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Ako sa likvidovali Slováci

DesaÈ rokov sa hlásil na
medicínu. Neprijali ho. No na-
pokon poslali jeho prihlá‰ku
na Stavebnú fakultu Vysokej
‰koly technickej. Ktovie, ak˘
by bol z Juraja ·imka lekár, ale
ako inÏinier zanechal za sebou
viacero dominánt Slovenska.
Napríklad aj televíznu veÏu
Kamzík na bratislavskej Koli-
be, ktorej základn˘ kameÀ po-
loÏili pred päÈdesiatimi rokmi.
Nebolo toho stavbára, ão by
chcel zobraÈ na seba bremeno
hlavného inÏiniera. Podujal sa
Ing. Juraj ·imko. V tom ãase
uÏ mal za sebou nielen vysokú
‰kolu technickú, ale najmä vy-
sokú ‰kolu Ïivota.

Narodili ste sa v roku 1929
v ãase veºkej hospodárskej krízy.
Ako sa v tom ãase Ïilo na Sloven-
sku?

Otec bol mlynár, takÏe na‰ej ro-
dine sa Ïilo dobre. Narodil som sa
v Turãianskych Tepliciach v sekulari-

zovanej spoloãnosti, v ktorej nekvitla
náboÏnosÈ. A napriek tomu uÏ od
svojich ôsmich rokov som cítil vola-
nie Pánovo staÈ sa kÀazom. VÏdy
som utekal pred spoloãnosÈou.

Preão? A pred akou spoloã-
nosÈou? Predvojnovou? Povojno-
vou?

V kaÏdom ãase. Bol som pred-
ãasne du‰evne vyspel˘. Vnímal som
Rázusa, mal som ho veºmi rád, Hlin-
ku, Tisu, ale mojim idolom bol ·te-
fánik. Masaryk bol idealizovan˘.
Nevedel som sa uspokojiÈ so spo-
loãnosÈou. 

Pokraãovanie na 10. strane

Ing. Juraj ·imko so zaÈom Petrom. Foto archív
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V októbrovom úvodníku nemôÏeme obísÈ
dva dôleÏité dátumy. (Tretiemu, tzv. VOSR sa
venujeme vnútri ãísla.) Ale napriek tomu musím
zaãaÈ s takmer módnym pojmom „politická ko-
rektnosÈ“. Tento pojem, obsahujúci v‰etko ão
potrebuje vládnuca vrstva na ovládanie más – od

obyãajnej lÏi aÏ po zákaz pomenovania urãit˘ch tém – sme tu to-
tiÏ mali vÏdy. Akurát za vlády komunistov mal trochu brutálnej‰ie
formy. Najviac sa tento propagandistick˘ spôsob lÏi pouÏíval
v spojení s âeskoslovenskom, ‰tátom dvoch „bratsk˘ch“ náro-
dov, kde sa niã nemohlo pomenovaÈ prav˘m menom. 

Dediãstvo t˘chto spôsobov sa prejavilo  opäÈ, keì ãasÈ
poslancov chcela pov˘‰iÈ 28. október na ‰tátny sviatok. Znova
sme poãúvali lÏi o tom, ako k nám, zadubencom, âesi doniesli
kultúru a ako za prvej republiky pozdvihli Slovensko. K tomu len
struãne – neviem, z ak˘ch rodín pochádzajú dotyãní propagan-
disti, ale my doma sme nepotrebovali âechov na to, aby sme sa
nauãili jesÈ príborom. A na rozdiel od Maìarov, ktorí nás chceli
asimilovaÈ rovnako ako âesi, no ktorí do Slovenska aspoÀ vráÏali
peniaze, „bratia“ tu iba nastolili neuveriteºnú rabovaãku, väã‰iu
ako Angliãania v Indii. Na doloÏenie tohto tvrdenia existujú tisíc-
ky ãísel a ukazovateºov, no za v‰etky postaãí jeden fakt – v roku
1938 sme mali HDP na obyvateºa men‰ie ako po vojne v roku
1918! Ale toto e‰te nebolo to najhor‰ie. Treba koneãne jasne
povedaÈ, Ïe âesko-Slovensko bol od samého zaãiatku zloãineck˘
projekt. Projekt genocídy, ktor˘ mal v strede Európy vygumovaÈ
z mapy a z dejín jeden osobit˘ a starobyl˘ národ. âechizácia je
rovnak˘ zloãin ako maìarizácia.

Asimilácia či genocída?

Vecne doplním, Ïe celá idea tzv. „âeskoslovenska“ sa diala
v znamení plánovanej asimilácie slovenského národa. Povojno-
v˘m slovníkom sa to naz˘va genocída. âo je, nota bene, ÈaÏk˘
zloãin. UpozorÀujem, Ïe o asimilácii nehovorili nejakí treÈotriedni
extrémistickí „pisálkovia“ v okrajov˘ch plátkoch, ale politici, kto-
rí drÏali v rukách v‰etky mocenské páky. Poãnúc Masarykom, cez
Bene‰a aÏ po Novotného. Ich odporcov za prvej republiky  ãaka-
lo dlhoroãné väzenie a postupne sa prepracovali aÏ k povojno-
v˘m ‰ibeniciam. Masaryk bol tak˘ mal˘ ãesk˘ Miãurin, ktor˘
chcel skríÏiÈ ãesk˘ a slovensk˘ národ, aby na konci experimentu
zostal len národ ãesk˘. Okrem pár kultúrnych v˘nimiek mu, Ïiaº,
pritakávala skoro celá ãeská inteligencia.

Komunistickí synkovia a ãechoslovakisti zvyknú bez akejko-
ºvek príãiny s obºubou na kdekoho vybrechnúÈ „nácko“. NuÏ prá-
ve títo zástancovia pokraãovania asimilácie, ergo genocídy Slová-
kov sú nacisti. Veì Bene‰ova strana, ktorá  praktizovala tak
kultúrnu genocídu Slovákov ako aj vyvraÏìovaciu genocídu

sudetsk˘ch Nemcov, sa volala âeskoslovenská strana národne so-
cialistická. Dokonca ãeskí historici priznávajú, Ïe takúto stranu
mali e‰te skôr neÏ Hitler. A známe Memorandum o Slovensku zo
7. júla 1946 je vyloÏene nacistick˘ dokument o plánovanej

genocíde. Typické pre t˘chto na‰ich náckov je aj to, Ïe tak o slo-
vensk˘ch ako aj o ãesk˘ch dejinách nemajú ani poÀatia. Z ich úst
sa rinú iba samé propagandistické lÏi, ktor˘mi ich 40 rokov na-
pchávali. Napríklad tvrdenie o priemyselnej veºmoci je nielen
nepravdivé, ale úplne komické chválenie sa cudzím perím. Staãí si
zobraÈ ‰kolsk˘ atlas z 30. rokov a tam vidíme, Ïe hlavné priemy-
selné oblasti boli v Sudetách. A keì sudetsk˘ch Nemcov ãeskí
nacisti vyvraÏdili ãi vyhnali, zaãala sa masová v˘roba ‰mejdov, sa-
mozrejme za v˘datnej pomoci komunistického plánovaného hos-
podárstva. E‰te si v‰etci dobre pamätáme, Ïe ak sme chceli nejak˘
kvalitn˘ v˘robok, tak sme museli zháÀaÈ zásadne zahraniãn˘. 

Kto nám vládne
Dôrazne v‰ak treba spomenúÈ 6. október, dátum vyhlásenia

slovenskej autonómie. Je to jeden z na‰ich najdôleÏitej‰ích poli-
tick˘ch sviatkov, o ktor˘ sa zaslúÏila generácia charaktern˘ch
a múdrych politikov, ktorá vyrástla napriek a proti „âesko-
slovensku“. Ich poznávacie znamenie boli európske univerzity
a ãeské Ïaláre. Îe tento dátum dodnes nepatrí ani len medzi
pamätné dni, je najlep‰í dôkaz toho, Ïe nám momentálne vládne
iba taká postboº‰evická second–hand elita sluhovsk˘ch korupãní-
kov.

No keì som uÏ pri nich, spomeniem aj jeden augustov˘ dá-
tum, 29. august 1944 a nadviaÏem aj na minul˘ úvodník o slo-
bode. Samotn˘ dátum  nebudem rozoberaÈ, uvediem iba dva
citáty. Prv˘ je z knihy politológa Svätoslava Mathého Pokus po-
vstaleckej koalície: „Hodnotenie povstania urobili komunisti bez
ohºadu na fakty. A toto hodnotenie naoktrojovali historickej ob-
ci prostredníctvom erárnych historikov. T˘m sa fakty o povstaní
dostali do rozporu s jeho hodnotením.“ Druh˘ citát, kvôli ktoré-
mu tento dátum vôbec spomínam, je zo Slovensk˘ch národn˘ch
novín (!), ã. 36/2017. Tam sa môÏete doãítaÈ, Ïe tzv. Vianoãná
dohoda poloÏila základ budúcej samostatnosti Slovenska.
Neviem, ãi tak˘ v˘plod sa dá vôbec oznaãiÈ za loÏ, ãi to uÏ nie je
prípad pre psychiatra. 

Ako vidíme, loÏ, v ktorej sme museli ÏiÈ poãas totalitného
komunistického reÏimu, sa opäÈ mohutne vracia. Politickí väzni
vedia o slobode a lÏi svoje. Slobodn˘ je ten, kto môÏe hovoriÈ
pravdu. Ak je zle, vtedy môÏe mlãaÈ, no vnútornú slobodu si za-
chová. Slobodn˘ prestane byÈ aÏ v tom okamihu, keì sa podrobí
vládnucej lÏi. A otrokom sa stane vtedy, keì aj on zaãne klamaÈ.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Dátumy v slovenskom kalendári



Genocída
Termín genocída je neologizmus,

zaveden˘ do medzinárodnej právnickej
terminológie v roku 1948. Je zloÏen˘
z dvoch koreÀov: grécky genos, ktor˘
znamená pôvod alebo rod, a latinské
sloveso caedere, ktoré znaãí zabíjaÈ.
Jeho autorom bol v roku 1944 americ-
k˘ profesor medzinárodného práva
Raphael Lemkin, ktor˘ reagoval na no-
vé chápanie vyhladzovania. Neza‰kodí
si ho zacitovaÈ: „Pod pojmom genocída
rozumieme vyhladenie národa, ãi et-
nickej skupiny. (...)  Z obecného hºadis-
ka nejde nutne o okamÏité vyhladenie,
skôr ide o koordinovan˘ plán rôznych
akcií smerujúcich k zniãeniu podstat-
n˘ch základov Ïivota národn˘ch
skupín, ão potom vedie k zniãeniu sku-
pín samotn˘ch. Cieºom takéhoto plánu
je dezintegrácia politick˘ch a so-
ciálnych in‰titúcii, kultúry, jazyka,
národného cítenia, náboÏenstva
a ekonomického Ïivota národn˘ch
skupín.” V rezolúcii Valného zhromaÏ-
denia OSN 260 A (III) z 9. decembra
1948 bol prijat˘ Dohovor o zabránení
a trestaní zloãinu genocídy. V ãlánku I sa

hovorí: Zmluvné strany potvrdzujú, Ïe
genocída, ãi uÏ spáchaná v ãase mieru
alebo v ãase vojny, je zloãinom podºa
medzinárodného práva a zaväzujú sa
zabraÀovaÈ jej a trestaÈ ju. Nejdeme
podrobnej‰ie rozoberaÈ tento termín,
záujemcom odporúãame knihu Yvesa
Ternona “Genocidy 20. století” (The-
mis, Praha 1997) alebo v˘ber doku-
mentov OSN „ªudské práva“ (Archa,
Bratislava 1991, kde mimochodom
jedn˘m z prekladateºov je JUDr. Robert
Fico). Pre na‰e potreby len zv˘razníme
kon‰tatovanie, Ïe „na rozdiel od vojny,
neexistuje dobrá genocída, spravodlivá
genocída.” Postupne sa experti v zmys-
le Lemkinovej definície zhodli na tom,
Ïe okrem fyzickej a biologickej genocí-
dy existuje aj „mentálna genocída” ãi
„kultúrna genocída” s cieºom asimilo-
vaÈ obetnú skupinu. Táto sa zameriava
na de‰trukciu jej duchovnej identity
potláãaním a likvidáciou jej kultúrnych
faktorov a in‰titútov. Jej nástrojmi sú
rovnako re‰trikãné a mocensky presa-
dzované zákony ako dotaãná a kultúr-
na politika. Jedn˘m zo základn˘ch cie-
ºov kultúrnej genocídy je materinsk˘ ja-
zyk danej skupiny. Druh genocídy, aká

sa u nás uskutoãnila v roku 1945, sa
podobá na tú, ktorú opisuje autor na
strane 59: „Skupina bude zniãená len
ãiastoãne, ak eliminácia jej reprezenta-
tívnych prvkov – vodcov, inteligencie,
poprípade v‰etk˘ch dospel˘ch muÏov –
postaãí k tomu, aby zanikla ako taká.” 

Tento termín má aj medzinárodné
právne krytie – uÏ od roku 1967 sa Ko-
misia OSN pre ºudské práva zaviazala,
Ïe zaãne vy‰etrovanie uÏ pri prv˘ch
známkach genocídy.

V tomto schválenom Dohovore
o zabránení a trestaní zloãinu geno-
cídy, podºa ãl. III- odst. e) je trestn˘m
ãinom uÏ aj úãastníctvo na genocíde.
Y. Ternon hovorí, Ïe dnes uÏ genocída
bez popierania nie je moÏná . V na‰om
prípade ide o popieranie slovenskej
kultúry a histórie.

Na záver uÏ len treba poznamenaÈ,
Ïe pre zloãin genocídy, ten najodpor-
nej‰í zloãin novodob˘ch európskych
dejín, zloãin, ktor˘ takmer k technickej
dokonalosti doviedli nemeckí nacisti,
a ktorí aj dnes má svojich usilovn˘ch
nasledovníkov, nie je vo vy‰‰ie spo-
mínanom Dohovore uvedená Ïiadna
doba premlãania. (l‰)
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V predveãer sviatku
Sedembolestnej Panny
Márie sa bojovníci proti
fa‰izmu doãkali ìal‰ie-

ho darãeka. Zv˘‰enie príspevkov za
úãasÈ v protifa‰istickom odboji. Koºk˘
raz od skonãenia druhej svetovej voj-
ny? Nikto nepopiera, Ïe odporcovia
totalitn˘ch reÏimov a aktívni úãastníci
odboja si zaslúÏia ocenenie. Aj hmot-
né. Ale na Slovensku evidujeme nielen
odboj protifa‰istick˘, ale aj protikomu-
nistick˘. Obidve totality boli definova-
né ako zloãinecké, preto by sa dalo
oãakávaÈ, Ïe k ich obetiam  a politic-
k˘m väzÀom bude ‰tát pristupovaÈ
s rovnakou úctou.

IbaÏe na Slovensku to nie je tak.
K˘m protifa‰istickí odbojári boli poãas
celého obdobia vlády komunistickej
strany privilegovanou skupinou s vyu-
Ïívaním rozliãn˘ch materiálnych v˘hod

i spoloãenského statusu, protikomu-
nistick˘ odboj je dodnes ‰tátom nedo-
cenen˘, ba aÏ zaznávan˘. Svedãí o tom
aj parlamentom schválen˘ príspevok
antifa‰istom, ale Ïiadna zmienka
o tom, Ïe by zv˘‰ené príspevky mohli

oãakávaÈ aj antikomunisti. Pritom ko-
munistick˘ reÏim sa kruto vyv⁄‰il na
odporcoch reÏimu. Aj rozhovor s Ing.
Jurajom ·imkom v tomto ãísle Svedec-
tva je toho dôkazom. 

Odpor voãi kaÏdej zhubnej ideoló-
gii, odporujúcej európskej civilizácii
majú Slováci vo svojich génoch. Ako
hovorí profesorka Emília Hrabovec, uÏ
‰túrovci sa dostali do konfliktu s rodia-
cim sa marxizmom. A podºa nej, anti-
marxizmus a antikomunizmus, ako
ãervená niÈ sprevádzali na‰e národné
hnutie vo v‰etk˘ch jeho podobách

a generáciách. Azda práve preto mi-
movládny sektor ovládan˘ zvonku sa
tlaãí do ‰kôl a usiluje sa prevrátiÈ slo-
vensk˘ hodnotov˘ svet. Protestné ak-
cie organizované osemnásÈroãn˘mi
deÈmi vy‰kolen˘mi práve v tak˘chto
mimovládkach hovoria samé za seba.
Objavili sa na ãele protikorupãn˘ch po-
chodov so zjavnou politickou objed-
návkou, ale aj v akcii na udrÏanie Ond-
reja KrajÀáka vo funkcii predsedu
Správnej rady ÚPN. „Zmätok v hodno-
tách v‰ak plodí du‰evné problémy“,
hovorí ãesk˘ kÀaz a psychiater Max
Ka‰parÛ. Aj preto si deti zaslúÏia, aby
ich rezort ‰kolstva ochránil od zhub-
n˘ch vplyvov liberalizmu a neomarxiz-
mu. Z úcty k na‰im predkom, pre za-
chovanie du‰evného zdravia budúcich
generácií. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Zhubné mimovládky v školách



Úãastníkom národného boja za
oslobodenie (partizáni, 2. odboj) od 1. ja-
nuára 2019 bude podºa novely zákona
285/2009 zv˘‰en˘ príspevok k dôchod-
ku na sumu 70 eur mesaãne. Je nepo-
chybne zásluÏné, Ïe poslanci oceÀujú
morálne a historické aspekty boja za
oslobodenie, len keby to robili symetric-
ky aj pre tretí, protikomunistick˘ odboj.
Hoci b˘valí politickí väzni komunizmu
upozorÀujú, Ïe podºa platn˘ch zákonov
k II. a III. odboju sa má pristupovaÈ rov-
nocenne, opäÈ túto rovnosÈ poslanci
naru‰ili a opäÈ v neprospech protikomu-
nistického odboja. A v citlivej oblasti prí-
platkov k dôchodku.   

B˘valí partizáni a ich rodinní príslu‰-
níci, ktorí od roku 1946 prakticky ne-
pretrÏite dodnes poÏívajú mnohé mate-

riálno-spoloãenské  v˘hody  zo  zákona
ã. 255, zatiaº ão komunistick˘ reÏim
zatváral a prenasledoval nepohodln˘ch,
dostanú príplatok, na ktor˘ by podºa
zákona 274/2007 musel politick˘ väzeÀ
sedieÈ tri roky vo väzení! Len pripomí-
name, Ïe „závaÏné zdravotné a sociál-
ne problémy“ majú aj ãlenovia III. (pro-
tikomunistického) odboja. Tí v‰ak
namiesto zv˘hodneného zdravotného
a sociálneho zabezpeãenia a cestovné-
ho zadarmo museli ‰tátu splatiÈ e‰te aj
„pobyt“ vo väzení alebo v jáchymov-
sk˘ch uránov˘ch baniach! A opäÈ, na
rozdiel od II. odboja, im ‰tát nepripra-
vuje osobitn˘ zákon o zriadení ‰peciál-
neho domova sociálnych sluÏieb... 

VáÏení aktuálni verejní ãinitelia!
Nemyslíte si, Ïe je naãase, aby sa diskri-

minácia úãastníkov III. odboja (väzÀov
komunistickej totality) koneãne po de-
saÈroãiach skonãila? Prilep‰ujete síce
partizánom, ale po 73 rokoch skôr ide
o symbolick˘ populizmus.  Nemyslíte si,
Ïe aj vzhºadom na odstup od komunis-
tického puãu (1948), by sa Ïiadala zá-
sadná zmena v zákonoch, aby sa od-
‰kodnenie prenieslo aj na deti politic-
k˘ch väzÀov, ktoré rovnako trpeli
z dôvodu diskriminácie a neuplatnenia
sa vo vzdelaní a na trhu práce? Ekono-
mike sa darí. UÏ len, aby sa darilo aj
morálke. 

Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO 

a predkladateº zákona ã.274/2007
o príplatku k dôchodku 

úãastníkom III. odboja

V Ko‰iciach sa 9. septembra uskutoãnila pietna
spomienka na tragickú autohaváriu, pri ktorej zahynulo ‰est-
násÈ Ko‰iãanov. Stala sa 7. septembra 2008 pri chorvátskom
meste Gospiç. K tomuto dátumu sa viaÏe aj sviatok troch
ko‰ick˘ch kÀazov a muãeníkov zo 17. storoãia, sv. Marka
KriÏína, Melichara Grodzieckého a ·tefana Pongrácza. Za
svät˘ch boli vyhlásení  svät˘m Jánom Pavlom II.  v Ko‰iciach
2. júla 1995,  za veºkej úãasti ºudu. 

Vedenie mesta Ko‰íc zaviedlo termín pietnej spomienky
vÏdy na nasledujúcu prvú nedeºu po dátume 7. september
a roz‰írilo ju na v‰etk˘ch Ko‰iãanov, ktorí tragicky zahynuli
pri rôznych udalostiach. Tento deÀ dostal názov Ko‰ick˘ deÀ
kvetov. Obyvatelia mesta v ten deÀ kladú kvety pri Kaplnke
sv. Michala a spomínajú na  v‰etk˘ch, ktorí predãasne odi‰li
z tohto sveta. Na pietnu spomienku pozval  primátor mesta

Richard Ra‰i aj na‰u regionálnu organizáciu PV ZPKO 
v Ko‰iciach. Na Ko‰ick˘ch dÀoch kvetov ju zastupovali
·tefan Novák, predseda RO PV ZPKO, Ing. Ján BrodÀansk˘,
hospodár RO PV ZPKO a Juraj Vrábel, ãlen redakãnej rady
Svedectva.  Juraj Vrábel

Slovensko má
nového blahoslave-
ného. Stal sa ním
saleziánsky kÀaz Ti-
tus Zeman, ktor˘ bol
za komunizmu prena-
sledovan˘ a zomrel

v roku 1969. Slávnostnému obradu
blahoreãenia 30. septembra na pon-
tifikálnej svätej om‰i za úãasti tisícok
veriacich predsedal pri Kostole Svätej
rodiny v Bratislave – PetrÏalke legát
pápeÏa Franti‰ka Angelo Amato,

prefekt Kongregácie pre kauzy
svät˘ch.  

Salezián Titus Zeman po druhej
svetovej vojne zorganizoval dva ilegál-
ne prechody bohoslovcov 8. apríla
1951 cez rieku Morava do Rakúska
a Talianska. Pri tretej podobnej akcii
bol spolu s takmer celou skupinou za-
drÏan˘. Dvaja z nich e‰te Ïijú a sú na‰i
ãlenovia: Anton Seme‰ a Ján Brichta.

Titusa Zemana obvinili zo ‰pionáÏe
a velezrady a odsúdili na trest väzenia
na 25 rokov, ktor˘ si odpykával vo via-
cer˘ch väzniciach. Na slobodu bol pod-
mieneãne prepusten˘ v roku 1964
a po páde komunistického reÏimu re-
habilitovan˘.  Slávnostného obradu sa
za PV ZPKO zúãastnili predseda organi-
zácie Ján Liteck˘ ·veda a duchovn˘ Ján
Ko‰iar. (red.)
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Protikomunistický odboj opäť v tieni

Rezonovala ľudskosť a spolupatričnosť

Kladenie kvetov pri Kaplnke sv. Michala v Ko‰iciach.

Foto archív

Titus Zeman blahoslavený



Štyri roky 
bez Greguša

·tyri roky uplynuli 29. augusta od smrti
predsedu nitrianskej regionálnej organizácie PV
ZPKO  Dezidera Gregu‰a. V tento deÀ spomína-
li na svojho predsedu pri jeho hrobe v LuÏian-
kach AlÏbeta Loudová, Eva Sopóciová a Agátka
Fi‰erová. PoloÏením kytice, zapálením svieãok
a tichou modlitbou sa poklonili jeho  pamiatke
a priznali, ako veºmi im ch˘ba. (al)

Na hodine dejepisu sme dostali za
úlohu napísaÈ o záÏitkoch svojich blíz-
kych z ãias komunizmu. Ja som si vybral
príbeh o mojom dedkovi a jeho rodine.
Je to môj prv˘ sloh o záÏitkoch mojich
blízkych, tak e‰te neviem ako ho napí-
‰em. 

Je chladná jarná noc 26. apríla
1986. Povedali by ste, Ïe v takúto noã-
nú hodinu budú v‰etci spaÈ. Ale v âer-
nobyºskej jadrovej elektrárni sú v‰etci na
nohách. Dnes sa totiÏ mal spustiÈ a zá-
roveÀ otestovaÈ v˘kon nového bloku
elektrárne naz˘vaného âernobyº 4.
Av‰ak do‰lo k chybe, ktorá zapríãinila
najväã‰iu katastrofu v dejinách jadrovej

energetiky. Nebezpeãn˘ rádioaktívny
mrak sa vzná‰al nad v˘chodnou a stred-
nou Európou, nad niã netu‰iacimi ºuìmi
v prvomájovom sprievode. V Àom boli
aj moji rodiãia a prarodiãia.

Môj dedko, Juraj Ko‰tial, bol zá-
stupcom vedúceho  laboratóriá radiaã-
nej kontroly okolia (LRKO)  v bohunickej
jadrovej elektrárni. V‰etci v jeho práci si
‰epkali o tom, Ïe na Ukrajine sa nieão
stalo. Av‰ak nikto im neoznámil ão.

Tak ako kaÏd˘ rok, tak aj tento, sa
1. mája dedko zúãastnil prvomájového
sprievodu so svojimi kolegami. Poãas
sprievodu za ním pri‰iel vedúci z práce,
Ïe si má, aj so svojimi kolegami,  zbaliÈ

kufre. Îe idú na tajnú operáciu, ktorú
presnej‰ie ne‰pecifikoval. Keì pri‰li
s kuframi do práce, ãakala ich tam heli-
koptéra. Sedel v nej pán, ktor˘ im vy-
svetlil situáciu - vraj z âernobyºskej elek-
trárne uniklo mierne mnoÏstvo rádioak-
tívnych látok a oni majú ísÈ zmeraÈ
prítomnosÈ t˘chto látok na rôznych
miestach  Slovenska. Av‰ak hneì pri
prvom meraní im do‰lo, Ïe to nebol len
tak˘ mal˘ únik radiácie ako im povedali.

Po t˘Ïdni a pol sa dedko vrátil do
Pie‰Èan, k svojej rodine. Vtedy uÏ bolo
jasné, ão sa na Ukrajine stalo.

Alan Bohún, 9.B, 
Z· Atómová, Trnava 

List spoluväzňa Vojta Ottmara trnavskej organizácii

Bez Vojta to nejde
Pravidelne 9. septembra  sú v Hradi‰ti Slávnosti vína.

Tohto roku som pozval Vojtovu (Ottmarovu) dcéru s rodi-
nou.  Na sobotu a nedeºu, aj s ubytovaním. KaÏd˘ rok sme
sa s Vojtom a ìal‰ími siedmimi aÏ dvanástimi priateºmi u nás
schádzali. A bolo veselo. Aj nemluvÀatá v koãíkoch boli
v kroji, dychová hudba na kaÏdej ulici, stánky s gulá‰mi (ho-
vädzí, bravãov˘, klokaní, p‰trosí), lango‰e a kopa stánkov
s dobrotami. V kaÏdom parku iná folklórna skupina, krãmy
a múzeá otvorené..! To bol pre Vojtí‰ka balzam na du‰u!
Teraz príde jeden jedin˘, a to Bohu‰ M. z Trnavy a moÏno
i ná‰ spoloãn˘ spoluÏiak (s Vojtom) Palko M. z Bratislavy,
rodák z Rado‰oviec pri Senici. KaÏd˘ sa ma p˘ta: príde i Voj-
to? Ak nie tak ja tieÏ neprídem!

Nikto nechce veriÈ, Ïe uÏ je neboÏtík!!!! On bol zdroj
radosti, veselia a vtipov celej na‰ej spoloãnosti! A to bol
medzi nami sochár (robil sochy pre Trnavu), fotograf, reÏisér
a dvaja lekári! T˘m v‰etk˘m ná‰ Vojtí‰ek ch˘ba tak, Ïe
neprídu!!!

Pani Masafiová, ão Vojto odi‰iel, tak mi ani po‰ta ne-
chodí! On jedin˘ sa nedal na internet a písal klasické listy!
Vojtova dcéra tieÏ nepríde, lebo je práve v ten deÀ sºúbená
na Trnavsk˘ jarmok! Neviem ãi to nebude viac smutné, ako
veselé stretnutie. 

Vojto mi stále ch˘ba. Bez neho som ako tieÀ. Boli sme
dokonalá dvojica, viac ako Lasica a Satinsk˘!!! To mi
verte!!!  Zdraví vás Tibor Novotn˘
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Helikoptérou za žiarením

Vojto Ottmar (druh˘ zºava) poãas pietneho aktu pri

pamätníku obetiam komunizmu. Foto Eva Zelenayová



„Nech by sa akokoºvek komunizmus namáhal a pred-

stieral, Ïe chce ºuìom dopomôcÈ k ich právam, niã nevie

o ºudstve, Ïalostne ho poniÏuje, a lipne na ustanovizniach,

ktoré sú nepraktické a neuskutoãniteºné, patrí k najdiv‰ím

v˘plodom, aké vôbec vzi‰li z ºudského mozgu.“  

(ĽUDOVÍT ŠTÚR o komunizme v knihe 
Slovanstvo a svet budúcnosti)

Na septembrovej schôdzi NR SR  zmenili zákon
o ÚPN. Ak bol problém v ºudskom faktore, je naãase
uvaÏovaÈ o kvalitatívne aj systémovo odli‰nom prístu-
pe a doÏadovaÈ sa, aby organizácie zdruÏujúce ãlenov
II. a III. odboja mali v˘sostné právo navrhovaÈ do
správnej rady svojich nominantov. Principiálna otázka
je: Kto iní, ak nie priami nositelia skúsenostnej pamäte na
totalitné reÏimy by mali byÈ  prednostne (obligatórne) v ria-
diacom orgáne verejnoprávnej pamäÈovej in‰titúcie?!

Je nedostatoãné, neúctivé aÏ alibistické ponechaÈ voºnú
ruku rôznym mimovládnym organizáciám, poslancom alebo
záujmov˘m zdruÏeniam, ktoré s predmetom ãinnosti ÚPN
nemajú v podstate niã spoloãné, aby navrhovali  nominan-
tov, ãasto spriaznen˘ch s tou-ktorou politickou stranou
a riadili in‰titúciu, ktorá by sa mala nekompromisne stavaÈ
k ideológiám a nositeºom ãi aktérom totalitn˘ch reÏimov.
âasto stojac pred siln˘mi a vplyvn˘mi ºuìmi,  snaÏiacimi sa
skryÈ svoju temnú minulosÈ. Najmä, ak tieÀ komunistickej
minulosti visí nad mnoh˘mi persónami z oblasti biznisu, sú-
dov, prokuratúry, advokácie, médií, samosprávy, najvy‰‰ích
politick˘ch miest...

MoÏno aj preto pôsobí nielen snaha ÚPN, ale aj justície
k stíhaniu zloãinov komunistickej minulosti bezzubo aÏ tráp-
ne. Ba je viditeºn˘ rozdiel  prístupu spoloãnosti - politiky aj
médií - k ãervenej totalite, neÏ k totalite hnedej. Opakujú sa
kontroverzné v˘roky na „socialistickú“ minulosÈ pod vede-
ním KSâ z úst najvy‰‰ích verejn˘ch ãiniteºov, ãi priamo
ospravedlÀovanie t˘chto zloãinov a systému. Takáto spolo-
ãenská atmosféra v˘razne sÈaÏuje aj  napæÀanie poslania
ÚPN, ktoré má urãené v zákone. Ak sa zmenou posilnilo ko-
lektívne riadenie, je táto poÏiadavka b˘val˘ch politick˘ch
väzÀov legitímna. Ak ÚPN skúma obdobie dvoch totalitn˘ch
reÏimov, v rokoch 1939-45  a 1948-89, mali by maÈ pred-
nostné  právo zastúpenia v rade nominanti  príslu‰n˘ch or-
ganizácií, ktoré zdruÏujú t˘ch najpovolanej‰ích - ktorí na
vlastnej koÏi pocítili  hrôzy reÏimu. To znamená, Ïe aj v˘ber
a kvalifikácia pre ãlena správnej rady ÚPN by mala byÈ  pres-
ne vymedzená na hlavn˘ predmet ãinností, ktoré zákon
o ÚPN definuje. Z pohºadu historickej skúsenosti  vypl˘va, Ïe
na ãlenstvo v rade nestaãí len podmienka bezúhonnosti (ne-
komunistická minulosÈ) kandidáta. KeìÏe kvantitatívny po-
mer v podobe trvania totalitn˘ch reÏimov je asi 10:1, mám
za to, Ïe spravodliv˘ pomer zastúpenia v 9 ãlennej rade by
mal byÈ: aspoÀ  päÈ ãlenov protikomunistického odboja, po
jednom predstaviteºovi  II. odboja, ÎNO, cirkvi a jedno

miesto pre historika. Druhou zmenou, ale aj Achilovou
pätou v zákone o ÚPN sú zadné dvierka na odvolanie ãlena
správnej rady podºa vágnej a subjektívne hodnotenej
formulácie - ak by si neplnil svoje povinnosti. Je to kontro-
verzn˘ nástroj politiky na moÏn˘ tlak a manipuláciu. Aj preto
v prípade ná‰ho návrhu personálneho modelu rady by táto
úvaha bola zjavne zbytoãná a mala by byÈ zo zákona vy-
pustená. V âeskej republike podobné ustanovenie zru‰il
ústavn˘ súd. 

Po príklady k susedom
Napriek niektor˘m odli‰nostiam a forme príslu‰n˘ch pa-

mäÈov˘ch in‰titúcií na Slovensku a v âesku sa ukazuje, Ïe
ãeskí politici prejavili vy‰‰iu mieru politickej kultúry a historic-
ko-spoloãenského citu i slu‰nosti voãi obetiam totality, keì
na ãelo správnej rady Ústavu pro studium totalitn˘ch reÏimú
(zákon 181/2007, Sbírky âR) bola zvolená NadûÏda Kavalí-
rová, predsedníãka organizácie zdruÏujúcej ãesk˘ch politic-
k˘ch väzÀov komunizmu!  Práve takáto pamäÈovo-personál-
na politika je garantom, Ïe sa pamäÈové ústavy nevymknú
z úloh, ani  nepodºahnú tlakom, alibizmu alebo zahmlievajú-
cej politickej „korektnosti“... U na‰ich susedov na rozdiel od
nás, prebiehajú procesy alebo vy‰etrovanie  vysok˘ch funkci-
onárov KSâ, napríklad zodpovednosÈ súdruha ·trougala za
zabitie ºudí na hraniciach elektrick˘m prúdom, na ão dal
·trougal ako minister príkaz.

ëal‰ím príkladom je obsahová stránka zákona a jeho
plnenie. V âeskej legislatíve je základn˘m poslaním pamäÈo-
v˘ch in‰titúcií „odhaºovaÈ a stíhaÈ trestné ãiny“ spáchané
poãas totalitnej éry neslobody, najmä tie, ktoré neboli z po-
litick˘ch dôvodov doteraz právomocne rozhodnuté. Napriek
tomu, Ïe do‰lo k legislatívnym opatreniam vo vzÈahu k tem-
nej minulosti, na trestno-právne postihy,  aÏ na ojedinelé v˘-
nimky v celom postkomunistickom bloku, akoby existovala
nejaká skrytá imunita a nedotknuteºnosÈ voãi páchateºom
zloãinov alebo riadiacim funkcionárom reÏimu, ktor˘ takéto
zloãiny organizoval, riadil, ospravedlÀoval alebo podporoval.

Práve zloãiny a zloãinnosti komunistick˘ch reÏimov sa
najviac skloÀovali v súvislosti s úlohou pamäÈov˘ch in‰titúcií
aj poãas bratislavskej ministerskej konferencie v ãase ná‰ho
predsedníctva EÚ (august 2016). Z tohto dôvodu bola zalo-
Ïená medzinárodná Platforma európskej pamäte a sve-
domia (2011), ktorá v‰ak pôsobí na rozdiel od pamäÈov˘ch
in‰titúcií neformálne, bez zákonov a viac lobisticky pri cent-
rálach EÚ v Bruseli. Bolo by vrcholom alibizmu ponechaÈ na-
‰e záleÏitosti vysporiadania sa s komunistick˘m reÏimom na
medzinárodnú platformu.  PretoÏe vzhºadom na zloÏitosÈ
a dæÏku procesov v únii by to bola spravodlivosÈ uÏ len „in
memoriam“. S t˘m, ão je doma, by sme si mali poriadok
urobiÈ sami. Staãí tak málo – politická vôºa, úcta, re‰pekt
a sebareflexia kompetentn˘ch. A samozrejme vlastná pamäÈ
na svoju minulosÈ. Rafael Rafaj

podpredseda PV ZPKO
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Opäť sa menil zákon o ÚPN



Prv˘ prezident Slovenskej republiky
sa narodil 13. októbra 1887 v Bytãi.
Jeho rodn˘ dom niesol donedávna pa-
mätnú tabuºu, ale vandali ju po‰kodili,
tak, ako aj iné  jeho pamätníky. Tá byt-
ãianska je v súãasnosti v oprave. NuÏ,
keby sa také nieão stalo a pamätníkom
Chatama Sofera, bolo by to kriku u nás
i vo svete.  Nemeria sa rovnak˘m met-
rom a dlho sa ani nebude a preto

napätie v spoloãnosti  rastie.   
Nie je cieºom tohto príspevku podávaÈ  Tisov prehºadn˘

Ïivotopis.  Uvediem len niekoºko ãriepkov z jeho detstva
a mladosti, ktoré zostali odloÏené, lebo Tisu bolo treba
predstaviÈ ako maìaróna. IbaÏe niet dôkazov. UÏ od‰tiepen-
ci z Hlinkovej ºudovej strany Ferdinand Juriga a Florián To-
mánek v júlovom vydaní Slovensk˘ch ºudov˘ch novín roku
1930  v ãlánku Hlinkovsk˘ minister Tiszó má rád Ïidov uro-
bili z Tisa maìaróna a ãuduj sa svete, aj filosemitu. Jozef Ti-
so totiÏ za vojny v nitrianskom maìarskom ãasopise publi-
koval niekoºko ãlánkov a podpísal ich Tiszó József. Vo svo-
jich príspevkoch opisoval frontové záÏitky, keì ako poºn˘
kaplán 72. pe‰ieho trenãianskeho pluku  cisársko-kráºovskej
armády preÏil kampaÀ v Haliãi roku 1914 a zaãiatkom roka
1915. Na rozdiel od maìarsk˘ch Ïurnalistov trúbiacich fan-
fáry o víÈaznom postupe,  písal vecne a realisticky, ba ani ne-
zamlãal zloãiny na civiln˘ch obyvateºoch, ktor˘ch sa na‰e
vojsko dopustilo. Podpis Tiszó József sa hodil jeho protivní-
kom a najmä  justiãnej fra‰ke, nazvanej Národn˘ súd.  Pod-
pisy na‰ich dejateºov pod maìarsk˘mi ãlánkami  Mudrony
Mihály, Kvacsala János atì. ostávajú bez pov‰imnutia, Tiszó
József aj dnes slúÏi ako argument. 

Zachované svedectvo
Pre potreby procesu a propagandy v‰ak to nebolo do-

statoãné.  Bolo treba e‰te nieão vykutraÈ a tak sám pán Ïa-
lobca dr. Juraj ·ujan, ktor˘ sa  pod svoje publicistické diela
podpisoval Jifií ·ujan,  sa v lete 1946  osobne dostavil do
Nitry a pátral aj u môjho starého otca Jána Mrvu, ktor˘ bol
za Prevratu v Nitre. Odchádzal  sklaman˘ a keì   sa ho môj
otec medzi dverami op˘tal na v˘sledok  náv‰tevy, hodil ru-
kou a precedil:  „Niã mi nepomohol.“  Tisovo maìarónstvo
sa napriek horlivej snahe obÏaloby  na súde spomínalo  len
vo v‰eobecnej rovine.  Na hlavnom pojednávaní neodznela
v˘poveì  nitrianskeho kanonika Jozefa Randíka, lebo  v prí-
pravnom konaní svedãil v prospech  obÏalovaného a vyvra-
cal lÏi o maìarónovi, ktor˘ len vìaka vzniku âesko-Sloven-
ska  v sebe na‰iel Slováka.  Na‰Èastie ·ujanov v˘sluch Randí-
ka sa zachoval a jeho svedectvo je cenn˘m dokladom
Tisov˘ch predprevratov˘ch postojov. Îilinsk˘ rodák Randík
bol Tisov˘m spoluÏiakom na tamoj‰om niÏ‰om gymnáziu.
Ako uviedol  obaja  a viacerí ìal‰í  Ïiaci v triede mali sloven-

ské povedomie. Na v˘letoch si obãas zaspievali „Hej Slová-
ci“, ão mohlo byÈ aj dôvodom na vylúãenie zo ‰koly.  

Za ru‰n˘ch jesenn˘ch dní  roku 1918 Tiso spolu s Euge-
nom Filkornom  10. novembra 1918  nav‰tívili známeho nit-
rianskeho Slováka dr. Bertoviãa a navrhli mu, aby sa v Nitre
utvoril v˘bor Slovenskej národnej rady, alebo aby  sa vypra-
covalo slovenské memorandum.  Bertoviã  im to vyhovoril,
lebo v maìarónskej Nitre na to neboli podmienky. Dohodli
sa v‰ak, Ïe vypracujú zoznam nitrianskych Slovákov, s ktor˘-
mi je moÏné v novej situácii rátaÈ. UÏ  od 17. novembra
1918  zaãal Tiso s Filkornom vydávaÈ  slovensko – maìarsk˘
t˘Ïdenník Nitra – Nyitra. Jeho maìarská ãasÈ bola písaná
v duchu kresÈansko-sociálnom. Slovenská, ktorú redigoval
práve  Tiso, bola v duchu národnom.  24. novembra v Àom
vy‰iel ãlánok Slováci plesajme, kde sa pí‰e: Nie plakaÈ a zú-
faÈ, ale plesaÈ a spievaÈ máme v‰etci. PrestaÀme sa hanbiÈ,
Ïe sme sa Slovákmi narodili, prestaÀme byÈ obãanmi druhej
triedy len preto, Ïe matka slovenskú spievala pieseÀ pri
kolíske na‰ej. 

Členom nitrianskej SNR
Vzhºadom na pomery aké v tej dobe v Nitre panovali

i na celkovú nejasnosÈ ‰tátoprávnej situácie boli  Tisove ãlán-
ky veºmi odváÏne. Tiso z poverenia nitrianskej národnej rady
‰iel  zaãiatkom decembra  vítaÈ  ãeské vojsko  do  Ri‰Àoviec.
Dovtedy  bolo mesto v maìarsk˘ch rukách. Ako  aktívny
Slovák sa stal ãlenom nitrianskej SNR, ktorá vznikla po prí-
chode ãeského, resp. ãesko-slovenského vojska. Tiso teda
za Uhorska maìarón nebol, ako sa to silou-mocou snaÏil
vydolovaÈ ·ujan a spol,  ale tich˘ presvedãen˘ Slovák. Dosta-
toãne inteligentn˘ na to, aby vlastné slovenské srdce otvoril
len pred dôvern˘mi priateºmi, inak by ohrozil postavenie
svoje aj in˘ch . A to nechcel ani on, ani jeho slovenskí
priatelia. 

Tesne pred skonãením  vysoko‰kolsk˘ch ‰túdií v lete
1978 som zaãal pracovaÈ v Slovenskom národnom archíve.
Vtedy sa in‰titúcia volala ·tátny slovensk˘  ústredn˘ archív
SSR.  Pred mojim nástupom v‰ak vypustili  adjektívum slo-
vensk˘, lebo na Slovensku  niã nemohlo byÈ slovenské, na-
najv˘‰  slovenské  socialistické.  Bol som poveren˘  prevziaÈ
·ujanovu pozostalosÈ a dopraviÈ ju  do archívu pre potreby
nákupnej komisie. Keì som ponosil mnoÏstvo papierov, kra-
bíc, notesov a ‰anonov do pripravenej dodávky, pani ·uja-
nová mi uvarila kávu. K˘m som ju v kuchyni popíjal dr. ·ujan
ma presviedãal, Ïe Tiszó bol tuh˘ maìarón. Netu‰il som, akú
úlohu hral na procese s prezidentom a Tisove  Ïivotné osudy
mi boli len povrchne známe, takÏe som  pána Ïalobcu ne-
chal vyrozprávaÈ sa. Keì v‰ak mne, neznámemu ucháÀovi,
drÏal asi ‰tvrÈhodinovú predná‰ku o Tisovi a vykreslil  ho ako
maìaróna a zloãinca, akosi som vycítil, Ïe  ho e‰te tri desiat-
ky rokov  po procese  hryzie svedomie za justiãnú vraÏdu. 

Ivan Mrva
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Pred 130 rokmi sa narodil dr. Jozef Tiso  

Čriepky z jeho mladosti 



Pri príleÏitosti v˘roãia vyhlá-
senia autonómie Slovenska 6.
októbra 1938 poskytla Sloven-
sk˘m národn˘m novinám roz-
hovor  cirkevná historiãka prof.
Emília Hrabovec. âasÈ z neho
priná‰ame na‰ím ãitateºom.

l Aká vyspelá bola slovenská
spoloãnosÈ svedãí aj fakt, Ïe prv˘m
aktom autonómnej slovenskej vlá-
dy bolo zru‰enie ãinnosti komunis-
tickej strany - o vy‰e päÈdesiat ro-
kov skôr, neÏ bola komunistická
ideológia vyhlásená za zloãineckú.
IbaÏe namiesto toho, aby sa t˘mto
politikom dostalo zadosÈuãinenie,
zatracujeme ich  rovnako ako ko-
munistick˘ reÏim. Nejde o retardá-
ciu v zmysle národnom?

Jedna z príãin, pre ktorú je sloven-
ské národné myslenie a emancipaãné
snaÏenie nielen v na‰om dne‰nom slo-
venskom marazme, ale aj v ‰ir‰om eu-
rópskom rozmere ãasto biºagované,
tkvie práve v tom, Ïe jeho historicky
nosn˘ prúd spoãíval na kresÈanskom
základe a odmietal tak bezbreh˘ libera-
lizmus ako boº‰evizmus a komunizmus,
teda tie protikresÈanské ideológie, kto-
ré sú uÏ dlho nosné v európskom
i americkom politickom myslení. Keì
sa Spojenci po roku 1945 rozhodli sta-
viÈ na kartu obnovy âeskoslovenska,
nebolo to preto, Ïe ich presvedãili Be-
ne‰ove argumenty o ‰tátoprávnej kon-
tinuite ‰tátu, ktor˘ v roku 1939 zani-
kol, ale preto, lebo âeskoslovensko
lep‰ie vyhovovalo ich politick˘m a ideo-
logick˘m záujmom neÏ samostatné
Slovensko. V istom zmysle je ak˘msi ta-
jomstvom na‰ich dejín, Ïe práve ná‰
dvojkríÏ vzbudzuje ãasto takú nenávisÈ,
pohor‰enie, scandalum crucis. Sloven-
sko-kanadsk˘ biskup Michal Rusnák
v jubilejnom cyrilometodskom roku
v septembri 1969 v homílii pre sloven-
sk˘ch pútnikov v Bazilike sv. Klimenta
v Ríme povedal, Ïe dvojkríÏ je historic-
k˘m poslaním, historickou misiou slo-
venského národa, znakom jeho „vyvo-
lenosti“. Nie v zmysle moci a slávy, ale
v zmysle vyvolenosti kríÏa, teda v po-
slaní ÏiÈ a ohlasovaÈ kresÈanskú vieru

a nasledovaÈ Krista v utrpení. DvojkríÏ
ako kvintesencia ná‰ho bytia, ale aj ako
znamenie, ktorému sa stavajú na od-
por tí, ktorí odmietajú kríÏ, kresÈanstvo,
ním stvárnené európske dediãstvo, ním
sformované európske národy. Preto je
ná‰ dvojkríÏ a v‰etko to, ão predstavu-
je, ustaviãn˘m terãom  útokov, preto
tie snahy na‰tepiÈ nám do historickej
pamäte presvedãenie, Ïe nemáme deji-
ny hodné úcty, preto nimi máme opo-
vrhovaÈ a di‰tancovaÈ sa od nich. 

V súvislosti so 6. októbrom 1938
treba e‰te zdôrazniÈ, Ïe na autonómii
sa dokázala slovenská politika zjednotiÈ
na ‰irokom základe. Nikto predstavite-
ºov in˘ch politick˘ch strán do Îiliny ne-
volal, ale oni pri‰li, lebo videli, Ïe auto-
nómia je prirodzen˘m diktátom dÀa,
vyústením logiky slovensk˘ch dejín
a slovenskej politiky. Pokiaº sa nechceli
zo slovenskej politiky a slovensk˘ch de-
jín sami vylúãiÈ, museli prísÈ. V‰etci
okrem komunistov aj podpísali Îilinskú
dohodu a boli by ju podpísali aj komu-
nisti, keby ich boli k podpisu pripustili. 

l Autonómia Slovenskej kraji-
ny bola prijatá ústavn˘m zákonom
Národn˘m zhromaÏdením Republi-
ky ãesko-slovenskej v novembri
1938. TakÏe bola Prahou uznaná.

Autonómia bola sankcionovaná
zákonom 299 z 22. novembra, ale
bolo to z praÏskej strany okolnosÈami
vynútené gesto, ktoré sa ãoskoro usilo-
vali revidovaÈ. Vyvrcholením t˘chto
snáh bolo odvolanie legitímnej sloven-
skej vlády a vojensk˘ zásah, ktor˘ vo‰iel
do dejín ako Homolov puã. Skupina
ministrov v praÏskej vláde a generálov,
ktorí stáli za t˘mito opatreniami, si uve-
domovala, Ïe to bola nebezpeãná hra,
ktorá mohla vyprovokovaÈ intervenciu
Nemecka ãi iné nepredvídané udalosti.
Ale stanovisko ministra generála Aloisa
Eliá‰a a jeho súdruhov bolo jednoznaã-
né: ak má republika zahynúÈ, bude lep-
‰ie, keì sa tak stane vonkaj‰ím zása-
hom, neÏ aby sa stalo navonok zrej-
m˘m, Ïe sa rozloÏila zvnútra. A presne
to nám dodnes rozprávajú, Ïe zahynula
iba vonkaj‰ím zásahom a zamlãujú, Ïe
váÏny podiel na rozpade âeskosloven-
ska mali vnútorné zlyhania a vnútorn˘

rozklad heterogénneho ‰tátu, ktor˘ do
poslednej chvíle odmietal uznaÈ i sa-
motnú existenciu, nieto práva sloven-
ského národa. Z duchovnej perspektívy
nemoÏno tieÏ nevidieÈ, Ïe jeho tvorco-
via ho chceli budovaÈ bez Boha a proti
Bohu a takéto stavby trvácnosÈ ne-
majú. Priznal to v hlbokom pastier-
skom liste z 15. októbra 1938 aj vte-
daj‰í praÏsk˘ arcibiskup kardinál Karel
Ka‰par.

l Dodnes je bielym miestom
na‰ich dejín otázka, ãi sa Slováci
dobrovoºne vzdali svojho ‰tátu ãi
dokonca proti nemu nepovstali. âo
si o tom myslíte? 

Jednou z ìal‰ích ideologick˘ch fa-
bulácií, ktor˘mi nás k⁄mia po ‰tyridsia-
tom piatom roku je to, Ïe Slováci svoj
‰tát nechceli, Ïe obnovu ãeskosloven-
skej ‰tátnosti prijali s otvorenou náru-
ãou. To je v˘mysel. Slováci by sa svojej
‰tátnosti neboli vzdali, keby boli mohli
slobodne prejaviÈ svoju politickú vôºu,
nikto im v‰ak takúto moÏnosÈ nedal.
Naopak, slovenské zm˘‰ºanie bolo po
desaÈroãia kriminalizované, národ za-
stra‰ovan˘, jeho národne a kresÈansky
zm˘‰ºajúce elity vystavené tvrd˘m per-
zekúciám. UÏ po voºbách na jar 1946
s ich jasn˘m antikomunistick˘m vótom
sa v Prahe neuveriteºne naºakali oÏive-
nia „slovenského separatizmu“. Ako
veºmi, o tom svedãili zat˘kania, kon‰t-
ruovanie rozliãn˘ch „sprisahaní“, súd-
ne procesy. Vláda v‰ak prijala aj vnú-
torné opatrenia, ktoré navonok neboli
viditeºné, ale dozvedáme sa o nich
z historick˘ch prameÀov. V ruskom
‰tátnom archíve sociálno-politick˘ch
dejín RGASPI sa napríklad nachádza
hlásenie sovietskeho diplomata do
Moskvy o tom, Ïe vzápätí po voºbách
vznikla v rámci ministerstva vnútra
v Prahe tajná komisia, ktorej predsedal
sám minister. Komisia vypracovala 12
bodov˘ program ãechoslovakizácie Slo-
venska, ktorého súãasÈou bola politic-
ká, právna a iná likvidácia slovensk˘ch
elít na v‰etk˘ch úrovniach. V jednom
z bodov sa uvádzalo, Ïe treba ÏiadaÈ
od Vatikánu odstránenie v‰etk˘ch bis-
kupov, ktorí mali slovenské zm˘‰ºanie. 

Eva Zelenayová

MONITOR
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Dejinná etapa na ceste k štátnosti



V medzi‰tátnych slovensko-maìarsk˘ch
vzÈahoch aktuálne zdanlivo vládne idyla.
Ohrozenie mnohí obyvatelia vnímajú pre-
dov‰etk˘m z moÏného multikultúrneho na-
nútenia. A to z masového prílevu  prideºo-
vania uteãencov najmä moslimského pôvo-
du. Viac skryt˘ch napätí a konfliktov

existuje na domácej pôde v národnostn˘ch vzÈahoch na
juhu Slovenska. Vypl˘vajú z odli‰nej interpretácie faktov,
dejín, hodnôt, súvislostí a predov‰etk˘m symboliky. Prí-
znakov je viac, hoci viacerí prepadajú ilúzii, Ïe moÏné
medzietnické konflikty a názorové odli‰nosti i záujmy sa
dajú odstrániÈ. IbaÏe fakty svedãia o opaku. 

Paradoxne, prednedávnom oznamovali tlaãové agen-
túry po‰kodenie pomníkov slovensk˘ch osobností v Ko-
‰iciach a Rimavskej Sobote! V druhom prípade aj spor,
koho socha bude na zrekon‰truovanom námestí a ãi dôj-
de aspoÀ k relatívnemu hodnotovému kompromisu, ako
v Leviciach. Tam na jednej strane námestia stála socha
M. R. ·efánika a neskôr ªudovíta ·túra a na druhej Lajo‰a
Ko‰uta. Títo dvaja sa z blízkej názorovej pozície na uhor-
skom sneme, zrazu stali nepriateºmi. Dokonca  maìarsk˘
vodca revolúcie sa pokú‰al zatknúÈ na‰u veºkú odbojovú
trojicu - ·túra, Hurbana a HodÏu. A kto vie ãi nie aj pria-
mo obesiÈ, ako sa to stalo Holubymu, ·ulekovi, Langsfel-
dovi... a mnoh˘m ìal‰ím väznom a bojovníkom za slo-
venské záujmy. V Rimavskej Sobote sa v súãasnosti absol-
útnym vládcom námestia stáva opätovne iba socha
maìarského básnika a farára Reformovanej cirkvi Mihály-
ho Tompa. Iniciatíva obãanov a zrejme aj miestnych po-
slancov, aby tam bola aj socha Janka Jesenského, prozai-
ka a básnika, ktor˘ tu bol prv˘m Ïupanom novovzniknutej
âSR, jednoducho nepre‰la. 

Dobšinský v Rimavskej Sobote
Kdesi, moÏno ani nie na okraji mesta, v‰ak Rimavania

dokázali postaviÈ aÏ ‰estnásÈ zväã‰a dreven˘ch sôch slo-
vensk˘ch dejateºov, ktorí v meste a jeho okolí  pôsobili.
A najpozoruhodnej‰ie je, Ïe aj skvelému zberateºovi a in-
terpretovi rozprávok Pavlovi Dob‰inskému, ako jeho jedi-
nú sochu  na svete. Îiadnu z nich  nepri‰iel odhaºovaÈ, ba
moÏno ani si pozrieÈ, minister kultúry SR. V Bratislave,
kde Dob‰insk˘ strávil medzi ‰túrovcami rovnako veºa ãasu,
sochu  nedostal. Na Hviezdoslavovom námestí ju má
dánsky  rozprávkar Andersen, ktor˘ v Bratislave pobudol
jeden deÀ. Karikatúrna podoba sôch v centre Bratislavy
a ich nekoncepãnosÈ je e‰te obludnej‰ia. Na Hlavnom ná-
mestí dominuje dobyvateº, niãiteº Bratislavy, hradu Devín
a Paj‰tún - Napoleon. Kúsok ìalej pre‰pursk˘ dobro-
myseºn˘ ãudák a blázon Schöne Náci, ale aj „âumil“ zíza-
júci odkiaºsi z kanálu...Dokonca k roku veºkého cyrilo-me-
todského jubilea bratislavskí poslanci zahanbujúco za-
mietli in‰taláciu súso‰ia sv. Cyrila a Metoda s ich
nasledovníkom Gorazdom.

Do tejto nekultúrnej a hodnotovo i skutkami zmäte-
nej spoloãnosti nedávno zaráÏajúco vstúpila b˘valá veºvy-
slankyÀa Slovenskej republiky pri Svätej stolici Dagmar
Babãanová  svojim príspevkom na liberálno-kresÈanskom
blogu Postoj.sk (18. 9. 2017) pod názvom „Posledné za-
stavenie na kríÏovej ceste grófa Esterházyho“. 

Babčanovej zdroj
Redakãne zaráÏajúco, bez alternatívneho pohºadu

i kritick˘ch postojov slovensk˘ch historikov, intelektuálov
a in‰titúcií ãi  politikov  k tak zloÏitému fenoménu ako je
interpretácia a mytologizácia  najv˘znamnej‰ieho men‰i-
nového, maìarského medzivojnového i vojnového politi-
ka Jánosa Esterházyho.  Rafinovane presadzoval „znovu-
návrat“ Slovenska do obnoveného Veºkomaìarska (nie
Uhorska!), ão sa mu ãiastoãne  v rokoch 1938-1945 aj
podarilo.  Dokázateºne o tom vyjednával nielen s nacistic-
k˘mi Nemcami, ale aj s vtedy revízne naladen˘mi Poliakmi
i v ná‰ neprospech orientovan˘mi Talianmi. Reprezentoval
ich ‰éf diplomacie vtedaj‰ej fa‰istickej vlády Ciano, ktor˘
rozhodujúco ovplyvÀoval pre nás zdrvujúci v˘sledok Vie-
denskej arbitráÏe v roku 1938. V ãlánku pani Babãanovej
v‰ak niet o tom ani slova. Ale rozvíja v Àom staronovú
pesniãku o veºkej a nevinnej obeti vo väzení  kresÈansky sa
kajúceho politika so vzorn˘m profilom, ktor˘ vraj len ob-
hajoval záujmy Maìarov, Îidov a dokonca aj Slovákov.
Podºa b˘valej nominantky KDH na post veºvyslankyne  bol
Esterházy dokonca iba nevinnou obeÈou nacizmu a ko-
munizmu. Ako zdroj uviedla  jedinú a dôsledne hagiogra-
fickú a jednostrannú knihu súãasného riaditeºa Maìar-
ského kultúrneho in‰titútu v Bratislave Imreho Molnára
„Îivot a mart˘rska smrÈ Jánosa Esterházyho“. Molnár
systematicky publikuje a organizuje nové iniciatívy na ob-
hajobu  „absolútnej neviny maìarského politika“. Zatiaº
som  nena‰iel od na‰ich akademick˘ch a univerzitn˘ch
historikov váÏnej‰iu kritickú  polemiku napríklad ku kon-
cepcii „nevinného úsilia o iba mierovú revíziu hraníc Jáno-
som Esterházym“, ktorú systematicky  rozvíja historik Ma-
ìarskej akadémie vied László Szarka, predná‰ajúci moder-
né dejiny aj na Univerzite J. Selyeho v Komárne i na
viacer˘ch konferenciách po Slovensku!

A tak zrejme nielen preto sme mali donedávna uÏ
jedenásÈ sôch symbolu „maìarského utrpenia“ J. Ester-
házyho takmer po cel˘ch juÏn˘ch hraniciach Slovenskej
republiky. Napriek tomu ani Václav Havel nemohol akcep-
tovaÈ návrh na ‰tátne vyznamenanie Esterházyho, lebo to
by ho musel priznaÈ aj sudetonemeckému K. Henleinovi.
Slovenskí historici, poãnúc Deákom, Hronsk˘m, Hrnkom,
Kamencom, Kováãom a ·utajom, dokonca aj Îidovská
náboÏenská obec ãi súdy v SR dostatoãne kriticky
a odmietavo vyargumentovali prístup Esterházyho k slo-
venskej a Ïidovskej otázke, preto je poãin Babãanovej  
a redakcie Postoj nepochopiteºn˘. 

Viliam Jablonick˘
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Staronová obhajoba revizionistu Esterházyho 



Pokraãovanie z 1. strany

NeangaÏoval som sa v mláde-
Ïníckej organizácii a prv˘ konflikt po-
ãas ‰túdia na gymnáziu som mal,
keì za mnou pri‰iel jeden komunista
a verboval ma do strany. Do‰lo to tak
ìaleko, Ïe som mu jednu vyÈal.
A iste to nebolo bezbolestné. Mal
som síce 16 rokov, ale takmer dva
metre a 86 kíl. OkamÏite stratil chuÈ
nieão so mnou podnikaÈ. A tak som
sa v roku 1948 dostal na Vysokú ‰ko-
lu technickú. 

Veì ste sa chceli staÈ kÀa-
zom?

Áno a aj na technike som sa naj-
lep‰ie cítil v kostolíku redemptoristov
pod Slavínom. Bola tam dobrá spo-
loãnosÈ. Páter hrával na gitare, ja na
v‰eliãom moÏnom, na pianovej har-
monike, gitare, organe, klavíri, mal
som túto spoloãnosÈ rád, ale závery,
ku ktor˘m dospeli, mi nesedeli. ·kola
mi nerobila problémy, dokonca sa mi
ponúkala skvelá kariéra. Známi ma
odhovárali, nastupuje komunizmus,
zlikvidujú Èa. Navzdory tomu som sa
po prvom roãníku prihlásil do semi-
nára.

Zrejme ste tam dlho nevydr-
Ïali, keì ste napokon vy‰tudova-
li techniku?

Dostal som sa do seminára
v Banskej Bystrici, kde ma kde-ão
prekvapilo a Ïivot sa mi zaãal vyjas-
ÀovaÈ. V seminári som pri‰iel na to,
Ïe to nie je len modlenie. Ráno chyt-
ro nieão zjesÈ a poìho na predná‰ky.
Poobede sme mali povinn˘ spánok
a vy‰e dvojhodinovú vychádzku.
Hnevalo ma to. âo som sem pri‰iel
futbal hraÈ? Hoci som nech˘bal
v Ïiadnom pohybovom muÏstve, liez-
lo mi to na nervy. Nemal som ãas na
modlenie, uãenie, len na sprostosti.
Mal som absolútny sluch, veºmi ma
zaujímala hudba. A mal som ‰Èastie.
Mojim profesorom bol ch˘rny orga-
nista profesor Ga‰paroviã. Napokon
emigroval a stal sa organistom v pa-
ríÏskom Notre-Dame. 

âo vo vás v seminári zanecha-
lo najhlb‰í dojem?

V tom ãase bol rektorom seminá-
ra skvel˘ publicista Juraj Koza Mate-
jov. Za jeho éry sa seminaristi stretá-
vali s profesormi a diskutovali o Ïivo-
te. MôÏem povedaÈ, Ïe som sa stal
jeho miláãikom. TieÏ mal zásluhu na
zbliÏovaní ‰tudentov s banskobystric-
k˘m biskupom Andrejom ·krábikom. 

Viete, ak˘ osud ho stihol?
Spomínam si na neho. Cez veºkú

‰tudentskú jedáleÀ sa prechádzalo
do tzv. pánskej, kde sa stravoval pro-
fesorsk˘ zbor. Pán biskup ·krábik
nikdy nedo‰iel do pánskej. VÏdy si
k niektorému seminaristovi prisadol.
On bol kus pochodujúceho srdca,
úÏasne dobrosrdeãn˘. Bol literárne
ãinn˘ takÏe ·tátna bezpeãnosÈ dáva-
la na neho pozor. Nediplomaticky
pomenovával veci a javy. Hovoril,
v ãom komunizmus nie je dobr˘,
v ãom odporuje Ïivotu. Netaktizoval,
nevyh˘bal sa zodpovednosti. Prost-
redníctvom svojho priateºa, právnika
a poslanca snemu Cyrila Balka, po-
máhal ºuìom. Prich˘lil väã‰í poãet
partizánov urãen˘ch na likvidáciu, aj
ºudí protireÏimov˘ch, zrejme preto
ho neodsúdil ºudov˘ súd. 

Napriek tomu sa reÏim posta-
ral o jeho likvidáciu.

V roku 1950 nastúpil za zmoc-
nenca do Banskobystrického biskup-
ského úradu „vlasteneck˘“ kÀaz Ján
Dechet. No a ·krábik prekáÏal. Vraj
bol v príbuzenskom vzÈahu s dokto-
rom Jozefom Tisom. Gustáv Husák
zaúradoval a Ïiadal od ·krábika, aby
vyhlásil povstanie. Pravda, on to ne-
urobil a padol do nemilosti nastu-
pujúceho reÏimu. 

LenÏe povstanie bolo v roku
1944. Ako súviselo s udalosÈami
okolo biskupa ·krábika v roku
1950?

Husák sa po vojne stal ‰éfom pre
veci cirkevné a nezabudol, Ïe biskup
·krábik ho neposlúchol. Postavil sa
proti Cirkvi  napriek tomu, Ïe bol sy-
nom kostolníka v bratislavskej Dúb-
ravke. Príslu‰níci  ·tátnej bezpeãnosti
v 25 stupÀovom mraze vyvliekli bis-
kupa ·krábika medzi dve dediny,
vyzliekli ho donaha, zmlátili a nechali
tam. Z posledn˘ch síl sa doplazil do
prvého domu, tam ho zabalili do de-
ky a odviezli do nemocnice. ·tB za-
kázala ak˘koºvek prístup k nemu.

Odkiaº teda viete, ão sa s bis-
kupom ·krábikom stalo v januári
1950?

NÁŠ ROZHOVOR
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Ako sa likvidovali Slováci

Juraj ·imko ...s priateºom Sebastianom 

Ko‰útom. Foto archív



Na starostlivosÈ o pána biskupa
bola urãená jedna sestriãka... Dostal
siln˘ zápal pºúc a do t˘ÏdÀa zomrel.
Museli ho odstrániÈ, aby na jeho
miesto dosadili svojho Jána Decheta.
A to isté urobili aj s jeho tajomníkom
Jánom Tóthom. PreloÏili ho na faru
do Budãe, tam ho zmlátili, zabili
a obesili na kºuãku dverí do kúpeºne.
Tak˘ch muãeníkov bolo aj v Bratisla-
ve viac. Aj z rehoºníkov. O tom sa vie,
ale na biskupa ·krábika sa  kaÏd˘ vy-
ka‰ºal. Je nevyhnutné  dostaÈ ho do
povedomia národa, veì  bol jedn˘m
z prv˘ch muãeníkov - biskupov. 

Pri‰iel apríl 1950 a sním  likvi-
dácia reholí. Ak˘ dopad to malo
na vás?

Zobrali nám profesorov a o nás
sa nestarali. Tak sme i‰li kaÏd˘, kde
mohol, len aby sme sa vyhli terorizo-
vaniu.  Ja som i‰iel k starej mame do
Turãianskych Teplíc. Pomáhal som pri
Ïatve a keì nebola robota, dal som
sa na cykloturistiku po Slovensku.
Zobral som si kus slaniny, kúpil chlieb
a takto som putoval. Dostal som sa
do Súºovsk˘ch skál, kde ma zasiahla
silná búrka. Hºadal som si nocºah
a zaãul som z rozhlasu svoje meno,
Ïe mám povolávací rozkaz a okamÏi-
te sa mám dostaviÈ k odvodu. No ne-
bola to normálna vojenãina, ale Po-
mocn˘ technick˘ prápor. 

V PTP skonãili mnohí intelek-
tuáli a odporcovia reÏimu. Ako
dlho ste tam  museli zostaÈ? 

Dostal som sa do Svätej Dobroti-
vej, do trestaneck˘ch táborov. Robil
som v Poldinej huti na Kladne v ÈaÏ-
kej kovárni, v neznesiteºn˘ch pod-
mienkach. Pri kladive azda sedem

metrov vysokom a dvadsaÈ ton ÈaÏ-
kom. Keì dopadol, tak ‰ºahali tries-
ky, Ïe som schytal najmenej desaÈ
fraktúr. Trvalo to takmer tri roky. 

S va‰im kádrov˘m profilom
ste nemali veºmi na v˘ber.

Povedal som si, keì nemôÏem
byÈ kÀazom, budem lekárom. DesaÈ
rokov som sa hlásil na fakultu. Napo-
kon mi povedali, otec mlynár, ty si
‰tudoval za farára, myslí‰, Ïe Èa
môÏeme prijaÈ? NemôÏeme. A na de-
siate v˘roãie mi poslali prihlá‰ku na
stavebnú fakultu. Muselo to v‰ak ísÈ
cez okresn˘ v˘bor strany. ·túdium
som zvládal bez problémov, mal som
samé jednotky, ale po dvoch rokoch
som nedostal internát, tak som rok
b˘val na ãierno na Mladej garde. A za
to ma chceli vyhodiÈ zo ‰koly. No fa-
kulta zobrala za mÀa spoloãenskú zá-
ruku, lebo som bol jej najlep‰í Ïiak.

IbaÏe stále ma evidovali ako nepriate-
ºa ºudu, nereformovateºného ãloveka. 

V Priemstave ste sa v‰ak do-
stali k veºmi dôleÏit˘m celospolo-
ãensk˘m stavbám. Tam uÏ va‰a
minulosÈ neprekáÏala?

Zrejme nie. Veì niektoré stavby
nechcel nikto zobraÈ. Priemstav bol
denne v novinách, Ïe si neplní úlohy
v jedenástich závodoch. Bol som
hlavn˘m inÏinierom na stavbe závo-
du Juhoslovenské celulózky a papier-
ne v ·túrove, ktorá mala plánovanú
mesaãnú stratu dva milióny korún. Ja
som tam jedn˘m ‰mahom získal 22
miliónov. 

A ktorá zo stavieb je vám naj-
drah‰ia? 

To nie sú moje diela, to sú BoÏie
diela. Áno, veÏa Kamzík  je v˘razná.
Keì som zobral funkciu hlavného in-
Ïiniera, mnohí mi hovorili, ãi som sa
nezbláznil.  Písali  o mne v podniko-
vej tlaãi, ná‰ hlavn˘ inÏinier, jednou
rukou Èa hladká a v druhej drÏí seke-
ru. Aj ma tak nakreslili. Ja som v‰ak
len stra‰il.  Nikdy som nezobral pe-
niaze, nikdy som nerozkazoval. Kto
chce robiÈ dobrú robotu, nech zaãne
rozkazovaÈ – robota sa skonãila.
S ºuìmi treba spolupracovaÈ. Nikdy
som  nepri‰iel na stavbu s rozkazom:
toto  urobíte. Nie. VÏdy som zavolal
chlapov na poradu. Mojou zásadou
je, Ïe ºuìom nemôÏete rozkazovaÈ.
V debate ich vÏdy dovediete  k cieºu.

Eva Zelenayová
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Pán ·imko so zaÈom a vnuãkami. Foto archív

Ing. Juraj ·imko (v strede) poãas tohtoroãného stretnutia so spoluÏiakmi

z vysokej ‰koly. Foto archív



(Dokonãenie z minulého ãísla)

Tento „KniÏn˘ kútik“ uverejÀu-
jeme pri príleÏitosti stého v˘roãia
„Veºkej októbrovej socialistickej
revolúcie“.

Môže byť v pekle horšie?
Samozrejme, Ïe autor nemohol vy-

nechaÈ ani prípady nepredstaviteºného
muãenia, ktoré bolo organickou zloÏ-
kou ãerveného teroru. NuÏ ale, keì sa
spodina, huckaná pár nenávistn˘mi in-
telektuálikmi utrhne z reÈaze, ináã to
ani nemôÏe vyzeraÈ. Tak˘to rozsah mu-
ãenia, ak˘ zaviedli boº‰evici, nemá ob-
dobu v ºudsk˘ch dejinách. Z toho, ão je
v knihe  uvediem iba ilustratívny zlo-
mok. Také veci, ako vytrhávanie ne-
chtov, plameÀ pod genitáliami ãi polie-
vanie vodou v mraze bol len ºahk˘
úvod. Mali ‰peciálne muãiace pomôcky
ako rukavice s klincami, opasky na sÈa-
hovanie lebky alebo hoci len obyãajné
dosky, na ktoré sa odsúdenci pribili
a postupne zasúvali do vysok˘ch pecí.
Keì bielogvardejci na chvíºu oslobodili
Kyjev, vykopali jeden z hromadn˘ch
hrobov, ak˘mi bolo posiate celé Rusko.
Na‰li  m⁄tvoly s rozmliaÏden˘mi hlava-
mi na ka‰u. Niektoré hlavy neboli odre-
zané, ale odtrhnuté. Rozpárané bru-
chá, odrezané ãasti tiel ãi vypichnuté
oãi prestriedané hlbok˘mi ranami.
Niektor˘m m⁄tvolám ch˘bal jazyk, iné
mali naopak v ústach e‰te hlinu, takÏe
boli pochovaní za Ïiva. Jednu Ïenu
na‰li zviazanú spolu s jej osemroãnou
dcérou prederavenou guºkami. Bol tam
aj kríÏ, na ktor˘ pribili jedného dôstoj-
níka. V jednej ãasti „cintorína“ boli iba
samé ruky a nohy...

Samozrejme, Ïe uÏ vtedy kvitol
proletársky internacionalizmus a naj-
krutej‰ie sa správali útvary, kde boli
medzinárodné jednotky. âínski ãekisti
mali v obºube priviazaÈ odsúdenca ku
kolu, na holé brucho mu upevnili hru-
bú rúru do ktorej dali krysy a na dru-
hom konci podpálili oheÀ, takÏe krysy
sa i‰li prehr˘zÈ cez telo. Jeden ãernoch

z Moskvy, Johnston, zase zaÏiva sÈaho-
val ºuìom koÏu  hol˘mi rukami. 

Ale aj âervená armáda sa chovala
rovnako brutálne a zloãinecky ako âe-
ka. Na záver tohto kabinetu hrôzy iba
opí‰em, ako vyzerali popravy na ná-
kladnej lodi „Truwor“: „Jeden námor-
ník z okienka preãítal meno odsúdené-
ho. Ten musel prejsÈ cez celú palubu
lemovanú ãervenoarmejcami na „súd-
ne miesto“. Tam ho zo v‰etk˘ch strán
obkºúãili, strhali mu ‰aty a zviazali ruky
a nohy. Potom zaãali muky: u‰i, nos,
pery, ãasto aj genitálie a ruky mu po-
odrezovali a potom ho hodili do vody.
Vedrom r˘chle spláchli krv, a i‰iel ìal-
‰í...“ Tu si dovolím jednu otázku na na-
‰u cirkevnú vrchnosÈ: Myslíte si, Ïe
v pekle môÏe byÈ e‰te hor‰ie?

Charakter čekistu
Ale autor sa nevenuje iba ‰tatisti-

ke, situácii vo väzniciach a samotn˘m
hrôzam popráv. Z knihy sa dozvieme aj
to, ão to boli za charaktery, ktoré tvori-
li nielen jadro âeky, ale aj radové ãlen-
stvo. Nakoniec aj my ich dobre pozná-
me. Alebo preão sa odsúdenci museli
vyzliecÈ donaha.  PretoÏe ich ‰atstvo si
podelili kati. A ako evidentne fajnoví
ºudia nechceli  maÈ na Àom dierky ãi
krvavé ‰kvrny. Samozrejme, Ïe uÏ vte-
dy sa odhaºovali sprisahanecké centrá,
robili sa provokácie ako odsúdiÈ nevin-
n˘ch – tak ako poãas celého trvania
tohto najkrvavej‰ieho reÏimu ºudsk˘ch
dejín. 

KeìÏe gulagy vtedy iba zaãínali,
nevenuje sa im tak dôkladne ako tre-
bárs SolÏenicyn. Ale aj to, ão o nich pí-
‰e, stojí za to. Napríklad sa dozvieme,
Ïe v archangeºskom tábore z pôvod-
n˘ch 5 000 internovan˘ch, Ïilo v roku
1922 uÏ iba 1 500 ºudí. V Tagansku
zomrelo 40 percent  m⁄tvych od hladu.
Jeden uteãenec opisuje „polievku“ vo
Vjatke: jedna rozkladajúca sa konská
hlava, kde v tmavej tekutine plávali
kúsky koÏe, hlieny a neo‰úpané zemia-
ky. V tábore Cholmogory boli zase ta-
ké zvyky, Ïe veliteº v‰etk˘ch väzÀov za-

ãlenil do skupiniek po 10 a ak sa jeden
z tej skupiny nieãím previnil, zastrelili
v‰etk˘ch desiatich. Súdruh Kalinãenko
zasa oslavoval svoje narodeniny tak, Ïe
si z osadenstva nechal vybraÈ troch naj-
tuãnej‰ích burÏujov a t˘ch vlastnoruãne
zastrelil. V Petrohrade v roku 1920 sú-
druh náãelník usporiadal dokonca
„Ïenskú poºovaãku“. V noci si vybral
okolo 20 Ïien, ktoré sa museli vyzliecÈ
donaha. Tie naloÏili na nákladniak a vy-
viezli na pole za mesto. Potom vyhlásil
„preteky“ s t˘m, Ïe víÈazke venuje Ïi-
vot. Po „dostihoch“ nechal v‰etky za-
streliÈ. 

Na záver sa treba aspoÀ struãne
zmieniÈ o tom, ako tento ãerven˘ teror
zasiahol nás. Udalosti z júna 1919, keì
z iniciatívy Bélu Kuna  bola u nás vyhlá-
sená „Slovenská republika rád“, by sa
dali oznaãiÈ  len za také dotyky s boº‰e-
vizmom. Hoci aj za  krátky ãas tu zahy-
nulo pár stoviek ºudí, z toho pár desia-
tok bolo umuãen˘ch a na‰li sa aj neja-
ké rozrezané bruchá. No ozajstn˘
prienik ãerveného teroru  nastal na Slo-
vensku pred augustom roku 1944, keì
na na‰om území  vysadili sovietskych
komisárov na sabotáÏne úãely. Áno
t˘ch, ktorí uÏ mali za sebou tisícky po-
vraÏden˘ch a umuãen˘ch, odrezávanie
nosov ãi vylupovanie oãí, veì in˘ch Sta-
lin ani nemal. Ostatní  boli uÏ dávno
m⁄tvi alebo v gulagoch. 

Poradcovia z východu
Pokiaº sa Gottwald vyhráÏal, Ïe sa

chodia uãiÈ do Moskvy, ako kapitali-
stom vykrútiÈ krky, tak toto boli ich uãi-
telia. Ozajstní „machri“ vo svojom od-
bore. Aj keì sa neskôr  aj Gottwaldova
mládeÏ nieãomu priuãila, stále to ne-
malo tú správnu razanciu a kvalitu.
Keì ãítame u Melgunova, ako bolo po
procese s Tagancevom v Petrohrade
postrieºan˘ch asi 50 ºudí, ako si museli
vykopaÈ hrob, vyzliecÈ sa a potom ich
postrieºali a zasypali  m⁄tvych aj rane-
n˘ch, a keì ãítame v˘poveì kÀaza Jo-
zefa Pössa, ako vystrieºali partizáni de-
dinu Sklené, alebo ako popisuje Jozef
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Besnota v pekle
Sergej P. Melgunov: Červený teror v Rusku 1918 - 1923 

(Pre mládeÏ do 18 rokov nevhodné)



Nemãok vraÏdenie v Sklabini,  je to ako
cez kopirák, vrátane vyzliekania sa
„odsúden˘ch“. A boli aj ìal‰ie dediny,
kde len tak svojvoºne postrieºali desiat-
ky a stovky nevinn˘ch ºudí, lebo parti-
zánom, ako ich veºk˘m sovietskym vzo-
rom, sa zachcelo krvi. A hlavne ukázaÈ
sa, akí sú oni geroji pred neozbrojen˘-
mi pokoren˘mi ºuìmi. A presne ako
ich vzory, nevraÏdili kvôli nejak˘m pre-
ãinom, ale kvôli pôvodu a názoru. Aj
pre nich bol zákon burÏoázny preÏitok.
Ale keì Nemci robili represálie za ich
v˘ãiny, vtedy sa skr˘vali po lesoch. Veº-
mi dobrá sumarizácia t˘chto „hrdin-
stiev“ je v knihe Petra Podolského
„Povstanie roku 1944 – Bolo národné,
slávne, uÏitoãné?“ A Ïe komunisti sú
ºudia skutoãne zvlá‰tneho razenia, na-
jmä ão sa morálky t˘ka, o tom svedãí aj
fakt, Ïe si tieto udalosti dokázali vydu-
paÈ ako ‰tátny sviatok. V knihe spomie-
nok na gulag od Jacquesa Rossiho
„ÚtrÏky Ïivotov“ si môÏeme preãítaÈ
prí‰ernú scénku z Litvy, ako komunis-
tick˘ dôstojník za zvukov harmoniky
donútil tancovaÈ matku, syna a dcéru
pri zohavenej m⁄tvole ich otca, ktorú
im doviezol ukázaÈ. Asi takú  predstavu
o sviatku majú aj na‰i komunisti, aby
sme si aj my zaoslavovali a zatancovali
na hroboch svojich blíÏnych...

Druhá veºká vlna „ãekistov“ (v tom
ãase premenovan˘ch z NKVD na MVD)
k nám dorazila v roku 1949. Sovietski
agenti tu, prirodzene, boli uÏ od roku
1945 ako poradcovia v armáde. No
v októbri 1949 sem pri‰li dvaja oficiálni
poradcovia pre bezpeãnosÈ, tavári‰ãi

Makarov a Lichaãov, a neskôr ìal‰í.
Bola to rovnaká svoloã ako ich pred-
chodcovia, ibaÏe  mali trochu delikát-
nej‰ie úlohy. Okrem organizovania po-
litick˘ch procesov reorganizovali o. i. aj
reÏim vo väzniciach a pri v˘sluchoch,
ão neskôr poriadne pocítili na‰i politickí
väzni. Postupne  zaviedli v‰etky ukrut-
nosti, aké spomínal Melgunov vo svojej
knihe. Fyzické násilie pri v˘sluchoch vy-
stupÀovali do tr˘znenia a zavádzali aj
overené sovietske novoty – nepretrÏité
noãné v˘sluchy, zákaz sedenia v cele,
neustále pochodovanie, preru‰ovanie
spánku ãi ruky na deke... 

Mŕtvi nemlčia

Nenormálne pomery vná‰ali aj do
pracovn˘ch vzÈahov. A tak ako spomí-
na ãesk˘ historik Karel Kaplan, aj med-
zi samotn˘mi e‰tebákmi zavládli po-
stupne intrigy a zákony dÏungle. TakÏe
aj na‰e väznice v 50. rokoch dospeli do
stavu, Ïe pobyt v nich bol v podstate
dlhodobé muãenie. Dokonca zavádzali
aj veci dávno odskú‰ané „odborníkmi“
na dialektick˘ materializmus, Ïe príbuz-
n˘m zatajovali miesta pobytu odsúde-
n˘ch a dátumy ich popráv. Îiadne po-
sledné zbohom, ani len telo na pohreb
nevydali. Napríklad na‰ej ãlenke (PV
ZPKO) pani Margite Zimanovej vydali
listy, ktoré 27. marca 1953 písal jej
otec pred popravou, 23. mája 2017!
Takto vyzerá ozajstn˘ pokrokov˘ hu-
manizmus v praxi... NuÏ, politici prvej
SR dobre vedeli, preão zakázali komu-
nistickú stranu. A to e‰te predt˘m, neÏ
sa slovenskí vojaci vracali z frontu a po-

pisovali nepredstaviteºné zloãiny ãer-
ven˘ch komisárov. Napríklad pivnice
zapratané do dvojmetrovej v˘‰ky m⁄t-
volami. Hlavne preto im v‰elijaké
komunistické a e‰tebácke detiãky dnes
nevedia prísÈ na meno.

Knihu konãí Melgunov dosÈ me-
lancholicky, keì kon‰tatuje, Ïe v‰ade
zavládlo m⁄tvolné ticho. „UÏ sa nebojí-
me smrti, ktorá sa stala na‰im druh˘m
Ïivotom, uÏ nás nestrasie pach krvi,
veì celá na‰a atmosféra je plná krvi.
UÏ nami neotrasie ani pohºad na neko-
neãné zástupy ºudí odvádzan˘ch na
smrÈ, keì sme uÏ  videli smrteºné k⁄ãe
detí pozabíjan˘ch na ulici, hory zmrza-
ãen˘ch tiel teroristick˘m ‰ialenstvom
a sami sme stáli na pokraji hrobu. UÏ
sme si zvykli, preto krajina mlãí pred
triumfujúcou tvárou smrti. Telesne do-
kázalo Rusko preÏiÈ tieto prí‰erné roky
– ale jeho du‰a je m⁄tva. My mlãíme,
ale namiesto nás prehovárajú svojou
reãou m⁄tvi zo saratovskej kotliny,
z muãiarní Charkova, Kaukazu, z tábo-
ra smrti Cholmogory... Nie, m⁄tvi ne-
mlãia!“ 

Zostala uÏ iba otázka, ako tento
ãerven˘ teror, ktor˘ sa preniesol aj
k nám, ako  vpl˘val a vpl˘va na na‰u
du‰u. âi táto beznádej zo záveru knihy
sa preniesla aj k nám? Ako sme na tom
my, keì komunistick˘ch pohrobkov
máme dokonca v ‰tátnych sluÏbách?
Keì pohraniãiari najnov‰ie oslavujú
vraÏdy ºudí utekajúcich za slobodou?
Keì tí ão 40 rokov fal‰ovali históriu ju
fal‰ujú naìalej a to dokonca v ‰tátom
platen˘ch ústavoch? Keì sa opäÈ prijí-
majú zákony na odstránenie slobody
slova? Keì sa stále nevy‰etrujú brutál-
ne vraÏdy kÀazov e‰te z nedávnych 80.
rokov? A koºko ulíc po celom Sloven-
sku je e‰te stále pomenovan˘ch po ko-
munistick˘ch zloãincoch a kolaboran-
toch? Alebo je e‰te na‰a du‰a v kóme
a nevieme ako ju prebraÈ? Kedy sa
oslobodíme spod ãervenej ãiÏmy? Pre-
toÏe – ani na‰i m⁄tvi nemlãia!

Ján Liteck˘ ·veda

P.S. V ãasopise nemeck˘ch po-
litick˘ch väzÀov Stacheldraht som
sa dozvedel, Ïe skoro po 100 ro-
koch (!) vy‰lo koneãne nové, iba
druhé vydanie tejto knihy.
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Charkov: obete âeky, podºa lekárov so znakmi muãenia, ktor˘m boli ruky

odsekávané zaÏiva.



2. októbra 1952 v procese pred ·tátnym súdom v Ko‰iciach boli
odsúdení na trest smrti za „teroristickú ãinnosÈ a ‰pionáÏ v prospech
USA“ príslu‰níci Bielej légie: Ján Re‰etka, Michal Mihok, Bohumil Gru-
ber a Dr. Bodnár na trest smrti, Stanislav Hadaã na doÏivotn˘ Ïalár,
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 predstavitelia v‰etk˘ch dôleÏitej‰ích politick˘ch strán
Slovenska a podpísali spoloãné Vyhlásenie o autonómii Slovenska
v rámci ãesko-slovenského ‰tátu.

6. októbra 1948 Národné zhromaÏdenie 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 demokratického právneho poriadku v âesko-Slovenskej
republike.

8. októbra 1938 prvá autonómna vláda Slovenska slávnostne
pri‰la do Bratislavy a ujala sa v˘konu ‰tátnej moci na Slovensku. Jed-
n˘m z jej prv˘ch opatrení bol dekrét ministerstva vnútra o zastavení
ãinnosti KSâ na Slovensku.

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

10. októbra 1938 predseda autonómnej vlády Slovenskej kraji-
ny Jozef Tiso prv˘m vládnym nariadením vyhlásil slovenãinu za jedin˘
úradn˘ jazyk na Slovensku.

18. októbra 1918 T. G. Masaryk vydal Washingtonskú dekla-
ráciu (Vyhlásenie nezávislosti ãeskoslovenského národa doãasnou
vládou âeskoslovenska), ktorou jeho „vláda“ vyhlásila samostatnosÈ
ãesko-slovenského ‰tátu. âesko-Slovensko teda formálne vzniklo
v zahraniãí, bez akéhokoºvek prejavu súhlasu obyvateºstva území, na
ktoré si jeho tvorcovia robili nároky.

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

22. októbra 1997 na bratislavskom cintoríne v RuÏinove sme sa
rozlúãili so zanieten˘m ãlovekom za práva slovenského národa, pod-

predsedom organizácie politick˘ch väzÀov JUDr. Valentom Michalí-
kom. 

23. októbra 1915 na spoloãnej konferencii Slovenskej ligy
a âeského národného zdruÏenia v Clevelande uzavreli prvú dohodu
o spolupráci americk˘ch âechov a Slovákov, ktorá vo‰la do dejín ako
Clevelandská dohoda. âesk˘ návrh tejto dohody bol struãn˘ a jasn˘:
Program: 1. SamostatnosÈ tak âeska, ako aj Slovenska. 2. Spojenie
ãeského a slovenského národa vo federatívnom zväzku ‰tátov s úpl-
nou národnou autonómiou Slovenska, s vlastn˘m snemom, s vlast-
nou ‰tátnou správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda aj s pln˘m
právom uÏívania slovenského jazyka, s vlastnou finanãnou a politic-
kou správou, so ‰tátnym jazykom slovensk˘m.

25. októbra 1949 vláda zriadila Úrad pre veci cirkevné, na
ktorého ãelo postavila komunistického predáka A. âepiãku. Jeho
poverencom pre Slovensko sa stal G. Husák.

26. októbra 1939 na slávnostnom zasadaní Slovenského snemu
jednomyseºne zvolili za prvého prezidenta Slovenskej republiky Dr. Jo-
zefa Tisa, ktorému hneì oznámili v˘sledok voºby. ZloÏením Ústavou
SR predpísanej prísahy bol uveden˘ do úradu.

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

27. októbra 1907 maìarskí Ïandári strieºali do zhromaÏdeného
davu veriacich, ktorí protestovali proti maìarsk˘m kÀazom vyslan˘m
do ich obce âernovej, aby vysvätili nov˘ kostol. ZavraÏdili 15 osôb
a vy‰e 80 osôb zranili. Obãania âernovej Ïiadali, aby kostol vysvätil ich
rodák Andrej Hlinka, z ktorého iniciatívy bol kostol postaven˘.
Maìarské súdy potom e‰te súdili 55 obyvateºov âernovej a odsúdili
22 muÏov a 16 Ïien spolu na 36 rokov a 6 mesiacov väzenia.

27. októbra 1944 prieskumná hliadka pozostávajúca zo sied-
mich nemeck˘ch vojakov obsadila ba‰tu Povstania v Banskej Bystrici.
Jediná streºba sa oz˘vala v okolí liehovaru.

27. októbra 1945 americká vláda vydala Dr. Jozefa Tisa a ìal‰ie
slovenské politické osobnosti vláde âeskoslovenskej republiky. E. Be-
ne‰ vydal „prezidentsk˘ 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 zhromaÏdenie âSSR prijalo ústavn˘
zákon ã. 143/1968 o ãeskoslovenskej federácii.

Október 1893 minister osvety gróf Albín Csáky vydal nariade-
nie, ktor˘m rozkázal na mieste prepustiÈ zo sluÏby v‰etk˘ch uãiteºov,
ktorí nevedia po maìarsky.
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Poklonili sa obetiam
Po pracovnom zasadnutí regionálnej rady a v˘boru poboãky

PV ZPKJO v Îiline, ktoré sa uskutoãnilo 11. septembra t. r., poloÏili
ãlenovia vedenia veniec k Pamätníku obetí komunizmu na Námestí
obetí komunizmu v Îiline. Pripomenuli si tieÏ 19. v˘roãie odhalenia
pamätníka a zapálili svieãky obetiam, ktoré poloÏili Ïivot ãi roky
trpeli v komunistick˘ch lágroch za nesúhlas s totalitnou politikou
‰tátu. (af)

n Podpredseda PV ZPKO Rafael
Rafaj zaslal v júli druh˘ list vedeniu
TK Podhájska so ÏiadosÈou o zºav-
nené vstupné pre ãlenov na‰ej or-
ganizácie, najmä na podklade poÏia-
daviek niektor˘ch ãlenov z trnavskej

a nitrianskej poboãky. Po vy‰e roku od
prvej Ïiadosti nakoniec generálny riadi-
teº Termálneho kúpaliska Jozef Barcaj
na‰ej prosbe láskavo vyhovel, za ão je-
mu aj spoloãnosti TK Podhájska aj touto
cestou vyjadrujeme v mene b˘val˘ch po-

litick˘ch väzÀov úprimnú vìaku. Podºa
zoznamu, ktor˘ bol súãasÈou Ïiadosti
(zatiaº 16 mien), majú títo ãlenovia vstup
voºn˘, musia sa v‰ak pri vstupe preuká-
zaÈ ãlensk˘m preukazom a byÈ na uve-
denom zozname.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

STALO SA



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

50 rokov

Daniel Magyar, Trnava 8.10.1967

60 rokov

Anna Bridi‰ová, Bansk˘ Studenec
16.10.1957

65 rokov

Mária S˘korová, Bratislava
13.10.1952

75 rokov

Michal Mandúch, Topoºãany
3.10.1942

Mária Libiedziková, Nitra
25.10.1942

Ing. Ivan Liday, Nitra 28.10.1942

80 rokov

AlÏbeta Bileková, Jablonov
6.10.1937

Agnesa Molãanová, Jablonov
16.10.1937

Paulína Petrová, Heºpa 21.10.1937

83 rokov

·tefánia Lavová, Nitra
28.10.1934

Anna Dudá‰ová, Dubnica nad Váhom
4.10.1934 

84 rokov

Emília NiÏÀanská, Vrbové
29.10.1933

Anna Petru‰ková, Jamník
24.10.1933

Ondrej ·i‰ulák, Bratislava
6.10.1933

85 rokov

·tefan Tomko, Michalovce
9.10.1932

Mária Herodeková, Nitra 1.10.1932
Anna Palenãárová, Behárovce

11.10.1932
Ferdinand Lasica, Bratislava

19.10.1932

86 rokov

MUDr. Teodor ·treicher, Prievidza
9.10.1931

Hedviga Olejníková,
Popudinské Moãidlany 17.10.1931
Îivotné jubileum 86 rokov oslávil 23.
septembra ªubomír Hatala z Prievidze.
Oslávenca sme neuverejnili v septem-
brovom ãísle Svedectva, za ão sa mu
ospravedlÀujeme.

87 rokov

Ing. JUDr. Ján Kovaãovsk˘, ·enkvice
30.10.1930

89 rokov

Lívia Brhloviãová, Bratislava
30.10.1928

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme
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> Vo veku 92 rokov, 8. septem-
bra 2017, zomrel Miroslav SARVA·,
dlhoroãn˘ ãlen RO PV ZPKO v Nitre.
Posledná rozlúãka sa konala 13. sep-
tembra 2017 v kostole Nanebovzatia
Panny Márie a na Mestskom cintoríne
v Nitre. Poslednej rozlúãky sa zúãastni-
li ãlenky RO PV ZPKO v Nitre Jana
Vere‰ová a Eva Sopóciová.

> Vo veku nedoÏit˘ch 75 rokov,

13. septembra 2017, zomrel Igor
·PÁNIK, dlhoroãn˘ ãlen bratislavskej
poboãky PV ZPKO. Posledná rozlúãka
sa konala 19. septembra 2017 v brati-
slavskom krematóriu.

> Vo veku 93 rokov, 21. augusta
2017, zomrel  MUDr. Vojtech
MAGURSK¯, dlhoroãn˘ ãlen RO PV
ZPKO v Îiline. Posledná rozlúãka sa
konala na cintoríne v Pre‰ove.

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sym-

patizanti, priatelia. Na‰a organizácia
dlhodobo zápasí s ne‰tandardnou
situáciou, keì pripravuje plány svojej
ãinnosti bez krytia finanãn˘mi pros-
triedkami. Nedostatok peÀazí nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc.
Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏ-
né zabezpeãiÈ z prostriedkov ‰tátnej
dotácie, preto sa obraciame na Vás
s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí
potenciálnych sponzorov ná‰ho ãaso-
pisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby
sme stratili nástroj prezentácie vlastné-
ho jestvovania. Azda neprajníci by sa
tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa
nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej
chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia
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. ãísle 0905 737 790. Darcom
úprimne ìakujeme.

Vedenie PV ZPKO 
a ãasopisu Svedectvo

n PRIPOMÍNAME. Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave
na Obchodnej ulici č. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. Upozorňu-
jeme našich členov, že mimo úradných hodín sa telefonicky nedovolajú do kancelárie
Predsedníctva PV ZPKO. 

PRISPELI NA ČINNOSŤPRIPOMÍNAME SI

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, 
Bratislava 10 EUR
Martin Lacko, Modrová 100 EUR
·tefánia Woletzová, Stupava 2 EUR

Darcom vyslovujeme 

úprimné poìakovanie

Nezabúdajú
âlenovia RO

PV ZPKO v Nitre
nezabúdajú na
svojich zosnul˘ch
ãlenov. Na No-
vom cintoríne Ca-
bajská cesta sa
26. septembra,
v deÀ tretieho v˘-
roãia úmrtia He-

leny Smejkalovej, pri jej hrobe zi‰li
Ladislav Solár, Anna Budayová, Eva So-
póciová a AlÏbeta Loudová. PoloÏením
kytice kvetov, zapálením svieãok a ti-
chou modlitbou sa poklonili jej pa-
miatke. (al)
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