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Tretí odboj nesmie zaniknúť
Mal rok, keì mu tragicky za-

hynul otec. Keì mal desaÈ ro-
kov, zaistili ho kvôli letákom
SmrÈ komunizmu! Nemal ani
‰trnásÈ, keì ho zaistila ·tB pre
pokus o ilegálne prekroãenie
hraníc. A keì sa konal súd so
skupinou chlapcov Zlatého orla,
mal pätnásÈ rokov. Aristokratic-
k˘ pôvod a nálepka politick˘
väzeÀ ho drÏali na okraji spoloã-
nosti. V roku 1968 sa stal ãle-
nom Slovenskej organizácie na
ochranu ºudsk˘ch práv. V roku
1989 vstúpil do VPN. Do roku
1994, keì sa stal poslancom NR
SR, vykonával funkciu prednos-
tu okresného úradu v Prievidzi.
Inicioval a predkladal zákon
o nemorálnosti o protipráv-
nosti komunistického systému,
ktor˘ parlament v marci 1996
schválil. V období 2006 - 2015
bol predsedom PV ZPKO. V sú-
ãasnosti je Arpád TARNÓCZY
(1936) ãestn˘m predsedom or-
ganizácie tretieho odboja. Zo

zdravotn˘ch dôvodov sa nezú-
ãastnil besedy k 30. v˘roãiu za-
loÏenia organizácie, no o svoje
spomienky a skúsenosti sa rád
podelil v rozhovore pre Sve-
dectvo. 

� Kedy a preão ste vstúpili do
organizácie politick˘ch väzÀov?

Ako b˘val˘ politick˘ väzeÀ som sa
angaÏoval uÏ v roku 1968 a spolu
s Martinom Hagarom sme vstúpili do
Slovenskej organizácie na ochranu
ºudsk˘ch práv (SONOP). Vtedy sme si
mysleli, Ïe svet bude uÏ otvoren˘, no
SONOP nemala dlhé trvanie. 

Pokraãovanie na 10. strane

Arpád Tarnóczy Foto Eva Zelenayová
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âlovek by si pomyslel, Ïe v ãasoch korony
bude maÈ trochu viac ãasu na rozm˘‰ºanie, sú-
stredenie sa. Veì väã‰inou sedí doma, v˘letov sa
rad‰ej vzdal... No popri tom, ão nám predvádza
na‰a politická scéna, je to len planá nádej. Na‰i
„reprezentanti“ nás nenechajú ani na chvíºu na

pokoji. Aj preto ani tento úvodník nebude moÏno veºmi súvisl˘.
Veì ão by ste povedali z pohºadu politick˘ch väzÀov na to, Ïe
nejak˘ snaÏiv˘ zväzák vám chce zmrzaãiÈ zákon o nemorálnosti
a protiprávnosti komunistického systému, aj keì nie je ideálny.
No a t˘ch, ão ho vtedy presadzovali a zastre‰ovali, ako ná‰ b˘-
val˘ predseda a dlhoroãn˘ väzeÀ komunizmu Arpád Tarnóczy,
sa ani náhodou neunúvajú osloviÈ? Ba ani ìal‰ích politick˘ch
väzÀov, ktorí trpeli pod komunistick˘m terorom a nie ako ná‰
zväzák, ktor˘ mu aktívne pomáhal.  Rovnako snahy o uzákone-
nie pamätného DÀa boja proti komunizmu, kde sa oãakáva, Ïe
budú oslovené prinajmen‰om hlavné organizácie politick˘ch
väzÀov, prípadne ÚPN, sa zatiaº robí ‰t˘lom záhoráckej ‰ibenice:
„enem pro nás a pro na‰e dzítky“. A to v zálohe e‰te ãaká ne-
jak˘ ãudn˘ projekt na múzeum obetí totality. To aby sa zloãiny
komunizmu opäÈ dobre prekryli. Tu treba pripomenúÈ, Ïe ak by
sme  demokraciu  predsa len raz chceli vybudovaÈ, jej organic-
kou a neobíditeºnou súãasÈou je diskusia. 

E‰teÏe ão sa t˘ka imigrácie,  vláda zatiaº stoji na európ-
skom, a tu treba povedaÈ, aj na demokratickom stanovisku,
pretoÏe ten tak ãasto vz˘van˘ „obãan“ tu vo svojej obrovskej
väã‰ine nijak˘ch príÏivníkov ani islamsk˘ch bojovníkov nechce.
Teda okrem novinárov, ktor˘ch platia tí, ão najviac nenávidia
Európu aj s jej kresÈanstvom. MoÏno aj preto ìal‰í projekt, ten-
toraz s vládnymi novinami, by nebol na zahodenie, teda pokiaº
sa ho opäÈ nezmocnia nezná‰anliví boº‰evici. A moÏno preto uÏ
proti nim toºko vykrikujú, aj keì e‰te ani nie sú na svete.

Bez diskusie niet demokracie
MoÏno trochu odboãím, ale aj veda je len vtedy vedou, keì

je pluralitná a rastie z diskusie. Ináã je to len ideológia, tzn. pro-
stitútka moci. Cel˘ neuveriteºn˘ rozmach Európy stojí práve na
pluralite jej vedy. Niektoré sily by jej opäÈ najrad‰ej nasadili kan-
tár politickej korektnosti, aby ju koneãne zniãili. Teda aj vedu, aj
Európu. Táto nová, nebezpeãná pliaga nezná‰anlivosti a libera-
lizmu sa v‰ak zaãína rozmáhaÈ aj v ‰kolstve. Totalitné ‰kolstvo sa
vÏdy vyznaãovalo t˘m, Ïe okrem v˘chovy „nového ãloveka“ uãi-
lo a uãí deti tomu, Ïe odmeÀovaní nebudú tí v˘konnej‰í, ale tí
prispôsobivej‰í. 

Samotná parlamentná demokracia pri stálej netolerantnej
konfrontácii a potláãaním diskusie stráca zmysel. Ale – vedeli

súdruhovia niekedy, ão je demokracia? Demokracia nie sú ne-
návistné v˘kriky t˘ch ão v‰etko „dokonale“ vedia, ani akcioniz-
mus na uliciach. To je práve typick˘ boº‰evizmus. Nediskutuje sa
so zloãinom (od vraÏdy po krádeÏ), ale s názorom áno, hoci aj
s názorom na vraÏdu a krádeÏ. âo nám brilantne predviedol uÏ
Dostojevskij. Samozrejme, nediskutujú ani prehnaní moralizáto-
ri a puritáni, pretoÏe puritanizmus je iba racionalizmus vo svojej
zárodoãnej, e‰te náboÏenskej fáze. A boº‰evici, ktorí tieÏ nedis-
kutujú ani o vraÏde ani o krádeÏi – veì oni sú ºudia praxe, oni
ich v kuse uskutoãÀovali, práve aby zabránili diskusii.

Drogy na prázdno v hlave
To, ãoho sme teraz svedkami – teda totalitného presadzo-

vania „jediného správneho názoru“, je rovnaké ako boli voºa-
kedy heslá o triednom boji. Iba teraz je to liberalizmus a multi-
kulturalizmus. My zatiaº stále nemáme umenie, zodpovedajúce
váÏnosti doby a na‰im problémom, máme len „v‰eobjímajúcu“
permanentnú propagandu. âo to je? Zoberte si noviny a „kul-
túrne“ ãasopisy z 50. rokov so sam˘m zdruÏstevÀovaním, bo-
jom proti reakcii ãi vatikánskym ‰piónom, spomeÀte si na filmy
a divadlá z t˘ch ãias a iba „pokrokové“ heslá vymeÀte za súãas-
né módne pojmy a hneì vám bude jasné, kde Ïijete. Aj ich hro-
madn˘, ozaj totálny v˘skyt je úplne rovnak˘, opäÈ nemáte pred
nimi kam ujsÈ. To asi skôr nauãíte opicu sa lyÏovaÈ ako komu-
nistické dietky diskusii a demokracii. Veì opäÈ v‰etko zastre-
‰ujú tie najprimitívnej‰ie propagandistické pojmy, ktor˘ch „krá-
ºom“ je fa‰izmus. Vintage je momentálne v móde. Súdruhovia
sú uÏ v amoku, najnov‰ie zaãali opäÈ pouÏívaÈ aj ten ich najne-
návistnej‰í a najprimitívnej‰í pojem „klérofa‰izmus“, z ktorého
sa voºakedy vysmievali uÏ aj ão len trochu kultúrnej‰í komunisti. 

A keìÏe treba byÈ v móde, na‰a proletárska mlaì objavila
aj multikulturalizmus, aby nebodaj nemala pocit, Ïe je niekde
na periférii. No ale buìme úprimní –  mala luza voºakedy neja-
kú svoju kultúru? Ak nepovaÏujeme za svojskú kultúru spôsoby
r˘chle nieão uchmatnúÈ, pretoÏe na normálne zaobstaranie Ïi-
vota im ch˘bajú aj schopnosti, aj pracovitosÈ... Alebo prekáÏajú
sklony k alkoholizmu. TakÏe multikultúru! A u mladého pre-
dvoja pokroku samozrejme drogy, veì to prázdno v hlave treba
nieãím zaplniÈ. To ako keì sa proletárska nula znásobí ìal‰ou
globálnou nulou a vznikne – nekoneãno! Na‰a nekoneãná Eu-
rópa! A vlastne preão Európa – veì ná‰ je cel˘ svet! Holly-Cola
& Mc Disney na konopnom trávniku sú na‰e najsvetlej‰ie
zajtraj‰ky! Americkí súdruhovia nám ukáÏu cestu! E‰te odstrániÈ
zadubeného reakcionára Trumpa – a cesta je bez prekáÏok!
Veì vôºa je... Ján Liteck˘ ·veda

predseda PV ZPKO

SLOVO NA ÚVOD
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Arpáda Tarnóczyho
čestného predsedu 

PV ZPKO
� Poslanci vládnej koalície

predloÏili novelu zá-
kona o nemorálnosti
a protiprávnosti ko-
munistického systé-
mu, ktor˘ ste v roku
1996 v parlamente

iniciovali, predkladali a NR SR
schválila. âo si myslíte o navrho-
van˘ch zmenách tohto zákona?

Zákona, ktor˘ som predkladal, sa
24 rokov nikto nedotkol. No mlad˘
kiskovec ·eliga nemá úctu pred niãím.
Som ‰okovan˘ zo zneuÏitia odporcov
komunistickej totality na súãasn˘ poli-
tick˘ boj proti novému „vnútornému
nepriateºovi“, ktor˘m sa stáva tzv. ex-
trémizmus. My sme bojovali nielen

proti zvrátenému systému, ale aj proti
jeho zloãineckej a nenávistnej ideoló-
gii. A teraz, v mene vyznávania no-
v˘ch progresívnych ideológií, ktoré sa
ne‰títia nálepkovaÈ oponentov a opäÈ
obmedzovaÈ slobodu slova, názoru,
prejavu a uráÏaÈ vieru, sa má pouÏiÈ
zákon o nemorálnosti komunistic-
kého systému ako biã na potieranie
základn˘ch práv a slobôd?! S t˘m po-
litickí väzni nemôÏu súhlasiÈ, ba do-
konca sa musíme postaviÈ proti takej-
to deformácii, a to napriek tomu, Ïe si
myslíme, Ïe sochy ãi pamätníky po-
hlavárov tohto reÏimu by mali skôr
odkvitaÈ ako byÈ vysádzané. So ‰pina-
vou vodou glorifikácie komunistick˘ch
pohlavárov v‰ak nemoÏno vyliaÈ dieÈa
demokracie a slobody. ëal‰ím neprí-
pustn˘m faktorom je mie‰anie II. pro-
tifa‰istického s III. protikomunistick˘m
odbojom. (rr)
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Tragicky sa pod
osud mnoh˘ch ºudí
podpísalo udavaãstvo.

Darilo sa mu, keì ºudia mali strach.
Strach z moci. Keì udávanie prinieslo
v˘hody. Lebo ãlovek je uÏ tak˘, sklon
zhre‰iÈ mu nie je cudzí. ªudstvo  sa
poãas dlhého civilizaãného v˘voja
kultivovalo. Desatoro sa stalo morál-
nou normou európskeho obyvateº-
stva. K dodrÏiavaniu ist˘ch spoloãen-
sk˘ch  pravidiel  sa ãlovek dostáva cez
v˘chovu doma a v ‰kole. Ak ãlovek
opustí cestu Desatora, môÏe v‰etko.
Dokonca aj politik si dovolí povedaÈ,
Ïe morálka je vecou spoloãenskej do-
hody. V‰ak pani expremiérka Iveta
Radiãová? 

Po roku 1989 na‰a spoloãnosÈ
slobodu poÀala po svojom. Pre nie-
ktor˘ch politikov aj kresÈanstvo sa
stalo politick˘m nástrojom boja
o moc. V‰ak pán expredseda KDH
Ján âarnogursk˘? ëal‰í predseda
KDH, ba aj parlamentu Pavol Hru‰ov-
sk˘ veãne omieºal potrebu novej poli-

tickej kultúry. Dobre ho pozná Arpád
Tarnóczy, veì na zaãiatku 90. rokov
boli obaja prednostami okresn˘ch
úradov. Tarnóczy v Prievidzi, Hru‰ov-
sk˘ v Nitre. A Tarnóczy tvrdí, Ïe Hru-
‰ovsk˘ bol ‰tyri roky kandidátom na
ãlenstvo v komunistickej strane, aÏ
mu to „NeÏná“ prekazila. 

Morálny základ slovenského ná-
roda sa po roku 1989 rúcal
geometrick˘m radom. Pri‰iel Igor Ma-
toviã a jeho útok na akékoºvek morál-
ne kritéria mu vyniesol tak˘ úspech,
aÏ ho v‰etk˘ch civilizaãn˘ch zábran
zbavená voliãská základÀa vyniesla na
post premiéra. A v súãasnosti on a je-
ho politickí súputníci rozhodujú o zá-
konoch dot˘kajúcich sa hodnotového
statusu obãana. IbaÏe do bezproblé-
mového vládnutia s ústavnou väã-
‰inou mu dorazil koronavírus. A od-
razu vidíme a poãúvame ná‰ho pre-
miéra, ako Ïiada obãanov, aby mali
Boha pri sebe a riadili sa pokynmi je-

ho vlády. Dokonca vyz˘va na udáva-
nie neposlu‰n˘ch. Tak ako to robila
niekdaj‰ia ·tB. Aj preto dostal Ján
Benãík prez˘vku e‰tebáãik. A do par-
lamentu ho nedostal nikto in˘ neÏ
Kiska.

SpoloãnosÈ, ktorá sa neriadi pev-
n˘mi pravidlami spadne skôr ãi ne-
skôr do chaosu. Nielen Slovensko,
celá Európska únia sa zbavila Boha
a teda aj Desatora, keì do Lisabon-
skej zmluvy nedala Ïiadnu zmienku
o Bohu. Aj na Slovensku máme politi-
kov, ktorí by sa najrad‰ej zbavili Boha
v preambule Ústavy SR. Mnohí pozo-
rovatelia tento proces morálneho
úpadku povaÏujú za nezvratn˘. V ta-
kom spoloãenskom prostredí sa kaÏ-
d˘ morálny obãan stáva nepriateºom
systému. V takom spoloãenskom
prostredí sa politick˘m väzÀom ko-
munizmu nebude ºahko ÏiÈ. Hoci na
druhej strane  môÏe v˘razne posilniÈ
ãlenskú základÀu...

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Bez Boha to nejde
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SPÝTALI SME SA Smutná tridsiatka
V deviatom čísle Svedectva sme

uverejnili anketu s predsedami regio-
nálnych organizácií, v ktorej odpove-
dali na otázku, ako ovplyvnila pandé-
mia koronavírusu a s ňou súvisiace ob-
medzenia činnosť ich organizácie. Do
redakcie prišli odpovede iba od polovi-
ce organizácií. Dúfame, že ostatní nie
sú nakazení a pošlú do redakcie svoje
stanovisko, aby sme ho mohli uverejniť
v najbližšom čísle Svedectva. 

Ukazuje sa, že obmedzení sa tak
skoro nezbavíme, hoci počas leta sme
si mohli upevniť imunitu na slnku a čer-
stvom vzduchu, ako odporúčajú lekári.
Keďže pravidlá sa menia zo dňa na
deň, nie je zatiaľ známe, za akých
podmienok si pripomenieme Deň boja
za slobodu a demokraciu 17. novem-
bra. Táto situácia je o to skľučujúcejšia,
že v tomto roku si pripomíname tridsia-
te výročie založenia našej organizá-
cie. (ze)



Koronavírus ovplyvnil aj spôsob rokovania v˘kon-
nej rady PV ZPKO, ktorá sa uskutoãnila 9. septembra
2020. IbaÏe nie ako dosiaº, osobnou úãasÈou, ale tele-
mostom. Rozhodlo o tom predsedníctvo  organizácie
na porade 7. septembra, ktorého sa telefonicky zú-
ãastnil aj podpredseda PV ZPKO ·tefan Novák. 

Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda informoval
ãlenov v˘konnej rady, Ïe vzhºadom na v˘voj epidé-
mie,  nie sú známe podmienky na organizovanie piet-
nej spomienky 17. novembra. V kaÏdom prípade
predsedníctvo organizácie ráta s odhalením nov˘ch
Ïulov˘ch tabúº s menami popraven˘ch, ktoré sú uÏ
osadené na pamätníku obetiam komunizmu v brati-
slavskom cintoríne VrakuÀa. A pripomenúÈ tridsiate
v˘roãie zaloÏenia organizácie politick˘ch väzÀov (pod
pôvodn˘m názvom Konfederácia politick˘ch väzÀov
Slovenska – KPVS). Pozvánky do úradu prezidentky
republiky a úradu ministra obrany uÏ boli odoslané.
Súãasne informoval, Ïe pri príleÏitosti 30. v˘roãia za-
loÏenia organizácie vydá PV ZPKO knihu politick˘ch
vyhlásení, ktorá je v závereãnej fáze prípravy. Predse-
da organizácie vyslovil tieÏ nádej, Ïe sa nájde spon-
zor na vydanie pamätnej medaily pri  príleÏitosti ju-
bilea organizácie. 

âlenovia v˘konnej rady sa zhodli, Ïe síce obme-

dzenia súvisiace s koronakrízou nedovoºujú orga-
nizovaÈ ãlenské schôdze, ale je nevyhnutné komu-
nikovaÈ s ãlenmi a v men‰ích skupinkách sa aj stretá-
vaÈ. 

Predsedovia regionálnych organizácii dostali za
úlohu do 15. októbra t. r. zaslaÈ do kancelárie pred-
sedníctva zoznam svojich ãlenov s vyznaãením, kto je
politick˘ väzeÀ, kto rodinn˘ príslu‰ník a kto je sym-
patizant. Na úãely zverejnenia jubilantov roku 2021
v ãasopise Svedectvo je potrebné zaslaÈ ich zoznam.
Predseda PV ZPKO pripomenul ãlenom v˘konnej rady,
aby nezabúdali na získavanie nov˘ch ãlenov a pre
rozhovory do Svedectva posielali návrhy ºudí zo svoj-
ho regiónu.

K otázke návrhu ãlenov na ‰tátne vyznamenanie
pán ·tefan Novák vyhlásil, Ïe vzhºadom na súãasnú
politickú situáciu nemá záujem o nomináciu. V tom
zmysle sa uÏ vyjadrila aj pani Anna Fodorová, ão boli
hlavní nominanti PV ZPKO na ‰tátne vyznamenanie.

Telefonického „zasadnutia“ v˘konnej rady PV
ZPKO sa zúãastnili: Ján Liteck˘ ·veda, ·tefan Novák,
Rafael Rafaj, Arpád Tarnóczy, Anton Malack˘, Mária
Dvorãáková, AlÏbeta Loudová, Helena Halková, Kve-
toslav Gregor, Jana Masafiová, Mirko TuchyÀa a Sta-
nislav ·úÀ. (ez) 

Zrkadlová sála bratislavského Pri-
maciálneho paláca sa 18. septembra
zaplnila do posledného miesta. Eme-
ritn˘ arcibiskup Ján Sokol tu mal pre-
zentáciu knihy Je ãas mlãaÈ a ãas hovo-
riÈ, ktorú vydali PV ZPKO v tomto roku.
Azda najprekvapujúcej‰ím momentom
podujatia bol príhovor expremiéra
a b˘valého predsedu KDH Jána âarno-
gurského, ktor˘ na rozdiel od Sokola,
nebol poãas v˘konu svojich funkcií
prívrÏencom samostatného ‰tátu a ne-
zdieºal so Sokolom rovnak˘ názor na
prvú Slovenskú republiku. Akt pápeÏa
Jána Pavla II. v marci 1990, keì po
vystúpení z lietadla vo Vajnoroch po-
bozkal slovenskú zem, bol mimoriadne
symbolick˘ a podºa âarnogurského to
bolo dokonca „dôleÏitej‰ie uznanie sa-
mobytnosti Slovenska neÏ na‰e prijatie
do OSN“. Jeho aktuálny politick˘ prís-
pevok, v ktorom oznaãil ·tefana Hríba
za „agenta liberálneho establishmen-
tu“ dal mnoh˘m zabudnúÈ na polari-

záciu národa, ktorú v minulosti spôso-
bil.

Pohladením du‰e bolo vystúpenie
Jozefa M. Rydla. Jeho príspevok v pl-
nom znení priná‰ame na str. 13. 

Zaujímav˘m momentom tohto po-
dujatia bola aj skutoãnosÈ, Ïe súd po
jedenástich rokoch koneãne rozhodol
v spore Sokol verzus ãasopis .t˘ÏdeÀ
v prospech arcibiskupa Sokola a redak-

cia sa musí  ospravedlniÈ za uverejnenú
loÏ. Aj táto skutoãnosÈ iste prispela
k dobrej nálade autora knihy.

SÈaÏené podmienky kvôli opatre-
niam voãi koronavírusu síce viacer˘ch
odradili od úãastí na tomto podujatí,
napriek tomu vyznelo ako manifestá-
cia kresÈanskosti a slovenskosti. 

Eva Zelenayová
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Arcibiskup Sokol prezentoval svoju knihu

Zasadala virtuálna výkonná rada

Úãastníci prezentácie knihy spomienok emeritného arcibiskupa 
Jána Sokola. Foto archív



Obec ·uÀava v auguste 2013 ude-
lila svojmu rodákovi ThDr. Michalovi
Mrkvovi ãestné obãianstvo in memo-
riam. Na pamätnej tabuli v kostole sv.
Mikulá‰a je o Àom uvedené: KÀaz,
askéta, pedagóg, spisovateº, organizátor
katolíckych spolkov, podporovateº ‰tu-
dentov, trpiteº pre vieru. Vysväten˘ v ro-
ku 1924. Prvé pôsobisko ako kaplán
Hru‰tín,  Veliãná na Orave. 1927 peda-
góg a prefekt na Spi‰skej Kapitule, 1933
Bziny, 1942 Krivá, 1950 uväznen˘ ko-
munistami a odsúden˘ na 12 rokov,
1960 amnestovan˘, do pastorácie sa
mohol vrátiÈ aÏ v roku 1969. Posledná
farnosÈ od roku 1969 Oravsk˘ Biely
Potok.

Jozef Habov‰tiak v kniÏke pod
názvom Vern˘ Cirkvi a národu na napí-
sanie monografie o Michalovi Mrkvovi
vyuÏil dva zväzky jeho rukopisov, ão
z kniÏky urobilo pútavé ãítanie. Veì Mi-

chal uÏ ako ‰tvorroãn˘ behal po Ameri-
ke...V predhovore sa ãitateº dozvie, Ïe
„ako profesor bohoslovia v Spi‰skom
seminári v Spi‰skej Kapitule zaÏil neopa-
kovateºnú atmosféru t˘ch ãias a boho-
slovci mali moÏnosÈ poznaÈ v Àom kato-
líckeho intelektuála formovaného uÏ
prúdmi zaãiatku dvadsiateho storoãia,
po zlome v monarchii v novovzniknutej
âeskoslovenskej republike a po ‰tú-
diách v praÏskom prostredí. Bol jedn˘m
zo ‰tyroch bohoslovcov, ktor˘ch kon-
cepãne prezierav˘ spi‰sk˘ biskup Ján
Vojta‰‰ák poslal na prípravu na dôleÏitú

ãinnosÈ a funkcie  vo svojej diecéze
práve tam.“

Obãas ma vyru‰uje, ak sa mu pripi-
suje sklon k ãechoslovakizmu. Ani náho-
dou. Kráãal v ‰ºapajách svojho otca, na
ktorého jeho sestra a moja matka Anna
spomínala: „Vyvesil slovenskú zástavu
a Ïandári mu dohovárali, aby ju dal
preã. On sa im postavil a povedal: na
svojom dome si môÏem vyvesiÈ zástavu
akú chcem.“ Bolo to za prvej âeskoslo-
venskej republiky, keì na dome Mrk-
vovcov v ªubici viala slovenská zástava.

Áno, biskup Vojta‰‰ák s ním rátal
do funkcie a keì sa to dozvedela ·tátna
bezpeãnosÈ, putoval najskôr do Mírova
a odtiaº do Leopoldova. Po desiatich ro-
koch sa vrátil, síce s podlomen˘m zdra-
vím, ale pln˘ optimizmu. Pri príleÏitosti
päÈdesiateho v˘roãia smrti bola za neho
v Katedrále sv. Martina v Bratislave
odslúÏená sv. om‰a. (zl)

Odišli, ale 
nezabúdajú

Siedme v˘roãie smrti b˘valého pred-
sedu RO PV ZPKO v Nitre Dezidera
Gregu‰a si 28. augusta pripomenuli
ãlenovia organizácie. PoloÏením kytice,
zapálením svieãok a tichou modlitbou sa
poklonili jeho pamiatke. Ako veºmi ch˘-
ba organizácii spomínali Jozef Turãek,

Agáta Fischerová, Jana Vere‰ová a pred-
sedníãka regionálnej organizácie AlÏbe-
ta Loudová. 

Druhé v˘roãie smrti Márie Koreco-
vej, ‰vagrinej nebohého Jána Chryzosto-
ma kardinála Korca a dlhoroãnej ãlenky
organizácie, si pripomenuli 9. septem-
bra na chrenovskom cintoríne v Nitre.
S kyticou kvetov, svieãkami a modlitbou
si ju uctili Bohumil Louda a predsedníãka
organizácie AlÏbeta Loudová. (al)

V komornej‰ej atmosfére, spôsobenej pandé-
miou koronavírusu, sa na pozvanie mesta Ko‰ice
zúãastnila malá delegácia ãlenov ko‰ickej poboãky
regionálnej organizácie obãianskeho zdruÏenia Po-
litickí väzni Zväz protikomunistického odboja III.
odboj pietnej spomienky „Ko‰ick˘ deÀ kvetov“.
Podujatie sa uskutoãnilo 13. septembra 2020.   

Proticovidovo vystrojení, spolu s predstavi-
teºmi mesta Ko‰ice, reprezentovaného primáto-
rom mesta pánom Jaroslavom Polaãekom (na
obr.) a uloÏením kytice na pietnom mieste, pri ka-
plnke sv. Michala na Hlavnej ulici v Ko‰iciach, vyjadrili spolu-
patriãnosÈ s osudom Ko‰iãanov a ich blízkych príbuzn˘ch, ktorí
opustili pozemsk˘ ãas v neoãakávan˘ch okamihoch svojich

Ïivotov a zanechali prázdnotu a smútok pozostal˘m.
Z prázdnoty a smútku mali rodiny a príbuzní politick˘ch väzÀov
päÈdesiatych rokov 20. storoãia obrovské  psychické a sociálne

traumy, ktor˘ch pôvodcom bol komunistick˘ re-
Ïim a jeho prisluhujúca  ·tB.     

Ko‰ick˘ deÀ kvetov si pod t˘mto názvom
v deÀ spomienky na  smutnú udalosÈ  pripome-
nuli prítomní uÏ desiatykrát. Spomínalo sa na
obete váÏnej dopravnej nehody z roku 2008 pri
chorvátskom meste Gospiã, kde 7. septembra
2008 zahynulo ‰estnásÈ ºudí. Na svojich kama-
rátov spomínali najmä tí, ão nehodu preÏili
a príbuzní obetí. 

Ko‰ick˘ deÀ kvetov je spomienkou na obe-
te tragickej havárie v Chorvátsku, ale aj na obete in˘ch tragé-
dií, ktor˘ch obete nemali moÏnosÈ uskutoãniÈ  svoje poslanie
dané darcom Ïivota. (br)
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Štvorročný objavoval Ameriku

Pamätná tabuºa M. Mrkvu vo 
Vy‰nej ·uÀave. Foto Eva Zelenayová

Košický deň kvetov

Primátor Ko‰íc J. Polaãek
poãas pietnej spomienky.
Foto archív



Toto je dilema, kto-
rú predkladatelia návr-
hu nového pamätného
DÀa obetí komunizmu
uchopili ne‰Èastne, pro-
pagandisticky a najmä

„o nich – bez nich“. Teda bez repre-
zentantov organizácií b˘val˘ch politic-
k˘ch väzÀov komunizmu. Povrchn˘,
selektívny populizmus a legislatívny
amaterizmus tancovania slona v por-
celáne, s neochotou ísÈ do hæbky
problematiky (III.) protikomunistic-
kého odboja, dokazujú nielen aktuál-
ne  návrhy zákonov, ale aj viaceré
pasáÏe dôvodov˘ch správ k t˘mto ná-
vrhom.

Takmer uÏ doÏívajúce generácie
politick˘ch väzÀov komunizmu tri de-
saÈroãia ãakali na spoloãenské zadosÈ-
uãinenie svojho odboja voãi totalite,
zvrátenej nenávistnej ideológii, zloãi-
neckému reÏimu a brachiálnym prak-
tikám vykonávateºov moci. Tak˘mto
zadosÈuãinením je nepochybne aj vy-
hlásenie pamätného dÀa Slovenskej
republiky – DÀa obetí komunizmu.

Obetí,  väzÀov aj prenasledova-
n˘ch boli viaceré kategórie. Tá hlav-
ná, ktorá sa opiera o prijaté zákony,
je v‰ak jednoznaãne definovaná ako
„politick˘ väzeÀ komunizmu“. Viace-
ré zákony vzÈahujúce sa na toto ob-
dobie definujú dve hlavné kategórie
politick˘ch väzÀov. A to úãastníka
a veterána protikomunistického od-
boja. Druhú kategóriu priznáva po
posúdení Ústav pamäti národa.

Úãastníka protikomunistického
odboja definuje §4 zákona ã.
219/2006 o protikomunistickom od-
boji ako -  a) ãlena ilegálnej  organizá-
cie (§5); b) politického väzÀa (§6); c)
zahraniãn˘ odboj (§8) alebo d) inú
zjavnú formu odboja – formou petícií,
verejn˘ch vystúpení a politickej, publi-
cistickej  protikomunistickej ãinnosti
(§7). Vo v‰etk˘ch formách je v‰ak
zjavn˘ a kºúãov˘ prienik - aktívny pro-
tikomunistick˘ odpor.

Paragraf 2, ods. 2 zákona ã.
219/2006 Z. z. o protikomunistickom
odboji III. odboj definuje ako „aktív-
ny odpor obãanov proti komunis-

tickému reÏimu prejaven˘ ãi prejavo-
van˘ organizovane alebo individuálne
v období od 6. októbra 1944 do 17.
novembra 1989“. UstanoviÈ pamät-
n˘ deÀ obetí komunizmu nie pod-
ºa aktívneho odporu, ale podºa
pasívnej rezistencie nespæÀa  ma-
teriálnu,  morálnu, ba ani historic-
kú stránku legislatívnych zásad. 

Skupina poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky za OªANO –
NOVA – KÚ - Zmena zdola totiÏ pri
v˘bere dátumu, symbolizujúceho DeÀ
obetí komunizmu, si vybrala dátum
odsúdenia Silvestra Krãméryho – 24.
jún. 

Návrh vyãleÀuje z veteránov (III.)
protikomunistického odboja ‰pecific-
kú ãasÈ odporcov reÏimu, ktorú tvori-
la podzemná Katolícka cirkev na
základe v˘roku  ‰éfa ·tátnej bezpeã-
nosti Alojza Lorenca, podºa ktorého
v 70. a 80. rokoch reÏim popri degra-
dovan˘ch komunistoch sledoval na
Slovensku hlavne podzemn˘ch kato-
líckych predstaviteºov. Zákon v‰ak
ustanovuje pamätn˘ deÀ pre cel˘ pro-
tikomunistick˘ odboj od nástupu ko-
munistov k moci aÏ do novembra
1989. VybraÈ jeden pamätn˘ dátum
pre v‰etky generácie a celú skupinu
protikomunistického odboja podºa
jedného politického väzÀa, ktor˘ re-
prezentoval podºa navrhovateºov „ti-
ch˘, zdanlivo nie nebezpeãn˘ odpor“
veriacich je podºa PV ZPKO ne‰Èastné
a menej vhodné rie‰enie ako naprí-
klad 20. február – deÀ popravy troch
‰tudentov, aktívnych odporcov tota-
litného komunistického reÏimu, kto-
r˘ch popravili 20. feburára 1951.

O nevhodnosti môÏeme hovoriÈ
aj v súvislosti s existenciou samostat-
nej Slovenskej republiky, v ktorej me-
ne sa pamätn˘ deÀ vyhlasuje.  Pred-
kladatelia sami v dôvodovej správe ar-
gumentujú, Ïe „Silvester Krãméry sa
previnil t˘m, Ïe organizoval náboÏen-
ské spoloãenstvá medzi ºuìmi bez
nejakého politického zamerania“.
Krãméry bol v‰ak známy aj svojou vy-
hranenou ãeskoslovenskou ãi pro-
praÏskou orientáciou. Potvrdil to o.i.
b˘val˘ politick˘ väzeÀ Anton Seme‰

v rozhovore pre mesaãník Svedectvo
(2016).

Medzi politick˘mi väzÀami nepo-
chybne bolo veºa prenasledovan˘ch aj
kvôli viere. Traja popravení trenãian-
ski ‰tudenti v‰ak reprezentujú nielen
kresÈanskú vieru, aktívny odpor voãi
komunistickej totalite, ale aj slo-
venské vlastenectvo, pre ktoré reÏim
na‰iel nielen dôvod na odsúdenie, ale
aj ‰pecifické nálepky: „klérofa‰isti“,
„burÏoázni nacionalisti“ ãi „exiloví
kolaboranti  s imperializmom“...

Druh˘m legislatívnym nepo-
darkom je návrh z dielne podpredse-
du NR SR Juraja ·eligu (Za ºudí). Ne-
pochybne politick˘ch väzÀov ko-
munizmu najviac irituje a citovo
i psychicky zraÀuje glorifikácia pohla-
várov alebo umiestÀovanie symbolov
totalitného reÏimu.  OpäÈ v‰ak to ne-
‰Èastné diletantské uchopenie proble-
matiky, keì sa nesystémovo pouÏil
zákon o nemorálnosti a protiprávnos-
ti komunistického reÏimu ã.125/1996
(mimochodom z dielne ãestného
predsedu Politick˘ch väzÀov ZPKO
Arpáda Tarnóczyho) aj na pomenová-
vanie ulíc a verejn˘ch priestranstiev
nielen po pohlavároch komunistické-
ho, ale aj „fa‰istického a nacistického
reÏimu“. V tomto prípade ide o ne-
priamu novelu zákona o obecnom
zriadení (âl. II). 

Zmena kostry zákona ã. 125/1996
opäÈ v âlánku IV. nepriamo novelizu-
je aj Zákon ã. 487/2013 Z. z. o proti-
fa‰istickom odboji, postavení a pô-
sobnosti Slovenského zväzu protifa-
‰istick˘ch bojovníkov. Ten dopæÀa
nov˘m paragrafom 6a: „UmiestÀovaÈ
na pamätníkoch, pomníkoch a pa-
mätn˘ch tabuliach texty, vyobrazenia
a symboly oslavujúce, propagujúce
alebo obhajujúce reÏim vojnovej Slo-
venskej republiky alebo in˘ reÏim za-
loÏen˘ na fa‰istickej ideológii alebo
nacistickej ideológii, alebo ich pred-
staviteºov sa zakazuje. Zákaz podºa
predchádzajúcej vety sa nevzÈahuje
na predstaviteºov reÏimu, ktorí sa
aktívne zapojili do protifa‰istického
odboja.“

Predkladatelia sa v‰ak do hlavné-
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„Nežný zásluhový zákon“ alebo  politický bič?



ho tela zákona, cez ktor˘ robia tieto
v˘vrtky, ani nenamáhali vãleniÈ iden-
tickú pasáÏ o zákaze umiestÀovaÈ
symboly komunistického totalitného
reÏimu alebo jemu podobného.  Rov-
nako je neúctivé voãi pamiatke obetí
komunistického reÏimu meniÈ ‰peci-
fick˘ zákon ã. 125/1996 morálne
a politicky odsudzujúci komunistick˘
systém na aktuálny politick˘ boj proti
extrémizmu, najmä ak sa tak deje
pod vplyvom podobn˘ch ideológií.
Kºúãov˘m faktorom totalitn˘ch reÏi-
mov bolo pôsobenie ideológií, ktoré
fanaticky likvidovali ak˘koºvek odpor
voãi nastavenému kurzu a názorom.

Ak by chceli byÈ zákonodarcovia
principiálni a mienili systémovo po-
kryÈ v‰etky totalitné reÏimy, ktor˘m
Slováci ãelili, museli by do koncepcie
zaradiÈ aj okupaãn˘ systém totalitné-
ho maìarského horthyovského fa‰is-
tického reÏimu a jeho predstaviteºov
od 2. 11. 1938 do mája 1945. Ten
brutálne prenasledoval a likvidoval aj
príslu‰níkov slovenského národa na
okupovan˘ch územiach poãas  druhej
svetovej vojny.

Navrhovatelia zo súãasnej vládnej
koalície tak urobili pre politick˘ch väz-
Àov, odporcov aj veteránov III. odbo-
ja, medvediu sluÏbu. Najlep‰ie by po-
slanci NR SR urobili, keby oba návrhy
zmietli zo stola a dohodli sa na novej,
legislatívne ãistej iniciatíve bez toho,
aby si z tej ãi onej ãasti bojovníkov za
slobodu a demokraciu urobili ruko-
jemníkov a nástroj svojho súãasného
politického boja proti novému „vnú-
tornému nepriateºovi“ – tzv. extré-
mistom. PretoÏe jedin˘mi extrémista-
mi, ktorí sa podobajú na t˘ch z éry
totality sa javia práve oni. 

MoÏno by si Dostál a spol. mohli
na‰tudovaÈ Ústavu SR a zaãaÈ ju re‰-
pektovaÈ. A nepretláãaÈ do spoloã-
nosti ideológiu neomarxizmu, multi-
kulturalizmu ãi genderizmu pod rú‰-
kom tzv. ºudskoprávnej ãi obãianskej
agendy. NuÏ nie po prv˘krát je pod
lampou najväã‰ia tma. S apelom a ar-
gumentmi sa obrátime aj na poslan-
cov NR SR. Uvidíme, ãi si vypoãujú
t˘ch, ktor˘ch sa to najviac dot˘ka.

Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO
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âasto sa Slovákom zdôrazÀuje, Ïe v minulosti nemali inteligenciu. Do-
konca prijala sa mantra, Ïe aÏ po vzniku âesko-Slovenska nastali podmienky
na rozvoj slovenskej inteligencie. Îe to nie je celkom tak svedãí kniÏka cir-
kevného historika ªuboslava Hromjáka Dejiny Spi‰ského Podhradia vo svetle
in‰titúcií. Autor dokázal, Ïe aj dejiny malého mesta môÏu maÈ presah nielen
mesta, ‰tátu ale aj jeho hraníc. A práve na osobnostiach mesta dokázal kvali-
tu obyvateºstva územia Slovenska. Tak napríklad:

„V oblasti vedy preslávili Spi‰ské Podhra-
die viacerí rodáci. Veterinár svetového mena,
profesor veterinárstva na univerzite v Budape‰-
ti, ktorého uãebnice sa vyuãovali aj v New
Yorku a ktor˘ vyna‰iel sérum proti moru o‰ípa-
n˘ch, zakladateº slovenského i maìarského
veterinárstva Franti‰ek Hutyra...“

„Teodor Îigmund KeÏmarsk˘ bol priekop-
níkom v oblasti medicíny. Od roku 1879 pôso-
bil ako univerzitn˘ profesor na univerzite v Bu-
dape‰ti. Svoje poznatky si prehlboval na zahra-
niãn˘ch ‰túdiách v rokoch 1866 – 1867 vo
Viedni, ParíÏi, Lond˘ne, Berlíne, Belgicku
a v Kodani. Jeho zásluhou zaãali gynekológiu
systematicky predná‰aÈ na v‰etk˘ch lekárskych
fakultách v Uhorsku.“

„V Spi‰skom Podhradí sa narodil v˘znam-
n˘ barokov˘ hudobn˘ skladateº Ján ·imrak
mlad‰í, syn spi‰skopodhradského organistu
evanjelickej cirkevnej obce Jána ·imraka star‰ieho, pôsobiaceho v rokoch 1630-1675.
Ján ·imrak mlad‰í, pôsobiaci vo Vroclavi, zostavil desiatky duchovn˘ch piesní, ktoré
umiestnil Johann Christoph Männling do závereãnej prílohy spevníka evanjelikov
v Sliezsku...“

„V rámci osobností, ktoré Ïili v Spi‰skom Podhradí a preslávili sa v oblasti vedy
moÏno spomedzi viacer˘ch osobností spomenúÈ Jána Harmattu, objaviteºa patentu
bodového odporového zvárania, ktoré umoÏnilo svetoznámej americkej firme Ford
prvú sériovú v˘robu automobilov na svete.“

Z hºadiska zamerania na‰ej organizácie je v‰ak veºk˘m prínosom ãasÈ
kniÏky, ktorá mapuje situáciu v meste po druhej svetovej vojne:

„Po roku 1945 mesto v˘razne upadlo. Správa mesta pre‰la 27. januára 1945 pod
doãasnú správu, k˘m sa neuskutoãnili voºby do tzv. revoluãného národného v˘boru,
ktoré  sa uskutoãnili 11. februára 1945. Na ãele Miestneho národného v˘boru, ktor˘
plnil nariadenia Slovenskej národnej rady v Ko‰iciach, bol ãlen Komunistickej strany
Slovenska Ján Hozza. Nastalo úãtovanie s predo‰l˘m reÏimom. Vo februári 1945 boli
ruskou bezpeãnostnou sluÏbou NKVD protizákonne vyvezení do Sovietskeho zväzu
podhradsk˘ holiã Ján Mecko, uãiteº Róbert Zubaº, uãiteº Vojtech ªach, uãiteº Ján Ma-
ãuga, Michal Labuda, Martin Ba‰ista, vlastník hotelov Juraj a jeho syn Anton Groch
i mestsk˘ policajt ·tefan Teli‰ãák, okresn˘ sudca Ján Kukoº ãi vládny komisár v Spi‰-
skom Podhradí Andrej ·útor, ktor˘ zahynul s ìal‰ími Podhradãanmi, s obchodníkom
s rozliãn˘m tovarom Oskarom Lukáãom, obchodníkom s potravinami Jozefom Fri-
ãom, mäsiarom Karlom ·panerom, Gejzom Kukoºom a in˘mi v rusk˘ch gulagoch.“

Poãet obyvateºov klesol z 3436 v roku 1940 na 2831 v roku 1948. Spi‰ské Pod-
hradie predstavuje men‰ie slovenské mesto, ale nie zanedbateºné na poãet v˘znam-
n˘ch osobností. Îiaº, aj na mnoÏstvo obetí komunistického teroru. Vìaka uchopeniu
témy autorom môÏeme byÈ hrdí na ná‰ národ. Veºmi presne to vystihol Anton Seme‰
vo svojej knihe pod názvom: Nie sme tu odvãera. Eva Zelenayová

Nie sme národ bez inteligencie



Dejiny slovenského národa sú späté  s menom Andreja Hlin-
ku. Tohto roku si pripomíname 131. v˘roãie od jeho kÀazskej vy-
sviacky a 156 rokov od jeho narodenia. Neúnavne chodil po Slo-
vensku, reãnil, slúÏil sv. om‰e, organizoval ºudové zhromaÏdenia,
na ktor˘ch poÏadoval samostatnosÈ Slovenska, lebo Slovákom sa
krivdilo. Z ich mozoºov bohatli cudzí príÏivníci, bez milosti a kres-
Èanského citu. Bojoval proti tejto zjavnej krivde a ubíjan˘ ºud vkla-
dal svoje nádeje do slovenskej piesne „Príde Hlinka z RuÏomberku
donesie nám slobodienku“... Milo Urban  múdro prirovnal Hlinku
k povíchrici, ktorá otriasla cel˘m slovensk˘m bytím a zasiahla v‰et-
ky jeho spoloãenské vrstvy.

Kampaň v roku 1920
ªudová strana sa 15. septembra 1920 na okresnej porade

v Námestove uzniesla zvolaÈ na 10.októbra 1920 verejné zhro-
maÏdenie – predvolebnú kampaÀ. Rozhodli o tom vodcovia ºudu,
slúÏny Ferko Skyãák, dr. ·tefan Hojo a okolité du-
chovenstvo. DesaÈ dní pred plánovan˘m zhromaÏ-
dením  dal na známosÈ veriacim pán farár Vendelín
Schwarz, Ïe sluÏby BoÏie budú slúÏené 10. októb-
ra o 9.00 hodine. Tak sa aj stalo. Svätú om‰u slúÏil
a kázeÀ mal sám Andrej Hlinka za asistencie miest-
nych kÀazov i kÀazov z okolit˘ch dedín. Bol stre-
dobodom pozornosti medzi kÀazmi a veriacimi
v kostole i mimo neho. Po skonãení svätej om‰e sa
ºudia presunuli k slúÏnemu domu. ZhromaÏdenie
zaãalo hymnick˘mi piesÀami  Kto za pravdu horí
a Hej, Slováci za úãinkovania cirkevného spevokolu. Hlinka vystúpil
na tribúnu medzi ãestn˘ch hostí, preãítal prejav a rezolúciu, ktorá
bola v˘krikom tvrdého, ale utláãaného národa s bohatou histó-
riou.  Hovorilo sa v nej: Vyhlasujeme, Ïe v tomto ‰táte chceme
vidieÈ svoju budúcnosÈ ako národ rovnoprávny s národom
ãesk˘m, ale aj ako národ svojprávny, ktor˘ samostatne chce
spravovaÈ svoje veci a chce sám riadiÈ svoj osud. Potom dal
slovo senátorovi Julovi Klimkovi, aby preãítal ãlánok Jána Slávika
z Národn˘ch novín. 

Slovenská krv do neba volá
To pobúrilo prítomn˘ch ãesk˘ch vojakov prvého horského

pluku, vytiahli bodáky a ôsmi aÏ desiati sa hnali na neho, Ïe ho za-
bijú. Predrali sa hust˘m radom ºudí, asi na desaÈ metrov od reãníc-
kej tribúny. Tu sa  muÏi vzopreli a s v˘krikom, veì aj Slovák je vo-
jakom, odzbrojili útoãníkov, priãom sa im u‰lo náleÏitej odplaty.
Skupina asi desiatich krvilaãn˘ch vojakov stojacich na mostíku sa
rozbehla do kasární, zobrala strojové pu‰ky a zaãala strieºaÈ do
bezbranného ºudu. Nastala panika, krik, nárek. Tí, ão mali vozy,
nasadali na ne a utekali. Vojaci strieºali ako zo zábavy. Neodradila
ich teplá striekajúca krv obetí nevinn˘ch ºudí. Vojsko behalo ako
posadnuté po v‰etk˘ch uliciach Námestova. Darmo ãakali úbohé
deti svojich otcov, nevrátili sa viac Ïiví domov. Ich krv vysal prach
námestovsk˘ch ulíc. 

10.október 1920  bude ãiernymi písmenami zapísan˘ do dejín
Slovenska. Tej krivdy, ktorej sa dopustila bratská láska na úbohom
oravskom ºude v Námestove, Slovák nikdy nezabudne. 

Na mieste zomreli: Anton Jackulík, 58 roãn˘ otec  dvoch
detí, roºník zo Slanice,  trafen˘ do hlavy. Ignác Fenik, 36 roãn˘
otec ‰iestich  detí, najmlad‰í mal tri t˘Ïdne, manÏelka chorá, roºník
z Klina. Obidvaja uÏ i‰li domov a vtedy boli ãesk˘mi vojakmi za-
strelení.

Ranení: Jozef Brija z Bobrova, ktorému dostrieºali rameno.
MaÈuga z Vavreãky, ktorého do krvi st˘rali. ·tefana Grebáãa,
brata kÀaza Ignáca Grebáãa-Orlova, vracajúceho sa domov, dobil
skoro na smrÈ Jozef J. s vojakmi. Okrem toho bolo e‰te asi desaÈ
ranen˘ch. 

Kto zapríčinil krvavú masakru
Celá táto masakra bola plánovite vyprovokovaná. Agrárnici

sa dozvedeli, Ïe 10. októbra budú maÈ ºudáci zhromaÏdenie a roz-
hodli sa, Ïe tam na ten ist˘ deÀ aj oni zvolajú predvolebné stretnu-
tie. Mal tam prísÈ ·robár, Vanoviã, Moy‰, Duchaj a iní. Agrárnikov

do Námestova nik nevolal a je isté, Ïe ani vláda ni-
koho nepoverila, aby ‰tval vojsko proti ºudáckym
reãníkom. âo hºadal agrárnik Ján Duchaj medzi
vojskom?  

UÏ dopredu pripravovali agrárnickí ‰tváãi pôdu
a huckali ãeské vojsko proti bezbrannému ºudu.
Do ãiernej knihy bude zapísané meno ne‰Èastn˘ch
odrodilcov: Floriána H., Jozefa J. a senátora agrár-
nej strany Jána Duchaja, ktorí boli pôvodcami a ini-
ciátormi celého zla. Jozef J., ktor˘ sám t˘ral  ºudí
a stále velil vojakom: Ho‰i napred! Hurá!! Okrem

nich e‰te jeden poruãík od ‰tvrtého sibírskeho pluku Bedfiich Da-
nûk, hnal zbesnen˘ch vojakov na utekajúce zástupy ºudu. Tá ºud-
ská hyena bola postrachom celého Námestova. On prenasledoval
katolícke duchovenstvo, vrieskal, Ïe oni delají pofiádek, keì vraÏdi-
li bezmocn˘ch ºudí. Toto sa udialo v tichom podhorskom mesteã-
ku pod úpätím Babej hory, kúsok od poºsk˘ch hraníc. 

V novinách Slovak 17. 10. 1920 vyšla výzva
Neprovokujte, nehuckajte uÏ aj tak podráÏden˘ národ. On

prirodzen˘m svojim rozumom, ãist˘m neskalen˘m srdcom spozná
svojich opravdiv˘ch vodcov a len za t˘mi pôjde. DosÈ uÏ bolo tej
drahej slovenskej krvi – nevylievajte ju. Lebo beda, keì v rozhorãe-
ní svojom povstane ºud proti svojim utláãateºom. Hrozná, stra‰ná
vina o pomstu volá. Beda tomu, z koho pohor‰enie vychádza. Be-
da agrárnikom a muãiteºom Slovenska, ktorí to v‰etko zapríãinili,
trestu boÏiemu neujdú. Tá preliata krv vÏdy ich bude páliÈ, prena-
sledovaÈ a volaÈ o pomstu do tretieho pokolenia.

Predsedníctvo ľudovej strany rozhodlo
Zvolalo na 19.októbra svoj exekutívny v˘bor na plenárne za-

sadnutie a tam rozhodovali verejní ãinitelia, ako si vydobyÈ miesto
v demokratickej republike. 

Slovensko v âeskoslovensku preÏilo viacero volieb, no nie
v‰etky boli v skutoãnosti vÏdy slobodné a demokratické. V‰tepuj-
me hrdosÈ na národ a vieru do kaÏdého srdca, ku ktorému sa pri-
blíÏime, lebo niet väã‰ieho daru pre národ, ako je vlastn˘ ‰tát. 

Vladimír Kolada 

VZRKADLE ČASU
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Sto rokov od krvavej nedele v Námestove



Božemôj, ako ten čas uteká! Už je tomu 30 ro-
kov, keď sme sa začali otvorene hlásiť k potrebe ob-
noviť slovenskú štátnosť v plnom rozsahu, nebyť len ne-
suverénnou súčasťou iného štátu. Nuž, nebol to pro-
ces jednoduchý. Všetko to išlo postupne, krok za
krokom, veď každý existujúci štát má tajné služby, kto-
rých najvyšším príkazom je „celistvosť štátu“. Mal ich aj
štát, ktorý od jari 1990 mal dve mená: pre Slovákov

„Česko-Slovensko“, a pre Česko a ostatný svet „Československo. Pretože –
údajne – česká gramatika spojovník či pomlčku nepoznala od 29. februára
1920, keď bola prijatá prvá ústava až do 22. novembra 1938. V Trianone sa
hovorilo o Tchecho-Slovaque, vychádzali poštové známky označené Pošta
Česko-Slovenská. Po prijatí zákona o slovenskej autonómii až do 15. marca
1939 sme opäť mali Česko-Slovensko. Ako Čechom záležalo na ukrytí Slo-
venska v pomenovaní štátu bez spojovníka, svedčí fakt, že vo Věstníku minister-
stva vnitra ČSR z júna 1922 stálo: „Výraz Československo ... ve všech jazycích
jest jedno slovo a jest proto naprosto nepřípustno vkládati mezi části tohto slova
rozdělovací znaménko“.

História nás naučila  skromnosti. Našim vrchným „limitom“ bol svojprávny,
individuálny, nezávislý, slobodný národ v „akomkoľvek“ štáte, tak sa písalo, reč-
nilo a žiadalo v rokoch 1848, 1861, 1918. A ešte aj v lete 1938 chcel Andrej
Hlinka  „neodvislý, svojprávny a samostatný národ v rámci autonómneho Čes-
ko-Slovenska“. Naša samostatnosť bola „tabu“ ešte aj 13. marca 1939, a po-
tom po vojne až do novembra 1989 – štyridsaťštyri rokov. Od procesu s prezi-
dentom Tisom (1946 – 1947) až po proces s „buržoáznymi nacionalistami“
(Gustáv Husák, Ladislav Novomeský, Karol Šmidke a ďalší v rokoch 1950
–1954, v ktorom Clementisa obesili v roku 1952) platilo: „Keď neprestanete
otravovať so zvyšovaním právomocí slovenských národných orgánov, povešia-
me vás!“ Také sú fakty. Pre toto všetko, ale aj pre „geneticky danú“ opatrnosť,
sa spočiatku nediskutovalo o samostatnosti, len o zrovnoprávnení Slovákov
s Čechmi, o „spravodlivej“ federácii či o konfederácii. 

November ’89 nám dodal  odvahu. Na námestie sme chodili aj pre mož-
nosť mávať slovenskou zástavou, čo bolo dovtedy zakázané. Keď sme založi-
li na ministerstve financií šachový oddiel v rámci telovýchovnej jednoty Financie,
návrh jej znaku so slovenskou trikolórou bol neprípustný. Poradie farieb biela-
modrá-červená bolo neprípustné, lebo pripomínalo „takzvaný“ a všelijako inak
dehonestovaný Slovenský štát. Odporučili nám vtedy „bielo-červeno-modrú“ tri-
kolóru, teda s poradím farieb, aké sa používali v Nemcami spravovanom pro-
tektoráte Čechy a Morava! 

Šesťdesiatjeden krokov...
Boj za štát nebol jednoduchý aj preto, že od čias hlasistov, ktorých splodil

Masaryk v záhrade kaštieľa v Bystričke pri Martine v auguste 1897, aby od
ďalšieho roku vydávali v Skalici „Hlas“, a ich nasledovníkov prúdistov, zväčša
študentov pražských univerzít. Od prelomu 19. a 20. storočia existovali a dote-
raz existujú medzi slovenskými intelektuálmi dva proti sebe stojace názorové
prúdy: na jednej strane profederálny či pročeskoslovenský (bez pomlčky), dnes
„slniečkarsky“ či liberálny, a na strane druhej  konzervatívny, národný. Veď hej,
Šrobár, Dérer, Pavol Blaho, Ivan Markovič, Ivan Štefánek, Milan Hodža versus
Vajanský, Hlinka, Rázus, Tiso, Juriga. Dodnes  majú svojich pokračovateľov, me-
novať isteže netreba. Veď napokon aj tretí odboj je „dvojaký“. O to viac treba
práve dnes prestať  prehliadať tých spomedzi nás, ktorí sa postavili na stranu pl-
nej slovenskej štátnosti a ktorým veru nevešajú medaily na krk oficiálni predsta-
vitelia tohto štátu. Tridsiate výročie vzniku občianskej iniciatívy Šesťdesiatjeden

krokov k slovenskej identite, je príležitosťou aj s ohľadom na dnešok, vrátiť sa do
tamtých čias.

V októbri 1990 som si liečil krvácanie do sietnice pravého oka, čo sa mi
prihodilo pri zdokonaľovaní sa v angličtine na slnečnom jadranskom pobreží,
v nemocnici na Mickiewiczovej ulici. Práve prebiehali nekonečné kompetenčné
rozhovory, ktoré vyvrcholili v Mílovách. Nachystal som vtedy list Františkovi Mik-
loškovi, vtedy predsedovi SNR, ktorý obsahoval 62 rád, nevyhnutných opatrení
na dosiahnutie slovenskej identity a samostatnosti. Keď som ten list cestou z in-
jekcií ukázal v kaviarni Krym svojim spoločníkom z komisie na prípravu sloven-
skej ústavy  Jaroslavovi Chovancovi a Milanovi Ferkovi,  pustili sme sa do jeho
úpravy a vznikol dokument „Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite“, ku
ktorému Chovanec pripojil „Prípravný výbor iniciatívy Zvrchované Slovensko“. 

Dokument podpísalo 30 signatárov, okrem uvedených troch ešte (podľa
abecedy) Vojtech Agner, Ján Bobák, Ján Cuper,  Ján Dekan, Michal Gašpar,
Ľudovít Haraksim, Anton Hrnko, Ivan Hudec, Ján Hvozdík, Miroslav Ivanka, Jo-
zef Koščo, Anton Krajčovič, Štefan Králik, Bartolomej Kunc, Mojmír Mamojka,
Richard Marsina, Pavol Neštrák, Tomáš Pardel, Jozef Prusák, Ivan Rada, Jaro-
slav Rezník, Andrej Strýček, Štefan Štvrtecký, Anna Šťavinová, Ladislav Ťažký,
Milan Vároš. 

Bez identity niet národa
„Anonymita Slovenska v Európe a vo svete je až zarážajúca. Niet zrejme

v Európe druhého národa, o ktorom by tak málo vedeli čo i len jeho vlastní su-
sedia... Potreba odstrániť clonu z existencie Slovenska a Slovákov, nevyhnutnosť
uznania identity Slovákov, ako jedného z najstarších európskych národov, je
preto otázkou mravnou, politickou, ale i ekonomickou. Bez identity a národnej
zvrchovanosti niet ani identity individuálnej.“ Toto je úvodné konštatovanie vy-
hlásenia, ktoré vstúpilo 23. októbra 1990 do slovenskej histórie ako výsledok
úvah o stave Slovenska, i ako odpoveď na váhanie a nerozhodnosť časti slo-
venskej intelektuálskej obce. V istom zmysle prvý podnet na to, aby sa prvého
januára 1993 na mape strednej Európy objavili dva nové štáty: Slovenská
a Česká republika. Vyhlásenie ako prvá uverejnila 27. októbra 1990 Smena. 

Zverejnenie výzvy neostalo bez povšimnutia,  rozbúrilo pokojnú hladinu
slovenských vôd a niektorí sa ho zľakli. Aj preto boli reakcie všelijaké. Aj nepo-
chopenie a neporozumenie a to dokonca na vládnej úrovni. A tak niektorí
z nás mali byť pozbavení pozícií, ktoré zastávali, napríklad Marián Tkáč, dak-
torí sa nedostali na plánované miesta, napríklad Mojmír Mamojka, podaktorí
od memoranda odstúpili, napríklad Michal Baránik. Ale 61 krokov nevzbudilo
pozornosť len vo vláde, ale aj vo verejnosti. Začala sa diskusia na stránkach no-
vín. Niektorí (Rastislav Tóth) ocenili, že sa nad problematikou slovenskej identity
začínajú zamýšľať intelektuáli. Spisovateľ Ladislav Ťažký vtedy písal, že „61
bodov považuje za myslenie nahlas“, Miroslav Kusý sa vyjadril, že ide o me-
morandum pochybnej kvality, lebo priraďuje k sebe veci dôležité a bezvý-
znamné. Význam iniciatívy vyzdvihol Eduard Chmelár v texte Odklínanie krajiny,
ktorý uverejnil v Slove 16. januára 2008.

Roky ubehli, mnohé z navrhovaných „krokov“  sú už dávno v našej ústave
či v živote, ale existujú aj „kroky“, ktoré by sme ešte mali urobiť. Pred slovenskou
spoločnosťou stoja nové „výzvy“ a od generácií „po nás“ bude závisieť, ako
s nimi naložia. Ide o výzvy zachovať tradičné slovenské hodnoty, chrániť život
a rodinu, ale aj o potrebu správať sa ako suverénny štát, dokonca prinavrátiť
rozhodovanie o našich veciach do našich rúk. Ak máme byť vzorom Európe –
proroci sv. Ján Pavol II. a David Wilkerson to od nás očakávali – nemôžeme
len nahlúplo plniť priania iných, povedzme neviditeľných síl, o ktorých vieme, že
existujú. Marián Tkáã

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany
Neskôr sa ma e‰tebák p˘tal, ãi som sa

nebál, Ïe budem maÈ nejaké následky, keì
som sa prihlásil do tej organizácie. Povedal
som mu, Ïe na mojom kádrovom posudku sa
uÏ niã nedá pokaziÈ. Najviac organizovan˘
som bol, aÏ keì som vstúpil do VPN. No zistil
som, Ïe sa v nej priÏivilo veºa komunistov.
V rámci okresu som teda zaãal deliÈ spoloã-
nosÈ na t˘ch, ão hºadajú nov˘ flek a t˘ch, ão
majú nejaké presvedãenie. 

� TakÏe umlãali vás aÏ do roku 1989?
Áno, aÏ do osemdesiateho deviateho.

Veì som bol trikrát väznen˘. Pred voºbami
v roku 1946  za rozná‰anie letákov s heslom
SmrÈ komunizmu! To bol môj prv˘ krok
k proti‰tátnej ãinnosti.  Nováky boli v tom ãa-
se oblepené heslami SmrÈ fa‰izmu! K nám
chodili vojaci z r˘chlej divízie vracajúci sa
z frontu. Rozprávali o tom zázraãnom Soviet-
skom zväze a o komunistoch stra‰né veci.
Ako sa ich ºudia báli, ako rabovali, zabíjali,
kradli majetky. Tak som i‰iel do papiernictva,
kúpil som  tlaãiarniãku s gumenn˘mi písmen-
kami a naskladal  som heslo SmrÈ komuniz-
mu! Zo ‰kolského zo‰itu som si vystrihol stra-
ny a tam som to vytlaãil. 

� A ão, oblepili ste heslami Nováky?
Nie, dal som ich, kde sa dalo. Niekto to

doniesol na Ïandársku stanicu a Ïandári ma
zobrali.  

� Ako vedeli, Ïe ste to boli vy?
Ja som tú tlaãiarniãku doniesol aj do ‰ko-

ly a môj spoluÏiak to povedal doma, no a jeho
otec, súdruh Miro Porubsk˘, ma udal. Aj dru-
h˘ raz udal mÀa i Martina Hagaru. No vtedy
na Ïandárskej stanici bol tak˘ star‰í pán, e‰te
z minulej éry, a ten mi povedal, aby som to
viac nerobil, tlaãiarniãku mi zobral a povedal,
aby som v‰ade hovoril, Ïe ma vyhre‰il a zmlá-
til. Ani zápis z toho neurobil. IbaÏe slúÏil tam
jeden mlad˘ a ten urobil záznam, Ïe som bol
odhalen˘. 

Bol som mesiac a pol z väzenia za pokus
o útek za hranice doma, keì ma znova posta-
vili pred ·tátny súd a zaãali súdiÈ spolu s Mar-
tinom Hagarom a skupinou chlapcov, b˘va-
l˘ch skautov zo Zlatého orla. Napokon ma
museli prepustiÈ, lebo zistili, Ïe v inkriminova-
nom ãase som bol vo väzení v Jáchymove.  

� Odsúdili vás napriek tomu, Ïe
v ãase „spáchania“ skutku, ste nemali
e‰te ani ‰trnásÈ rokov?

Áno, odsúdili ma na ‰esÈ rokov väzenia,

brata na osem. Keì sa potvrdilo, akí sme mla-
dí, bratovi zmenili trest na osem mesiacov
a mne na ‰esÈ. TakÏe som bol protiprávne od-
súden˘. V podstate som odsedel dva a pol ro-
ka. âasÈ v Jáchymove a druhú v Litomûfiiciach.
Dva roky po nastolení VíÈazného februára ob-
Ïaloba tvrdila, Ïe som dlhé roky spolupracoval
s cudzími mocnosÈami proti záujmom ºudovej
demokracie! 

� Preão ste chceli ujsÈ na Západ?
Dostal som echo, Ïe ak neodídem, bu-

dem odíden˘ navÏdy.
� Po návrate z väzenia ste sa zasa

ocitli pred súdom ako obÏalovan˘. 
Na vy‰etrovaciu väzbu v Nitre mám naj-

hor‰ie spomienky. Bol som tri a pol mesiaca
v ‰atách, v ktor˘ch ma zatkli. Krvav˘, mokr˘,
lebo ma oblievali vodou, aby som sa vôbec
prebral. Nikdy nezabudnem, ako náãelník ·tB
ªudovít Filan ma leÏiaceho tvárou k zemi oto-
ãil nohou a posme‰ne poznamenal: „To je
ten mlad˘ gróf?“

� Jeho syn je na neho hrd˘...
Neviem ãi vie, ako to bolo a preão tam

bol, ale nakoniec ho vyhodili. Kvôli alkoholu,
ba aj zo strany. MoÏno, Ïe vtedy zaãal byÈ
slu‰n˘, lebo narukoval s jedn˘m mojím kama-
rátom, futbalistom ·tefanom Gürtlerom
a keì som mu o Àom rozprával, nechcel to-
mu veriÈ. „Arpád, vie‰, ak˘ to bol dobr˘ chla-
pec?“ Ja mu hovorím, neviem, ão ho zopsulo
alebo ão ho dostalo do strany, aby mohol byÈ
v ·tB. Veì krajsk˘ náãelník to bol Pán Boh.
Ale ja som ho videl raz v Ïivote: veºkého chla-
pa v koÏenom kabáte. Potom mi povedali,
kto to bol. Pravda, viac prokurátorov a sudcov
sa neskôr chodilo modliÈ a prosiÈ Pána Boha
o odpustenie. Mne pri v‰etk˘ch t˘ch útrapách
veºmi pomohlo, Ïe ma saleziáni v ·a‰tíne na-
uãili modliÈ sa, a ne‰lo len o modlitby, ale
o rozhovory s Pánom Bohom.

� PosuÀme sa ìalej, k zakladaniu
organizácie po roku 1989.

Zaãal som ako vépeenkár. Na sneme,
myslím, Ïe to bolo v Ko‰iciach, sme sa rozdeli-
li na proslovenskú a ãechoslovakistickú ãasÈ.
Ako Slovák z presvedãenia som sa ocitol
v proslovenskej ãasti, z ktorej vzniklo HZDS.
Kde-kto ma síce naz˘va Maìarom, ale moja
rodina ma rutensk˘ pôvod. Na v˘chodnom
Slovensku i v severnom Maìarsku existujú
dediny Tarnov,  kam  boli títo Rusíni  naveze-
ní. Viem, Ïe moji predkovia neprijali Ïiadny ti-
tul grófsky ãi barónsky, lebo oni mali titul

vladyka, teda knieÏa. Ten s vojskom pre‰iel
Karpaty na pomoc kráºovi proti Mongolom.
Vtedy padlo päÈ ºudí z mojej rodiny. TieÏ moji
predkovia bojovali pri Moháãi proti Turkom,
kde ich padlo sedem.  

� Vy ste sa v‰ak po roku 1989 stali
prednostom okresu v Prievidzi. 

Bolo to azda jediné férové v˘berové ko-
nanie na prednostov okresov u nás.  Dnes sa
len dosadzujú. Nás sa v Banskej Bystrici
z okresu Prievidza zi‰lo sedem a dostali sme
prácu na deväÈ hodín. S Martinom Hagarom
sme získali rovnak˘ poãet bodov, ja som sa
napokon stal prednostom a Martin riaditeºom
úradu práce a sociálnych vecí. Martin bol
z KDH, ja z VPN. A keì sa vypisovali prihlá‰ky
do hnutia, povedal som predsedovi, nehne-
vajte sa, ja do Ïiadnej strany nevstúpim. Som
za vás, ale dal som si záväzok, Ïe do Ïiadnej
strany v Ïivote nevstúpim. On to uznal a na-
priek tomu som sa stal poslancom.

� Bolo to v roku 1994. Vy ste v jed-
nom rozhovore povedali, Ïe ste sa zavia-
zali t˘m popraven˘m, ktor˘ch telá ste vy-
ná‰ali vo vreciach na cintorín v ëábli-
ciach, Ïe pre nich nieão urobíte. A ako
poslanec NR SR ste iniciovali prijatie zá-
kona o nemorálnosti a protiprávnosti ko-
munistického systému. Uspeli ste napriek
tomu, Ïe v parlamente bola väã‰ina po-
slancov s komunistickou minulosÈou.
Ako sa vám to podarilo?

Keì som sa stal poslancom, bolo niekoº-
ko návrhov na zákon o amorálnosti a proti-
právnosti komunistického systému. Zaãal som
nad t˘m ‰pekulovaÈ a veºmi mi pomáhal dr.
Böhm, b˘val˘ generálny prokurátor, k˘m ho
âesi nevyhnali.

� Vyhnali ho, lebo chcel dosiahnuÈ
rehabilitáciu Tisu. A t˘m bol pre nich ne-
prijateºn˘.

A tento pán Böhm chodil za mnou na
ubytovÀu pre poslancov parlamentu e‰te
s jedn˘m pánom. Pridali sa aj Peter BrÀák
a Ján Cuper a rozm˘‰ºali sme, ako presadiÈ
zákon v tomto ãervenom mori. 

� Dokonca o predsedovi KDH Pavlo-
vi Hru‰ovskom sa hovorilo, Ïe bol ãle-
nom komunistickej strany.

Nebol, bol ‰tyri roky kandidátom a prijaÈ
ho mali v roku 1990, no uÏ mu to nevy‰lo. 

� Vy ste v tom ãase bol organizova-
n˘ u politick˘ch väzÀov?

Ja som chodieval do centrály na Grösslin-
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govej ulici, kde bol vtedy veºk˘ ‰táb ºudí. Ho-
vorili mi, Ïe ma budú kooptovaÈ, ale  som po-
vedal, Ïe nemusia, aj tak im budem zo srdca
veºmi rád pomáhaÈ. Viem, Ïe vtedy mal pred-
seda plat 25 tisíc korún. Ale keì urobili roz-
poãet  zistili, Ïe nemajú peniaze a bolo treba
ísÈ za Meãiarom p˘taÈ peniaze. TakÏe Meãiar
ma viac poznal z tejto ãinnosti, ale aj z Prie-
vidze, lebo to bol okres samí komunisti. Mar-
tinovi Hagarovi som povedal, Ïe ideme na to
a on, Ïe sa op˘ta v KDH, lebo bol okresn˘m
predsedom hnutia. Tak som sa ho op˘tal, akú
ãinnosÈ tam vyvíja. Îe Ïiadnu. Îe robí to, ão
mu káÏu. Nikto ho nezavolal na rozhovor o si-
tuácii v okrese. NuÏ som mu povedal, ja Èa
dám do organizácie, ktorá Èa bude volaÈ do
Bratislavy a tak sa stal aj Martin na‰im ãlenom.

� Vy ste sa stali predsedom PV ZPKO
v roku 2006. Ale ãlenom ste boli aj pred
rokom 1999, keì ãasÈ ãlenov odi‰la. 

Oni dúfali, Ïe sa dajú zvoliÈ do vedenia
a zmenia to. Bojovali o pozície. Ale ãlenská
základÀa túto hru neprijala. Dokonca sa za
politick˘ch väzÀov chceli dostaÈ do parlamen-
tu. UvaÏovali aj o tom, aby sa organizácia,
ako vlastná strana,  dostala do parlamentu,
ão bola chiméra.  

� Slovenská rada KPVS prijala 5. ok-
tóbra 1998  Programové vyhlásenie poli-
tick˘ch väzÀov Slovenska, teda e‰te pred
voºbami do NR SR v roku 1998. T˘kalo sa
obdobia do roku 2002 a predsavzalo si
najmä  rozbehnúÈ práce na martyrológiu,
rie‰iÈ problém prvého Slovenského ‰tátu
ãi  so zainteresovan˘mi orgánmi docieliÈ
revíziu procesu s ThDr. Jozefom Tisom.
TieÏ  rehabilitované popravy b˘val˘ch
politick˘ch väzÀov vyhlásiÈ za justiãné
vraÏdy. To boli témy, o ktor˘ch sa v sú-
ãasnosti vôbec nedá diskutovaÈ. Prezi-
dentka SR Zuzana âaputová poãas osláv
SNP sa poìakovala partizánom, Ïe doká-
zali vyjadriÈ odpor voãi reÏimu, ktor˘ tre-
stal smrÈou alebo väzením t˘ch, ktorí sa
mu postavili. âo si o tom myslíte? 

ËaÏko na to nájsÈ slu‰né slová. Poãas pr-
vej Slovenskej republiky nebol nikto odsúden˘
na smrÈ. A väzni? Chodili v Bratislave do ·te-
fánky a tam im stravu nosili ãa‰níci. Oni tam
z väzenia chodili karty hraÈ. Aj Husák. Tak zle
sa mali odporcovia reÏimu. Toto je riaden˘
proces, veºmi smutné veci sa dejú. A ão sa t˘-
ka programového vyhlásenia, to bol sen,
moÏno na ìal‰ie roky, keby sa boli pomaly,
po kúsku vyvracali niektoré tzv. zlé veci zo
Slovenského ‰tátu. Lebo jestvuje napríklad aj
dôkaz, Ïe v Hlinkovej garde, tej „echt“ skupi-

ne s nejak˘m prívlastkom, bolo 63 percent
komunistov. A tí robili najväã‰ie zlo. Tí sa po-
tom vyhovárali, Ïe to robili akoÏe. Îe boli ria-
dení komunistickou stranou a chceli ukázaÈ
zlú tvár toho  slovenského fa‰izmu. 

� V roku 2006 ste sa stali predse-
dom organizácie a za va‰ej éry sa hovori-
lo aj o tom, Ïe uÏ nemá zmysel drÏaÈ or-
ganizáciu protikomunistického odboja...

To navrhoval podpredseda organizácie
Anton Malack˘. Hovoril, Ïe je dobre informo-
van˘, Ïe nám nikto niã nedá na ãinnosÈ a Ïe
takto to e‰te nejako uhráme a keì my odíde-
me, tak organizácia zanikne. Ale delegáti sne-
mu v Îiline s ním nesúhlasili. Je pravda, Ïe nám
veºmi po‰kodila zmena názvu organizácie. Bol
som proti tomu, aby sme mali v názve protiko-
munistick˘. Veì tretí odboj bol protikomunis-
tick˘, naão to e‰te viac zdôrazÀovaÈ? Vysvetºo-
val som, Ïe nemôÏeme bojovaÈ proti celému
svetu. Lebo ºavicové sily, internacionála existu-
je. Nikto na Západe sa nás nezastal, lebo Îidia
nám dali peãiatku, Ïe sme mali zákony hor‰ie
ako v Reichu – v nemeckej rí‰i. Vtedy som
v jednej predná‰ke vysvetlil celú záleÏitosÈ po-
vstania. Povedal som, pozrite sa, Bene‰, ktor˘
Ïil zo Stalinov˘ch peÀazí v Lond˘ne aj s tou vlá-
dou, sa bál, keì âatlo‰ so svojou armádou
chcel povedaÈ, Ïe v‰etci prejdeme na druhú
stranu a budeme bojovaÈ za oslobodenie Slo-
venska. Toto bol najväã‰í hriech. Preto dostali
komunisti, ãeskoslovenskí komunisti a Bene‰o-
va klika, dôstojníci, ktorí tu boli akoÏe partizáni,
príkaz bojovaÈ za âeskoslovenskú republiku. 

� âiÏe za Bene‰a.
Za Bene‰a. A títo to prerazili. âesi sa báli,

Ïe stratia jednu kolóniu. A ja som to niekde
rozprával, tieÏ som sa stal nepriateºom...

� LenÏe uÏ máme tridsaÈ rokov slo-
body a stále vykladáme dejiny rovnako,
ako za totality. 

Veì kto vyberal vedeck˘ch pracovníkov
do akadémie vied? Povedzme do historického
ãi pedagogického ústavu? Presviedãal som
ministra i ‰tátneho tajomníka rezortu ‰kolstva,
Ïe v komisii na tvorbu uãebníc musí maÈ na‰a
organizácia zastúpenie. Tie bludy popísané
v dejepisoch o histórii treba buì vymazaÈ,
alebo objektívne napísaÈ. Existovala skupina
ºudí, ktorí povstali s pomocou ZSSR a na‰ich
ãesk˘ch bratov proti vlastnému ‰tátu! Veì to
bola velezrada armády. A ·migovského, ni-
trianskeho náãelníka, ktor˘ jedin˘ svoju prísa-
hu dodrÏal,  popravili.

� Má podºa vá‰ho názoru organizá-
cia PV ZPKO zmysel v spoloãnosti? Nesie
nejak˘ étos?  

V‰etko je v ºuìoch. Pokiaº má morálne
a etické právo tretia generácia povstalcov
a fanú‰ikov SNP  od samého zaãiatku braÈ pe-
niaze a v˘hody, ktoré mali zo zákona a boli
tam povstalci, ktorí síce nemali bumaÏku, ale
keì kolega, ão získal bumaÏku potvrdil nie-
komu, Ïe bol úãastníkom, tak ten potvrden˘
úãastník uÏ mohol ìal‰ím potvrdzovaÈ úãasÈ.
Takto sa tá organizácia rozrástla, Ïe sme ne-
mali toºko stromov, koºko bolo partizánov.
Ak teda oni majú morálne a etické právo do-
siaº profitovaÈ zo svojho postavenia, o ão viac
si to zaslúÏi tretí odboj? Veì tí ºudia platili i Ïi-
votom za to, Ïe sa nechceli vzdaÈ svojho ‰tá-
tu, ktor˘ nikoho neodsúdil na smrÈ.  Ktor˘ ne-
mohol odporovaÈ Hitlerovi, ako po vojne ne-
mohol odporovaÈ Stalinovi. Keby bol niekto
p˘tal od Stalina to, ão Tiso od Hitlera, tak by
sa na najbliÏ‰ej straníckej schôdzi p˘tali: A kde
je Jano? Tak by to bolo dopadlo.

� Keby ste mali hodnotiÈ svoje úãin-
kovanie v úlohe predsedu PV ZPKO, ão sa
vám podarilo dosiahnuÈ?

Mám byÈ úprimn˘? Dva roky som dával
organizáciu dohromady. Opravoval, prepisoval,
ão sa dalo, lebo bohuÏiaº, predchádzajúce
vedenie zanechalo nevysvetliteºné stopy vo ve-
dení organizácie. Ani medziºudské vzÈahy ne-
boli najlep‰ie, najmä po odchode srholcovcov.
Ako som povedal, odi‰li preto, lebo neboli zvo-
lení do vedenia. Srholec chcel byÈ predseda,
biskup, arcibiskup a dostal papiere, Ïe nemôÏe
verejne vykonávaÈ kÀazské povolanie. Len
súkromne. Ten názov organizácie Zväz proti-
komunistického odboja bola Porubského robo-
ta. Vedel, Ïe odchádza z funkcie, veì odídenci
na sneme, na ktorom neboli zvolení, Porubské-
mu vyãítali minulosÈ a zasa Porubsk˘ vykrikoval
Srholcovi, Ïe vie o jeho minulosti. Napokon bol
ticho jeden aj druh˘. Porubsk˘ zostal, Srholec
odi‰iel, lebo videl, Ïe tam nemá ‰ancu uspieÈ.

� Na sklonku kariéry ste sa stali
veºvyslancom v Maìarsku, takÏe síce ne-
skoro, ale predsa sa vám dostalo isté
zadosÈuãinenie. 

Veºvyslancom som bol iba rok a pol. Keì
sa ministrom diplomacie stal Eduard Kukan,
tak som to nemohol vydrÏaÈ. Abdikoval som
a v liste prezidentovi republiky a ministrovi za-
hraniãn˘ch vecí som napísal, Ïe nemôÏem
spolupracovaÈ s kádrami z NKVD a na‰imi ‰pe-
ciálnymi socialistick˘mi orgánmi. Ja som bol
predsa len väzeÀ. 

Rád som vyuÏil v˘dobytky zmien z 90. ro-
kov a vyjadril som osobn˘ názor na udalosti,
ktor˘ch som bol úãastníkom. 

Eva Zelenayová
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Bol na‰ou najmasovej‰ou náboÏensko-kultúr-
nou organizáciou. V novodob˘ch slovensk˘ch deji-
nách mal  nezastupiteºnú úlohu pri upevÀovaní ná-
rodného povedomia, kresÈanskej morálky aj osvety.
Vznikol  14. septembra  1870. Jeho v˘znam do-
dnes nie je   docenen˘. 

Od roku 1848 v Uhorsku úãinkoval Spolok sv. ·tefana s cieºom
tlaãiÈ knihy pre katolícky ºud jazyka maìarského, slovenského a ne-
meckého. Zaãal vydávaÈ aj  t˘Ïdenník Katolícke nowiny pre obecni
lud  redigovan˘ ·imonom Klempom. Spolok
v‰ak na‰im národn˘m potrebám nevyhovo-
val, slovenskí katolícki dejatelia si chceli zalo-
ÏiÈ vlastnú organizáciu podobného urãenia.
Iniciatívy sa ujal Andrej Radlinsk˘ a v roku
1857 v spolupráci s pe‰tianskymi Slovákmi si
ustanovili doãasn˘ v˘bor, vypracovali stanovy
a uzniesli sa, Ïe  Spolok sa  bude naz˘vaÈ
Spolok sv. Vojtecha, aby sa zv˘raznil jeho
slovensk˘ charakter. Prv˘ pokus o schválenie
nevy‰iel,  ostrihomsk˘ arcibiskup Ján Scitov-
sk˘, hoci rodom Slovák, podºahol ‰tvavej
kampani maìarsk˘ch novín a ÏiadosÈ zamie-
tol. Celá vec  akoby  zaspala, no keì sa Rad-
linsk˘ stal farárom v Kútoch,  spolu so slo-
vensk˘mi farármi ‰a‰tínskeho dekanátu roku
1862  podnikli nov˘ pokus,  tentoraz u arci-
biskupa  Jána ·imora. Arcibiskupská komisia
opäÈ vzniesla námietky, medzi in˘m, Ïe me-
no Vojtech je pohanské. 

Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní nasta-
li zdanlivo priaznivej‰ie pomery a v máji
1868 slovenskí  kÀazi opäÈ podali ÏiadosÈ, no
ani za 17 mesiacov  odpoveì nepri‰la.  Po
osobnej Radlinského intervencii v Ostrihome
·imor napokon poveril trnavského vikára
Henrika Sájbelyho, aby spoloãne s Radlin-
sk˘m zostavili prípravn˘ v˘bor. Prvé  valné
zhromaÏdenie  sa konalo v Trnave 14. septembra 1870. Zi‰lo
sa 500 katolíckych kÀazov, uãiteºov a laikov, ktorí zvolili
správu a funkcionárov Spolku sv. Vojtecha - Adalberta (SSV).
Tlaãov˘m orgánom spolku sa stali Katolícke noviny a sídlom Trnava.
UÏ v prvom roku jestvovania spolok vydal spevníky, náboÏenské kni-
hy, uãebnice pre slovenské ºudové ‰koly a kalendár Pútnik svätovoj-
te‰sk˘. Poãas roka poãet ãlenov vzrástol na dve tisíc a stal sa t⁄Àom
v oku maìarsk˘ch ‰ovinistov. Druhé valné zhromaÏdenie SSV, ktoré
sa malo konaÈ 27. septembra 1871 v Nitre, rozohnali zástupy  Îidov
z nitrinanskych Pároviec a mestská luza podplatená a po‰tvaná nie-
koºk˘mi maìarónskymi ‰ºachticmi.   

Začiatok úpadku  
Po smrti prvého predsedu Henrika Sájbelyho roku 1885 SSV

upadol do krízy a zdalo sa, Ïe zanikne. Vìaka obetavosti  trstínske-

ho kÀaza Martina Kollára (1853-1919) a ìal‰ích aktivistov sa poda-
rilo spolok oÏiviÈ. V roku 1912  poãet ãlenov  presiahol hranicu trid-
saÈ‰tyri tisíc. Do  1. svetovej  vojny  spolok vykonal veºké dielo, jeho
ãinitelia zorganizovali dokonal̆  preklad Písma do modernej sloven-
ãiny, vydal desiatky titulov slovensk˘ch kníh, ktor˘ch náklad môÏu
dne‰né renomované vydavateºstvá len závidieÈ. V roku 1879  spol-
kom vytlaãen˘  katolícky spevník zostaven˘ Andrejom Radlinsk˘m
a upraven˘ farármi  Franti‰kom Tagánim a Romualdom Zaymusom
sa stal najpopulárnej‰ou knihou svojej doby. Len v Raãi sa  za krátky

ãas predalo 400 kusov, nitriansky biskup si
objednal tisíc exemplárov a zakrátko bolo
treba pripraviÈ nové vydanie. Valné zhro-
maÏdenia konané v Trnave po rozpuste-
ní Matice slovenskej sa stali kongresmi
slovenskej inteligencie. ZúãastÀovali sa ich
aj evanjelickí  národovci na ãele so Svetozá-
rom Hurbanom Vajansk˘m.  

Po vzniku âesko-Slovenska  pri‰li zdanli-
vo lep‰ie ãasy, aké panovali za Uhorska, ale
katolícky Spolok sv. Vojtecha nemal  na ru-
Ïiach ustlané. Napriek snahe vedenia pri po-
zemkovej reforme nedostal spolok niã z roz-
siahlych majetkov ostrihomského arci-
biskupstva na Slovensku zabran˘ch ‰tátom,
aby si vystuÏil svoje financie. âinnosÈ financo-
vali mecéni, americkí Slováci a ãlenské po-
platky. Spolok  zaãal zhromaÏìovaÈ staré do-
kumenty, pamiatky slovenskej minulosti, roz-
‰iroval sa historick˘ a literárny v˘skum.  

Poãet ãlenov v roku 1930 prekroãil hra-
nicu stotisíc a mal jednateºstvá vo Francúz-
sku, Argentíne, Kanade a najmä v Spojen˘ch
‰tátoch. Organizácia,  ktorá by sa mohla po-
rovnaÈ so spolkom na Slovensku nebola. Ma-
tica slovenská mala k roku 1930 pribliÏne
7500 ãlenov. âlánky v mesaãníku Kultúra
vydávaného Literárno-vedeck˘m odborom

od roku 1929 dodnes prekvapujú hæbkou vedomostí  katolíckych in-
telektuálov. V tomto období  náklad podielov˘ch kníh bol aj 150
i 200 tisíc. Poãas existencie Slovenskej republiky sa spolok te‰il
podpore zo strany ‰tátu, ão bolo  po prv˘ raz za jeho dlhej exis-
tencie. 

Po vojne sa radikálne zmenila situácia, niektorí ãlenovia vedenia
na ãele so správcom spolku Jánom Pöstényim boli uväznení, ãinnosÈ
organizácie obmedzená. Keì sa komunisti zmocnili vlády ãlenskú
základÀu rozpustili a spolok zmenili na úãelové zariadenie Rímsko-
katolíckej cirkvi. TlaãiareÀ znárodnili, zbierky a kniÏnica sa sãasti roz-
tratili. Fungoval, ãi skôr vegetoval pod dôslednou ‰tátnou kontrolou.
Roku 1990 sa ãinnosÈ  oÏivila a mohol budovaÈ ãlenskú základÀu,
no niekdaj‰í lesk a sláva Spolku svätého Vojtecha sú uÏ len minu-
losÈou. 

Ivan Mrva 
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Spolok sv. Vojtecha vznikol  po dlhom zápase pred 150 rokmi 

Dodnes je nedocenený

Fotodokument Spolok A: Zakladateºs-
ké osobnosti SSV: ·imon Klempa, Ján
Krstiteº Juriga,  Juraj Tvrd ,̆ Ján Palá-
rik. V strede doÏivotn˘ podpredseda
Andrej Radlinsk .̆



V dejinách na‰ej národnej literatúry máme niekoºko kÀazov,
ktorí poloÏili na papier svoje spomienky. Nie je to ºahké ãítanie, le-
bo osud ich autorov bol ÈaÏ‰í ako olovo, ktoré ich vytlaãilo – opi-
sujú roky, ba desaÈroãia, keì prízrak komunizmu lámal ºudské
charaktery, niãil ºudské Ïivoty... Staãí za v‰etk˘ch spomenúÈ knihu
Od Barbarskej noci Jána Chryzostoma kardinála Korca.

Slováci mali v minulosti arcibiskupov aj kardinálov, ale pred
národn˘m oslobodením len málokto z nich cítil a spolucítil s ná-
rodom. Po národnom oslobodení urãitá zmena nastala, ale ani
nitriansky arcibiskup ad personam Karol KmeÈko, ani trnavsk˘
arcibiskup in memoriam Július Gábri‰ nezanechali po sebe ani
svoje spomienky, ani svoje memoáre. 

Zvrat nastal aÏ potom, keì sa v roku 1977 Slovensko cirkev-
noprávne osamostatnilo, a napokon v roku 1993, keì opäÈ na-
dobudlo ‰tátnu samostatnosÈ. V roku 2006 SpoloãnosÈ BoÏieho
slova vydala Spomienky spoloãníka arcibiskupa Jána Bukovského,
ktor˘ v diplomatick˘ch sluÏbách Svätej stolice strávil úctyhodnú
ãasÈ svojho Ïivota. Od roku 1973 sa pravidelne zúãastÀoval na ro-
kovaniach Svätej stolice s Prahou ako pracovník ·tátneho sekre-
tariátu Vatikánu. Jeho Spomienky sú v‰ak príli‰ skromné, a nie
celkom presné, lebo ich autor napísal uÏ v pomerne vysokom ve-
ku. Je to nesmierna ‰koda, pretoÏe priamych svedectiev o tomto
dôleÏitom období vo vzÈahoch medzi Katolíckou cirkvou a ‰tátmi
niekdaj‰ej sovietskej mocenskej sféry je veºmi málo.

V roku 2018 v edícii Libri Historiae Slovaciae vo vydavateºstve
Post Scriptum vy‰la kniha Roztraten˘ch zhromaÏìovaÈ: rozpráva-
nie o mojom Ïivote arcibiskupa Dominika Hru‰ovského, dlho-
roãného rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme,
ktor˘ sa z trnavského kÀaza-exulanta stal trnavsk˘m kÀazom-na-
vrátilcom a pápeÏsk˘m nunciom v Bielorusku. 

Na jar tohto roka Politickí väzni Zväz protikomunistického
odboja vydali memoáre arcibiskupa Jána Sokola, prvého metro-
politu Slovenska, pod názvom Je ãas mlãaÈ a ãas hovoriÈ, ktoré tu
dnes predstavujeme.

Pamätné i osudové svedectvá
Spomínam si na viacero okamihov spät˘ch s Jánom Soko-

lom. Pred pádom ãervenej totality mám v Ïivej pamäti napätie,
s ktor˘m sme v exile sledovali voºbu trnavsk˘ch konzultorov, pá-
peÏské menovanie a biskupskú vysviacku Jána Sokola. Potom
sme si v‰ímali jeho postoje k emancipaãnému procesu Slovákov
ako ‰tátotvorného národa. Rezonuje mi v pamäti jeho novoroãná
kázeÀ 1. januára 1993, keì Slovensko obnovilo svoju ‰tátnu sa-
mostatnosÈ. A dodnes nielen mne sa chveje srdce pri pripamätú-
vaní si jeho slov na inaugurácii prezidenta Michala Kováãa, keì
druhého prezidenta Slovenskej republiky vo svojej homílii oslovil
ako „tretiu hlavu po Svätoplukovi“... Jeho neochvejné svedectvá
o prvej Slovenskej republike a prvom prezidentovi Slovenskej re-
publiky, katolíckom kÀazovi Jozefovi Tisovi, sú pamätné i osudo-
vé. Pred tridsiatimi rokmi sme my, Slováci, vnímali kontinuitu na-
‰ich národn˘ch dejín spontánne, pluralitne, bez treÈosektorov˘ch
udiãiek politickej korektnosti, ktorá na‰u spoloãnosÈ za uplynulé
roky opantala natoºko, Ïe dnes uÏ pomaly ani nevieme „kde je

sever“ a popieranie prirodzeného práva, BoÏích zákonov i vlastnej
národnej existencie sa stáva normou, ba eurodogmou.

Quo vadis, Slovensko? Quo vadis, Slováci? Quo vadis, Euró-
pa?

NemôÏem tu nespomenúÈ rok 2003, keì sa metropolita Ján
Sokol doÏil svojej sedemdesiatky. Na pôde Rímskokatolíckej cyri-
lometodskej bohosloveckej fakulty UK sme zorganizovali konfe-
renciu na jeho poãesÈ a vo vydavateºstve Lúã ako prejav úcty voãi
najvy‰‰iemu hodnostárovi Katolíckej cirkvi na Slovensku vy‰iel
zborník Renovatio spiritualis, na ktorom sa autorsky zúãastnila
elita národa. Vtedy som pre tieto iniciatívy dostal prvú kresÈan-
skodemokratickú (a antimeãiarovskú) sprchu, vraj, „ako môÏete
slúÏiÈ tomu Meãiarovmu e‰tebákovi“... A t˘ch sp⁄ch som si po-
tom uÏil, aÏ sa odrazili na mojom kurtavom zdraví. 

Zo zubadiel totality do slobody
Áno, povedzme otvorene, arcibiskup Ján Sokol previedol lo-

diãku Katolíckej cirkvi zo zubadiel totality do slobody, tak ako
premiér Vladimír Meãiar previedol Slovensko z vazalstva ãeského
komunizmu k ‰tátnej samostatnosti a demokracii. Aj jeden, aj
druh˘ sú symbolom zav⁄‰enia emancipaãného procesu Slovákov
ako národa a Slovenska ako ‰tátu. Je len pochopiteºné, Ïe tí, kto-
r˘m sa prieãi úcta k Bohu, ktor˘m sa protiví re‰pekt prirodzeného
zákona, nezná‰ajú trojvr‰ie s dvojkríÏom v ‰tátnom znaku, neve-
dia, ão je láska k národu, k vlasti, k svojeti, proti obom brojili, bro-
ja a budú brojiÈ, ne‰títiac sa nijak˘ch zbraní. Vo svojej zvrátenosti
zabúdajú, Ïe morálka je jedna jediná, tá veãná, Ïe koleso dejín sa
zvrátiÈ nedá. 

Svedectvo metropolitu Jána Sokola je svedectvom Ïivota jed-
ného prostého slovenského kÀaza, ktorého Boh poveril jedineã-
nou úlohou. Táto rola bola moÏno niekedy nad jeho ºudské sily,
ale jeho Ïivot i memoáre, ktoré ho opisujú, potvrdzujú, Ïe túto
svoju rolu zvládol so cÈou. A za to mu patrí vìaka. 

Memoáre metropolitu Jána Sokola – i tie arcibiskupov Do-
minika Hru‰ovského ãi Jána Bukovského – majú mimoriadnu
v˘povednú hodnotu a sú zdrojom in‰pirácie pre ìal‰ie historické
bádanie, ktoré slovenská historiografia, svetská i cirkevná, zane-
dbala i zanedbáva. S memoármi katolíckeho kÀaza Ladislava
Hanusa Svedok storoãia, ktoré vydalo pred rokmi vydavateºstvo
Lúã, sú kºúãov˘mi svedectvami troch prominentn˘ch katolíckych
kÀazov o národnom dejstvovaní Slovákov v 20. storoãí.

Keì autorovi blahoÏelám k ich uverejneniu a vìaãím sa za
ne, vyslovujem poìakovanie t˘m, ktorí knihu pripravili do tlaãe:
Petrovi Sokoloviãovi, Eve ·ichtovej, Elene ·ebovej, Jánovi Ko‰iaro-
vi a Politick˘m väzÀom Zväzu protikomunistického odboja. 

Emeritn˘ arcibiskup Ján Sokol, prv˘ a jedin˘ metropolita
Slovenska, je príkladn˘ duchovn˘ pastier. Snúbi sa v Àom hlboká
viera s úprimnou láskou k národu. KieÏ jeho obetav˘ Ïivot pre
dobrobyt slovenského národa, najmä pre slovensk˘ch katolíkov,
je Ïiariv˘m príkladom hodn˘m nasledovania. 

Bratislava, Primaciálny palác, 18. septembra 2020
(Titul a medzititulky redakcia)
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Niekoľko myšlienok k memoárom arcibiskupa Jána Sokola 

Keď prízrak komunizmu..Jozef M. Rydlo
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1. októbra 1869 bolo zaloÏené sloven-
ské rk. Gymnázium v Klá‰tore pod Znievom.

2. októbra 1952 v procese pred ·tát-
nym súdom v Ko‰iciach boli odsúdení na
trest smrti za „teroristickú ãinnosÈ a ‰pio-
náÏ v prospech USA“ príslu‰níci Bielej lé-
gie: Ján Re‰etka, Michal Mihok, Bohumil
Gruber a Dr. Bodnár na trest smrti, Stani-
slav 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˘konné-
ho v˘boru Hlinkovej slovenskej ºudovej
strany. K nim sa pripojili aj predstavitelia
v‰etk˘ch dôleÏitej‰ích politick˘ch strán Slo-
venska a podpísali spoloãné Vyhlásenie o
autonómii Slovenska v rámci ãesko-sloven-
ského ‰tátu.

6. októbra 1948 Národné zhromaÏ-
denie v Prahe vynieslo zákon na ochranu
ºudovodemokratickej republiky. Tento zá-
kon ã. 231/1948 a nariadenia, ktoré sa k
nemu pripájali, postupne odstránili v‰etky
pozostatky demokratického právneho pori-
adku v âesko-Slovenskej republike.

8. októbra 1938 prvá autonómna vlá-
da Slovenska slávnostne pri‰la do Bratislavy
a ujala sa v˘konu ‰tátnej moci na Sloven-
sku. Jedn˘m z jej prv˘ch opatrení bol de-
krét ministerstva vnútra o zastavení ãinnos-
ti KSâ na Slovensku.

9. októbra 1919 Andrej Hlinka sa vrá-
til do RuÏomberka. V noci z 11. na 12. ok-
tóbra ho ãeskí ãetníci odvliekli z RuÏomber-
ka na Moravu 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 sne-
movne.

10. októbra 1938 predseda auto-
nómnej vlády Slovenskej krajiny Jozef Tiso
prv˘m vládnym nariadením vyhlásil sloven-
ãinu za jedin˘ úradn˘ jazyk na Slovensku.

10. októbra 1919 bola zaloÏená Uni-
verzitná kniÏnica v Bratislave.

13. októbra 1914 bola otvorená AlÏ-
betínska univerzita v Bratislave.

18. októbra 1918 T. G. Masaryk vy-
dal Washingtonskú deklaráciu (Vyhlásenie
nezávislosti ãeskoslovenského národa do-
ãasnou vládou âeskoslovenska), ktorou je-
ho „vláda“ vyhlásila samostatnosÈ ãesko-
slovenského ‰tátu. âesko-Slovensko teda
formálne vzniklo v zahraniãí, bez akéhoko-
ºvek prejavu súhlasu obyvateºstva území,
na ktoré si jeho tvorcovia robili nároky.

21. októbra 1947 ãeskoslovenská vlá-
da v Prahe predloÏila návrh zákona o stíha-
ní trestn˘ch ãinov proti ‰tátu. Zákon mal
odstrániÈ pochybnosÈ, ãi takéto ãiny na Slo-
vensku 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 za-
nieten˘m ãlovekom za práva slovenského
národa, podpredsedom organizácie politic-
k˘ch väzÀov JUDr. Valentom Michalíkom. 

23. októbra 1915 na spoloãnej kon-
ferencii Slovenskej ligy a âeského národ-
ného zdruÏenia v Clevelande uzavreli prvú
dohodu o spolupráci americk˘ch âechov a
Slovákov, ktorá vo‰la do dejín ako Cleve-
landská dohoda. âesk˘ návrh tejto dohody
bol struãn˘ a jasn˘: Program: 1. Samostat-
nosÈ tak âeska, ako aj Slovenska. 2. Spoje-
nie ãeského a slovenského národa vo fede-
ratívnom zväzku ‰tátov s úplnou národnou
autonómiou Slovenska, s vlastn˘m sne-
mom, s vlastnou ‰tátnou správou, úplnou
kultúrnou slobodou, teda aj s pln˘m prá-
vom uÏívania slovenského jazyka, s vlast-
nou finanãnou a politickou 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. Hu-
sák.

26. októbra 1939 na slávnostnom za-
sadaní Slovenského snemu jednomyseºne
zvolili za prvého prezidenta Slovenskej re-
publiky Dr. Jozefa Tisu, ktorému hneì
oznámili v˘sledok voºby. ZloÏením Ústavou
SR predpísanej prísahy bol uveden˘ do úra-
du.

26. októbra 1942 Spojené ‰táty ame-
rické uznali Bene‰ovu „ãeskoslovenskú vlá-
du 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 vy-
svätili nov˘ kostol. ZavraÏdili 15 osôb a vy-
‰e 80 osôb zranili. Obãania âernovej Ïia-
dali, aby kostol vysvätil ich rodák Andrej
Hlinka, z ktorého iniciatívy bol kostol po-
staven˘. Maìarské súdy potom e‰te súdili
55 obyvateºov âernovej a odsúdili 22 mu-
Ïov a 16 Ïien spolu na 36 rokov a 6 mesia-
cov väzenia.

27. októbra 1944 prieskumná hliad-
ka pozostávajúca zo siedmich nemeck˘ch
vojakov obsadila ba‰tu Povstania v Banskej
Bystrici. Jediná streºba sa oz˘vala v okolí lie-
hovaru.

27. októbra 1945 americká vláda vy-
dala Dr. Jozefa Tisu a ìal‰ie slovenské poli-
tické osobnosti vláde âeskoslovenskej re-
publiky. E. Bene‰ vydal „prezidentsk˘ de-
krét“ ã. 137/1945 o trestaní niektor˘ch
previnení proti národnej cti (tzv. mal˘ retri-
buãn˘ dekrét), o zaistení nespoºahliv˘ch
osôb a o osobitn˘ch táboroch pre nútené
práce.

27. októbra 1968 Národné zhromaÏ-
denie âSSR prijalo ústavn˘ zákon ã.
143/1968 o ãeskoslovenskej federácii.

Október 1893 minister osvety gróf
Albín Csáky vydal nariadenie, ktor˘m roz-
kázal na mieste prepustiÈ zo sluÏby v‰et-
k˘ch uãiteºov, ktorí nevedia po maìarsky.

STALO SA

Milí moji, zdá sa, Ïe nevy‰iel pokus o zniãenie kres-
Èanstva cez manipuláciu proletárskej väã‰iny, ani cez
najrôznej‰ie men‰iny, tak sa robí pokus o úplné zma-
gorenie ºudí strachom z rôznych vírusov.

Pokiaº mi moja osobná historická pamäÈ siaha, ani
za najhlb‰ieho komunizmu sa na‰i funkcionári neodvá-
Ïili ru‰iÈ sväté om‰e. Teraz hrozí, Ïe zaãne byÈ trestné
stretnutie viac ako ‰tyroch ºudí, dokonca sa vyz˘va na
udávanie v‰etk˘ch t˘ch, ktorí si dovolia vyjsÈ bez rú‰ka.
Zdá sa, Ïe nikdy pred touto prelomovou a nikdy neza-

Ïitou dobou neexistovali Ïiadne virózy a neumierali
starí ºudia...

Ná‰ Spasiteº sa p˘tal, ãi e‰te nájde vieru na Zemi pri
svojom druhom príchode. Obávam sa, Ïe uÏ nenájde
ani zdrav˘ rozum. Zdá sa teda, Ïe jeho predpoveì
vychádza na sto percent a test o ºudskej hlúposti a moÏ-
nostiach manipulácie pomocou strachu sa vydaril.

Spamätajme sa, k˘m nebude neskoro! Nepochy-
bujme, Ïe bezboÏné pokú‰ania a testy, znova privolajú
hrozné BoÏie tresty. Vlado Gregor

Zdá sa, že skúšame hororové testy a privolávame si netušené tresty

Koronavírusový manifest
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✞ Vo veku 81 rokov, 2. septem-
bra 2020, zomrel Ladislav ·IMKO
zo Sabinova, ãlen poboãky PV ZPKO
v Ko‰iciach. Posledná rozlúãka sa ko-
nala 7. septembra 2020 v rímskoka-
tolíckom kostole a na miestnom cin-
toríne v Sabinove za úãasti najbliÏ‰ích
ãlenov rodiny. Za PV ZPKO sa zúãast-
nili podpredseda PV ZPKO ·tefan
Novák a Juraj Vrábel. 

Pozostal˘m vyslovujeme 

úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava

10 EUR
Petronela ·ustová, Pie‰Èany 50 EUR
Róbert Tarnóczy, Nováky 12 EUR
Cecília Tarnóczyová, Nováky 12 EUR
Mária Hundáková 50 EUR
Jozef Olejník, RuÏomberok 30 EUR
Ing. Viliam Zopp, Bratislava 10 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo  zápasí
s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje
plány svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi
prostriedkami. Nedostatok peÀazí  nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydáva-
nie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obra-
ciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãaso-
pisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stra-

tili nástroj prezentácie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Verí-
me v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj na-
ìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o po-
moc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj
príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000
0040 0012 8109 alebo sa kontaktujte na
tel. ãísle 02-526 381 56.

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

� Úradné hodiny v kancelárii
Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave
na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pon-
delok a v stredu od 9.00 hod. do
12.00 hod. UpozorÀujeme na‰ich
ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa
telefonicky nedovolajú do kancelárie
Predsedníctva PV ZPKO. 

� Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislav-
skej Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde
nekúpite. Historickú, vlasteneckú literatúru
bez politickej korektnosti, zborníky, kalen-
dáre a časopisy vrátane Svedectva. Otvára-
cie hodiny v pondelok až štvrtok sú od
10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo
štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do
13.00 a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie
na 0903 946 718.

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

45 rokov
Oºga Nováková, Pezinok 19.10.1975

50 rokov
Dana Mi‰ejová, Bo‰any 31.10.1970

55 rokov
ªubomír Gombár 2.10.1965

60 rokov
Rudolf PotoãÀák, Ko‰ice 8.10.1960
Mária Zacherová, Hrabu‰ice 6.10.1960

65 rokov
Mária Kernová, Modra 15.10.1955

75 rokov
Jozefa Poláãková, Hlohovec

17.10.1945
Anna Petreková, Levoãa 1.10.1945

80 rokov
Mária I‰tóková, Ko‰ice 10.10.1940

81 rokov
Ján Mravec, Ivanka pri Dunaji

19.10.1939

83 rokov
AlÏbeta Bileková, Jablonov 6.10.1937
Agnesa Molãanová, Jablonov

16.10.1937

85 rokov
Zuzana Mathiová, Bratislava

6.10.1935

Ing. Michal Záhorsk˘, Bratislava
8.10.1935

86 rokov
Antónia Dudá‰ová, 
Dubnica nad Váhom 4.10.1934 
Magdaléna ·porerová, 
Bratislava 23.10. 1934

87 rokov
Anna Petru‰ková, Jamník

24.10.1933
Emília NiÏÀanská, Vrbové

29.10.1933
Ondrej ·i‰ulák, Bratislava 6.10.1933

88 rokov
Anna Palenãárová, Behárovce

11.10.1932
Mária Herodeková, Nitra 1.10.1932
Ferdinand Lasica, Bratislava

19.10.1932

89 rokov
MUDr. Teodor Streicher, Bojnice

9.10.1931

90 rokov
JUDr. Ing. Ján Kovaãovsk˘, 
·enkvice 30.10.1930

92 rokov
Lívia Brhloviãová, Bratislava

30.10.1928

96 rokov
Anna Polaãková, Bratislava

20.10.1924

Jubilantom srdeãne 
blahoÏeláme
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