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Chcel ísť na Západ, skončil v Leopoldove
Historik Peter Ja‰ek na kon-

ferencii o politick˘ch väzÀoch
20. storoãia povedal, Ïe „naj-
prísnej‰í trest, ak˘ bol v období
normalizácie udelen ,̆ bol v prí-
pade  vojaka prezenãnej vojen-
skej sluÏby Antona Halka. Za
pokus o útek na Západ v roku
1972 bol odsúden˘ na exem-
plárny trest 13,5 roka väzenia
(!), priãom vo väzení ostal aÏ do
pádu komunistického reÏimu.
Odsúden˘ bol za zbehnutie
a v jeho prípade mu mimoriad-
ne priÈaÏila skutoãnosÈ, Ïe po-
ãas väzby sa pokúsil poslaÈ list
do Vatikánu, kvôli ãomu bol
súden˘ aj druh˘ raz a dostal
ìal‰ích 4,5 roka. Celkovo teda
dostal trest 17,5 roka, ktoré si
aj odsedel“. O svojom utrpení
napísal kniÏku Cesta za slobo-
dou. Po návrate z väzenia sa
oÏenil s Helenou Kurekovou.
Îili spolu 13 rokov. Zomrel 16.
mája 2010. Nielen o jeho Ïivote
sa rozprávame s Helenou
Halkovou.

Ako sa zaãal vá‰ Ïivotn˘
príbeh?

Pochádzam z kresÈanskej rodiny,
ktorá sa v roku 1924 presÈahovala
z âierneho Balogu k Fiºakovu. Star˘
otec sa dal nahovoriÈ, keì sa osídºoval
juh ‰tátu. Pri‰lo 23 rodín, kúpili si domy
a polia, no ukázalo sa, Ïe neboli majet-
kovo vysporiadané. Kúpu sprostredko-
vala pani so zaÈom - právnikom a po
zinkasovaní peÀazí odi‰li do Palestíny.
IbaÏe 23 rodín bolo vyhoden˘ch na

ulicu. Medzi nimi aj moji starí rodiãia,
ktorí museli zaãaÈ od nuly. 

Vá‰ otec bol súkromne hos-
podáriaci roºník. Ako prijal zdruÏ-
stevÀovanie poºnohospodárstva?

Ako mnoh˘ch in˘ch aj otca prinú-
tili vstúpiÈ do druÏstva po tom, ão mu
zobrali v‰etok majetok. Ponúkali mu
prácu na Ïeleznici ãi v polícii, ale tam
bola podmienka vstup do strany.

Pokraãovanie na 10. strane

Druhá zºava Helena Halková poãas tohtoroãnej pietnej spomienky na
obete komunizmu v Bratislave. Foto Eva Zelenayová
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Po tradiãnej spo-
mienke a pietnom akte
kladenia vencov k pa-
mätníku obetí komuniz-
mu 17. novembra, je
v kalendárnom roku uÏ

len jedna udalosÈ, ktorú si nemôÏeme
nev‰imnúÈ: Vianoce. To je urãite najv˘-
znamnej‰ie v˘roãie nielen v roku 2016,
ale kaÏd˘ rok, lebo v dejinách sveta je
to deÀ narodenia JeÏi‰a Krista. Spomí-
name na Vianoce ná‰ho detstva, mno-
hí z vás urãite aj na Vianoce vo väzení.

Je to uÏ vy‰e roka, ão nás predi‰iel
do veãnosti ná‰ ãlen, kardinál Ján
Chryzostom Korec. V jeho spomien-
kach na „normalizované“ sedemde-
siate roky nachádzame aj  citát z Ru-
dého práva z 24. decembra 1971:
„Îijeme svoj pokojn˘ deÀ. Sláva za to
nepatrí nikomu na v˘sostiach, ale ãlo-
vekovi na tejto zemi. Anjeli, nesúci po-
koj v‰etk˘m ºuìom dobrej vôle, sú
podlá loÏ. Mnohí lÏihumanisti budú
dnes na kolenách prosiÈ kohosi o spá-
su ºudstva...“ 

Toto je na‰Èastie v na‰ich krajoch
minulosÈou. Dnes sa s nami nikto ne-
bude hádaÈ o JeÏi‰ovi Kristovi, ãi  Ïil na
tomto svete ako historická osobnosÈ.
Dnes uÏ nikto seriózny o tom  nepo-
chybuje. PoprieÈ jeho existenciu v ãase
by znamenalo poprieÈ aj Aristotela
a Platóna ãi Homéra a mnoh˘ch ìal-
‰ích ºudí z antiky. Cel˘ svet predsa ráta
roky pred Kristom a po Kristovi.  Kedy-
si sme hovorili „ná‰ho letopoãtu“
a „pred na‰im letopoãtom“, lebo sme
sa báli priznaÈ, Ïe príchodom Krista, je-
ho pôsobením, smrÈou na kríÏi, ale
hlavne zm⁄tvych-vstaním, sa totálne
zmenil beh sveta. Otázka kresÈanskej
viery nie je v tom, ãi JeÏi‰ Kristus Ïil na
tomto svete ako historická osobnosÈ,
alebo nie, ale ãi ho my v na‰om Ïivote
uznávame za BoÏieho Syna a Spasite-

ºa! A práve Vianoce sú dÀom jeho
narodenia! Toto nám nesmú vziaÈ nija-
ké vianoãné trhy s grogom a varen˘m
vínom!

Skonãili sme mimoriadny Svät˘ rok
milosrdenstva. To v‰ak neznamená, Ïe
sme skonãili s milosrdenstvom. JeÏi‰
Kristus ako Syn milosrdného Otca, stá-
le sprostredkúva ãloveku, ktor˘ o to
stojí, odpustenie. Ale Ïiada: ZmeÀ sa!
PrestaÀ hre‰iÈ. PrestaÀ uráÏaÈ Boha
i svoju vlastnú dôstojnosÈ. Ty si ãlovek
a nie zviera, riaì sa svojim rozumom
a nie pudom. Toto je pravda o ãlove-
ku, Ïe si stvoren˘ na obraz a podobu
Boha, Ïe si stvoren˘ ako muÏ alebo
ako Ïena. Toto si ãlovek nemôÏe slo-
bodne vybraÈ. Pán Boh na poãiatku
nestvoril  ãloveka ako dvoch muÏov,
alebo dve Ïeny. âo je na tom také ÈaÏ-
ké pochopiÈ? A dnes  máme úrady pre
tzv. rodovú rovnosÈ po celom svete, aj
u nás. Keì to takto pôjde ìalej, o ne-
jak˘ ãas tu budeme maÈ v kaÏdom
okrese tajomníka pre rodovú rovnosÈ,
ako kedysi pre cirkevné veci.

Po nedávnom zemetrasení v Ta-
liansku  sa zrútila aj Bazilika sv. Bene-
dikta v jeho rodisku v Norci. Ist˘ domi-
nikán si dovolil povedaÈ do Rádia
Mária, Ïe je to trest za hriech, za schvá-
lenie homosexuálnych sobá‰ov v talian-
skom parlamente.  OkamÏite sa na je-
ho hlavu  spustila  vlna kritiky, nielen zo
strany médií, ale aj zo ·tátneho sekre-
tariátu vo Vatikáne. Rádio tieÏ oznámi-
lo, Ïe viac ho k svojim mikrofónom ne-
pustí. A pritom len pripomenul jednu
zo ‰iestich základn˘ch právd katolíckej
viery, ktoré sa uãia deti v katechizme
pred prv˘m svät˘m prijímaním: „Boh je
spravodliv˘ sudca, ktor˘ dobr˘ch od-
meÀuje a zl˘ch tresce.“ 

Historické skúsenosti nám kruto
pripomínajú, Ïe humanizmus bez Bo-
ha, alebo proti Bohu je odsúden˘ na

neúspech. Bez zodpovednosti pred
Bohom, bez spojenia ãloveka s Bo-
hom, existuje len taká sloboda, ktorá
privedie ãloveka k strate v‰etk˘ch ‰kru-
púº a k anarchii. Morálka – alebo ak
chceme sekulárnej‰ie povedaÈ etika –
bez nadprirodzeného zakotvenia v Bo-
hu zostáva len vecou dohody.  A elity
– volené i nevolené, ju môÏu meniÈ
podºa svojich záujmov a hlasov v parla-
mentoch. 

Îiaº, dnes, pred Vianocami roku
Pána 2016, sme veºmi ustarostení, le-
bo v mnoh˘ch oblastiach sveta je voj-
na. Tretia svetová vojna s islamsk˘m
‰tátom, ktor˘ za jediného proroka
uznáva len Mohameda. Dne‰ná Euró-
pa sa priam pred na‰imi oãami zrieka
svojich kresÈansk˘ch koreÀov a zásad.
Odmieta rodinu ako zväzok jedného
muÏa a jednej Ïeny a zdá sa, Ïe nás
o vzÈahu k Bohu a o rodine prídu
pouãiÈ moslimovia z arabsk˘ch krajín,
ktoré im Západ zniãil.

Je to veºká v˘zva pre nás, aby sme
znovuobjavili JeÏi‰a Krista, ktor˘ pred-
sa premohol svet. V‰etci hºadáme od-
poveì, ktorá by nám dodala nádej
a istotu. Tá odpoveì je tu: JeÏi‰ Kris-
tus, BoÏí Syn, je Spasiteº celého ºud-
stva, Spasiteº kaÏdého ãloveka. Musí-
me ÏiÈ tak, aby svedectvo ná‰ho Ïivota
bolo presvedãivé pre na‰e okolie,
v ktorom Ïijeme.

Radostná zvesÈ a spev Glória – Slá-
va Bohu na v˘sostiach, ktor˘ budeme
o pár dní opäÈ spievaÈ v na‰ich kosto-
loch, chce byÈ aj pre nás novou náde-
jou, Ïe JeÏi‰ Kristus na ná‰ svet nepri-
‰iel zbytoãne. Îe ho chceme a Ïe ho
potrebujeme. 

PoÏehnané sviatky narodenia ná‰-
ho Pána a jeho preb˘vanie medzi nami
v roku 2017 vám Ïelá

ThDr. Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO
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Pokoj ľuďom dobrej vôle



Peter Brňák 
právnik

âasopis Svedectvo je
pre mÀa databankou in-
formácií o ºuìoch, ktorí
reprezentujú nielen sku-
toãn˘ (doteraz nenaplne-
n˘) zmysel spoloãen-

sk˘ch zmien po novembri 1989, ale aj
nezi‰tnú lásku a úctu k slovenskému
národu a k jeho dejinám, nerozluãne
spät˘m s kresÈanstvom a jeho hodno-
tami. Preto ho rad ãítam. Îelám mu
v‰etko dobré.

Ignác Juruš
rímskokatolícky kÀaz

UÏ samotn˘ názov
mesaãníka Svedectvo
avizuje, Ïe by to malo
byÈ predov‰etk˘m sve-
dectvo pravdy a o prav-
de. Za vernosÈ poznanej

pravde, ktorá je vÏdy ak˘msi odrazom
absolútnej Pravdy, JeÏi‰a Krista, za kto-
rú boli viacerí politickí väzní odhodlaní
dokonca stratiÈ nielen slobodu, no
mnohí aj Ïivot Aby sa pravde, i tej
s veºk˘m P, nikdy nespreneverili. Vo
Svedectve nám zanechali dôkazy svoj-
ho hrdinského Ïivota v neºudsk˘ch
podmienkach komunistick˘ch väzníc,
ão bolo i bude pre mÀa veºk˘m
povzbudením a príkladom hodn˘m
nasledovania. Za toto svedectvo prav-
de a ‰ºachetn˘m ideálom ìakujem
touto cestou i môjmu nebohému
otcovi, tieÏ politickému väzÀovi, a v‰et-
k˘m politick˘m väzÀom. Hlboko sa
skláÀam pred ich svedectvom, ktoré je
také potrebné zvlá‰È  v dne‰nej dobe,
keì mnohí uÏ ani nevedia v ão majú
veriÈ a komu majú veriÈ. Lebo pravda
sa nám voºajako zrelativizovala. 

Ferdinand Klinda
organista

VáÏne, historické ãi
osudové okamihy ostá-
vajú v pamäti spoloãnos-
ti, len keì sú napísané.
Iba ich suma vytvára ob-
raz skutoãnosti. V tom je

prínos Svedectva dôleÏit˘ a zásluÏn˘.
Prajem mnoho ìal‰ích obsaÏn˘ch ãísiel.

Martin Lacko
historik

âasopis zachytával sve-
dectvá a názory slovensk˘ch
politick˘ch väzÀov v ãase,
keì Ïili a keì sa o nich ‰tá-
tom platení historici nezaují-
mali. Dnes uÏ títo aktéri väã-

‰inou  neÏijú, ale ich svedectvá sú tu. Vìaka
ãasopisu a v‰etk˘m, ktorí ho pripravovali.
âasopis je teda pamäÈou národa. A to si
budeme uvedomovaÈ ãím ìalej, t˘m viac.

SLOVO NA ÚVOD
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âím je 8. máj  pre
protifa‰istick˘ odboj,
t˘m je 17. november

pre odboj protikomunistick˘. Jeden aj
druh˘ predstavujú totalitné reÏimy
s mnoÏstvom obetí na ºudsk˘ch Ïivo-
toch. Napriek tomu spoloãnosÈ neve-
nuje rovnakú pozornosÈ ideológiám,
ktoré priviedli svet do skazy. Plytvanie
pojmami, ako sa to robí v ostatnom
ãase s fa‰izmom, otupuje pozornosÈ
ºudí a robí ich menej vnímav˘mi
k opatreniam  ohrozujúcim demokra-
ciu. Na druhej strane aj nezáujem
o obete komunizmu vytvára Ïivnú
pôdu na návrat k jeho praktikám. Zre-
teºne sa prejavuje v tom, v akom stave
je sloboda slova. 

Nedávno vzru‰il ãasÈ novinárskej
obce v˘rok premiéra Roberta Fica na

adresu novinárov, keì povedal, Ïe
niektorí z nich sú ‰pinavé protisloven-
ské prostitútky. Premiér nepovedal niã,
o ãom by verejnosÈ na Slovensku

nevedela. IbaÏe dotknuté stádo sa
okamÏite ozvalo a zburcovalo aj svo-
jich zahraniãn˘ch kolaborantov. Ozval
sa Syndikát slovensk˘ch novinárov,
ktor˘ proti duchu novinárskej etiky
v roku 1998 organizoval ‰kolenia novi-
nárov na politickú zmenu. Ozvali sa
novinári, ktorí vÏdy fandili tej vláde,
ktorá bola vyskladaná zväã‰a z politi-
kov odmietajúcich vznik samostatného
Slovenska. 

Treba sa v‰ak op˘taÈ, preão „proti-
slovenské prostitútky“ obsadili takmer
cel˘ mediálny priestor?  Poãnúc RTVS

a konãiac ãasopisom T˘ÏdeÀ. Preão
vlády po roku 1998 cielene pracovali
na tom, aby sme na Slovensku nemali
pluralitné média? Dokonca hovorca
súãasného ministra kultúry sa  v jed-
nom blogu Sme nadch˘nal nad záni-
kom denníka Slovenská republika,
lebo t˘m sa vraj vyãistil mediálny pries-
tor. Vyãistil sa tak dokonale, Ïe uÏ jed-
nostrannej‰í ani nemôÏe byÈ. Zostali na
Àom predov‰etk˘m protislovenské
prostitútky. A niet sa ão ãudovaÈ, svoje
vzory majú práve v politikoch. Tak˘ch,
ktorí sa bez mihnutia oka  odovzdali
do sluÏieb cudzích záujmov.  No zdá
sa, Ïe skorumpovaní novinári nemajú
radi, keì sa o nich na verejnosti povie
pravda. Ale 17. november bol aj
o pravde. Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

ANKETA

Pravda oslobodzuje

V decembri 1991 vyšlo prvé číslo Svedectva. Viacerým osobnostiam
sme položili otázku, čo pre nich náš časopis znamená. 

Svedectvo má 25 rokov



V‰etk˘m, ktorí  na‰u pietnu spo-
mienku poctili svojou prítomnosÈou,
patrí veºké a úprimné poìakovanie.
Poìakovanie od v‰etk˘ch, ktorí vládali
prísÈ a mali viac ‰Èastia ako tí, ktor˘ch
mená sú vytesané na tomto pomníku. 

Vám, politick˘m väzÀom a ich prí-
buzn˘m, ktorí dlhé roky zaÏívali ãerve-
n˘ teror a napriek obrovskému utrpe-
niu dokázali preÏiÈ a zapojiÈ sa naspäÈ
do Ïivota, patrí rovnako vìaka a -
úcta. PretoÏe aj teraz potrebujeme
skúsenosti a najmä charakter ºudí, kto-
rí nepodºahli. Nezmyseln˘m my‰lien-
kam, rovnako ako neskôr peniazom,

veì bolo také ºahké ísÈ s dobou...
V‰etci vieme, preão sme sa stretli prá-
ve tu a práve dnes, 17. novembra. Pre
na‰ich ãlenov, politick˘ch väzÀov a ich
príbuzn˘ch  bola sloboda  najväã‰ím
v˘dobytkom novembra. Sloboda po-
hybu, sloboda náboÏenská, sloboda
podnikania a celé to bolo zastre‰ené
tou najvzácnej‰ou slobodou – slobo-
dou slova. Tá je zároveÀ hlavn˘m zdro-
jom v‰etk˘ch ostatn˘ch slobôd, aj ne-
spomenut˘ch. Pevne sme v‰etci verili,
Ïe uÏ sa nezopakujú ãasy, keì za ne-
vhodné názory – a ãlovek ãasto ani ne-
vedel, v ãom sú nevhodné – sa bralo

na dlhé roky do väzenia. A za ich roz‰i-
rovanie e‰te viac. O to smutnej‰ie je,
Ïe po toºk˘ch rokoch sme opäÈ sved-
kami podobn˘ch snáh. No na rozdiel
od komunistov, ktorí to robili priamo-
ãiaro brutálne, teraz sa to deje skôr
„kradmou rukou“, ako by povedal
básnik. A skr˘va sa to za prázdne na-
duté heslá, pokrivené slová a predov-
‰etk˘m za nejasnosÈ pojmov. Aby si ich
politici mohli úplne ºubovoºne ohnúÈ
podºa svojich záujmov. 

Podstata je v‰ak rovnaká, ako
v 50. rokoch – zru‰iÈ slobodu slova
a opäÈ prenasledovaÈ odli‰né názory.

Prv˘krát sa pietna spomienka za obete komuniz-
mu na Slovensku konala v roku 1992. V tom roku bol
odhalen˘ centrálny pamätník na bratislavskom cinto-
ríne RuÏinov (dnes VrakuÀa). Pozostáva z kríÏa a pa-
mätn˘ch dosiek, na ktor˘ch sú vyryté mená poprave-
n˘ch a umuãen˘ch obetí. Odvtedy sa kaÏd˘ rok 17.
novembra koná pietna spomienka na tomto mieste.
Pravda, mnohé mestá si vybudovali svoje pamätníky
a aj v Bratislave sa nachádza ìal‰í na Jakubovom ná-
mestí. Pamätník zastrelen˘m na úteku pribudol na sú-
toku Moravy s Dunajom v roku 2005. Odvtedy  DeÀ
boja za slobodu a demokraciu polarizuje politick˘ch

väzÀov komunizmu. Tohto roku zlyhalo ozvuãenie
pietneho aktu na oboch miestach. Najvy‰‰í predsta-
vitelia ‰tátu sa zasa stretli so ‰tudentmi. Akoby na
obete komunizmu ‰tát najrad‰ej zabudol. 

Na cintoríne vo Vrakuni sa slávnostného aktu
kladenia vencov zúãastnil minister obrany SR Peter
Gajdo‰, b˘val˘ prezident SR Ivan Ga‰paroviã, zástup-
covia diplomatického zboru, politického a verejného
Ïivota, politickí väzni a verejnosÈ. Odzneli príspevky
predsedu PV ZPKO Jána Liteckého ·vedu a ãestného
predsedu PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho. UverejÀujeme
ich v plnom znení. (zl)

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Obete komunizmu v nemilosti

Najvzácnejšia je sloboda slova

Ján Liteck˘ ·veda (sprava) a Rafael Rafaj sa poklonili obetiam komunizmu pri pamätníku na bratislavskom cin-
toríne VrakuÀa. Foto Eva Zelenayová



Staãí, ak sa jednoducho znovu oznaãia
za zloãinné. NastoliÈ vládu podozrenia
aj s nov˘mi udavaãmi. Uvediem citát
v‰etk˘m tu známeho George Orwella:
„Keì sloboda slova má vôbec ne-
jak˘ v˘znam, tak predov‰etk˘m
ako právo povedaÈ ºuìom to, ão
nechcú poãuÈ.“ 

UÏ sme raz zaÏili jedno vytriezve-
nie z úprimn˘ch snáh o slobodu - v ro-
ku 1968. Preto by sme veºmi neradi
zaÏili e‰te jedno takéto normalizaãné

vytriezvenie aj po roku 1989. A e‰te
menej radi by sme do na‰ej organizá-
cie politick˘ch väzÀov prijímali nov˘ch
ãlenov, ktorí by mali v prihlá‰ke údaj:
väznen˘ po roku 2016.

Na záver uÏ len  pre t˘ch, ktorí  te-
ror nepreÏili.  Popraven˘m, ale aj v‰et-
k˘m na‰im neboh˘m ãlenom, ktor˘ch
za posledn˘ rok odi‰lo 32 do veãnosti,
venujme minútu ticha.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Politickú väzni na pietnom akte 17. novembra 2016. Foto Eva Zelenayová

Politickí väzni pri kríÏi. Foto Eva Zelenayová

Symbolom pamätníka obetí ko-
munizmu je kríÏ, pri ktorom slúÏil
sv. om‰u pápeÏ Ján Pavol II. poãas
náv‰tevy Slovenska v roku 1990.



ByÈ porazen˘m je len doãasn˘
stav. Trval˘m sa stáva, aÏ keì sa vzdá-
me. A vy ste sa nevzdali ani za cenu Ïi-
vota. (Apel k tabuliam s menami po-
praven˘ch a umuãen˘ch.) My, ão sme
zostali, stali sme sa treÈoradov˘mi ºuì-
mi dodnes. 

Tak veºmi sme verili v zmenu
ºudsk˘ch a národn˘ch hodnôt, a ná-
vrat k zdeden˘m po na‰ich kres-
Èansk˘ch rodiãoch. No zistili sme, Ïe
bojovaÈ musíme ìalej. Proti kryptoko-
munistom pretransformovan˘m za
liberálov, ktorí majú peniaze a moc.
A médiá, ktoré im za peniaze otrocky
slúÏia. Pravda je pre väã‰inu z nich

neznámym pojmom. Nepoznajú ju
a ani nechcú poznaÈ. Nepoznajú mi-
nulosÈ, nezaujímajú sa o Àu. Ani sa
o Àu neprú.  Kopírujú históriu nalin-
kovanú z Prahy, Budape‰ti a Viedne.
Nevedia, Ïeby mali byÈ hrdí na ºudí zo
Slovenska patriacich do svetovej kle-
notnice. Nepotrebujú ich zviditeºÀovaÈ,
pestovaÈ národnú  hrdosÈ. MládeÏ
nechávame blúdiÈ na historicky vy-
prahnutej pú‰ti, ãím páchame smrte-
ºn˘ hriech. Vo verejnom priestore ab-
sentuje svedomie. Pravda, ãesÈ, láska
nejestvujú.

Máme slovensk˘ rozhlas, sloven-
skú televíziu, slovenskú vládu, sloven-

ského prezidenta, len cítime, Ïe ne-
majú ãas na t˘ch, ão sa zaslúÏili o to,
aby mohli byÈ predstaviteºmi zvrchova-
nej Slovenskej republiky. Rád by som
sa m˘lil a modlím sa, aby sme sa doÏili
toho, keì  táto krásna krajina Sloven-
sko bude raz milovanou vlasÈou  pre
jej obyvateºov. Azda by pomohlo, keby
sa do ‰kôl vrátila vlastiveda. Veºmi si
Ïelám, aby kaÏd˘ ãlovek mohol slo-
bodne vyjadriÈ svoj názor. Aby sa zno-
va ºudia nestávali neslobodn˘mi len
preto, Ïe niekomu ich názor nevyho-
vuje a jednoducho ich oznaãí za extré-
mistov, populistov, kontroverzn˘mi
osobami a pod. Nezabudli sme, Ïe  kto
nepozná pravdu je hlupák, ale kto ju
zatajuje je zloãinec. 

Sme t˘mi, ão po nás zostane. Îia-
den ãlovek nie je tak˘ bohat˘, aby si
mohol kúpiÈ svoju minulosÈ. Aj na Slo-
vensku máme pamätníky, nemusíme
za nimi chodiÈ do Prahy. Za Masary-
kom. Máme ·tefánika, miesta, kde Ïili
a pôsobili na‰i vlastní velikáni. Nevyne-
chávajte, prosím, ani t˘ch, ktorí sú na-
písaní na tomto skromnom pamätní-
ku, na vrakunskom cintoríne. MoÏno
sa raz stane rovnocenn˘m Slavínu,
Banskej Bystrici ãi in˘m „prikázan˘m“
miestam. 
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Príhovor Arpáda Tarnóczyho, 
čestného predsedu PV ZPKO, pri pamätníku obetí komunizmu

Sme tými, čo po nás zostane

Osobnosti, ktoré si uctili obete komunizmu. Sprava Franti‰ek Rábek, Arpád Tarnóczy, Ivan Ga‰paroviã, Peter
Gajdo‰... Foto Eva Zelenayová

Na pietnom akte nech˘bali mladí ºudia, no mohlo ich byÈ aj viac.
Foto Eva Zelenayová



V poradí  22. kongres medzinárodnej
organizácie INTERASSO sa uskutoãnil
v dÀoch 21. - 24. októbra 2016 v Buda-
pe‰ti. Ide o organizáciu zdruÏujúcu  trinásÈ
národn˘ch organizácií b˘val˘ch politick˘ch
väzÀov a obetí komunizmu. Na‰a organi-
zácia PV ZPKO III. odboj je jednou z nich.

Kongres sa konal v Maìarsku v rámci
osláv 60. v˘roãia maìarskej „kontrarevo-
lúcie“ z roku 1956. Vìaka lobbingu pred-
sedu INTERASSO  dr. Christiana Fuchsa,
maìarská organizácia politick˘ch väzÀov
POFOSZ získala na organizáciu  kongresu
od Ministerstva zahraniãn˘ch vecí dotáciu
25 000 eur. 

V prv˘ deÀ pred samotn˘m rokova-
ním nav‰tívili delegáti kongresu  maìarsk˘
parlament a veãer sa ãlenovia v˘boru stret-
li, aby dopracovali program.  Îiaº, museli
skon‰tatovaÈ, Ïe zatiaº ão v roku 2013 na
20. kongrese v Berlíne bolo prítomn˘ch je-
denásÈ ãlensk˘ch organizácií, v Bukure‰ti
v roku 2014 deväÈ, tohto roku v Budape‰-
ti  iba sedem: z Estónska, Loty‰ska,
Slovenska, Maìarska, Rumunska,
Moldavska  a Nemecka.

Z Litvy, Chorvátska a zo Slovinska ne-
pri‰la na pozvánku Ïiadna odpoveì, dele-
gácie z Bosny a Hercegoviny a z Albánska
sa  ospravedlnili a predsedníãka Konfede-
race politick˘ch vûzÀÛ âeské republiky Na-
dûÏda Kavalírová mailom 21. augusta
2016 predsedovi Fuchsovi oznámila, Ïe
s ãinnosÈou v INTERASSO z dôvodu veku
ãlenov konãia... Dodala v‰ak, Ïe budú spo-
lupracovaÈ s (politicky korektnou) Platfor-
mou pamäte a svedomia Európy... 

Pred samotn˘m rokovaním kongresu,
v sobotu ráno, slávnostnú atmosféru
naladil ‰tudentsk˘ spevácky zbor z buda-
pe‰tianskeho Gymnázia sv. ·tefana.

B˘val˘ maìarsk˘ predsa vlády Peter
Boross (1993-1994) vo svojom pozdrav-
nom príhovore vyzdvihol spoloãn˘ smutn˘
osud krajín, ktoré sa po roku 1945 ocitli
na nesprávnej strane Ïeleznej opony roz-
deºujúcej Európu do roku 1989.

Christian Fuchs v správe o ãinnosti
od posledného kongresu pripomenul
22. október 1978 – zaãiatok pontifiká-
tu pápeÏa Jána Pavla II., ktor˘ v ten
deÀ vyzval cel˘ svet na otvorenie hra-
níc ‰tátov a spoloãensk˘ch systémov.
Obete komunizmu sú v˘zvou, aby sa

to uÏ nikdy neopakovalo, povedal
okrem iného. Spomenul tieÏ svojho
predchodcu Jure Knezoviça († 6. janu-
ára 2015), ktorého sme si uctili minú-
tou ticha. Rumunskej organizácii gra-
tuloval k úspechu, Ïe dosiahla posta-
venie monumentálneho pamätníka
obetiam komunizmu, odhaleného 30.
mája 2016 v Bukure‰ti. ëalej spome-
nul svoje stretnutia s predstaviteºmi
EÚ v Berlíne a v Bruseli, priãom musel,
Ïiaº, kon‰tatovaÈ, Ïe na rezolúcie pri-
jaté na  21. kongrese  v Bukure‰ti ne-
pri‰la nijaká odpoveì... Na‰ej organi-
zácii poìakoval za aktívnu úãasÈ pri
odhalení pamätnej tabule mladému
Nemcovi Hartmuthovi Tautzovi v Bra-
tislave, 9. augusta tohto roku.  Fuchs
tieÏ pripomenul, Ïe nemecká organi-
zácia má od 17. októbra 2015 nového
predsedu. Stal sa ním Dieter Domb-
rowski. V príprave je tieÏ kniha 20
kongresov INTERASSO, ktorú zaãal
spracovávaÈ e‰te b˘val˘ predseda, ne-
boh˘ Jure Knezoviç.

Zoltán Bodog Kiss z maìarského
POFOSZU pripomenul búrlivé udalosti ro-
ku 1956, keì ako 13-roãn˘ stratil otca
a do roku 1991 sa o Àom niã nevedelo.
Uviedol  „350 popraven˘ch, 800 odvleãe-

n˘ch do ZSSR a tisíce m⁄tvych v pouliãn˘ch
bojoch v Budape‰ti v októbri 1956... Do
roku 1989 sme nepoãúvali niã iné len na-
dávanie na vieru v Boha a na národné cíte-
nie. Jediné v˘chodisko dne‰nej Európy je
návrat ku kresÈanstvu,“ skon‰tatoval.

Príhovor ná‰ho predsedu PV ZPKO
Jána Liteckého ·vedu v plnom znení
uverejníme v budúcom ãísle.

Estónsky, ale najmä loty‰sk˘ delegát
Peteris Simsons hovorili o zloÏit˘ch vzÈa-
hoch s Rusmi pred i po historickom ob-
chode Ribbentropa s Molotovom 23. au-
gusta 1939. V meste Ik‰ile, 40 km v˘chod-
ne od Rigy, sa kaÏdoroãne stretávajú ºudia,
ktorí mali to ‰Èastie, Ïe preÏili vyhnanstvo
na Sibíri. Bolo ich vy‰e 15 000 a tohto
roku sa ich s rodinami  zi‰lo e‰te 3 000,
ktorí nezabudli...

Rumunsk˘ predseda zdruÏenia politic-
k˘ch väzÀov  Octav Bjoza sa mohol po-
chváliÈ veºkolep˘m pamätníkom  obetiam
komunizmu. Vyroben˘ bol v Nemecku
a symbolizuje krídla du‰í letiacich do neba
zo symbolického hrobu tisícov muãeníkov
komunizmu. No tieÏ kon‰tatoval, Ïe e‰te-
báci aj u nich majú tri aÏ ‰tyrikrát vy‰‰ie
dôchodky ako politickí väzni. Mnohí z nich
dodnes sedia  na prokuratúrach, súdoch
i v parlamente. V roku 2015 bol v Rumun-
sku  prijat˘ zákon proti extrémnej pravici,
ale dodnes nijak˘ proti extrémom komu-
nizmu.

Christian Fuchs  spomenul tri najdôle-
Ïitej‰ie veci, ktoré rie‰i organizácia politic-
k˘ch väzÀov z b˘valej NDR: V Nemecku
doteraz nestojí pamätník obetiam komu-
nizmu; tisíce násilne adoptovan˘ch detí
e‰te stále hºadá svojich prav˘ch rodiãov;
a zákon z roku 2015, ktor˘ priznáva zv˘‰e-
nie dôchodkov t˘m  politick˘m väzÀom,
ktorí sedeli vo väzení aspoÀ pol roka.

Do v˘boru  bol namiesto zosnulého
ãlena Andrása Dégyiho zvolen˘ Joszef Len-
gyel. Kongres odhlasoval aj zmenu stanov.
Tá umoÏÀuje, aby sa ãlenom mohla staÈ aj
vedecko-v˘skumná organizácia, ktorá sa
venuje obdobiu komunistickej tyranie po
druhej svetovej vojne. Stále v‰ak platí, Ïe
z jedného  ‰tátu sa ãlenom môÏe staÈ iba
jedna organizácia.

Ján Ko‰iar 
podpredseda INTERASSO 

a duchovn˘ PV ZPKO
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Na snímke zºava predseda 
PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda, pred-
seda INTERASSO Christian Fuchs
a podpredseda INTERASSO Ján Ko-
‰iar sa poãas kongresu zúãastnili
aj sprievodného programu pri
príleÏitostí 60. v˘roãia maìarskej
„kontrarevolúcie“. Foto archív

Kongres INTERASSO bol v Budapešti



Ivan A. Petranský
historik

Pre mÀa, ako histori-
ka, ktor˘ sa zaoberá per-
zekúciami komunistické-
ho reÏimu, je  Svedectvo
neoceniteºn˘m zdrojom
informácií, lebo pravidel-

ne priná‰a spomienky t˘ch, ktorí prena-
sledovanie  zaÏili na vlastnej koÏi. Neraz
som tieto svedectvá vyuÏil vo svojej ve-
deckej práci. Svedectvo pre mÀa, ako
obãana, je ostrovom v mori jednotvár-
nych názorov a politickej korektnosti,
prevládajúcej v mainstreamovom me-
diálnom priestore. Je miestom, kde vo
vzÈahu k minulosti, ale i prítomnosti,
moÏno nájsÈ otvorené postoje, kritické
myslenie, prejavy obãianskej statoãnos-
ti, jednoducho v‰etko to, ão je bytostne
vlastné b˘val˘m politick˘m väzÀom. Tí
v protikomunistickom odboji bojovali za
slobodu, demokraciu a slovenskú nezá-
vislosÈ. Svedectvo nám uÏ dvadsaÈpäÈ

rokov pripomína, Ïe títo ºudia sú - hoci
ãoraz v men‰om poãte - stále medzi
nami. Nástojãivo nás v‰ak varuje, Ïe
my‰lienky, ktoré zrodil komunistick˘
reÏim, sú stále prítomné, hoci v prikrá‰-
lenej, atraktívnej‰ej  podobe. Miesto
Svedectva je aj dnes  na Slovensku
nezastupiteºné.

Marián Tkáč
predseda 
Matice slovenskej

Som rád, Ïe Svedec-
tvo vychádza, a Ïe pri je-
ho "tvorbe" majú dôleÏi-
té slovo aj matiãiari. Hºa-
daÈ a podávaÈ svedectvo
o pravde bez ohºadu na

ãokoºvek iné, je veºmi zásluÏná práca,
osobitne v národe, ktor˘ ako keby
nemal maÈ pamäÈ. DrÏím palce, aby
Svedectvo svedãilo e‰te dlho a aby

naprávalo krivdy, ktoré boli a sú hlbo-
ko vsádzané do na‰ich hláv i s⁄dc. 

Vladimír Havrilla
akademick˘ sochár

VÏdy, keì otvorím
po‰tovú schránku a ná-
jdem tam Svedectvo,
mám dobr˘ pocit. Aj pre-
to, Ïe nevypadnú odtiaº
rôzne farebné reklamy.

Svedectvo je vytlaãené na skromnom
papieri a ãiernobiele. Zvlá‰tne je, Ïe
ãiernobiele fotografie (ale aj ãiernobiele
filmy) nám pripadajú viac autentické,
neÏ farebné. Viac im veríme. Svedectvo
je moÏno jedin˘ ãasopis na Slovensku,
v ktorom sa správne uvádza Slovensk˘
‰tát a nie Vojnov˘ Slovensk˘ ‰tát. A do-
zvedám sa z priamych svedectiev histó-
riu novodobého Slovenska. Vyrastal
som v päÈdesiatych rokoch, aj preto ma
tak veºmi zaujímajú a dojímajú príbehy
vtedy dospel˘ch ºudí. 
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ANKETA

V Krivej na Orave sa pred sto rokmi
narodila Cecília Schelingová. Absolvovala
zdravotnú ‰kolu a v roku 1936 vstúpila do
noviciátu a prijala rehoºné meno sestra
Zdenka. 

Zaãiatkom roku 1952 pomohla k úte-
ku kÀazovi ·tefanovi Ko‰tialovi a trom bo-
hoslovcom, lebo sa dozvedela, Ïe kÀaza
i bohoslovcov odvezú do Ruska a tam ich
popravia. ·tátna bezpeãnosÈ ju zatkla
a po niekoºkomesaãnom vy‰etrovaní
a muãení bola za velezradu odsúdená na
12 rokov väzenia. Kvôli zdravotnému sta-
vu ju uÏ v roku 1955 museli podmieneãne
prepustiÈ na slobodu. Prijali ju ako pa-
cientku do trnavskej nemocnice, kde po
troch mesiacoch na následky muãenia
zomrela. V roku 2003 ju pápeÏ Ján Pavol
II. vyhlásil za blahoslavenú. Svedectvo
o nej vydala Helena Kordová, ktorá bl.
Zdenku opatrovala vo väznici. Aj ona bola
politickou  väzenkyÀou  odsúdenou  na
14 rokov. 

Na‰a ãlenka Margita Zimanová napí-
sala do redakcie, Ïe sa s pani Kordovou
stretla v roku 2004 na bratislavskom cin-
toríne RuÏinov. „Poprosila som ju, aby mi
napísala o mojej mamiãke, lebo boli spolu

vo väznici v Pardubiciach,“ uviedla pani
Zimanová. „S pani Kordovou som si zaãa-
la dopisovaÈ a posielaÈ jej ãlánky a nahráv-
ky o politick˘ch väzÀoch do Anglicka,“
spomínala ìalej. „Te‰ilo ju, ão robím pre
politick˘ch väzÀov. Keì sa vrátila na Slo-
vensku, v roku 2009 som ju v Martine
nav‰tívila. Spolu s manÏelom sme jej pri-
niesli plody z na‰ej záhrady a upiekla som
koláãe. V tom ãase uÏ bola na vozíãku.“ 

List zakonãila spomienkou na pohreb
pani Kordovej. „Zomrela v roku 2011 vo
veku nedoÏit˘ch 94 rokov. Jej pohreb sa
konal 1. júna 2011 v Martine, v rovnakom
ãase, ako ná‰ snem. Zastupovala som na
Àom na‰u organizáciu a pri rakve som sa
s Àou rozlúãila. Povedala som, ako veºa si
bezdôvodne  vytrpela a najkraj‰ie roky
mladosti preÏila vo väzení.“ 

(ez)

Sestra Zdenka by mala sto rokov

Sprava Margita Zimanová so synom Heleny Kordovej a jeho manÏelkou.
Foto archív



Rôzne podoby kalendárov, najmä spred
vy‰e storoãia, zachraÀovali na‰u identitu.  Pu-
tovali takmer do kaÏdej rodiny, informovali,
vzdelávali, uãili ãítaÈ, no kládli si i vy‰‰ie spolo-
ãenské ambície. Dodnes mnohé vychádzajú
doma i v zahraniãí. A prichádzajú do rôzne
náboÏensky, odborne i záujmovo orientova-

n˘ch slovensk˘ch rodín. Predsa v‰ak aj tu obãas dochádza
k prekvapujúcim inováciám. 

Na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci Ïijúci
v zahraniãí 2016 tohto roku snemovalo pod patronátom
Úradu pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí 90 zástupcov rôz-
nych reprezentatívnych spolkov, organizácií, in‰titúcií a cirk-
ví Slovákov Ïijúcich v zahraniãí, ako aj ìal‰ie osobnosti z 22
‰tátov Európy, Ameriky a Ázie. Zdá sa, Ïe v prvom roãníku
natrvalo od‰tartoval  Slovensk˘ svetov˘ kalendár zo Sloven-
ského vydavateºského centra v Báãskom Petrovci, v Srbsku.
Zostavili ho ‰éfredaktor Vladimír Valentík a Katarína Mosná-
ková-Bagºa‰ová spolu s desiatkami autorov z celého sveta.
Ponúka  aktuálne informácie o spolkoch, organizáciách,
aktivitách, ale i o poãtoch a úsilí Slovákov roztraten˘ch
v mnoh˘ch krajinách o zachovanie vlastnej identity a svoj-
bytnosti. A to nielen rozvíjaním materského jazyka, ale pre-
dov‰etk˘m v záujmovo organizovan˘ch  nedeºn˘ch ‰kolách. 

Trochu iné je postavenie Slovákov na Dolnej zemi. Slo-
vensk˘ svetov˘ kalendár môÏe poslúÏiÈ najnov‰ími údajmi aj
nev‰ímav˘m redaktorom a dramaturgom i celej kultúrnej
obci.  Najväã‰ia Èarcha pochopiteºne spoãíva na RTVS, ktorá
po prekvapujúcom zru‰ení  stáleho mesaãníka o Ïivote
na‰ich krajanov na rozhlasovej stanici Devín ho na STV
nezaviedla.

Zostávajú Slovákmi
Slovenského obãianstva sa nevzdali a nevzdávajú státisí-

ce Slovákov krat‰ie ãi dlhodobo pracujúci vo svete. Sú nielen
ekonomick˘m, ale aj veºk˘m kultúrnym prínosom. Podobne
krajania, ktorí sa v dávnej ãi nedávnej minulosti vysÈahovali
do sveta,  ale na svoju vlasÈ nezabúdajú. Zato my sa k ním
správame, aÏ na malé v˘nimky, veºmi maco‰sky. 

Na‰Èastie zahraniãní Slováci kaÏdoroãne prichádzajú so
svojimi stánkami na kniÏnú v˘stavu Bibliotéka a prezentujú
sa rôznymi diskusn˘mi podujatiami. âi uÏ autorov, vydava-
teºov i redaktorov kníh a ãasopisov, ktoré by si zaslúÏili ove-
ºa väã‰iu  pozornosÈ médií, ãitateºov a kniÏníc. Najmä v kniÏ-
niciach  väã‰ina ich titulov, aj t˘ch najzákladnej‰ích, ch˘ba.
Aj tentoraz pri‰li napríklad Slováci z Poºska  na ãele s veºmi
agiln˘mi manÏelmi Molitorisovcami a prezentovali okrem
iného kniÏku o ªudovítovi ·túrovi, ako v˘znamnom pedagó-
govi. Bez ich vydaní by sa nezaobi‰la napríklad ani Trnavská
univerzita. Nadlaãania z Vydavateºstva Ivana Kraska zasa
vystavovali  kniÏku esejí slovensk˘ch autoriek, ktoré nepo-
znajú hranice. Rovnako  boli prezentované veºmi v˘znamné
zborníky z tamoj‰ích konferencií, ktoré sa venujú nielen
najbytostnej‰ím kultúrno-historick˘m súvislostiam Dolno-

zemcov, ale pomenúvajú aj dôleÏité symbiotické súvislosti
so Slovenskom.  Vymedzujú geograficko kultúrny priestor
osobitej a vitálnej diaspóry. Navy‰e kniÏn˘ veºtrh Bibliotéka
robia podstatne medzinárodnej‰ím. Veì tentoraz okrem
tradiãn˘ch  âechov pri‰li iba Rusi, ão je veºk˘ nepomer s pa-
ralelne prebiehajúcim kniÏn˘m veºtrhom vo Viedni. Tam
malo zastúpenie vy‰e ‰tyridsaÈ krajín, no bez na‰ej úãasti.
A to v roku ná‰ho Predsedníctva v EÚ!

Vyšiel národný kalendár
Ak som v‰ak zaãal kalendármi, tak nemôÏem nespome-

núÈ, Ïe v stánku Matice slovenskej bol pravdepodobne naj-
väã‰í záujem o Národn˘ kalendár 2017 vydávan˘ v SR. Pre-
hºadne informuje  o v‰etkom najpodstatnej‰om z jubileí bu-
dúceho roka, vrátane dvestoroãnice Jozefa Miloslava
Hurbana. Azda ho nezabudneme presadiÈ do kalendára sve-
tov˘ch v˘roãí UNESCO, ako sme  „zabudli“ na  Makovické-
ho, alebo Vajanského.  Monografia Odklínanie Vajanského
od Evy Fordinálovej zachraÀovala jeho v˘roãie. Rovnako pú-
tali pozornosÈ diskusie a knihy Antona Hykischa ako Verte
cisárovi, ãi Viktora Timuru, ktor˘ sa odváÏil v˘skumne puto-
vaÈ aÏ do dávnej prahistórie Slovanov a Slovákov, kam e‰te
okrem archeológov iní nesiahli. A ão  povaÏujem za
v˘znamné intelektuálne úlovky veºtrhu? Normalizaãné den-
níky umenovedca Mariána Várossa DeÀ za dÀom samota,
BoÏí priatelia, Slovenské martyrológium Viliama Judáka,
Programy a manifesty, kde sa zas sarkasticky „zaskvú“
·pitzerove zniãujúce útoky na „burÏoázny nacionalizmus
a kozmopolitizmus“ z päÈdesiatych rokov.  Ale aj vysoko od-
borné ‰túdie Slováci medzi star˘mi susedmi Jána Doruºu
a Slovenská armáda v druhej svetovej vojne Tomá‰a Kluber-
ta. A ão mi najviac ch˘balo? Vontorãíkova objemná kniha
1683 o súvislostiach bitky pri Viedni a tieÏ o filozofovi
Losskom a jeho podiely na rozvoji slovenskej vedy.

Viliam Jablonick˘
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Pokraãovanie z 1. strany
A otec to rezolútne odmietal. Rad-

‰ej zostal manuálne robiÈ na druÏstve.
V tom ãase mal tri malé deti, zarábal
400 korún a nepoberal nijaké detské
prídavky. DruÏstevníci nemali nárok.
Nikdy nezabudnem, ako pri‰la do dedi-
ny pojazdná predajÀa a ja som beÏala
za otcom, aby nám dal dve koruny na
cukríky. Otec sa rozplakal, lebo doma
sme nemali ani korunu. V‰etky penia-
ze, ão zarobil, i‰li na stavebn˘ materiál,
aby sme mali kde b˘vaÈ.  

Narodili ste sa 23. mája 1952.
âiÏe do ‰koly ste zaãali chodiÈ v 50.
rokoch, keì reÏim nastoºoval
ateistickú v˘chovu v ‰kolách. âo to
znamenalo pre dieÈa z kresÈanskej
rodiny?

Od narodenia nás rodiãia viedli
k úcte k Bohu, viere, ku kresÈanstvu.
Chodili sme na náboÏenstvo. No po pr-
vom sv. prijímaní vyuãovanie  náboÏen-
stva zru‰ili. Niektor˘ historik to spome-
nul, Ïe na juhu bolo komunistov viac
neÏ inde, boli tam silní. Ja som to pocí-
tila, keì som konãila základnú ‰kolu.
Triedna mi nechcela podpísaÈ prihlá‰ku
na strednú ‰kolu. Mohla som si vybraÈ
len z robotníckych povolaní. Povedala
mi, nemôÏe‰ ísÈ na strednú pedagogic-
kú ‰kolu, lebo  rodiãia chodili do ko-

stola, chodili ste na náboÏenstvo, ste
veriaca rodina. Tak som sa  rozhodla,
Ïe pôjdem do Jednoty, uãiÈ sa v odbore
kuchár-ãa‰ník. Najskôr som bola skla-
maná, ale   v prvom roãníku som si zvy-
kla a potom som bola rada, Ïe som sa
tam vôbec dostala. Zmaturovala som,
a zaãala pracovaÈ v re‰tauraãn˘ch pra-
coviskách.  Robila som ão bolo treba. 

âo to znamená?
Îe som robila od obsluhy  po  pre-

vádzkarku, vedúcu, v‰etko.  V roku

1982 sa mi narodil syn,  presÈahovali
sme sa do Banskej Bystrice. Akosi som
cítila, Ïe mám z Rimavskej Soboty
odísÈ. V roku 1989  prevádzku zatvorili
a ja by som bola pri‰la o zamestnanie. 

Vravíte Ïe v roku 1982 sa vám
narodil syn. To ste sa uÏ poznali
s Antonom Halkom?

Nie. Mala som známosÈ, ktorá mi
nevy‰la.  Ani som sa nevydala.

A ako ste sa zoznámili s nastá-
vajúcim manÏelom?

V roku 1992 som bola so synom
v Prievidzi na rekreácii ROH. Jedného
dÀa sme sa vybrali na kúpalisko do Raj-
ca. Tonko odtiaº pochádzal. Sedel pri
stole a veºmi sa na mÀa usmieval. Keì
som prechádzala okolo neho, utrúsila
som, neãum tuãko. A po piatich ro-
koch  sme sa stretli v Banskej Bystrici.
Oslovil ma, i‰li sme do cukrárne. A tam
mi rozpovedal cel˘ svoj Ïivot. Bol mi
sympatick˘, mal nesmierne dobré oãi.  

âo vám na Àom imponovalo?
Spájal nás rovnak˘ názor na komu-

nistick˘ reÏim. Oboch nás nejak˘m
spôsobom poznaãil. Aj ja som mu po-
rozprávala o svojom Ïivote. Ako ma
prenasledovali v robote, ão v‰etko som
si musela vytrpieÈ. Tri mesiace po tom,
ako som nastúpila do funkcie majster-
ky odborného v˘cviku  ma pov˘‰ili na
hlavnú majsterku. No vyÏadovali vstup
do strany. Nútili ma a nútili, najskôr
pekne prehovárali, neskôr mi robili zle,
aÏ som bola z toho chorá. Zaãala som
sa báÈ chodiÈ do roboty, z ktorej som
nemohla odísÈ, lebo som mala dohodu
na tri roky.  UÏ to bolo zrelé na psy-
chiatriu, keì do ‰koly  pri‰iel predná‰aÈ
jeden psychiater  a ja som mu poroz-
právala ak˘ mám problém. Pochopil,
Ïe musím odtiaº odísÈ. Dal mi lekárske
potvrdenie a to mi pomohlo dostaÈ sa
odtiaº.

âo vás zaujalo na Ïivote Anto-
na Halka? Z akej rodiny pochádzal?

Obaja jeho rodiãia boli krajãírmi.
Bola to silne veriaca rodina, schádzali
sa u nich mní‰ky. Salezián Andrej Paulí-
ny bol bratom jeho starej mamy. TieÏ
k nim chodieval. Tonkov otec stále po-
ãúval Slobodnú Európu, Hlas Ameriky
a Vatikánsky rozhlas, s ktor˘m Paulíny

NÁŠ ROZHOVOR
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Chcel ísť na Západ, skončil v Leopoldove

Anton Halko pred nástupom 
na základnú vojenskú sluÏbu

Foto archív

Zºava Helena Halková  na konferencii o politick˘ch väzÀoch 20. storoãia.
Foto Eva Zelenayová



po opustení republiky spolupracoval.
A keì Tonko narukoval na základnú
vojenskú sluÏbu,  musel poãúvaÈ pred-
ná‰ky o reálnom socializme. In˘ svet.

Kde bol na vojenãine?
V Brne a potom v Plzni na letisku.

KeìÏe ho veºmi zaujímali  modely lieta-
diel (doma mal veºkú zbierku), cítil sa
tam celkom dobre. Chodieval obzeraÈ
lietadlá, ão mu neskôr dosÈ u‰kodilo.

Ako?
PovaÏovali ho za ‰pióna. 
Len tak, z niãoho niã?
IsteÏe nie. Mal kamaráta, ktor˘ sa

mu priznal, Ïe ide emigrovaÈ do západ-
ného Nemecka. Îe má tam sestru
a frajerku. Nainfikoval ho na útek, na-
kreslil mu trasu, kadiaº má ísÈ. Útek mu
vy‰iel a po dvoch t˘ÏdÀoch od jeho od-
chodu  si Tonko povedal, teraz alebo
nikdy. Veãer nastúpil do sluÏby a o pol
jedenástej sa pokúsil ujsÈ.

Ako konkrétne? Ako ìaleko
bol od ‰tátnej hranice?

Asi 12 kilometrov. Zaãal utekaÈ, no
spustila  sa stra‰ná búrka. Tma, tresky,
blesky a urobil chybu, Ïe samopal
hneì nezahodil, ale utekal s nim. Bol
premoãen˘, skoãil na nejaké spiace
zviera, zºakol sa, poudieral a stratil
orientáciu. Keì som sa na neho hneva-
la, tak som mu pripomenula: e‰te aj to
si domotal, chcel si utekaÈ na západ
a utekal si na v˘chod. (Smiech.) Dostal
sa  na statok, kde ho nejak˘ ãlovek po-
núkol cigaretou. Videl, Ïe uteká, ale
neudal ho. A nadránom videl odstave-
n˘ pionier, na‰tartoval ho a pre‰iel
s nim niekoºko kilometrov, k˘m mu ne-
do‰iel benzín. I‰la fiatka, zastavil ju
a povedal,  Ïe je vojak musia ho od-
viezÈ. Na ãerpacej stanici mu povedal
vodiã, Ïe musí nabraÈ benzín. Keì za-
stal, vrhol sa na Tonka. Ten sedel na
zadnom sedadle. KeìÏe  auto bolo
trojdverové, nemohol odtiaº uniknúÈ.
Ako sa klbãili samopal vystrelil, na‰Èas-
tie, do podlahy.

A tam ho zaistili?
Pumpár zavolal políciu a tá ho zo-

brala do Karlov˘ch Varov. Kázali mu
osprchovaÈ sa a povedal mi, Ïe keì sa
osprchoval, takú ranu obu‰kom po ho-
lom tele dostal, Ïe ho zlomili. Nasledo-
vali ìal‰ie a ìal‰ie, v˘sluchy, potom ho
Vy‰‰í vojensk˘ súd v Pfiíbrami odsúdil.
Z muÏov, ktorí svedãili na súde vraj bo-

lo cítiÈ alkohol.  Senát sa rozhodoval
medzi trestom smrti a ‰trnástimi rokmi
straty slobody.  Boli sa poradiÈ a keì sa
vrátili  povedali, Ïe traja sú za 14 rokov
a dvaja za trest smrti.  Rozsudok v me-
ne republiky znel: za trestn˘ ãin vyzve-
daãstva 14 rokov v tretej  nápravnov˘-
chovnej skupine. Nepodmieneãne.

Kedy ho odsúdili?
Narukoval v roku 1971, emigrovaÈ

sa pokúsil v roku 1972 a súd sa konal
v novembri toho istého roku. 

Kde si odpykával trest?
Najskôr v Ruzyni, najdlh‰ie bol

v Leopoldove.  Asi po ‰tyroch rokoch
mu do cely nasadili  provokatéra. Získal
si ho a Tonko sa mu zdôveril,  Ïe chcel
ísÈ do Nemecka, odtiaº  do Talianska.
Îe má uja vo Vatikáne a Ïe ten viace-
r˘m pomohol. Od nejakého spoluväz-
Àa sa dozvedel, Ïe politick˘m väzÀom
pridávajú do stravy borax. Je to prá‰ok
pouÏívan˘ na zváranie a spôsobuje
odumieranie peãene. Tonkovi sa na-
skytla príleÏitosÈ vojsÈ do kuchyne a na
polici skutoãne objavil balenie boraxu,
z ktorého polovica ch˘bala. Nahnevalo
ho to a napísal ujovi do Vatikánu list,
v ktorom sa sÈaÏoval na podmienky vo
väzení. Ten provokatér sa podujal, Ïe
mu ho pomôÏe odoslaÈ. A bol z toho
ìal‰í súd a 4,5 roka navy‰e. 

Kedy ho prepustili z väzenia?
Po 17,5 roku, 8. decembra 1989.
Prezraìte, ako dopadol vá‰ pr-

v˘ rozhovor v cukrárni?
Dohodli sme si rande. No ani jeden

z nás nemal z toho druhého dobr˘ po-
cit.  Ja som si myslela, tento chlap ma

oklamal. To nemôÏe byÈ pravda, Ïeby
niekto za pokus o emigráciu sedel 17,5
roka. Naletela som mu.  A on si myslel,
toto je e‰tebáãka. Urãite teraz vytiahne
z kabelky pi‰toº a ma zastrelí. To sme si
mysleli, také sme mali pocity. On, Ïe uÏ
je koniec, keì ma nezabili v Leopoldo-
ve tak teraz. To nie je moÏné, Ïeby ta-
ká schopná Ïena o mÀa prejavila záu-
jem. A ja som si myslela, naletím hoci-
komu. Tento je urãite vrah.  A keì sme
sa rozi‰li, telefonovali sme si. Ja som
mu vravela, vie‰, ja som sa Ëa stra‰ne
bála. A on mne, a ja Teba. Ja som si
myslela, Ïe sa na mÀa hodí a zaãne ma
‰krtiÈ a on ãakal,  kedy vytiahnem pi‰-
toº a zastrelím ho.

Dobr˘ zaãiatok...
A bol to ãlovek, ktor˘ by nebol ani

muche ublíÏil. Z väzenia sa vrátil k rodi-
ãom do Rajca. Párkrát bol v Amerike,
chcel tam ÏiÈ, myslel si, Ïe v Amerike
bude v bezpeãí. Lebo on sa tu kaÏdého
bál. Bál sa ºudí, pretoÏe mu v Ïivote
veºmi ublíÏili. 

Kedy ste sa zobrali a ãím sa za-
oberal po návrate z väzenia?

Svadbu sme mali v roku 1999.
Tonko bol vyuãen˘ frézar, ale veºmi rád
maºoval. Chcel sa tomu venovaÈ aj
v Leopoldove, ale ako  politick˘ väzeÀ
nemal nárok. Mohol sa uãiÈ ru‰tinu
a maìarãinu. Sníval o dome, v ktorom
by mal ateliér. Napokon sme si kúpili
star‰í domãek v mojej rodnej dedine,
zaãali sme ho rekon‰truovaÈ, ale jeho
zdravotn˘ stav sa rapídne zhor‰oval.
PoÏiadala som o predãasn˘ dôchodok,
aby som s ním mohla byÈ doma. V pia-
tok po robote som sa sÈaÏovala, Ïe
som veºmi unavená a on mi na to, aby
som  t˘ch sedem t˘ÏdÀov do dôchod-
ku vydrÏala. A v nedeºu  zomrel.

Ale o svojom utrpení stihol na-
písaÈ kniÏku. Muselo sa mu to veº-
mi ÈaÏko robiÈ,  lebo to boli tvrdé
spomienky.

No, ak by to bolo vy‰lo presne
podºa zápiskov z Leopoldova, bolo by
to oveºa tvrd‰ie. Ale on uÏ zabúdal
a odpú‰Èal ºuìom. Stále hovoril, ne-
zomriem, k˘m tá kniha nevyjde, k˘m
to nedám na papier, lebo musím tu ne-
chaÈ nejaké svedectvo o utrpení ºudí,
ktor˘ch komunisti likvidovali a niãili len
za to, Ïe nesúhlasili s ich reÏimom.

Eva Zelenayová
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Spoloãné Vianoce Halkovcov.
Foto archív



Pri príleÏitostí DÀa boja za
slobodu a demokraciu odhalili
v Popudinsk˘ch Moãidºanoch
pamätnú tabuºu. Prítomn˘m sa
prihovorila starostka obce Dana
Îúrková. Jej príspevok uverejÀu-
jeme v plnom znení.

Myslím si, Ïe je veºmi dôleÏité
ustaviãne si pripomínaÈ krivdy spá-
chané b˘val˘m reÏimom na obãa-
noch, ktorí sa neprevinili niãím
in˘m, neÏ t˘m, Ïe mali in˘ politick˘
názor, vieru v Boha, alebo majetok,
po ktorom pokukával niekto in˘. Zo
Ïivnostníkov sa takmer z noci na rá-
no stali vykorisÈovatelia, rovnako
ako z roºníkov,  ktorí lopotne praco-
vali na poliach, na kúpu ktor˘ch ‰et-
rili mnoho rokov ãi museli odísÈ od
rodín pracovaÈ do Ameriky, ako bo-
lo zvykom v t˘ch ãasoch. To, ão títo
ºudia preÏívali poãas nekoneãn˘ch
‰tyridsaÈ rokov vlády komunizmu asi
nevystihne len jedno slovo - krivda.
Bola to hrôza, ktorú mnohí z nich
nepreÏili a stopy, ktoré tento reÏim
zanechal v ºuìoch, sa len veºmi ÈaÏ-
ko budú daÈ napraviÈ. Dôkazom to-
ho je aj na‰a súãasná demokracia,
ktorá nemá s tou ozajstnou demo-
kraciou niã spoloãné. Veì ÈaÏko sta-
vaÈ demokratické princípy na pokri-
ven˘ch základoch b˘valého reÏimu
a s ºuìmi, ktorí veºmi r˘chlo a oboz-
retne prezliekali kabáty a dnes sa
bijú do hrude a pasujú sa do úlohy
neomyln˘ch demokratov. PamäÈ
ºudstva je veºmi krátka a ãím viac ãa-
su uplynulo od dôb, kedy boli ºudia
obmedzovaní na slobode a ubúda

priamych svedkov t˘chto ãias, t˘m
viac dochádza ku skresºovaniu his-
tórie a pravdy. UÏ dnes sa stretáva-
me s bagatelizovaním skutoãností
a s názorom, Ïe sa v podstate niã
moc hrozné nestalo. Viac si pri-
pomíname budovateºské úspechy
komunizmu, ako jeho krivdy.

Obyvatelia oboch ãastí na‰ej ob-
ce, teda Moãidlian i Popudín, takisto
neboli uchránení od brutality komu-
nistického ‰tátu. Myslenie ºudovo-
demokratického zriadenia v oboch
obciach ako jední z prv˘ch skúsili
súkromníci. Likvidáciou zámoÏnej-
‰ích súkromníkov sa eliminoval prí-
padn˘ odpor ostatn˘ch. Mlyn Luká-
‰a Belúnka prevzali do svojej správy
Západoslovenské mlyny. Tento mo-
dern˘ mlyn bol postupne likvidova-
n˘ a pri cviãení civilnej obrany v ro-
ku 1987 bol aj zbúran˘. Mäsiarstvo
Alexandra Fischera postihlo znárod-
nenie v roku 1950. Jeho podnik,
ktor˘ zamestnával 15 ºudí, prevzal
národn˘ podnik Mäsoprodukt Brati-
slava. Na rozdiel od Behúnka, ktor˘
vzdoroval, sa Fischer tejto zvôli pod-
volil. AbsurdnosÈ vtedaj‰ieho spo-
loãného vlastníctva i‰la aÏ tak ìale-
ko, Ïe musel platiÈ nájomné vo
vlastnom dome. Obchod so zmie‰a-
n˘m tovarom dobrovoºne pod nási-
lím ukonãila v roku 1950 Milada
Gavorová. Pani Terézii Ondru‰ovej
odobrali licenciu na predaj tabaku,
lebo monopol prevzala  Jednota.
V roku 1948 otvoril v Popudinách
hostinec v novej budove Václav Gá-
do‰i. Táto budova mala tieÏ slúÏiÈ
ako kultúrny dom, lebo mala na to

uspôsobenú sálu. UÏ v roku 1949
Gádo‰i zastavil prevádzku hostinca
a sálu s javiskom dostali zväzáci od
ONV. KeìÏe agitátori neboli úspe‰ní
v presviedãaní ºudí o v˘hodách vstu-
pu do JRD, v máji 1951 zatvorili
z Popudín ·tefana Zimku, v júni Pav-
la Brdeãku a v júli toho istého roku
Václava Gádo‰iho. Zimka a Brdeãka
patrili k najväã‰ím hospodárom
v obci a Gádo‰i po zru‰ení hostinca
mal v obci e‰te kováãstvo. Bol aj po-
liticky aktívny v Demokratickej stra-
ne. ·tefan Zimka bol v júni 1952
odsúden˘ za velezradu na deväÈ ro-
kov. Domov sa vrátil v roku 1960 na
amnestiu. Pavol Brdeãka  dostal se-
dem a Václav Gádo‰i osem rokov.
Okrem straty slobody prepadol
v prospech ‰tátu aj ich cel˘ majetok. 

V Moãidºanoch sa stal obetn˘m
baránkom Ján Spru‰ansk˘, ktor˘
patril k najväã‰ím hospodárom v ob-
ci. Koncom roku 1952 ho zadrÏali
na tri mesiace a zatiaº, ão bol vo vy-
‰etrovacej väzbe, mu zobrali poºno-
hospodárske stroje a do jeho domu
nasÈahovali okrskového príslu‰níka
Zboru národnej bezpeãnosti. Po
t˘chto prípadoch dostávali ºudia
strach a boli reÏimom oveºa jedno-
duch‰ie spracovávaní. V nasledujú-
cich rokoch boli podobne perzekvo-
vaní mnohí obyvatelia obce, ich ro-
diny a deti.

Aby sa história v tomto smere
uÏ nikdy neopakovala, je nanajv˘‰
dôleÏité a potrebné ustaviãne si tie-
to veci pripomínaÈ,  moÏno aj ta-
k˘mto mal˘m poãinom, ak˘m je
osadenie pamätnej tabule. 
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Odhalili pamätnú tabuľu

Miestom pietnej spomienky na obete komuniz-
mu v Nitre je priestor pred budovou Mestského
úradu, kde sa nachádza pamätník protikomunistic-
kého odboja. 

Regionálna organizácia PV ZPKO v meste pod Zobo-
rom spolu s Mestom Nitra a KPVS zorganizovali pietnu
spomienku pri príleÏitostí DÀa boja za slobodu a demo-

kraciu 15. novembra. Obete totalitného reÏimu si uctili
poloÏením vencov a príhovormi predstaviteºov mesta
a organizácii politick˘ch väzÀov. Za PV ZPKO  prehovorila
predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová, za
KPVS jej predseda Peter Sandtner a za mesto viceprimá-
tor Ján Vanão. Pietnej spomienky sa zúãastnil aj predseda
bratislavskej organizácie PV ZPKO Jozef Deão. (al)

Pod Zoborom pätnásteho
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V Ružomberku so študentmi
V t˘Ïdni, kedy sme si pripomenuli 17. november

ako sviatok v‰etk˘ch ‰tudentov a zároveÀ DeÀ boja za
slobodu a demokraciu, sa na Gymnáziu sv. Andreja
v RuÏomberku konala beseda s pani Máriou ·idovou
a jej sestrou pani Klárou BrodÀanskou. 

V svojom rozprávaní ‰tudentom tretieho roãníka priblíÏi-
li ãinnosÈ a poslanie organizácie Politickí väzni Zväz pro-
tikomunistického odboja. Najviac na Ïiakov zapôsobilo ich
osobné svedectvo, v ktorom opísali príbeh svojej rodiny z 50.

rokov 20. storoãia. Rodina  poskytla úkryt kÀazovi, pátrovi
Jánovi Hutyrovi a po odhalení boli v‰etci ãlenovia rodiny
prenasledovaní.  Pani ·idová ‰tudentom opísala vy‰etrovacie
praktiky ·tB a preÏité skúsenosti z praÏského väzenia v Ru-
zyni.  

Osudy prenasledovanej cirkvi a utrpenie mnoh˘ch ne-
spravodlivo odsúden˘ch obãanov â-SR v období totalitného
reÏimu nám priblíÏila pani BrodÀanská. Osobná skúsenosÈ jej
manÏela a jeho spoluÏiakov, ktorí boli ako vysoko‰kolskí ‰tu-
denti nespravodlivo odsúdení a poslaní na v˘kon dlhoroã-
n˘ch trestov do uránov˘ch baní v Jáchymove rovnako hlboko
zapôsobili na ‰tudentov gymnázia. Podnietilo ich to k zamys-
leniu sa a mnoh˘m otázkam, ktoré e‰te dlho rezonovali  na
ìal‰ích spoloãn˘ch hodinách dejepisu i obãianskej náuky.
Sme presvedãení, Ïe podobné stretnutia s obeÈami politic-
k˘ch represálií v‰etk˘ch totalitn˘ch reÏimov sú v súãasnosti
veºmi dôleÏité a mladej generácii môÏu v˘znamne napomôcÈ
pri vytváraní si pravdivého obrazu o na‰ej nedávnej minulos-
ti. Na‰e doteraj‰ie skúsenosti z tohto - u nás uÏ tradiãného
podujatia - nám to len potvrdzujú. Anna Neme‰ová 

uãiteºka
Gymnazisti v RuÏomberku poãúvajú svedectvo o zloãi-
noch komunizmu. Foto archív

V Trnave tradične
V Trnave sa pietny akt kladenia vencov pri príleÏi-

tosti DÀa boja za slobodu a demokraciu uskutoãnil 16.
novembra. 

Pri pamätníku nespravodlivo prenasledovan˘ch
v rokoch 1948-1989 poloÏili vence zástupcovia PV
ZPKO, KPVS, mesta Trnavy a Trnavského samospráv-
neho kraja i predseda Správnej rady Ústavu pamäti
národa Ondrej KrajÀák. (jm)

Politickí väzni  Zväz protikomunistického odboja
z regiónov Ko‰ice a Pre‰ov, pietnym poloÏením venca
a kvetov i zapálením svieãok pri pamätnej tabuli
popraven˘m, muãen˘m a prenasledovan˘m obãanom
obidvoch regiónov umiestnenej na Hlavnej ulici 68
v Ko‰iciach si 15. novembra uctili pamiatku t˘chto
obetí.  

Svojou odvahou a nekrvav˘mi ãinmi upozorÀovali na ne-
demokratické spôsoby komunistickej moci na Slovensku po
roku 1945. Pietna spomienka sa konala za úãastí e‰te Ïijúcich
a väznen˘ch  ãlenov PV ZPKO, ktor˘m to zdravie dovolilo. 

Pietnu spomienku viedol b˘val˘ väzeÀ komunizmu
a predseda RO PV ZPKO v Ko‰iciach ·tefan Novák. Zúãastnil
sa aj ìal‰í väznen˘ svedok totality  Jozef I‰tók, dlhoroãn˘
hospodár regionálnej organizácie. Pre‰ovskú regionálnu or-
ganizáciu zastupovala jej predsedníãka Mária Dvorãáková
a ìal‰í jej ãlenovia.  Úãastníkmi pietnej spomienky ìalej  boli
manÏelky politick˘ch väzÀov, potomkovia politick˘ch väzÀov
aj ich sympatizanti. Prítomní si minútou ticha uctili  v‰etk˘ch
politick˘ch väzÀov z ãias komunistickej totality rokov 1945-
1989. 

Politickí väzni prijímajú 17. november 1989  a dianie
v tomto období za  v˘sledok aj ich  dávnej odvahy a neohro-
zeného neozbrojeného  boja za slobodu a demokraciu  uÏ
od  roku 1945. Dne‰ná demokracia a s Àou spojená sloboda
a sloboda slova je odmenou za utrpenie v‰etk˘ch politic-
k˘ch väzÀov a ich rodín.  Aj keì sa jej podoba celkom ne-
zhoduje s predstavami politick˘ch väzÀov z 50.  rokov, najmä
v oblasti  spravodlivosti a práva.  

Na súãasnej demokracii je e‰te ão zlep‰ovaÈ, najmä ak
pozorujeme obmedzovanie slobody pod rôznymi zámienka-
mi. Aj preto je pre obãanov nevyhnutné, aby boli  ostraÏití
a nedopustili vyrásÈ Ïiadnej ìal‰ej totalite. (md)

Pieta v Košiciach

Úãastníci pietnej spomienky v Ko‰iciach pri pamätnej
tabuli obetiam komunizmu. Foto archív
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1. decembra 1989 vláda âSSR nariadila zru‰iÈ
drôtené zátarasy na hraniciach s Rakúskom, ktoré slo-
bodn˘ svet naz˘val „Ïeleznou oponou“.

2. decembra 1946 sa zaãal proces proti J. Tisovi, A.
Machovi a F. ëurãanskému pred Národn˘m súdom
v Bratislave. âlenmi senátu boli: predseda  Igor Daxner
a ‰iesti prísediaci, v‰etci evanjelického vyznania, alebo
ateisti. Îalobcami boli ªudovít Rigan, Juraj ·ujan a vojen-
sk˘ prokurátor plukovník Anton Ra‰la.

4. decembra 2006 zomrel pápeÏsk˘ legát, pre-
nasledovan˘ komunistick˘m reÏimom, Mons. Viktor
Trstensk˘

6. decembra 2006 zomrel dlhoroãn˘ ãlen
a funkcionár krajskej poboãky v Îiline Emil Rafaj.

10. decembra 1947 bol na trest smrti zastrelením
odsúden˘ generál armády SR a veliteº R˘chlej divízie Jo-
zef Turanec. Neskôr mu trest zmenili na 30 rokov väze-
nia. Zomrel vo väznici v Leopoldove v roku 1957.

10. decembra 1989 odstúpila posledná komunis-
tická vláda âSSR, ktorej predsedal Ladislav Adamec.

12. decembra 1989 Predsedníctvo SNR vymenovalo
novú vládu SSR, ktorej predsedom sa stal Milan âiã.

14. decembra 1948 vláda rozhodla presunúÈ 65
tisíc verejn˘ch zamestnancov „do v˘roby“. I‰lo o prvú
masovú diskrimináciu politicky „nespoºahliv˘ch“
obãanov brutálnym zníÏením ich spoloãenskej pozície
a pracovn˘ch ziskov. Tieto opatrenia pokraãovali aj
zaãiatkom päÈdesiatych rokov a postihli 75 000 ob-
ãanov.

22. decembra 1948 zomrel slovensk˘ arcibiskup
Karol KmeÈko, sídeln˘ biskup nitriansky. Jeho nástup-
com sa stal  Eduard Nécsey.

22. decembra 1949 schválilo Predsedníctvo ÚV
KSâ návrh na mocensk˘ zákrok proti klá‰torom.

27. decembra 1992 zomrel v Bratislave b˘val˘ po-
slanec Slovenského snemu a najbliÏ‰í spolupracovník
Karola Sidora, komunistick˘m reÏimom prenasledovan˘
Pavol âarnogursk˘.

31. decembra 1992 zanikol ‰tátny útvar âeská
a Slovenská federatívna republika.

December 1987. Vy‰e 500 000 ºudí podpísalo petí-
ciu katolíkov za náboÏenskú slobodu. Iniciatíva vy‰la

z Moravy, ale najväã‰iu odozvu vyvolala na Slovensku
(vy‰e 300 000 podpisov).

December 1955. Podºa odhadu nemeckého histori-
ka J. G. Hoenscha bolo v âeskoslovensku 230 „náprav-
n˘ch zariadení“ (väzníc, pracovn˘ch táborov, uránov˘ch
baní a pod.) a v nich 240 000 uväznen˘ch obãanov,
z ktor˘ch asi 80 % za politické „zloãiny“.

V rokoch 1948 – 1955 bolo v socialistickom âesko-
Slovensku materiálne zniãen˘ch 27 500 000 kníh, z naj-
väã‰ej ãasti to boli publikácie zhabané v klá‰toroch
a v in˘ch náboÏensk˘ch in‰titúciách. ëal‰ie státisíce vzác-
nych vydaní boli rozpredané zahraniãn˘m antikvariátom.

December 1987. Vy‰e 500 000 ºudí podpísalo petí-
ciu katolíkov za náboÏenskú slobodu. Iniciatíva vy‰la
z Moravy, ale najväã‰iu odozvu vyvolala na Slovensku
(vy‰e 300 000 podpisov).

� Predseda na‰ej organizácie Ján Liteck˘ ·veda
9. novembra rokoval so správcom cintorína VrakuÀa
pánom  Grachom o otázkach opravy a údrÏby ná‰ho
ústredného pamätníka politick˘ch väzÀov, o podobe
informaãnej tabule a ìal‰ích otázkach spojen˘ch s organi-
záciou pietnej spomienky 17. novembra.

� Duchovn˘ PV ZPKO dp. Ján Ko‰iar, spolu s na-
‰im ãlenom Antonom Seleck˘m (Magnificat Slova-
kia) zabezpeãili vo viacer˘ch kinosálach premietanie

taliansko-poºského historického veºkofilmu „Bitka pri
Viedni – 11. september 1683“, ktor˘ tzv. Slovenská tele-
vízia odmietla odvysielaÈ.

� Predseda Ján Liteck˘ ·veda a podpredseda na-
‰ej organizácie Rafael Rafaj sa 14. novembra zú-
ãastnili odhalenia pamätnej tabule pre prenasledovan˘ch
komunizmom v obci Popudinské Moãidºany, ktorú zabez-
peãila pani  Bernardína Spru‰anská.

(Redakcia)

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

STALO SA
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✞ Vo veku 91 rokov, 6. no-
vembra 2016, zomrel zakladajúci
ãlen a funkcionár PV ZPKO v Tren-
ãíne Jozef GALLO. Posledná
rozúãka so zosnul˘m sa konala 10.
novembra 2016 na cintoríne
v Trenãíne. Zúãastnili sa jej predsta-
vitelia v˘boru organizácie ako aj
viacerí ãlenovia.

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

■ 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. (r)

■ Malé kníhkupectvo Svojeť v brati-
slavskej Liga pasáži ponúka knihy, ktoré
inde nekúpite. Historickú, vlasteneckú lite-
ratúru bez politickej korektnosti, zborníky,
kalendáre a časopisy vrátane Svedectva.
Otváracie hodiny v pondelok až štvrtok sú
od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30,
vo štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00

do 13.00 a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie na 0903 946 718

2 % SA BLÍŽIA
V‰etk˘ch, ktorí sú ochotní prispieÈ

na na‰u ãinnosÈ poukázaním 2 % zo
zaplatenej dane upozorÀujeme, Ïe
ZAMESTNANCI musia túto skutoã-
nosÈ  nahlásiÈ svojej úãtovníãke do 15.
februára. SZâO to uvedú vo svojom
daÀovom priznaní.

Základné údaje:
IâO/SID: 00679879
Forma: Obãianske zdruÏenie
Obch. meno: Politickí väzni Zväz

protikomunistického odboja III. odboj
Sídlo: Obchodná 
Súp. ãíslo: 52
PSâ: 811 06
âíslo úãtu: SK74 3100 0000

0040 0012 8109, BIC: LUBASKBX, 
alebo sa kontaktujte na tel. ãísle: 0902
1990429.

Darcom úprimne ìakujeme

Martin Lacko, Ján Ko‰iar,
Bratislava 220 EUR
Vladimír Havrilla, Bratislava 100 EUR
Agnesa Hudecová, Bratislava 5 EUR
Franti‰ek Petrek, Levoãa 10 EUR
Sympatizant, Levoãa 10 EUR
MVDr. ·tefan Valkoviã,
Zlaté Moravce 100 EUR
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Mária Korecová oslávila 103 rokov
Svätá om‰a 14. novembra v nitrianskom

Kostole sv. Petra a Pavla bola v˘nimoãná. Ve-
novaná najstar‰ej a dlhoroãnej ãlenke PV
ZPKO v Nitre Márii Korecovej, príbuznej kar-
dinála Jána Chryzostoma Korca. Osobne sa na
nej zúãastnila v sprievode syna Jozefa a dcéry
Evy Kováãovej. Veºa zdravia a BoÏieho poÏeh-
nania jej popriali predsedníãka organizácie
AlÏbeta Loudová a jej ãlen Ladislav Geró. (al)

Foto archív

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

40 rokov
Petra Röhmanová, Bratislava

30.12.1976
55 rokov

Ing.Marian Hromádka, Trnava
7.12.1961

Marian Fedu‰, Luãenec 28.12.1961
Mária Kubaãková, RuÏomberok

8.12.1961
Beata TurÀová, Banská Bystrica

7.12.1961
Jaroslav Stolárik, Hliník nad Hronom

21.12.1961
70 rokov

Beata Janãoková, Îiar nad Hronom
14.12.1946

80 rokov
Helena Stanãíková, Brezno 1.12.1936
Hedviga Slivková, Ilava 20.12.1936
Rozália Hockicková, Spi‰ské Podhradie

15.12.1936
Viliam BaÏalík, Bratislava 13.12.1936
Mária Gregu‰ová, Nitra 6.12.1936

82 rokov
·tefan Hrizák, PovaÏská Bystrica

25.12.1934
Anastázia Kula‰ová, Bratislava

15.12.1934
84 rokov

Rozália Tomãová, Klokoãov 22.12.1932
Matej Benãík, Komárno 16.12.1932

85 rokov
Pavol Kufa, Levoãa 18.12.1931
Gustáv Hrabovec, D. Kubín 24.12.1931

86 rokov
Ján Volansk˘, Kote‰ová 25.12.1930

87 rokov
MUDr.Mária SlugeÀová, Levoãa

25.12.1929
Eva Slimáková, Limbach 22.12.1929

88 rokov
Július Maté, Luãenec 17.12.1928

89 rokov
Ing. Alojz Poldauf, Îiar nad Hronom

28.12.1927
90 rokov

Anna Mazáková, Púchov 17.12.1926
Valéria Mito‰inková, Bratislava

16.12.1926
91 rokov

Ján Petro, Humenné 18.12.1925
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme 
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