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Tomiška skončil v gulagu
UÏ v septembri 1944 do‰lo

k dovtedy nevídanému javu,
násilnému odvliekaniu slo-
vensk˘ch obãanov do ZSSR.
Nejestvovali o tom Ïiadne in-
formácie, príbuzní sa akurát
dozvedeli, Ïe boli odvleãení
do ZSSR. No nevedeli preão,
nevedeli kam, a uÏ vôbec nie,
ãi a kedy sa vrátia. Tí, ktorí
preÏili, a vrátili sa, nemohli
o svojich otrasn˘ch skúsenos-
tiach hovoriÈ. Rodiny t˘ch, ão
v ZSSR zahynuli, nedostali zo
strany ZSSR (resp. Ruska) Ïiad-
ne od‰kodné. Odvliekaní boli
príslu‰níci v‰etk˘ch vekov˘ch,
sociálnych i národnostn˘ch
skupín. Medzi nimi nájdeme
dokonca i úãastníkov protina-
cistického odboja. To bol aj
osud 19-roãného mladíka
Vladimíra Tomi‰ku. O jeho
osudoch, i o osudoch jeho
rodiny, sme sa zhovárali s je-
ho sestrou Evou Demkovou,
rod. Tomi‰kovou.

âo môÏete prezradiÈ o va‰ej
rodine?

Na‰i rodiãia pochádzali z Hlinska
v okrese Chrudim. Po národnostnej
stránke sme boli ãeskou, po konfe-
sionálnej stránke katolíckou rodinou.
Asi v roku 1931 sa rodiãia presÈaho-
vali do Bratislavy. Otvorili si obchod

s koÏu‰inami na dne‰nom námestí
SNP. Po roku 1939 to bolo námestie
Andreja Hlinku, v 50. rokoch zasa
Stalinovo námestie. V Bratislave
ostali aj po vzniku Slovenského ‰tátu,
nejak˘m spôsobom si vybavili v˘nim-
ku, získali aj ‰tátne obãianstvo SR. 

Pokraãovanie na 10. strane

V. Tomi‰ka s partizánmi v roku 1944. Foto archív
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KaÏd˘, ão i len spora-
dick˘ pozorovateº sú-

ãasného diania musí vidieÈ
mnoÏstvo javov, ktoré uka-
zujú, Ïe Cirkev je v dosÈ veº-
kej kríze. A nemusí to byÈ
iba naivn˘ postoj pápeÏa
Franti‰ka k obrovskému ne-
bezpeãenstvu hroziacemu
od nekontrolovaného obsa-
denia Európy imigrantmi,
nad ktor˘m ãoraz viac kato-
líckych oveãiek krúti hlavou.
Staãí sa pozrieÈ aj na situáciu

u nás, keì k niektor˘m nepriateºsk˘m aktom z ateistick˘ch
kruhov, rovnako ako k nenávistnej proticirkevnej propa-
gande prakticky v‰etk˘ch médií, huckan˘ch  aj star˘mi
komunistami, na‰i cirkevní predstavení ako keby nevedeli
zaujaÈ zásadov˘ postoj. âoho, alebo koho sa boja?
A môÏe to takto ísÈ ìalej? 

Netreba v‰ak byÈ príli‰ pesimistick˘ a skúsme sa na to
pozrieÈ pohºadom nádeje. Zaãnem citátom, ktor˘ je od fi-
lozofa na pápeÏskom stolci, Ïiaº, uÏ emeritného Benedikta
XVI. Je z jeho predná‰ky z roku 1969 Aká bude Cirkev
v roku 2000: „BudúcnosÈ Cirkvi môÏe vzísÈ a aj dnes
vzíde iba zo sily t˘ch, ktorí majú hlboké korene a Ïijú
z r˘dzej plnosti viery. Nevzíde od t˘ch, ktorí sa len
prispôsobujú danému okamihu.“ TakÏe aÏ také zúfalé
by som to  nevidel, pretoÏe poãet ºudí pevnej viery je e‰te
stále dosÈ vysok˘ na to, aby v blízkej dobe neklesol pod ne-
jaké kritické  minimum. A aj rozkladná ãinnosÈ KDH, zdá
sa, speje ku koncu. 

Treba byť ostražitý
Na druhej strane, situácia je na míle vzdialená od toho,

aby sme boli bezstarostní. Treba si najmä uvedomiÈ, Ïe Ïi-
jeme v historicky unikátnom ãase, keì je obrovská snaha
náboÏenstvo úplne vytlaãiÈ z ºudského Ïivota, ão e‰te nikdy
v histórii ºudstva nebolo. Nejakí ateisti sa na‰li v kaÏdej do-
be, ale vÏdy i‰lo len o úplne okrajov˘ extrémny jav, preto-
Ïe náboÏenstvo vÏdy patrilo k základn˘m pilierom kaÏdej
spoloãnosti. No v súãasnosti uÏ aj v Cirkvi pomaly kaÏd˘
druh˘ kÀaz objavuje v sebe reformátora, ão nie je len z ne-
dostatku pokory.  Ale aj z obyãajného ºudského podºahnu-
tia duchu ãias, v ktor˘ch sa myslí v takej tónine, akú udajú
tlaãové a reklamné agentúry. A modern˘ kresÈan, ako ho-
vorí Gómez Dávila, uÏ neprosí Boha o odpustenie, ale o to,

aby súhlasil s t˘m, Ïe hriech neexistuje. Neãudo, Ïe sa
potom nadmieru darí v‰elijak˘m ‰arlatánom, psychoanaly-
tikom ãi jasnovidcom, ktorí veãnú potrebu duchovného
Ïivota vo viere vypæÀajú vykon‰truovan˘m placebom so
záruãnou lehotou krat‰ou, neÏ má peãeÀov˘ syr. 

IbaÏe  toto nie je  hlavn˘ problém, a ani jeho zdroj, to
sú len následky. Zásadn˘ problém je v tom, Ïe proti ná-
boÏenstvu a ‰peciálne proti Katolíckej cirkvi, sa uÏ vy‰e 200
rokov vedie sústreden˘ boj na v‰etk˘ch mysliteºn˘ch aj ne-
mysliteºn˘ch frontoch. E‰te pred vojnou to vtipne vyjadril
Chesterton: „Niektorí naz˘vajú svoju nenávisÈ voãi
kresÈanstvu láskou ku v‰etk˘m náboÏenstvám.“ ËaÏ-
ko povedaÈ, ão je za t˘m v‰etk˘m – ãi fanatizmus obmed-
zen˘ch racionalistov, ãi tvrd˘ fundamentalizmus nejakej
inej viery. Nieão nám moÏno napovie pochybnosÈ, ãi pre
boj komunistov akoÏe za sociálne práva robotníkov, bol
práve ateizmus ten najdôleÏitej‰í a najnutnej‰í predpoklad.
Preão? âo ten má spoloãné so sociálnou solidaritou? Veì
práve viera je ãasto tá najposlednej‰ia útecha najväã‰ích
ne‰Èastníkov. A samotná Cirkev, ktorá uÏ dávno má za
sebou svoje renesanãné (sic!) excesy, je ten najlep‰í spoje-
nec v boji proti kaÏdej nespravodlivosti, a teda aj sociálnej. 

Nádej nám nevezmú
Potreba boja proti súãasn˘m podobám  skrivodlivosti

narastá kaÏd˘m dÀom. A ‰peciálne v ãasoch bankárskej
globalizácie. Mimochodom, sociálni demokrati sú tí, ktorí
uÏ od svojho vzniku robotníkov neustále vyuÏívajú len na
svoju pokrokársku propagandu a v súãasnosti práve oni
najviac okrádajú európskych robotníkov na nezmyselné so-
ciálne dávky pre pri‰elcov, ktorí tu nikdy nepreloÏili ani
slamku a ani ju preloÏiÈ nemienia. TakÏe moÏno aj preto
Cirkev zavadzia.  Nech sa ovládané stádo potáca vykore-
nené medzi Ïiarivo natret˘mi dut˘mi lákadlami a nezaãne
sa pozeraÈ na svet z duchovnej perspektívy. V˘sledok akti-
vity súãasn˘ch pokrokárov, v‰eobecn˘ rozklad morálky
a základn˘ch hodnôt, zaÏívame kaÏdodenne. Táto relativi-
zácia duchovna berie ºuìom aj poslednú pevnú pôdu pod
nohami. Najhor‰ie by v‰ak bolo ‰íriÈ beznádej. Veì nádej je
predsa jedna z troch hlavn˘ch cností a patrí k základom
kresÈanstva. A aj keì  sa e‰te stále toho optimistického
veºa nedeje, jeden historick˘ zákon, overen˘ tisícroãiami, je
na strane Cirkvi a veriacich – zákon kyvadla. Pevne veríme,
Ïe ãasom toto pochopia aj tí najvy‰‰í cirkevní predstavi-
telia, a to aj na Slovensku. 

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Máme odvážnych a múdrych pastierov?



Va‰a Excelencia,
so znepokojením sledujeme osudy

ná‰ho ãlena Antona âulena, ktorému
Arcidiecézny katechetick˘ úrad zru‰il
k 31. augustu 2016 katechetickú misiu
na v‰etk˘ch ‰kolách. Teda presne ako
za komunistick˘ch ãias bol existenãne
postihnut˘ za svoje názory a svoj ob-
ãiansky postoj. Táto skutoãnosÈ je o to
smutnej‰ia, Ïe ide o vzorného kresÈana
katolíka a otca piatich detí.

Na‰a organizácia zdruÏuje politic-
k˘ch väzÀov, ktorí sa za ãias ãervenej
totality  neváhali vzoprieÈ komunistic-
kému prenasledovaniu Cirkvi a národa
a tak udrÏiavaÈ nádej na slobodné dni.
Na páde tohto neºudského reÏimu
majú neod‰kriepiteºnú zásluhu aj cha-

rakterovo pevní ºudia a vzorní kresÈa-
nia ako Anton âulen. Îiaº, musíme
kon‰tatovaÈ, Ïe v ostatnom ãase
nastal ofenzívny nástup star˘ch síl
a obsadzujú v‰etky pozície, ktor˘ch sa
v roku 1989 zdanlivo vzdali. Vrátane
ich primitívneho slovníka a star˘ch
spôsobov, medzi ktoré patrí aj prena-
sledovanie slobodného myslenia a ná-
zoru, na ktoré podºa ústavy na‰ej
republiky má kaÏd˘ nárok. A kroky
Vá‰ho Arcidiecézneho katechetického
úradu ich iba podporujú. 

Na záver musíme s poºutovaním
kon‰tatovaÈ, Ïe k forme otvoreného
listu sme boli donútení preto, lebo na
na‰u ÏiadosÈ, zaslanú  Konferencii bis-
kupov Slovenska o podporu listu pre

predsedu NR SR, v ktorom sme  Ïiada-
li zohºadnenie zloãinov komunizmu
v uãebn˘ch osnovách, ste vôbec ne-
reagovali. Tak ako ste neboli ochotn˘
osobne sa stretnúÈ s Antonom âule-
nom, ktorému sa udiala veºká krivda.
Îeby sa vracali ãasy Pacem in terris?

KaÏdá doba má svoje nebezpe-
ãenstvá i spôsoby odvahy. Nechce sa
nám veriÈ, Ïeby sa odvaha nedostávala
ãlovekovi na Va‰om dôstojnom a hlav-
ne zodpovednom poste.

S hlbokou úctou a katolíckym
pozdravom Laudetur Jesus Christus!

Bratislava 22. septembra 2016

Ing. Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Profesorka Emília
Hrabovec je pobúrená
najnov‰ím ãíslom ãaso-
pisu PamäÈ národa,

ktor˘ vydáva Ústav pamäti národa.
Ako ãlenka redakãnej rady  poÏiadala
o uverejnenie jej kritického stanoviska
v budúcom ãísle ãasopisu.  

PamäÈ národa vychádza ‰tyrikrát
roãne. V personálnom obsadení ãaso-
pisu nastali zmeny, aké nie sú v ostat-
nom ãase v ÚPN niãím zvlá‰tnym. Iba-
Ïe nov˘m ‰éfredaktorom sa stal  Peter
Ju‰ãák, zdiskreditovan˘  kauzou domu
spisovateºov a redaktor Denníka N.
UÏ vo svojom prvom úvodníku sa pre-
javil ako neznal˘ historick˘ch súvislostí
nedávneho obdobia Slovenska. Jeho
oznaãenie prvej Slovenskej republiky
ako „fa‰istického Slovenského ‰tátu“
iste pote‰í historikov dosluhujúcich
z minulého reÏimu. Napokon hneì na
druhej strane obálky dostal priestor je-
den z nich, Du‰an Kováã. Je prejavom
cynizmu Kováãa, ak verejne kritizuje
vplyv ideológii na historickú vedu,
akoby s t˘mto fenoménom on nemal

niã spoloãné. Súãasn˘ etablisment si
na‰iel spôsob, ak˘m sa vyviniÈ z pre-
‰ºapov v minulosti. Médiá napríklad
komentovali vzdanie sa mandátu
poslanca NR SR  Daniela Lip‰ica ako
dobr˘ vklad do jeho politickej budúc-
nosti, ktorá nebude niãím zaÈaÏená.

Ako ºahko sa dá zbaviÈ zodpovednosti
za smrÈ ãloveka, ktorú spôsobil auto-
nehodou. NuÏ a Kováã v rokoch 1968
aÏ 1981 pracoval v Ústave dejín eu-
rópskych socialistick˘ch krajín SAV,
v rokoch 1981 aÏ 1998  v Historickom
ústave SAV, ktorému v rokoch 1990
aÏ 1998 aj predsedal. Dodnes sa SAV
nevysporiadala s historikmi zaÈaÏen˘-
mi komunistickou ideológiou a praÏ-
sk˘m dirigizmom. âo si majú politickí
väzni komunizmu myslieÈ o infiltrácii
tak˘chto ºudí do pamäÈov˘ch in‰titúcii
národa? 

Hoci sa historici ÚPN dopracovali
k jednoznaãnému v˘kladu reÏimu
prvej Slovenskej republiky, Ïe i‰lo
o autoritatívny reÏim, dokonca ani nie

jednej politickej strany, lebo pravdou
je, Ïe iba komunistická strana bola
v tom ãase vylúãená z politického Ïi-
vota, v ãasopise ÚPN ‰éfredaktor vo
svojom úvodníku hovorí  o politikoch
fa‰istického Slovenského ‰tátu. Zrejme
je aj autorom úvodného textu k anke-
te a v Àom zasa tvrdí, Ïe „dlh‰í ãas re-
gistrujeme úsilie budovaÈ pamätníky
protagonistom nacistického reÏimu
Slovenského ‰tátu...“ ·éfredaktor od-
borného ãasopisu na dejiny by sa ne-
mal aÏ tak m˘liÈ, Ïe raz oznaãí reÏim
Slovenského ‰tátu za fa‰istick˘,  druh˘
raz za nacistick˘. UÏ ch˘ba iba ozna-
ãenie  klérofa‰istick˘ a môÏeme vrátiÈ
kalendár najmenej o 27 rokov späÈ...

V ãasopise  PamäÈ národa  odrazu
dostávajú priestor historici, ochotní
pokraãovaÈ v znehodnocovaní sloven-
sk˘ch dejín a sú vyhadzovaní tí, ktorí
sa usilovali o ich oãistenie. Reakcia re-
dakãnej rady na kritické stanovisko
historiãky Hrabovcovej bude zrkadlom
stavu demokracie na Slovensku. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Koniec demokracie na Slovensku?

Otvorený list predsedovi Konferencie biskupov Slovenska a arcibiskupovi 
Bratislavskej arcidiecézy Mons. Stanislavovi Zvolenskému

Návrat Pacem in terris?



Kádrové zmeny v Ústave pamäti národa sa
v ostatn˘ch dÀoch dotkli aj historika PhDr. Martina
Lacka, PhD.  Medzi ãlenmi na‰ej organizácie to vyvo-
lalo veºkú odozvu. Niektorí sa písomne obracajú na
predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja KrajÀáka, iní
navrhujú odvolanie Martina Lacka rie‰iÈ osobn˘m

kontaktom s ÚPN (RO PV ZPKO v Ko‰iciach). Nitrian-
ska regionálna  organizácia tieÏ vyjadruje nespokoj-
nosÈ so zmenami v Ústave, ktoré evidentne hamujú
slobodn˘ v˘skum. Kriticky sa k ãinnosti Ondreja Kraj-
Àáka vyjadruje b˘val˘ ãlen Správnej rady ÚPN a ãest-
n˘ predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy. 

Do redakcie sme dostali list
podpísaní ãlenmi regionálnej po-
boãky PV ZPKO v Îiari nad Hronom
a jej predsedníãkou Margitou Zi-
manovou. Adresujú ho predsedovi
Správnej rady Ústavu pamäti náro-
da Ondrejovi KrajÀákovi. List uve-
rejÀujeme v plnom znení:

„VáÏen˘ pán doktor Ondrej Kraj-
Àák, prijmite, prosím, ná‰ vrel˘ po-
zdrav. Osobne Vás poznáme ako sta-
toãného, zodpovedného ãloveka,
predstaviteºa ÚPN a príkladného kres-
Èanského obãana. S úctou si spomína-
me na Vá‰ho otecka. Vieme, Ïe ho vie-
dol BoÏí Duch pravdy, spravodlivosti
a lásky, keì verejne vyznal svoju vieru
a vernosÈ Cirkvi a v duchu tejto svojej
Ïivotnej zásady obetoval aj svoju slo-
bodu. Komunisti ho uväznili.

VáÏen˘ pán doktor, zdvorilo Vás
prosíme, aby ste skvelú vlastnosÈ
otcovskej odvahy prejavili aj Vy. Prosí-
me Vás o zru‰enie Vá‰ho rozhodnutia

o ukonãení pracovného pomeru Dr.
Martina Lacka s ÚPN.  Podºa ná‰ho ná-
zoru, rozpory medzi Vami dvoma  sú
osobného rázu. Treba ich prekonaÈ.
V záujme ÚPN i v záujme celo‰tátnej
slovenskej a kresÈanskej súdrÏnosti. 

JeÏi‰ Kristus nás k takému poãína-
niu naliehavo nabáda. Ako je v‰eobec-
ne známe, neprajníci, nepriatelia JeÏi‰a
Krista sa plánovite usilujú rozbiÈ du-
chovnú jednotu ná‰ho kresÈanského
spoloãenstva mnohostrann˘mi spô-
sobmi. Aj prostredníctvom médií. âas-
to im v tejto niãivej ãinnosti podvedo-
me  pomáhame aj my. Treba maÈ
ustaviãne na zreteli, Ïe Zl˘ Duch – Sa-
tan vedie odvek˘ boj za zniãenie
BoÏieho diela na celom svete. Sme
a chceme ÏiÈ ako kresÈania. 

Pán doktor, pokorne Vás prosíme,
a tieÏ doktora M. Lacka, o bratské
zmierenie. Takto sme aj my odpustili
komunistick˘m väzniteºom a niãiteºom
ná‰ho zdravia i rodinného Ïivota. Tak
sa denne modlíme Otãe ná‰...

S hlbokou úctou a vìakou za po-
rozumenie Vás pozdravujeme. Praje-
me Vám dobré zdravie a pokoj du‰e.
B˘valí politickí  väzni a ich rodinní
príslu‰níci.

Nedá mi, aby som sa nevyjadril k „hrdinstvu“
poslu‰nosti vedenia (vedúceho) ÚPN v kauze (aspoÀ
dúfam) ÚPN verzus Martin Lacko. Niekoºko rokov som
sledoval v Správnej rade ÚPN  „útrapy histórie“, hlavne
slovenskej  z pohºadu Slovákov.  Ako priamy svedok
dôvodov prepú‰Èania odborníkov z ÚPN, nemôÏem sa
s t˘m zmieriÈ. Najmä, ak tak robia  na‰i tieÏ „spolu-
obãania“,  pochopiteºne prisÈahovaní na územie
Slovenska, resp. vy‰tudovaní za polstoroãnej vlády
komunistov. 

SúvislosÈ s morálnou krízou Európy je ãitateºná. Bol
som pri ustanovovaní ÚPN v NR SR. Základom filozofie
zákona o ÚPN bolo, objektívne ozrejmiÈ udalosti

slovensk˘ch dejín. „Dejiny“ , ktoré v na‰ej vlasti platili,
písali v Budape‰ti (tie star‰ie) a tie od roku 1919 v Pra-
he. Aj vtedy boli pri tom „prispôsobilí“ obãania Sloven-
ska a za 30 strieborn˘ch sa pod tie kvázi dejiny podpi-
sovali. A tak je to, bohuÏiaº,  dodnes. 

Mám tak˘ pocit, Ïe v Ústave pamäti národa zosta-
nú len tí poslu‰ní a tí, ão nezniãia v˘sledky svojich ‰túdií
sú neÏiaduci. Znovu ste zaviedli v ÚPN kádrovú politiku
nomenklatúr. Pamätníkov udalosti ak˘mi sú politickí
väzni uÏ nepotrebujete. A  svoju vedeckosÈ uÏ nemáte s
k˘m konfrontovaÈ - oponentov ste uÏ vysídlili. 

Arpád Tarnóczy
ãestn˘ predseda PV ZPKO
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Kádrovanie v Ústave pamäti národa

Žiadosť o bratské zmierenie

PaedDr. Ondrej KrajÀák, PhD

Zostanú len poslušní? 



Prečo!?
Na internete som si preãítal ÈaÏko uveriteºnú

správu o okamÏitej v˘povedi z Ústavu pamäti národa
renomovaného historika Martina Lacka. Preão? Dô-
vod prepustenia pre hrubé poru‰enie pracovnej dis-
ciplíny je nehodnovern˘. Je tu in˘ dôvod. 

Martin Lacko mal odvahu  napísaÈ pravdu, podloÏenú
dokumentmi o Slovenskej republike (1939-1945), o SNP.
Veì kto po sebe zanechal prvé masové hroby na Sloven-
sku? Boli to partizáni. SklabiÀa, Sklené, Banská ·tiavnica,
kde partizáni zavraÏdili stovky nevinn˘ch ºudí. Kto bol za to
potrestan˘? Nikto! Preão sa o tom nepí‰e? 

Ministerstvo ‰kolstva nariadilo náv‰tevu koncentraãné-
ho tábora. Nemám niã proti tomu. Bol to do neba volajúci
zloãin. Ale preão nezavedieme Ïiakov do Leopoldova, Bo-
rov, Mírova, Ruzyne, kde trpeli a umierali desaÈtisíce nevin-
n˘ch ºudí? Stále sa hovorí o holokauste. Niekedy mám

dojem, Ïe Slovensko je zodpovedné za vyvraÏìovanie
Îidov. Veì v Osvienãime skonãili aj ãeskí, maìarskí Îidia,
ale to akoby sa nestalo. Preão sa nehovorí o deportácii kar-
patsk˘ch Nemcov? Veì tí mali na Slovensku zapustené
stároãné korene. Zanechali po sebe obrovské kultúrne
hodnoty (Spi‰, Levoãa, KeÏmarok, Kremnica, Banská ·tiav-
nica, Banská Bystrica, Horná Nitra). Obrali sme ich o v‰etko,
tisíce aj o Ïivot. Preão sa nehovorí, nepí‰e o tisícoch Slová-
kov boº‰evikmi násilne odvleãen˘ch do gulagov? Zrejme sa
to niekomu nehodí. Martin Lacko v‰ak nemlãal. Písal aj
o t˘chto zloãinoch a preto sa stal nepohodln˘. 

Ak˘m právom robí Îidovská náboÏenská obec perso-
nálnu politiku v ÚPN? âi ÚPN nie je svojprávny? Na‰a re-
gionálna organizácia PV ZPKO protestuje proti takémuto
hrubému poru‰eniu slobody slova, práva na slobodu
vedeckého bádania, na zavádzanie totalitn˘ch praktík.

Ing. Martin Hagara
Prievidza

Saleziánsky kÀaz don
Ján BeÀo SDB bol ãlenom
na‰ej organizácie v Îiari nad
Hronom.  Pietnej spomienky
24. septembra, pri príleÏitos-

ti desiateho v˘roãia jeho úmrtia,  som
sa zúãastnila so svojou rodinou v obci
Prestavlky neìaleko Îiaru nad Hronom,
kde je don BeÀo pochovan˘. Keì sme
pri‰li do obce pred kostol Najsvätej‰ej
trojice, bolo tam uÏ mnoho ºudí z celé-
ho Slovenska. Ale aj Poliaci a âesi. Pri‰li
aj mladé rodiny s deÈmi v koãíkoch.
Mohlo tam byÈ okolo 250 úãastníkov
vrátane saleziánov dona Bosca. 

Svätá om‰a sa zaãala o 10.30 hod.

Na pietnej spomienke sa zi‰lo ‰estnásÈ
kÀazov, vrátane saleziánov rádu don
Bosca, ktorí celebrovali sv. om‰u. Po jej
skonãení sa sprievod presunul na
miestny cintorín, k hrobu dona BeÀa,
kde zazneli príhovory saleziánov, mod-
litby a za na‰u organizáciu som poloÏila
na hrob kvety a zapálila svieãky. 

Pietna spomienka pokraãovala
v blízkom kultúrnom dome, kde jej
úãastníci zhliadli kultúrny program a film
o Ïivote dona BeÀa.  Diskusia o skvelom
a múdrom ãlovekovi pokraãovala pri
obãerstvení, ktoré pripravili organizátori
pietnej spomienky. 

Don Ján BeÀo patril medzi odváÏ-

nych spolubratov, ktor˘ aj v nepriazni-
v˘ch podmienkach vychovával mládeÏ
a mladé rodiny v kresÈanskom duchu.
Nedal sa zastra‰iÈ protináboÏensk˘m re-
Ïimom. Za jeho zásluÏnú prácu a odvahu
mu regionálna poboãka PV ZPKO v Îiari
nad Hronom 18. mája 2008 odhalila pa-
mätnú tabuºu, ktorá je in‰talovaná na
kostole Najsvätej‰ej trojice  v obci Pre-
stavlky. V‰etci prítomní reãníci vyzdvihli
zásluÏnú ãinnosÈ zosnulého pre duchov-
n˘ rozvoj na‰ej mládeÏe a mlad˘ch ro-
dín. Don Ján BeÀo sa riadil Ïivotn˘m kré-
dom:  „Láska  Kristova  nás  poh˘na.“
(2 Kor 5,14)

Margita Zimanová

Nepoddal sa režimu
Ján Augustín Beňo sa narodil 12. októbra 1921 ako tretie

zo šiestich detí v chudobnej veriacej roľníckej rodine v Pre-
stavlkoch v diecéze Banská Bystrica. Ako štrnásťročný odišiel
z rodiska študovať k saleziánom a hľadať si životné povola-
nie. Sám o tom hovorí: Moja neistota, čím chcem byť, presta-
la, keď som sa v roku 1941 stal saleziánom, no najmä po-
tom, keď som bol o desať rokov vysvätený za kňaza. Kňaz-
skú vysviacku som prijal vo vojenskom mundúre s čiernymi
výložkami, v ktorom som po štyridsiatich mesiacoch pocho-
doval s lopatou na pleci a „nadšene“ spieval s ostatnými:
„Teď již máme, co jsme chtěli...“ Pre veliteľov som bol asi
zaujímavý, lebo ma veľmi často prehliadali. Na niečo to bolo
dobré, mal som možnosť spoznať republiku a takmer všetky
jej vojenské lágre. Po návrate z vojny túto moju „zvdavosť“

ďalej nasycovali väznice na Slovensku a v Čechách. Všeličo
som poznal, no najviac vari ľudí vytrvalých i nestálych vo svo-
jom svetonázore.“

V roku 1968 nastúpil za kaplána do Jacoviec. Po roku ho
zbavili štátneho súhlasu a vyhodili z pastorácie.  V 70. ro-
koch mal na starosti formáciu saleziánskeho dorastu. O tých-
to rokoch hovorí: „Pracoval som skryto s mládežou, z ktorej
vzišli manželstvá, z nich rodiny a z nich zasa mládež.“

Salezián don Ján Augustín Beňo je všeobecne známa
osobnosť v cirkevnom prostredí na Slovenskua v strednej
a východnej Európe. Je zakladateľom hnutia Nazaret a se-
kulárneho inštitútu Betánia, ktorý napomáha rozvoju rodín,
zisťovanie a ochranu povolaní, najmä kňazských a ich
všestrannú prípravu na pastoráciu rodín. Taktiež aj tvorbu
a šírenie komunikačných prostriedkov ako pomôcok evanje-
lizácie a katechizácie v rodinách.
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Spomienka po desiatich rokoch



Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda  sa zúãastnil
pietnej spomienky venovanej 65. v˘roãiu zaistenia
dvanástich ‰tudentov trebi‰ovského Gymnázia, ktorá
sa konala 23. septembra v Trebi‰ove. V budúcom

ãísle sa k podujatiu vrátime. Na snímke v strede ·te-
fan Tomko, jedin˘ Ïijúci z väzÀov v spoloãnosti Jána
Liteckého ·vedu a ·tefana Nováka.

Foto archív

Tohto roku uplynulo 174 rokov
od zaloÏenia Kongregácie Milosrd-
n˘ch sestier sv. Vincenta a 66 ro-
kov od  likvidácie Ïensk˘ch klá‰to-
rov vo Vrícku. Pri tejto príleÏitosti
som bol sestriãkami pozvan˘ na
spomienkové podujatie. Za komu-
nizmu som spolu s bohoslovcami
chodil do klá‰tora na brigády. Ten-
toraz som v mene PV ZPKO  pred-
niesol  príspevok:

„Drahé ctihodné sestriãky, váÏení
cirkevní a svetskí predstavení, váÏení
hostia.

Na tomto posvätnom mieste si pri-
pomíname 66. v˘roãie ne‰etrného
rozhodnutia komunistickej moci - zli-
kvidovaÈ rehoºné domy Kongregácie
Milosrdn˘ch sestier sv. Vincenta.
V dÀoch likvidácie mala spoloãnosÈ
214 ãleniek v 15 domoch. V RuÏom-
berku, Bánovciach nad Bebravou, Îa-
bokrekoch nad Nitrou, Humennom,
Pavlovciach nad Uhom, Tekovsk˘ch
LuÏanoch, Banskej ·tiavnici, Uhrovci,
Bratislave, Komárne, Trstenej, RoÏÀa-
ve, Brezne, Rimavskej Sobote a v Levi-
ciach. Sestry - satmárky boli depor-

tované do klá‰tora v RoÏÀave, ktor˘
mal funkciu koncentraãného tábora.
Z tábora boli sestry prevezené na prá-
ce o‰etrovateliek do Slatinky a do to-
várne Varnsdorf v âechách, kde pra-
covali v ÈaÏk˘ch  podmienkach spolu
s ostatn˘mi sestrami zo 16 rádov. Spo-
lu tam bolo sústreden˘ch 600 sestier,
ktor˘m bola pridelená ÈaÏká a pri tom
hluãná práca pri strojoch - priasÈ
priadzu. Niektoré sestry boli zadelené
na prácu v sociálnych ústavoch
a v poºnohospodárstve.

Likvidácia Ïensk˘ch klá‰torov pod
názvom Akcia R – rehoºníãky,  bola
uskutoãnená 28. – 31. augusta 1950.
Na tejto akcii  sa v˘znamnou mierou
podieºali zloÏky ·tB. Celkovo bolo
sústreden˘ch 1962 rehoºníãok a vy-
prázdnen˘ch 137 klá‰torov. 

Jednoduch˘ názov - akcia R, ale
koºko sa za t˘m písmenkom skr˘valo
strachu, neistoty, utrpenia a bolesti re-
hoºn˘ch sestier. Vyhnali vás z vlastn˘ch
domovov. Zniãili a zdevastovali vám
budovy. Obsadili vás v noci ako zloãin-
cov a vy ste mali v rukách iba jedinú
zbraÀ -  svät˘ ruÏenec. S ním ste bojo-

vali a preÏívali vá‰ ‰ºachetn˘ Ïivot. Zni-
ãili vám kniÏnice, rozkradli mnohé
vzácne rukopisy, tlaãoviny, obrazy ale
i nábytok. Najbolestnej‰ie v‰ak boli
strastiplné osudy neistoty tisícok rehoº-
níãok, ale i noviciek, ão s nimi bude.
Niektoré ste skonãili vo väzení, po vy-
kon‰truovan˘ch neºudsk˘ch súdnych
procesoch. Chceli vás zlomiÈ, naz˘vali
vás nepriateºmi ‰tátu, agentmi a ‰pión-
mi Vatikánu, ale vy ste túto tyraniu vy-
drÏali. Ostali ste verné svojmu Majstro-
vi JeÏi‰ovi Kristovi. âerpali ste z Jeho
Evanjelia a Duch BoÏí formoval va‰e
svedomie, ktoré vás presvedãovalo
o pravde. Svojimi postojmi ste vydávali
svedectvo o pravde aj budúcim gene-
ráciám. KaÏd˘ deÀ ste sa prebúdzali
s novou nádejou preÏitia – plniÈ BoÏiu
vôºu. Za toto svedectvo vá‰ho statoã-
ného Ïivota vám Politickí väzni Zväzu
protikomunistického odboja - III odboj
vyslovujú úctu a obdiv.

Va‰a statoãnosÈ  a odvaha je prí-
kladom pre budúce generácie.“

Juraj Vrábel 
ãlen redakãnej rady Svedectva
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Vyprázdnili 137 kláštorov



V minulom ãísle Svedectva
sme uverejnili list ministrovi ‰kol-
stva Petrovi Plavãanovi, v ktorom
na‰a organizácia  PV ZPKO Ïiadala
o vydanie dodatku k vzdelávacie-
mu programu, ktor˘ by zahrnoval
aj náv‰tevy pamätn˘ch miest na
zloãiny komunistického reÏimu.
Reakciu ministerstva, podpísanú
generálnym riaditeºom Ing. Ma-
rianom Galanom, uverejÀujeme
v plnom znení:

„Na základe Vá‰ho návrhu, ktor˘
ste adresovali ministrovi ‰kolstva, vedy,
v˘skumu a ‰portu Slovenskej republiky
vo veci vydania ìal‰ieho dodatku
k ‰tátnym vzdelávacím programom
pre gymnáziá, stredné ‰koly a konzer-
vatóriá t˘kajúceho sa odporúãania
realizovaÈ náv‰tevy pamätn˘ch miest
na zloãiny komunistického reÏimu,
zaujímame nasledovné stanovisko. 

Zastávame názor, Ïe pozornosÈ
téme zloãinov komunistického reÏimu
sa v dostatoãnej miere venuje v ak-
tuálnej uãebnici Dejepis pre 3. roãník

gymnázií a stredn˘ch ‰kôl v kapitole
Slovensko v komunistickom âeskoslo-
vensku. V uãebnici dejepisu je daná
tematika rozpracovaná v rámci sloven-
sk˘ch dejín na vy‰e 30 stranách (autor
R. Letz) a doplnená na ìal‰ích stra-
nách v kontextoch v‰eobecn˘ch (sve-
tov˘ch) dejín (autorka M. Tonková).
Predmetnej téme sa venujú aj ìal‰ie
publikácie, napr. Zloãiny komunizmu
na Slovensku 1948-1989 (1,2). Teda
v ‰tátnych vzdelávacích dokumentoch
a uãebn˘ch materiáloch je problemati-
ke venovaná náleÏitá pozornosÈ. Ak sa
poãas besied so Ïiakmi preukazujú ve-
domostné i postojové nedostatky, je
to skôr problém procedurálny (meto-
dick˘) v prostredí príslu‰nej ‰koly. 

Dodatok ã. 1 k ‰tátnym vzdeláva-
cím programom pre gymnáziá, stred-
né odborné ‰koly a konzervatóriá vo
forme odporúãaní treba chápaÈ ako
pomoc a in‰piráciu pre uãiteºov.

Je v plnej kompetencii uãiteºa, aby
zváÏil, prostredníctvom ktor˘ch príkla-
dov, napr. aj z regionálnej histórie,
bude formovaÈ u Ïiakov tolerantné,

a nie nezná‰anlivé, intolerantné preja-
vy správania.

V súvislosti s Va‰im návrhom kon-
‰tatujeme, Ïe tematika zloãinov ko-
munistického reÏimu je zakompono-
vaná ako v i inovovan˘ch ‰tátnych
vzdelávacích programoch pre gymná-
ziá, stredné odborné ‰koly (v ich v˘ko-
novej a obsahovej ãasti), tak aj v mate-
riálnych didaktick˘ch prostriedkoch
(uãebnice, metodiky a iné publikácie).
·tátny pedagogick˘ ústav k danej té-
me pripraví aktualizáciu v podobe me-
todického odporúãania pre uãiteºov,
napr. náv‰tevy miest pripomínajúcich
zloãiny politick˘ch reÏimov: Leopol-
dov, Ilava, Justiãn˘ palác v Bratislave,
„kárny“ klá‰tor v Pezinku, sústreìova-
cie klá‰tory v Hronskom BeÀadiku,
·a‰tíne, Jasove, Podolínci, Sklenom
a pod., ktor˘ bude zverejnen˘ na we-
bovej stránke ·tátneho pedagogické-
ho ústavu. RealizovaÈ odporúãané ná-
v‰tevy je v kompetencii kaÏdej ‰koly.“

Ing. Marian Galan
generálny riaditeº

Nezabúdajú
na Dezidera
Greguša

Pri jeho hrobe v Lu-
Ïiankach si ãlenovia re-
gionálnej poboãky PV
ZPKO v Nitre pripomenu-
li tretie v˘roãie smrti b˘-
valého predsedu RO PV
ZPKO v Nitre. PoloÏením
kytice, zapálením  svie-
ãok a tichou modlitbou
sa poklonili jeho pamiat-
ke. AlÏbeta Loudová, Bo-
humil Louda, Agátka
Fi‰er, Janka Vere‰ová,
Eva Sopóciová, Lacko So-
lár a Marta Drozdová
spomínali na svojho
predsedu  a zhodli sa, Ïe
im veºmi ch˘ba. 

(al)

Putovali do
Šaštína

âlenovia a funkcionári regionál-
nej poboãky PV ZPKO Senica-Skalica
si zorganizovali púÈ do ·a‰tína a 23.
júna ju aj absolvovali. Zúãastnili sa na
poboÏnosti v Bazilike Sedembolest-
nej Panny Márie a urobili si prehliad-
ku chrámu i klá‰tora. Poãas slávnost-
ného obedu prediskutovali aktuálny
stav v poboãke i pomery na politickej
scéne. Duchovne posilnení a pek-
n˘m prostredím oãarení sa rozi‰li do
svojich domovov.    

Bernardína Spru‰anská
predsedníãka poboãky
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IsteÏe treba byÈ jednoznaãn˘ a ne-
podliehaÈ módnym trendom a nátla-
kov˘m akciám. Bezpochyby si treba
váÏiÈ svoje tradície, svoj národ a svo-
jich predkov. Prikazuje nám to uÏ
desatoro, keì odporúãa ctiÈ si svojho
otca a matku.

Keì pozorne ãítame históriu JeÏi‰a
Krista, je nám z jeho príbehu jasné, Ïe
miloval a uprednostÀoval svoj národ.
Napriek tomu ho tí e‰te pravej‰í náro-
dovci odviedli na popravisko. Videl som
to uÏ na príbehu Slovenskej národnej
strany, Ïe slovne vyjadrovali lásku k ná-
rodu, ale kultúra a vzdelanie im zìale-
ka toºko nehovorili, ako fleky a prachy.
Obávam sa, aby to s teraj‰ími národov-
cami nedopadlo podobne.

·íria sa teraz jednoznaãné názory,
Ïe Západ a kresÈanstvo sú zlé a Slova-
nia a ich pohanské tradície sú dobré.
Cel˘ Ïivot sa snaÏím o to, aby u nás ne-
fungovalo ãierno - biele videnie, ale
aby sme chápali, Ïe svet je pestrofareb-
n˘, samozrejme, nie podºa ideológie
LGBTI. Keì sú v‰etci západniari zlí
a v‰etci v˘chodniari dobrí, preão si

najviac ‰kody a trápenia spôsobujú tí
pau‰álne dobrí Slovania sami medzi se-
bou? A preão sa úcta k ãloveku a k ce-
ne ºudskej individuality takmer lineárne
zniÏuje od Západu na V˘chod? UÏ Gor-
kij, âechov a Dostojevskij pí‰u o ruskej
Ïestokosti, teda krutosti. A najrafinova-
nej‰ie muãenie vyna‰li e‰te v˘chodnej-
‰ie, v dávnej a ìalekej âíne.

Rehoºu jezuitov zaloÏil  sv. Ignác
z Loyoly. A práve jezuiti sa snaÏili
nad‰ene preniesÈ kresÈanské hodnoty
smerom na V˘chod. Vìaka na‰ej zá-
padnej individuálnosti a rozhádanosti
sa to príli‰ nepodarilo. MoÏno ten ãas
teraz prichádza. Cesty BoÏie sú naozaj
nevyspytateºné a je moÏné, Ïe aj ten is-
lam nás svojou sebaúctou a nad‰en˘m
odhodlaním povzbudí k tomu, aby sme
si zaãali konkrétne váÏiÈ na‰e reálne
hodnoty. Len aby na to nasledovníci
Mohameda zase nedoplatili...

Aj na katolíckom tróne máme te-
raz jezuitu, netradiãného a bojovného
otca Franti‰ka. Neraz som uÏ vo svojich
úvahách spomenul, Ïe veºkí ºudia
vrhajú veºké tiene. Je pre katolíka ÈaÏké

a nevìaãné kritizovaÈ pápeÏa, ale ne-
môÏeme ani ospravedlÀovaÈ a chváliÈ
také jeho tvrdenia a konania, ktoré by
sme vyãítali aj obyãajnému kresÈanovi.
Za chvíºu by potom smrdela celá ryba.

Je ist˘ zásadn˘ a Ïivotn˘ problém,
ktor˘ platí nielen v kresÈanskej, ale aj
v celosvetovej ekuméne. Aby sme boli
naozajstní humanisti, musíme nielen
pochopiÈ, ale aj zaÏiÈ, Ïe ºudia sú ºudia
a nie veci, ktoré majú slúÏiÈ k tomu,
aby sa naplnili na‰e idealizované a ob-
ãas aj hlúpe predstavy. Ak sme túto zá-
kladnú pravdu aj pochopili, nemôÏeme
ju chcieÈ násilne presadzovaÈ, lebo tak
vstúpime znova do rovnakého h... ,
ktoré nám ten Otec lÏi neustále hádÏe
pod nohy.

Tak˘mto spôsobom nás tieto
naozaj reálne, nevymyslené a doslova
satanské poku‰enia vedú k tomu, Ïe sa
cítime byÈ dobr˘mi pastiermi, priãom sa
nebadane a nevyhnutne stávame
hlúpymi a e‰te k tomu aj zl˘mi oveã-
kami, respektíve baranmi, aby sme
urobili zadosÈ aj rodovej rovnosti. 

Vlado Gregor

Po páde socializmu sa  v b˘valom
âesko-slovensku zaãali rozpadávaÈ aj
národné podniky.  Ako v˘robné podni-
ky v minulom reÏime  podporovali ne-
v˘robné organizácie zdruÏené v Ná-
rodnom fronte. V‰etci boli napojení na
‰tátny rozpoãet. Do roku 1989 sa kaÏ-
dá ãinnosÈ v ‰táte diala pod vedením
komunistickej strany. Generácia mla-
d˘ch ºudí, naroden˘ch po roku 1989,
o tom nevie takmer niã. 

Po roku 1989 sa z komunistov
stali prví kapitalisti, demokrati, ktorí
v rokoch 1948-1955 znárodÀovali
súkromné vlastníctvo v˘robn˘ch
prostriedkov a po roku 1989 v‰etko
znárodnené, teda  uÏ ‰tátne, znovu
privatizovali. Tak ako do roku 1989
ovládali ‰tátny rozpoãet, tak ho

ovládajú dodnes. A uvoºÀujú finanãné
prostriedky pre svojich prívrÏencov. 

Komunistickí kapitalisti v zastúpení
svojich príbuzn˘ch, b˘val˘ch  príslu‰ní-
kov ·tB, ãasto a skryto presúvajú
finanãné prostriedky pre ich novodobé
‰truktúry. Iste nie na podporu svedkov
z doby totality, kam  patria aj politickí
väzni komunizmu na Slovensku. V˘ra-
zy ako znárodÀovanie, kolektivizácia,
ºudové milície, ·tátna bezpeãnosÈ, po-
hraniãná stráÏ, Ïelezná opona, august
1968, Var‰avská zmluva, normalizácia,
súbor opatrení na zdokonalenie pláno-
vitého hospodárstva, prestavba, ale uÏ
aj spomenuté národné podniky, ‰tátny
plán a podobne sú pre generáciu
narodenú po roku 1989 neznáme.

Je ich viac, ão nepoznajú aká bola

náboÏenská nesloboda. Pojmy cirkevní
tajomníci, ‰tátny súhlas pre pastoráciu
kÀazov v cirkvách, cenzúra tlaãe
a kníh, obmedzovanie a sledovanie
pohybu osôb, politická nesloboda,
zákaz zhromaÏìovania okrem ‰tátom
urãen˘ch a povolen˘ch manifestácií,
presadzovanie ‰tátnej ideológie
marxizmu-leninizmu, proletársky inter-
nacionalizmus, RVHP a iné uÏ poznajú
vari len historici. 

KieÏby sa tieto skutoãnosti uÏ viac
neopakovali a generácia, ktorá ostane
po nás, aby ich nezaÏila. IbaÏe to
neznamená, Ïe by sa o tom nemalo
hovoriÈ a písaÈ, nielen v rámci histórie,
ale aj ako prevencia do budúcnosti.
Aby sa totalitná  minulosÈ neopakovala
v inej podobe. Mikulá‰ Tóth

ÚVAHA
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Aké ešte musíme zažiť zlo,
aby to s nami aspoň trochu hlo?

Neznáme nedávne pojmy 



UÏ na sklonku leta sa u nás spoloãensk˘,
kultúrny a politick˘ Ïivot zdramatizuje
i oprávnene zahustí. Koncentrácia ‰tátnych
sviatkov a pamätn˘ch dní je v tomto období
tieÏ nezvyãajne veºká a tradiãne sa prezentu-
je zápas i v˘klad o ne, neraz veºmi protireãivo
i tendenãne. Hoci v niektor˘ch liberálnych

denníkoch a t˘Ïdenníkoch sa prekvapujúco objavujú priam
ódy na spravodajskú reláciu veãern˘ch televíznych novín
v RTVS, niektoré zásadné a pravidelne sa opakujúce
nedostatky a dramaturgické pre‰ºapy v programovej nevy-
váÏenosti verejnoprávneho média, od ktorého Slovensko
najviac a oprávnene oãakáva, si takmer nikto nev‰íma. 

Po olympijsk˘ch hrách v Riu, ktoré na cel˘ august
obsadili nielen druh˘ program RTVS,  ihneì po 21. auguste
vyplnila vysielanie  âeská televízia rozsiahlym viachodino-
v˘m blokom spomienok a dokumentov na okupáciu tzv.
bratsk˘mi a nielen susedsk˘mi krajinami Var‰avského paktu
v roku 1968. Slovenská verejnoprávna televízia i viackanálo-
v˘ rozhlas v‰ak tragickú udalosÈ takmer absolútne zamlãali.
V tomto roku totiÏ neuviedla ani jedin˘ zásadn˘ program!
Je to neodpustiteºné programové zlyhanie meneÏmentu.
Naopak v RTVS ihneì zaãali s poriadne o‰úchan˘m seriá-
lom Povstalecká história a zaplavili  divákov  desiatkami pro-
gramov o SNP... Navrhol som im, aby urobili aspoÀ jednu
kvalitnú a objektívnu diskusiu k seriálu, veì v Bobovej a Let-
trichovej interpretácii hlavn˘m kódom je dávno prekonan˘
husákovsko-plevzovsk˘ v˘klad Povstania, ktor˘ bol ne-
prijateºn˘ uÏ pre môjho menovca Jozefa Jablonického za
normalizácie. On upozornil, Ïe obãiansky odboj a revolta
„regulárnej“ slovenskej armády, ktorá mohla pretrvaÈ len
vìaka prvej SR,  iste v mnohom tieÏ veºmi problematická,
boli oveºa dôleÏitej‰ie, ako koncepcia partizánov a komu-
nistov, dokonca aÏ s „polo‰ialenou“ ideou pripojiÈ sa
k ZSSR ako „sovietske Slovensko“. 

Umlčiavaní historici
ëal‰ia generácia historikov, nielen exilov˘ch, ale aj

poãetne mlad˘ch z okruhu Martina Lacka, upozorÀovala
takmer v desiatke konferencií a zborníkov serióznym archív-
nym v˘skumom na oveºa komplexnej‰í obraz tohto obdo-
bia. Pritom obnaÏili  aj obrovské a zamlãiavané obete na na-
‰om území. Dokázali, Ïe bolo vypálen˘ch aÏ 105 obcí a ma-
sov˘ch hrobov i m⁄tvych z oboch strán bolo oveºa viac.
Poukázali na  nezmyselné a tragické bombardovanie „od
spojencov“ Bratislavy, Nitry, Pre‰ova, Nov˘ch Zámkov
a Komjatíc.  Zmapovali zajat˘ch vojakov, ktor˘ch boli tisíce
a skonãili doposiaº „anonymne“ nielen v nemeck˘ch kon-
centraãn˘ch táboroch, kde nikto ich medzi obete nerátal.
Ale tieÏ v sibírskych gulagoch, kam ich „oslobodzujúca“
âervená armáda, uniesla. Zväã‰a nevinn˘ch, z ktor˘ch sa
tisíce nevrátili. 

Iné mocenské a „vedecké“ elity sa pokú‰ajú tento
oveºa vecnej‰í a realistick˘ v˘klad zamlãiavaÈ a dokonca

niektor˘ch historikov aj znovu ostrakizovaÈ a vyhadzovaÈ
z práce... MoÏno aj preto, Ïe Lacko zrejme prv˘ zverejnil
‰ir‰ej verejnosti, Ïe bol pripraven˘ aj „vládny“ a oveºa lep‰í
variant prechodu k západn˘m a v˘chodn˘m spojencom,
ako heroizovan˘ „povstaleck˘“.  Podobn˘  rumunskému,
s oveºa men‰ím poãtom  obeti, ktor˘ sa v‰ak ani doma ani
medzinárodne neakceptoval. Mimochodom, koneãne do
obetí druhej svetovej vojny zaãali zaratávaÈ aj dvadsaÈtisíc
rumunsk˘ch vojakov, ktorí padli na na‰om území, ale stále
nikto nezaratáva aj slovenské obete z okupovaného územia
juÏného Slovenska. Kde do hortyovskej armády nahnali
vzdorujúcich na‰incov, aby ich tisíce anonymne zahynulo
kdesi na Done, podobne ako stovky na‰ich v ne‰Èastnom
a vynútenom spojenectve s nacistick˘m Nemeckom, ão
nezabránilo okupácii Slovenska aj s ich ustupujúcou a bru-
tálnou armádou v roku 1944. 

Protinárodná televízia
Îidovské obete vojnovej kataklizmy a dobovej ideológie

máme u nás i v Európe podrobne zrátané, kto v‰ak do nich
koneãne zaráta aj slovenské obete z okupovanej Vojvodiny,
ale i zo samotného územia dne‰ného Maìarska. O jednej
pilí‰skej obci nakrútili dokonca tamoj‰í Slováci mimoriadne
závaÏn˘ trojdielny dokument Kestúcka kronika. Ich obete
z obce drevorubaãov a baníkov, boli stra‰né. Napriek opa-
kovan˘m Ïiadostiam a prosbám tak závaÏn˘ film RTVS roky
neuviedla, ako mnohé iné a nielen prednedávnom priam
vulgárne odmietnut˘  historick˘ taliansko-poºsk˘ film k v˘-
roãiu víÈaznej bitky pod ViedÀou roku 1683 proti Osma-
nom. Aj keì  alternatívny film by sme mali nakrútiÈ aj my.
O obrovskej úlohe ná‰ho arcibiskupa Juraja Selepãéniho zo
Slepãian. MoÏno aj preto, Ïe mu Turci zavraÏdili oboch ro-
diãov a ako sirota bol hlavn˘m donorom i ideov˘m a diplo-
matick˘m motorom Sobieskeho v˘pravy, do ktorej sa spo-
ãiatku ani Poliakom veºmi nechcelo. Pritom nezamlãaÈ ani
druhú víÈaznú bitku pri ·túrove, Parkáne. Veì aÏ po nej  za-
ãali muslimskí Turci utekaÈ z ná‰ho územia i strednej Európy
a neskôr aj z Balkánu, zanechajúc v‰ak nevyãísliteºné ºudské
a materiálne ‰kody. 

Vo v˘poãte závaÏn˘ch dramaturgick˘ch i nekultúrnych
pre‰ºapov, nielen v RTVS, ale aj v ìal‰ích in‰titúciách, by
sme mohli dlho pokraãovaÈ. Zamlãanie a takmer úplné
obídenie DÀa ústavy,  najv˘znamnej‰ieho sviatku v in˘ch
civilizovan˘ch krajinách, na ktor˘ si v o‰iale z ná‰ho pred-
sedníctva v Rade EÚ dokonca nespomenula ani NR SR!
Zamlãanie o ãosi v˘znamnej‰ieho Povstania v roku 1848,
keì sme prv˘krát deklarovali svoju „neodvislosÈ“ a suvere-
nitu v Európe! E‰teÏe si aspoÀ v televíziách museli poãas
priameho prenosu z národnej púte v ·a‰tíne vypoãuÈ posol-
stvo arcibiskupa Bernarda Bobera  o brutálnych mediálnych
útokoch na kresÈanské hodnoty a rodinu a niãnerobenie
politikov a elít hoci  vymierame, vysÈahovávame sa a veºmi
zásadne ohrozujeme svoje budúce bytie!

Viliam Jablonický

KULTÚRA
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Nielen o televíznych prešľapoch



Pokraãovanie z 1. strany
Myslím, Ïe to bolo preto, Ïe tu

nebolo dosÈ odborníkov na koÏu‰iny.
Ale podrobnosti uÏ neviem. Za Slo-
venského ‰tátu sa ná‰mu obchodu
pomerne darilo. Pohroma pri‰la aÏ
v roku 1948. Komunisti obchod rodi-
ãom zhabali. Ako súkromní podnika-
telia sa stali pre reÏim „burÏujmi“
a takmer do smrti boli obaja diskrimi-
novaní. Matku dokonca nezákonne
väznili za tzv. vlastizradu. Otec sa ne-
mohol nikde zamestnaÈ a nakoniec
mu vymerali minimálny dôchodok. 

Z koºk˘ch súrodencov po-
chádzate?

Najstar‰ím bol brat Franti‰ek
(1923), potom Vladimír (1926) a na-
pokon ja, Eva (1935). Vlado ‰iel v ‰ºa-
pajách rodiãov, uãil sa za koÏu‰níka.
Bol to mimoriadne inteligentn˘
a ‰ikovn˘ mladík, aktívne ovládal tri
cudzie jazyky.

Ak˘ bol bratov postoj
k povstaniu, k partizánom?

MôÏem povedaÈ, Ïe sa priam
nadchol povstaním, partizánmi.
K jednej partizánskej skupine sa pri-
dal v Trenãianskych Tepliciach. Sa-
mozrejme, rodiãom to nemohol „ofi-
ciálne“ oznámiÈ, poslal im len ‰ifro-
van˘ text, v ktorom to naznaãil.
Odoslan˘ bol z Nitrianskeho Pravna.
Otcovi, ako „tretej osobe“ písal,
„aby bol tak láskav˘ a neprihlasoval
ho za uãÀa, lebo rodiãia ho nechcú
pustiÈ“. To bol signál, Ïe sa domov
nevráti, ostane v horách. Tú pohºad-
nicu si uchovávam dodnes. 

Kde konkrétne brat pôsobil?
Bol príslu‰níkom partizánskej bri-

gády Jána ÎiÏku, kde bol veliteºom
Teodor Pola. Jeho veliteºom bol neja-
k˘ Doln˘. Pri jednej bojovej akcii bol
aj zranen˘ a tak sa vo februári 1945
vrátil domov. Nikdy nezabudnem na
jeho slová, ktoré vtedy povedal ma-
me: „Nete‰te sa na Rusov! Nete‰te
sa na to, ão príde!“ Teda zo svojich
prvotn˘ch ilúzií, idealizmu, vytriez-
vel...

Na úãasÈ v povstaní mnohí
doplatili. Brat nebol postihnut˘?

Keì sa od partizánov vrátil, pri‰li

sa k nám domov vyhráÏaÈ dvaja gar-
disti, Ïe oni vedia, Ïe bol u partizá-
nov. Odkiaº sa to dozvedeli – neviem.
Rodiãia sa v‰ak potom s gardistami
„dohodli“. Brata vykúpili za dve ge-
lety masti. Vidíte, to je zaujímavé –
nechceli peniaze, lebo tie uÏ vtedy
strácali na hodnote, chceli masÈ. Na-
vy‰e, otec potom bratovi vybavil aj
písomné potvrdenie z PO HG o tom,
Ïe bol „preveren˘“. 

Ako preÏila rodina prechod
frontu?

Museli sme evakuovaÈ. Ja s ma-
mou sme ‰li ako prvé. Najskôr do
Pie‰Èan a potom do  Trenãianskych
Teplíc. V Pie‰Èanoch sme boli v hoteli

Eden. Majiteºovi Jozefovi KubáÀovi
sme museli platiÈ ÈaÏké peniaze. Brat
Vlado s otcom sa chceli dostaÈ za na-
mi. Z Bratislavy odi‰li 2. apríla 1945,
no v Trnave ich zachytil front, zadrÏa-
li ich sovietski vojaci. Dôvod sme sa
nikdy nedozvedeli. Otca vy‰etrovali
a drÏali  asi tri t˘Ïdne a potom ho
pustili. UÏ vtedy bol dosÈ star˘ a ÈaÏ-
ko chor˘. Brata v‰ak nepustili. Preão,
nevieme. Iba predpokladáme, Ïe ho
vyuÏívali na tlmoãenie, keìÏe vedel
dobre maìarsky, rusky i nemecky.
Asi 7. apríla 1945 ho potom vzali so
sebou ìalej na západ, na Moravu.
Posledn˘krát ho videli v âejkoviciach
pri Brne. 

Pátrali ste po Àom?
PátraÈ sme zaãali hneì po skon-

ãení vojny. Najprv sme sa obrátili na
slovensk˘ âerven˘ kríÏ. V roku 1946
nám z âK oznámili, Ïe po bratovi za-
ãali pátranie cez Moskovsk˘ ãerven˘
kríÏ. KeìÏe odpoveì neprichádzala,
obrátili sme sa na ministerstvo zahra-
niãn˘ch vecí. Po ôsmich rokoch sme
sa znovu obrátili na Moskovsk˘ ãer-
ven˘ kríÏ. Oficiálne bol brat veden˘
ako nezvestn˘. Niekedy v roku 1956
sa vrátil zo ZSSR ist˘ pán. Bál sa s na-
mi kontaktovaÈ priamo. Len cez jed-
nu na‰u známu nám dal echo, Ïe asi
v roku 1953 stretol v Taj‰ete, v Irkut-
skej oblasti, na Sibíri mladého muÏa,
ktor˘ mu povedal, Ïe je synom

NÁŠ ROZHOVOR
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Tomiška skončil v gulagu

Vladimír Tomi‰ka Foto archív

Obchod rodiny Tomi‰kovej v Bratislave. Foto archív



koÏu‰níka z Bratislavy
a márne sa usiluje spojiÈ
s rodinou. Matka hneì
spustila nov˘ kolotoã Ïia-
dostí na v‰etky moÏné
in‰titúcie, vrátane prezi-
denta republiky, aby sa
zaangaÏoval za jeho oslo-
bodenie a presun domov.
V roku 1957 nám âSâK
z Prahy oznámil, Ïe Vladi-
mír umrel v roku 1953
v zajateckom tábore 11.
júla 1946. Toto v‰ak napí-
sali len preto, aby mali od
nás pokoj, aby sme ich
viac neobÈaÏovali. Skrát-
ka, v‰etky snahy vypátraÈ
jeho osud boli za totality
neúspe‰né, ba povedala
by som, bezv˘sledné
a beznádejné. Bola to tak-
mer päÈdesiatroãná pátra-
cia kalvária, cez âerven˘
kríÏ, ministerstvá, prezi-
dentov, konzuláty. Odpo-
vede v‰ak boli neurãité aÏ odmietavé,
zväã‰a s odpoveìou, Ïe brat sa na
území ZSSR nenachádza. Pochopiteº-
ne, Ïe rodiãia od ‰tátu nedostali
Ïiadne od‰kodné ãi sociálne úºavy.

Ani poãas Gorbaãovovej vlá-
dy sa veci nepohli vpred?

Zmeny v ZSSR boli pre nás maliã-
kou nádejou. E‰te za perestrojky,
v roku 1988, som poÏiadala organi-

záciu Memorial v Moskve, ktorá sa
zaoberala pátraním po nezvestn˘ch
ºuìoch z vojny, o pomoc.  Stále som
dúfala, Ïe brat Ïije, len nemá moÏ-
nosÈ vrátiÈ sa domov. 

Kedy ste sa dozvedeli krutú
pravdu?

Rodiãia sa ju nedozvedeli vôbec.
Ja aÏ po páde reÏimu, v roku 1991.
Listom z 26. 2. 1991 mi b˘val˘ âes-

koslovensk˘ âerven˘ kríÏ
sprostredkoval informáciu
âerveného kríÏa z Moskvy,
kde sme sa koneãne dozve-
deli pravdu. Doslova nám
napísali: „S poºutovaním
Vám oznamujeme, Ïe pán
Tomi‰ka bol 9. 6. 1945 od-
súden˘ vojensk˘m súdom,
podºa § 58-6 ã. 1 UK RSFR
na najvy‰‰í trest. Rozhod-
nutím vojenského kolégia
Najvy‰‰ieho súdu ZSSR mu
bol trest zmenen˘ na 15
rokov pobytu v nápravno-
v˘chovnom pracovnom tá-
bore. 19. júla 1946 pán
Vladimír Tomi‰ka zomrel
v tábore NiÏno-Amurskij,
ktor˘ sa nachádza v Mol-
davskej SSR, obec PivaÀ,
Komsomoºsk˘ okres, Cha-
barovsk˘ kraj.“ Teda ako
dvadsaÈroãn˘. Hrob sa vraj
nezachoval...

Túto správu mi potom,
v roku 1992, potvrdilo aj veºvyslanec-
tvo âSFR v Moskve. Na poÏiadanie
ministerstva zahraniãn˘ch vecí Ruskej
federácie mi ambasáda zaslala aj
uznesenie generálnej prokuratúry
Ruskej federácie o jeho úplnej reha-
bilitácii, ako obete politick˘ch repre-
sií. TieÏ mi zaslali aj osobné doklady,
ktoré NKVD bratovi zhabalo pri
zatknutí. Martin Lacko

NÁŠ ROZHOVOR
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Dejiny 20. storoãia sú posiate tragick˘mi
osudmi nevinn˘ch obetí totalitn˘ch ideoló-

gií. Najviac ich  ide na vrub boº‰evického (komunis-
tického) systému. V prípade Slovenska sa jeho
pôsobenie zaãína v lete 1944 a to ãinnosÈou soviet-
skych partizánskych a bezpeãnostn˘ch formácií. UÏ
v septembri 1944 sa stretáme s násiln˘m odvlieka-
ním slovensk˘ch  obãanov na územie ZSSR. Civilné
obyvateºstvo bolo deportované do tzv. gulagov.
(Ide o pomenovanie z ru‰tiny, skratka znaãila
Hlavnú správu táborov, vo v‰eobecnosti systém tre-
staneck˘ch pracovn˘ch táborov, kam boli umiest-
Àované politicky neÏiadúce civilné osoby). Vojenské
osoby boli umiestÀované do táborov pre vojen-
sk˘ch zajatcov (GUVPI – Hlavná správa táborov pre
vojensk˘ch zajatcov a internovan˘ch). 

Podmienky v táboroch boli neporovnateºne hor-
‰ie, neÏ v ak˘ch boli ãeskí a slovenskí politickí väzni

a trestanci. MoÏno povedaÈ, Ïe v ZSSR i‰lo o in˘ ci-
vilizaãn˘ priestor. Zaobchádzanie s jednotlivcami
bolo vyslovene brutálne, neexistovali Ïiadne ob-
ãianske ani ºudské práva, in‰tancia, na ktorú by sa
bolo moÏné obrátiÈ. ÚmrtnosÈ bola enormná a ‰an-
ca utiecÈ nereálna. K˘m príbuzní politick˘ch väzÀov
v âesko-slovensku o svojich príbuzn˘ch spravidla
vedeli a mohli s nimi udrÏovaÈ ak˘-tak˘ kontakt,
v prípade odvleãen˘ch do ZSSR to bolo úplne inak.
Kedysi jednotná organizácia politick˘ch väzÀov –
KPVS – v polovici 90. rokov poãet odvleãen˘ch od-
hadovala na viac ako 25 tisíc osôb. NeujasnenosÈ
poãtu vypl˘va aj z toho, Ïe  aÏ do roku 1989 tento
problém oficiálne neexistoval, bol tabu. Príbuzní sa
informácií nevedeli domôcÈ, oficiálne mlãali aj ‰tát-
ne orgány, ktoré úzkostlivo dbali na to, aby zmien-
ky o probléme nevyzneli ako kritika ZSSR, ktor˘ bol
uÏ  v roku  1945 nekritizovateºn˘m. 

Získané alibi od POHG v Bratislave. Foto archív



Za 120 rokov sa u nás sedemkrát konali parlamentné voºby
v rokoch konãiacich ãíslom ãesÈ: 1896, 1906, 1946, 1976, 2006
a 2016. Odhliadnuc od komunistick˘ch rokoch 1976 a 1986,
ktoré boli len sãítaním dospel˘ch ºudí, ostatné priniesli vládnucej
garnitúre  nepríjemné prekvapenie a Slovákom dodali trocha  se-
bavedomia. V na‰om malom seriáli si priblíÏime prvé volebné  zá-
polenie z roku 1896, ktoré pre národ malo nesmierny v˘znam.    

Snemové voºby za úãasti aj neprivilegovaného obyvateºstva
boli súãasÈou politického Ïivota  uÏ od roku 1848. Prvé poznaãi-
li  revoluãné udalosti,  za Bachovho absolutizmu nasledovala
dlhá prestávka. Od zaãiatku ‰esÈdesiatych rokov sa konali pravi-
delne v trojroãn˘ch, od roku 1887 v ‰tvorroãn˘ch cykloch. Volili
sa len poslanci dolnej komory, hornú napæÀali knieÏatá, dediãní
grófi a baróni, predstavitelia recipovan˘ch cirkví a niektoré
osobnosti panovníkom  menované na doÏivotie. Uhorsko pode-
lili na vy‰e 400 volebn˘ch okresov a v nich sa spomedzi viace-
r˘ch kandidátov zvolil jeden  poslanec. V˘hodou bolo, Ïe  na
sneme zastupoval okres, ºudia  vedeli  kto je ich reprezentantom
a na koho v prípade potreby sa treba obrátiÈ a navy‰e, kaÏdo-
roãne mal povinnosÈ verejne skladaÈ úãty zo  svojej poslaneckej
práce. Niekedy miesto potlesku a volaniu na slávu musel ãeliÈ
zhnit˘m zemiakom a vajíãkam.  Voºba prebiehala  len  na jed-
nom mieste – v sídle okresu.  A tak voliãi  putovali na  miesto
voºby 30 i 40 kilometrov a potom dlhé hodiny museli ãakaÈ,
k˘m ich pustili k hlasovaniu. VoliÈ mohli len muÏi, ktorí mali
aspoÀ  20 rokov a spæÀali majetkov˘ alebo vzdelanostn˘ cenzus.
Volebn˘m právom preto  disponovalo len asi 6-7 % obyvateºst-
va, väã‰ina bola z aktívnej úãasti  vylúãená.   Voºby  boli verejné,
kaÏd˘  voliã  musel  pred komisiou nahlas povedaÈ, komu dáva
svoj hlas.  Za  podporu  národného alebo opoziãného kandidáta
stihla voliãov i celé obce pomsta vrchnosti.  V okrese Liptovsk˘
Mikulá‰, kde  roku 1905  zvolili Slováka Jána RuÏiaka, napoãítali
150 prípadov trestného alebo priestupkového stíhania proti jeho
voliãom. Niektorí  museli ujsÈ do Ameriky.  

Ľudovci na scéne
AÏ do konania  pamätn˘ch volieb roku 1896 si  vrchnosÈ

dokázala  presadiÈ  svojich.  Ale iba rok pred ich konaním  sa
objavil nov˘ politick˘ subjekt, Magyar néppart alebo Uhorská
ºudová strana, na Slovensku vystupujúca pod oznaãením ªudová
strana.  Dovtedy  opraty vlády  pevne drÏali v rukách maìarskí
pseudoliberáli, ktorí  sa e‰te roku 1875  zoskupili  do zlepenca
a dali si honosn˘ názov Slobodomyseºná strana. Pomocou
korupcie a volebn˘ch machinácii jej kandidáti s prevahou vyhrá-
vali. Ospalí a politicky nevyspelí slovenskí voliãi za víno, gulá‰,
cigaru a muziku, za horu sºubov, ale i zo strachu im  dávali svo-
je hlasy napriek tomu, Ïe liberáli ich nechali oÏobraãovaÈ Ïidov-
sk˘mi koncesionármi krãiem, nájomcami  páleníc a veºkostat-
kov, priekupníkmi, zmenkov˘mi podvodníkmi a ìal‰ími indiví-
duami. Tak ako strom nerastie do neba ani zdanlivo
neotrasiteºná moc liberálov  nebola veãná. V roku 1894 si v sne-
me presadili  prijatie sústavy cirkevno-politick˘ch zákonov, ktoré
sa dotkli toho, ão ná‰ ºud vo svojom srdci najhlb‰ie nosil a naj-
viac si ochraÀoval – jeho kresÈanskej viery.  Aj konzervatívna
aristokracia  sa postavila na odpor  a chcela skoncovaÈ s protiná-
boÏenskou politikou  slobodomyseºn˘ch  lokajov  veºkokapitálu.
A tak vznikla ªudová strana, prvá skutoãná opozícia. Jej agitátori

kritizovali nielen náboÏenskú, ale aj sociálnu a národnostnú po-
litiku vládnucej garnitúry. „Dajme kaÏdému, ão je jeho, nevy-
t˘kajme nikomu, Ïe miluje svoju materinskú reã, “ zdôraz-
Àoval na verejn˘ch zhromaÏdeniach jej predseda Ferdinand
Zichy. ªudová strana si získala podporu slovenského kato-
líckeho kléru a s jeho pomocou  aj poãetné slovenské zá-
stupy. Zaãala  vydávaÈ  t˘Ïdenník KresÈan v slovenãine,  spoãiat-
ku  písan˘ v národnom a sociálnom duchu.  Pred jesenn˘mi vo-
ºbami 1896 Slovenská národná strana oznámila, Ïe sa ich
nezúãastní, ale svojim sympatizantom odporuãila, aby dali hlasy
kandidátom ªudovej strany.  S jej programom ‰lo do volieb via-
cero slovensk˘ch osobností: Franko Veselovsk˘ kandidoval  v Se-
nici,  Július Markoviã v Novom Meste nad Váhom, Milo‰ ·tefa-
noviã v Kulpíne na Dolnej zemi, Jozef Burjan v Brezne, Jozef
Miãura v Bytãi, Jozef Juri‰ v Prievidzi. Ján âernoch, neskor‰í arci-
biskup a prímas sa pokúsil o zvolenie v âadci. Voºby sa niesli
v znamení násilností voãi voliãom i kandidátom ªudovej strany.

Druhý tatársky plen
Tieto voºby vo‰li do histórie pod oznaãením druh˘ tatársky

plen. VyÏiadali si viac ako 50 Ïivotov. Na Slovensko vláda nako-
mandovala asi 20 tisíc vojakov. Pod rôznymi zámienkami  komi-
sie  neuznali vy‰e 10 tisíc slovensk˘ch hlasov, ba cel˘m obciam
znemoÏnili hlasovaÈ.  V Dlhom Poli,  kde sa chystali voliÈ kandi-
dáta ªudovej strany, vyhlásili karanténu a dedinu na niekoºko
dní zablokovalo vojsko.  V Bánovciach liberáli  podpálili mesteã-
ko, len aby prekazili voºbu ºudáka.  V Polhore pri Brezne Ïandá-
ri zastrelili ‰tyroch  prívrÏencov slovenského kandidáta Jozefa
Buriana a viacer˘ch ÈaÏko zranili. Liberálni korte‰i ‰írili klamstvá,
Ïe ªudová strana je katolícka a zakáÏe evanjelickú cirkev a znovu
zavedie poddanstvo. 

Pri takomto terore uspeli len dvaja slovenskí kandidáti -
prievidzsk˘ kÀaz Jozef Juri‰ a Jozef Kubina  v okrese  Moravsk˘
sv. Ján. Opoziãná ªudová strana celkovo získala  17 mandátov,
z toho desaÈ na Slovensku.  Ale onedlho  ústretov˘ postoj voãi
národnostiam opustila a jej vodcovia sa  v národnostnej otázke
neveºmi lí‰ili od liberálov.  Napriek tomu ªudovej strane patrí
uznanie za národné prebudenie más. Dnes to v‰ak väã‰ina his-
torikov spochybÀuje a rovnako ako niekdaj‰í maìarskí pseudoli-
beráli ju naz˘vajú Katolíckou ºudovou stranou.  Svedok t˘ch ãias,
redaktor  PovaÏsk˘ch novín  Igor Hru‰ovsk˘ v‰ak objektívne priz-
nal jej zásluhy, keì roku 1902 napísal: „Akokoºvek posudzuje-
me a odsudzujeme teraj‰ie chovanie a vystupovanie ªudovej
strany, vyt˘kame odch˘lenie sa od prvotného programu a poli-
tické chameleónstvo, ale keì chceme byÈ spravodliv˘mi sudca-
mi, musíme uznaÈ, Ïe v‰etky  v˘dobytky – zo‰ikovanie sa kres-
Èanského obyvateºstva v samoobranu sú jej dielom, ovocím jej
úãinkovania. Ona zlomila v‰emohúcnosÈ a ozaj ba‰ovské pano-
vanie hornouhorsk˘ch stoliãn˘ch násilníkov, ona v‰tepila cit
ºudského sebavedomia a dôstojnosti do zotroãeného ºudu, kto-
r˘ dovtedy  bol nástrojom v rukách cudzopasníkov, ona vzkrie-
sila v dlhom spánku pohrúÏen˘ katolícky ºud slovensk˘, Ïe pre-
citol zo sna a hlási sa k svojim ºudsk˘m právam ako ãlen mohut-
nej kresÈanskej rodiny a vern˘ uhorsk˘ vlastenec, ale pritom
i ako povedom˘ Slovák“. Ivan Mrva

autor je historik
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Voľby v rokoch šesť (I.)



Povstanie, ktoré zasiahlo Slovensko
v období od augusta do októbra 1944,
so sebou prinieslo aj sériu perzekuã-
n˘ch opatrení, vrátane hrubého násilia
proti jednotlivcom i cel˘m etnick˘m,
profesijn˘m ãi spoloãensk˘m skupinám
obyvateºstva. Toho,  ktoré  v ponímaní
úãastníkov povstania stálo na opaãnej
strane. Tieto násilné prejavy sa obja-
vovali poãas povstania a následne aj
v ãinnosti partizánskych skupín pôso-
biacich v horách po jeho potlaãení. 

Jednou zo skupín, ktor˘m sa tieto
násilnosti nevyhli, boli katolícki kÀazi.
Povstalcami boli pau‰álne spájaní s reÏi-
mom Slovenskej republiky a v dôsledku
toho sa stávali terãom ‰ikanovania, ob-
medzovania osobnej slobody i fyzické-
ho násilia. V niektor˘ch prípadoch sa
ich utrpenie skonãilo aÏ násilnou smr-
Èou. V oblastiach ob˘van˘ch karpatsk˘-
mi Nemcami zas prenasledovanie
cirkevn˘ch ãiniteºov bolo prepojené aj
s nenávistn˘mi protinemeck˘mi ‰ovinis-
tick˘mi prejavmi. 

Vraždili a lúpili
Celkovo boli zdokumentované ‰tyri

vraÏdy katolíckych kÀazov partizánmi
poãas povstania a po jeho potlaãení.
Najznámej‰ou obeÈou bol 52-roãn˘ po-
slanec slovenského snemu Anton ·alát.
Jeho smrÈ bola vyvrcholením násilného
správania partizánov, ãlenov Veliãkovej
brigády Michala Golcbára a Franti‰ka
Molineka. Spolu s desiatimi ìal‰ími
osobami ho v noci zo 16. na 17. sep-
tembra 1944 zastrelili na moste v jeho
farnosti Hájnikoch (dnes súãasÈ Sliaãa).
Páchatelia boli motivovaní ziskom cen-
ností, o ktoré zavraÏden˘ch oberali.
Treba v‰ak dodaÈ, Ïe v tomto prípade
boli vrahovia nakoniec z Veliãkovho
rozhodnutia potrestaní smrÈou na tom
istom mieste, kde predt˘m sami
zabíjali.

ëal‰ie dva dramatické príbehy sa
odohrali na Liptove v prvej polovici sep-
tembra 1944. Sovietski partizáni 6. sep-
tembra 1944 muãili a napokon spolu
so skupinou ìal‰ích nemeck˘ch obyva-
teºov zavraÏdili farára v Liptovskom

Svätom Jáne (dne‰n˘ Liptovsk˘ Ján),
46-roãného Rudolfa Schedu. ëal‰ím
partizánmi zavraÏden˘m kÀazom bol
56-roãn˘ Martin Martinko z Liptovské-
ho Svätého Michala (dne‰n˘ Liptovsk˘
Michal). Najprv 8. septembra 1944
vtrhli partizáni do jeho fary a vyrabovali
ju. Farára vyviedli ku ‰kole pri kostole
a zabili ho niekoºk˘mi ranami. Motívom
mali byÈ Martinkove ºudácke postoje
poãas Slovenskej republiky. 

Násilnosti voãi kÀazom s fatálnymi
dôsledkami neobi‰li ani v˘chodné Slo-
vensko. UÏ v ãase po potlaãení povsta-
nia partizáni zavraÏdili 33-roãného fa-
rára v Lieskovci pri Humennom Jána
Nemca. Dlhodobo – uÏ od augusta
1944 – Nemca terorizovali príslu‰níci
jednotky âapajev. Trápenie vyvrcholilo
v noci zo 16. na 17. novembra 1944,
keì ho partizáni vyvliekli z fary a pri rie-
ke Oºke mu rozsekli lebku a strelili dve
rany do zátylku.

Iní kÀazi mali viac ‰Èastia a násilnej
smrti unikli, ostala im v‰ak spomienka
na cel˘ Ïivot. SpomeÀme aspoÀ niekto-
ré prípady z mnoh˘ch. Veºa nech˘balo
a k obetiam by sa zaradil 28-roãn˘ farár
zo Skleného Josef Pöss. Zranenému sa
mu podarilo vyhrabaÈ z masového hro-
bu po hromadnom vyvraÏìovaní oby-
vateºov nemeckej národnosti partizán-
mi 21. septembra 1944. ëal‰í kÀaz,

správca farnosti z Liptovsk˘ch Matia‰o-
viec Ján Bukna, si 16. decembra 1944
len so ‰Èastím zachránil svoj Ïivot pred
partizánmi a opustil dedinu. 

O čom sa nepíše
Prenasledovaniu sa nevyhli ani ìal‰í

kÀazi. Správcu farnosti Piargy (dne‰né
Kremnické Bane) Antona Prokeina par-
tizáni v septembri 1944 zadrÏiavali na
veliteºstve v Kremnici. Príãinou bolo, Ïe
predával svojim veriacim nemeck˘ ka-
tolícky t˘Ïdenník Kirchenblatt. Bansko-
bystrického chórového kaplána Kle-
menta Longauera väznili partizáni od
septembra do konca októbra 1944 na
hrade Slovenská ªupãa. Farára vo
Veºkom Poli Jozefa Madaya najskôr
partizáni v septembri 1944 obrali
o osobné veci, aÏ ho napokon 23. sep-
tembra 1944 odviedli na Ïandársku sta-
nicu a obvinili z ukr˘vania zbraní. Vo
väzení strávil niekoºko t˘ÏdÀov. 

Farára v Turanoch Jána Slivku
zadrÏali partizáni v septembri 1944
a zadrÏiavali preto, Ïe pôsobil medzi
slovensk˘mi robotníkmi v Nemecku.
Nakoniec sa mu podarilo uniknúÈ zo
‰koly v Sklabini, kde bol väznen˘. ·ika-
novanie musel podstúpiÈ aj administrá-
tor v Turãianskom Svätom Petri (dne‰n˘
Turãiansky Peter) ªudovít Maru‰ka. Par-
tizáni ho pod vplyvom alkoholu pred
Vianocami 1944 zbili a zastra‰ovali
zbraÀami.

Tieto udalosti boli roky buì úplne
zamlãiavané alebo prekrúcané, dodnes
sa o nich hovorí málo a pozornosti mé-
dií unikajú takmer úplne. Neraz sa ba-
gatelizujú ako akési ojedinelé v˘strelky
nezodpovedn˘ch jednotlivcov. V sku-
toãnosti boli jedn˘m z nevyhnutn˘ch
dôsledkov celkovej atmosféry vyvolanej
politick˘mi predstaviteºmi povstania.
Atmosféry hºadania nepriateºa, ão
mohlo maÈ rozliãnú podobu – v tomto
prípade i‰lo o príslu‰níkov Katolíckej
cirkvi, obyvateºov nemeckej národnosti
ãi ak˘chkoºvek zástancov my‰lienky slo-
venskej ‰tátnosti.

Ivan A. Petransk˘
autor je historik
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2. októbra 1952 v procese pred
·tátnym súdom v Ko‰iciach boli odsúde-
ní na trest smrti za „teroristickú ãinnosÈ
a ‰pionáÏ v prospech USA“ príslu‰níci
Bielej légie: Ján Re‰etka, Michal Mihok,
Bohumil Gruber a Dr. Bodnár na trest
smrti, Stanislav Hadaã na doÏivotn˘ Ïa-
lár, Ján Minárik na 25 rokov, Jozef LeÏák
na 18 rokov a M. Madej na 15 rokov
väzenia.

6. októbra 1938 podpredseda
HSªS Jozef Tiso pozval do Îiliny ãlenov
V˘konného v˘boru Hlinkovej slovenskej
ºudovej strany. K nim sa pripojili aj pred-
stavitelia v‰etk˘ch dôleÏitej‰ích politic-
k˘ch strán Slovenska a podpísali spoloã-
né Vyhlásenie o autonómii Slovenska
v rámci ãesko-slovenského ‰tátu.

6. októbra 1948 Národné zhro-
maÏdenie v Prahe vynieslo zákon na
ochranu ºudovodemokratickej republiky.
Tento zákon ã. 231/1948 a nariadenia,
ktoré sa k nemu pripájali, postupne
odstránili v‰etky pozostatky demokratic-
kého právneho poriadku v âesko-sloven-
skej republike.

9. októbra 1919 Andrej Hlinka sa
vrátil do RuÏomberka. V noci z 11. na
12. októbra ho ãeskí ãetníci odvliekli
z RuÏomberka na Moravu a bez súdne-
ho pokraãovania ho väznili najprv v Mí-
rove, potom v Brodku a nakoniec v Po-
dolí pri Prahe aÏ do 28. apríla 1920, keì
ho museli prepustiÈ, lebo bol zvolen˘ za
poslanca do praÏskej snemovne.

18. októbra 1918 T. G. Masaryk vy-
dal Washingtonskú deklaráciu (Vyhláse-
nie nezávislosti ãeskoslovenského náro-
da doãasnou vládou âeskoslovenska),
ktorou jeho „vláda“ vyhlásila samostat-

nosÈ ãesko-slovenského ‰tátu. âesko-
Slovensko teda formálne vzniklo v zahra-
niãí, bez akéhokoºvek prejavu súhlasu
obyvateºstva území, na ktoré si jeho tvor-
covia robili nároky.

21. októbra 1947 ãesko-slovenská
vláda v Prahe predloÏila návrh zákona
o stíhaní trestn˘ch ãinov proti ‰tátu. Zá-
kon mal odstrániÈ pochybnosÈ, ãi takéto
ãiny na Slovensku sa majú stíhaÈ podºa
zákona na ochranu republiky ã.
50/1923, alebo podºa zákona Slovenskej
republiky ã. 320/1940 Sl. z.

22. októbra 1997 na bratislavskom
cintoríne v RuÏinove sme sa rozlúãili so
zanieten˘m ãlovekom za práva sloven-
ského národa, podpredsedom KPVS,
JUDr. Valentom Michalíkom. 

23. októbra 1915 na spoloãnej
konferencii Slovenskej ligy a âeského
národného zdruÏenia v Clevelande uzav-
reli prvú dohodu o spolupráci americ-
k˘ch âechov a Slovákov, ktorá vo‰la do
dejín ako Clevelandská dohoda. âesk˘
návrh tejto dohody bol struãn˘ a jasn˘:

Program: 1. SamostatnosÈ tak âes-
ka, ako aj Slovenska. 2. Spojenie ãeské-
ho a slovenského národa vo federatív-
nom zväzku ‰tátov s úplnou národnou
autonómiou Slovenska, s vlastn˘m sne-
mom, s vlastnou ‰tátnou správou, úpl-
nou kultúrnou slobodou, teda aj s pln˘m
právom uÏívania slovenského jazyka,
s vlastnou finanãnou a politickou sprá-
vou, so ‰tátnym jazykom slovensk˘m.

25. októbra 1948 Vláda zriadila
Úrad pre veci cirkevné, na ktorého ãelo
postavila komunistického predáka A.
âepiãku. Jeho poverencom pre Sloven-
sko sa stal G. Husák.

26. október 1939 na slávnostnom
zasadaní Slovenského snemu jednomy-
seºne zvolili za prvého prezidenta Sloven-
skej republiky Dr. Jozefa Tisa, ktorému
hneì oznámili v˘sledok voºby. ZloÏením
Ústavou SR predpísanej prísahy bol uve-
den˘ do úradu.

26. októbra 1942 Spojené ‰táty
americké uznali Bene‰ovu „ãeskosloven-
skú vládu v zahraniãí“.

27. októbra 1907 maìarskí Ïan-
dári strieºali do zhromaÏdeného davu
veriacich, ktorí protestovali proti maìar-
sk˘m kÀazom vyslan˘m do ich obce
âernovej, aby vysvätili nov˘ kostol. Za-
vraÏdili 15 osôb a vy‰e 80 osôb zranili.
Obãania âernovej Ïiadali, aby kostol vy-
svätil ich rodák Andrej Hlinka, z ktorého
iniciatívy bol kostol postaven˘. Maìar-
ské súdy potom e‰te súdili 55 obyvate-
ºov âernovej a odsúdili 22 muÏov a 16
Ïien spolu na 36 rokov a 6 mesiacov
väzenia.

27. októbra 1945 americká vláda
vydala Dr. Jozefa Tisa a ìal‰ie slovenské
politické osobnosti vláde âesko-sloven-
skej republiky. E. Bene‰ vydal „pre-
zidentsk˘ dekrét“ ã. 137/1945 o trestaní
niektor˘ch previnení proti národnej cti
(tzv. mal˘ retribuãn˘ dekrét), o zaistení
nespoºahliv˘ch osôb a o osobitn˘ch
táboroch pre nútené práce.

27. októbra 1968 Národné zhro-
maÏdenie âSSR prijalo ústavn˘ zákon ã.
143/1968 o ãesko-slovenskej federácii.

Október 1893 minister osvety gróf
Albín Csáky vydal nariadenie, ktor˘m
rozkázal na mieste prepustiÈ zo sluÏby
v‰etk˘ch uãiteºov, ktorí nevedia po
maìarsky.

STALO SA

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

� Predseda  PV ZPKO  Ján Liteck˘ ·veda poskytol krát-
ky rozhovor televízii JOJ o obsahu a cieºoch listu zaslaného
ministrovi ‰kolstva Petrovi Plavãanovi. List, v ktorom sme
Ïiadali  roz‰íriÈ názornú v˘uku ‰tudentov aj o zloãiny ko-
munizmu bol uverejnen˘ v minulom ãísle Svedectva.

� Ministerke spravodlivosti Lucii ÎitÀanskej bol
12. septembra zaslan˘ ìal‰í zo série listov pre roz-
hodujúce ‰tátne in‰titúcie, v ktorom poÏadujeme
zriadiÈ dôstojné múzeum pre zloãiny komunistickej
totality, kam by mali smerovaÈ nielen ‰tátne náv‰te-

vy, ale hlavne ‰kolská mládeÏ. Aby na konkrétnom
mieste mohli sugestívne precítiÈ celú obludnosÈ
a zloãinnosÈ komunistického systému. V liste sme
ponúkli aj moÏnosÈ konzultácií a poskytnutia prak-
tick˘ch skúseností  na‰ich ãlenov, ktor˘m je táto
téma vlastná.

� Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda  sa zúãastnil
pietnej spomienky venovanej 65. v˘roãiu zaistenia dvaná-
stich ‰tudentov trebi‰ovského Gymnázia, ktorá sa konala
23. septembra v Trebi‰ove.
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✞ Vo veku 89 rokov, 29. augus-
ta 2016, zomrel Ondrej ZELINA, dl-
horoãn˘ ãlen Mestskej poboãky PV
ZPKO Bratislava-mesto. Posledná
rozlúãka sa konala 1. septembra
2016 na cintoríne v Párnici.

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

Rozália Tomãová, Klokoãov 5 EUR
Dagmar Matysová, Bratislava 6 EUR
Elena ·ebová, Bratislava 10 EUR
Franti‰ka ·ebová, Bratislava 10 EUR
RNDr. Roman Vadoviã, Bratislava 20 EUR
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
Ján Hric, Badín 10 EUR
Mário âergeÈ, Topoºãany 20 EUR
Dr. Jozef Rydlo, Bratislava 8 EUR
Ing. Daniel Kiaba, Nováky 50 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

� Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bra-
tislave na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od
9.00 hod. do 13. 00 hod. (r)

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sym-

patizanti, priatelia. Na‰a organizácia
dlhodobo  zápasí s ne‰tandardnou
situáciou, keì pripravuje plány svo-
jej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi
prostriedkami. Nedostatok peÀazí
nás núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou
o pomoc. Vydávanie Svedectva nie
je ìalej moÏné zabezpeãiÈ z pros-
triedkov ‰tátnej dotácie, preto sa
obraciame na Vás s prosbou, vyhºa-
daÈ vo Va‰om okolí potenciálnych
sponzorov  ná‰ho ãasopisu. Ak ne-
bude vychádzaÈ, akoby sme stratili
nástroj prezentácie vlastného jestvo-
vania. Azda neprajníci  by sa tomu
aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu
podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj na-
ìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujem-
covia o pomoc pre na‰e Svedectvo
môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo
úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012
8109, BIC: LUBASKBX, alebo sa
kontaktujte na tel. ãíslach 0905 737
790 a 0902 199 429. Darcom
úprimne ìakujeme. 

Vedenie PV ZPKO 
a ãasopisu Svedectvo

V októbri si pripomíname
v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto
na‰ich ãlenov a priaznivcov. Spo-
míname aj na t˘ch, ktorí sa tejto
slávnosti nedoÏili.

40 rokov
Ing. Patrik Vlãek, Zvolen 8.10.1976

50 rokov
Miroslav Záhora, Bziny 7.10.1966

60 rokov
Mária Patinová, Heºpa 24.10.1956

65 rokov
Katarína Gromanová, Trnava

7.10.1951

81 rokov
Zuzana Mathiová, Bratislava

6.10.1935
Michal Záhorsk˘, Bratislava

8.10.1935

82 rokov
·tefánia Lavová, Nitra 28.10.1934
Magdaléna ·pórerová, Bratislava

23.10.1934
Pavol Robota, Trenãianske Teplice

24.10.1934
Antónia Dudá‰ová, 
Dubnica nad Váhom 4.10.1934

83 rokov
Andrej ·i‰ulák, Bratislava 6.10.1933
Anna Petru‰ková, Jamník 24.10.1933
Emília NiÏÀanská, Vrbové 29.10.1933

84 rokov
·tefan Tomko, Michalovce 9.10.1932
Anna Palenãárová, Behárovce

11.10.1932
Mária Herodeková, Nitra 1.10.1932
Ferdinand Lasica, Bratislava 19.10.1932

85 rokov
MUIDr.Teodor Streicher, Bojnice

9.10.1931
Hedviga Olejníková, Popudinské 
Moãidºany 17.10.1931
Mgr. Franti‰ek Belica, 
Pezinok 15.10.1931

86 rokov
JUDr. Ing. Ján Kovaãovsk˘, ·enkvice

30.10.1930

88 rokov
Lívia Brhloviãová, Bratislava 3.10.1928

90 rokov
Jozef Adamík, Îilina 19.10.1926

92 rokov
Anna Polaãková, Bratislava 20.10.1924

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

Jedinečné svedectvo
Na rozhovor s pani Darinou Nevickou, uverejnenom v minulom ãísle ãasopisu

Svedectvo, reagovala sestra Stella Rozalia Danková z KÀazského seminára sv.
Gorazda v Nitre. Napísala, Ïe je ‰koda, Ïe dva ãasopisy politick˘ch väzÀov ostávajú
stále oddelené, ako ich organizácie. Poznala pani Helenu Kordovú – Wilde, lebo
ako pí‰e „boli sme si veºmi blízke, ako b˘valé spoluväzenkyne“. A ìalej:
„Od pani Helenky Kordovej máme jedineãné svedectvo o bl. Zdenke
Schelingovej, s ktorou leÏala vo väzenskej nemocnici v Prahe Na Pankráci.
Vtedy sa takmer zomierajúca Zdenka úprimne zdôverila pani Helenke
o svojom prípade a tieÏ, ako ju pri vy‰etrovaãke bili a tr˘znili.“ 

V liste nás tieÏ informovala o tom, Ïe práve vyhºadáva spolu s jedn˘m histori-
kom v archíve kÀazského  seminára v Nitre spomienky spolusestry Vilmy Zmertich
na Milana Rastislava ·tefánika. Ide o príbuznú M. R. ·tefánika, ktorú poznala
v ‰kole v Nitre v rokoch 1939-1950.  

Z listov
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