
ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Vydávajú
Politickí väzni

Zväzu protikomunistického
odboja

Obchodná 52
811 06 Bratislava

Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.

Zásielku spracovala spoloãnosÈ:
HENRIETTA - direct marketing, s.r.o.

P.O.BOX 1, 820 08 Bratislava 28, „D+4“
PO·TOVNÉ ÚVEROVANÉ

820 08 Bratislava 28

2roãník 24
február 2014

cena 0,60 EUR

SVED_02 s.16_1  3.1.14  8:21  Stránka 3



âím sme star‰í, t˘m nám r˘chlej‰ie
beÏí ãas, ktor˘ nám e‰te zostáva do
konca ná‰ho pozemského putovania.
Je za nami rok, v ktorom sme si pripo-
menuli viaceré v˘roãia: predov‰etk˘m
20 rokov obnovenia na‰ej ‰tátnosti
a 75 rokov od vyhlásenia slovenskej
autonómie v Îiline. Túto udalosÈ sme
si pripomenuli aj pri na‰om pamätníku
v Îiline, ktor˘ tam stojí uÏ vy‰e 15 ro-
kov a nachádza sa zatiaº na jedinom
námestí, ktoré nesie ná‰ názov: Ná-
mestie politick˘ch väzÀov. Komu-
nistick˘ reÏim, ktor˘ nám vzal najprv
‰tát (vieme, Ïe Bene‰ nás predal Sovie-
tom uÏ v roku 1943), potom mnoh˘m
Ïivot a mnoh˘ch z nás posadil do
väzení a táborov núten˘ch prác.

O Andrejovi Hlinkovi písal takéto
nezmysly:

Encyklopédia Slovenska II. zv. E-J,
ktorú v roku 1978 vydala SAV, hodno-
tí Andreja Hlinku takto:„Reakãn˘ kleri-
kálny nacionalistick˘ politik. Svojím po-
litick˘m vplyvom podporoval vládnuci
reÏim vÏdy, keì i‰lo o boj proti revo-
luãnému robotníckemu hnutiu na
Slovensku, plne schvaºoval strieºanie
do pracujúcich a ich prenasledovanie.“

Pln˘ch 20 rokov Andrej Hlinka
viedol zápas o autonómiu Slovenska,
ktorej sa Ïiaº nedoÏil. Na smrteºnej
posteli zanechal nielen svojim súãasní-
kom, ale i v‰etk˘m generáciám Slo-
vákov tento odkaz: „Drahá moja
slovenská mládeÏ! Ako rád by som bol
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teraz s tebou! Ale v duchu som v Îili-
ne. Vidím tvoj zjazd, tvoj vzlet, tvoju
prípravu do váÏnej práce a boja. Ja
dokonãievam môj boj tuzemsk˘, ale
zostanem s tebou, mládeÏ moja a ná-
rode. Vyz˘vam vás k jednote a nepod-
dajnosti. Îehnám tvoju prácu Ïehnám
tvojmu boju. Boh ti pomáhaj, Boh Èa
opatruj. Buì s Bohom národe môj!“

V Îiline sme my, politickí väzni, bo-
li nielen preto, aby sme si uctili Andreja
Hlinku, ale aby sme si uvedomili jeho
posolstvo. Musíme ho poprosiÈ, aby
stál pri nás v ãase, keì nové trendy
v Európskej úniu stoja aj pred na‰imi
dverami. MoÏno zakrátko aj u nás uÏ
budeme predvedení na policajnú
stanicu s obvinením z potláãania práv
na „manÏelstvo“ rovnakopohlavn˘ch
párov, ako jeden Francúz, ktor˘ sa
v ParíÏi, v Luxembursk˘ch záhradách
prechádzal v triãku, na ktorom boli zo-
brazené siluety muÏa, Ïeny a dvoch de-
tí. Nateraz nám e‰te svätoÏiara a kríÏiky
na slovenskej dvojeurovke pre‰li, ale to

asi len dovtedy, k˘m niekto v Bruseli
nenavrhne aj zmenu ná‰ho ‰tátneho
znaku, ktor˘ by mohol byÈ povaÏovan˘
za hlboko diskriminaãn˘ voãi t˘m, pre
ktor˘ch sú v‰etky kríÏe len v kríÏov˘ch
stavcoch na‰ej chrbtovej kosti, ale nie
znakom nejakej duchovnej identity.

O mesiac, 14. marca si pripome-
nieme 75 rokov od vyhlásenia Sloven-
ského ‰tátu, z ktorého sa stala Sloven-
ská republika. Bez nej by sme nemali
ani teraj‰iu, ktorá je tu na‰Èastie uÏ vy-
‰e 20 rokov. My‰lienku slovenskej ‰tát-
nosti, ktorá bola u nás po roku 1945
permanentne kriminalizovaná, udrÏia-
vala predov‰etk˘m  slovenská emigrá-
cia, ale jestvovali  aj doma nad‰ení
vlastenci. Mnohí z nich na to doplatili
stratou práce, rodiny, zdravia, ba aj Ïi-
votov. Jedn˘m z nich bol ná‰ ãlen Ivan
·telcer (1923), dnes Ïijúci v Trenãíne.
UÏ v roku 1945 ako mlad˘ vysoko‰ko-
lák roz‰iroval protikomunistické letáky
i letáky o osude prvého slovenského
prezidenta. V roku 1952 nadviazal

kontakt s Rádiom Roma, ktorému
podával správy o dianí  v âSR.  Spolu
s Pavlom Janãoviãom tieÏ písali a po-
sielali memorandá západn˘m mocnos-
tiam, v ktor˘ch poÏadovali obnovu
slovenskej ‰tátnosti a demokratického
reÏimu. Odpoveì komunistickej moci
po ich odhalení bola krutá: obaja
dostali doÏivotie. Pavol Janãoviã na
následky t˘rania vo väzení zomrel, Ivan
·telcer sa dostal na slobodu v máji
1968. V roku 1989 patril medzi prv˘ch
aktivistov, ktorí jednoznaãne a bez
ak˘chkoºvek kompromisov a váhania
poÏadovali slovenskú ‰tátnu samostat-
nosÈ. Aj tieto fakty, ktoré sa z na‰ej
pamäti národa akosi vytrácajú, pri-
pomína najnov‰ia kniha Ná‰ zápas
o samostatnosÈ Slovenska 1945-1992,
ktorej autorom je práve Ivan ·telcer.
MoÏno práve aj vìaka nej si uvedomí-
me, Ïe za slovenskú slobodu museli
niektorí Slováci zaplatiÈ ozaj vysokú
cenu. Arpád Tarnóczy

predseda PV ZPKO III. odboj
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Vyhlásenie autonó-
mie Slovenska zname-
nalo v˘znamn˘ dejinn˘

posun v emancipaãnom úsilí Slovákov.
Bolo rovnak˘m aktom ako získanie ne-
závislosti, ão mnohé krajiny oslavujú
ako svoj ‰tátny sviatok. Na Slovensku
sme si takmer nespomenuli na 75. v˘-
roãie tejto udalosti, ktorá sa stala 6.
októbra 1938 v Îiline. Vari preto, Ïe
na ãele zápasu o autonómiu stál kÀaz?
Ukazuje to azda na to, ako sme sa
vzdialili  od na‰ej kresÈanskej podstaty?
Dokonca ani niektorí dne‰ní duchovní
nepochopili, preão sa v Uhorsku a ne-
skôr na Slovensku zapájali kÀazi do
politického Ïivota. Alebo nechcú
pochopiÈ? (V ãísle uverejÀujeme ukáÏ-
ku z kniÏky rozhovorov s emeritn˘m
arcibiskupom Róbertom Bezákom.
Jeho odpovede sú  priam ‰kolsk˘m
príkladom neznalosti  dejín vlastného
národa.)  Veì pokyn na vytváranie
katolíckych  politick˘ch strán vy‰iel od
samotného Svätého otca Leva XIII.,

aby zabránil svetskej moci vstupovaÈ
do kompetencií cirkvi. Najmä na Slo-
vensku sa uhorskou vládou dosadení
biskupi stávali jej  predæÏenou rukou
v násilnej maìarizácii.  Uhorská ºudová
strana vznikla v roku 1895  a v roku
1906  Slovenská ºudová strana pod
vedením Andreja Hlinku.  Samozrej-
me, Ïe nachádzali oporu vo Vatikáne.

Aj po vzniku âesko-Slovenska. Napo-
kon v âesku tieÏ  kÀaz Jan ·rámek
viedol âeskoslovenskú stranu ºudovú.
Nie vÏdy v‰ak robil dobrú sluÏbu cirkvi
a Slovákom. Nuncius Clemente Micara
povaÏoval ãeskú katolícku stranu za
najnacionálnej‰iu v krajine a úplne pod
vplyvom protikatolícky  nasmerovanej
vlády.  Hlinkova strana napokon dosia-
hla autonómiu, no Andrej Hlinka sa jej
uÏ nedoÏil.

Súãasní vládni predstavitelia si 6.
októbra rad‰ej pripomenuli deÀ
armády a poloÏili vence k soche Ludví-

ka Svobodu vo Svidníku. Ten v roku
1968 zohral mimoriadne smutnú
úlohu, navy‰e nesie osobnú zodpoved-
nosÈ za zloãiny proti nemeckej men‰i-
ne, ktor˘ch sa dopustila âSA. 

Îilinská organizácia politick˘ch
väzÀov uÏ pred pätnástimi rokmi
odhalila pamätník politick˘m väzÀom.
Bol ním aj Andrej Hlinka. V októbri si
na slávnostnej svätej om‰i a pri pamät-
níku obetiam komunizmu pripomenuli
slávne v˘roãie vyhlásenia autonómie
i momenty, ktoré mu predchádzali.
Bez Anky Fodorovej, predsedníãky
Regionálnej organizácie PV ZPKO, kto-
rá veºmi iniciatívne organizuje poduja-
tia, pripomínajúce slávnu minulosÈ
ná‰ho národa i jeho skvel˘ch osobnos-
tí. Îelali sme jej skoré uzdravenie
a azda uÏ ãoskoro bude zasa medzi
nami. Patrí jej veºká vìaka od Ïiv˘ch
i m⁄tvych. O pietnej spomienke aj na
strane 4 a 5.

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Nevážime si svoju nezávislosť
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Ján Chryzostóm Korec (nar. 22.
januára 1924), je takou známou
osobnosÈou, Ïe ho pozná takmer kaÏ-
d˘ Slovák. Vie o Àom, Ïe je to  katolíc-
ky kÀaz, jezuita, nitriansky biskup,
kardinál, teológ a historik. Menej
známe je to, Ïe je jedn˘m z naj-
v˘znamnej‰ích predstaviteºov pod-
zemnej cirkvi a slovenského katolícke-
ho disentu, Ïe ako rehoºník po rozpu-
stení reholí bol internovan˘ (1950), Ïe
na biskupa bol so súhlasom rehoºn˘ch
predstaven˘ch vysväten˘ tajne (1951)
a Ïe pracoval ako robotník, bol
odsúden˘ a väznen˘ (1960 – 1968). 

J. Ch. Korec má veºkú zásluhu na
udrÏaní Ïivého jadra katolíckej cirkvi
v ãase komunistickej totality. Pri prí-
leÏitosti jeho 90. narodenín mu
okrem predstaviteºov cirkvi a naj-
vy‰‰ích ústavn˘ch ãiniteºov Slo-
venskej republiky zablahoÏelal aj
Svät˘ otec Franti‰ek. Jubilantovi
poslal svoj osobn˘ pozdrav: „Jeho
Eminencii ctihodnému pánovi kar-
dinálovi Jánovi Chryzostomovi
Korcovi, emeritnému nitrianske-
mu biskupovi zo srdca udeºujem
apo‰tolské poÏehnanie, ìakujúc
Bohu za 90 rokov jeho Ïivota, za
pevné svedectvo viery v ÈaÏk˘ch
rokoch i za du‰pastierske a literár-
ne dielo ctihodného jubilanta;
s vrúcnymi Ïelaniami hojnosti
BoÏích milostí, dobrého zdravia,
neustálej svieÏosti a radosti ducha
i ºudskej dobroprajnosti.“

Nám je J. Ch. Korec blízky dvojná-
sobne. Bol politick˘m väzÀom. Polícia

ho zaistila 11. marca 1960 a 21. mája
ho odsúdili ako vlastizradcu na 12 ro-
kov väzenia, ktoré preÏil v neºudsk˘ch
podmienkach s mnoh˘mi kÀazmi
v Prahe na Pankráci, Ruzyni a Valdi-
ciach. Z väzenia sa vrátil 24. februára
1968 s podlomen˘m zdravím. Napriek
tomu sa zapojil do nad‰enej obnovy
náboÏenského Ïivota. Na osobitnej
audiencii ho 8. júla 1969 prijal pápeÏ
Pavol VI., ktor˘ na údiv mnoh˘ch
odovzdal „tajnému“ biskupovi Korco-
vi biskupské insígnie. Po návrate do
vlasti v‰ak nedostal ‰tátny súhlas na
pastoráciu a preto pokraãoval v práci
ako robotník, naposledy ako opravár
v˘Èahov v PetrÏalke. Ani v tejto situácii
nezostal neãinn˘. Napriek tomu, Ïe
bol sledovan˘, udrÏiaval kontakt s laic-
k˘m apo‰tolátom. Nedostatok katolíc-
kej literatúry ho nútil písaÈ. Jeho práce
svedãia o tom, Ïe sa orientoval nielen
v teológii a filozofii, ale aj v histórii,
etike a sociológii. Ako veºk˘ znalec
ºudskej du‰e sa zam˘‰ºal nad pôvo-
dom ãloveka a jeho Ïivotnou cestou.
Jeho tvorba odráÏa aktuálny stav
a problémy náboÏenského Ïivota ka-
tolíckej cirkvi na Slovensku. Napísal asi
‰esÈdesiat prác pomerne veºkého roz-
sahu. PápeÏ Ján Pavol II. 28. júna
1991 ho ustanovil za kardinála. 

Îivotné jubileum J. Ch. Korca
si pripomenuli v Nitre slávnost-
n˘m spôsobom. Medzi mnoh˘ch
gratulantov sa zaradil aj prezident
Slovenskej republiky Ivan Ga‰pa-
roviã, ktor˘ ocenil plodn˘ Ïivot ju-
bilanta, ktor˘ zasvätil láske k Bo-
hu, blíÏnym a ‰íreniu viery a po-
moci t˘m, ktorí to potrebujú.
„Nikdy ste nezabudli na svoje po-
slanie... Dávali ste nádej, poskyto-
vali útechu a neprestajne ste mali
na mysli duchovnú a národnú
obrodu ná‰ho národa,“ povedal
prezident Ga‰paroviã. Jubilanta
pri‰iel pozdraviÈ aj predseda vlá-
dy SR Robert Fico: „Priniesol som
mu list v mene vlády Slovenskej
republiky. Nech si moje slová kaÏ-
d˘ vykladá ako chce, otec kardinál
je slovenská legenda. Veºmi citli-
vo vníma dianie v na‰ej spoloã-
nosti, má veºmi vysoko nastaven˘
cit pre spravodlivosÈ, je to ãlovek,
ktor˘ vie veºmi správne pomeno-
vaÈ veci.“

Kardinál Korec prítomn˘m
prezradil, s ak˘mi pocitmi preÏíva
tieto slávnostné chvíle: „Je to pre
mÀa vzácna príleÏitosÈ, keì sa
môÏem stretnúÈ s ºuìmi, ktorí sú
mi blízki.“ Peter Mulík

PROFILY
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Ján Chryzostom kardinál Korec poãas bohosluÏby v nitrianskej Bazilike
sv. Emeráma. Foto Jozef Gálik

Živá pamäť národa
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Životné 
jubileum...

âas je neúprosn .̆  Ruka, kto-
rá nedávno pevne drÏala ‰tetec,
sotva dokáÏe napísaÈ zro-
zumiteºné slová. A predsa pí‰e.
„Umiestnili ma na lôÏku, ktoré je
od polovice mája mojím celoden-
n˘m priestorom“, ãítam  z listu
Ivana Masára.  „Také malé Ïivot-
né jubileum. ·tvrtého januára
1954 zaklopali na dvere poslu-
chárne a vyÏiadali si ma na päÈ
minút. Nasadili mi na ruky putá,
nasledoval roãn˘ pobyt v samot-
ke. Postavili ma pred súdny tribu-
nál. Paragraf  78 – velezrada. Na
tento zloãin je jedin˘ trest, trest
smrti. Publikum bolo vzru‰ené.
Mama vykríkla, syn môj! A od-
padla na zem. Ja som to nevní-
mal, akoby sa ma to vôbec net˘-
kalo. Keì sa sudcovia i prokurá-
tor dostatoãne nas˘tili svojho
triumfu, vymerali mi iba 17 ro-
kov. Hovoria, Ïe moje obrazy sú
tmavé, ale na kaÏdom je toºko
svetla, pre ktoré sa oplatí ÏiÈ. To
malé svetielko to sú rodiãia, ktorí
na mÀa ãakajú. Lebo veria, Ïe sa
k nim vrátim, lebo veria, Ïe kto v
srdci Ïije, nezomrel, iba tro‰ku
zmenil spôsob Ïivota.“ 

ëalej je text neãitateºn .̆
„Pí‰em iba popamäti,“ zdôveruje
sa pán Masár a pozdravuje celé
osadenstvo. 

Veºmi, veºmi Vám ìakujeme,
pán Masár. K jubileám sa zvykne
gratulovaÈ, ale ão s t˘m Va‰ím...
MôÏeme iba sºúbiÈ, Ïe nezabud-
neme. Nezabudneme brániÈ na-
‰e duchovné dediãstvo, za ktoré
tak ako vy, mnohí ìal‰í dostali
paragraf 78. Alebo boli „iba“ od-
pratávaní z cesty, aby nepreká-
Ïali pri budovaní  „svetlej‰ích zaj-
tra‰kov“. Ale bez Boha to nejde.
Ani dnes. Desatoro nie je len
symbol, Desatoro je Ïivot v prav-
de. Pozdravujeme Vás.

Eva Zelenayová

MY VTEDY A DNES
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Neprehliadnite!
V januárovom ãísle Svedectva, v ãlánku  pod názvom Tak ako

v novom roku?  Som  ãlenom PV ZPKO III. odboj predloÏil návrh na
novú ‰truktúru organizácie. Z toho vypl˘va aj zmena stanov,
o ãom môÏu rozhodnúÈ iba delegáti snemu. KeìÏe uskutoãnenie
mimoriadneho  snemu  v tomto roku je viac, neÏ reálne, odporú-
ãam regionálnym poboãkám uskutoãniÈ v˘roãné ãlenské schôdze
do 26. marca 2014. Ich hlavn˘m programom by mal byÈ návrh
organizaãnej ‰truktúry PV ZPKO III. odboj a z toho vypl˘vajúce
zmeny stanov. Ostatné body programu by mali byÈ prerokované
ako obvykle. V˘roãné konferencie regionálnych organizácii by sa
mali uskutoãniÈ do 29. apríla 2014. Predpokladan˘ termín Republi-
kovej rady PV ZPKO III. odboj je 2. apríl 2014. 

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO III. odboj

Pod t˘mto názvom vy‰la
v roku 1999 spomienková mono-
grafia na troch popraven˘ch
absolventov trenãianskeho gym-
názia Antona Tunegu, Alberta
Púãika a Eduarda Tesára. Ivan Ma-
sár trom slovensk˘m mart˘rom
venoval obraz Tri kríÏe. Vít Pacalaj
vytvoril grafiku z duba a travertí-
nu. Profesor ·tefan Pozdi‰ovsk˘
pripravoval do Ïivota v‰etk˘ch
troch, Albertovi Púãikovi bol ‰tyri
roky triednym profesorom. „V‰te-
povali sme vám oddanosÈ k slo-
venskému národu a cirkvi“, uvie-
dol vo svojom príspevku. Profesor
Pavol Cintav˘  sa vyjadril takto:
„Jedn˘m prípadom ÈaÏk˘ch obetí
je justiãná vraÏda troch mart˘rov,
ktorí museli poloÏiÈ svoje Ïivoty
potupnou smrÈou za svoj hrdinsk˘
odpor proti zvlãilej komunistickej
ideológii.“ A Ivan Masár napísal:
„Podºa oficiálnych údajov bolo
popraven˘ch 238 ºudí. Medzi nimi
boli aj traja absolventi trenãian-
skeho gymnázia Anton Tunega,
Albert Púãik a Eduard Tesár. To sú
tri kríÏe – to je na‰a Slovenská
Golgota“.  

Viì aj strana 16.  
(ez)

Svedectvo troch krížov

SVED_02 s.4_5  3.1.14  8:28  Stránka 3



Pri príleÏitostí 15. v˘roãia odhalenia
pamätníka obetiam  komunistického reÏimu
stretli sa v Îiline ãlenovia a funkcionári PV
ZPKO spolu s predstaviteºmi mesta a kraja
aby si pripomenuli hrdinstvo ºudí, ktorí sa
postavili proti totalitnému reÏimu. 

Pietna spomienka sa zaãala svätou om‰ou v Kated-
rále Najsvätej‰ej trojice a pokraãovala pri Pamätníku
obetiam komunizmu. Svoje zastúpenie na pietnej spo-
mienke mala aj  ‰kolská mládeÏ.  K slávnostnému
charakteru podujatia prispel spevácky zbor Máj.

V príhovore predseda bratislavskej poboãky PV
ZPKO Ján Ko‰iar pripomenul aj v˘znam 75. v˘roãia
vyhlásenia autonómie Slovenska. Stalo sa tak 6. októbra
1938 práve v Îiline. Zdôraznil, Ïe hlavn˘m aktérom
národno-emancipaãného pohybu bol Andrej Hlinka a je
veºmi smutné, Ïe dodnes nevieme, kde sa nachádza
jeho hrob.  

Zo zdravotn˘ch dôvodov sa na podujatí nezú-
ãastnila jeho hlavná organizátorka,  podpredsedníãka
PV ZPKO Anna Fodorová. (zl)

ZAZNAMENALI SME
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Národný sviatok v Žiline

Pietna spomienka sa konala s podporou Îilinského samosprávneho kraja. Foto Ján Ko‰iar

Pamätník obetiam komunizmu v Îiline. Foto Ján Ko‰iar
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Andrej Hlinka sa nedoÏil vyhláse-
nia autonómie Slovenska. Zomrel 16.
augusta 1938 a zanechal nám odkaz,
ktor˘ je aktuálny aj dnes: Za Boha Ïi-
vot, za národ slobodu! Za kÀaza
bol vysväten˘ v roku 1889 a popri
pastoraãnej práci farára urobil z Ru-
Ïomberka centrum slovenského ná-
rodného Ïivota vo vtedaj‰om Uhor-
sku.  Maìarská cirkevná vrchnosÈ,
konkrétne spi‰sk˘ biskup Alexander
Párvy nemal ani náhodou pochopenie
pre národno-emancipaãn˘ proces
a preto vlastného kÀaza 18. júna
1906 suspendoval. ·tátna moc ho
vzápätí  na dva roky uväznila v Sege-
díne. V rokoch 1919-1920 sa znova
ocitol vo väzení lebo si na ParíÏskej
mierovej konferencii dovolil  predloÏiÈ
poÏiadavky Slovákov na svojbytn˘
a slobodn˘ národn˘ Ïivot. Stal sa teda
politick˘m väzÀom a my sa hrdo hlási-
me k jeho odkazu. 

Komunistick˘ reÏim  nám  najprv
zobral ‰tát,  potom mnoh˘m Ïivot
a skoro v‰etk˘ch tu prítomn˘ch  posa-
dil do väzení a táborov núten˘ch
prác. O Andrejovi Hlinkovi písal také-
to nezmysly: „Reakãn˘ klerikálny na-
cionalistick˘ politik. Svojím politick˘m
vplyvom podporoval vládnuci reÏim
vÏdy, keì i‰lo o boj proti revoluãné-
mu robotníckemu hnutiu na Sloven-
sku, plne schvaºoval strieºanie do
pracujúcich a ich prenasledovanie.“

Encyklopédia Slovenska II. ZV.
Vydala SAV  1978 

Kresťanská kultúra
Dnes, dvadsaÈ  rokov po obnove-

ní slovenskej ‰tátnosti  sme tu,  poli-
tickí väzni, aby sme si nielen uctili toh-
to velikána slovenského národa, ale aj
spytovali si svedomie, ako napæÀame
posolstvo Andreja Hlinku. 

Musíme ho poprosiÈ, aby stál pri
nás v ãase, keì nové trendy v Európ-
skej únii stoja i na prahu Slovenskej
republiky. MoÏno  onedlho  aj u nás
uÏ budeme predvedení na policajnú

stanicu s obvinením z potláãania práv
na manÏelstvo rovnakopohlavn˘ch
párov, ako jeden Francúz, ktor˘ sa
v ParíÏi, v Luxembursk˘ch záhradách
prechádzal v triãku, na ktorom boli
zobrazené siluety muÏa, Ïeny a dvoch
detí... UÏ dnes zbierame plody  politi-
kov Európskej únie, ktorí rozhodli, Ïe
v Ústave EU nie je spomenut˘ Boh ani
kresÈanstvo.  A uÏ na‰i otcovia vedeli,
Ïe bez BoÏieho PoÏehnania, márne
na‰e namáhania.

Bolo to totiÏ práve kresÈanstvo,
ktoré prenieslo najpozitívnej‰ie prvky
duchovného dediãstva antiky do mo-
derného európskeho sveta a z gréc-
ko-rímskeho stredomorského prostre-
dia ho transplantovalo do celého
európskeho geopolitického priestoru.
Západoeurópsky svet, ktor˘ vznikol
fúziou poãetn˘ch barbarsk˘ch kme-
Àov, si vybral latinsk˘ jazyk, aby tak
mohol ãerpaÈ z antickej múdrosti.
V tomto kontexte sa idea Cyrila a Me-
toda vytvoriÈ nové písmo pre Slovanov
a preloÏiÈ do ich reãi Sväté písmo a li-
turgické formuláre mohla javiÈ  ako
nebezpeãn˘ vynález s nepredvídateº-
n˘mi dôsledkami.

Novodobé pohanstvo
Misia svät˘ch bratov Kon‰tantína

a Metoda na Slovensku je  v‰eobecne
dosÈ známa. Ako ju ale Ïijeme kaÏd˘
deÀ? Ako sa hlásime k ich odkazu?
Nie sú to iba prázdne frázy? Zatiaº
sme im nedokázali postaviÈ ani

dôstojn˘ monument, napríklad v hlav-
nom meste.

Ak cyrilo-metodská tradícia
v Ústave SR nemá byÈ iba prázdnou
frázou, tak si musíme uvedomiÈ, Ïe tu
ide o kresÈanstvo ako také: Ïe je to
vlastne uznanie Boha za Stvoriteºa,
JeÏi‰a Krista za BoÏieho Syna a Ducha
Svätého, ktor˘, ako sa modlíme v Kré-
de, vychádza z Otca i Syna, za tú silu,
ktorá nám umoÏní hlásiÈ sa k ná‰mu
presvedãeniu vÏdy a v‰ade. Nielen
v osobnej rovine, ale aj v spoloãenskej.

Novodobé pohanstvo sa dnes ‰íri
oveºa záludnej‰ie  prostredníctvom
propagandy, Ïe hriech a zlo vlastne
neexistujú. Koºko úsilia sa dnes vy-
nakladá v rozliãn˘ch masmédiách,
aby ãloveka presvedãili, Ïe staré dobré
zásady vyjadrené v Desatoro sú smie‰-
ne a nemoderné! A Desatoro, okrem
toho, Ïe je zapísané v kaÏdom ºud-
skom srdci pochádza zo Starého
zákona! Skutky, ktor˘ch sa v minulos-
ti ºudia báli, alebo ich aspoÀ pokladali
za nesprávne a hrie‰ne, sa dnes
definujú ako prejav slobody a suvere-
nity ãloveka. Tento morálny relativiz-
mus, bezbrehá tolerancia i extrémna
politická korektnosÈ  povy‰ujúca zlo
na roveÀ zákona je pohanstvom
na‰ich ãias. 

Dnes sa s nami nikto nebude
hádaÈ, ãi JeÏi‰ Kristus Ïil na tomto sve-
te ako historická osobnosÈ.  PoprieÈ
jeho existenciu v ãase by znamenalo
poprieÈ aj Aristotela a Platóna, ãi Ho-
méra a mnoho ìal‰ích osobností
z antiky. Cel˘ svet predsa  ráta roky
pred Kristom a po Kristovi lebo  prí-
chodom Krista, jeho pôsobením, smr-
Èou na kríÏi, ale hlavne zm⁄tvych-vsta-
ním, sa totálne zmenil beh sveta. 

Problém a otázka kresÈanskej vie-
ry v‰ak nie je v tom, ãi JeÏi‰ Kristus Ïil
na tomto svete ako historická osob-
nosÈ alebo nie, ale ãi ho my v na‰om
Ïivote uznávame za BoÏieho Syna
a Spasiteºa, ktor˘ aj dnes má ão pove-
daÈ mne, tebe i celému svetu. 

ZAZNAMENALI SME
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Z príhovoru Jána Košiara v Žiline

Hlinka politickým väzňom

Andrej Hlinka
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V ústave EÚ niet zmienky 
o Bohu a kresťanstve

Európska únia
Európa bez kresÈanstva, bez Boha?
To ºstivá loÏ a dut˘ podvrh spupnej p˘chy.
Nie. Nie sme nevìaãné decká, nie háveì úbohá.
Sme obãania Kristovej rí‰e, úprimní a tichí.
Od Gibraltáru po Ural zvon modlitieb a spevu, 
vyznanie viery Otãe ná‰ hlaholí vzne‰ene.
JeÏi‰ dvetisíc rokov volá ºudí, nielen v EÚ.
Sme zrelí Európania, nespálime rodné korene.

Veì BoÏia láska prerodila na‰e divé národy,
mocn˘ Duch Pravdy a bratstva do s⁄dc tí‰ko vnikol,
i vd˘chol vánok pokoja, krotil nezhody,
ubránil Európu pred hordou lúpeÏníkov.
Svät˘ Duch zahnal krut˘ch pohansk˘ch bôÏikov,
smie‰nych leÏ krvilaãn˘ch v satanovej sieti.
Zlomil putá otrokov, krvnú pomstu láskou prenikol,
sÀal jarmo poníÏenia Ïien a detí.
Barbarov zdvihol z temnôt k hviezdnym v˘‰inám.
Hºa, Boh v trpiacich ºudsk˘ch bratoch s nami tu je.
Radostná zvesÈ veãit˘ Ïivot ve‰tí nám
a rieka BoÏieho súcitu stále nás poºud‰Èuje.

Keì vojny horeli, drancoval mor, ‰krtil hlad,
pápeÏi, kÀazi, rehoºníci ºud odváÏne chránili.
A BoÏia rí‰a duÏnela ako slneãn˘ vinohrad.
Tak aj ná‰ národ zdolával víchrice presily.
Nad slávu univerzít, mrakodrapov, úchvatn˘ch katedrál
obetavosÈ pokorn˘ch kresÈanov sa vzná‰a.
BoÏí Duch zrná Ïiv˘ch skutkov do národov sial.
Dnes na rumoch diktatúr rozkvitá Európa na‰a.
Bez hrôzy vojny, bez hladu, bez zúfalej biedy.
V pálãivom napätí hºadíme do tajnej diaºavy
s úfnosÈou, ão zákerní bezboÏníci vyplienili kedy,
to nová Európa ãoskoro napraví.
JeÏi‰ Kristus, Tvoja krv bahno skazy odmyje...
Áno, kresÈanská Európa budúcnosÈ Únie!

Július Homola, 2004

Vojtech Ottmar: 
Spomienky starého Trnavčana, úryvok

Hrobárova dcéra
Za socializmu nám o sovietskych vojakoch z druhej

svetovej vojny vtækali do hláv iba jedinú predstavu podºa
známej reklamnej fotografie. Usmiaty sovietsky vojak –
osloboditeº – na nej jednou rukou drÏal dieÈa a druhou
rukou preberal veºkú kyticu kvetov, ktoré mu podávala
mladá, usmiatá Ïena.

Ak by v tej dobe niekto pravdivo, verejne a nahlas
povedal, Ïe aj medzi sovietskymi vojakmi a dôstojníkmi
boli ºudia, ktorí spáchali zloãiny na bezbrannom civilnom
obyvateºstve Slovenska, za také vyhlásenie by toho
odváÏlivca urãite postihli tvrdé represálie socialistického
reÏimu.

Aj keì moÏno väã‰inu sovietskych vojakov povaÏo-
vaÈ za slu‰n˘ch a ãestn˘ch ºudí, ktorí nasadzovali svoje
Ïivoty za vlasÈ, nemoÏno to povedaÈ o sovietskom
dôstojníkovi, ktor˘ sa na sklonku vojny ubytoval v dome
hrobára  na Novom cintoríne v Trnave. 

Hrobár mal jedinu dcéru, ktorá mala osemnásÈ
rokov. Chodila do  uãiteºského ústavu a onedlho sa z nej
mala staÈ uãiteºka. Keì hrobár odi‰iel do práce, sovietsky
dôstojník sa ju pokúsil znásilniÈ, ale dievãa sa zúfalo
bránilo. Napokon sa jej podarilo vyskoãiÈ cez otvorené
okno. Ohrdnut˘ dôstojník v‰ak vytiahol pi‰toº a utekajú-
ce dievãa od chrbta zastrelil. 

Hrobár bol vdovec a keì pri‰iel o jediné dieÈa, jeho
svet sa zrútil. Na cintoríne si vykopal hrob, vedºa ktorého
poloÏil otvorenú truhlu. Obliekol si ãierny oblek, bielu
ko‰eºu a ãiernu kravatu a na strome vedºa vykopaného
hrobu sa obesil. 

SPOMIENKY
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Slovíãko demokracia sa stalo hlavnou za-
klínacou formulkou XX. storoãia. Nieão ako
bola „abrakadabra“ pre stredovek˘ch ‰arla-
tánov. Jeho magická sila je taká obrovská, Ïe
nepoznám nijakého relevantného politika ãi
politológa, ktor˘ by sa mu za posledn˘ch sto
rokov odváÏil protireãiÈ. KaÏd˘ ho pouÏíva

najmä vtedy, keì by chcel ním priãarovaÈ úspech pre svoje
politické záujmy. Nielen Lenin oznaãoval boº‰evick˘ teror za
vrchol ºudovej demokracie, aj Hitler,
ktor˘ nezná‰al, keì ho oznaãovali za
diktátora, rád rozprával o tom, Ïe je
väã‰í demokrat ako vládcovia
Dohody. A rovnako, ako to bolo so
stredovek˘mi zaklínacími formulkami,
nikto poriadne nevie, ão to znamená.
Trochu vniknúÈ do tajomstva tohto
nezniãiteºného slovíãka nám pomôÏe
nemeck˘ filozof Karlheinz Weiss-
mann, ak si preãítame jeho knihu
„Post-Demokratie“ z roku 2009,
ktorá je venovaná percepcii tohto
pojmu s ohºadom na politickú si-
tuáciu súãasnosti.  Útla kniÏoãka
s hust˘m obsahom je ãlenená na ‰tyri
kapitoly, z kaÏdej  uvediem pár cha-
rakteristick˘ch ukáÏok.

„Pre“: Tu nemôÏe ch˘baÈ odkaz
na Tukydidovu slávnu reã o aténskej
demokracii. Autor v‰ak upozorÀuje,
Ïe tam ch˘ba akékoºvek utopické
preháÀanie a reãník demokraciu ne-
kladie ako koneãn˘ cieº historického
procesu, ale ako konkrétny systém
v konkrétnom ãase. Spomína aj ‰vaj-
ãiarsky model „organickej demokra-
cie“, ktor˘ sa páãil aj takému skeptikovi vo veciach demo-
kracie, ako bol SolÏenicyn. Tá je v‰ak, Ïiaº, na ústupe. Na zá-
ver kapitolky uvádza termín izraelského historika Jakoba
Talmona „totalitná demokracia“, ktor˘ platí na sovietsky
a nacionálne-socialistick˘ systém, no aj na systémy mnoh˘ch
rozvojov˘ch krajín súãasnosti. Atraktivitu takejto formy
demokracie vidí nielen v ideologickom zvádzaní, ale aj
v tom, Ïe „liberálna demokracia uprednostÀuje rie‰enia
svojich problémov na jednej strane oligarchizáciou, na
druhej strane odpolitizovaním“.  „Formy, v ktor˘ch sa rozví-
ja rusk˘ reÏim „riadenej demokracie“ od ãias Putina, je
umiernen˘ variant tohto konceptu, ão môÏeme braÈ aj ako
indíciu pre jej schopnosÈ preÏitia pre budúcnosÈ.“

„Proti“: Kritika demokracie je taká stará, ako samotná
demokracia, ak nie e‰te star‰ia. Medzi hlavné veci, pre ktoré

sa demokracia kritizuje, je jej mimoriadny tlak na konform-
nosÈ, ktor˘ nijako nepasuje k proklamáciám osobnej slobo-
dy. Cituje aj Platóna: „Roz‰iruje sa fanatizmus rovnosti,
ktor˘ povaÏuje za rovn˘ch nielen urodzen˘ch a obyãajn˘ch,
bohat˘ch a neslobodn˘ch, ale aj statoãn˘ch a zbabelcov,
vinn˘ch a nevinn˘ch, muÏov a Ïeny, rodiãov a deti ...“ „ªud
si nemôÏe vládnuÈ sám, preto sa nutne stáva nástrojom
demagógov; tento pojem, ktor˘ pôvodne znamenal „vodca
ºudu“, uÏ u Platóna dostal zmysel „zvodca ºudu.“ „Práve
moderná spoloãnosÈ uºahãuje nástup demagógov s pomo-
cou tlaãe a propagandy a jej demokracia sa odli‰uje od
autokracie dokonca negatívne, pretoÏe zakr˘va moc skutoã-

n˘ch vládcov.“ V závere kapitolky
e‰te hovorí o zneuÏívaní demokracie
mal˘mi, dobre organizovan˘mi
nátlakov˘mi men‰inami. (Nieão ako
„na‰e“ organizácie tretieho sektora).

„Po“:  Presvedãenie, Ïe postde-
mokratick˘ systém sa môÏe legitimo-
vaÈ iba svojou funkãnosÈou, je uÏ
zakorenené prakticky vo v‰etk˘ch
vrstvách spoloãnosti. ZároveÀ pri-
chádza k odbúravaniu pocitu
spolupatriãnosti, ktor˘ tvoril rozho-
dujúci predpoklad demokracie. Túto
kapitolu Weissmann konãí t˘m, Ïe
„na jednej strane globalizmus, na
druhej neoliberalizmus zapríãinili to,
Ïe tu vedºa seba existujú pred-
demokratické (nekontrolovaná moc
súkromn˘ch podnikov, korupcia),
demokratické  (pokraãovanie   exis-
tencie strán, voºby, parlament)
a postdemokratické prvky (v˘skum
verejnej mienky, manipulátori, vplyv
cez médiá.) 

„Záver“: „Ak je pojem demokra-
cie dnes zásadne spochybÀovan˘, tak
hlavne preto, Ïe ãím ìalej t˘m menej

je moÏné 'zjednotenie vôle'. Európske národy sú prisÈahova-
lectvom vystavené procesu zmeny ‰truktúry obyvateºstva,
ktoré oslabuje predov‰etk˘m ‰tátotvornú strednú vrstvu
a kultúrna revolúcia mení spoloãnosÈ na konglomerát, ktor˘
je pro forma demokratick˘, ale v skutoãnosti ovládan˘
oligarchiou“. Anglick˘ profesor Ian Angell povaÏuje uÏ
demokraciu za nepouÏiteºnú a hovorí, Ïe „veºká politická
otázka najbliÏ‰ích rokov je tá, ako nájsÈ sociálne únosné
prostriedky na jej demontáÏ“. A ak v budúcnosti prepuknú
tvrdé boje o prírodné zdroje, demokracia sa môÏe ukázaÈ
dokonca ako handicap. . KniÏoãka konãí t˘m, Ïe strata
demokracie nie je ten hlavn˘ problém, ale rozklad ‰tátu
pomocou nekontrolovateºn˘ch skupín, ktoré chcú odstrániÈ
akúkoºvek ‰tátnu suverenitu.

Ján Liteck˘ ·veda

KULTÚRA

9

Knižný kútiKK
Magická sila slova demokracia
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(Dokonãenie z minulého ãísla)
V minulom ãísle Svedec-

tva sme sa s Milanom âe-
chom rozlúãili otázkou, ão si
myslel o komunistoch. V roz-
hovore pokraãujeme jeho pe-
ripetiami  v PTP. 

Ako sa vám zi‰iel kapitán ·ut˘
neskôr? 

Keì som bol v PTP v Tatrách,  JoÏko
tam ãasto chodil na sluÏobné cesty. Ve-
liteºstvo bolo v Komárne. V tom ãase
som ja vybavoval chlapcom prepú‰Èacie
listy. Dôveroval mi. Aj vo vagóne podpi-
soval priepustky, len sa ma op˘tal, ãi sa
za nich môÏem zaruãiÈ. Raz som i‰iel
s ním na sluÏobnú cestu, ale v Bratislave
sme sa rozlúãili a i‰iel som domov, do
Pezinka. 

Tak vám bolo celkom dobre?
Ako sa to vezme. PTP nie je normál-

na vojenãina. Nikdy neviete, ako dlho
vás tam nechajú. Keì som mal odslúÏe-
n˘ rok vojny  v tábore, pri‰iel za mnou
kapitán a p˘tal sa, ão varíme. 

Hovorím mu, súdruh kapitán, va-
ríme hovädzie na divoko, knedºu a ho-
vädziu polievku.  A on hovorí, môÏete
ísÈ do kancelárie? Dobre. Idem do kan-
celárie, klopem, niã, otvorím dvere, nik-
to, otvorím druhé,  nikoho nevidím. No
keì som ich zatváral, zacítil som na reb-
rách  pi‰toº. Boli to obezetkári, ‰tátna
bezpeãnosÈ v armáde. Zobrali ma, pred-
t˘m Fera Bednára zo Sabinova  aj po‰tá-
ra.  Viezli sme sa v dvoch osobn˘ch au-
tách. Zastavili sme sa v âatlo‰ovej vile,
kde sme zobrali e‰te ìal‰ích dvoch chla-
pov, a e‰te sme im pomáhali roztlaãiÈ
autá. Potom nám  dali plátené okuliare,
aby sme niã nevideli a viezli nás ìalej.
Vedel som, Ïe sme zostali stáÈ v Liptov-
skom Hrádku, kde k nám pribudol e‰te
jeden a potom sme sa zastavili v Liptov-
skom Mikulá‰i, v Leopoldove, ale nikde
nás nechceli prijaÈ. Tak sme i‰li do
Bratislavy. 

Oni vás chceli daÈ zavrieÈ?
Áno. O polnoci sme stáli pri závo-

rách v Novom Meste nad Váhom. Ma-
ma sa práve viezla r˘chlikom na svadbu
a mala ma tam ãakaÈ.  No ale my sme

boli odrazu v Bratislave.  Naraz len auto
zastalo. Poãul som zvonec, otváranie
plechov˘ch dverí a známy hlas. A hovo-
rím, dobré ráno pán Kadleãík.  A tí po-
zerali  na mÀa jak vyjavení. Nevedeli, Ïe
som tam robil a poznal v‰etk˘ch bacha-
rov.  Kadleãík hovorí, kto si ty? Nie si ty
môj krajan? A ja hovorím, poznáte ma
dobre. A on hovorí, nie si ty Brigitin
syn?  A ja na to, asi aj áno. Brigitin syn. 

Stále ste mali okuliare na
oãiach?

Stále. Viedli nás dlhou chodbou
s kanceláriami a ja som rátal kroky.
Vedel som, koºko krokov má chodba.
Zastal som pri dverách, ktoré viedli na
pavlaã. Tam bolo deväÈ schodov. V˘Èahy
neboli, v kaÏdom poschodí bolo sito,
keby chcel niekto spáchaÈ samovraÏdu,
tak sa v site zachytí. 

No a teraz  rátal som  tie schodky
a naraz sa otvoril jeden pavilón, lebo tie
pavilóny boli postavené do kríÏa. Keì
zazvonil otvorili sa dvere a zasa bú-
cham, otvorila sa cela. E‰tebák mi hovo-
rí, viete kde ste? Viem, reku na ‰tvrtom
poschodí na ·tátnej bezpeãnosti v Brati-
slave na Záhradníckej. Aj ãíslo cely som
mu povedal. A on mi len, nebláznite!

TakÏe ste sa ocitli tam, kde ste
boli prv˘ raz zavret˘?

Presne tak. Vtedy som robil chod-
bára u veliteºa Turanského. To bol tieÏ
Pezinãan. No a nadávali na veliteºa
centrály Budzilu, ktor˘ bol tieÏ z Pezin-

ka. Turansk˘ mi povedal, keby Èa odsú-
dili, vezmem Èa do Kuchyne. Vtedy boli
v Kuchyni Benderovci. Boli aj v Ilave aj
inde.  Oni prechádzali v‰etk˘m. Rozprá-
vali nám, ako chytili Paºa Benderu.
Narodili sa mu dvojiãky a nastrãili mu,
Ïe mu ich Ïena ukáÏe na nejakej chate.
A tam ho chytili. 

Vy ste sa ale ocitli vo vy‰etro-
vacej väzbe?

A dali ma do spoloãnej cely, kde bol
aj biskup Vasiº Hopko.  Bol tam Janko
Brlita z Ko‰íc, ktorého Ïena chcela daÈ
zabiÈ. Zavreli ho kvôli tomu, Ïe pomáhal
k úteku cez hranice. Neskôr mi povedal,
Ïe chcel ujsÈ s manÏelmi, ktorí mali dcé-
ru a syna v Austrálii aj s jedn˘m star˘m
pánom. Mali im pomôcÈ hrobári z cinto-
rína v Sláviãom údolí. Za jednu osobu
p˘tali 350 tisíc korún. PreváÏali vraj
ohromné bohatstvo. Keì v PetrÏalke
prichádzali k drôtom, uÏ boli prestrihnu-
té, uÏ snívali o slobode na druhej strane,
keì odrazu z dvoch strán na nich za-
mierili reflektormi a chytili ich. Janko do-
stal 19 rokov a ostatní okolo desaÈ.

Ako dlho vás drÏali vo vy‰etro-
vacej väzbe?

Sedem mesiacov. 
TakÏe prv˘ raz vás odsúdili v ro-

ku 1949 na tri a pol mesiaca. V tom
istom roku ste sa vrátili domov, ale
museli ste nastúpiÈ na vojenskú
sluÏbu do PTP. Tam vás po roku,
teda v roku 1950 znovu zaistili. Po
siedmich mesiacoch vás znova
odsúdili? Za ão?

Súd trval tri t˘Ïdne, lebo nás naraz
súdili dvadsiatich dvoch. Odsúdili ma na
jedenásÈ mesiacov a strãili do Ilavy. Aj
tam som varil. V Ilave bolo vtedy veºmi
veºa farárov, rehoºn˘ch sestier, policaj-
tov, kulakov nad 70 rokov, ktorí chodili
len s paliãkami.  Po zav⁄‰ení trestu pri‰li
po mÀa, aby som si zobral svoje veci.
Hovorím, v‰ak ja nemám Ïiadne veci,
zobrali ma ako vojaka v uniforme. No
nemohli ju nájsÈ. Dali mi nejaké náhrad-
né obleãenie a pobral som sa na vlak
domov. LenÏe som nevedel, ão mám
robiÈ. Nemal som odkrútenú vojenãinu.
A platila strata obãianskych práv na
desaÈ rokov.

NÁŠ ROZHOVOR
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Zarábali na väzňoch

Milan âech Foto Anton Malack˘
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âo ste teda urobili?
I‰iel som na Okresnú vojenskú sprá-

vu v Pezinku a tam mi povedali, Ïe ma
budú eskortovaÈ tam, kde som naruko-
val. Ohradil som sa, Ïe to by bolo, ako
keby som bol znova zavret˘. Tak som sa
pobral do Liptovského Hrádku, odkiaº
ma zobrali do väzenia. A tam som
na‰iel kapitána Vojtka, ão ma zradil. 

Ako ste sa to dozvedeli?
To aÏ neskôr, keì nás rehabilitovali.

Dokonca som sa dozvedel, Ïe bol nasa-
den˘ v Bielej légii.  Poznal som ho pod
menom Vojtko, no na rehabilitaãnom
súde som sa dozvedel, Ïe také meno
nejestvovalo.  

A ako dlho ste e‰te zostali
v Hrádku?

Odtiaº som sa hneì pobral späÈ, len
ão som si pobral fotografie t˘ch, ão boli
zavretí. Bál som sa, aby ma nenaháÀali,
tak som sa prihlásil na vojenskom ve-
liteºstve v Pezinku. Tam mi povedali, Ïe
mám ísÈ do Komárna, kde bolo hlavné
veliteºstvo. Tak som sa prihlásil u majora
Slobodu. Ten chytil moju prepú‰Èaciu
správu, roztrhal ju a prikázal mi zaradiÈ
sa.

TakÏe ste sa znova ocitli v PTP?
Presne tak a pridelili ma do

Bratislavy. 
Tam ste boli dokedy?
V PTP vám nepovedali, ako dlho

tam budete. Mohli ste slúÏiÈ dva roky,
27 mesiacov, 31 mesiacov, ale aj done-
koneãna. Jednoducho to bola vojenãina
na neurãitú dobu a to vyuÏívali obezet-
kári.  Oni boli informovaní, kedy koho
prepustia. Aj mne sa stalo, keì som mal
odslúÏen˘ch 38 mesiacov, Ïe ma chcel
vydieraÈ. Povedal som mu, Ïe ja si svoju
slobodu kupovaÈ nebudem, aj keby som
mal slúÏiÈ päÈ rokov. 

âo od vás chcel?
My sme slu‰ne zarábali a peniaze

nám ukladali na vkladné kniÏky. Jedno-
ducho povedal, dá‰ päÈ, desaÈ tisíc a ja
ti vybavím civil.  Hoci vedel, kedy
pôjdem domov. Keì som to odmietol,
pomstil sa mi inak. 

Ako?
SlúÏil som v pezinsk˘ch kasárÀach,

keì za mnou pri‰iel politruk, to bol ãlo-
vek, ktor˘ o v‰etkom rozhodoval. Vraví
mi, nedonesie‰ hrozno ani hru‰ky a za
kasárÀami máte dva vinohrady. Tak
som i‰iel a keì som prechádzal cez plot,

tak ma chytil, Ïe chodím kradnúÈ.
Nebolo mi viac treba, jednu som mu
„utabaãil“. Hneì ma predvolali do kan-
celárie a tam po mne zaãal ìal‰í vyska-
kovaÈ takÏe som po Àom hodil stoliãku.
Oni na mÀa, Ïe to je na prokurátora. 

A ako ste sa z toho dostali?
Zavreli ma do cely, ale pri‰iel  star‰i-

na a vyhodil ma odtiaº, Ïe nemám od
doktora potvrdenie, Ïe som zdrav˘. Je-
ho za to zdegradovali, no poradil mi,
aby som zaãal kopaÈ, búchaÈ, kriãaÈ
akoby mi ‰vihlo. Îe sa mi niã nestane.
Tak som aj urobil aÏ pri‰iel z Komárna
major Sloboda a povedal mi, tak rozprá-
vaj, akoby si hovoril so svojím otcom. To
sa mi páãilo. A ja som mu v‰etko po-
rozprával, ão sa stalo, ako mi ublíÏil a on
toho politruka  hneì odvolal. Aj som
mu porozprával, ako sa tam  kupoval
civil. 

Kedy vás teda pustili do civilu?
E‰te mi nebolo súdené. Mal som

veºa kamarátov âechov. V Pezinku sme
v tom ãase stavali kasárne, byty, v‰etko,
ão pri‰lo. Chodieval som s nákladn˘m
autom do Senca po ‰trk. Chlapci z âi-
ech vozili ‰trk na âerven˘ majer. Oni za
deÀ spravili aj dva tri k‰efty a za fúru ‰tr-
ku inkasovali 250 korún. Keì vykladali
na stanici cement, ktosi ich nahovoril,
aby mu priviezli päÈ metrákov. Vzápätí
vypukla aféra, Ïe sa stratilo desaÈ metrá-
kov cementu. Na majeri bol vrátnikom
pán Jáno‰ a jedine on mohol vedieÈ,
ako ten cement zmizol. Povedal som
mu, Ïe chlapci sa nepriznali, nech ich
netrápi, keì vie, kde ten cement je. Mal
som tri dni do civilu, keì pri‰li po Jáno‰a
a on im ukázal na barák, v ktorom som

aj ja b˘val. No a dostal som deväÈ me-
siacov natvrdo za neoznámenie trestné-
ho ãinu. Dokonca som si musel vybaviÈ
odklad, lebo som mal termín svadby. 

TakÏe ste sa oÏenili a nastúpili
do väzenia?

OÏenil som sa, lebo v tom ãase som
uÏ mal dvojroãného syna. Chlapci
z âiech dostali po trinásÈ aÏ ‰estnásÈ
mesiacov, ale sa odvolali na Najvy‰‰í súd
a ten ich oslobodil. A ja som putoval do
Oremlázu pri Zvolene. Po deviatich me-
siacoch tam vypukla infekãná Ïltaãka,
takÏe nás nemohli pustiÈ domov. Nako-
niec som si to prepustenie vymohol.
Povedal som, Ïe musím robiÈ lebo mám
Ïenu a dieÈa. 

A kedy ste sa uÏ definitívne
dostali domov?

To bolo v marci 1954. Potom som
sa zamestnal v Mäsokombináte, ale ne-
bolo roboty, tak som odi‰iel do Pozem-
n˘ch stavieb Trnava. Tam som sa mal
dobre.  Odtiaº som odi‰iel do Priemsta-
vu a tam som robil udrÏbára.  Pri mie-
‰aãke na betón robil jeden chlapík, kto-
r˘ do‰iel z basy. Ustaviãne  rozprával, Ïe
on by dal v‰etk˘ch komunistov pove‰aÈ.
A hovoril, Ïe jeho tatko bol tak˘ komu-
nista, Ïe by bol dal aj posledné. A roz-
prával, Ïe on by natiahol povraz z ko-
stola na kostol a tam by komunistov
pove‰al na háky. A zrazu ho zobrali na
Sibírsku. A s ním aj majstra a mÀa. KaÏ-
dého, kto to poãul.  Nevedeli sme, kto
mohol toho Imra zradiÈ.  Od strachu
som celou cestou zvracal. A odrazu sme
sa dozvedeli, Ïe to bol bachar nasaden˘
medzi  robotníkov. 

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Milan âech (druh˘ sprava) v kruhu priateºov v Pezinku. Foto archív
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K 25. februáru 1948 sa viaÏe udalosÈ, ktorú
moÏno hodnotiÈ z viacer˘ch ideologick˘ch hºadísk jej
samotn˘ch aktérov. Pre jedn˘ch to bol víÈazn˘ deÀ,
keì dosiahli o ão sa otvorene a cieºavedome usilova-
li od roku 1943, pre druh˘ch to bol deÀ, keì pre
nesmierne mnoÏstvo ch˘b a ústupkov, napriek
jalovému taktizovaniu, museli uznaÈ, Ïe realita je
silnej‰ia ako dojem, ktor˘ sa pokú‰ali vytváraÈ tri
povojnové roky. Nazvali to prevratom, ale uÏ vlastne
ani nebolo ão prevracaÈ, v‰etko uÏ bolo aj tak
„naruby“. Zvlá‰È na Slovensku. 

Zo ‰tátov strednej a juhov˘chodnej Európy sa z ob-
dobia pred vypuknutím druhej svetovej  vojny  teda  pred
1. septembrom 1939 po ukonãení vojny neobnovilo iba
Slovensko. Litva, Loty‰sko a Estónsko, hoci neboli pripoje-
né k Sovietskemu zväzu vojenskou anexiou, ale na základe
tajn˘ch diplomatick˘ch aktivít, sa tieÏ neobnovili ako
suverénne ‰táty. Chorvátsko, keìÏe vzniklo ako v˘sledok
vojensk˘ch operácií v rámci vojny voãi Juhoslávii, nemohlo
rátaÈ s obnovením ‰tátnej samostatnosti. 

Pokiaº Litovci, Loty‰i a Estónci, národy poãtom men‰ie
alebo porovnateºné so Slovákmi, vyuÏijúc mocenské
oslabenie sovietskeho Ruska dosiahli nezávislosÈ uÏ v med-
zivojnovom období a boli súãasÈou Versailleského systému,
Slováci dosiahli svoju ‰tátnosÈ sotva pol roka pred
vypuknutím druhej svetovej vojny, v situácii, keì jedin˘m
hegemónom v strednej Európe bolo Nemecko. A hoci
pod veºmocensk˘m tlakom, predsa legitímne uplatnili
samourãovacie právo národa. 

Pozitíva, plynúce z existencie samostatného národného
‰tátu, zvlá‰È v ãase vojny, sa Slováci usilovali vyuÏiÈ v kaÏ-
dom smere.  Najmen‰í manévrovací priestor mali v úsilí
o zachovanie slovenskej ‰tátnosti po vojne. KeìÏe elity
‰tátu v tomto smere sklamali, národ intuitívne hºadal moÏ-
nosÈ preÏiÈ v nov˘ch podmienkach. NeodváÏil sa na ozbro-
jen˘ odpor, alebo dokonca na boj za obnovenie samostat-
nosti. V tomto sme boli ‰pecifickí. Pobaltské národy boli
vojensky okupované a priamo zaãlenené do Sovietskeho
zväzu. Na rozdiel od Slovenska mal sovietsky komunistick˘
reÏim starosti s potlaãením litovského partizánskeho odbo-
ja. Jeho úãastníkom nakoniec ponúkol amnestiu a násled-
ne si chcel pomôcÈ morálnou autoritou cirkvi, ktorú chcel
pouÏiÈ ako nástroj na odzbrojenie antikomunistick˘ch
partizánov. Podobne ako v Litve existoval ozbrojen˘ odpor
voãi sovietskej moci  aj v Loty‰sku a Estónsku. NemoÏno
zabudnúÈ ani na masov˘ charakter protisovietskeho ozbro-
jeného odporu na Ukrajine, ktor˘ mal protikomunistick˘
charakter a bol zároveÀ bojom za slobodnú Ukrajinu.
Poºsk˘ ozbrojen˘ antikomunistick˘ odboj mal tieÏ siln˘
nacionálny podtón, napr. proti nepoºsk˘m men‰inám, ale
nebol bojom za národnú suverenitu. 

ZloÏenie ãeskoslovenskej vlády, zostavenej  v Moskve
a menovanej 4. apríla 1945 v Ko‰iciach, svedãilo o budúcej

vnútornej a zahraniãnej orientácii ‰tátu. Z 25 ãlenov mali
komunisti 8 miest (dvoch podpredsedov, vnútro, poºno-
hospodárstvo, ‰kolstvo, informácie-média, soc. starostlivosÈ
a ‰tátneho tajomníka na ministerstve zahraniãn˘ch vecí).
Politiku komunistov otvorene podporovali nominanti soci-
álnej demokracie: predseda vlády Zdenûk Fierlinger a mi-
nister priemyslu Lau‰man ako aj bezpartajn˘ generál
Ludvík Svoboda. Takto mohli úãinne kontrolovaÈ silové
rezorty, ‰kolstvo, propagandu, odbory a aj zahraniãnú poli-
tiku. Nekomunisti boli od zaãiatku v defenzíve a na tomto
stave niã nezmenili ani prvé povojnové voºby v máji 1946,
ba e‰te posilnili pozície komunistov v âechách. Sovietsky
zväz poru‰oval zmluvu o spojenectve a spolupráci a jeho
zasahovanie sa prejavovalo napr. diktátom podmienok
obchodn˘ch zmlúv, neobmedzen˘m právom ÈaÏiÈ uránovú
rudu, ale najmä v politickej sfére znemoÏnením spojene-
ckej ãeskoslovensko-francúzskej dohody a úãasÈou âSR na
hospodárskej pomoci podºa Marshallovho plánu. 

Povojnovú suverenitu Slovenska mal garantovaÈ Ko‰ic-
k˘ vládny program, oznaãovan˘ ako program národnej
a demokratickej revolúcie. Hoci formálne znamenal
v˘znamn˘ odklon od bene‰ovského unitarizmu, lebo
deklaroval svojbytnosÈ slovenského národa a sºuboval
budovaÈ vzájomn˘ pomer medzi âechmi a Slovákmi na
princípe rovného s rovn˘m, priãom uznával SNR za repre-
zentanta slovenského národa, praÏsk˘mi dohodami sa
v podstate úplne oklie‰tili jej kompetencie, ktoré aj tak
nemali solídny ‰tátoprávny rámec. Nátlaková rekon‰trukcia
Zboru povereníkov 18. novembra 1947 bola nielen
viditeºn˘m po‰liapaním práva ale aj zvy‰kov slovenskej
suverenity. âiÏe obmedzená suverenita povojnového
âesko-Slovenska bola na Slovensku znásobená. Takto sme
vkroãili do komunistickej samovlády vo februári 1948.  

Peter Mulík

V ZRKADLE ČASU
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V komunistickej tlame

Koncom sedemdesiatych rokov desaÈroãn˘ chlapec
nakreslil skazu sveta ako komunistickú hydru, ktorá
sa chystá zoÏraÈ svet. No po neÏnej sa nestal  
predsedom vlády... Kresba Zelo
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„Spomínam si na na‰e ostatné
stretnutie v Ladomerskej Vieske“, t˘mito
slovami oslovil Július Homola predsedu
Arpáda Tarnóczyho v súvislosti s osad-
zovaním pamätn˘ch tabúº obetiam ko-
munistického reÏimu. „Pred pamätnou
tabuºou na Obecnom úrade v Ladomer-
skej Vieske ste povedali smutnú vetu:
Bolo a je málo porozumenia a veºa
nenávisti.

V Ladomerskej Vieske nedovolili
umiestniÈ tabuºu na rodn˘ dom Pavla
Valenta, ktor˘ v súãasnosti vlastní Sociál-
ny ústav a jeho ‰éfom je „statoãn˘
RSDr.“. Ani obecné zastupiteºstvo nebo-
lo v tejto veci jednomyseºné. „Dvaja boli
zásadne proti“, spomína Homola.
„Opantaní dezinformaãnou sluÏbou ·tB
e‰te aj po ‰esÈdesiatich rokoch verili po-
viedke, Ïe Pavol Ziman bol zloãincom,
mal tajnú vysielaãku a poz˘val západ-
n˘ch imperialistov na rozpútanie tretej
svetovej vojny“. 

Podobnú skúsenosÈ zaÏil pri Ïiadosti
o umiestnenie tabule na prieãelí  Moyse-
sovho ka‰tieºa v Îiari nad Hronom na
pamiatku odvleãenia saleziánov v roku
1950.  Tu tieÏ svoje zohrala  politická
nenávisÈ. „Aj pri tretej tabuli, ktorú sme
chceli osadiÈ na rodnom dome JUDr. Já-
na Balka v Dolnej Îdáni, sme nepocho-
dili. Dom uÏ vlastnil in˘ majiteº, ale ani
jeho pokrvní príbuzní nedovolili osade-
nie pamätnej tabule na ich domoch. Po-
chopili sme, Ïe sa obávajú postojov
niektor˘ch ãlenov obecného zastupi-
teºstva, b˘val˘ch komunistov. NenávisÈ
komunistov proti svojmu rodákovi, ktor˘
urobil mnoho dobrého pre rozvoj eko-
nomiky a na ochranu obãanov poãas
prvej Slovenskej republiky,  nás stále
rozdeºuje.  Preão, Ïe bol ºudákom? Már-
ne sme presviedãali obyvateºov dediny,
do po‰tov˘ch schránok sme im spolu
s pani Zimanovou rozdali 250 vysvetºu-
júcich listov, nepresvedãili sme ich. Na-
pokon sa nám podarilo tabuºu umiestniÈ
na budove b˘valého ONV v Îiari nad
Hronom“, napísal Július Homola. A pri-
pomenul slová predsedu Tarnóczyho, Ïe
zlo vyhráva vtedy, keì my mlãíme.  

Politick˘ väzeÀ, vlastenec a národo-
hospodár JUDr Ján Balko sa napokon
pamätnej tabule doãkal. Narodil sa 24.

júla 1901 v Dolnej Îdáni. Právnickú fa-
kultu UK v Bratislave skonãil v roku
1927. Takmer 15 rokov bol hlavn˘m
tajomníkom Obchodnej a priemyselnej
komory v Banskej Bystrici. Stal sa prezi-
diálnym ‰éfom vznikajúceho minister-
stva hospodárstva  (1938) a viceguver-
nérom Slovenskej národnej banky. V ro-
koch 1942-1943 bol ãlenom ·tátnej
rady. Na jej pôde spolu  so spi‰sk˘m bis-
kupom Jánom Vojta‰‰ákom a správcom
Spolku sv. Vojtecha Mons. Jánom PŒsté-
nyim predniesol protest a interpeláciu
proti transportom Îidov zo Slovenska.
Neskôr sa stal spoluiniciátorom a práv-
nym redaktorom pastierskeho listu
slovensk˘ch biskupov proti transportom
Îidov. Na protest proti neúãinnosti
·tátnej rady z nej vystúpil. 

Aj po skonãení vojny sa angaÏoval
v záchrane ºudí. Dokonca uÏ po potlaãe-
ní povstania v decembri roku 1944 spo-
lu s banskobystrick˘m biskupom Andre-
jom ·krábikom sa priãinil o záchranu
desiatich prominentov SNP, ktor˘ch
velenie nemeckej armády chcelo na ná-
mestí v Banskej Bystrici popraviÈ obese-
ním.  Z väznice Gestapa zachránil i ìal-
‰ích funkcionárov SNP. V rokoch 1946-
1947 bol internovan˘. V roku 1948 ho
Národn˘ súd odsúdil na trojroãnú stratu
volebného práva, aby ‰tát nemusel
zaplatiÈ náhradu za zadrÏiavanie vo
vy‰etrovacej väzbe. Július Homola uvád-

za o Balkovi, Ïe jeho ãiny sú presvedãi-
v˘m svedectvom o ãistom charaktere
ãloveka, ktor˘ sa aj v tragick˘ch a zloÏi-
t˘ch situáciách v rokoch druhej svetovej
vojny zachoval ako statoãn˘, zodpoved-
n˘ obãan, v˘znamn˘ funkcionár a uve-
domel˘ kresÈan. Po jeho smrti (1992)
v rokoch 2005-2006  vy‰la jeho  kniha
spomienok: Îivot v piatich reÏimoch.
O svojom detstve v skromnej roºníckej
rodine napísal: „V izbe na stene bol veº-
k˘ kríÏ s JeÏi‰om Kristom. Na druhej ste-
ne boli obrazy svätcov. Keì sa ozval
veãern˘ zvon, stará maÈ sa preÏehnala,
pohladila nás – mÀa a mlad‰ieho brata
Ondreja, pozerala na kríÏ a pokojn˘m,
tich˘m hlasom sa modlila Anjel Pána...
Nenútila nás modliÈ sa, ale na‰e detské
hlasy sa pomaly spájali s jej a na konci
sme sa spoloãne modlili: MilosÈ Tvoju
prosíme, Pane, ráã vliaÈ do na‰ich mys-
lí... Potom sme sa te‰ili na rozprávky
a pesniãky. A tak potom cel˘ svoj Ïivot
som sa snaÏil riadiÈ podºa rád mojej sta-
rej mamky, ktorá ma v mlad˘ch rokoch
viedla k láske k Bohu, ºuìom a ku
pravde. âasto mi hovorila: „Syn môj,
vÏdy sa zastaÀ slab˘ch, ktor˘ch utláãajú
a prenasledujú.“ 

Je smutné, keì pre ºudí pevn˘ch
charakterov niet miesta v na‰ej
spoloãnosti. Keì, ako to povedal kedysi
v rokovacej sále parlamentu Ján Lango‰,
tu cítiÈ komunistick˘ puch. (ez)

V ZRKADLE ČASU
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Porozumenie verzus nenávisť

Pamätná tabuºa v Ladomerskej Vieske. Foto archív
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Emeritn˘ arcibiskup Róbert Bezák
opäÈ vzbudil pozornosÈ verejnosti a to
vydaním dvoch kníh. V jednej z nich
Medzi nebom a peklom uverejÀuje
svoje názory prostredníctvom rozho-
voru s novinárom ·tefanom Hríbom.
Nasledujúca ukáÏka, ktorou chceme
priblíÏiÈ zm˘‰ºanie emeritného arcibis-
kupa,  je z ãasti o cirkvi. Otázky, ktoré
kladie ·tefan Hríb sú vytlaãené plno-
tuãne, odpovede R. Bezáka obyãajne.

Na Slovensku má katolícka
cirkev dlhodob˘ problém s poku-
‰ením byÈ spojená s národom
a ‰tátom. Tak to bolo za sloven-
ského ‰tátu, ale nielen. Keì Me-
ãiar vyhlásil zvrchovanosÈ, v ko-
stoloch sa zvonilo. Priãom my sme
sa tu stra‰ne trápili práve s Meãia-
rom, aby to s touto krajinou ne-
dopadlo zle. A napriek tomu bis-
kupi, ºudia lásky, ktorí by to mali
myslieÈ s touto krajinou najlep‰ie,
dali zvoniÈ. âo to o cirkvi hovorí?

V‰etci, vrátane biskupov, sme vy-
rástli z obyãajného priestoru jednodu-
ch˘ch domãekov a skromn˘ch ºudí. Ja
neviem, kde sme v sebe zobrali také
to, Ïe jedine my, Slováci. MoÏno kde-
si v pozadí je my‰lienka, Ïe keby sme
boli len my sami pre seba, svet by bol
krásny. Ale tu boli raz Maìari, potom
zasa âesi a e‰te neskôr komunisti.
MoÏno veríme, Ïe bez toho by sme
boli úplne iní. To je taká ute‰ujúca fa-
bulácia, Ïe my sami by sme boli lep‰í.
Lebo veì my sme tí pohostinní, dob-
rosrdeãní, milí, stále sa t˘m chlácholí-
me. Ako sa tu máme radi, ako si po-
máhame. Túto legendu si stále pú‰Èa-
me a keìÏe sa nedá vonkaj‰ím
spôsobom verifikovaÈ, tak vyzerá byÈ
pravdivá.

KresÈanské uãenie stojí na
hrie‰nosti v‰etk˘ch ºudí, nie na
v˘nimoãnosti Slovákov. To na‰a
cirkev nechce?

My sa te‰íme z pozície obete.
E‰te aj patrónka Slovenska je Sedem-
bolestná Panna Mária, akoby sme
v nejakej parabole potrebovali uzpo-
zorniÈ ako tu my v‰etci stále trpíme.

E‰te aj na‰a  hymna  pripomína, Ïe
nad Tatrou sa stále blyská a my sa
musíme brániÈ, k˘m sa tie hromy
stratia. Nám akoby nestaãilo, Ïe sme
v takej krásnej krajine. My potrebuje-
me povedaÈ: A tí zlí okolo nás. A toto
aj slovenská cirkev reflektuje, Ïe keì
spraví tak˘ úkrok k ná‰mu národné-
mu utrpeniu, ºudia pôjdu bliÏ‰ie k nej.
Dobre teda, nevedeli sme sa zjednotiÈ
okolo nejak˘ch veºmoÏov, okolo
kráºa, tak sa zjednoÈme okolo Krista,
okolo na‰ej cirkvi. Ale my sme Krista
urobili Slovákom.

No práve.
To je dlhá história. Na Slovensku

bola dlho inteligencia skôr klerická,
kÀazská. Oãakávalo sa napríklad, Ïe
keì je viac detí v rodine, jeden
z chlapcov pôjde za kÀaza. Ani nie za
doktora, za inÏiniera, ale za kÀaza.

A t˘m sa potom posilÀovalo vedomie,
Ïe cirkev je tá, ktorá sa vie postaraÈ
o v‰etko. Veì sme jej dali svojich sy-
nov. ªudia boli jednoduchí, no kÀazi
mali vzdelanie, vedeli po maìarsky,
po nemecky, chodili po svete. Z toho
pramení potom aj úloha, ktorú na
seba prijali Andrej Hlinka aj Jozef Tiso.
Preão sa potrebuje kÀaz angaÏovaÈ
v nejakej strane? A má byÈ dokonca
kÀaz prezidentom? Na Slovensku
cirkev jednoducho aj v rámci spoloã-
nosti prebrala na seba akúsi mesiá‰-
sku úlohu. A v ãomsi to tak dodnes
zostáva, cirkev je tá, ktorá chce hovo-
riÈ k celému slovenskému národu.
VÏdy mi prekáÏalo, Ïe sa tak priamo-
ãiaro spájame so slovenskou krvou. 

Róbert Bezák: Medzi nebom
a peklom, str. 104-105

ZAZNAMENALI SME
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Vo februári si pripomíname
v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto
na‰ich ãlenov a priaznivcov. Spomí-
name aj na t˘ch, ktorí sa tejto
slávnosti nedoÏili.

60 rokov
Klementová Mária, 
Îiar nad Hronom 11.2.1954

75 rokov
Brichtová Mária, Bratislava

16.2.1939
Matoviãová Anna, Bratislava

15.2.1939
Antal Jozef, Pozdi‰ovce 14.2.1939

80 rokov
Kukla‰ová Anastázia, 
Bratislava 15.2.1934
Hrnãiariková Valéria, 
Hlohovec 6.2.1934
Ho‰táková Helena, Dobrá 2.2.1934

82 rokov
Fritz Anton, Lipany 13.2.1932
Hrubá Gabriela, Levoãa 13.2.1932

83 rokov
Bonková Júlia, Levoãa 15.2.1931

84 rokov
Ciran Ján, Brezová pod Bradlom

6.2.1930
Kardo‰ová Anastázia, 
Chynorany 10.2.1930
Pe‰tová Magda, Nitra 4.2.1930
Ferenãiã Pavol, Závod 25.2.1930

85 rokov
Mihaloviãová AlÏbeta, 
Prievidza 16.2.1929
Plevza Stanislav, Trnava 18.2.1929

86 rokov
Luptáková Katarína, Banská 
·tiavnica 6.2.1928
·túriková Helena, Dubnica 
nad Váhom 25.2.1928

87 rokov
Miãuda Pavol, Sedmerovce 4.2.1927

89 rokov
Hudek Jozef, ZbyÀov 26.2.1925
Jedliãková Eleonóra, 
Bánovce nad Bebravou 8.2.1925
Chmelo Róbert, 
Hliník nad Hronom 22.2.1925
Gallo Jozef, Trenãín 21.2.1925
Nemlaha Jozef, 
Dubnica nad Váhom 27.2.1925

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

Gajdo‰ová Emília a Gajdo‰ Michal, Hlohovec 20 EUR
Hromádka Marian, Ing., Trnava 100 EUR
KrajÀák Jozef, Veºká Lomnica 3 EUR
Brani‰ová Mária, Bratislava 10 EUR
Kalafut Franti‰ek, Bratislava 20 EUR
Tarnóczyová Marika, Nováky 50 EUR
Arcibiskupsk˘ úrad, Trnava 50 EUR
Tarnóczy Róbert, Costarika 50 EUR
Hoffbauer Roman, Ing., Bratislava 100 EUR
Hlubíková Franti‰ka, Bratislava EUR 6 EUR
H˘ro‰ová Eva, Ing., Bratislava 3 EUR
Anonymn˘ darca, Bratislava 8 EUR
Miku‰ková Marta, Bratislava 17 EUR
·ellengová Mária, Spi‰ská Teplica 3 EUR

Darcom  úprimne  ìakujeme.

Venujte nám 2 %
Aj tento rok sa môÏete roz-

hodnúÈ darovaÈ 2 % dane z príj-
mu na ãinnosÈ na‰ej organizácie.
Na‰e údaje: 

Názov: Politickí väzni Zväz 
protikomunistického odboja 
III. odboj
Sídlo: Obchodná ã. 52, 
811 06 Bratislava
Právna forma:
Obãianske zdruÏenie 
Identifikaãné ãíslo 
prijímateºa (IâO): 00679879

ëakujeme za Va‰u priazeÀ,
Politickí väzni ZPKO III. odboj

✞ Vo veku 88 rokov,  14.januára
2014 zomrel Ladislav PAVÚK, ãlen
Regionálnej poboãky PV ZPKO Banská
Bystrica. Posledná rozlúãka sa konala
16. januára 2014 na cintoríne vo
Zvolene. Rozlúãky sa zúãastnila pred-
sedníãka RO PV ZPKO Banská Bystrica
Jelena Boboková.

✞ Vo veku 88 rokov, 21. januára
2014 zomrel Milan MAXIAN, ãlen
Regionálnej poboãky PV ZPKO Bratisla-
va-okolie. Posledná rozlúãka sa konala
24. januára 2014 na cintoríne v Pezin-
ku. Rozlúãky sa zúãastnila ãlenka v˘-
boru regionálnej poboãky  Ida Nayová.

Pozostalým prejavujeme úprimnú sústrasť.

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Na‰a organizácia dlhodo-

bo  zápasí s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plány svojej ãinnosti bez
krytia finanãn˘mi prostriedkami. Nedostatok peÀazí  nás núti obrátiÈ sa na Vás
s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ z pro-
striedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo
Va‰om okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ,
akoby sme stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajníci  by
sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia
o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo úãtu:
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.

ROZLÚČILI SME SA
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