
meckej partnerskej organizácie Union der Opferver-
bände  kommunistischer Gewaltschaft  (UOKG), ako
ãlen predsedníctva INTER-ASSO, zúãastnil 19. de-
cembra 2013 v Berlíne na panelovej diskusii na
tému: Individuálne utrpenie – spoloãná spomienka?
Obete komunizmu v Európe a formy spomienok.
V prvej ãasti  autor venoval pozornosÈ ‰tatistick˘m
údajom  o obetiach komunistického reÏimu.

Smutn˘ a málo známy je fakt, Ïe evanjelick˘ kostol
Versöhnungskirche, postaven˘ na Bernauerstrasse v ro-
ku 1892,  bol poãas bombardovania Berlína silne po‰ko-
den˘, no do roku 1950 ho obnovili a do postavenia Ber-
línskeho múru bol plne funkãn˘. FarnosÈ mala 20000 ve-
riacich. Îiaº, ocitol sa v pohraniãnom pásme a preto bol
v januári 1985  vyhoden˘ do vzduchu! Na tomto mieste
stojí dnes Kaplnka zmierenia, kde sa kaÏd˘ deÀ napo-
ludnie ºudia stretávajú, aby sa pomodlili za obete
nezmyselného násilia.

Je nesporné, Ïe pamätník obetiam komunistického
reÏimu na území  b˘valej NDR je potrebné postaviÈ. Tak,
ako sa to urobilo v Prahe, Bratislave, Sofii, ãi v Budape‰-
ti. V tom boli v‰etci diskutujúci i publikum zajedno. Dá-
tum, s ktor˘m by sa pamätník mal spájaÈ, podºa názoru
väã‰iny, by mal byÈ  17. jún 1953 - DeÀ ºudového po-
vstania. Zaznel v‰ak aj názor, Ïe deÀ, ktor˘ stojí na

poãiatku komunistickej totality je 23. august 1939, keì
si Hitler so Stalinom rozdelili Poºsko.  

Diskutovalo sa aj o mieste v Berlíne, kde by mal pa-
mätník stáÈ. Urãite sa mu v hlavnom meste Nemeckej
spolkovej republiky nájde miesto  vedºa ideov˘ch otcov
komunizmu Marxa a Engelsa, pamätníka Sovietskej
armády, pomníka zavraÏden˘m Îidom Európy a zvy‰-
kom Berlínskeho múru. 

V rámci diskusie som mal moÏnosÈ na‰im nemeck˘m
priateºom povedaÈ, Ïe v Bratislave tak˘to pamätník  má-
me od roku 1992. Ukázal som im aj fotografiu, aby bolo
zrejmé, Ïe jeho centrálnym posolstvom je Kristov kríÏ.
Ide o symbolické posolstvo v‰etk˘m, Ïe komunizmus
bol vlastne bojom proti Bohu v zmysle Marxovej tézy:
„NáboÏenstvo je ópium ºudstva.“ A teda tí, ktorí v‰ade,
vo v‰etk˘ch krajinách Európy a sveta trpeli alebo boli
zavraÏdení za vernosÈ Kristovi, vlastne vìaka nim sme
sa doÏili slobody a mierov˘ch ãias. Vo svojom vystúpení
som zdôraznil, Ïe obete komunizmu si pri tomto pamät-
níku na  cintoríne vo Vrakuni  uctili v‰etci doteraj‰í na‰i
prezidenti a dokonca aj jeden zahraniãn˘ -  v roku 1994
taliansky prezident Oscar Lugi Scalfaro. Poprosil som
ãlenov na‰ej partnerskej organizácie UOKG i v‰etk˘ch
prítomn˘ch, aby pouÏili v‰etok svoj lobbing, v prípade
náv‰tevy   Slovenskej republiky  spolkovou kancelárkou
Angelou Merkelovou,  pochádzajúcou z NDR,  aby si
na‰la ãas a poloÏila veniec k pamätníku obetiam
komunistického reÏimu v Bratislave, hlavnom meste
Slovenskej republiky. Ján Ko‰iar

ZAZNAMENALI SME

5

Bude aj v Berlíne stáť 
pomník obetiam komunizmu?

Na mieste evanjelického kostola, ktor˘ v roku 1985 vyhodili do vzduchu, stojí dnes Kaplnka zmierenia. 
Foto Ján Ko‰iar
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O tom,  Ïe  v totalitnom  reÏime  jestvovali   mladiství
politickí  väzni  svedãia  nápravné zariadenia Zámrsk v âe-
chách a Hlohovec na Slovensku. V t˘chto mestách boli pre-
budované na  väzenské  zariadenia  dva  krásne  renesanãné
ka‰tiele,  v ktor˘ch  boli  väznené  e‰te  len dospievajúce de-
ti vo veku do 19 rokov. Mladiství politickí väzni zo Slovenska
boli 16. júna  1951 z väznice v Hlohovci prevezení do väzni-
ce ã. 4 v Zámrsku v âechách. Väznica ã. 4 sa stala  miestom
v˘konu  trestov  mladistv˘ch  odsúdencov  z celej  b˘valej
âesko-Slovenskej republiky.  

Paragrafové znenie  údajn˘ch  trestn˘ch  ãinov  za  vele-
zradu,  kolaborantstvo,  ‰pionáÏ,  pokus  o útek za  hranice
alebo  in˘  prejav  nesúhlasu  s reÏimom  sa  v niãom  neod-
li‰ovalo  od  znenia  pre dospel˘ch. Zástupcom mladistv˘ch
politick˘ch väzÀov sa koneãne 17.  mája  1999   podarilo
odhaliÈ  pamätnú  tabuºu  na  budove  zámoãku  v Hlohovci.
Jej  v˘znam  spoãíva predov‰etk˘m  v tom, Ïe  pripomína
dobu,  kedy ani mladá  generácia  nebola  u‰etrená zlovôle
totalitného  komunistického  reÏimu,  ktor˘  prenasledoval
a likvidoval  hlavne  t˘ch  z mladej generácie, ktorí neváhali
nasadením vlastného utrpenia, ale i Ïivota,  bojovaÈ za
demokraciu a náboÏenskú  slobodu. 

Na mieste  odhalenia  sa zi‰li uÏ  starci, aby  prehodnoti-
li  svoje  vlastné utrpenie,  splnenie  povinností  voãi  víÈaz-
stvu  demokracie,  slobode  národa  a náboÏenského
presvedãenia. Na  akte  odhalenia  sa  zúãastnilo  okolo  300
ºudí.  Bola  to  jedna  z najväã‰ích  akcií usporiadan˘ch
na‰ou organizáciou. K tohtoroãnému 15. v˘roãiu aktu
odhalenia pamätnej tabule sa aspoÀ v spomienkach vráÈme
k tejto udalosti. 

Mirko TuchyÀa

ZAZNAMENALI SME
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Pri pamätníku mladistvým

Na renesanãnom ka‰tieli v Hlohovci, ktor˘ bol po dru-
hej svetovej vojne zabrat˘ na väznicu pre mladist-
v˘ch, pribudla  pred pätnástimi rokmi  pamätná tabu-
ºa politick˘m väzÀom. Foto autor

Mirko TuchyÀa ( na  snímke v strede)  na  RuÏinovskom cintoríne v Bratislave, pred pietnym aktom kladenia
vencov pri príleÏitosti DÀa boja za slobodu a demokraciu. Foto Vlastimil Morávek
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Som dcérou po obidvoch politic-
k˘ch väzÀoch. Otecka popravili 28.
marca 1953, mamiãku odsúdili na
doÏivotie. Zatkli aj starého otca
a odsúdili na jedenásÈ rokov, uja Imri-
cha na osem rokov. Takéto vysoké
tresty dostala rodina za to, Ïe otecko
previedol krstného otca za hranice. 

Boli sme tri deti. Ja som mala 9 ro-
kov, sestra Helenka 7 a brat PeÈko 3.
B˘vali sme v Bratislave a po zatknutí
rodiãov nám byt na Vazovovej ã. 2
skonfi‰kovali. Keì sa mala mamiãka
po sedem a pol roku vrátiÈ z väzenia,
nemala sa do ãoho obliecÈ, takÏe som
jej musela poslaÈ obleãenie. Aj mÀa vy-
poãúvali pracovníci Verejnej bezpeã-
nosti (VB). Chceli ma zaistiÈ a hoci som
mala iba 14 rokov, bola som smelá
a pohotová a pre‰la som im cez
rozum. Niekto totiÏ napísal proti‰tátny
list akoby mojím písmom. 

Vysúdila si nás stará mamiãka.
I keì bola veºmi chorºavá, nedala si
nás do detského domova. Îivila nás
iba z rodinn˘ch prídavkov 310 korún
mesaãne. Sirotsk˘ dôchodok nám
zamietli. UÏ ako 14-roãná som praco-
vala, lebo som sa kvôli rodiãom
nedostala na nijakú strednú ‰kolu,
hoci prijímacie skú‰ky som zloÏila. 

Za mamiãkou do väznice v Pardu-
biciach sme chodili raz za rok. Keì bo-
la v Îeliezovciach vo Veºkom Dvore,

tak ãastej‰ie. VÏdy, keì mala povolenú
náv‰tevu. Za oteckom som bola  ako
9-roãná vo väznici v Ilave. Keì pri‰iel
k vysokému stolu, ujo JoÏko ma zobral
na ruky a pri bozku som mu dala do
úst cukrík. To bolo moje posledné
stretnutie s oteckom. Bol popraven˘
v Prahe na Pankráci a pochovan˘
v ëábliciach v spoloãnom hrobe s J. Hi-

kadom, J. Melkusom a G. Smetanom.
Îiadna truhla, iba vrece.

Poãas totality sme my, deti politic-
k˘ch väzÀov, mali neradostné detstvo.
UbliÏovali nám, posmievali sa, nechce-
li sa s nami hraÈ. Do úvahy neprichád-
zala Ïiadna ‰kola, iba lopata. Preto ne-
súhlasím s pánom Malack˘m, aby sa
na‰a organizácia dostala do postupné-
ho zániku. âo to pánovi Malackému
napadlo! Veì by sa nám b˘valí komu-
nisti smiali. To nemôÏeme v Ïiadnom
prípade dopustiÈ! Na Slovensku bolo
odsúden˘ch 71 168 obãanov, 50-tich
popravili a preto vyz˘vam v‰etk˘ch
ãlenov rodín a potomkov, aby sa pri-
hlásili do na‰ej organizácie, aby sme
mládeÏi povedali, ako to bolo v 50. ro-
koch, v dobe temna. 

Prosím politick˘ch väzÀov, aby
zverejnili v na‰om ãasopise Svedectvo
ão preÏili vo väzniciach a rodiny politic-
k˘ch väzÀov ako preÏívali svoj Ïivot.
Aby sa nebáli vstúpiÈ do ná‰ho -
spoloãenstva, lebo takto ho upevníme
a nedáme  zlikvidovaÈ. Viì str. 16.

Margita Zimanová
rod. Valentová

NA AKTUÁLNU TÉMU

7

Nesúhlasím so zánikom

Podpredseda PV ZPKO Anton  Malack˘ predloÏil na XI. sneme svoj orga-
nizaãn˘ zámer. Najväã‰iu polemiku vyvolal návrh na obmedzenú ãasovú
existenciu PV ZPKO. V tejto súvislosti povedal: „NepripustiÈ pokraãova-
nie v ãinnosti PV ZPKO bez politick˘ch väzÀov, t.j. nástupníckou organizá-
ciou príbuzn˘ch b˘val˘ch politick˘ch väzÀov.“ Foto Vlastimil Morávek

Margita Zimanová na sneme. Foto Vlastimil Morávek
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O tom,  Ïe  totalitn˘  reÏim  nevyne-
chal  z perzekúcie  ani  deti  svedãí
existencia nápravného zariadenia
v stredn˘ch  âechách  neìaleko  Vyso-
kého  M˘ta  v dedinke  s renesanãn˘m
ka‰tieºom -  Zámrsk.  Stredovek˘  ka‰tieº
bol  prebudovan˘  na  väzenské  zaria-
denie  pre mladistv˘ch odsúden˘ch za
politické delikty. Cestujúcim na cestnom
Èahu z Brna do Hradca Králové by nemal
uniknúÈ tento skvost skorej renesancie,
dnes  archív  Ministerstva  vnútra  âeskej
republiky.   K väzenskému  stavu  patrili
zamreÏované  okná,  koridory, korekcie
v suteréne nádvoria. Mladistvé väzenky-
ne b˘vali na druhom nádvorí tohto
komplexu s hospodárskymi budovami,
bytmi pre dozorcov a poºom, ktoré
obrábali mladiství väzni.  

V roku 1952, po  zru‰ení  väznice
pre  mladistv˘ch  v Hlohovci, boli  do
Zámrsku  eskortovaní mladiství  politickí
väzni  aj zo  Slovenska.  Mladiství boli
súdení tak, ako star‰í odsúdenci. Para-
grafové znenie údajn˘ch trestn˘ch ãinov
za  velezradu,  kolaborantstvo,  ‰pionáÏ
alebo in˘  prejav  nesúhlasu  s reÏimom
sa  v niãom  neodli‰ovalo  od  znenia
paragrafov pre  dospel˘ch  odsúdencov.
Vo  väznici  ã.  4  v Zámrsku  boli prevaÏ-
ne odsúdení vo veku 16 rokov. 

Čudné pochutiny
Keì sa dnes s odstupom 60 rokov

zam˘‰ºam nad svojím osudom
a porovnávam ho s osudom mojich vnú-
ãat, ktoré majú práve toºko, ako som
mal ja v ãase odsúdenia, plne si uvedo-
mujem krutosÈ tohto systému. Lebo
vytrhnúÈ dieÈa v ãase najkraj‰ieho veku
Ïivota od rodiãov a daÈ  ho  do  nútenej
izolácie  a vychovávaÈ  podºa  nejakého
Makarenka, je  slovo KRUTOSË  veºmi
mierne.  Samotn˘  spôsob  v˘chovy
spoãíval  doslova  vo  vytækaní   vnútor-
n˘ch citov˘ch väzieb.  Spomínam si na
to, ako nás podporuãík  Mikeska  trestal
za  kaÏd˘  beÏn˘  priestupok  „cviãák-
mi“  za  kaÏdého poãasia.  V blate dru-
hého nádvoria, rozbitého kolesami
povozov a dobytka. Povelom k zemi
a plazením vpred sme zarovnávali tieto

blatové ryhy vlastn˘mi telami. O pol
hodiny si osobne skontroloval  ãistotu.
Nás i na‰ich  odevov. Nikdy si neodpustil
hºadanie ‰piny pod cvokmi na bagan-
ãiach. Jeho sprievod  vÏdy tvoril veliteº
oddelenia, sluÏbu konajúci príslu‰ník
väzenskej stráÏe. Pri zistení nedostatkov
a pri raporte rozdeºoval tresty formou
odobratia osobn˘ch v˘hod - zákazu
písania listov rodiãom,  nákupov vedºaj-
‰ích pôÏitkov atì. Ak˘ som bol ‰Èastn˘,
keì som si mohol prv˘krát kúpiÈ ‰kvar-
ky, v ktor˘ch bolo viac neãistôt a ‰tetín
ako poÏivatiny. Medzi pochutiny sme
rátali dos˘ta sa najesÈ varen˘ch zemia-
kov, ktoré sme varili pre o‰ípané...

Väzenská rekvalifikácia
Osobn˘  poriadok  bol  hodnoten˘

aj  podºa  toho,  ako  mal  kto  ustlaté
lôÏko.  Niektorí  star‰í spoluväzni  mali
lôÏka  samá  hrana,  prav˘  uhol.  V‰ade
panovala prehnaná  tvrdá  vojenská  dis-
ciplína  zaãínajúca  sa budíãkom  a kon-
ãiaca  veãern˘m  sãítaním prítomn˘ch
na  celách.  NajÈaÏ‰ie  pre  kaÏdého  boli
zaãiatky t˘chto  galejí.  Lebo  po  prícho-
de z väznice  krajského  súdu  v Bratisla-
ve bol   kaÏd˘  nováãik   pod dohºadom
sluÏbu konajúceho príslu‰níka väzenskej
stráÏe. Od rána do skonãenia zamestna-
nia robil na „rajónoch“, ãiÏe  chodbách
jednu a tú istú prácu – um˘val podlahy
a le‰til obkladaãky.  Keì  bolo  potrebné
zloÏiÈ  dve-tri  autá  obilia ãi  uhlia,  prá-
cu preru‰ili.  Toto  robil  kaÏd˘  nováãik
dovtedy,  k˘m sa  neaklimatizoval  v no-
v˘ch  podmienkach. Po tomto „prijíma-
ãi“ bol spravidla pridelen˘ do práãovne,
kde sa prala a Ïehlila v‰etka  bielizeÀ
odsúden˘ch.  Po  zvládnutí  tejto  profe-
sie  bol odsúden˘  zadelen˘  do  koman-
da  na poºnohospodárske práce v okoli-
t˘ch mestách a obciach vo Vysokom
M˘te, Chocni, na  v˘stavbu veºkochovov
o‰ípan˘ch  v Dobru‰ke, ale aj do baní
v Îaclûfii. 

Niektoré  úteky  mladistv˘ch  väz-
Àov  mali  za  následok,  Ïe  sme  boli
hermeticky  izolovaní aj  niekoºko  dní.
Von do  práce  sa samozrejme  nechodi-
lo.  Bachari  za  spoluúãasti príslu‰níkov

ZNB,  vojska  a milície  hºadali  utekajú-
ceho.  Nemilosrdne  preãesávali  kaÏd˘
krík,  roklinu  v poli  alebo  opusten˘
dom,  k˘m uteãenca   nechytili.  Videl
som niekoºk˘ch chyten˘ch spoluväzÀov,
ktor˘ch dopravili späÈ k smrti dobit˘ch.
Pre  v˘strahu  ich nechali bezvládne leÏaÈ
na  vnútornom  nádvorí  a potom  ich
prepravili  na  neznáme  miesto. Nikdy
sa uÏ nevrátili do tejto väznice. Neviem,
ãi sa  niekomu  vôbec  podarilo  utiecÈ. 

Viera dávala nádej
Bolo v‰eobecne známe, Ïe mladiství

politickí väzni zo Slovenska pochádzali
z kresÈansk˘ch rodín s dobrou náboÏen-
skou v˘chovou a preto aj dokázali lep‰ie
odolávaÈ ateizácii. Nev˘hodou bolo, Ïe
medzi sebou sme nemali Ïiadnych kÀa-
zov, ani  rehoºníkov. KresÈanstvo  a jeho
tradície  nám  nemalo  ão  pripomínaÈ.
Iba  vnútorné  náboÏenské presvedãenie
nám pomáhalo udrÏiavaÈ vieru v Pána
Boha,  Ïe za Jeho pomoci  sa raz v‰etko
to utrpenie skonãí. KaÏdú sobotu sme
robili generálne upratovanie a oãistu
sprchovaním. Po veãeri nasledovala  po-
litická osveta  v jedálni.  Spoãívala
v prednesení  hlavnej  politickej  témy
a v diskusii.  Bolo zaujímavé pozorovaÈ
jej priebeh, ktor˘ bol vÏdy zameran˘ tak,
aby sa  s ním stotoÏnil aj prítomn˘
dozorca. Ten potom dal pokyn k pre-
mietaniu filmu, na ktorom sme väã‰inou
spali. NedajboÏe, aby to dopadlo inak,
nasledoval by cviãák...

Z posledn˘ch  ‰tatistick˘ch údajov
vypl˘va, Ïe podstatná ãasÈ mladistv˘ch
politick˘ch väzÀov v Zámrsku zo Sloven-
ska  uÏ neÏije. I táto skutoãnosÈ svedãí
o tom, Ïe ich pobyt vo v˘kone trestu
v opisovanej väznici ã. 4 zanechal na ich
zdravotnom stave následky, ktoré
odsúden˘m ukrojili  zo  Ïivota. Na tieto
témy prebehlo mnoho podnetn˘ch
diskusií, av‰ak nena‰li vo vedomí ºudí
dostatok vôle  na  konkrétne  ãiny. Také,
ktoré by nedali zabudnúÈ na obdobie
prenasledovania ºudí svedomia. 

Mirko TuchyÀa
Bánovce nad Bebravou

SPOMIENKY
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V komunistickej väznici č. 4 v Zámrsku

Šestnásťroční „vlastizradcovia“ 
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ëal‰ia kniha, ktorú by som vrelo odporú-
ãal na preloÏenie a vydanie, je uÏ trochu star-
‰ia. Sú to politické úvahy Oswalda Spenglera,
autora monumentálneho diela „Zánik Zápa-

du“ (Politische Schriften 1919 – 1926). No na máloktorú
politickú knihu tak priliehavo platí prirovnanie „stará ale
jará“, ako na túto. O jej aktuálnosti svedãí aj jej  vydanie
v Lipsku v roku 2009, z ktorého vyberiem pár ukáÏok. Jej
hodnota spoãíva v tom, Ïe ako sám Spengler pí‰e v úvode,
nepodáva nijaké ideologicky formulované zboÏné Ïelania,
ale iba obraz skutoãnosti a niã iné. Pri hodnotení politiky
pozerá na jej organick˘ v˘voj a z toho vypl˘vajúce problémy,
ako aj na moÏnosti rie‰enia a nie na stra-
nícke schémy. UÏ v roku 1919 napísal, Ïe
najväã‰ie problémy nastupujúceho storo-
ãia budú v rozpínajúcom sa imperializme,
triednom boji, povstávajúcom cézarizme
a hospodárskej katastrofe. O demokracii
uviedol: „MôÏeme ju hodnotiÈ ako chce-
me, je to forma tohto storoãia, ktorá sa
presadí.“

IsteÏe, nie je v‰etko písmo sväté, ão
stojí v tej knihe, ale preãítajme si, ão pí‰e
napríklad o Rusku: „Rusi vôbec nie sú ná-
rod v tom zmysle ako Nemci alebo Angli-
ãania. Majú v sebe moÏnosti rôznych ná-
rodov budúcnosti, tak ako ich mali
Germáni v dobe Karola Veºkého.“ „Sve-
todejinn˘ v˘znam a poloÏenie Ruska sa
dajú posudzovaÈ aj 'rusofilsk˘mi' oãami,
ako to robia na‰i komunisti a demokratic-
kí spisovatelia, to znamená, z pozícií sociálnych ideológií Zá-
padu. To ale nie je ruské, aj keì je v súãasnosti v Rusku veºa
politikov, ktorí sa vidia rovnak˘mi okuliarmi.“ O revolúcii ho-
vorí veºmi jednoducho, Ïe jej „ozajstnou obeÈou boli práve
elementy, ktoré dúfali vo vyslobodenie, praví Rusi, sedliaci
a remeselníci, veriaci. Západné revolúcie, anglická a francúz-
ska, chcú nieão, ão je organicky vybudované vylep‰iÈ
teóriami a preto sa im to nikdy nepodarí. Tu ale bol cel˘
jeden svet bez odporu rozvráten˘ do niãoty.“ O salónnom,
presnej‰ie mestskom nihilistickom ºaviãiarstve v súvislosti
s Ruskom uÏ v roku 1919 priam prorocky pí‰e: „V Rusku ho
vystrieda jediná moÏná forma pre národ v t˘chto podmien-
kach, nov˘ cárizmus akéhokoºvek druhu, a tento bude oveºa
príbuznej‰í prusk˘m socialistick˘m formám ako parlamentne
– kapitalistick˘m.“ O USA pí‰e, Ïe „nikdy nerobili ozajstnú
politiku, ich politika je od roku 1865 bez v˘nimky organizo-
vaná finanãn˘mi silami z pozadia.“

Najzaujímavej‰ia úvaha knihy je pomerne známa, je to
„Pru‰iactvo a socializmus“ z roku 1919. Aj dnes, v ãasoch
neºudsky odviazaného kapitálu, by sa o nej zi‰lo podiskuto-

vaÈ. Na malom  priestore je veºmi ÈaÏko ju komplexne pred-
staviÈ, preto aspoÀ pár formulácií, na aké nie sme veºmi
zvyknutí. „Anglick˘ in‰tinkt rozhodol: moc patrí jednotliv-
covi. Slobodn˘ boj jedného proti in˘m; triumf silnej‰ieho:
liberalizmus, nerovnosÈ. Îiadny ‰tát. (...) Francúzsky in‰tinkt:
moc nepatrí nikomu. Îiadne podriadenie, teda ani Ïiadny
poriadok. Nijak˘ ‰tát, iba niã: rovnosÈ v‰etk˘ch, ideálny anar-
chizmus, v praxi udrÏiavan˘ (1799, 1851, 1871, 1919)
despotizmom generálov alebo prezidentov. (...) Nemeck˘,
presnej‰ie prusk˘ in‰tinkt bol: moc patrí celku. Jednotlivec
mu slúÏi. Suverénny je celok, kráº je len prv˘ sluÏobník
svojho ‰tátu.“ „KaÏd˘ ozajstn˘ Nemec je robotník.“ „Tu nie
je kaÏd˘ len sám pre seba, ale pre v‰etk˘ch aj so svojou vnú-
tornou slobodou.“ „Platí vysoká morálka nie úspechu, ale
poslania. Príslu‰nosÈ k stavu nedáva bohatstvo, ale postave-
nie.“ „Cel˘ svet to nechápe, Ïe s pru‰iactvom je spojená
hlboká vnútorná nezávislosÈ.“ 

„Anglicko namiesto ‰tátu dáva pojem slobodného sú-
kromníka, ktorému je cudzí ‰tát a poria-
dok, ktor˘ vyÏaduje bezohºadn˘ boj o by-
tie, pretoÏe len toto uspokojuje jeho staré
vikingské in‰tinkty.“ „UÏ partia Viliama
Dobyvateºa, ktorá v roku 1066 zabrala
Anglicko, bola spoloãnosÈ rytierskych
dobrodruhov; rovnako ako anglické
obchodné spoloãnosti, ktoré dobyli a vy-
korisÈovali celé krajiny,  naposledy v roku
1890 juÏnú Afriku.“ „Pirátsky in‰tinkt
ostrovného národa rozumie hospodárske-
mu Ïivotu úplne ináã. Ide len o boj o ko-
risÈ, o podiel jednotlivca na koristi. Nor-
mansk˘ ‰tát so svojou rafinovanou finanã-
nou technikou spoãíva v˘luãne na
princípe koristi.“ „Slová ako ‰ek, konto,
kontrola, kvitancia pochádzajú z úãtovníc-
tva Roberta Diabla z Normandie (zomrel
1035).“ K tomu e‰te doplním, Ïe aj slovo

„daÀ“ je odvodené z poplatku dánskym Vikingom, “dane-
geld“  a prv˘ kataster zaviedol uÏ v roku 1086 Viliam Doby-
vateº. „Z vlastností, o ktor˘ch ãítame v islandsk˘ch ságach,
panujú medzi toryovcami p˘cha na urodzenú krv, príkladn˘
zmysel pre v‰etko zdedené a legitímne, pozemky, bojovná
odvaha a krvavé rozhodnutia, medzi whigmi je to radosÈ
z rabovania a pusto‰enia z ºahkej a bohatej koristi, z ºsti
a prefíkanosti viac, ako z telesnej sily.“ „Momentálne
triumfuje vikingská my‰lienka: svet nie ako ‰tát, nie ako
cirkev, ale ako korisÈ.“ 

Aj samotná opozícia je uÏitoãná pre vládu, je jej orga-
nick˘m prvkom, pretoÏe ju iba dopæÀa, no nepopiera.
Spengler z toho vyvodzuje, Ïe aj hlavné filozofické smery
majú z toho odvodené svoje v˘chodiská – v Anglicku okolo
roku 1700 vznikol egoizmus a senzualizmus, v Nemecku
okolo  roku 1800 idealizmus. „Celá moderná ekonómia
spoãíva na omyle, Ïe zmysel hospodárskeho Ïivota na celom
svete je v obchodn˘ch záujmoch podºa anglick˘ch pojmov.“ 

(Pokraãovanie na 13. strane)

KULTÚRA
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Knižný kútiKK
Spenglerov Zánik Západu
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Patrí k politick˘m väz-
Àom, ktorí trpeli kvôli svojej
slobodomyseºnosti. Nepláno-
val Ïiadne proti‰tátne akcie,
nemal plány na vytvorenie
akãnej skupiny, nebojoval
proti novému reÏimu ani za
návrat starého,  chcel len
slobodne ÏiÈ. Milan âech sa
narodil 30. augusta 1928
v Pezinku.  Rodina vlastnila
vinohrady,  otec obchodoval
so zvieratami urãen˘mi na
konzum. Darilo sa mu. Choro-
ba ho v‰ak skosila, keì mal
jeho syn Milan 21 rokov.

âo vás vlastne dostalo za
mreÏe?

Pamätám sa akoby to bolo  dnes.
Na Tisove meniny, 14. marca 1949,
som  bol  s kamarátmi Pavlom ·irok˘m
a Ondrejom Slimákom v divadle U Ka-
pucínov. Stretli sme sa, lebo Ïelezniãiar
zo Svätého Petra nám napísal, aby
sme pri‰li  do Devínskej Novej Vsi. Od-
tiaº sme plánovali ujsÈ za hranice.

A preão ste chceli utiecÈ?
No, boli sme chlapãiská, ani jeden

z nás nemal e‰te 21 rokov. Videli sme,
Ïe v Amerike je lep‰ie ako doma, tak

sme sa dohodli, Ïe odídeme. Ten Ïe-
lezniãiar nám povedal, ako sa dostane-
me  do Rakúska: na nákladnom vlaku
z Devínskej Novej Vsi, ktor˘ na moste
spomalí.  Mali sme tam poãkaÈ a na-
skoãiÈ na vlak.  Za päÈ minút sme mali
byÈ v Rakúsku. 

Ale zrejme sa ãosi stalo?
My sme na tom moste ãakali, vlak

len tak ‰uchotal, a my, Ïe zbohom Slo-
vensko a naraz z dvoch strán svetlá,
automaty, vojaci. A to on nás zradil,
Ïelezniãiar zo Svätého Petra, ktor˘

nám vybavoval útek.  Zobrali nás a rá-
no sme uÏ boli v Bratislave na kraj-
skom oddelení ·tátnej bezpeãnosti. 

Dali vás do vy‰etrovacej
väzby?

Nie, odsúdili nás v priebehu troch
dní. Okresn˘ i ·tátny súd.  Posúdili to
ako nerozváÏnosÈ, takÏe som dostal
len tri a pol mesiaca. 

A kde ste si odpykávali trest?
V Bratislave. Robil som v Cvernov-

ke, kde som vykladal uhlie a podobné
práce, neskôr v BEZ-ke na Raãianskom
m˘te. Do roboty sme chodievali v sku-
pinách po 20 – 30 ºudí. S nami väzen-
sk˘ dozorca. Tí bachari, ão boli
zvonku, boli veºmi dobrí, cítili s nami.
Jeden z nich sa volal Zlat˘ a aj zlat˘
bol. Dovolil nám odísÈ k holiãovi, ãi
prijaÈ náv‰tevu. Keì mal noãnú sluÏbu
posielali po Àom do väzenia listy s od-
kazmi zaisten˘m,  aby  vedeli, ão majú
rozprávaÈ. Naraz len ho nebolo. Dostal
‰tyri a pol roka. 

Po skonãení väzby  vám uÏ ne-
napadlo emigrovaÈ?

âoby nie. Aj som povedal otcovi,
Ïe keì mi nekúpi motorku znovu
uteãiem. A otec mi ju kúpil. 

Otec bol Ïivnostník?
Obchodník. Vozil prasatá z Mora-

vy.   Z v˘chodu tri aÏ ‰tyritisíc svíÀ
roãne. My sme celú Bratislavu zásobo-
vali mäsom. 

V ‰tyridsiatom ôsmom vám to
zobrali?

Znárodnili, vtedy otec zaniesol do
banky 27 miliónov korún, ale v‰etko
prepadlo ‰tátu. Raz mi kamarát Paºo
Studeniã hovorí, poãúvaj, otec mi po-
vedal, Ïe si bol zavret˘. A nechcel by si
ísÈ za hranice? Hovorím, chcel, ão by
som nechcel. A on na to, veãer pôjde-
me do Rakúska. Za päÈ minút sme
tam. Veãer sme sa skutoãne vybrali do
Rakúska, ale niekto ho zradil a zaistili
ho. On ãasto chodieval do Rakúska,
dokonca na zábavy. E‰tebákom pove-
dal,  Ïe nepôjde predsa takto, Ïe sa
chce ísÈ domov prezliecÈ. LenÏe oni
mali v izbe vchod do pivnice odkiaº sa
dostal k susedom a okienkom im u‰iel.
Pritom jeden bachar ãakal v kuchyni,

NÁŠ ROZHOVOR
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Zarábali na väzňoch

Milan âech Foto Anton Malack˘

Na zaãiatku 90. rokov sa Milan âech zúãastÀoval aj podujatí mimo Pezin-
ka. Na snímke tretí sprava na konferencii o 14. marci 1939 v Bratislave.

Foto archív
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druh˘ pred  domom  a jeho nikde.
Potom e‰te dlho prevádzal ºudí cez
hranice. Ja som sa vrátil domov.

Vám sa niã nestalo?
Myslel som si, Ïe niã, ale keì som

dostal povolávací rozkaz nastúpiÈ na
základnú vojenskú sluÏbu ukázalo sa,
Ïe to nie je obyãajná vojna, ale PTP. Do
PTP zaradili v‰etk˘ch, ão sme boli
odsúdení, teda aj Slimáka a ·irokého.
Narukovali sme do Komárna. Bol som
vyuãen˘ mäsiar, dali ma do kuchyne.
Janko Patka z Pezinka bol cukrár, tieÏ
ho dali do kuchyne. Godoviã pekár, do
kuchyne.  Do tohto tábora priviedli aj
partizána, generála JoÏka Brunovské-
ho, hokejistov, ktorí chceli emigrovaÈ...
také boli móresy. Bol si kulack˘ syn,
pôjde‰ do PTP. Ani nevedel, za ão.
Róbert Benca napríklad  bol veºk˘
odborník na vinárstvo, mali 2,5 ha zá-
hradu.  Hovorí mi, i‰iel som sa do Jab-
lonového op˘taÈ richtára, za ão mám
ísÈ do PTP. A on sa ma p˘ta, a vy ste
kto? No reku vidíte, dali ste mi posu-
dok, Ïe som kulack˘ syn. To boli také
ãasy. Keì sa vám niekto znepáãil...

Koºko vás tam bolo?
Strãili nás do t˘ch star˘ch kata-

komb. V jednom prápore bolo 800 aÏ
900 ºudí. Rozdelili nás do dvoch prá-
porov, ãíslo 53 a 54. Na Petra Pavla
ma v‰ak odvelili do Tatier, do Novej
Polianky.  Stalo sa, Ïe sme ãakali
náv‰tevu. Mali prísÈ chlapci z Mokra-

de. Na dva dni. Medzi nimi aj Godoviã,
Patka, ·irok˘ a Slimák. Ale nedo‰li.
Pri‰lo ich 80, ale moji kamaráti medzi
nimi neboli. P˘tal som sa vojaka  Vojt-
ka,  preão nepri‰li. A on mi hovorí, a ty
nevie‰ ão sa stalo? Veì ich zavreli. 

Preão?
Raz sa ma títo chlapci p˘tali, ãi by

som i‰iel za hranice. A ja som im pove-
dal, pre Boha, ão ste blázni, rok ste na
vojne a uÏ rozm˘‰ºate o úteku? A t˘m
som s nimi skonãil. Oni sa totiÏ chceli
cez hranice prestrieºaÈ.  Akciu mal
pripraviÈ Brunovsk˘   v Pezinku. Bol ci-
vil, ale mal zbrane. Mali ísÈ najskôr do

RuÏomberka kde bol kameÀolom Biela
skala a tam väznili JoÏka Brunovského.
Odsúdili ho na 14,5 roka. Îe prepadnú
láger a ho vyslobodia. Tam bol aj Pi‰ta
Krajãík so Ïenou. Ona robila v Slovako-
farme a pripravovala im lieky.  TakÏe ja
som sa s nimi rozi‰iel, len naraz som
bol odvelen˘ do Serede. No onedlho
ma vrátili späÈ.

A s nimi ão sa stalo?
Zaistili 150 ºudí, mnohí sa popriz-

návali, Ruda Rybánskeho odsúdili na
18 rokov, 16 si nechali v PTP. 

Ako dlho ste boli v PTP?
TridsaÈdeväÈ mesiacov.  V Pezinku

u môjho kamaráta b˘val kapitán JoÏko
·ut˘. ZnámosÈ s ním sa mi veºmi zi‰la.
Keì sa mu vydávala sestra a Ïenil brat,
zohnal som mu 150 litrov vína. Neza-
budol na to a e‰te keì som bol zavre-
t˘, nosil odkazy mamke. Aj som jej
hovoril, nech nechodí, lebo ho zavrú.
Nedal si povedaÈ. Nebál sa. Nenávidel
komunistov a bol by ich aj strieºal. 

A vy ste si ão mysleli o komu-
nistoch?

Keby boli robili to, ão som ja vÏdy
tvrdil a povedali, komu sa nepáãi,
môÏe odísÈ, keby neboli prenasledova-
li cirkev, poviem vám, dodnes u nás
vládne komunizmus. Lebo by ho v Eu-
rópe neboli vykynoÏili. Mali povedaÈ:
Chce‰ ísÈ za hranice? Dobre ale 10 ro-
kov sa nesmie‰ vrátiÈ. KaÏd˘ by si  bol
rozmyslel, ãi by odi‰iel, lebo ão, keì sa
tam nebude maÈ dobre? 

(Dokonãenie v budúcom ãísle)

NÁŠ ROZHOVOR
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Na Ïivotné jubileá svojich ãlenov v pezinskej poboãke PV ZPKO nezabú-
dajú. Milan âech na obr. prv˘ sprava. Foto archív

Spomienka na silvestrovské posedenie. Milan âech v prvom rade
Foto archív
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Korene kÀaza a národovca Mikulá‰a Fitta pochádzajú
z hornooravského mesteãka Trstená.  Tu sa narodil pred 100
rokmi, 8.decembra 1913. Pochádzal z chudobnej rodiny,
z ktorej vy‰li dvaja kÀazi. Rodina si zachovávala kresÈanské
hodnoty a väã‰inou z tak˘ch rodín sa rodia statoãní ºudia
pre Boha a národ. Po skonãení základnej ‰koly a gymnázia
v roku 1931 sa prihlásil do kÀazského seminára  v Spi‰skej
Kapitule, kde prijímali iba  prvotriednych Ïiakov.  KÀazskú
vysviacku prijal 29. júna 1936 z rúk spi‰ského diecézneho
biskupa Jána Vojta‰‰áka.

Kaplánské roky
Jeho prvá kaplanská cesta viedla do Spi‰ského Podhra-

dia. Po troch rokoch do  Tvrdo‰ína a e‰te v tom istom roku
bol preloÏen˘ do Hladovky. Zaãiatky jeho kÀazskej ãinnosti
boli poznaãené vypuknutím druhej svetovej vojny. V rokoch
1942 aÏ 1943 si splnil  roãnú základnú vojenskú sluÏbu.
Z vojny otuÏen˘ a zocelen˘ správal sa tak, aby pred Bohom
a slovensk˘m národom vÏdy obstál.  Oprel sa o tú ãasÈ náro-
da, ktorá sa svojmu slovenskému pôvodu neodrodila. Od
roku 1943 pôsobil v Hladovke uÏ ako správca farnosti a to
aÏ do apríla 1953. V tomto roku sa stal správcom farnosti
v Ludrovej,  kde ho 30.decembra 1953 zatkli. 

Prenasledovaný a väznený
Vykon‰truovan˘ proces pod najhrub‰ím  psychick˘m

a fyzick˘m nátlakom sa konal na krajskom súde v Îiline od
14. do 20. mája 1954. Súd nespravodlivo odsúdil pre trestn˘
ãin velezrady skupinu katolíckych intelektuálov, ktorí praco-
vali v laickom apo‰toláte:  MUDr. Vladimíra Sterculu na  9
rokov väzenia, akademického maliara Ladislava Záborského
na  7 rokov, MUDr. Jána Hlaváãa na 4 roky, kÀaza Mikulá‰a
Fitta  na 6 rokov, MUDr. Michala Kaãalubu  na 5 rokov
väzenia a prepadnutie majetku v prospech ‰tátu a stratu
obãianskych práv na obdobie 3 aÏ 5 rokov.  K tomu e‰te
museli uhradiÈ trovy súdneho konania. 

Îaloba prednesená prokurátorom obvinila Miku-
lá‰a Fitta z t˘chto trestn˘ch ãinov:

Pôsobenie v organizácii Rodina, ktorú zaloÏil chorvátsky
kÀaz jezuita Stjepan Tomislav Poglajen známy ako Kolako-
viã, ktor˘ utiekol na Slovensko pred nacistami v roku 1943.
Z jeho iniciatívy vznikla Ústredná Katolícka kancelária (ÚKK)
v Bratislave, ãasopis a vydavateºstvo Verbus v Ko‰iciach. Or-
ganizoval a viedol poãetné exercície,  predná‰ky a semináre.
Po oslobodení sa organizácia musela  stiahnuÈ do ilegality.
Jej ãlenovia boli nespravodlivo obvinení z toho, Ïe pod vede-
ním kÀazov Kolakoviãa, ·estáka, Krivého, Boteka, Nahálku
a in˘ch vstúpili do proti‰tátnej organizácie so zameraním
rozvrátenia republiky a získania ‰pionáÏnych správ pre Vati-
kán. Súdy vychádzali s niãím nepodloÏen˘ch dôkazov, Ïe
Katolícka  cirkev vedie ideologick˘ boj proti KSâ za úãelom
rozvrátiÈ ºudovodemokratické zriadenie. Mikulá‰a Fitta

okrem toho nespravodlivo obvinili z toho, Ïe keì pôsobil
v obci Hladovka na Hornej Orave, neusiloval sa pre obec
urobiÈ niã dobré a uÏitoãné. ëalej bol obvinen˘ z toho, Ïe sa
zúãastÀoval  alebo organizoval proti‰tátne schôdze,  chodil
do Poºska do Veºkej Lipnice za úãelom náv‰tevy na riadnu
priepustku, ktorú v‰ak zneuÏíval na schôdze tamoj‰ích cir-
kevn˘ch hodnostárov a kÀazov. Podºa obÏaloby sa u Alojza
VolÏinského  zúãastÀovali stretnutí i jezuiti z Krakova, kde sa
informovali o hospodárskych veciach v Poºsku, o ãom Fitta
následne  informoval pátra Jána Krivého a kÀaza ·tefana
Nahálku, ktorí sa  skr˘vali na fare v Hladovke pred bezpeã-
nostn˘mi orgánmi. Jeho povinnosÈou bolo oznámiÈ ·TB ich
úkryt, ão v‰ak obÏalovan˘ Fitta  neurobil. 

Nespravodliv˘ ‰esÈroãn˘ trest si odpykával vo viacer˘ch
väzniciach. V roku 1960 ho prepustili  z väzenia, ale do
pastorácie sa hneì vrátiÈ nesmel. Zamestnal sa ako cestár
v Trstenej.

Predčasná  smrť
Koncom roku 1960 nastúpil za kaplána do Ludrovej,

odkiaº bol v roku 1961 preloÏen˘ za administrátora do Lip-
tovského Trnovca a od 1. novembra 1965 bol menovan˘ za
administrátora do Hrboltovej pri RuÏomberku. Veriaci v Hr-
boltovej prijali nového kÀaza srdeãne a úctivo.   Popri svojich
pastoraãn˘ch povinnostiach sa staral  i o kostol a farskú bu-
dovu. Duch jeho osobnosti sa nezmazateºne zapísal do
mnoh˘ch s⁄dc veriacich. V dobrom si na neho spomína i je-
ho farník Mikulá‰ Kráº, ktorého pripravoval na kÀazské po-
volanie, ale primícií sa uÏ nedoÏil. Pán si ho povolal 9.júna
1972 v 59. roku Ïivota a 36. roku kÀazstva.  Pochovan˘ je
na cintoríne v Hrboltovej. 

Vladimír Kolada

ZAZNAMENALI SME
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Uplynulo 100 rokov od narodenia Mikuláša Fitta

Naši rodáci – trpitelia pre vieru

Mikulá‰ Fitt Foto archív
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V súãasnosti najmä v mienkotvor-
n˘ch médiách a v slovníku politikov sa
neustále objavujú  slová ako extrémiz-
mus, terorizmus, sloboda, demokra-
cia, ºudské práva atì. Podobne ako za
vlády komunistov slová kapitalizmus,
vykorisÈovanie, pracujúci ºud, socializ-
mus, komunizmus atì. Tak, ako
komunisti vyz˘vali bojovaÈ proti kapi-
talizmu, tak dnes nás vyz˘vajú bojo-
vaÈ proti extrémizmu. Tak ako pod
vládou komunistov bolo trestné snaÏiÈ
sa o nastolenie  kapitalizmu, tak
v dne‰nom zriadení jestvuje trestn˘
ãin pre extrémizmus. Extrémizmus má
teda predstavovaÈ zlo.

Toto slovo znamená podºa slovní-
ka cudzích slov  krajnosÈ, v˘strednosÈ,
prepiatosÈ. KrajnosÈ sa môÏe prejaviÈ
v dobrom i v zlom smere, ãlovek
môÏe byÈ krajne ãestn˘, obetav˘... Po-
dºa Biblie, ktorej autorita je nesporná
a iná, neÏ akú predstavujú politici ãi
novinári a im podobní tvorcovia verej-
nej mienky, môÏu byÈ extrémne zlé ãi-
ny voãi Bohu i ºuìom. Ak ide o Boha,
je to ‰esÈ hriechov proti Duchu Sväté-
mu: 1. OpováÏlivo sa spoliehaÈ na Bo-
Ïie milosrdenstvo;  2. ZúfaÈ napriek
BoÏiemu milosrdenstvu; 3. OdporovaÈ
zjavenej kresÈanskej pravde; 4. Závi-

dieÈ blíÏnemu BoÏiu milosÈ; 5.
ZatvrdzovaÈ si srdce proti spasiteºné-
mu napomenutiu; 6. Tvrdo‰ijne
zotrvávaÈ v nekajúcnosti.

Ohºadne ºudí sú to ‰tyri hriechy
nazvané donebavolajúcimi: 

1.VraÏda; 2. Homosexualita; 3.
SuÏovanie chudobn˘ch, vdov a sirôt;
4. ZadrÏanie alebo skracovanie zaslú-
Ïenej mzdy.

Zvlá‰È je ‰kodlivé, ak tento extré-
mizmus sa podporuje alebo presadzu-
je cez osoby so spoloãensk˘m
vplyvom, ako napríklad  zamestnan-
cov médií alebo politikov a potom ex-
trémistické konanie sa stáva spolo-
ãenskou normou. A tak deti sa hro-
madne vraÏdia uÏ pred narodením
a ºudsk˘ Ïivot v spoloãnosti s prevrá-
ten˘mi hodnotami má men‰iu hod-
notu ako Ïivot zvieraÈa. TotiÏ na
Slovensku je trestn˘m t˘ranie zviera-
Èa, ale nie uÏ t˘ranie a zabitie ãloveka
do niekoºko mesiacov po jeho poãatí.
A takáto pomätená spoloãnosÈ sa
chce naz˘vaÈ civilizovanou. Extrémiz-
mom je aj propagovanie a podporo-
vanie eutanázie, ktorá po jej uzáko-
není sa stáva hromadn˘m javom
a postihuje aj t˘ch, ktorí si ju neÏelajú,
ako je to  v Holandsku. Extrémizmom

je aj propagovanie a podpora útoãnej
vojny pod akoukoºvek zámienkou,
trebárs  ako  ‰írenie slobody a demo-
kracie alebo nevyhnutej prevencie. Za
posledn˘ch 15 rokov sa Slovensko
zúãastnilo troch  tak˘chto vojen.

Extrémizmom je aj snaha o pod-
poru homosexuality pod názvom re-
gistrované partnerstvo alebo manÏel-
stvo, dokonca s moÏnosÈou adopcie
detí homosexuálnymi pármi. Aj Slo-
vensko je v rámci EÚ vystavené tlaku
na presadenie  povinnej  demoralizá-
cie detí uÏ od najútlej‰ieho veku - 4
rokov.  Pod navonok  nevinn˘m a prí-
ÈaÏliv˘m názvom  sexuálna v˘chova sa
má dosiahnuÈ,  Ïe nenormálne je nor-
málne a normálne nenormálne.

Nevyplatenie mzdy za odvedenú
prácu sa stalo beÏn˘m javom, o spra-
vodlivom ocenení práce ani nehovo-
riac. V˘sledkom je rastúca chudoba,
bezdomovectvo dokonca aj rodín
s mal˘mi deÈmi, ãi osamel˘ch Ïien
s deÈmi.

Na Slovensku je teda extrémiz-
mus v zle veºmi roz‰íren˘. Podporujú
ho mnohí novinári i politici. Pred ich
extrémizmom sa spoloãnosÈ musí
chrániÈ.

Peter Bielik

(Dokonãenie z 9. strany)
„Nepozná dobre moc vikingsk˘ch in‰tinktov ten, kto si

myslí, Ïe anglicko-americk˘ kapitál ão len jeden krok ustúpi
pri svojom napredovaní k absolútnemu ovládnutiu sveta. (...)
Namiesto autoritatívneho socializmu presadzuje anglosask˘
miliardár súkromn˘ socializmus, dobroãinnosÈ vo veºkom
‰t˘le, kde  si e‰te raz s pôÏitkom vychutná svoju moc nad
prijímajúcim ºudom. (...) Je to postoj korzárov, ktorí pri sláv-
nostnej hostine na dobytom hrade hádÏu zajatcom zvy‰ky
jedla.“ „Socializmus je étos, nie hospodársky princíp.“
„Socializmus neznamená zo‰tátÀovanie, ãi uÏ vyvlastnením
alebo krádeÏou. Nie je to vôbec otázka nominálneho
vlastníctva, ale spôsob spravovania.“ 

Popri socializme tam nájdeme aj ìal‰ie prínosné úvahy,
ãi uÏ o náboÏenstve, cti, alebo o práve ako o povinnosti,
(„'ªudské práva' sú smie‰ne, pokiaº pod t˘m rozumieme
nechaÈ sa skaziÈ stranami. Je jediné ºudské právo: právo na

dobr˘ v˘kon vlády.“) V knihe o politike nemôÏe ch˘baÈ ani
nám tak dôverne známy súdruh Marx. Oproti socializmu,
ako ho chápe Spengler, je Marx len povrchná literatúra, kto-
rá sa vyÏíva v kritike a popieraní, no nemá Ïiadnu tvorivú
silu. Hneì v úvode pí‰e: „Marx so svojou teóriou patrí do
Anglicka, pretoÏe pri jeho chápaní triedneho boja predsta-
vuje práca iba tovar a nie povolanie alebo náplÀ Ïivota.“
„Aj Marxova morálka má anglick˘ pôvod. Marxizmus v kaÏ-
dej vete prezrádza, Ïe pochádza z teologického a nie politic-
kého spôsobu myslenia.“ Podºa Spenglera Marx iba uãí ro-
botníkov opovrhovaÈ prácou. A keìÏe vychádza z utajovanej
závisti, takÏe vidí iba povrch vecí, pokrivil obraz
hospodárskeho Ïivota na celé jedno storoãie. 

NuÏ a pre na‰u súãasnú situáciu vyberám na záver veºmi
pouãné slova: „CnosÈ porazen˘ch je trpezlivosÈ, nie
rezignácia.“

Ján Liteck˘ ·veda

KOMENTUJEME/KULTÚRA
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Nedopusťme extrémizmus

Spenglerov Zánik Západu
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Po dlhej a ÈaÏkej chorobe  5. de-
cembra 2013 v Banskej Bystrici zom-
rel vo veku 73 rokov  Slovák s veºk˘m
srdcom a bojovník za práva sloven-
ského národa Ing. Jozef Peter Dub-
níãek. Narodil sa 19. marca 1940
v Bratislave, kde preÏil cel˘ svoj Ïivot.
Vy‰tudoval Vysokú ‰kolu ekonomic-
kú. Ako sám s obºubou vravieval -
vlastnou húÏevnatosÈou sa vypraco-
val  od „uãÀa“ aÏ na jednu z riadia-
cich pozícií stavebnej spoloãnosti,
kde pracoval do svojho dôchodku.

UÏ ako dospievajúci  muÏ sa zau-
jímal o dejiny v‰eobecne, ale hlavne
o dejiny Slovákov a slovenského ná-
roda. Vo veku 25 rokov sa zaãal ak-
tívne zaujímaÈ o politické dianie
a v pohnut˘ch rokoch 1968 bol ãle-
nom Demokratickej strany, ktorá ne-
skôr niesla názov Strana slovenskej
obrody. Po prevrate v roku 1989 sa
stal e‰te viac aktívnym v politickom
dianí a v roku 1990 sa stal ãlenom
vlády. Bol vymenovan˘ za ministra
v˘stavby a stavebníctva.  

Ako jeden z prv˘ch slovensk˘ch
tzv. ponovembrov˘ch politikov otvá-
ral priestor na presadzovanie národ-
no-‰tátnych záujmov Slovákov. Ako
zápalist˘ reãník presviedãal politikov
o potrebe plnej rovnoprávnosti Slová-
kov ako slobodného a zvrchovaného
subjektu medzinárodného práva. 

Od roku 1991 bol aktívnym a v˘-
nimoãne iniciatívnym ãlenom
Spoloãnosti slovenskej inteligencie
KORENE a neskôr aj Stálej konfe-
rencie slovenskej inteligencie Slovakia
plus. Pravidelne sa  zúãastÀoval na
v‰etk˘ch odborn˘ch aj kultúrno-spo-
loãensk˘ch  aktivitách  t˘chto zdruÏe-
ní slovenskej národne uvedomelej
inteligencie.

Po skonãení politickej kariéry aÏ
do odchodu do ústrania sa venoval
práci pre Zväz protikomunistického
odboja (ZPKO) kde v rokoch 2001-
2003 zastával funkciu predsedu. Nes-
kôr sa venoval uÏ len rodine a bol za-
nieten˘m obdivovateºom krás sloven-
skej prírody. 

Jozef Peter Dubníãek bol ãestn˘
a rozhºaden˘ politik s vykry‰talizova-
n˘mi názormi a vyhranen˘m charak-
terom, vÏdy vern˘ svojmu národu,
ktor˘ bezv˘hradne miloval. Odi‰iel za
svojou manÏelkou v tichosti v kruhu
svojich najbliÏ‰ích.

(md)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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� 1. januára 1993 vo‰la do Ïivota Slo-
venská republika  ako nezávisl˘ samostatn˘
‰tát s úplnou a pôvodnou ‰tátnou suvereni-
tou. Hneì po vyhlásení ju uznalo 91 ‰tátov
a bola prijatá do OSN ako 180. ãlensk˘ ‰tát.

� 2. januára 1951 bol za tajného bisku-
pa na Slovensku vysväten˘ 27-roãn˘ jezuitsk˘
novokÀaz Pavol Hnilica. Vysvätil ho roÏÀavsk˘
biskup Dr. Róbert PoboÏn˘.

� 8. januára 1950 zomrel banskobystric-
k˘ biskup Andrej ·krábik.

� 18. januára 1939 sa v Bratislave kona-
lo prvé slávnostné zasadanie Slovenského
snemu.

� 20. januára 1928 vláda âeskosloven-
skej republiky schválila „Modus vivendi“,
dohodu medzi âSR a Svätou stolicou.

� 20. januára 1939 prezident republiky
Dr. Hácha, na návrh slovenského snemu,
vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej
predsedom sa stal dr. Jozef Tiso.

Garancia prepadu
RobiÈ si ilúzie a vzájomne si lichotiÈ v organizácií PV ZPKO ne-

prinesie úÏitok. Nemá to v˘znam, okrem vzájomného povzbude-
nia sa a mobilizácie síl do ìal‰ej existencie. Politickí väzni po
neÏnej revolúcii v novembri roku 1989 boli zdruÏení v jednej
organizácii - Konfederácii politick˘ch  väzÀov Slovenska.  Z no-
v˘ch politick˘ch strán v tom ãase malo ku KPVS, ako sa zdalo,
najbliÏ‰ie KDH.  Jeho predstavitelia sa vyjadrili, Ïe „politickí väzni
NIE SÚ politickou stranou, ani hnutím, preto nemôÏu byÈ zastú-
pení vo vládnych ‰truktúrach“! 

Naão tajiÈ skutoãnosÈ, Ïe roztrie‰tenie politick˘ch väzÀov na
dve organizácie, neprinieslo  po roku 1999  úºavu, ale polaritu.
Zhor‰ila sa komunikácia so ‰tátom, spoloãnosÈou, zneprehºadnili
sa vzÈahy. Hlasy ãlenov PV ZPKO z regiónov uchádzajúce sa o po-
moc zostávajú zo strany samospráv odignorované. Napokon tak
sa zdá, Ïe ani parlament a vláda nemajú porozumenie pre potre-
by politick˘ch väzÀov b˘valého reÏimu. Je to garancia prepadu,
ekonomická disproporcia v porovnaní s ostatn˘mi príspevkov˘mi
neziskov˘mi organizáciami na Slovensku. Alebo je to azda inak?
Je najvy‰‰í ãas s t˘m skutoãne nieão urobiÈ. 

Mikulá‰ Tóth

STALO SA V JANUÁRI

Odišiel Slovák s veľkým srdcom

Jozef Peter Dubníãek
Foto archív rodiny
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V januári 2014 sa doÏívajú v˘-
znamného Ïivotného jubilea títo
na‰i ãlenovia a priaznivci. Spomí-
name aj  na t˘ch,  ktorí sa tejto
slávnosti nedoÏili.

50 rokov
Hollá Mária, Nitra 7.1.1964

55 rokov
Gadu‰ Jozef, Levoãa 9.1.1959
Malack˘ ªubomír, Ing., CSc., Bratislava

10.1.1959
60 rokov

Meli‰ová ªudmila, Ko‰ecké Podhradie
10.1.1954

65 rokov
Sandtnerová Agnes, MUDr., Pezinok

1.1.1949
70 rokov

·afráneková Oºga, Udavské
12.1.1944

Marian Burík, Ilava 18.1.1944
75 rokov

Buãková Anna, Banská Bystrica
5.1.1939

81 rokov
Hric Ján, Banská Bystrica 31.1.1933

82 rokov
I‰tók Jozef, Ko‰ice 27.1.1932
Lauková Helena, Sv. Anton 7.1.1932
Masár Ivan, Trenãianska Teplá

6.1.1932
Danko Pavol, RuÏomberok

12.1.1932
Okál  Michal, Ing., RuÏomberok

19.1.1932
83 rokov

Pla‰tiaková Mária, Nitra
2.1.1931

84 rokov
DaÀová Mária, Topoºãany 27.1.1930
Surov˘ Ján, RuÏomberok 1.1.1930
Procházková Zuzana, Banská Bystrica

10.1.1930
Seme‰ Anton, Bratislava 30.1.1930

85 rokov
Korba Jozef, Hnilãík 19.1.1929
BaláÏ Milan, Trnava 14.1.1929
Tomá‰ková Franti‰ka, Záhorská Ves

14.1.1929
86 rokov

Jan‰ová Elena, Banská Bystrica
29.1.1928

Lavo Pavol, Nitra 13.1.1928
87 rokov

Molnárová Otília, Senec 29.1.1927
88 rokov

Stránska Otília, Trenãín 16.1.1926
89 rokov

Ataloviã Jozef, âerveník 1.1.1925
94 rokov

David Ján, Doln˘ Kubín 19.1.1920

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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✞ Vo veku 73 rokov, 5. decembra 2013, zomrel  b˘val˘ predseda ZPKO
Ing. Jozef DUBNÍâEK. Posledná rozlúãka sa konala 10. decembra  2013
v Banskej Bystrici.

✞ Vo veku 94 rokov, 14. decembra 2013,  zomrel v USA  po dlhej a ÈaÏkej
chorobe dlhoroãn˘ ãlen PV ZPKO Ladislav SCHVACHO. V päÈdesiatych ro-
koch pre‰iel peklom komunistick˘ch Ïalárov v Ilave, Leopoldove a Jáchymove.
V roku 1966 sa mu priam zázrakom podarilo odsÈahovaÈ sa za matkou do USA.
Usadil sa v mesteãku Ston Mautin neìaleko Atlanty. Tu aj po dlhej chorobe
zomrel.

✞ Vo veku 82 rokov, 10. októbra 2013, zomrel Anton SEâ, ãlen Regionál-
nej poboãky PV ZPKO v Humennom.

✞ Vo veku 83 rokov, 22. decembra 2013,  zomrel Ján GAÁL, dlhoroãn˘
ãlen Mestskej organizácie PV ZPKO v Bratislave. Posledná rozlúãka sa konala
30.decembra 2013 v obradnej sieni Martinského cintorína v Bratislave.

✞ Vo veku 78 rokov, 25. decembra 2013,  zomrel Ján MOSKAª, dlhoroã-
n˘ ãlen  Regionálnej poboãky PV ZPKO v Michalovciach. Posledná rozlúãka sa
konala 28. decembra 2013 na cintoríne v rodnej obci Trhovi‰te.

Pozostal˘m vyslovujeme úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SA

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO,

sympatizanti, priatelia. Na‰a
organizácia dlhodobo  zápasí
s ne‰tandardnou situáciou,
keì pripravuje plány svojej
ãinnosti bez krytia finanãn˘-
mi prostriedkami. Nedosta-
tok peÀazí  nás núti obrátiÈ sa
na Vás s v˘zvou o pomoc. 

Vydávanie Svedectva nie
je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotá-
cie, preto sa obraciame na
Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo
Va‰om okolí potenciálnych
sponzorov  ná‰ho ãasopisu.
Ak nebude vychádzaÈ, akoby
sme stratili nástroj prezentá-
cie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci  by sa tomu
aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa
nájdu podporovatelia ideá-
lov, za ktoré sme trpeli, a kto-
ré hodláme aj naìalej chrániÈ
a obhajovaÈ. 

Záujemcovia o pomoc pre
na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ
svoj príspevok na ãíslo  úãtu:
4000128109/3100, ‰pecifick˘
symbol: 1212, alebo sa kon-
taktujte  na tel. ãíslach  0905
737 790 a 0902 199 429.  

Darcom úprimne ìaku-
jeme. 

Vedenie PV ZPKO 
a ãasopisu Svedectvo

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

Tomík Anton, Bratislava 41 EUR
Tarnóczy Arpád, Nováky 50 EUR
Belica Franti‰ek, Bratislava 11 EUR
Rydlo Jozef, Bratislava 10 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie.
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