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Chudoba z nás nespravila komunistov
Hovorí Gabriel Smatana,

syn politického väzÀa komu-
nizmu Jozefa Smatanu (1925).
Jeho otec bol synom garbiara,
pochádzal  z Bo‰ian. Svetová
hospodárska kríza v 30. ro-
koch minulého storoãia pri-
pravila starého otca o prácu,
takÏe sa ÈaÏko prebíjal Ïivo-
tom. Jeho syn v‰ak túÏil po
vedomostiach a hoci rodina
nemala peÀazí nazvy‰, napo-
kon dosiahol vysoko‰kolské
vzdelanie. Pritom si zachoval
svoju prirodzenú identitu, ão
znamenalo, Ïe nepodºahol ko-
munistick˘m heslám a zostal
kresÈanom i Slovákom. V de-
cembri uplynie päÈ rokov od
smrti Jozefa Smatanu, ktor˘
sa po roku 1989 angaÏoval
v hnutí politick˘ch väzÀov.
Spomína jeho syn Gabriel
Smatana.

PriblíÏte nám dobu, ktorá
vám iste veºa zobrala, no moÏno
aj ãosi dala.

Myslím si, Ïe viacej dala ako zo-
brala. Je to síce paradox, ale svojím
negatívnym postojom k náboÏenstvu
nás e‰te viac primkla k viere. Otec sa
narodil v rodine garbiara. Jeho otec
Ján chodil po mnoh˘ch vychyten˘ch
garbiarstvach strednej Európy. V Ne-
mecku sa zdrÏiaval aj poãas prvej sve-

tovej vojny. Odmietol bojovaÈ, tvrdil,
Ïe on sa nemá za koho biÈ. Îe sa
musí predov‰etk˘m staraÈ o svoju ro-
dinu. Po vojne vznikla v Bo‰anoch Ba-
Èova továreÀ. Keì sa star˘ otec vrátil,
jeho b˘valí zamestnávatelia z Nemec-
ka ho Ïiadali, aby nastúpil k nim do
práce. Pokraãovanie na 10. strane

Rodina Smatanovcov. Mal˘ Gabriel na rukách matky. Foto archív rodiny
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DeÀ pred slávnosÈou V‰etk˘ch svä-
t˘ch sme sa rozlúãili s na‰im velikánom
Cirkvi i národa, otcom kardinálom
Jánom Chryzostomom Korcom SJ. Sme
hrdí na to, Ïe patril k svät˘m muÏom na-
‰ej súãasnosti a skutoãnosÈ, Ïe  hlavn˘m
celebrantom  bol krakovsk˘ arcibiskup
Stanis∏aw  kardinál Dziwisz, svedãí o je-
ho blízkosti k svätému pápeÏovi Jánovi
Pavlovi II. 

Za 25 rokov slobody sme uÏ skoro
zabudli na obdobie tzv. tajnej Cirkvi, kto-
rú otec kardinál rad‰ej naz˘val „skrytá
Cirkev“. Lebo Cirkev katolícka, svätá,
v‰eobecná, apo‰tolská je len jedna, len
formy jej Ïivota sú rozliãné. A do novem-
bra 1989 boli niektoré reÏimom, ktor˘ tu
vládol, nedovolené. Zaãiatkom Ïivota
skrytej Cirkvi na Slovensku  bola tajná
biskupská vysviacka mladého jezuitu
Pavla Hnilicu (1921-2006), ktorá sa usku-
toãnila 2. januára 1951 v RoÏÀave. Bis-
kup Hnilica zaãal apo‰tolovaÈ v nov˘ch
podmienkach, ale ·tátna bezpeãnosÈ na
túto jeho ãinnosÈ dosÈ r˘chlo pri‰la. Vy-
dala na neho zatykaã a on musel pom˘‰-
ºaÈ na útek na Západ. No predt˘m, 24.
augusta 1951, vysvätil za biskupa svojho
nástupcu Jána Chryzostoma Korca. 

Tajn˘ biskup  Korec si poãínal opatr-
nej‰ie  a preto  jeho ãinnosÈ odhalili aÏ
o desaÈ rokov. Odsúdili ho za velezradu
a v roku 1960 zatvorili do väzenia. Do-
stal dvanásÈ rokov, odsedel  osem. Na
osobitnej audiencii  8. júla 1969 ho prijal
pápeÏ Pavol VI., ktor˘ na údiv mnoh˘ch
odovzdal „tajnému“ biskupovi Korcovi
svoje biskupské insígnie. Tohto aktu sa
zúãastnilo iba päÈ ºudí vrátane pápeÏa.
Mnoh˘ch prekvapilo, Ïe  biskup Korec
nebol zapísan˘ do Annuaria pontificia –
vatikánskej roãenky, kde sú zaznamena-
ní v‰etci biskupi sveta. Vtedaj‰ia vatikán-
ska ostopolitika mala väã‰ie slovo ako
veºké pápeÏovo gesto. Preto po návrate
do vlasti  pracoval ìalej ako robotník aÏ
do novembra 1989. 

Mal som tú ãesÈ byÈ blízko otca bis-
kupa  Korca. Sedeli sme v jednom aute
cestou do  Vatikánu, v deÀ, keì bolo
zverejnené jeho menovanie za nitrian-
skeho biskupa. Stalo sa tak  6. februára
1990. A mal som ãesÈ byÈ pri tom, keì
28. júna 1991 dostal od pápeÏa Jána
Pavla II. kardinálsky klobúk.

Bohu vìaka za jeho pôsobenie
v Nitre i v celej na‰ej vlasti. Slovo kardi-
nála Korca bolo pre nás vÏdy povzbu-
dením a on dokiaº  vládal,  vÏdy sa  do-
kázal vyjadriÈ k zásadn˘m otázkam t˘-
kajúcim sa  Cirkvi a spoloãenského
Ïivota na Slovensku.  Aj keì to nieko-
mu nebolo príjemné. Ba  niektorí ani
po smrti sa nevedia zmieriÈ, Ïe sa stre-
tával s ponovembrov˘mi politikmi Vla-
dimírom Meãiarom ãi  Robertom Ficom
a uviedli to dokonca v nekrológoch...

Veºa sa o kardinálovi Korcovi popí-
salo a veºa toho napísal aj on sám. Jeho
zásadn˘m dielom je trilógia Od barbar-
skej noci. V nej napríklad nájdeme aj
opis stretnutia  s emisárom Vatikánu,
ktor˘ mu vo v˘roãn˘ deÀ jeho biskup-
skej vysviacky 24. augusta 1976 pri‰iel
tlmoãiÈ, Ïe nesmie svätiÈ kÀazov. 

V jubilejnom roku 2000 bolo vo
Vatikáne zverejnené Tretie fatimské ta-
jomstvo  aj s komentárom kardinála Jo-
sepha Ratzingera. O deÀ neskôr,  27.
júna,  predstavili verejnosti knihu kardi-
nála Agostina Casaroliho  Muãeníctvo
trpezlivosti. Vy‰la aÏ po jeho smrti.  Na
prezentácii knihy sa okrem  ‰tátneho
sekretára kardinála Angela Sodana
a kardinála Achile Silvestriniho zú-
ãastnila nielen talianska politická ‰piãka
- Romano Prodi a Lamberto Dini, ale aj
vzácny hosÈ z Moskvy, ktor˘ demon-
toval sovietsky komunistick˘ systém,
Michail Gorbaãov.

V‰etci svorne chválili nebohého
kardinála Casaroliho  a vtedaj‰í riaditeº
Tlaãovej kancelárie Svätej stolice a mo-
derátor podujatia Joaquín  Navarro

Valls nedovolil  novinárom poloÏiÈ ani
jednu otázku. Zaujímavé...

Jedin˘  kto naru‰il  idylku éry ostpo-
litiky kardinála Casaroliho  bol  kardinál
Korec. Nie hneì, lebo  nebol na prezen-
tácii knihy prítomn˘.  Ale o niekoºko dní,
keì vy‰li desiatky recenzií od uznáva-
n˘ch  znalcov problematiky, veºk˘ ta-
liansky denník Il Giornale publikoval 18.
júla 2000 s Korcom  veºk˘ rozhovor  pod
názvom  Muãeníci V˘chodu: Casaroliho
ostpolitika  po‰kodila katolíkom.  Známy
taliansky novinár Andera Tornielli sa
v Àom otca kardinála okrem iného p˘tal:

Od roku 1963 zaãalo dochádzaÈ
niekoºko  ‰peciálnych delegácií vatikán-
skych emisárov do krajín strednej a v˘-
chodnej Európy, aby nadviazali kontakty
a rozhovory s predstaviteºmi rôznych
‰tátov. Podºa vás priniesla táto ostpoliti-
ka  pozitívne ovocie? 

J. Ch. kardinál  Korec: ËaÏko po-
vedaÈ. PápeÏ Pavol VI. prijal Podgor-
ného i AdÏubeja. Po odhalení zloãi-
nov Stalina Chru‰ãovom sa v‰ak ko-
stoly v Rusku rúcali ìalej. Odsúdili
len ak˘si neutrálny „kult osobnosti“.
To  v‰etko bolo cirkusantstvo... Ko-
munizmus bol a je stra‰n˘ systém
Ïivota. Ostpolitika? Pokusy o kon-
takty nemuseli byÈ zlé. Hor‰ie bolo,
Ïe sa robili kompromisy na úkor
takmer podstaty Ïivota Cirkvi.

Veºké postavy biskupov strednej
a v˘chodnej Európy, od Berana aÏ po
Mindszentyho a Wyszyƒského, prejavili
svoje rozãarovanie nad t˘m, Ïe tieto ro-
kovania v skutoãnosti prebiehali „ponad
ich hlavy a ponad utrpenie prenasledo-
vaného kléru“.

J. Ch. kardinál  Korec: Toto sa uÏ
práve t˘kalo podstaty. Poºsk˘
prímas dobre poznal komunizmus.
Pritom bol veºmi otvoren˘ a prístup-
n˘. Nevedel v‰ak zniesÈ, Ïe sa ãosi
robí „ponad jeho hlavu“. U nás bolo
tieÏ veºmi pováÏlivé to, Ïe pri
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Odišiel velikán Cirkvi a národa



rokovaniach hodili cez palubu to
najcennej‰ie, ão sme mali – tzv. pod-
zemnú Cirkev. Aj ja som dostal
odkaz, aby som prestal  tajne svätiÈ
kÀazov. Bola to pre nás priam po-
hroma – akoby nás boli úplne odho-
dili. Samozrejme, Ïe som poslúchol.
Bolo to v‰ak to najÈaÏ‰ie v mojom
Ïivote... Toto v‰etko ostpolitika
u nás v skutoãnosti zapredala za
neurãité a neisté komunistické
prísºuby.

Vo svojich spomienkach kardinál
Casaroli uvádza, Ïe v tom období sa
myslelo, Ïe komunizmus je nepremoÏi-
teºn˘ a Ïe by mal trvaÈ stovky rokov. Pre-
to bolo treba rokovaÈ, aby sa zaruãilo
preÏitie Cirkvi. Ako ste to vy vnímali?

Mysleli ste si aj vy (v tom ãase), Ïe by bol
komunizmus nepremoÏiteºn˘?

J. Ch. kardinál  Korec: Keby bol
komunizmus trval sto rokov, táto
metóda bola zlá – Cirkev by u nás
bola zmizla tak, ako kedysi v sever-
nej Afrike. Podzemná Cirkev bola
na‰ou nádejou.... Bol to dôkaz, Ïe
Pán je s nami a dáva nám silu. Na
druhej strane komunizmus to neve-
del zniesÈ, priãom svojou surovos-
Èou strácal postupne u ºudí akúkoº-
vek autoritu. Mnohí ãakali len na je-
ho pád. 

Kardinál Ján Chryzostom  Korec bol
ãlenom na‰ej organizácie. A my sme na
neho hrdí, Ïe niesol ‰tafetu katolíckej
viery za Boha a národ, aj keì za svoju

vernosÈ Bohu, Cirkvi a slovenskému ná-
rodu musel draho zaplatiÈ. Svätí sú tí,
ktorí „prichádzajú z veºkého súÏenia,
oprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej
krvi“  (Zjv 7,14). Tí,  ktorí dokázali kráãaÈ
proti prúdu  a prijali Kristovu reã za hna-
ciu silu svojho Ïivota: chudobu v duchu
a jednoduchosÈ, miernosÈ a pokoru,
hlad a smäd po spravodlivosti, milosr-
denstvo a súcit, ãistotu srdca i úsilie
o pokoj a obetovanie sa za veºké ideály.
Koºko tak˘chto ºudí sa na‰lo poãas
dvoch tisícroãí existencie Cirkvi? Nevie-
me, ale iste  tisíce a milióny. A k nim ur-
ãite patrí aj ná‰ otec kardinál Ján
Chryzostom Korec. Nech nám z neba
pomáha! Ján Ko‰iar

duchovn˘ PV ZPKO
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Ak˘msi symbolom
17. novembra, DÀa boja
za slobodu a demokra-
ciu, sa stali ‰tudenti s ho-
l˘mi rukami a ozbrojení
príslu‰níci bezpeãnosti.

Na jednej strane svieãky, na strane dru-
hej ‰títy a pendreky. A ten najbrutálnej‰í
teror, ktor˘m komunistick˘ reÏim spútal
slobodu ãloveka, dodnes zostáva nevidi-
teºn˘. Koniec vojny na Slovensku nezna-
menal len zaãiatok komunistického útla-
ku, ale predov‰etk˘m praÏského bes-
nenia proti prívrÏencom slovenskej
samostatnosti. Aj preto sú nepochopiteº-
né mnoÏiace sa  ãechoslovakistické pre-
javy. âi uÏ  triãká propagujúce âeskoslo-
vensko na obrazovkách Slovenskej televí-
zie alebo  iniciatívy podporujúce znovu
zjednotenie oboch ‰tátov. Vraj sa ºudí
nikto nep˘tal, ãi chcú rozdelenie! Ale p˘-
tal, vo voºbách v roku 1992! No kto sa
po vojne p˘tal ºudí, ãi chcú zánik prvej
Slovenskej republiky? 

V tomto ãase si pripomíname 200.
v˘roãie narodenia ·túra. Prinajmen‰om
s jeho menom je spojen˘ boj za politickú
samostatnosÈ slovenského národa. Je
preto nepochopiteºné, Ïe ani  po vy‰e
dvadsaÈroãnej existencii ‰tátnej samo-

statnosti  sme sa nezbavili  syndrómu slu-
hovstva voãi Prahe. Nielen nápismi na
triãkách vo verejnoprávnej televízii, ale
predov‰etk˘m t˘m, Ïe akceptujeme
ãeské videnie na‰ich dejín. 

Tunega, Púãik a Tesár sa musia
v hrobe obracaÈ, keì sa pozerajú, ako
hodnotíme Bielu légiu. Kto o nej vôbec
nieão vie? Ukazuje sa, Ïe metódy praÏ-
sk˘ch revan‰istov kvôli slovenskej samo-
statnosti sú dodnes úãinné.  Traja tren-
ãianski ‰tudenti popravení na v˘strahu, sa
v Bielej légii neorganizovali len proti „boº-
‰evizmu a proti strachu z jeho teroru“,
ako to uvádza historick˘ kalendár. Jozef
Vicen  v predslove Varinského kniÏky Jo-
zef Vicen a Biela légia kon‰tatuje: „Po
skonãení vojny som mal plniÈ záväzky,
ktoré som na seba dobrovoºne prevzal.
Tie spoãívali v spravodajsk˘ch akciách na
prospech slovenskej exilovej vlády, ktorej
vznik sme predpokladali.“ Podobne hod-
notí povojnov˘ stav na Slovensku Varin-
sk˘, keì pí‰e: „Zvlá‰È mladá slovenská
inteligencia, ktorá sa vzdelávala v období

prvej Slovenskej republiky, i vzhºadom na
v˘razne asymetrické postavenie Sloven-
ska, nenachádzala v povojnovej âesko-
slovenskej republike dostatoãn˘ politick˘
priestor na svoju realizáciu, nesúhlasila
s takto obnovenou âeskoslovenskou
republikou.“ 

Politickí väzni komunistického reÏimu
s veºkou nádejou oãakávali nielen vlastnú
rehabilitáciu, ale predov‰etk˘m rehabilitá-
ciu slovenského národa. Vicen v kniÏke
tvrdí, „Ïe korene brutálneho komunizmu
sa u nás uchytili hlavne v období, ktoré
bezprostredne súviselo s SNP. Preto nesú-
hlasím s tézou, Ïe povstanie bolo sloven-
ské a národné.“ S podobn˘mi svedectva-
mi pri‰li nezaÈaÏení historici a podobne
verejne svoje názory prezentovali aj obete
komunizmu. Dodnes sa v‰ak ich názory
povaÏujú za politicky nekorektné. A budú
dovtedy, k˘m sa ako národ neoslobodí-
me spod sluhovského syndrómu. Lebo
obete politického charakteru po druhej
svetovej vojne nemá na svedomí len
komunistick˘ reÏim, ale najmä ãesk˘
revan‰izmus. Eva Zelenayová

‰éfredaktorka
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Nie je dobojované

Poz˘vame Vás
na pietnu spomienku pri príleÏitosti DÀa

boja za slobodu a demokraciu. Uskutoãní sa

v utorok 17. novembra 2015 o 10.00 hod. pri
pamätníku popraven˘m a umuãen˘m obetiam
komunizmu na bratislavskom cintoríne vo
Vrakuni. 



Ak niekto bude o 20 – 30 rokov písaÈ dejiny Slovenska, isto
v nich nebude ch˘baÈ text o kardinálovi Korcovi. Politickí väzni,
medzi ktor˘ch kardinál Ján Chryzostom Korec patril, o tom vôbec
nepochybujú. Táto gigantická slovenská osobnosÈ totiÏ ist˘m
spôsobom stelesÀuje slovensk˘ katolicizmus 20. storoãia.  Vyra-
stal a dospieval v slovenskom katolíckom prostredí prvej âSR, keì
práve katolícki duchovní reprezentovali progresívny prúd sloven-
ského národného, kultúrneho a politického spektra, zdôrazÀujúci
autonómnosÈ slovenského Ïivota. On bol jeho súãasÈou. Ako ãlen
Spoloãnosti  JeÏi‰ovej  preÏil 40. roky  minulého  storoãia v kon-
frontácii s militantn˘mi, ãasto proticirkevn˘mi ideológiami. Navy‰e
v ãase najkrutej‰ej vojny na‰ich novodob˘ch dejín, priãom nám
Slovensko do roku 1945 pod ochranou kres-
Èanského nacionalizmu poskytovalo ochranu
pred búrkami okolitého sveta. Po prechode
frontu nastal zlom, ktor˘ bol predzvesÈou je-
ho osobnej, ale aj na‰ej národnej kalvárie.    

Práve na  kríÏovej ceste aÏ na vrch Gol-
goty sa  Ján Chryzostom Korec (nar. 22.
januára 1924)  stal  takou známou osobnos-
Èou, Ïe ho pozná takmer kaÏd˘ Slovák. Vie
o Àom, Ïe to bol katolícky kÀaz, jezuita,
nitriansky biskup, kardinál, teológ a historik.
Menej známe o Àom je, Ïe bol jedn˘m z naj-
v˘znamnej‰ích predstaviteºov podzemnej
Cirkvi a slovenského katolíckeho disentu. Îe
ako rehoºník po rozpustení reholí bol interno-
van˘ (1950), so súhlasom rehoºn˘ch predsta-
ven˘ch tajne vysväten˘ za biskupa (1951). Îe
pracoval ako robotník, bol odsúden˘ a väznen˘ (1960 – 1968).
K úmrtiu slovenského ãlena apo‰tolského kolégia sa  okrem pred-
staviteºov Cirkvi a najvy‰‰ích ústavn˘ch ãiniteºov Slovenskej repub-
liky  vyjadril aj nástupca prvého  apo‰tola  Svät˘ Otec Franti‰ek:
„Biskup Korec má veºkú zásluhu na udrÏaní Ïivého jadra
Katolíckej cirkvi v ãase komunistickej totality... Vyjadrujem
svoj hlbok˘ zármutok nad úmrtím takého horlivého a veº-
kodu‰ného pastiera, ktor˘ sa vo svojej dlhej cirkevnej sluÏ-
be prejavil ako neohrozen˘ svedok evanjelia a odváÏny
obranca kresÈanskej viery a práv ºudskej osoby. Väznen˘
a roky haten˘ slobodne vykonávaÈ svoje biskupské posla-
nie, nikdy sa nenechal zastra‰iÈ dávajúc neustále Ïiariv˘
príklad pevnosti a dôvery v BoÏiu prozreteºnosÈ, ako aj
vernosti Petrovmu stolcu. Vzdávam vìaku Pánovi za to, Ïe
daroval svojej Cirkvi túto vynikajúcu postavu kÀaza a bis-
kupa a pozdvihujem vrúcne modlitby k Bohu, aby prijal
tohto dobrého a verného sluÏobníka po toºk˘ch utrpe-
niach do svojej veãnej radosti.“

Nám je J. Ch. Korec, najdlh‰ie pôsobiaci biskup na svete, blíz-
ky dvojnásobne, lebo bol väzÀom pre ideál slobody svedomia,
názoru a presvedãenia. Polícia ho zaistila 11. marca 1960 a 21.
mája ho odsúdili ako vlastizradcu na 12 rokov väzenia, ktoré pre-
Ïil v neºudsk˘ch podmienkach s mnoh˘mi kÀazmi v Prahe na
Pankráci, Ruzyni a Valdiciach. Z väzenia sa vrátil 24. februára

1968 s podlomen˘m zdravím. Napriek tomu sa nad‰ene zapojil
do obnovy náboÏenského Ïivota. Na osobitnej audiencii ho 8. jú-
la 1969 prijal pápeÏ Pavol VI., ktor˘ na údiv mnoh˘ch odovzdal
„tajnému“ biskupovi Korcovi svoje biskupské insígnie. Po návrate
do vlasti v‰ak nedostal ‰tátny súhlas na pastoráciu a preto pokra-
ãoval v práci ako robotník, naposledy ako opravár v˘Èahov v Petr-
Ïalke. Ani v tejto situácii nezostal neãinn˘. Napriek tomu, Ïe bol
sledovan˘, udrÏiaval kontakt s laick˘m apo‰tolátom. Nedostatok
katolíckej literatúry ho nútil písaÈ. Jeho práce svedãia o tom, Ïe sa
orientoval nielen v teológii a filozofii, ale aj v histórii, etike a socio-
lógii. Ako veºk˘ znalec ºudskej du‰e sa zam˘‰ºal nad pôvodom
ãloveka a jeho Ïivotnou cestou. Jeho tvorba odráÏa aktuálny stav

a problémy náboÏenského Ïivota Katolíckej
cirkvi na Slovensku. Napísal desiatky publiká-
cií pomerne veºkého rozsahu. PápeÏ Ján Pavol
II. 28. júna 1991 ho ustanovil za kardinála. 

Pri príleÏitosti deväÈdesiatin J. Ch. Korca
sa ku gratulantom zaradil aj prezident Sloven-
skej republiky Ivan Ga‰paroviã. Ocenil plodn˘
Ïivot jubilanta, ktor˘ zasvätil láske k Bohu,
blíÏnym a ‰íreniu viery i pomoci t˘m, ktorí to
potrebujú. „Nikdy ste nezabudli na svoje
poslanie... Dávali ste nádej, poskytovali
útechu a neprestajne ste mali na mysli
duchovnú a národnú obrodu ná‰ho ná-
roda,“ povedal prezident Ga‰paroviã. Jubi-
lanta pri‰iel pozdraviÈ aj predseda vlády SR
Robert Fico: „Priniesol som mu list v mene
vlády Slovenskej republiky. Nech si moje

slová kaÏd˘ vykladá ako chce, otec kardinál je slovenská
legenda. Veºmi citlivo vníma dianie v na‰ej spoloãnosti, má
veºmi vysoko nastaven˘ cit pre spravodlivosÈ, je to ãlovek,
ktor˘ vie veºmi správne pomenovaÈ veci.“

Kardinál Korec poãas svojho Ïivota  dospel k poznaniu, Ïe zá-
kladnou príãinou nedostatku  uceleného historického vedomia
slovenského národa je  absencia spoloãnej historickej skúsenosti
vlastnej celému národu. Národ s ucelen˘m historick˘m vedomím
vníma svoje víÈazstva a poráÏky, svoje pokorenia a pády, úspechy
a triumfy rovnak˘m, zhodn˘m spôsobom. Viac-menej zhodne vy-
znáva rovnaké mravné kritériá, podºa nich hodnotí konanie osob-
ností - aktérov dejín. Národ v‰ak najviac spája spoloãné úsilie
a boj za kladné hodnoty, ako je ºudská dôstojnosÈ, sloboda
a spravodlivosÈ, ale aj boj za materiálne hodnoty môÏe národ
v˘znamne stmeliÈ. Jedn˘m z najv˘znamnej‰ích impulzov pre ná-
rodnú jednotu a historické vedomie je boj o vlastn˘ ‰tát, ktor˘
hoci nie je najvy‰‰ou hodnotou a nie je nevyhnutn˘m predpokla-
dom existencie národa, predsa vytvára najvhodnej‰í rámec pre
jeho existenciu a rozvoj. 

Spolu s mnoh˘mi voláme k Bohu: Postav nám tohto verného
syna Svätej cirkvi a veºkého Slováka ãoskoro na oltár. Veríme, Ïe
uÏ teraz z v˘‰in neba nám jeho pomoc a príhovor pomáhajú. 

Peter Mulík

V ZRKADLE ČASU
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Kardinál Korec bol stelesnením slovenského katolicizmu 20. storočia

Povojnová kalvária kňaza 



Pod Spi‰sk˘m hradom sa rozpres-
tiera obec Bijacovce. V minulosti bola
známou poºnohospodárskou ‰kolou,
i ºuìmi pevn˘ch charakterov. Pred sto
rokmi sa v tejto dedine narodil Pavol
Kalinaj. Podºa matriky 22. októbra,
podºa dokumentov zachovan˘ch s je-
ho prípadom 23. Dokonca ani jeho
meno sa nezachovalo v pôvodnom
znení, lebo rodina je zapisovaná ako
Kalinay. To v‰ak nie je podstatné, hoci
nie zanedbateºné. MnoÏstvo informá-
cií zo Ïivota obce i samotnej rodiny
Kalinajovcov sa dozvedeli úãastníci
seminára spojeného s pietnou spo-
mienkou na Pavla Kalinaja. Podujatie,
ktoré trvalo tri dni a predchádzal mu
seminár v Levoãi na Mariánskej hore,
zorganizovala predsedníãka Regionál-
nej organizácie PV ZPKO v Pre‰ove
Mária Dvorãáková. 

Jesenné rána na Mariánskej hore
poskytujú nezabudnuteºné pohºady na
Levoãu, ktorá sa celkom  stráca v hus-
tej hmle. No takmer päÈdesiatich
úãastníkov seminára rovnako zaujali
predná‰ky historika Juraja Vrábela, de-
kana levoãskej farnosti Mons. Franti‰-
ka Dlugo‰a, Patrika Dubovského, pra-
covníka Ústavu pamäti národa, ale aj
predsedu PV ZPKO Jána Liteckého ·ve-
du ãi Martina Hagaru. Napriek tomu,
Ïe väã‰ina úãastníkov seminára má
osobné skúseností s totalitn˘m reÏi-
mom, dokázali predná‰atelia zaujaÈ
ich pozornosÈ mnoÏstvom faktov, kto-
ré ani v dne‰nej dobe nie sú beÏne prí-
stupné verejnosti. Najmä predná‰ka
Jána Liteckého ·vedu o plazivej vojne

neokominterny patrila do tejto kate-
górie. (Celú nájdete na na‰ej webovej
stránke.) Mons. Dlugo‰ priblíÏil prítom-
n˘m históriu Mariánskej hory a prv˘
veãer  odslúÏil sv. om‰u za sprievodu
zboru Chorus Minor. 

Îivú  diskusiu vyvolala prítomnosÈ
pracovníka Ústavu pamäti národa
Patrika Dubovského. Prispela k tomu aj
jeho predná‰ka na tému Politickí väzni
a vyrovnávanie sa s obdobím neslo-
body. Viacerí úãastníci seminára vyslo-
vili nespokojnosÈ s postavením politic-
k˘ch väzÀov v spoloãnosti, ãestn˘
predseda organizácie Arpád Tarnóczy
napríklad  vyjadril nevôºu so statusom
politického väzÀa. Povedal, Ïe ak exi-
stovala studená vojna, jestvoval aj od-
boj proti komunizmu, ão dodnes nie je
akceptované. Je síce pravda, Ïe odpor-
covia reÏimu nebojovali so zbraÀou
v ruke, ale za svoju ãinnosÈ boli desaÈ-
roãia postihovaní. ÚPN by sa mal viac
zasadzovaÈ za spravodlivé vyhodnote-
nie úãastníkov protikomunistického
odboja.

Pokraãovanie na 6. strane
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Kalinaj obetoval život za vieru

Pred pamätnou tabuºou Pavla Kalinaja v Bijacovciach. 

Poãas predná‰ky Mons. Franti‰ka Dlugo‰a na Mariánskej hore.

Pod sochou ªudovíta ·túra v Levoãi. Foto Eva Zelenayová



Dokonãenie z 5. strany

Levoãa je úzko spojená so ‰túrov-
skou tradíciou. Po odchode z Bratislavy
do Levoãe si cestou spievali ãasÈ slo-
venskej hymny Nad Tatrou sa bl˘ska.
Druh˘ deÀ pobytu v Levoãi sa ãlenovia
PV ZPKO zúãastnili na slávnostnom ak-
te 200-stého v˘roãia narodenia ·túra
a pri jeho soche v mestskom parku

poloÏili veniec. ·tudenti pedagogickej
‰koly v dobov˘ch kost˘moch a na voze
Èahanom konsk˘m záprahom doplnili
kolorit  osláv.  V ich podaní zaznela aj
pesniãka Kopala studniãku.  Slávnost-
né príhovory odzneli pred budovou
b˘valého l˘cea. 

Mesto Levoãa je pre politick˘ch
väzÀov zvlá‰È vzácne preto, Ïe uchová-
va spomienku na tzv. Levoãskú vzbu-

ru. V roku 1949, t˘ÏdeÀ pred levoã-
skou púÈou,  veriaci zabránili odvleãe-
niu farára Jozefa Vojtasa. V tejto súvis-
losti bolo zatknut˘ch 191 ºudí a 52
odsúdili. Bol medzi nimi aj otec Márie
Dvorãákovej. Pamätná tabuºa s mena-
mi úãastníkov vzbury je umiestnená
v predsieni chrámu sv. Jakuba, kde
úãastníci seminára poloÏili kyticu
kvetov. 
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Kalinaj obetoval život za vieru

Ján Liteck˘ ·veda, Mária Dvorãáková a Ján 
Pivovarníãek. 

âlenovia PV ZPKO na sv. om‰i v kostole V‰etk˘ch svät˘ch v Bija-
covciach.

Predná‰atelia zaujali... Foto Eva Zelenayová

Zamyslenie sa Arpáda Tarnóczyho (vpravo) a Juraja
Vrábla poãas seminára v Levoãi. 

Modlitba 
za celú ľudskú spoločnosť, ktorú v Bijacovciach predniesla

Mária Dvorčáková:
Dobrotivý Bože môj, ktorý s toľkou múdrosťou spravuješ osudy

sveta, dopraj nám pokoj, aby národy a štáty sa medzi sebou
dorozumievali a podľa Tvojich zákonov spokojne plnili svoje vznešené
úlohy. Odstráň od nás každú nenávisť, aby sme videli  v každom svojho
brata, človeka stvoreného na Tvoj obraz, ako my sa pokladáme za ľudí
odzrkadľujúcich v duši svojej Tvoju podobu. Nech panuje všade
spravodlivosť, nech Tvoja milosť osvecuje srdcia panovníkov, zákono-
darcov a verejných činiteľov, aby sa všetky sporné otázky riešili v kres-
ťanskej láske a vzájomnej žičlivosti.

Pane, Tvorca náš, založ tu na Zemi svoje kráľovstvo, aby každý
národ mal svoju primeranú samostatnosť a slobodný vývin, aby nebolo
utláčaných a biednych. Odstráň vládu čírej ziskuchtivosti a hmotárstva,
ktorá zotročuje ľudí a rodí nepokoj a nenávisť. Odstráň trúfalosť a pý-
chu,  ktoré pohŕdajú i Tvojimi zákonmi a vyhlasujú ľudskú spoločnosť
za konečný cieľ ľudského a národného života. Otvor nám oči, aby sme
videli pred sebou v každom štáte svoj jasný cieľ: Tebe slúžiť, Teba milo-
vať a v Tebe tvoriť jednu krásnu rodinu národov a spokojných štátov na
väčšiu Tvoju slávu. 

Nech je  vždy a všade pokoj Kristov v kráľovstve Kristovom. 
Amen



Pote‰il ich tieÏ odborn˘ v˘klad
v chráme, v ktorom sa nachádza
skvost diela majstra Pavla z Levoãe. 

Tretí deÀ seminára bol spojen˘
s pietnou spomienkou na Pavla Kalina-
ja. Zaãal sa sv. om‰ou v kostole V‰et-
k˘ch svät˘ch v Bijacovciach. Na orgáne
hral a spieval Juraj Vrábel, ãlen redakã-
nej rady Svedectva. 

V homílii venovanej Pavlovi Kalina-
jovi priblíÏil slúÏiaci kÀaz Juraj Adamec
jeho Ïivot a dôvod zatknutia aÏ po je-
ho muãenícku smrÈ. Spomienková
slávnosÈ pokraãovala pri pamätnej ta-
buli, za úãasti rodinn˘ch príslu‰níkov
i obyvateºov obce. Akt kladenia vencov
spestril dievãensk˘ zbor Juventus Peda-
gogika pod vedením Igora Gregu.
Odzneli príhovory venované mart˘rovi
i modlitba, ktorú predniesla Mária
Dvorãáková. 

Zaujímav˘ exkurz nielen do rodu
Kalinajovcov, ale aj do obce Bijacovce
predviedol archivár ªubomír Kaºavsk˘.
Slovensko by iste potrebovalo viac ta-
k˘chto erudovan˘ch i nad‰en˘ch archi-
várov, ktorí  by vydali svedectvo o na-
‰ej minulosti. Ba zi‰iel by sa na kaÏdej
‰kole. Premietnutím dokumentárneho
filmu Matú‰a Demka 22 hláv sa oficiál-
na ãasÈ programu skonãila. Príjemn˘m
prekvapením  podujatia bolo pozvanie
na pohostenie od starostu obce Mgr.
Jána Pivovarníãka. 

Eva Zelenayová

NA AKTUÁLNU TÉMU

7

Martin Hagara s dcérou Márie ·idovej poãas kladenia vencov pri soche ·túra v Levoãi.

Juraj Adamec po skonãení sv. om‰e prijíma gratuláciu k narodeninám od
Márie Dvorãákovej. Foto Eva Zelenayová

Išiel proti prúdu
Pavol Kalinaj pracoval na Povereníctve vnútra a bol postavený pred dilemu, či slúžiť zločineckému režimu alebo

pod vplyvom svojho svedomia ísť proti prúdu. Rozhodol sa pre druhú možnosť. Žalobu na Pavla Kalinaja podal neslávny
vrchný vojenský prokurátor Anton Rašla, ktorý bol známy svojou krutosťou a nespravodlivosťou. Za jeho čias „elity“ ko-
munistickej moci páchali tie najodpornejšie a najmasovejšie zločiny proti ľudskosti. Pavol Kalinaj bol žalovaný za ohro-
zenie republiky  a vyzvedačstvo, pretože prostredníctvom Štefana Uhrína informoval biskupa Michala Buzalku o niekto-
rých operáciách ŠtB, namierených proti kňazom a rímskokatolíckej cirkvi. Za túto činnosť bol odsúdený na trest smrti po-
vrazom. Po piatom dní vo väzení mu vyšetrovatelia bitkou polámali rebrá. Od krutých bitiek  a psychického teroru počas
vyšetrovacej väzby sa stal nevládnym. Na popravisko ho museli vyniesť. Nepomohla ani žiadosť manželky Kláry Kalina-
jovej o zmene rozsudku pre svojho manžela, ktorá sa starala o ich 16 mesačné dieťa. V roku 1990 bol Vyšším vojenským
súdom v Trenčíne rehabilitovaný a v roku 2004 mu prezident republiky udelil Rád Ľudovíta Štúra III. triedy. 

Z prejavu Juraja Vrábla  v Bijacovciach



Hoci exilová ãeskoslovenská vláda
získala formálne uznanie a v zmysle
medzi‰tátnych dohôd so Spojencami
malo byÈ âeskoslovensko obnovené
v predvojnov˘ch hraniciach (vrátane
Podkarpatskej Rusi), dohody o otázke
vzÈahu Slovákov a âechov a zloÏení
budúcej ãesko-slovenskej vlády sa ro-
dili ÈaÏko. Bene‰ so svojimi blízkymi
pricestoval na Slovensko resp. do pri-
navráten˘ch Ko‰íc 3. apríla 1945.
Z doÏívajúcej Slovenskej republiky po-
stupne sÈahovali svoje diplomatické
misie rôzne ‰táty, ktoré ju t˘m presta-
li uznávaÈ ako ‰tátny útvar. O deÀ ne-
skôr vstúpili vojská sovietskej armády
do Bratislavy. Bolo to v ãase, keì nová
vláda âeskoslovenskej republiky skla-
dala sºub do rúk prezidenta  Bene‰a.
Stará vláda podala demisiu e‰te na
území ZSSR vo vlaku, ktor˘ priviezol
delegáciu do Ko‰íc. Na svojom prvom
zasadaní 5. apríla schválila uÏ dohod-
nut˘  Ko‰ick˘ vládny program. V ten
ist˘ deÀ bol prednesen˘ aj na pôde
Slovenskej národnej rady. Vláda s 25
ãlenmi dostala názov vláda Národné-
ho frontu âechov a Slovákov. Najzá-
sadnej‰ie rozhodnutia prijaté vládnym
programom boli zákaz ãinnosti HSªS
a dokonca aj Agrárnej strany, zru‰e-
nie ãeskoslovenského obãianstva pre
etnick˘ch Nemcov a Maìarov okrem
osôb, ktoré sa podieºali na poráÏke
nepriateºa a pracovali v prospech
âeskoslovenska. Veºká ãasÈ sa veno-
vala aj zahraniãnej spolupráci âSR,
ktorá sa uÏ nemala jednostranne
orientovaÈ iba na západné veºmoci,
ale v˘raznej‰ie spolupracovaÈ so ZSSR.
Formálne sa  zakotvovalo aj právo
slovenského národa na svojbytnosÈ so
‰pecifick˘mi slovensk˘mi úradmi,
ktoré ho mali zrovnoprávÀovaÈ v rám-
ci obnovenej âSR. 

Zástupcovia  Slovenskej  národnej
rady (SNR) pricestovali do Bratislavy
11. apríla, aby pripravili podmienky
na správu ústredn˘ch úradov nachá-

dzajúcich sa v Ko‰iciach. Prepustili
‰tátnych zamestnancov maìarskej
a nemeckej národnosti a predstavite-
ºov administratívy Slovenskej republi-
ky. Sovietska armáda pokraãovala
ìalej na západ a postupne obsadzo-
vala územia ãesk˘ch krajín. âeskoslo-
venská vláda uÏ z Ko‰íc vyz˘vala oby-
vateºov t˘chto území na otvoren˘
ozbrojen˘ odpor voãi nemeck˘m oku-
pantom. Potom slávnostne pri‰la do
Bratislavy a o dva dni sa prezident
Slovenskej republiky J. Tiso vzdal
americk˘m silám v Rakúsku, ão sa ne-
oficiálne pokladá za zánik Slovenskej
republiky. Do Prahy pri‰la celá ãesko-
slovenská vláda aÏ 10. mája, odkiaº
prezident Bene‰ vládol systémom pre-
zidentsk˘ch dekrétov. Bola podpísaná
aj tzv. praÏská dohoda, ktorá vyme-
dzovala kompetencie medzi praÏskou
vládou a SNR, ktorej sa t˘m uznalo
právo zákonodarnej, v˘konnej a vlád-
nej moci na Slovensku. Ko‰icky vládny
program z 5. apríla 1945 rie‰il vzÈah
âechov a Slovákov v obnovenom ães-
koslovenskom ‰táte na princípe „rov-
n˘ s rovn˘m“. SNR bola uznaná za
nositeºku ‰tátnej moci na Slovensku
(Prvá praÏská dohoda). Potvrdili sa
právomoci slovensk˘ch orgánov. Na
Slovensku mala zákonodarnú moc
SNR a v˘konnú zbor povereníkov. Bol
to opäÈ princíp politickej autonómie
porovnateºn˘ so stavom po 6. októbri
1938 s t˘m rozdielom, Ïe nebol ukot-
ven˘ ústavn˘m spôsobom. 

Slovensk˘ politick˘ exil a Sloven-
ská liga v Amerike vidiac, Ïe stredná
a v˘chodná Európa sa dostáva pod
vplyv Sovietskeho zväzu a Slovákom
hrozí nielen postupná strata národnej
suverenity, ale Slovensku aj nastolenie
komunistickej diktatúry, si po zániku
prvej Slovenskej republiky vyt˘ãila
základn˘ programov˘ cieº - dosiahnuÈ
obnovu ‰tátnej nezávislosti Slovenskej
republiky. Vychádzali z vyhlásení
prezidenta USA F. D. Roosevelta

a britského predsedu vlády W. S.
Churchilla, ktorí zdôrazÀovali, Ïe kaÏ-
d˘ národ má právo na vlastn˘ ‰tát.  

Predseda exilovej Slovenskej ná-
rodnej rady v Lond˘ne Peter Prídavok
(1902 – 1966) napísal: „Keì teraj‰í
(dúfajme, Ïe doãasn˘) európsky chaos
pominie, Slováci sa musia do rodiny
európskych národov znova zaradiÈ
ako samostatn˘ národ. A samostatn˘
národ nikdy v histórii nejestvoval, ani
nikdy nebude jestvovaÈ bez samostat-
ného ‰tátu... âeskoslovensko musí
zmiznúÈ!“

Katolícka cirkev sa najmä ústami
svojich predstaviteºov zameriavala na
ochranu ºudsk˘ch práv, cirkevné ‰kol-
stvo a zachovanie demokratického
politického systému. UÏ poãas povsta-
nia SNR dekrétom z 9. septembra
1944 znárodnila v‰etky ‰koly na Slo-
vensku. V krajine, kde 70 percent
‰kôl bolo riaden˘ch farnosÈami a pat-
rilo cirkvám, toto rozhodnutie malo
zásadn˘ charakter a uskutoãnilo sa
skôr neÏ  v âechách. 

Prvej povojnovej slovenskej bis-
kupskej konferencii, ktorá sa konala
22. augusta 1945, predchádzal cel˘
rad proticirkevn˘ch opatrení. Povere-
níctvo vnútra rozpustilo v‰etky kato-
lícke organizácie, bolo zastavené
vydávanie katolíckej tlaãe a novín
a zastavená ãinnosÈ kresÈansk˘ch od-
borov. V ãase konania konferencie,
v období od mája do novembra 1945,
boli uväznení biskupi Ján Vojta‰‰ák
a Michal Buzalka. V pastierskom liste
prijatom na tejto konferencii sa
kon‰tatovalo, Ïe skonãenie vojny slo-
vensk˘ch katolíkov priviedlo do ob-
novenej âesko-slovenskej republiky,
ktorej vyjadrujú lojalitu a oddanosÈ,
dúfajúc,  Ïe  sa  bude  budovaÈ  ako
‰tát stojaci na základoch sociálnej
spravodlivosti, náboÏenskej slobody
a v zmysle pravej demokracie.

Peter Mulík 
autor je historik

FAKTY A POLEMIKA

8

Obnovenie Československa 
v roku 1945 a jeho dôsledky 



V predchádzajúcom ãísle Svedectva
redakcia referovala o najv˘znamnej‰om po-
znávacom podujatí v poslednom období na
pôde PV ZPKO i jeho nového vedenia, o kon-
ferencii politick˘ch väzÀoch v Smoleniciach.
Zaiste s oãakávaním si preãítame ucelené v˘-
stupy referentov v pripravovanej publikácii.

A dúfame, Ïe zborník si v‰imne aj ‰ir‰ia vedecká, kultúrna
a mediálna komunita a bude ho primerane reflektovaÈ. Hoci
treba povedaÈ, Ïe Ïiaº, nie je to u nás samozrejmosÈou ani
beÏnou praxou. 

Dejiny politického väzenstva, súden˘ch a odsúden˘ch
nevinn˘ch politick˘ch väzÀov, väzníc v Mírove, Jáchymove,
Ilave, Leopoldove, v kaÏdej etape ná‰ho v˘voja nemáme
dostatoãne zmapované. Dodnes sú skôr tabuizované, poã-
núc hoci od konca 18. storoãia kedy väznili i ve‰ali uhor-
sk˘ch jakobínov na Krvavom poli v Budíne, ktorí uÏ vtedy
chceli pretváraÈ dobovú feudálnu ‰tátnosÈ na zásadne  mo-
dernej‰iu federáciu. Jednu jej  podstatnú ãasÈ  malo samoz-
rejme  tvoriÈ územie pribliÏne dne‰ného Slovenska. Dialo sa
to  aj zásluhou slovensk˘ch intelektuálov i osobností z b˘-
valého „horného Uhorska“, o ãom uÏ dávnej‰ie vydal knihu
trnavsk˘ historik a archivár profesor ·imonãiã.  Populárnej‰ie
opísal  udalostí Martinãan Winkler a tak  vznikla prvá mono-
grafia o jednom z hlavn˘ch iniciátorov hnutia Jozefovi Haj-
nócim z Modry. IbaÏe  e‰te nevznikla o vtedy dlhoroãne
väznenom Skaliãanovi Vrchovskom a o mnoh˘ch ìal‰ích.
Ale to je iba jedna vzdialená v˘vojová etapa na‰ej spoloã-
nosti, ktorá sa  zav⁄‰ila vznikom samostatného ‰tátu  v roku
1993.  Súãasné zákonodarstvo umoÏÀuje  plné uplatnenie
v‰etk˘ch základn˘ch slobôd, poãnúc slobodou názoru,
zhromaÏìovania, tlaãe, atì. O ãom márne snívali napríklad
aj jubilejne pripomínaní ‰túrovci, ktorí ich modern˘m
programom Îiadostí slovenského národa z roku 1848
poÏadovali takmer s vy‰e storoãn˘m predstihom! 

V tom ãase v‰ak  hlavn˘ch aktérov
·túra, Hurbana a HodÏu oãakávali zatyka-
ãe kossúthovskej vlády a len tak-tak unik-
li ‰ibenici a neskonãili ako ich revoluãní
druhovia a na‰i národní hrdinovia Holuby,
·ulek a Langfeld. Koniec koncov o záve-
reãnej etape ná‰ho neslobodného a tota-
litného v˘voja spred roku 1989,  vydáva
ãasopis poãetné svedectvá a mnohí poli-
tickí väzni ich vydali aj kniÏne.  âasÈ z nich
je uvedená aj na webov˘ch stránkach pv-
zpko.sk/publikacie. Priznám sa, Ïe kedysi
som chcel niektorej redakcii ponúknuÈ se-
riál portrétov politick˘ch väzÀov, ktor˘ by
potom mohol vyjsÈ kniÏne. Na poãiatku
mali byÈ väzni, ktorí najodváÏnej‰ie pripra-
vovali na‰e autonómne vystúpenie na
európsku politickú a duchovnú scénu -
knieÏa Rastislav a arcibiskup Metod. ëalej

Vajansk˘, Hlinka, Vojta‰‰ák, Gojdiã a napokon Hanus a kar-
dinál Korec. Najmä Korcove spomienky Od barbarskej noci
by nemali ch˘baÈ v Ïiadnej domácnosti. Vy‰li v angliãtine,
nemãine, francúz‰tine, talianãine i poº‰tine, ão sa Ïiadnemu
inému ná‰mu autorovi pri jednom diele doteraz nepodarilo. 

Ale závaÏn˘ch textov máme zaiste aj viac a viaceré sú
e‰te, Ïiaº, nevydané. Obzvlá‰È ma mrzí, Ïe dodnes na Slo-
vensku nevy‰li jedni z najváÏnej‰ích pamätí o tragickej epo-
che päÈdesiatych rokov minulého storoãia od  mimoriadne-
ho básnika a esejistu, dolnozemského Rúfusa, Paºa Bohu‰a.
V „na‰ich“ väzensk˘ch temniciach strávil sedem rokov. Iba
„nevinné zlomky“ pamätí vy‰li v slovenãine e‰te v sedemde-
siatych rokoch v novosadskom ãasopise Nov˘ Ïivot. Neskôr
ich  kniÏne nedokázali vydaÈ ani Srbi. Bohu‰ sa  po odpykaní
trestu, komunistick˘m súdnictvom oznaãen˘ ako „titovec“,
musel násilne vrátiÈ do rodiska, Báãskeho Petrovca. Bol  jed-
n˘m z mnoh˘ch, ktorí tu iba poctivo ‰tudovali a pracovali.
A zrejme v úplnosti mohli jeho spomienky vyjsÈ iba srbsky,
na pokraãovanie vo veºmi kvalitne redigovanom ãasopise
Letopise matice srbskej na sklonku osemdesiatych rokov.
Popri desiatkach osudov politick˘ch väzÀov, o ktor˘ch Bohu‰
– Sabo s vynikajúcou pamäÈou spomína, uvádza jeden z elit-
nej väzenskej cely lekárov v Ilave. I‰lo o jeden z najtragickej-
‰ích osudov, s ktor˘mi sa tam stretol, o môjho str˘ka,
humanistu kukuãínovského typu, ·tefana. Autor mi pred
smrÈou prezradil, Ïe samostatnú kapitolu o tomto nevinnom
odsúdencovi, ktor˘ iba o‰etril uteãencov utekajúcich na
Západ, a ktor˘ch chytili, musel opísaÈ pod in˘m menom
a priezviskom (Michal Kºuãka), aby rodinu ·tefana reÏim
nepostihoval. Prekladu pamätí a vydania knihy sa azda
doãkám aspoÀ k niektorému budúcemu 23. augustu, ktor˘
sa stal európskym pamätn˘m dÀom solidarity s obeÈami
totalitn˘ch reÏimov, a ktor˘ sme si, Ïiaº, u nás e‰te ani
nezaãali  pripomínaÈ.  Aj keì SR je jeho signatárom.

Viliam Jablonick˘

KULTÚRA
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Zápas s deravou pamäťou



Dokonãenie z 1. strany
Vraj prepustia v‰etk˘ch dvaná-

stich tovari‰ov, len aby sa vrátil. 
A vrátil sa?
Nastúpil do BaÈovej fabriky v Bo-

‰anoch, no problémy nastali, keì sa
prejavili dôsledky hospodárskej krízy.
Peniaze nestaãili kryÈ Ïivotné náklady
rodiny, ktorá sa rozrástla o môjho
otca a jeho sestru. Star˘ otec teda
poÏiadal o zv˘‰enie platu. Odpoveì
bola: „Za bránou máme dostatek
mlad˘ch lidi“ a vyhodili ho na ulicu. 

âo urobil?
Odvtedy sa o rodinu staral sám.

Pracoval na rodinn˘ch políãkach. Môj
otec teda vyrástol v pomerne chu-
dobn˘ch pomeroch a uvedomil si, Ïe
nemieni ich akceptovaÈ ako Ïivotnú
danosÈ. Preto sa vÏdy snaÏil robiÈ veci
naplno. Bola to v podstate jeho
Ïivotná ãrta. A jedna z nich, ktorú
skutoãne robil naplno, bol futbal
a ‰túdium. IbaÏe otec mu povedal,
Ïe sa môÏe vyuãiÈ akurát tak za holi-
ãa, lebo jediné ão  má je britva.  No
on sa svojou usilovnosÈou  dostal aÏ
na Obchodnú akadémiu v Nitre. 

TakÏe sám si zvolil svoju ces-
tu?

Áno a cez prázdniny chodil na
brigády kvôli tomu, aby mal na vlak
do Nitry a z Nitry.  Skonãil Obchodnú

akadémiu a poãas prvej republiky
nastúpil na ministerstvo financií k Mi-
kulá‰ovi PruÏinskému ako úãtovn˘
elév. Odvtedy nepretrÏite pracoval na
ministerstve financií aÏ do vlády
Novotného. 

âím si pokazil úspe‰nú
kariéru?

Otca nahnevali „rozprávky“ No-
votného na Bratislavskom hrade, keì
vykladal o tom, ako Slovensko v spo-
loãnom ‰táte získalo, ako je ão do
kompetencií oveºa lep‰ie zabezpeãe-
né neÏ poãas  samostatnosti. Otec si
povedal, tak teda toto nie a dal sa

dohromady s ìal‰ími kolegami (·vi-
gar, Brandobur) a napísali list na
veºvyslanectvá víÈazn˘ch mocností.

âo obsahoval?
SÈaÏovali sa, ako je Slovensko

po‰kodené, a ako pracovníci minis-
terstva financií aj preukázali, v koº-
k˘ch oblastiach sa tak deje. 

V ktorom roku to bolo?
Bolo to v roku 1961. A zaujíma-

vé na tom bolo,  Ïe otca ako nestra-
níka nechali na tom ministerstve
vôbec  pracovaÈ. Pravdou v‰ak je, Ïe
v tom ãase bol poãet úradníkov re-
zortu po rozliãn˘ch previerkach po-
riadne zdecimovan˘. Aj otcovi  nie-
koºkokrát strkali prihlá‰ku do strany,
ale on to odmietol. Popri práci ‰tu-
doval  na vysokej ‰kole ekonomickej.
O tom nevedela ani rodina, ktorú
pozval  aÏ na promócie. Chcem po-
dotknúÈ, Ïe napriek tomu, Ïe vyrastal
v chudobn˘ch pomeroch a v 20.-30.
rokoch 20. storoãia  bolo veºmi ºahké
skæznuÈ do nejakého  komunistického
myslenia, zachoval si zdrav˘ rozum.
Iste aj vìaka  vplyvu rodiny. 

List ak˘ napísali o situácii na
Slovensku iste nezostal bez po-
v‰imnutia ·tátnej bezpeãnosti?

No samozrejme. ·tátna bezpeã-
nosÈ  ich podºa  listov a informácií
obsiahnut˘ch v nich veºmi r˘chlo
identifikovala. TakÏe ich zaistila
a podrobila podrobnému v˘sluchu.
Vy‰etrovacia väzba trvala osem me-
siacov. KeìÏe som sa narodil ‰esÈ ro-
kov po t˘chto udalostiach viem
o nich z otcovho rozprávania. 

Na koºko bol otec odsúden˘?
V‰etci dostali po  15 mesiacov,

aj to len vìaka tomu, Ïe i‰lo o roky
62-63, nie o roky päÈdesiate. No
a po návrate nemohol nájsÈ nikde
prácu. Paradoxne ho na âiernej Vo-
de prich˘lil b˘val˘ partizán  a povedal
mu, Jozef, tu má‰ stôl a pracuj. Vte-
dy zakladali chov hydiny v Topoºãa-
noch, kam si ho  neskôr  odtiaº vyÏia-
dali. Tam zaloÏili podnik, ktor˘ dnes,
po privatizácii, nesie názov HYZA.
Funguje doteraz. 

Otec neskôr nemal problémy
s reÏimom?

NÁŠ ROZHOVOR
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Chudoba z nás nespravila komunistov

Jozef Smatana Foto archív rodiny

Smatanovci krstili. Vºavo rodiãia Gabriela Smatanu. Foto archív rodiny



Zrejme videli, Ïe to má v hlave
naozaj naloÏené, tak sa stal ekono-
mick˘m vedúcim  podniku a po roku
1968  bol aj rehabilitovan˘. Dokonca
dostal ponuku z ministerstva financií,
ktoré si ho vyÏiadalo späÈ. Ale otec
sa vyhovoril, Ïe si uÏ zaloÏil rodinu.
No nakoniec ho predsa len pre-
hovorili a to bol dôvod preão sme sa
presÈahovali do Bratislavy. 

Komunistick˘ reÏim v‰ak po-
kraãoval aj po roku 1968. Ako sa
Ïilo rodine v tomto období?

Zaujímavé na  otcovom  pôsobe-
ní na ministerstve bolo, Ïe vzhºadom
k tomu, Ïe ovládal slovenskú otázku
veºmi dobre, tak pri plánovaní
rozpoãtu si ho minister ãasto  bral so
sebou do Prahy, ako oponenta pre
âechov. V tom ãase zaviedli mnohé
opatrenia na pozdvihnutie najmä
poºnohospodárstva a potravinárske-
ho priemyslu na Slovensku. 

Otec nikdy nesympatizoval
s komunistami?

Nie, povaÏoval ich za extrémi-
stov. Raz spomínal situáciu, keì po-
ãas povstania pri‰li dedinskí partizáni
a chceli ho zverbovaÈ do tej svojej
bandy. Povedal im, Ïe keì vstúpia do
domu, zastrelí  ich. Tak sa pobrali
a odi‰li preã. On s nimi nechcel maÈ
niã spoloãné. Tvrdil, Ïe s vagabunda-
mi a vrahmi on nebude sedávaÈ za
jedn˘m stolom. 

âo  vám  najviac  utkvelo
v pamäti v súvislosti s otcov˘m
zatknutím?

Bolo to v polovici 70. rokov mi-
nulého storoãia. Bol som malé dieÈa,
keì sa otvorili dvere a otec pri‰iel do-
mov z Najvy‰‰ieho súdu v Prahe. Ma-
me povedal, vyhrali sme. A odrazu
obrovská radosÈ zaplavila na‰u rodi-
nu. Dosiahol totiÏ, Ïe v rozsudku NS
sa kon‰tatovalo, Ïe bol poru‰en˘ zá-
kon v neprospech odsúden˘ch.  âiÏe
uÏ nemohli voãi nemu zaãínaÈ Ïiadne
konania kvôli tomu, ão sa stalo. Ale
napriek tomu koncom 80.  rokov ho
e‰te raz predvolali na ·tátnu bezpeã-
nosÈ a znova ho vy‰etrovali. Preto,
Ïe chceli uloÏiÈ jeho spis. âiÏe napri-
ek tomu, Ïe existoval  tak˘to rozsu-
dok, oni to stále drÏali ako Ïivú vec.

Otec bol prenasledovan˘ pre-
to, Ïe mal vlastn˘ názor a odmie-
tal propagandistické reãi Prahy
o tom, ako by mali byÈ Slováci
vìaãní âechom  za svoju Ïivotnú
úroveÀ?

Tak to bolo. Dokonca napísal
z väzenia  sestre básniãku, v ktorej
oslavoval 14. marec. To v‰etci zdúp-
neli,  ako sa mu to podarilo. To bol
uÏ vrchol odvahy, z väzenia napísaÈ
ãosi také.

Vravíte, Ïe otec mal priame
postoje.  Ako ste to vy vnímali?
Ako dnes vnímate svojho otca,
jeho konanie a zm˘‰ºanie?

Keì bola  v móde Charta 77, tak
jeden z prv˘ch postrehov, ktor˘ som
si zapamätal bol, Ïe otec o nich

nikdy nepovedal pekné slovo.  Ale
jasne hovoril, Ïe to sú sami hoch‰-
tapleri a je dosÈ moÏné, Ïe sú pripra-
vovaní. Lebo vraj toto by si nemohli
dovoliÈ iba tak.

Spomínali ste, Ïe otecko sa
po roku 1989 zaãal  realizovaÈ
v organizácii politick˘ch väzÀov.
A predt˘m?

Dovtedy sme doma veºmi ãasto
rozpisovali listy vtedaj‰ieho tajne
vysväteného biskupa Jána Korca
a rozná‰ali sme ich na rozliãné mies-
ta. Vrátane kÀazského seminára.
A v tom ãase sa  odohrala  zvlá‰tna
vec. Televízia vysielala ‰esÈdielny, no,
povedzme, Ïe dokument KríÏ v osíd-
lach moci. To bola hlúposÈ na hlú-
posÈ. Napriek tomu som sa nevedel
s t˘m filmom vyrovnaÈ. I‰iel som na
spoveì a zveril som sa svojmu spo-
vedníkovi. Bol to páter Vojtech u ka-
pucínov. A slová pátra Vojtecha si
budem pamätaÈ na cel˘ Ïivot. Ako
bol ku mne naklonen˘ vystrel sa
a povedal, toto si mlad˘ muÏ
pamätajte. Jozef Tiso bol svät˘ ãlo-
vek. Ja to viem, ja som ho spovedá-
val. A odvtedy bolo pre mÀa v pod-
state v‰etko jasné. Nepotreboval som
nikoho, aby mi nieão vysvetºoval. 

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Vºavo otec Gabriela Smatanu s ro-
diãmi.

Zºava otec Jozef a star˘ otec Ján
Smatanovci.

Jozef Smatana s matkou.

Mal˘ Gabriel Smatana (vpravo) so
starou mamou a sestrou.



Od hromadného úteku
desiatich väzÀov z koncen-
traãného tábora Nikolaj uply-
nulo 6. novembra 2015 ‰esÈ-
desiat rokov. Bol oznaãen˘
ako politická akcia pred
Îenevskou konferenciou
o poru‰ovaní ºudsk˘ch práv
i v âSR. 

Tábor Nikolaj sa nachádzal sever-
ne od Jáchymova. Mal povesÈ jedného
z najtvrd‰ích a prischol mu prívlastok
ãeská Sibír. V zime nebolo zriedkavos-
Èou, Ïe baráky zasypal sneh do v˘‰ky
1,5 aÏ 2 metre a prístupové cesty vyze-
rali ako zákopy. Teplota klesala aÏ na
mínus dvadsaÈ stupÀov Celzia. Pre
na‰ich ochrancov obleãen˘ch do koÏu-
chov, baraníc, tepl˘ch rukavíc a obu-
t˘ch do tepl˘ch ãiÏiem to bola pohoda,
ale pre nás, muklov (muÏov urãen˘ch
na likvidáciu), uÏ na‰e obleãenie bolo
‰ialen˘m trestom za vlastizradu. Ab-
solvovaÈ nástupy na „apel placi“
v chatrnom obleãení bez zimákov, bez
baraníc len v gumákoch a gumen˘ch
fárakoch preÏil málokto v zdraví. V no-
ci sa v barákoch nesmelo kúriÈ,
o 20.00 hod. uÏ museli byÈ kachle stu-
dené. Na deÀ bol prídel jedno vedro
uhlia a drevo sa vôbec nesmelo priná-
‰aÈ z bane do tábora.

Prišli aj hokejisti
V tábore Nikolaj boli koncentro-

vaní najmä odsúdení za proti‰tátnu
ãinnosÈ na desaÈ aÏ dvadsaÈpäÈ rokov
väzenia. Doplnili nás ãasÈou ná-
rodného hokejového muÏstva Václav
RoziÀák a spol. s trestami nad desaÈ
rokov. 

Z tábora Nikolaj boli väzni denne
eskortovaní pe‰o na dva kilometre
vzdialenú ‰achtu Eduard. Zoradili nás
do päÈstupov.  Na rozkaz „DoraziÈ na
seba, chytiÈ predného okolo pása“
sme sa presúvali  natlaãení ako sardin-
ky. Samozrejme e‰te zviazaní oceºo-
v˘m lanom ako snop obilia ãi otiepka
dreva. Najhor‰ie to bolo v zime. Natla-
ãiÈ sa na seba v zamrznut˘ch gu-

mov˘ch fárakoch a na povel „Pocho-
dóm chod!“ bolo treba naraz vykroãiÈ.
Lebo masa tristo aÏ päÈsto muÏov je
sila. Poºahky by t˘ch vpredu alebo vza-
du prerezalo oceºové lano. Presúvali
sme sa tri metre vysok˘m  koridorom
vytvoren˘m z ostnatého drôtu. Vpre-
du, po stranách i vzadu nás sprevádza-
li samopalníci s vlãiakmi, zrejme preto,
aby nám nikto neublíÏil...

Partia „tunelárov“
V lete roku 1955 vznikla  ilegálna

banícka partia „tunelárov“, ktorá plá-
novala útek. Termín stanovili na sep-
tember, kedy je vhodné poãasie a tieÏ
moÏnosÈ nájsÈ obÏivu - ovocie, zeleni-
nu a pod. IbaÏe v tomto období sa
búrili väzni, organizovali  protestné
hladovky proti pomerom, takÏe väz-
Àov presúvali z tábora do tábora a t˘m
bola zostava „tunelárov“ naru‰ená.
Museli ju doplniÈ a t˘mto spôsobom
som sa aj ja dostal do partie. Keì som
sa stal súãasÈou „tunelárov“ mali uÏ za
sebou pribliÏne 6 m zaãatého diela.
Tunel sme kopali v baráku pod stolár-
skou dielÀou smerom do oploteného
areálu kasární stráÏcov, nie do lesa.
Tunel mal byÈ dlh˘ 15 aÏ 17 metrov
a musel vyústiÈ v tieni dreveného plo-
ta. VyÈaÏen˘ materiál sme ukladali na
povalu nad dielÀou. 

Pribudli kabáty
Opisované skutoãnosti po úteku

mám z knihy Jak se chodí v Lanû,
ktorej autorom je Oldfiich Klobas zo
Slavkova pri Brne. V ãase ná‰ho úteku
b˘val v baráku 1 a odsedel si vy‰e 10
rokov. Zvlá‰tne bolo, Ïe po úteku oby-
vateºov tábora nepostihol kolektívny
trest, ako vÏdy. Do tábora pri‰iel  nov˘
náãelník Jaroslav Slánsky -  koncent-
raãník. Koncom roku 1955 obohatilo
ministerstvo vnútra garderóbu väzÀov
o dlh˘ halinov˘ kaftan s pod‰ívkou.
Kabáty boli jedinou zmenou v obleãení
poãas celého obdobia muklovskej
existencie. V jáchymovsk˘ch podmien-
kach sa stali uÏitoãn˘mi pri dlh˘ch
apeloch a tieÏ k vylep‰eniu vreca na

spanie. Na barákoch uÏ bolo aj teplo,
neboli filcunky a mohlo sa doná‰aÈ
drevo z bane na kúrenie barákov. Tak-
tieÏ náv‰tevy boli ãastej‰ie, nie za tri aÏ
päÈ rokov. 

Sto na jedného
Operácie honby na desaÈ utekajú-

cich väzÀov sa zúãastnilo 957 príslu‰ní-
kov. Trvala od 7. do 11. novembra
a poãas nej boli Adolf Ru‰ postrelen˘
do ruky, Anton Tomík a Ján Kupãok
do nohy.  Kupãok  bol 19. novembra
1955 zatknut˘. V súãasnosti má 92 ro-
kov a Ïije v ústave v zlom zdravotnom
stave. Z tábora utekali: Adolf Ru‰
z Tfiinca, Viliam Gápel z RohoÏnice,
Anton Tomík zo Skalice, Ján Kupãok
z Jablunkova, Otto Drozd z LuÏnice,
Ignác Hazucha z Dobrej Vody, Miro-
slav Dostál z Mifietína, Václav Ratajsk˘
z Bratislavy, Arpád Trója z Kráºovského
Chlmca a Franti‰ek Mere‰ z Malaciek.
Ru‰ a Drozd boli príslu‰níkmi vládneho
vojska v Taliansku odkiaº sa vrátili
domov v uniformách americkej ar-
mády. Hatucha a Kupãok  patrili
k „v˘chodniarom“. 

V minulosti útek z uránov˘ch baní
sa  hodnotil ako velezrada. To pre
prípad úteku na západ a pre moÏné
prezradenie ÈaÏby uránu. PovaÏovalo
sa to za ‰pionáÏ s trestom odÀatia
slobody na desaÈ aÏ dvadsaÈpäÈ rokov.
Útek samotn˘ bol kvalifikovan˘ ako
marenie úradného rozhodnutia a tres-
ty sa pohybovali od jeden a pol roka
do troch rokov. 

Anton Tomík

P.S.
Z úradného hlásenia vypl˘va, Ïe

bojov˘ poplach bol vyhlásen˘ 7. no-
vembra 1955 o 6.45 hod. a zúãastnilo
sa ho 957 príslu‰níkov väzenskej stráÏe
a ich v˘zbroj pozostávala zo 70 kusov
ºahk˘ch guºometov, 270 kusov samo-
palov, 85 pi‰tolí a 532 pu‰iek. Zálohy
rátali 235 muÏov.

Na strane 16 uverejÀujeme
plán objektu tábora Nikolaj a vy-
znaãenú únikovú trasu.

SPOMIENKY
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Uplynulo 60 rokov od hromadného úteku z tábora Nikolaj

Tunelári z Jáchymova



Tibor Benkoviã sa narodil 6. sep-
tembra 1920 v Nitrianskej Strede ako
najstar‰í syn do  mlynárskej rodiny. Je-
ho Ïivotn˘ príbeh nás zaujíma, lebo je
spojen˘ s poãiatkom katakliziem, v kto-
r˘ch sme sa tak dlho topili. Mladí sa
nep˘tajú, pretoÏe o tom nikdy nepoãu-
li. A nepoãuli preto, lebo predstavitelia
reÏimu kategóriu komunistick˘ch zloãi-
nov jednoducho zametali pod koberec,
aby sa na ne ãím skôr zabudlo. Zo
zloãincov  robili hrdinov a z ich obetí
zloãincov.

Príbeh mladého Slováka Benkoviãa
je v˘reãn˘. A nebol jedin˘. Vedelo sa,
Ïe ho poãas vy‰etrovania brutálne mu-
ãili,  aj kto to urobil. A napokon sa ve-
delo aj o tom, Ïe v záujme zachovania
dobrej povesti vládnúcich samozvan-
cov, ktorí sa podujali hraÈ sa na stráÏ-
cov poriadku, sa urobilo v‰etko, aby sa
záleÏitosÈ ututlala. Zdanlivo sa im to
podarilo. 

Koncom novembra 1945 boli do
Topoºãian vyslaní pracovníci VI. odboru
Povereníctva vnútra, aby vy‰etrili, ão je
pravdy na udaní, Ïe tam pôsobí proti‰-
tátna organizácia  a „sa aj ozbrojuje“.
Na akcii sa zúãastnila elita bratislav-
sk˘ch e‰tebákov, ktorí urobili záÈah
proti skupine, ktorú viedol Dr. ·tefan
Chalmovsk˘. Potrebovali veºk˘ úspech,
tak si ho urobili. 

Benkoviã zastával vyhranené od-
mietavé stanovisko voãi komunizmu
a okrem toho prejavoval pochybnosti
o veºkosti partizánskych zásluh.  Niekoº-
ko nájden˘ch patrónov staãilo na to,
aby ho obÏalovali z drÏania zbraní
a zatkli. âi tie náboje skutoãne mal
alebo mu boli podhodené, to dnes uÏ
nikto nevy‰etrí. Na to, aby sa priznal, tu
boli bezpeãnostné orgány. 

Benkoviã prechovával v˘tlaãok ile-
gálne vydávaného Slováka. Ale jeho
zatknutie bolo oficiálne odôvodnené
„drÏbou munície“ a o existencii ilegál-
nej tlaãe sa mlãalo. Tibora Benkoviãa
vy‰etrovali dvaja poruãíci NB a to Karol
Baro‰ a Ján Sodoma. Vy‰etrovanie sa
konalo na stanici Národnej bezpeãnosti
v Topoºãanoch. Pretiahlo sa do neskorej
noci a od istej chvíle s Benkoviãom zo-
stal v miestnosti iba poruãík Baro‰. Na
druh˘ deÀ ráno leÏal na dláÏke m⁄tvy.
Mal ÈaÏké poranenie hlavy a chrbáta,
ão nasvedãovalo, Ïe pri vy‰etrovaní sa
uplatnili nedovolené spôsoby nátlaku
a násilia. 

Poruãík Baro‰ ráno m⁄tvolu naloÏil
na nákladné auto medzi ostatn˘ch zai-
sten˘ch. V‰etk˘ch zatknut˘ch zaviezli
do Nitry, kde sa pokraãovalo vo vy‰et-
rovaní. M⁄tvolu Benkoviãa chceli odo-
vzdaÈ do ‰tátnej nemocnice, kde ju
v‰ak neprijali. 

Poruãík Baro‰ príhodu náhlej smrti
hlásil prednostovi VI. odboru Povere-
níctva vnútra. Ten pohotovo vyslal do
Nitry dr. Oravana, lekára oblastného
veliteºstva NB v Bratislave, aby vykonal
pitvu. To v‰ak nezodpovedalo  pred-
pisom, pretoÏe pitvu mal vykonaÈ
miestny ‰tátny lekár a to uÏ v Topoºãa-
noch. Neobstojí ani  v˘hovorka, Ïe smrÈ
nastala aÏ poãas prevozu do Nitry, pre-
to, Ïe v takom prípade  sa pitva mala
staÈ záleÏitosÈou nitrianskeho ‰tátneho
lekára. 

Tibora Benkoviãa po pitve pocho-
vali na cintoríne v Nitre a to bez upove-
domenia príbuzenstva a bez vedomia
súdu. Ten  mal objasniÈ okolností úmr-
tia a aÏ potom m⁄tvolu uvoºniÈ, aby
mohla byÈ pochovaná, ão sa nestalo. Po
jeho smrti údajne bolo jeho telo zahra-
bané na cintoríne v Nitre, kde ho jeho
rodiãia na‰li potom, keì ich o tom
upovedomil hrobár. ·tátne orgány im
odovzdali ãiÏmy,  ale  koÏen˘ kabát
vy‰etrovatelia rodiãom nevrátili a ani
neoznámili, Ïe ich syn je m⁄tvy. 

PoloÏením venca a zapálením
svieãok na jeho hrobe si regionálna or-
ganizácia a poboãka PV ZPKO v Topoº-
ãanoch uctili pamiatku 70. v˘roãia tejto
hroznej tragédie so Ïelaním, aby sa uÏ
nikdy nezopakovala.

Mirko TuchyÀa

ZAZNAMENALI SME
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� V sobotu 31. októbra sa predseda PV ZPKO Ján Liteck˘
·veda zúãastnil na pohrebe kardinála Jána Chryzostoma Korca
v Katedrále svätého Emeráma v Nitre. KeìÏe Kardinál Korec bol
na‰ím ãlenom a predplatiteºom Svedectva od samého zaãiatku, pred-
seda PV ZPKO bol aj medzi pozvan˘mi úãastníkmi slávnostnej svätej
om‰e. Dôstojn˘ veniec v mene v‰etk˘ch na‰ich ãlenov zaobstarala
predsedníãka regionálnej organizácie v Nitre  AlÏbeta Loudová.

� Ako sme informovali v minulom ãísle Svedectva, predse-
da PV ZPKO sa zúãastnil rokovania  Mestského zastupiteºstva
v Bratislave o poskytovaní zliav pre politick˘ch väzÀov. O v˘-
sledku  informoval na‰u organizáciu vedúci oddelenia ekonomiky do-
pravy Ing. Peter Války. Z listu vyberáme: „V septembri 2015 schválili
zastupiteºstvá Hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samos-
právneho kraja bonusovú zºavu pre protikomunistick˘ch odbojárov
a politick˘ch väzÀov s trval˘m pobytom v rámci Bratislavského kraja
na prepravu v rámci zón 100+101 (mesto Bratislava) Integrovaného
dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). V cenníku, v kto-
rom sú tieto zºavy a spôsob preukazovania ich nároku popísané sa

uvádza, Ïe okrem Ústavu pamäti národa budú akceptované aj preu-
kazy vydané va‰imi organizáciami. Nakoºko z va‰ich stanov vypl˘va, Ïe
ãlenom sa môÏu staÈ aj iné osoby, neÏ len osoba, ktorej sa „neprá-
vosti“ priamo dotkli, malo by byÈ z preukazu jednoznaãne zrejmé, Ïe
ide o takúto osobu. Nárok na zºavu (na rozdiel od súãasnosti) nemajú
tieÏ rodinní príslu‰níci tak˘chto osôb. KeìÏe nové podmienky zaãnú
platiÈ od 1.11.2015 (súãasné bezplatné cestovanie skonãí 8.11.2015),
budú maÈ va‰i ãlenovia oprávnení na vyuÏitie zºavy len 5 pracovn˘ch
dní, aby boli vybavení podºa nov˘ch podmienok,  podºa ktor˘ch: 

☛ nárok na zºavu majú úãastníci protikomunistického odboja
a politickí  väzni s trval˘m pobytom v Bratislavskom kraji,

☛ zºava je stanovená ako 90 % z ceny základného predplatné-
ho cestovného lístka (PCL) pre zóny 100+101,

☛ cestujúci si sám môÏe zvoliÈ ãasovú platnosÈ PCL 7 / 30 / 90 /
365 dní,

☛ cestujúci s tak˘mto PCL môÏe po Bratislave cestovaÈ linkami
Dopravného podniku Bratislava, Slovak Lines a osobn˘mi a REX
vlakmi ZSSK. 

AKTIVITY PREDSEDNÍCTA PV ZPKO

Spomienka na Benkoviča



Spomienka v Žiline
Regionálna rada PV ZPKO v Îiline sa konala 14. septembra. Po jej skonãení

sa uskutoãnila pietna spomienka pri Pamätníku obetiam komunizmu na Nám.
obetí komunizmu. Pamätník v Îiline bol odhalen˘ v DeÀ Sedembolestnej Panny
Márie v roku 1998. Odvtedy si politickí väzni kaÏdoroãne pripomínajú tento
sviatok. Regionálni funkcionári si poloÏením venca a modlitbou  uctili pamiatku
popraven˘ch a umuãen˘ch politick˘ch väzÀov. Spomínali aj na t˘ch väzÀov ko-
munistického reÏimu, ktorí sa tohtoroãného pietneho aktu nedoÏili. Pri okrúh-
lych v˘roãiach sa pietnej spomienky zúãastÀujú funkcionári a ãlenovia PV ZPKO
z celého Slovenska. Podºa Anny Fodorovej v ostatn˘ch rokoch pozorujú, Ïe pri
pamätníku sú poloÏené kytice a horiace svieãky od neznámych obyvateºov
Îiliny. Ba nájdu sa aj fotografie, zrejme od rodín obetí komunizmu. Pamätníky
sa teda stávajú miestom, kde oÏíva slovenská história. (af)

Pod ilavským
múrom

Poboãka PV ZPKO v Ilave - Po-
vaÏskej Bystrici, v spolupráci s poboã-
kou v Trenãíne usporiadali 6. októbra
pietnu spomienku na trpiacich v ilav-
skej väznici. Spomienka sa uskutoã-
nila pri pamätn˘ch tabuliach umiest-
nen˘ch na múre ilavskej väznice.
Okrem politick˘ch väzÀov z Ilavy
a Trenãína sa na pietnom akte
zúãastnili zástupca primátora Ilavy
Anton Bajzík a Anna Riecka, ktorá
predniesla pôsobivú báseÀ od politic-
kého väzÀa Pavla BrodÀanského
ËaÏk˘ kríÏ. KeìÏe uplynulo desaÈ ro-
kov od odhalenia pamätnej tabule
biskupovi Jánovi Vojta‰‰ákovi, krátky
prejav, ktor˘ predniesla predsedníã-
ka miestnej poboãky Hedviga Slivko-
vá, bol venovan˘ najmä spomienke
na tohto mart˘ra za vieru, slobodu
a pravdu. Spomienkové stretnutie
ukonãili modlitbou za zomrel˘ch
politick˘ch väzÀov. (hs)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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� 2. novembra 1938 sa v zámku
Belvedere  vo Viedni zi‰li zahraniãní mi-
nistri Nemeckej rí‰e a Talianskeho krá-
ºovstva Joachim von Ribbentrop a Ga-
leazzo Ciano a podpísali dohodu, kto-
rou „rie‰ili“ maìarsko-slovensk˘ spor
o pohraniãné územia. Senec, Galanta,
Nové Zámky, Levice, Komárno, Luãe-
nec, Rimavská Sobota, RoÏÀava a Ko‰i-
ce s okolím sa dostali pod zvrchova-
nosÈ Maìarska. Ich slovenskí obyvatelia
boli vystavení diskriminácii, odnárod-
Àovaniu, ba v niektor˘ch prípadoch aj
brutálnemu prenasledovaniu.

� 6. novembra 1887 odviezli zo
Îiliny  ìal‰ích 192 katolíckych sloven-
sk˘ch detí proti vôli ich rodiãov na Dol-
nú zem, aby sa z nich stali Maìari
a kalvíni. Aj v nasledujúcom roku e‰te
odviezli 86 detí, medzi  nimi aj 12 aÏ
15 roãné dievãatá.

� 15. novembra 1948 zákonom
ã. 248/1948 boli zriadené tábory núte-
n˘ch prác (TNP) pre triednych nepriate-
ºov a nepriateºov ºudovodemokratické-
ho ‰tátneho zriadenia. 

� 16. novembra 1999 minister
spravodlivosti Ján âarnogursk˘ ozná-
mil, Ïe v rámci svojho ministerstva
vytvorí oddelenie pre dokumentáciu
zloãinov komunizmu.

� 16. novembra 1989 sa v Brati-
slave konala ‰tudentská demon‰trácia.

� 17. novembra 1989 komunis-
tická polícia brutálne zasiahla proti
demon‰trujúcim ‰tudentom v Prahe. 

� 19. novembra 1989 sa v Brati-
slave organizovalo hnutie VerejnosÈ
proti násiliu.

� 20. novembra 1959 vo väzení
v Brne zomrel posledn˘ ministersk˘
predseda vlády SR Dr. ·tefan Tiso
(1897 – 1959). Jeho smrÈ oznámili
manÏelke  aÏ mesiac po tom, ão „byl
spopolnûn a popel rozpt˘len“.

� 25. novembra 1992 Federálne
zhromaÏdenie âSFR schválilo ústavn˘
zákon o zániku âeskej a Slovenskej fe-
deratívnej republiky uplynutím dÀa 31.
decembra 1992. Zákon vyhlásil za ná-
stupnícke ‰táty âSFR âeskú republiku
a Slovenskú republiku. Obidvom ná-
stupníckym ‰tátom tento ústavn˘
zákon zakazoval pouÏívaÈ ‰tátne sym-
boly âeskej a Slovenskej federatívnej
republiky.

� 30. novembra 1989 Parlament
v Prahe pod tlakom verejnosti zru‰il
ãlánok 4 Ústavy âSSR o vedúcej úlohe
KSâ v ‰táte a v spoloãnosti. Zru‰il aj
ãlánok 16, ktor˘ uzákoÀoval marxiz-
mus-leninizmus ako základn˘ princíp
v˘chovy a vzdelávania.

� V novembri 1948 odi‰li Zo Slo-
venska do Viedne  niekoºkí ãlenovia
Slovenskej tajnej ochrany, ktorí sa do-
hodli zaloÏiÈ hnutie nenásilnej spolo-
ãenskej sebaobrany proti boº‰evizmu
a za obnovu slovenskej samostatnosti.
Tak vznikla my‰lienka Bielych légií. Ich
zakladateºmi boli Albert Púãik, Jozef Vi-
cen, Anton Tunega a Dr. Jozef Mikula.

STALO SAĎakujeme 
a spomíname

V dÀoch 21. - 23. októbra sme
sa zúãastnili podujatia, ktoré zabez-
peãila Mária Dvorãáková. B˘vali sme
na Mariánskej hore v Levoãi a silu
nám dodali aj dve sv. om‰e v
Bazilike Nav‰tívenia Panny Márie na
Mariánskej hore. Predná‰ky boli
veºmi zaujímavé a dozvedeli sme sa
zasa viac o histórii Slovenska. Tretí
deÀ sme si pripomenuli 100. v˘roãie
narodenia Pavla Kalinaja v Bijacov-
ciach, kde sa uskutoãnila  pietna
spomienka na tohto politického väz-
Àa. V kostole V‰etk˘ch svät˘ch sa
konala za neho sv. om‰a. TieÏ má-
me pekné záÏitky z osláv 200. v˘ro-
ãia narodenia ná‰ho národovca ªu-
dovíta ·túra, ktoré sme absolvovali
v Levoãi. Srdeãne ìakujeme za
bohat˘ a krásny program ná‰ho
stretnutia. Bodaj by ich bolo i do bu-
dúcna viac. Margita Zimanová

� 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 13.00 hod.
UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky
nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO. (r)



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

45 rokov
Bene‰ová Ingrid, Nitra 9.11.1970

50 rokov
Benczová Zuzana, Ing. RuÏomberok

8.11.1965
60 rokov

·aligová Anna, Trnava 11.11.1955
Nemãíková Monika, Humenné

3.11.1955
Martinãek Alojz, Senica 28.11.1955

65 rokov
Melek Anton, Ing., Îilina 27.11.1950

70 rokov
Stach Franti‰ek, Senica 10.11.1945

75 rokov
âeremugová Irena, Levoãa 26.11.1940

82 rokov
Javorská Anna, Banská Bystrica

28.11.1933
84 rokov

Pribi‰ Karol, Borsk˘ Sv. Jur 14.11.1931

85 rokov
Olerínyová Oºga, Doln˘ Kubín

1.11.1930
86 rokov

Ne‰trák Felix, Sereì 19.11.1929
Burian Viliam, Nitra-Kr‰ãkany

27.11.1929
87 rokov

Brichta Ján, Ing., Bratislava 8.11.1928
Patka Ján, Sekule 17.11.1928

88 rokov
Hlúbiková Franti‰ka, Bratislava

6.11.1927
89 rokov

Stanãík Jozef, Brezno 8.11.1926
90 rokov

Adalbert Mi‰eje, USA 5.11.1925
Homolová Mária, Topolãianky

22.11.1925
91 rokov

Ga‰par Ján, Banská Bystrica
16.11.1924

102 rokov
Korecová Mária, Nitra 14.11.1913

Jubilantom 
srdeãne blahoÏeláme

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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PRIPOMÍNAME SI

PRISPELI NA ČINNOSŤ

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizan-

ti, priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo
zápasí s ne‰tandardnou situáciou, keì pri-
pravuje plány svojej ãinnosti bez krytia
finanãn˘mi prostriedkami. Nedostatok pe-
Àazí  nás núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou
o pomoc. Vydávanie  Svedectva nie je ìalej
moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov ‰tátnej
dotácie, preto sa obraciame na Vás s pros-
bou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí potenciál-
nych sponzorov  ná‰ho ãasopisu. Ak nebu-
de vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj
prezentácie vlastného jestvovania. Azda
neprajníci  by sa tomu aj pote‰ili. Veríme
v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj
naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. 

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

Darcom úprimne ìakujeme. 

Vedenie PV ZPKO 
a ãasopisu Svedectvo

✞ Vo veku 91 rokov, 24. októb-
ra 2015, zomrel dlhoroãn˘ ãlen PV
ZPKO kardinál Ján Chryzostom
Korec. Posledná rozlúãka sa konala
31. októbra 2015 v Katedrále sv.
Emerama  v Nitre.

ROZLÚČILI SME SA

Neprehliadnite
Pre potreby sekretariátu PV ZPKO
hºadáme Svedectvo roãník 2009, 

prípadne jeho jednotlivé ãísla. Ak má
niekto zvy‰né ãísla Svedectva z roku

2009 ozvite sa, alebo po‰lite 
na adresu redakcie. Telefón: 

02-5263 8156, adresa redakcie: 
811 06 Bratislava, Obchodná 52.

Holecová Terézia, ·enkvice 20 EUR
BrÀák Peter, JUDr , Bratrislava 50 EUR
ªuba Miroslav, Leopoldov 10 EUR
Tarnóczy Arpád, Nováky 25 EUR

Darcom vyslovujeme úprimné poďakovanie

Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda a predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre
AlÏbeta Loudová na pohrebe kardinála Jána Chryzostoma Korca. 

Foto archív redakcie
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