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Strana Slobody? Zabudnite!
InÏinier Ján BrodÀansk˘ je

ãul˘ dôchodca. Je hospodá-
rom a podpredsedom ko‰ickej
poboãky PV ZPKO a aktívne
pracuje v neziskovej organizá-
cii vzdelávania seniorov. Naro-
dil sa v roku 1949 a ako pove-
dal, rodiãia ho stihli poãaÈ
skôr, neÏ sa otecko dostal do
ìal‰ej vy‰etrovaãky aÏ ho na-
pokon odsúdili a ‰tyri roky
ÈaÏil urán v Jáchymove. Keì
sa zapojil do skupiny  Márie
Búzkovej, ktorá sa usilovala
o zaloÏenie Strany Slobody,
‰tudoval na Stavebnej fakulte
TU v Bratislave. Ale v povoj-
novom âesko-Slovensku, kde
rástla sila komunistov, bola
akákoºvek iniciatíva na demo-
kratické usporiadanie spoloã-
nosti odsúdená na neúspech. 

● Kedy zaãal otec ‰tudovaÈ?
V roku 1944. Otec Ján  bol rode-

n˘ Kremniãan a mamka Elena po-
chádzala z Banskej Bystrice.  

● Obaja ‰tudovali v Bratisla-
ve?

Áno, otec ‰tudoval na stavebnej
fakulte a mamka na obchodnej aka-
démii. Po povstaní bola Bystrica divo-
ãinou, zbombardované okolie, takÏe
mamka so svojou mamou u‰li do

Bratislavy. Tam sa zoznámila s ot-
com, ale o tomto období sa v na‰ej
rodine veºa nehovorilo. 

● Otec v‰ak ‰kolu riadne ne-
dokonãil, lebo z tretieho roãníka
ho vyhodili. Preão?

Pokraãovanie na 10. strane

Ing. Ján BrodÀansk˘ Foto Eva Zelenayová
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Ná‰ pán premiér mal ku DÀu ústavy SR pekn˘
prejav. Okrem iného povedal, Ïe sa obáva, Ïe „plod-
nú diskusiu a vecnú polemiku sa snaÏí z ná‰ho Ïivota
vytlaãiÈ nenávisÈ, neochota vzájomne sa poãúvaÈ,
zlomyseºnosÈ, ale aj úãelová manipulácia s faktami.
Poãúvajme sa a re‰pektujme sa navzájom“. 

Má to v‰ak mal˘ háãik – práve jedno ministerstvo tejto vlády tvr-
do bojuje proti tomu, aby sme sa „poãúvali a re‰pektovali“. A terãom
re‰trikcií tejto vlády je práve ná‰ ãasopis. âasopis, ktor˘ tvorí duchov-
n˘ prístre‰ok pre slobodomyseºn˘ch ºudí ão zaÏili peklo na zemi a as-
poÀ na starobu by radi medzi sebou slobodne komunikovali, vymie-
Àali si záÏitky a spomienky, nielen na neºudsk˘ ãerven˘ teror. âo sa
samozrejme komunistom, e‰tebákom, ale ani ich potomkom nijako
nepáãi. KdeÏe sloboda slova, pluralita, na to opäÈ treba zabudnúÈ,
staré kádre opäÈ rozkazujú. A naplno. 

Súdy tvrdia niečo iné
Ale preãítajme si jeden v˘rok Okresného súdu z februára tohto

roku v sporovej veci Ïalobkyne Ing. Martiny Luãanskej proti Ïalovanej
Mgr. Monike Tódovej, aby nepublikovala neoverené závery, priãom
súd zamieta návrh na neodkladné opatrenie proti novinárke: „Slobo-
da prejavu vo v‰etk˘ch ‰tátoch, vybudovan˘ch na demokratick˘ch
princípoch, predstavuje jeden zo základn˘ch pilierov demokracie
a uplatÀuje sa nielen voãi informáciám a my‰lienkam, ktoré sú prijí-
mané priaznivo, resp. sú pokladané za ne‰kodné ãi neutrálne, ale aj
voãi t˘m, ktoré uráÏajú, ‰okujú alebo znepokojujú ‰tát alebo ãasÈ
obyvateºstva, ão je dané poÏiadavkami pluralizmu, zná‰anlivosti
a otvorenosti, bez ktor˘ch nemoÏno hovoriÈ o demokratickej spoloã-
nosti.“

Paráda! NuÏ, bolo by to ozaj pekné, keby to platilo pre v‰et-
k˘ch. My sme Ïiaº v situácii, Ïe musíme „drÏaÈ hubu a krok“. Veì aj
za komunizmu sme tu mali slobodu slova, samozrejme, ak sme písa-
li to, ão vyhovovalo strane. No a strana predpisovala nielen ão si má-
me myslieÈ, ãi v˘znam jednotliv˘ch pojmov, ale aj svoj „pokrokov˘“
v˘klad dejín. Ak˘ u nás platí doteraz. Aj po „protikomunistickej“ re-
volúcii. Zaujímavé. A mladá garda hovorí na rovinu: „Progresívna po-
litika potrebuje progresívny slovník.“ ëakujeme, neprosíme si. Nám
by postaãoval jazyk pravdy. Pravdy, ktorá sa hºadá v diskusii, bez
predpísan˘ch v˘znamoch pojmov. UÏ praotec konzervativizmu Ed-
mund Burke napísal: „Obecná sloboda mala vÏdy toºko záruk, koºko
bolo nezávisl˘ch hºadísk.“

Médiá sú silná zbraň
MládeÏ neokominterny v‰ak za tie roky boº‰evickej praxe veºmi

dobre vie, ako potlaãiÈ slobodu a ak˘ je v˘znam novín a médií. Veì
ich predkovia pomocou novín a cudzokrajn˘ch peÀazí vyhrali revolú-
ciu v roku 1917. Ako pí‰e rusk˘ historik Andrej Zubov vo vynikajúcej

knihe „Rusko 1917 – Katastrofa“: „Nemeck˘ generálny ‰táb Lenina
trvale zásoboval tak plnohodnotn˘mi peniazmi (zlaté rí‰ske marky),
ako aj falo‰n˘mi, pekne natlaãen˘mi peniazmi pre robotníkov a voja-
kov za úãasÈ na revoluãn˘ch akciách.“ „Od marca do júna zaãali boº-
‰evici vìaka nemeck˘m peniazom vydávaÈ noviny „Pravda“ v náklade
85 000 kusov denne. (...) Zaãiatkom júla uÏ náklad boº‰evick˘ch no-
vín a letákov ãinil 320 000 kusov denne. Denne.“ „A po 4. júli uÏ
boº‰evici ovládli aj v‰etky redakcie neboº‰evick˘ch novín. V‰etko bolo
zreÏírované a dopredu naplánované, zrejme odborníkmi z nemecké-
ho generálneho ‰tábu.“ „Podºa dekrétu o tlaãi bolo k zaãiatku roku
1918 zru‰en˘ch 122 novín a k zaãiatku augusta ìal‰ích 340, ãím ne-
komunistická tlaã prestala existovaÈ.“ Zrejme toto sú ozajstné méty aj
na‰ich „stachanovcov pokroku“. Veºmi dobre vedia, tak ako to ho-
vorí slávny Dekrét o tlaãi, Ïe „tlaã v rukách nepriateºa je rovnako
nebezpeãná ako bomby a guºomety“. TakÏe aspoÀ vidíme, ão si
staroboº‰evici aj mladoboº‰evici myslia o politick˘ch väzÀoch a o Sve-
dectve. Hlavne, aby mohli bez konkurencie vychádzaÈ ich tlaãoviny,
o ktor˘ch uÏ Nietzsche písal, Ïe „dávia svoju Ïlã a naz˘vajú to novi-
nami.“ 

A tak je to aj dnes
UÏ v roku 1882 tento v˘trÏník filozofie prorocky napísal: „E‰te

storoãie novín a v‰etky slová budú smrdieÈ.“ Hoci tie dne‰né oproti
t˘m spred 100 rokov majú podstatne ‰ir‰í a prepracovanej‰í repertoár
– neurãité pojmy, ktoré sa dajú vysvetliÈ podºa potreby vládcov, alebo
kde váha je na dutom falo‰nom moralizovaní ãi na  tzv. v˘skumoch
verejnej mienky alebo na  rôznych argumentaãn˘ch atrapách. No na-
priek skutoãne ‰irokému repertoáru trikov  vÏdy z toho vychádza
rovnaká melódia: kakofonické tóny nekoneãnej nenávisti. Pokiaº
Orwell vo svojom slávnom románe 1984 hovorí o 2 minútach organi-
zovanej kolektívnej nenávisti, „na‰e“ masmédiá ju uÏ dokáÏu produ-
kovaÈ  24 hodín denne. A ako tak˘ wagnerovsk˘ leitmotív sa touto
melódiou stále vinie Ïivoãí‰na nenávisÈ k slovenskej samostatnosti.
IsteÏe je to e‰te dediãstvo „ãeskoslovensk˘ch“ postojov, nenadarmo
sú âesi oznaãovaní ako najxenofóbnej‰í národ Európy. No na‰i Slu-
hováci sa im chcú nielen vyrovnaÈ, ale ukázaÈ, Ïe sú „uãeÀ nad maj-
stra“. A keì sa napríklad pozrieme na nedávnu pápeÏskú náv‰tevu –
tu ako keby e‰te aj dnes písali scenár a itinerár ãeskoslovenskí komu-
nisti. âo je len logick˘ dôsledok toho, kto dnes ovláda slovenskú
Cirkev. 

NenávisÈ e‰te viac rozkladá spoloãnosÈ ako permanentná loÏ.
PretoÏe tá je len jej slúÏkou, nutnou súãasÈou a predpokladom. A keì
som uÏ spomínal Orwella, na záver uvediem vetu z románu „2084“
od alÏírskeho spisovateºa Boualema Sensala: „Pokojne spite, dobrí
ºudia, v‰etko je úplne zle a zvy‰ok je pod kontrolou.“

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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- vo v‰etkej váÏnosti upozorÀujeme politické orgány
EÚ, Ïe politickí väzni na Slovensku, ktorí svojim neºudsk˘m
utrpením, svojim odporom a charaktern˘m postojom, sa
zásadn˘m spôsobom zaslúÏili o pád komunistickej totality
a nastolenie demokracie, sú opäÈ prenasledovaní. Rovnako
ako za ãias socializmu, keì ani ich prepustením z väzenia
sa ich ‰ikanovanie ako aj prenasledovanie neskonãilo, len
nabralo menej drastické formy. Teraz sú opäÈ star˘mi kád-
rami, resp. ich potomkami obmedzovaní vo svojej ãinnosti
krátením ‰tátneho príspevku na ãinnosÈ, ktor˘ je garanto-
van˘ platn˘m zákonom, pod hranicu preÏitia a hlavne za-
kazovaním vydávania ich ãasopisu Svedectvo, ktor˘ publi-
kuje materiály o zloãinoch komunizmu, a hlavne vekovo
star‰ej vrstve politick˘ch väzÀov slúÏi ako informaãn˘ kanál

a platforma na vyjadrenie ich názorov, ktorú nikde inde ne-
majú. (âo bolo mimoriadne dôleÏité v ãasoch korony.) Toto
uÏ nie je len diskriminácia marginalizovanej komunity, ale
aj poru‰enie toho najdôleÏitej‰ieho práva v demokracii –
práva na slobodu slova. Máme obavu, Ïe toto postupné
odstraÀovanie demokracie a najme plurality tlaãe na
Slovensku môÏe viesÈ k ìal‰ím zloãinom, ãi uÏ zloãinom
z nenávisti alebo intolerancie. VÏdy tam, kde konãí disku-
sia, nastupuje násilie a totalita. Neradi by sme znovu zaÏili
politické procesy a odstraÀovanie ºudí nepohodln˘ch pre
totalitné zámery moci.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO, Slovensko
Ettersburg 6. septembra 2021
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Prečo práve týchto ľudí
sa rozhodol Svätý Otec Fran-
tišek navštíviť počas pobytu
na Slovensku? Lebo je známy
jeho súcit s vylúčenými komu-
nitami a osobami. Preto sa

rozhodol navštíviť Rómov na Luníku IX, narko-
manov v bratislavskej Petržalke a odvolaného
trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka v Ber-
nolákove. O úmysle navštíviť Bezáka v jeho
bydlisku sa verejnosť dozvedela priamo od ne-
ho. Iba zo „skromnosti“ netrval na návšteve pá-
peža priamo u neho doma, ale pobral sa za
ním sám, ako to už urobil niekoľkokrát predtým.
Je preto úsmevné, ak denník SME palcovým ti-
tulkom oznamuje:Pápež vyznamenal Bezáka.
Najväčšiu pozornosť liberálne médiá venovali
práve  Bezákovi, v očakávaní, že ho pápež
rehabilituje.

Róberta Bezáka odvolal z funkcie pred
deviatimi rokmi pápež Benedikt XVI. a pápež
František vymenovaním Jána Oroscha za trnav-
ského arcibiskupa iba potvrdil verdikt svojho
predchodcu. Ani nemohol konať inak. Tak to
v Cirkvi funguje. Nejestvuje žiadna rehabilitá-
cia. Preto bolestínstvo Bezáka za funkciou, ob-
racanie sa na všetkých možných „spojencov“
doma i v zahraničí, aby mu pomohli prehovoriť
Svätého Otca vrátiť ho na výslnie cirkevnej hie-
rarchie, pôsobia odpudzujúco. Ibaže liberáli
a ich médiá ho v jeho úsilí podporujú. Veď je
ich človekom. Podporil kandidatúru podpred-
sedníčky strany Progresívne Slovensko Zuzany
Čaputovej na post prezidentky, takže ju volili aj

babky na Orave. Stačilo, že ju videli na foto-
grafii s mediálne populárnym kňazom...

Pápež František po návšteve Luníka IX od-
mietol segregáciu Rómov. Zjavne nepozná ich
mentalitu. Luník IX bolo kedysi štandardné síd-
lisko, lenže naši rómski spoluobčania si ho pre-
tvorili na svoj obraz. Podobne ako migranti
z moslimských krajín no-go zóny v Európe. Pá-
pežova návšteva potvrdila, že jeho pohľad na
Rómov, ako aj na imigrantov je poznamenaný
odlišným kultúrnym prostredím, z akého vzišiel.
Svet, hoci aj ten kresťanský, má mnoho podôb. 

Európa nie je Latinská Amerika. Migrácia
21. storočia nie je migráciou storočia pred-
chádzajúceho. Vtedy migranti išli za prácou,
dnes obsadzujú územia. Aj bez zbraní. To ako-
si hlava Rímskej kúrie nereflektuje. Inak by sa
12. septembra išla už predtým pokloniť na Kah-
lenberg pamiatke víťazných kresťanských vojsk.
Tam sa 12. septembra 1683 skončil boj s vo-
jenskou presilou Karu Mustafu úplným víťaz-
stvom oslobodzujúcej armády. Treba spome-
núť, že 6. mája 1683 sa v blízkosti Bratislavy
konala vojenská prehliadka, ktorá sa začala
sv. omšou. Slúžil ju ostrihomský arcibiskup Juraj
Pohronec Slepčiansky, ktorý armádu zveril pod
ochranu Panny Márie a každému vojakovi da-
roval medailónik s obrazom Sedembolestnej
Panny Márie. Keď sa pápež Inocent XI. do-
zvedel, za akých okolností bola oslobodená
Viedeň, že kresťanskí vojaci bojovali s prišitými
posvätenými medailónikmi Panny Márie, vyhlá-

sil 12. september pre celú Katolícku cirkev ako
sviatok mena Panny Márie. Slávi sa v celej Ka-
tolíckej cirkvi do dnešných dní a Márie majú
meniny. 

Najviac pozornosti návšteve pápeža na
Slovensku venoval internetový denník Postoj,
tváriaci sa ako konzervatívny. Jeho zakladate-
ľmi však boli novinári  z liberálnych denníkov
N a SME a aj tvárami tohto periodika sú novi-
nári z tvrdo protislovenských a protikresťan-
ských časopisov. Predchodcom súčasného
Týždňa bolo Domino fórum. Na jeho stránkach
v čísle 59/1999 uverejnila redaktorka dnešné-
ho Postoja  Eva Čobejová nasledujúci text:
„V septembri nás od istého času zaskakujú až
dva štátne sviatky. Sú to sviatky, pri ktorých na-
šinec často musí dlhšie rozmýšľať, prečo vlastne
dnes nemusí ísť do práce. A keď mu potom zí-
de na um, že kvôli vzniku Ústavy či kvôli pat-
rónke Slovenska, nemá z toho vždy najlepší
pocit.“ Čobejová v troch vetách dokázala ura-
ziť národovcov i kresťanov. Zámerne alebo iba
vlastnou nedovzdelanosťou? Takých autorov
má konzervatívny denník Postoj, pokúšajúci sa
pretvárať katolíkov na progresívnych liberálov.  

Takže takto pápež  „vyznamenal“ Róber-
ta Bezáka. Zaradil ho medzi vylúčené komuni-
ty, aby ho potešil. Veď aj vylúčený je. Ale Be-
zák sa vylúčil sám. Svojou do neba volajúcou
pýchou. Koniec koncov aj politickí väzni komu-
nizmu sa ocitli v kategórii vylúčených. No nie
pre pýchu, ale pre svoje presvedčenie.  

Eva Zelenayová
šéfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Rómovia, narkomani, Bezák
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Príspevok PV ZPKO do rezolúcie INTER-ASSO za Slovensko



V˘konná rada PV ZPKO sa konala 22. septembra
2021 v Bratislave. Schôdzu otvoril a viedol predseda
organizácie Ján Liteck˘ ·veda. Kon‰tatoval, Ïe ostatné
dve zasadnutia v˘konnej rady sa konali vzhºadom na
epidemiologické opatrenia virtuálne, tzn. telefonicky.
Prvá 3. marca 2021 a druhá 18. mája 2021. Na septem-
brovej schôdzi sa venovali ich záverom, dotácii MV SR
na rok 2021 a nov˘m úlohám.

Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda privítal novú ãlen-
ku V˘konnej rady PV ZPKO za región Trnava Evu Hluchovú
a zoznámil ju s ostatn˘mi ãlenmi rady. Pripomenul, Ïe na
marcovej boli hlavnou témou príplatky pre veteránov proti-
komunistického odboja, na májovej termín konania snemu.
Uviedol, Ïe  vo Svedectve ã. 3 bola uverejnená ÏiadosÈ
o priznanie postavenia úãastníka protikomunistického o-
dboja podºa zákona ã. 219/2006 Z. z. , ktorú Ïiadateº o priz-
nanie príspevku mal vyplniÈ a poslaÈ do ÚPN. Vzhºadom na
nespokojnosÈ ãlenskej základne so zdæhav˘m vybavovaním
Ïiadostí poznamenal, Ïe ÚPN eviduje veºa Ïiadateºov, na ão
nemá dostatok zamestnancov. TieÏ sa kriticky vyjadril k ob-
sahu dotazníka. 

ëal‰ia téma, o ktorej sa na marcovej v˘konnej rade ho-
vorilo, bola poÏiadavka na  nahlasovanie mien na rozhovory
do Svedectva. Ukazuje sa, Ïe niektorí nechcú hovoriÈ, lebo
sa cítia zastra‰ení a opäÈ vylúãení. Dokonca predseda regio-
nálnej organizácie PV ZPKO v Îiline Kvetoslav Gregor sa pos-
ÈaÏoval, Ïe ºudia sa boja písaÈ ãlánky. „K pietnej spomienke
v Likavke dostal starosta mailom vyhráÏky, Ïe sme fa‰isti“,
povedal. Predseda organizácie v‰ak naliehal na funkcioná-
rov, aby  apelovali na svojich ãlenov a dali na papier auten-
tické svedectvo svojho príbehu. Hoci aj niekoºk˘mi vetami.

Z takejto mozaiky vznikne originálny obraz o dobe, v ktorej
sme Ïili.

V máji odhlasovali snem
V˘konná rada v máji sa zaoberala konaním snemu, kto-

r˘ mal byÈ v tomto roku, ale z dôvodov pandemick˘ch opat-
rení sa termín  odkladá na budúci rok. V zmysle stanov
o tom písomne hlasovali ãlenovia v˘konnej rady, uviedol Ján
Liteck˘ ·veda.  Prítomn˘m funkcionárom uloÏil zorganizovaÈ
ãlenské schôdze, ktoré by sa mali  uskutoãniÈ do marca bu-
dúceho roku. Na schôdzach je nevyhnutné delegovaÈ úãast-
níkov snemu, ktorí budú schopní sa zúãastniÈ a hlasovaÈ.
Snem sa pravdepodobne uskutoãní v júni v Îiline. KeìÏe ne-
vieme, aké budú vtedy pandemické podmienky, je predpo-
klad, Ïe snem by sa mohol uskutoãniÈ pod hol˘m nebom,
napr. v amfiteátri, kde nebude problém zabezpeãiÈ stravu.
Jeho organizáciou je poveren˘ predseda regionálnej organi-
zácie PV ZPKO v Îiline Kvetoslav Gregor.  

Do konania snemu sa uskutoãní e‰te jedno zasadnutie
v˘konnej rady zaãiatkom budúceho roku.  

Na májovej schôdzi odznela informácia o vydaní knihy
politick˘ch vyhlásení za tridsaÈ rokov trvania na‰ej organizá-
cie.  Polemiku vyvolala skutoãnosÈ, Ïe sa organizácia zastala
odsúden˘ch novinárov Martina DaÀa a Rudolfa Vaského.
Liteck˘ ·veda k tomu povedal, Ïe sme si dobre vedomí, Ïe
názorovo ide o ºudí z opaãného tábora a navy‰e mimoriad-
ne nekultúrnych a ãudákov, ale za to e‰te nemusia ísÈ do
väzenia. „Aj toto je jedna z funkcií na‰ej organizácie: zastaÈ
sa nespravodlivo odsúden˘ch.“  

V septembri o dotácii od MV SR
Hlavn˘m bodom rokovania v˘konnej rady bola informá-
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V Bratislave rokovala Výkonná rada PV ZPKO

Snem sa odkladá na rok 2022

Rokovanie V˘konnej rady PV ZPKO sa uskutoãnilo v priestoroch kancelárie Predsedníctva PV ZPKO. Pohºad na
úãastníkov. Foto Eva Zelenayová



cia okolo diania v súvislosti s tohtoroãnou dotáciou od MV
SR. PoÏiadavka zo strany PV ZPKO na rok 2021 bola 174 ti-
síc eur. IbaÏe realita je 40 tisíc eur napriek tomu, Ïe zákon
hovorí: v˘‰ka pridelen˘ch finanãn˘ch prostriedkov by mala
pokryÈ potreby na fungovanie organizácie. „Av‰ak zákon je
napísan˘ tak, Ïe prípadn˘ súdny spor nemáme ‰ancu vy-
hraÈ“, povedal Liteck˘ ·veda. Zaregistroval aj odporúãanie,
aby sa PV ZPKO zlúãilo s KPVS. „My sa nemôÏeme zlúãiÈ, le-
bo oni od nás odi‰li“, zdôraznil a povedal: „Zastupujeme ºu-
dí, ktorí si zaÏili peklo na zemi. Voãi t˘mto ºuìom sa ne-
môÏeme spreneveriÈ. Tu vychádza nejak˘ záhadn˘ tlak ako
keby z KDH, ktoré od samého zaãiatku robí politiku, ktorá sa
komunistom páãi a stálo aj pri rozbíjaní na‰ej organizácie.“ 

O situácii hodlá informovaÈ predsedu NR SR i predsedu
vlády SR. 

ëalej sa venoval vydávaniu Svedectva a moÏnostiam je-
ho financovania. 

Za jednu z dôleÏit˘ch úloh oznaãil  získavanie nov˘ch
ãlenov podºa nov˘ch stanov. Tie umoÏÀujú kaÏdému, kto
nebol ãlenom KSâ, ·tB a KGB a kto chce, aby spoloãnosÈ
bola budovaná na hodnotách, ktoré vyznávajú ãlenovia na-
‰ej organizácie, staÈ sa na‰ím ãlenom. Pripomenul v˘ber

ãlenského, lebo organizácia je v ÈaÏkej finanãnej situácii
a potrebuje kaÏdé euro, aby mohla vydávaÈ svoj ãasopis. 

Rafael Rafaj prevzal funkciu po nebohom Antonovi Ma-
lackom a informoval radu o situácii v RO PV ZPKO Bratislava.
Povedal, Ïe  „pán Ano‰kin vyvinul  v minulosti aktivity na
zlúãenie PV ZPKO a KPVS  a niektorí majú dvojité ãlenstvo
a ani o tom nevedia. Peter Sandtner oslovuje ºudí a snaÏí sa
ich získaÈ. Nás to po‰kodzuje v tom, Ïe MV SR sa ãlenstvom,
aktivitami a ãinnosÈou v teréne najviac za‰tiÈuje pri poskyto-
vaní dotácie. Pátrali sme po informácii, preão nám zníÏili
dotáciu. Problém vysvetlila jedna angaÏovaná aj zaangaÏo-
vaná novinárka s väzbami na KPVS“.

Zaznelo v diskusii
V diskusii zaznel návrh na zv˘‰enie ãlensk˘ch poplatkov

z dvoch na ‰tyri eurá roãne a tieÏ zv˘‰enie ceny Svedectva
z jedného eura na eurodeväÈdesiat za v˘tlaãok, ão sa aj od-
hlasovalo. Zaznela aj pripomienka, Ïe okrem nie veºmi spra-
vodlivého, ba aÏ diskriminaãného príplatku tzv. veteránom,
ktoré parlament schválil minulého roku, v‰etky príplatky,
penzie  a kompenzácie, ktoré kedy dostali politickí väzni,
iniciovala a vybavila na‰a organizácia! Podpredseda PV
ZPKO Rafael Rafaj reagoval na zdæhavosÈ pri vybavovaní Ïia-
dosti o udelenie ‰tatútu veterána a povedal, Ïe ak raz boli
ºudia rehabilitovaní, ÚPN nemá právomoc vyjadrovaÈ sa
k rozhodnutiam súdov. ëalej si ãlenovia v˘konnej rady vy-
menili skúsenosti z fungovania poboãiek poãas pandemic-
k˘ch opatrení. Jednoznaãne sa ukázalo, Ïe sociálne odlúãe-
nie a útlm ãinnosti spôsobujú psychické traumy. Za naj-
úãinnej‰ie aktivity moÏno oznaãiÈ tie, na ktor˘ch sa
zúãastÀuje mládeÏ. Lebo, ako povedala predsedníãka RO PV
ZPKO v Pre‰ove Mária Dvorãáková, mladá generácia nevie
takmer niã o dobe komunistického teroru. Podpredseda PV
ZPKO a predseda RO PV ZPKO v Ko‰iciach ·tefan Novák
informoval o dobrej spolupráci s Ko‰ick˘m samosprávnym
krajom, s ktor˘m sa im podarilo dohodnúÈ memorandum
a dohodu o spolupráci v rámci kraja. 

Zasadnutie V˘konnej rady PV ZPKO ukonãil predseda
organizácie Ján Liteck˘ ·veda. Eva Zelenayová
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Koneãne schôdza naÏivo... Foto Eva Zelenayová

Predsedovia regionálnych organizácii Helena Ho‰táko-
vá, AlÏbeta Loudová, Helena Halková a Kvetoslav Gre-
gor. Foto Eva Zelenayová

Milý telefonát
som mala v pondelok 12. júla. Pred obedom mi zazvonil mobil – nezná-

me ãíslo. Tak som nezdvihla. Asi 10 minút neskôr z toho istého ãísla opäÈ
volanie. KeìÏe som videla, Ïe je to pevná linka z Bratislavy, zdvihla som.
A volala mi pani Mária Brani‰ová, ãlenka na‰ej organizácie. Chcela sa ãlenom
RO PV ZPKO v Trnave osobne poìakovaÈ, Ïe pravidelne chodia do blízkych
Bohdanoviec nad Trnavou poloÏiÈ veniec k pamätníku politick˘m väzÀom
a obetiam násilnej kolektivizácie, ktor˘ dala vyhotoviÈ a aj ho financovala pa-
ni Brani‰ová. Tro‰ku sme sa pozhovárali, povedala mi, Ïe Ïije vo svojom byte
sama, Ïe zdravotne je na tom primerane veku (93 rokov), Ïe uÏ nikam ne-
chodí, pravidelne ãíta Svedectvo a Katolícke noviny. Jej hlas poãas rozhovoru
znel celkom svieÏo. âíslo na môj mobil jej poskytla bratislavská kancelária.
Ten telefonát ma veºmi pote‰il. ëakujeme za takú milú odozvu a prajeme pa-
ni Brani‰ovej v‰etko dobré, hlavne zdravie. Jana Masafiová

za RO PV ZPKO Trnava  



V dÀoch 5. – 7. septembra
2021 sa v nemeckom Ettersburgu
(b˘valá NDR) konal 24. kongres
Medzinárodnej organizácie poli-
tick˘ch väzÀov a obetí komuniz-
mu v Európe – INTER-ASSO. 

Delegáti z Albánska, Chorvátska,
Nemecka (UOKG), na‰ej organizácie
PV ZPKO a noví ãlenovia z Talianska
boli prítomní osobne, s Budape‰Èou,
Bukure‰Èou, Rigou a Ki‰inevom sme
boli spojení cez internet. Po dlh‰om
ãase pri‰li aj kolegovia z Chorvátska,
ktoré zastupoval predseda Chorvát-
skeho zdruÏenia politick˘ch väzÀov
Marko Grubi‰iç a ãlenka predsedníc-
tva HDPZ prof. Mirna Suniç-Îakma-
nová. HosÈami kongresu boli Anna
Kaminská, riaditeºka Spolkovej nadá-
cie pre v˘skum dejín v˘chodonemec-
kej komunistickej strany (SED) z Berlí-
na,  Evelyn Zupke, celo‰tátna pove-
renkyÀa pre obete komunistickej
diktatúry v NDR a Christine Lieberkne-
chtová (CDU), b˘valá prezidentka Du-
rínska, v súãasnosti poverená organizovaním v˘stavby
pamätníka obetiam komunizmu, ktor˘ by mal byÈ postaven˘
v Berlíne.

Po privítaní predsedom INTER-ASSO Dr. Wolfgangom
Christianom Fuchsom, sa ãlenovia delegácií vzájomne infor-
movali o ãinnosti a svojich projektoch.

Antifašista rovná sa starý komunista
Jedn˘m z projektov chorvátskej delegácie bolo vytvore-

nie lexikónu s menami v‰etk˘ch chorvátskych politick˘ch väz-
Àov v b˘valej komunistickej Juhoslávii, ako aj v˘stavba múzea
pre obete komunistického teroru, ako je to uÏ v Rumunsku
a Maìarsku. Albánski delegáti nás oboznámili so situáciou
v ich krajine, kde komunisti sa neustále vracajú  na najvy‰‰ie
politické pozície, takÏe neãudo, Ïe napríklad e‰te stále sa ne-
na‰li ani len pozostatky po ìal‰ích asi 7 000 obetiach za-
vraÏden˘ch  komunistami. Prakticky kaÏdá delegácia upozor-
Àovala na to, Ïe komunisti naplno oprá‰ili svoj star˘ stalinsk˘
slovník a kaÏdého kto je proti komunizmu, naz˘vajú „fa‰i-
stom“. V‰etci sa na tom zhodli, Ïe zo slova „antifa‰izmus“
sa stalo poznávacie znamenie tak star˘ch komunistov, ako aj
ich potomkov a nasledovníkov. Na záver sa dohodlo, Ïe kaÏ-
dá delegácia pripraví svoje poÏiadavky a budú zahrnuté
v spoloãnej rezolúcii, ktorá sa odo‰le na príslu‰né orgány Eu-
rópskej únie. (Správu o ãinnosti, ktorú predniesol predseda
PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda, priná‰ame samostatne.) 

Mnohí Európania Ïijú aj dnes v presvedãení, Ïe komuniz-
mus bol len v krajinách jej v˘chodnej ãasti. Îe tomu tak cel-
kom nie je, nás informovali delegáti z Talianska, Valter

Lazzari s manÏelkou, zo zdruÏenia
Associazione Dalmata. Jeho predsed-
níãka pani Carla Cace pred niekoºk˘-
mi mesiacmi listom poÏiadala INTER-
ASSO o prijatie za ãlena. 

Associazione Dalmata je dediãom
smutnej kapitoly obetí juhoslovan-
sk˘ch partizánov, ktorí boli zabití
v „foibách“ –  priepastiach, najmä
v severnej ãasti Talianska, predov‰et-
k˘m v okolí Terstu. Meno Josipa Broza
Tita, hlavného vinníka komunistick˘ch
zloãinov, rezonovalo aj u Chorvát-
skych kolegov, ktorí po rokoch do-
siahli odstránenie jeho pamätníka
v Záhrebe.  

Novým predsedom 
je Christian Dietrich

Popoludní sa konali voºby
a schvaºovali  v‰etky návrhy delegátov.
KeìÏe sa predseda Dr. Fuchs vzdal
funkcie, za jeho nástupcu sme zvolili
Christiana Dietricha z UOKG, b˘valé-
ho ãlena hnutia za obãianske práva

v NDR. Je evanjelick˘m pastorom a v rokoch 2013 aÏ 2018
bol aj poslancom Durínskeho parlamentu. Jeho manÏelka
bola v ãasoch NDR politická väzenkyÀa. Christian Fuchs bol
zvolen˘ za ãestného predsedu a poveren˘ administratívou.
Na ním uvoºnené miesto v predsedníctve  bola zvolená pani
Mirna Suniç-Îakmanová. Kongres schválil aj otvorenie filiál-
nej kancelárie podpredsedu INTER-ASSO v Bratislave (v pries-
toroch PV ZPKO). Jednomyseºne sme tieÏ prijali Associazione
Dalmata za riadneho ãlena INTER-ASSO. 

KaÏdá delegácia dostala obsiahlu obrazovú publikáciu
Múzeá a pamätníky o pomníkoch komunistického teroru
v Európe, Ázii aj v zámorí, kde je aj ná‰ pamätník na cintorí-
ne vo Vrakuni. My sme zase kolegom z kaÏdej delegácie
i hosÈkám venovali knihy na‰ich profesorov Milana S. ëuricu
Dejiny Slovenska a Slovákov v nemãine i najnov‰iu knihu
prof. Franti‰ka Vnuka Slovakia and Slovaks in the Twentieth
Century v angliãtine.

Po oficiálnej ãasti kongresu sme spoloãne nav‰tívili neìa-
lek˘ Buchenwald, kde okrem známeho nacistického kon-
centraãného tábora bol v rokoch 1945 – 1950 aj komunistic-
k˘ sovietsky koncentrák, tzv. ·peciálny tábor ã. 2, kde tragic-
ky zahynulo vy‰e sedemtisíc ºudí. 

Kongres sa konal v zámku Ettersburg, ktor˘ dnes slúÏi
ako hotel. Jeho súãasÈou je  aj kostol sv. Justína a Vavrinca,
kde sme sa na záver na svätej om‰i poìakovali Pánu Bohu za
dar slobody a pokoja, ktor˘ máme aj vìaka obetiam politic-
k˘ch väzÀov z ãias komunistickej diktatúry.

Ján Ko‰iar
podpredseda INTER-ASSO

ZAZNAMENALI SME
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Konal sa 24. kongres INTER-ASSO

Christian Dietrich (prv˘ zºava), nov˘ pred-
seda INTER-ASSO, Ján Ko‰iar, Christian
Fuchs, doteraj‰í predseda a Ján Liteck˘
·veda pri pamätníku v Buchenwalde.

Foto archív



V tomto príhovore nadväzujem na správu o činnosti našej organizácie pre plánované
on-line zasadanie predsedníctva, zaslanú 25. novembra 2020, kde o.i. pripomínam 30. vý-
ročie našej organizácie a kde je stručný prierez našimi najvýznamnejšími aktivitami.

Aktivity PV ZPKO v roku 2021 opäť ovplyvnila korona kríza. Mnohé plánované akcie
na verejnosti a za účasti verejnosti sa preto uskutočnili v obmedzenom režime alebo sa mu-
seli zrušiť, pretože sa vždy viazali na konkrétne dátumovo-historické pripomenutie. Taktiež
sme museli zrušiť výročné členské schôdze, ktoré sa konali telefonickým a digitálnym spôso-
bom.  Napriek tomuto výraznému objektívnemu hendikepu vedúci našich pobočiek stále za-
bezpečovali kontakty s našimi členmi, väčšinou starými ľuďmi, navštevovali hrobové miesta,
zúčastňovali sa na posledných rozlúčkach so zosnulými členmi.  

No aj napriek tomu ešte na jeseň 2020 sme pripravili najväčší projekt posledného de-
saťročia, dobudovanie Centrálneho pamätníka  umučeným a popraveným väzňom komu-
nizmu na cintoríne v Bratislave, ktorý vybudovala naša organizácia  v roku 1992. Doplnili
sme šesť ostávajúcich mramorových tabúľ s chýbajúci menami 101 popravených obetí ko-
munizmu. Slávnostné odhalenie pamätných tabúľ sa uskutočnilo v úzkom kruhu podľa
platných opatrení v čase pandémie 17. novembra počas pietnej spomienky na Deň boja za
slobodu a demokraciu. 

Ďalšie aktivity: 
- koncom roka sme vydali dokumentárnu knihu „Zrkadlo proti maske - 30 rokov od

KPVS po PV ZPKO“, kde boli zozbierané všetky naše vyhlásenia a otvorené listy politikom za
celých 30 rokov existencie našej organizácie a knihu šéfredaktorky Svedectva Evy Zelenay-
ovej „Zrkadlenie“, kde sú vybraté rozhovory s politickými väzňami;

- 20. februára sme zorganizovali pietnu spomienku pri hrobe popravených študentov
Tunegu, Púčika a Tesára v roku 1951; 

- 13. apríla sme si pripomenuli tzv. Barbarskú noc v Banskej Bystrici ako spomienku
na deportácie kňazov a rehoľníkov komunistami z kláštorov; 

- 25. júna pobočka v Levoči zorganizovala pietny akt  na počesť Levočskej vzbury
s besedou so študentmi;

- 29. júla sa konala pietna spomienka v Likavke pri tabuli Bernarda Nemčeka popra-
veného v roku 1955;

- v júli ešte  vyšla kniha Rudolfa Tibenského „Tango s pekelníkmi“, kde sú spomienky
nášho člena na neľudské pomery vo väzení. 

Minimum aktivít však žiaľ, nebolo iba kvôli pandemickým opatreniam. Doteraz sme
na pravidelných kongresoch pri svojich referátoch a správach o činnosti mohli uvádzať
aspoň miernu toleranciu zo strany štátnej moci. Nezvykli sme sa sťažovať aj napriek živo-
reniu, pretože ako sme si to tu vypočuli, v mnohých štátoch, napríklad v Albánsku, ale aj
Moldavsku, je situácia oveľa horšia. No tohto roku nám ministerstvo vnútra dotáciu prideli-
lo až v júni (!) a hanebne skrátenú. Odobratie prostriedkov našej organizácii odporuje Zá-
konu 526/2010 Z.z. ktorý hovorí o financovaní zabezpečenia materiálno-technických pod-
mienok na organizovanie pietnych spomienkových akcií, publikačnú, edičnú, dokumentačnú
a archivačnú činnosť, mzdové výdavky a hospodársko-správne výdavky. Z pridelenej „dotá-
cie“ nie je naša organizácia schopná plniť tieto podmienky, najmä keď uvážime, že poboč-
kami s aktívnymi funkcionármi pokrývame celé Slovensko. Navyše ide o akt hlboko nemo-
rálny. Na porovnanie: nejaká neznáma a neukotvená organizácia na projekt „Sexistický
kix“ dostane od vlády 43 330 eur. Neuveriteľná potupa. 

Tu musím pripomenúť, že to boli práve naši členovia, ktorí si vytrpeli peklo na zemi.
Neustále výsluchy, nocovania na holom betóne, sadistické bitie, elektrošoky do genitálií,
zvieranie hlavy do železnej helmy či ponáranie do vedier s výkalmi, mučenie hladom,
otrockú prácu v uránových baniach, každodenné kopance do hlavy, rebier, do brucha ...
a napriek tomu sa nezlomili a svojim charakterným postojom vo veľkej miere pomohli roz-

ložiť totalitu a nastoliť demokraciu. Títo ľudia boli aktuálnou vládou neuveriteľne potupení.
V zmysle zákona sme požadovali čiastku 174 tisíc eur pre našu dlhoročne podvyživenú or-
ganizáciu, ktorá bola bezdôvodne znížená na 40 tisíc eur,  čo je necelých 23 percent (!!!)
z požadovanej sumy.

Za čias vlády komunistov boli politickí väzni prenasledovaní a šikanovaní aj po pre-
pustení z väzenia, tak ako aj ich rodiny, až do konca života. (Upozorňujeme, že všetci naši
členovia boli súdne rehabilitovaní.) Po krátkom vydýchnutí po roku 1989 však súčasná
vláda opäť prenasleduje politických väzňov. Ako vidíme, dlho sme si nevydýchli.

Na 23. kongrese v Brašove sme prijali rezolúciu o slobode slova, ktorú sme zaslali in-
štitúciám EÚ. Možno si spomeniete aj na môj referát na  22. kongrese v Budapešti, kde som
upozorňoval na postupné zužovanie priestoru pre slobodu slova, na čo už politickí väzni
majú cit. Tak na Slovensku už to máme naplno. Táto vládna moc najnovšie už zakazuje aj
náš časopis Svedectvo. Napriek tomu, že Ústava SR doslovne zakazuje cenzúru.

Vzhľadom na nepriazeň postkomunistických médií a ich postupné zglajchšaltovanie je
našou hlavnou tribúnou práve mesačník „Svedectvo“ už od r. 1991. Sú v ňom uverejňované
autentické dokumenty a svedectvá ešte žijúcich politických väzňov komunizmu, ktoré pou-
kazujú na neľudské podmienky, mučenie a popravy vo väzniciach v čase neslobody. Prost-
redníctvom časopisu sa oboznamuje verejnosť s našou históriou a s praktikami bývalého re-
žimu a je aj pravidelným zdrojom praktických informácií pre členov organizácie, hlavne
tých, ktorí sa pre zlý zdravotný stav už nemôžu zúčastňovať na iných aktivitách organizácie.
Dôležitá úloha časopisu sa ukázala najmä v časoch pandémie, keď Svedectvo zostalo jedi-
nou tribúnou na vymieňanie si názorov a priestor aspoň na virtuálny pocit spolupatričnosti
pre ľudí ťažko duševne doráňaných minulým režimom. 

V poslednom čase sme však svedkami zákerných a ničím nepodložených útokov proti
nášmu časopisu, tak zo strany starých komunistov, ktorých množstvo zostalo vo vplyvných
funkciách, ale aj zo strany ich detí, ktorí nedokážu stráviť niečo také ako sloboda slova,
keďže o. i. kritizujeme nastolenie Stalinovho červeného teroru na Slovensku a deportácie
viac ako 65 tisíc ľudí do gulagov, kritizujeme zatýkanie novinárov na Slovensku za nevhod-
ný názor alebo  pomery v slovenských väzniciach, kde miestami ešte stále panujú pomery,
aké tu nastolili sovietski poradcovia v 50. rokoch. Nasledovateľom komunistov a eštebákov
opäť začína prekážať protikomunistický odboj a kritické poukazovanie na oživovanie tota-
litných praktík. 

Tieto snahy zároveň vnímame ako vážny a nebezpečný pokus o znefunkčnenie našej
organizácie politických väzňov, ktorá je celý čas tŕňom v oku starým totalitným silám, pre
ktorých odjakživa tým najväčším nepriateľom bola sloboda slova. Najviac znepokojujúce na
celej situácii je to, že z ich vystupovania je čím ďalej tým viac vidno, že už sa prestali aj han-
biť za svoje nechyrované zločiny a za úpadok tak ekonomický ako aj morálny, čo majú na
svedomí. Ján Litecký Šveda

predseda PV ZPKO, Slovensko
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Správa o činnosti slovenskej organizácie politických
väzňov na 24. kongrese INTER-ASSO

Úãastníci 24. kongresu INTER-ASSO. Foto archív



KeìÏe ministerstvo vnútra (MV SR) brutálne siahlo na finan-
covanie na‰ej organizácie, chceli sme poznaÈ dôvody. Faktom je,
Ïe rezort nezru‰il len dotáciu na vydávanie ná‰ho ãasopisu Sve-
dectvo, ale zrazil aj zdroje na financovanie na‰ej ãinnosti.  V hºa-
daní pravdy sa teda budeme venovaÈ len pátraniu po odhalení
príãin tohto rozhodnutia. V‰etky indície smerujú k hlave rezortu –
ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. 

E‰te 6. augusta som zaslal na MV SR ÏiadosÈ o informácie
s desiatimi otázkami. V úsilí dopátraÈ sa metodiky rozhodovania
vo veci vy‰e poloviãn˘ch ‰krtov oproti minulému roku, ão je pre
na‰u organizáciu likvidaãn˘ zásah. V rámci politickej kultúry
a elementárnej slu‰nosti by si vecné objektívne dôvody b˘valí po-
litickí väzni zaslúÏili.

KeìÏe podºa listu generálneho riaditeºa sekcie verejnej sprá-
vy Adriána Jenãa rezort mal reagovaÈ na údajné podnety na ãa-
sopis Svedectvo za údajné ‰írenie hoaxov, ão je váÏne obvinenie,
chceli sme v prvom rade zistiÈ, komu a ão prekáÏalo na obsahu
Svedectva. 

Z odpovede vypl˘va, Ïe MV SR reagovalo na ‰tvavé ãlánky
portálu aktuality.sk (máj a november 2020) a na vyvolanú reakciu
V˘boru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, anti-
semitizmu (VRAX) pri Rade vlády pre ºudské práva, ktorému pa-
radoxne predsedá minister vnútra Mikulec. TakÏe ministerstvo
‰krtalo zdroje politick˘m väzÀom de facto na základe cenzúry
iného zaujatého periodika. Tej cenzúry (ktorá o.i. posudzuje aj
obsah, ãiÏe ideologickej cenzúry), ktorej zákaz patril medzi prvé
v˘dobytky novembra 89. 

Ináã sa totiÏ obsah a najmä zjavn˘ cieº ‰tvav˘ch angaÏova-
n˘ch ãlánkov redaktorky Ivany Heãkovej nedá zhodnotiÈ, aj keì
v odpovedi ã. 8 sa MV SR priznáva, Ïe v jeho pôsobnosti „nie je
hodnotiÈ obsah periodík“. Má vraj ale „právomoc rozhodnúÈ,
ktoré aktivity bude podporovaÈ a ktoré nie“. Inak povedané, ‰pi-
navú ideologickú robotu urobili zaujaté médiá a ministerstvo len
pouÏilo „svoju právomoc“. TakÏe vydávanie svedectiev politic-
k˘ch väzÀov o dobe minulej aj súãasnej je pre Mikulcov rezort iba
akási „aktivita“, ktorú sa rozhodol na základe ‰tvav˘ch podnetov
liberálneho, korporátneho média vo vlastníctve zahraniãného ka-
pitálu zru‰iÈ.

Vysvetľujú aktuality.sk, nie minister
Zvlá‰tne je, Ïe sme sa nedopátrali odpovede na metodiku,

na základe ktorej minister urobil likvidaãn˘ zásah,  hoci sme sa na
to v˘slovne p˘tali.  I‰lo o zásah, ktor˘m  takmer paralyzoval ãin-
nosÈ na‰ej organizácie. E‰te zvlá‰tnej‰ie je, Ïe túto informáciu pri-
niesli aktuality.sk v jednom z ãlánkov, ktor˘m nám venovali nad-
‰tandardnú, ba aÏ posadnutú pozornosÈ. Podºa tohto zaujatého
média ministerstvo vnútra urãuje v˘‰ku dotácií na základe troch
kritérií: projekt (75 %), poãet ãlenov (15 %) a mzdové a pre-
vádzkové náklady (10 %).

Z tohto prístupu vypl˘va, Ïe 8 veºk˘ch regionálnych a 22 ob-
lastn˘ch organizácií PV ZPKO s celoslovensk˘m pokrytím má pre

Mikulcov rezort váhu len desaÈ percent. Nemáme  ani odpoveì,
v ãom mal byÈ „ná‰ projekt“ nedostatoãn˘, Ïe minister nám priz-
nal iba 23% zo Ïiadaného rozpoãtu, ão je priznanie len polovice
z minulého roka, ãiÏe likvidaãn˘ zásah bijúci do oãí v kontexte
zv˘‰enia dotácie pre druhú organizáciu - KPVS. Zrejme preto uÏ
viac ako pol roka v rámci auditu usilovne pátra finanãná in‰pek-
cia rezortu po nájdení nejakého úãtovného dôvodu, podºa ºudo-
vej múdrosti, kto chce psa biÈ, palicu si nájde.

KeìÏe informácie z MV SR boli formalistické, nemôÏeme si
nev‰imnúÈ kádrovacio-krágºovaciu metodiku ako z éry temn˘ch
50. rokov. Z odpovedí totiÏ nevyplynul nijak˘ konkrétny podnet,
ãi dokonca „mnoÏiace sa podnety“ na ãasopis Svedectvo. 

Iba ak MV SR subjektívne a bez kvalifikácie samo vyhodnoti-
lo ‰tvavé ãlánky na zásah proti na‰ej organizácii. Jedin˘m opor-
n˘m bodom pre tvrdenie rezortu o „mnoÏiacich sa podnetoch“
je  list v˘boru VRAX, ktorému predsedá minister vnútra Mikulec.
Teda list Mikulca, predsedu v˘boru, Mikulcovi, ministrovi vnútra,
ktor˘ podpísala jeho podpredsedníãka Zuzana Havírová a pár
angaÏovan˘ch ãlenov, doÏadujúcich sa nápravy. 

Ani súdruhovia nepotrebovali pluralitu
LenÏe aj v tomto angaÏovanom liste samému sebe sa jeho

pisatelia odvolávajú na údajne „problematick˘ obsah“ ãasopisu,
a to opäÈ len na základe ãlánkov zaujat˘ch médií (raz aktuality.sk
a dvakrát SME). Aj „rie‰enie“ podnetu tohto listu stojí za porov-
nanie s érou, ktorá politick˘ch väzÀov ako nositeºov kritického
myslenia likvidovala priamo alebo eliminovala nepriamo. Predse-
da v˘boru (minister) vlastne odporúãa sám sebe (ministrovi), aby
sa zriadil nov˘ „kontroln˘ orgán na ãerpanie dotácií“.

Samozrejme, okamÏite sa ãlenovia z mimovládnych organi-
zácií nominovali do tohto kontrolného orgánu, aby ideová línia
kontroly bola ãistá... V‰etko vraj z dôvodu eliminácie rasizmu, ex-
trémizmu a xenofóbie. ·koda, Ïe politick˘m väzÀom nik z kom-
petentn˘ch vyznávaãov nov˘ch progresivistick˘ch ultraliberálnych
(extrémistick˘ch) ideológií nevysvetlil, v ãom má spoãívaÈ ich „ra-
sizmus, extrémizmus a xenofóbia“. Azda iba ak di‰tancovanie sa
od ideov˘ch pohrobkov b˘val˘ch boº‰evikov, e‰tebákov, súdru-
hov a ideologick˘ch pracovníkov, ktorí rovnako angaÏovane strá-
Ïili jedin˘ správny názor, ktor˘ sa mohol v b˘valej totalite publi-
kovaÈ. Vtedy platilo, Ïe argumenty a fakty sú zbytoãné, pretoÏe
správny súdruh si vystaãí len so správne zaujat˘m postojom.
A znova to platí i dnes.

Ako v ére totality, ãasopis Svedectvo prechádza de facto do
formy samizdatu. Nieão, ão sme v novembri 89 vyhodili na sme-
tisko dejín sa nám po 30 rokoch vrátilo v recyklovanej podobe
a opäÈ v mene budovania skvel˘ch ideov˘ch zajtraj‰kov. Îiaº,
opäÈ bez (podpory) slobody slova, názoru a presvedãenia a opäÈ
bez plurality názorov a ako sa ukázalo aj bez plurality médií, kto-
rú ãasopis Svedectvo hrdo bráni a aj ‰íri.

Rafael Rafaj 
podpredseda PV ZPKO
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Keď je pod lampou najväčšia tma
alebo o cenzúre na ministerstve vnútra



Zhruba od polovice 20. storoãia poletu-
je nad planétou téza nazvaná Nov˘ svetov˘
poriadok, po anglicky New World Order
(NWO): svet treba zmeniÈ a ako ho zmeniÈ.
Star˘ a s obmedzeniami e‰te platn˘ svetov˘
poriadok je zaloÏen˘ na princípe ‰tátov
a národov, ktoré si samy urãujú svoj v˘voj,

ideológiu a kultúru so v‰etk˘m, ão k nej patrí, v˘robu,
spotrebu i právo. Suverénny ‰tát si mohol sám – môÏe
e‰te aj dnes? - urãovaÈ domácu i zahraniãnú politiku, mo-
hol si sám vynucovaÈ právo silou (ak silu mal), mohol si
sám tlaãiÈ svoje peniaze, mohol sám vyuÏívaÈ svoje nerast-
né suroviny... Boli ãasy, boli, ale sa minuli, resp. sa práve
míÀajú.  

Treba nový poriadok
Pre autorov NWO, ktorí chcú vládnuÈ svetu z jedného

miesta je star˘ poriadok nepraktick˘, priãom falo‰ne ope-
rujú faktami: vìaka rozdielnemu stupÀu v˘voja civilizácie
sú niektoré ‰táty priveºmi vyspelé, dominantné a správajú
sa ako paraziti: vysávajú tie slab‰ie, a to chce „inkluzívnu
chudobu“ a Veºk˘ reset sveta. Je pravdou, Ïe západná ci-
vilizácia, osobitne USA, parazitom sú. Pri päÈpercentnom
podiele obyvateºstva spotrebúvajú 40 percent svetov˘ch
zdrojov surovín na tejto planéte a vytvárajú takmer 50
percent odpadu, ão zaÈaÏuje planétu Zem. Náprava je
zaiste Ïiaduca, ale nie náprava neomarxistického typu. 

Satanistický plán
My‰lienky NWO neskrsli veru v hlavách nasledovate-

ºov Boha, ale jeho protivníkov. V hlavách finanãníkov
a bankárov, teda peÀazomencov, proti ktor˘m, ako vie-
me, JeÏi‰ Kristus jedin˘ raz pouÏil násilie, korbáãom ich
vyhnal z domu jeho Otca ako „pele‰ lotrovskú“. Ideolo-
gick˘m zdrojom NWO je kritická teória, ktorá vznikla vo
Frankfurte, preto „Frankfurtská ‰kola“. Dostala meno
„neomarxizmus“, lebo je pokraãovaním marxizmu, má
totiÏ zhodn˘ cieº, ovládnuÈ svet, ale neopiera sa uÏ
o „triedny boj“, ale o boj proti tradiãn˘m hodnotám.
Základy neomarxizmu sú star‰ieho dáta, keì boli v ‰ir‰om
rozsahu rozvinuté my‰lienky na ovládnutie spoloãnosti
spôsobom, ktor˘ je dnes charakteristick˘ pre mimovládne
organizácie, teda tretí sektor. Ak revolúcia zaloÏená na
Marxov˘ch tézach, ktorú v Rusku aplikoval Lenin, zlyhala,
revolúcia, ktorá v 60. rokoch 20. storoãia prepukla na uni-
verzitn˘ch kempoch, bola úspe‰ná.   

Kto bol hippies, bol in 
Vznik neomarxizmu spôsobilo poznanie, Ïe kapitaliz-

mus robotníkov nezbedaãil, a Ïe Marx sa m˘lil. Robotníci
nemali chuÈ revoluãne povstaÈ preto, lebo ich du‰e dveti-
síc rokov nasycovalo kresÈanstvo, ktoré ich „oslepilo v ich
skutoãn˘ch triednych záujmoch“. Pokiaº kresÈanstvo
nebude vykorenené, marxizmus sa nemôÏe zakoreniÈ.

Prv˘m, kto to pochopil, bol György Lukács (1885-1971),
vlastn˘m menom György Bernát Löwinger, maìarsk˘
marxistick˘ filozof, agent Kominterny, minister kultúry za
ãervenej vlády Bélu Kuna (Kohna) v roku 1919. V máji
1919 ako veliteº piatej divízie maìarskej ãervenej armády
(Vörös Hadsereg) dal zastreliÈ v obci Poroszlo ‰esÈ vojakov
na v˘strahu pred sympatiami s postupom ãesko-sloven-
skej armády. 

To nebolo všetko
Podºa vlastného Ïivotopisu, ktor˘ napísal v Moskve,

„biela vláda Maìarska ma naháÀala za viac ako 200
vráÏd a poÏadovala moje zatknutie a trest smrti pre
mÀa... Videl som v revoluãnej de‰trukcii spoloãnosti jediné
rie‰enie, zmena nemôÏe prebehnúÈ bez zniãenia star˘ch
hodnôt.“ A tak nastolil „kultúrny terorizmus“, súãasÈou
ktorého bolo zavedenie radikálneho sexuálneho vzdeláva-
nia v ‰kolách. Deti sa uãili o voºnej láske, slobodnom
pohlavnom styku, archaickej povahe zákonov rodiny, za-
staranosti monogamie, nezmyselnosti náboÏenstva, ktoré
ãloveka pripravuje o v‰etky rozko‰e. A Ïeny vyz˘val, aby
sa búrili proti sexuálnym zvyklostiam doby. Tak mala byÈ
zniãená rodina, kºúãová in‰titúcia kresÈanstva.

Inštitút sociálneho výskumu
V roku 1923 zaloÏil Lukács a ãlenovia nemeckej ko-

munistickej strany na univerzite vo Frankfurte nad Moha-
nom „In‰titút marxizmu“ podºa modelu Marx-Engelsovho
in‰titútu v Moskve a ãoskoro mu dali menej provokatívny
názov „In‰titút sociálneho v˘skumu“. KeìÏe celá prvá ge-
nerácia Frankfurtskej ‰koly bola Ïidovského pôvodu
(okrem uÏ spomenut˘ch: Theodor Adorno, Walter Benja-
min, Max Horkheimer ãi Herbert Marcuse)  - po nástupe
Hitlera k moci v roku 1933 emigrovala do Ameriky a jej
nov˘m pôsobiskom sa stala Columbia University v New
York City. 

Ovládajú nás agenti revolúcie
Neomarxizmus uÏ nechce pretvoriÈ svet formou pria-

mej revolúcie, ale jej plazivou odrodou trvajúcou desaÈro-
ãia. VíÈazstvo sa dosiahne vtedy, keì z du‰e západného
ãloveka zmizne kresÈanská viera, po tom, ão kultúrne
a vzdelávacie in‰titúcie zaujmú spojenci a agenti revolúcie
podºa hesla: „Skazíme Západ tak, aÏ bude smrdieÈ!“
A tak sa útoãí proti rodine a chcú ju rozbiÈ, útoãí sa na
autoritu otca, odmietajú sa rozdielne úlohy otca a matky,
popierajú sa práva rodiãov ako hlavn˘ch vychovávateºov
detí, vyhlasuje sa, Ïe Ïeny sú vykorisÈovanou triedou, mu-
Ïi sú vykorisÈovatelia. Ide o ovládnutie médií, vym˘vanie
mozgov mládeÏe, sexuálnu v˘chovu a ‰írenie homosexua-
lity medzi deÈmi, ‰írenie drog, rozloÏenie kresÈanstva,
podporu prisÈahovalectva na zniãenie kultúrneho rázu
Európy. NedoÏili sme sa uÏ?

Marián Tkáã
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Pokraãovanie z 1. strany

AngaÏoval sa v skupine vyso-
ko‰kolákov okolo Márie Búzkovej,
ktorá bola v roku 1946 iniciátorkou
zaloÏenia Strany Slobody. Nastupu-
júcemu reÏimu sa to nepáãilo, sledo-
vala ich ·tátna bezpeãnosÈ, a tak ich
v‰etk˘ch zatkli. Mamka hovorila, Ïe
niekto zo ‰tudentov si prilep‰il znám-
ku, Ïe v‰etk˘ch nadiktoval, aby ich
zbavili roãníka. TakÏe nasledoval pro-
ces so 74 osobami. Nie v‰etk˘ch
odsúdili. PouÏili paragraf úklady o re-
publiku a vyzeralo to veºmi zle. 

● Ako zle?
Prv˘ raz bol zatknut˘ na pár dní

v decembri 1947. Keì niekoho
zatknú na ‰esÈ dní, tak si dáva pozor.
Ale oni nie, boli odváÏni a ìalej vyví-
jali ãinnosÈ, hoci museli vedieÈ, Ïe to
neprelomia, Ïe nedokáÏu urobiÈ
vzburu. Vtedy e‰te neboli sociálne
siete ako dnes, keì Kuciak a spol.
zburcovali celé Slovensko. Potom od
januára 1948 do júla 1948 bol vo vy-
‰etrovacej väzbe v Leopoldove a tam
sa zoznámil so svojím ‰vagrom
Aladárom Koãi‰om, ktor˘ bol krátko
ministrom ‰kolstva a osvety poãas
prvej Slovenskej republiky. 

● V akom príbuzenskom vzÈa-
hu ste boli?

Na‰a mamka a jeho manÏelka
boli sestry. Otec od júla 1948 do au-
gusta 1950 ãakal na svoje odsúde-
nie. V tom ãase robil potápaãa v Bra-
tislave. 

● âo viete o súdnom procese,
ktor˘ sa pre otecka skonãil odsú-
dením na ‰tyri roky? 

Vy‰etrovacie orgány zneuÏili to,
ão na‰li. A potom to ‰tátny prokurá-
tor pospájal tak, Ïe ich dal do skupín
a boli odsúdení na ‰tyri, osem, desaÈ,
dvanásÈ rokov. Obvinení síce mali
‰tátnych zástupcov, ktorí ich mali ob-
hajovaÈ, ale pravdepodobne nestáli
za niã. Otecko ani nedostal rozsu-
dok, ãiÏe sa nevedel nijako brániÈ
a musel nastúpiÈ do väzenia. 

● Ako mohol byÈ odsúden˘
bez rozsudku súdu?

Mali advokáta Trstenského, sna-

Ïili sa cez neho nieão urobiÈ, ale niã
nedosiahol. V skupine ich bolo 74
plus 18. T˘ch 74 odpochodovalo
v podstate do Jáchymova a na t˘ch
18 nemali ão na‰iÈ, tak ich museli
oslobodiÈ. Otec rozprával, Ïe z t˘ch
74 obvinen˘ch 28 zobrali priamo
z vysokej ‰koly. V skupine boli aj stre-
do‰koláci a predstavitelia Cirkvi,
z nich 14 zostalo v podzemí. Zavalilo
ich pri ÈaÏbe. Napokon otec mal ‰Èas-
tie, Ïe sa dostal domov i keì patril
k skupine, ktorá nedostala rozsudok,
ãiÏe nebola ani moÏnosÈ odvolaÈ sa.
Proti ãomu?

● Otec rozprával nejaké záÏit-
ky z väzenia?

Îe sa tam nauãil fajãiÈ. Lebo len
vtedy mohli maÈ prestávku, keì
chceli fajãiÈ. Pritom robili v nízkych
slojoch, poleÏiaãky. Teplo, Ïiadne
technické ochranné vymoÏenosti. 

● Spomínali ste doktora Ala-
dára Koãi‰a. Bol ‰vagrom vá‰ho
otca, mal dvoch synov a dcéru.
Ako sa im darilo poãas b˘valého
reÏimu? 

Tí boli ÈaÏko postihnutí – Ïiadna
‰kola pre nich. Jeden sa vyuãil za
jemného mechanika, druh˘ sa za-
mestnal v ko‰ick˘ch ÏeleziarÀach. Ich
sestra mala ‰Èastie, Ïe bola podstatne
mlad‰ia, roãník 1954, takÏe uÏ v tom
ãase, v rokoch 1963-1964, keì ona
dorastala, nastalo isté uvoºnenie.
Keì to tak zoberiem, aj ja som sa
dostal na priemyslovku vìaka uvoº-
neniu po roku 1961. 

● Zjavne i‰lo o likvidáciu slo-

venskej inteligencie. Z ak˘ch ro-
dín pochádzali va‰i rodiãia?

Boli to slu‰né rodiny, aj ão sa t˘-
ka pána Koãi‰a, ktor˘ pochádzal
z Trenãína. Rodiãia mojej mamky
zasa z bystrickej úradníckej rodiny
Ernesta ·tefka. 

● Koºko vás bolo detí?
Boli sme traja chlapci, uÏ som len

sám. Mlad‰í brat sa narodil v marci
1951, keì otec nastúpil do väzenia
a najmlad‰í, keì sa otec vrátil z väze-
nia v novembri 1955. Absolvovanie
„lieãebnej procedúry v Jáchymove“
sa pravdepodobne podpísalo nielen
na zdraví otecka, ale aj môjho brata,
ktor˘ zomrel vo veku 65 rokov na ra-
kovinu. Ale i druh˘ brat sa nedoÏil
veku 69 rokov a tieÏ zomrel na rako-
vinu. 

● Ako ste Ïili po oteckovom
zatknutí?

Mamka sa presÈahovala k mame
otecka do Vyhní, kde pracovala v pi-
vovare. Po oteckovom prepustení
z väzenia dostal robotu v magnezitke
v Lovinobani, tak sme sa tam presÈa-
hovali. Zastával pozíciu technika
a v roku 1957 poslali „biele goliere“
do v˘roby a teda aj môjho otca. Jed-
noducho ho vyhodili. Na‰Èastie v tom
ãase sa zaãala stavaÈ hlinikáreÀ v Îia-
ri nad Hronom, tak sa zamestnal
v Hronstave. No a keì sa v roku
1960 zaãalo stavaÈ ko‰ické Huko, pri-
hlásil sa a o rok sme pri‰li za ním do
Ko‰íc. A tu uÏ mal pozíciu nejakého
stredného stavbyvedúceho. IbaÏe
zdravotne bol na tom veºmi zle. V ro-
ku 1957 mal prv˘ infarkt, v roku
1963 druh˘ a v roku 1969 tretí. Pres-
kákal aj ten posledn˘, ale on si nedal
pokoj. Bol rodinne zaloÏen˘, chcel ju
finanãne zabezpeãiÈ, tak sa prihlásil
do BAZ-ky v Bratislave. IbaÏe v roku
1975 uÏ bol v takom stave, Ïe bola
potrebná transplantácia srdca, ktorú
vtedy robili len v Prahe. NedoÏil sa.
TakÏe v päÈdesiatich rokoch svojho
Ïivota ukonãil pozemskú púÈ. 

● Ako poznaãilo otcovo zatk-
nutie va‰e detstvo a ìal‰í Ïivot?

Musím povedaÈ, Ïe pre mÀa
obaja rodiãia boli hrdinovia. NezaÈa-
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Ïovali deti svojim trápením. Ani starí
rodiãia nepridávali. âi si to predt˘m
vydiskutovali, nikdy sme sa nedozve-
deli. Pochopiteºne, Ïe starí rodiãia
pomáhali, nieão sme sa u nich nauãi-
li aj odrobili. Pásli sme kozy a bolo to
krásne; upiecÈ si slaninku, zemiaky,
ãisté prostredie. Spomínam si na
krásne chvíle u krstnej mamy Koãi‰o-
vej v Banskej Bystrici. Stará mama
i krstná mama ‰ili posteºnú bielizeÀ.
Aj ja som sa u nich nauãil ‰iÈ oblieã-
ky, ob‰ívaÈ gombíky. Zarábali na Ïi-
vobytie, veì tam boli tri deti. A pre
trinásÈroãného chlapca to bola zába-
va, ‰iÈ, ob‰ívaÈ gombíky. Navy‰e pod
nimi bol ‰tátny filmov˘ archív. Keì
prehrávali filmy, pozerali sme si ich
cez okno. Tam sa utuÏovali vzÈahy,
lebo pri‰li deti z jednej, druhej rodi-
ny, boli sme spolu.

● Ako vás prijímalo va‰e oko-
lie?

Mamka bola bojovníãka, vybojo-
vala otcovu rehabilitáciu a po rokoch
aj vymazanie trestu. Pomohla otec-
kovi viac zarobiÈ, lebo vÏdy sa na‰li
ºudia, ktorí na tak˘ch ako on, hºadeli
kriv˘mi oãami. Mal som ‰Èastie, aj
môj najmlad‰í brat, Ïe sme skonãili
vysoké ‰koly. Vo svojom Ïivotopise
som v‰ak niã nezamlãal a pri nástupe
na vojenskú prezenãnú sluÏbu som
od odvodovej komisie dostal odpo-
rúãanie: ne‰koliÈ na dôstojníka ãs. ºu-
dovej armády. To som si dodatoãne
preãítal, e‰te to aj ãervenou ceruzkou
podãiarkli. No nemal som z toho po-
cit menejcennosti. 

● Ako sa ìalej uberal vá‰ pro-
fesionálny Ïivot? Kariéra?

Diplomovú prácu som robil prak-
ticky pre magnezitku, takÏe po skon-
ãení vysokej ‰koly mi námestník riadi-
teºa ponúkol miesto buì v technic-
kom rozvoji, alebo vo v˘skume.
Vybral som si v˘skum, lebo ão uÏ len
som mohol byÈ platn˘ v technickom
rozvoji hneì po skonãení ‰koly, bez
akejkoºvek praxe? Pustil som sa do
roboty s entuziazmom a pri‰li aj oce-
nenia. Autorské ãi spoluatorské
osvedãenia a potom to uÏ i‰lo so
mnou. 

● Va‰im zamestnávateºom
boli Magnezitové závody, ‰tátny
podnik Ko‰ice?

Vo v˘skume som bol do roku
1982 a potom ma uÏ vyháÀali do
funkcií. 

● Do ak˘ch?
Stal som sa zástupcom riaditeºa

pre technick˘ rozvoj a investície v Ha-
ãave, ale odtiaº som sa vrátil späÈ, le-
bo som zastával názor, Ïe Ïijem tam,
kde Ïije moja rodina a robím tam,
kde ma práca baví. Podnikov˘ riaditeº
ma zobral späÈ. Vtedy sa plánoval
rozvoj v˘roby bieleho magnezitu ako
Ïiaruvzdorného vysokoãistého mate-
riálu chemickou cestou. Po roku
1989 ma vyzvali a poslali  na v˘bero-
vé konanie a stal som sa riaditeºom.
Najprv závodu, potom ‰tátneho pod-
niku. Z historického hºadiska sa ban-
ky voãi nám hnusne zachovali.

● Ako vlastne magnezitka
skonãila? 

Katastrofálne. Veºk˘ podnik, kto-
r˘ kedysi zamestnával pribliÏne de-
saÈtisíc ºudí skonãil tak, Ïe dnes idú
hmoty v Jel‰ave, tehly v Lubeníku.

Slovenské magnezitové závody
a ostatok je pasé. Nov˘ závod v Ha-
ãave potreboval na rozbeh 180 milió-
nov korún. VydrÏali sme päÈ rokov,
potom pri‰iel do vlády Ivan Miklo‰
ako minister financií a schválili zákon,
Ïe keì uprednostní‰ nejakého verite-
ºa a nezaplatí‰ v poradí platbu, keì si
dlÏn˘, ide‰ na dva roky do basy. No
tak som povedal, chlapi, ak chceme
daÈ ºuìom v˘platu, tak jednoducho
musíme platiÈ t˘m, ão nám dodávajú
energie. A ja mám ísÈ za toto do basy
na dva roky? Za to, Ïe doobeda sa
v obleku hrám na riaditeºa a v noci
uãím ºudí novú technológiu, aby i‰la
v˘roba? TakÏe takto nás donútili ísÈ
do konkurzu a v tom ãase miliardovú
fabriku zobrali neskôr od správcu
konkurznej podstaty za 125 miliónov
korún. Ja som skonãil s infarktom
a po uzdravení na úrade práce. 

● No do dôchodku ìaleko...
Potom som bol desaÈ rokov na

katastri a dotiahol som to aÏ do
dôchodku. Keì pri‰la nová ‰éfka de-
legovaná stranou SaS, odi‰iel som. Aj
tak by ma vyhodili, lebo avizovali
zniÏovanie stavov. Teraz robím v ne-
ziskovej organizácii In‰titút vzdeláva-
nia seniorov, ktorá funguje na sú-
kromnej a apolitickej báze. Robíme
napríklad jazykové kurzy, no my sa
uÏ neuãíme na maturitu, my sa chce-
me stretnúÈ. 

● Ako sa pozeráte na toto
dne‰né obdobie?

Pred rokom som ·tefanovi Nová-
kovi (podpredseda PV ZPKO – pozn.
autorky) povedal, Ïe sa blíÏime k päÈ-
desiatym rokom minulého storoãia.
My to uÏ nejako vydrÏíme, ale ão bu-
de s národom? Po februári 2020
som pociÈoval, Ïe ma‰inéria sa zaãína
h˘baÈ. V 50. rokoch Ïalobaby nosili
koÏené kabáty a kaÏdému boli na
oãiach. Teraz sú také technické pro-
striedky, Ïe pokiaº ºudia neodhodia
telefóny do mláky, aby ich vyskrato-
valo, nemajú ‰ancu na slobodu. Mys-
lím t˘m slobodu s pokorou a úctou
a národnou hrdosÈou, bez zapredan-
cov a zradcov národa. Ja som typ,
ktor˘ má rád slobodu a nezatvrdené
srdce, ale kto chce takto ÏiÈ, v tomto
vraÏednom o‰iali ega a zradcov, nech
sa páãi. Eva Zelenayová
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âlenovia ko‰ickej organizácie PV ZPKO na náv‰teve Múzea zloãinov 
komunizmu. J. BrodÀansk˘ tretí zºava. Foto Eva Zelenayová



Pastoraãné náv‰tevy pápeÏov vo svete sú mimo-
riadnou udalosÈou. Málo je tak˘ch krajín, ktoré rím-
sky pontifik nav‰tívi viackrát. Slovensko je jednou
z mála krajín, ktorú pápeÏi poctili svojou prítomnos-
Èou ‰tyri, vlastne uÏ päÈ raz. 

Keì ãlovek ãíta, poãúva a pozerá slovenské médiá, ka-
tolícke nevynímajúc, tak v rôznych diskusiách a príleÏitost-
n˘ch vstupoch ho  nemilo prekvapí krátka pamäÈ ako re-
daktorov, tak aj diskutujúcich. Preão? Donekoneãna v‰etci
opakujú „mantru“ o ‰tvrtej náv‰teve rímskeho pápeÏa na
Slovensku. De iure majú pravdu, de facto v‰ak nie. Nikto si
dnes uÏ nespomenie na jeden kºúãov˘ moment: po prv˘
raz pápeÏ nav‰tívil Slovákov 8. novembra 1981, keì nav‰tí-
vil Slovensk˘ ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Bolo to
v tom roku, keì sa stal obeÈou povestného atentátu.
A k tejto náv‰teve sa viaÏu dva závaÏné momenty. 

1. Bola to prvá náv‰teva pápeÏa mimo Vatikánu, ktorú
Ján Pavol II. podnikol po zotavení z vraÏedného útoku na
jeho osobu – fotografia z tejto náv‰tevy vtedy doslova ob-
letela svet: objavila sa aj v tak˘ch médiách, kde mu neve-
deli prísÈ na meno. 

2. Najv˘znamnej‰ie je v‰ak to, Ïe Ján Pavol II. sa pre to-

to veºavravné gesto nav‰tíviÈ Slovensk˘ ústav sv. Cyrila
a Metoda v Ríme rozhodol preto, lebo Praha mu znemoÏ-
nila prísÈ do vtedaj‰ej â-SSR a nav‰tíviÈ Slovensko. Karo∏
Wojty∏a nám vtedy doslova povedal: „Keì nemôÏe prísÈ
pápeÏ na zotroãené Slovensko, príde na slobodnú sloven-
skú pôdu v Ríme.” PripomeÀme, Ïe tento Ústav sme posta-
vili my, slovenskí emigranti a exulanti, v jubilejnom cyrilo-
metodskom roku 1963 z haliera chudobnej vdovy... 

Od prvej náv‰tevy Svätého Otca Jána Pavla II. na slo-
venskej pôde v Ríme uplynulo 40 rokov, zmenil sa svet,
Slovensko sa stalo nielen slobodn˘m, ale opäÈ sa objavilo
na mape ako samostatn˘ ‰tát. Z komunistickou totalitou
zotroãenej „tajnej Cirkvi” sa stala „Cirkev slobodná“, ktorú
dnes poznaãila sekularizácia natoºko, Ïe státisícové davy,
ktoré vítali pápeÏa Jana Pavla II. v r. 1990, 1995 a 2003
dnes nahrádzajú len tisícové zástupy... 

Smutné pomyslieÈ, Ïe sa Slováci na Slovensku zmenili
natoºko, Ïe zabúdajú, Ïe zabudli na náv‰tevu, ktorá prispe-
la k slobode slovenského národa a je súãasÈou súãasn˘ch
dejín Slovenska, dejín Slovákov, t˘ch Slovákov, ktorí doma
akosi prir˘chlo zabudli na roky neslobody.

Jozef M. Rydlo

Slová Maro‰a Puchovského z t˘Ï-
denníka ZMENA spred takmer tridsia-
tich rokov sa napæÀajú kaÏd˘m dÀom
stále viac a viac. V t˘chto prorock˘ch
slovách Puchovského sa len potvr-
dzujú známe biblické slová: „Kto ãím
hre‰í, t˘m trestan˘ b˘va!” To je viac
ako 100 percentná  pravda! MoÏno,
keì niekto tieto slová v t˘Ïdenníku
ZMENA v ãísle 188 z 21. mája 1993
ãítal, tak sa pousmial?! Na dokresle-
nie toho, o ak˘ ãasopis vskutku
„v t˘ch revoluãn˘ch mesiacoch” roku
1989 i‰lo treba  pripomenúÈ, Ïe to
bol ãasopis ‰tudentov Katedry Ïurna-
listiky UK, ktorí spolu s celosloven-
sk˘m koordinaãn˘m ‰trajkov˘m v˘bo-
rom zareagovali na revoluãné dianie
a moÏnosÈ slobodného prejavu, ão
bolo podnetom na zaloÏenie nového
ãasopisu ZMENA! Ten uÏ svojím ná-
zvom reagoval na oficiálny socialistic-
k˘ mládeÏnícky denník SMENA,
z ktorého novinárov sa neskôr zrodil

dne‰n˘, tzv. „trojpísmenkov˘ den-
ník” SME. 

Prvé ãíslo ZMENY vy‰lo 23. no-
vembra 1989 v letákovej forme. Je
zaujímavé, Ïe vekov˘ priemer redak-
torov ZMENY bol vysoko‰kolsk˘ch 20
rokov! Prv˘m ‰éfredaktorom ZMENY
sa stal spomínan˘ Maro‰ Puchovsk˘,
autor tohto pomaly uÏ 30 roãného
proroctva. Ak by sme chceli porovnaÈ
‰tudentov z obdobia novembra, tzv.
neÏnej ãi handrovej revolúcie, s t˘mi
dne‰n˘mi, tak sa to ani porovnaÈ ne-
dá! Tí dne‰ní sú úplne „v zajatí” tzv.
tretieho sektora alebo mimovládok
a preto o skutoãnej slobode a nezá-
vislosti nemôÏe byÈ ani reã, lebo sú fi-
nancované z tzv. demokratického zá-
padu a preto musia drÏaÈ „hubu
a krok”. V‰etky ich informácie podlie-
hajú tvrdej kontrole a cenzúre, ão sa
smie a ão sa nesmie napísaÈ alebo
odvysielaÈ a pod. TakÏe ãítaÈ slová
Maro‰a Puchovského dnes je hotov˘

balzam na du‰u. Ak by tieto a podob-
né slová chcel niekto napísaÈ v súãas-
nosti, mal by veºké problémy. Nielen
s ich uverejnením, ale predov‰etk˘m
so stráÏcami liberálnej demokracie.
TakÏe aktuálne sa pomaly a isto do-
stávame do situácie, keì pravdepo-
dobne vzniknú alebo uÏ sú na svete
iné samizdatové noviny, ktoré nás bu-
dú informovaÈ o tom, ão je skutoãná
pravda a nielen to, ão ‰tátna cenzúra
pustí cez svoje sito kontroly alebo ne-
pustí! E‰te ‰Èastie, Ïe jestvuje internet,
kde si zatiaº moÏno dohºadaÈ infor-
mácie a správy kore‰pondujúce so
zdrav˘m rozumom a z nich si vybraÈ
tie, ktoré sa najviac pribliÏujú pravde
a nie také, aké nám naservírujú dne‰-
ní mocipáni doma i v európskej cent-
rále. Prajem v‰etk˘m pekn˘ a predov-
‰etk˘m hlbok˘ záÏitok pri ãítaní pro-
roctva spred tridsiatich rokov, ktor˘ je
uverejnen˘ na strane 16. 

Ignác Juru‰ 
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Pápežova piata cesta k Slovákom

Sloboda po tridsiatich rokoch



Partizáni patrili od roku 1945 medzi opory komunistického
reÏimu. Boli súãasÈou ‰tátneho kultu a nekritizovateºní. Boli osla-
vovaní v umení, ‰kolstve i v historiografii. Vìaka známemu záko-
nu ã. 255 a materiálnym v˘hodám, ktoré drÏiteºom tohto osved-
ãenia poskytoval (tzv. 255-ka), sa vytvoril ‰irok˘ korupãn˘ systém,
tzv. partizánsky priemysel. V˘skum po roku 1990 v‰ak ukázal sa-
motnú partizánsku ãinnosÈ aj v inom svetle. Za zmienku stojí die-
lo Petra B. Podolského mapujúce viac neÏ poldruha tisícky prípa-
dov partizánskych vráÏd v prvej SR. 

Mimoriadne závaÏn˘m príspevkom do
poznania tohto kontroverzného fenoménu
je i dielo ruského historika Alexandra Go-
guna (nar. 1979) o ãinnosti sovietskych
partizánskych jednotiek na území Ukrajiny.
Je v˘sledkom hæbkového v˘skumu rusk˘ch,
ukrajinsk˘ch, nemeck˘ch i poºsk˘ch prame-
Àov, doplnené aj o svedectvá pamätníkov.
Kniha je napísaná Ïiv˘m a pútav˘m jazy-
kom.

Gogun priná‰a objavné fakty. Dokázal,
Ïe v prípade sovietskych partizánov ne‰lo
o Ïiadnu spontánnosÈ, ale celá ich ãinnosÈ
bola systematicky a do detailov riadená
centrálne, zhora, t.j. z Moskvy, Stalinom,
odkiaº prichádzali in‰trukcie a príkazy. Na
sovietskeho partizána teda nemoÏno
v Ïiadnom prípade aplikovaÈ ustálenú defi-
níciu partizána ako „ozbrojeného dobro-
voºníka“. Boli to „bojovníci“ v tyle nepria-
teºa. Autor za priliehajúci pokladá termín „komandá“ (v ruskom
origináli „Stalinskije kommandos“).

Sovietska partizánska vojna nebola ani hnutím ºudov˘ch
más. Preto nie je správne hovoriÈ o „partizánskom hnutí“. Predsa
ani o vzniku novej divízie âervenej armády ãi o zakladaní kol-
chozov nehovoríme ako o hnutí – aj keì dali do pohybu veºké
masy... 

Masový teror má pôvod v ZSSR
Takmer desatina rozsahu knihy je venovaná zverstvám, ktoré

páchali partizánske oddiely. Ich neãestné a ‰pinavé metódy od-
mieta vidieÈ len ako dôsledok, ako prirodzenú a „spravodlivú“
reakciu na ãinnosÈ Nemcov, ako sa to zvykne oficiálne zdôvod-
ÀovaÈ. Gogun pí‰e: „Frekventovan˘m postojom je predstava, Ïe
v‰etky krutosti druhej svetovej vojny v Európe vyvolali aktivity tre-
tej rí‰e a nacistické spôsoby boja. OprávnenosÈ takéhoto prístupu
v‰ak v prípade sovietsko-nemeckej vojny spochybÀuje fakt, Ïe
v ZSSR sa masov˘ teror v ‰irokom meradle uplatÀoval uÏ v do-
bách, keì nacistick˘ reÏim e‰te neexistoval – a vlastne i potom,
po Hitlerovej poráÏke“. 

Partizáni zabíjali najrôznej‰ie kategórie ºudí: nielen Nemcov ãi
príslu‰níkov polície a civiln˘ch spolupracovníkov okupaãného re-
Ïimu, ale aj civilistov lojálnych k Nemcom, sovietskych obãanov
nemeckej národnosti, starostov obcí, potom tzv. „pánbíãkárov“,
tj. hlboko veriacich ºudí a kÀazov, zbehov z âervenej armády,

vojakov, ktor˘ch Nemci prepustili zo zajatia, alebo aj ºudí, ktorí
boli oznaãení, Ïe ‰íria protisovietske ohováranie. V duchu tried-
neho teroru likvidovali aj tzv. kulakov, len zato, Ïe o nich predpo-
kladali, Ïe o sovietskej moci zm˘‰ºajú nepriateºsky“. Potom aj
obyãajné vraÏdy z osobn˘ch pohnútok, nenávisti a pod. A napo-
kon aj ºudí, ktorí im nejak˘m spôsobom odporovali pri rekviráci-
ách ãi krádeÏiach. Do zoznamu pobit˘ch nepriateºov zaraìovali
partizáni aj obete svojho teroru. Pritom v‰ak „za zverstvá voãi ci-

vilnému obyvateºstvu nebol nikto nikdy
popraven˘, a dokonca ani odvolan˘ Ïia-
den partizánsky veliteº“, bilancuje autor.
Opaãne, aj za vyslovene teroristické útoky
boli ich aktéri povy‰ovaní a oceÀovaní. 

Mučili a vraždili zajatcov 
Osobitn˘m zloãinom proti ºudskosti

bolo muãenie a vraÏdenie zajatcov. BeÏ-
n˘m bolo vypichovanie oãí, vyráÏanie zu-
bov, rezanie noÏom, odrezávanie genitálií,
vláãenie za koÀom, upaºovanie zaÏiva, ba
aj ‰tvrtenie m⁄tvol a pod. Mimoriadne rafi-
novanou a zloãinnou formou zabíjania bo-
lo zas usmrcovanie ranen˘ch nemeck˘ch
vojakov v nemocniciach agentmi NKVD,
ktorí tu pracovali ako nemocniãn˘ perso-
nál.

Okrem násilia obrovsk˘m problémom
bolo aj opilstvo a tieÏ znásilÀovanie Ïien. 

Podnetné pre slovenského ãitateºa,
uvaÏujúceho o roli sovietskych partizánov v „SNP“, je aj Go-
gunovo tvrdenie, kde pí‰e: „Nedá sa vylúãiÈ, Ïe provokovanie
nacistického teroru bolo vôbec hlavn˘m úkolom sovietskych
diverzn˘ch, bojov˘ch i teroristick˘ch formácií“. 

Boº‰evici majú na svedomí aj zniãenie jednej z najv˘znamnej-
‰ích pamiatok Kyjeva, Chrámu zosnutia presvätej Bohorodiãky
v Kyjevsko-peãorskej lavre. V súvislosti s t˘m autor spomína inci-
dent z 3. novembra 1941, keì tam bol prítomn˘ prezident Tiso
a len tesne unikol atentátu. Gogun sa prikláÀa k tomu, Ïe i‰lo
o sovietsky atentát na neho.

MoÏno dodaÈ, Ïe pre reÏim ZSSR – a pre partizánov dvojná-
sobne – bola typická neúcta k Ïivotu; Ïivot ãloveka tu nemal hod-
notu (znak, resp. dediãstvo, v˘chodn˘ch despocií). Partizánstvo
bolo zaloÏené na lÏi a terore; budovalo sa bez Boha, proti Bohu
a v koneãnom dôsledku proti ºudom. 

Podºa Goguna boj a metódy partizánov boli len jedn˘m
z prejavov vojnového stalinizmu. A tomu, ako pí‰e, ne‰lo iba
o poráÏku Nemecka, ale tieÏ o víÈazstvo sovietskeho systému vo
svete... Dielo môÏe byÈ uÏitoãné ‰peciálne dnes, keì sa na vlne
neomarxizmu, militantne ladeného ºaviãiarstva (ktorého sym-
patizanti sú okúzlení a in‰pirovaní uÏ samotnou ºahkosÈou i roz-
sahom, s ak˘mi partizáni, a vôbec marxisti, vraÏdili svojich
politick˘ch protivníkov) ãi pofidérne chápaného slavjanstva a ru-
sofilstva rehabilitujú, ospravedlÀujú ãi dokonca vystavujú na
obdiv tie najhor‰ie excesy stalinskej éry. Martin Lacko 
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Alexander GOGUN: Stalinova komanda
Ukrajinské partyzánske jednotky v letech 1941 – 1944. Praha : Academia, 2019
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1. októbra 1869 bolo zaloÏené rk. Gym-
názium v Klá‰tore pod Znievom.

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, Mi-
chal Mihok, Bohumil Gruber a Dr. Bodnár na
trest smrti, Stanislav Hadaã na doÏivotn˘ Ïalár,
Ján Minárik na 25 rokov, Jozef LeÏák na 18 ro-
kov 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 dôle-
Ïitej‰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 ºudo-
vodemokratickej republiky. Tento zákon ã.
231/1948 a nariadenia, ktoré sa k nemu pripá-
jali, postupne odstránili v‰etky pozostatky de-
mokratického právneho poriadku v âesko-Slo-
venskej republike.

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

9. októbra 1919 sa Andrej Hlinka 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 poslan-
ca do praÏskej snemovne.

10. októbra 1938 predseda autonómnej
vlády Slovenskej krajiny Jozef Tiso prv˘m vlád-
nym nariadením vyhlásil slovenãinu za jedin˘
úradn˘ jazyk na Slovensku.

10. októbra 1919 bola zaloÏená Univer-
zitná kniÏnica v Bratislave.

13. októbra 1914 bola otvorená AlÏbe-
tínska univerzita v Bratislave.

18. októbra 1918 T. G. Masaryk vydal
Washingtonskú deklaráciu (Vyhlásenie nezávis-
losti 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 trest-
n˘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 re-
publiky ã. 320/1940 Sl. z.

22. októbra 1997 na bratislavskom cin-
toríne v RuÏinove sme sa rozlúãili so zaniete-
n˘m ãlovekom za práva slovenského národa,
podpredsedom organizácie politick˘ch väzÀov
JUDr. Valentom Michalíkom. 

23. októbra 1915 na spoloãnej konferen-
cii Slovenskej ligy a âeského národného zdru-
Ïenia v Clevelande uzavreli prvú dohodu o spo-
lupráci americk˘ch âechov a Slovákov, ktorá
vo‰la do dejín ako Clevelandská dohoda. âesk˘
návrh tejto dohody bol struãn˘ a jasn˘: Pro-
gram: 1. SamostatnosÈ tak âeska, ako aj Slo-
venska. 2. Spojenie ãeského a slovenského ná-
roda vo federatívnom zväzku ‰tátov s úplnou
národnou autonómiou Slovenska, s vlastn˘m
snemom, s vlastnou ‰tátnou správou, úplnou
kultúrnou slobodou, teda aj s pln˘m právom
uÏívania slovenského jazyka, s vlastnou finanã-
nou a politickou správou, so ‰tátnym jazykom
slovensk˘m.

25. októbra 1949 vláda zriadila Úrad pre
veci cirkevné, na ktorého ãelo postavila komu-

nistického predáka A. âepiãku. Jeho povere-
níkom pre Slovensko sa stal G. Husák.

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

26. októbra 1942 Spojené ‰táty americké
uznali Bene‰ovu „ãeskoslovenskú vládu v za-
hraniãí“.

27. októbra 1907 maìarskí Ïandári strie-
ºali do zhromaÏdeného davu veriacich, ktorí
protestovali proti maìarsk˘m kÀazom vysla-
n˘m do ich obce âernovej, aby vysvätili nov˘
kostol. Zabili 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 mesia-
cov väzenia.

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

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

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

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

STALO SA

RETUŠOVANIE HISTÓRIE

V minulom ãísle Svedectva sme
uverejnili fotografie so Stalinom ako
ilustraãné foto. IbaÏe osudy miznúcich
komunistov sú tieÏ zaujímavé: Na prvej

fotke zºava sú: Nikolaj Antipov, popra-
ven˘ v r. 1938, Stalin, Sergej Kirov, po-
praven˘ v r. 1934 a Nikolaj ·vernik, de-
gradovan˘ v r. 1927.

Ako vidíme, predt˘m ako sa „neºu-
dia“ vyzmizíkovali zo Ïivota,  najsamprv
zmizli z fotiek... Boº‰evické spôsoby sú
stále rovnaké.  
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PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA SVEDECTVO
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava

10 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou

5 EUR
Ing. Marian Hromádka, Trnava 100 EUR
Zuzana Hlinková, Ko‰ice 5 EUR
Ing. Ján BrodÀansk˘, RO Ko‰ice 50 EUR
Mária Brichtová, Bratislava 3 EUR
Eduard Kováã, Bratislava 8 EUR
Michal Malatinsk˘ 10 EUR
Martin Lacko, Modrová 20 EUR
Petronela ·ustová, Pie‰Èany 50 EUR

Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie

Úcta nespravodlivo väzneným
Pri väzenskom múre v Nitre, kde je umiestne-

ná pamätná tabuºa na nespravodlivo väznen˘ch
komunistick˘m reÏimom, sa stretli ãlenovia nitrian-
skej poboãky PV ZPKO Agáta Fi‰erová, Jozef
Turãek, Anna Mesaro‰ová, Mária BaláÏová
a Valika Bene‰ová na pietnom akte kladenia
vencov. (al)

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympati-

zanti, priatelia. Minister vnútra SR Roman
Mikulec sa rozhodol, Ïe rezort uÏ nebude
viac financovaÈ ná‰ ãasopis Svedectvo a ra-
dikálne zníÏil na‰ej organizácii v˘‰ku ‰tát-
nej dotácie. Nedostatok peÀazí nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydá-
vanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabez-
peãiÈ z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto
sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ
vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov
ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ,

akoby sme stratili nástroj prezentácie
vlastného jestvovania. Azda neprajníci by
sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa náj-
du podporovatelia ideálov, za ktoré sme
trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ
a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre
na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspe-
vok na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000 0040
0012 8109,  alebo sa kontaktujte na
tel. ãísle: 02-52 63 81 56.

Darcom úprimne ìakujeme
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

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

35 rokov
Jana Nôtová, Zvolen 20.10.1986

55 rokov
Miroslav Záhora, Doln˘ Kubín 7.10.1966

65 rokov
Mária Patinová, Heºpa 24.10.1956

70 rokov
Pavol Zelenka, Gajary 2.10.1951
Katarína Gromanová, Trnava 7.10.1951

80 rokov
Marianna Kr‰ková, Topoºãany 9.10.1941

82 rokov
Ján Mravec, Ivanka pri Dunaji 19.10.1939

84 rokov
AlÏbeta Bileková, Jablonov 6.10.1937
Agnesa Molãanová, Jablonov 16.10.1937

86 rokov
Zuzana Mathiová, Bratislava 6.10.1935
Ing. Michal Záhorsk˘, Bratislava  

8.10.1935

87 rokov
Magdaléna ·porerová, Bratislava

23.10.1934

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

89 rokov
Anna Palenãárová, Behárovce

11.10.1932
Mária Herodeková, Nitra 1.10.1932
Ferdinand Lasica, Bratislava 19.10.1932

90 rokov
Jozef BaláÏ, Trenãín 8.10.1931
MUDr. Teodor Streicher, Bojnice

9.10.1931

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

30.10.1930

93 rokov
Lívia Brhloviãová, Bratislava 30.10.1928

97 rokov
Anna Polaãková, Bratislava 20.10.1924

Jubilantom srdeãne
blahoÏeláme

■ PRIPOMÍNAME
Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej

ulici ã. 52 sú v pondelok 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. 

Oprava. Vo Svedectve ã. 7/8 z tohto
roku bola na strane 10 fotografia, na kto-
rej bol Ivan Jesensk˘ a Stan Mikita. Nie Jurij
Gagarin, ako uvádzal text pod obrázkom.
âitateºom sa ospravedlÀujeme. (red)

Na Dezidera Gregu‰a, b˘valého
predsedu RO PV ZPKO v Nitre, neza-
búdajú ani po ôsmich rokoch od úmrtia.
Jeho pamiatke sa poloÏením kvetov,
zapálením svieãok a tichou modlitbou
poklonili ãlenovia nitrianskej poboãky PV
ZPKO Mária BaláÏová, Gitka Lukni‰ová,
Agáta Fi‰erová a predsedníãka RO PV
ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová.     (al)

Syn ‰vagrinnej nebohého kardi-
nála Jána Chryzostoma Korca - Jozef
Korec sa pri‰iel poìakovaÈ do kancelárie
RO PV ZPKO v Nitre za trvalú spomienku,
ktorú venuje organizácia jeho zosnulej
matke. Tretie v˘roãie úmrtia si pri jej hro-
be a hrobe jej manÏela Antona Korca
pripomenuli predsedníãka organizácie
AlÏbeta Loudová s manÏelom. V modlit-
bách, pri zapálen˘ch svieãkach a ãerstvej
kytici kvetov si uctili zosnul˘ch.   (al)
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