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Aj o kukuričnom povstaní v Trnave
Ing. Marián ·uran v na‰om

rozhovore vná‰a trochu svetla
do histórie Chodov, ktor˘ch
pôvod dodnes nie je jedno-
znaãn .̆ Podºa dialektu by mali
pochádzaÈ z v˘chodu. ·uranov
otec Vendel pochádzal z roºníc-
kej rodiny v Klãovanoch pri Tr-
nave, kde jeho otec bol richtá-
rom. Jeho rodina rozhodla, Ïe
pôjde ‰tudovaÈ,  lebo bolo tre-
ba pripraviÈ slovenskú katolíc-
ku inteligenciu. Po gymnáziu
absolvoval Právnickú  fakultu
UK v Bratislave a stal sa  zná-
mym trnavsk˘m advokátom.
Mamiãka sa narodila v Pezinku.
Jej otec-âech bol potomkom
Chodov, ktorí „pri‰li zo Slo-
venska niekoºko storoãí pred-
t˘m brániÈ hranice na ·uma-
ve“, spomína Marián ·uran
a o ich pôvode  vôbec nemá
pochybnosti.

Tvrdíte, Ïe Chodovia pri‰li zo
Slovenska aÏ do juÏn˘ch âiech.
Nie je to odváÏna hypotéza?

To nie je hypotéza, to je fakt.
Môj star˘ otec po vzniku prvej
âesko-Slovenskej republiky, ako
roduvern˘ vzdelanec sa vrátil
z âiech na Slovensko pomôcÈ
v ‰tátnej sluÏbe. Bol daÀovníkom,
s babkou pochodil celé Slovensko,
aÏ zakotvil v Trnave. Mamiãka ‰tu-
dovala na gymnáziu a mala po-
vesÈ najkraj‰ej Trnavãanky. Tu sa
zoznámila s oteckom a neskôr

v Dóme svätého Mikulá‰a prijali
z rúk otca biskupa Ambróza
Lazíka sviatosÈ manÏelstva.

TakÏe ãakala ich skvelá ka-
riéra?

O tom  neskôr. Otec patril medzi
prv˘ch maturantov na Gymnáziu
Jána Hollého v Trnave, ktorí matu-
rovali po slovensky. 

Pokraãovanie na 10. strane

Zºava Marián, Mária, Vlasta, Vendelín a mamka Vlasta pri hrobe otca.

Foto archív rodiny
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Tak sme opäÈ zaÏili jedno ‰tát-
ne vyznamenávanie. A to dokonca
pri  príleÏitosti 1. januára, dÀa ob-
novenia Slovenskej republiky. Veì
aj ich názvy boli veºmi pekné – Rad
bieleho dvojkríÏa, Rad ªudovíta
·túra, Pribinov kríÏ ãi Medaila pre-
zidenta Slovenskej republiky. Teda
nie nejakej anonymnej krajiny.
Akurát Rad Andreja Hlinku ch˘bal,
ten ºuìom z komunistick˘ch rodín
evidentne nevonia. Ale keì sme si
preãítali zoznam vyznamenan˘ch,
máloktoré z t˘chto mien malo nie-
ão spoloãné s politick˘mi snahami
o existenciu a pozdvihnutie Sloven-
skej republiky. Samozrejme, Ïe po
kaÏdom takomto oceÀovaní sa náj-
du ºudia, ktorí ho budú kritizovaÈ.
âi uÏ preto, Ïe tam nie sú práve ich
favoriti, alebo Ïe na niekoho sa evi-
dentne zabudlo. Toto v‰ak nie je
tento prípad, pretoÏe menoslov vy-
znamenan˘ch zo 7. januára 2016
priam bije do oãí mnoÏstvom mien,
ktoré sa vyznamenali skôr ‰írením
slovenskej sebanenávisti ako pri-
rodzeného patriotizmu. Celkom
dobre okomentoval túto kauzu his-
torik Anton Hrnko a spomenul aj
nejaké mená. Ja ich tu menovaÈ
nebudem, pretoÏe nie je hlavn˘
vinník ten, kto prijme nezaslúÏené
vyznamenanie, veì ako sa vraví, aj
dut˘ orech túÏi po tom, aby ho
rozluskli. Oveºa väã‰iu vinu má ten,
kto ich navrhol, a hlavne ten, kto
tak˘ nekompetentn˘ zoznam od-
súhlasil. 

Tu máme prichyten˘ch in fla-
granti klasick˘ch intelektuálikov,
ktorí niã poriadne nedokázali, iba
staÈ sa „poradcami“ ãloveka, ktor˘
je zbehl˘ hlavne v poÏiãiavaní

peÀazí a v obchádzaní volebn˘ch
zákonov. Ale „peãiatku“ majú te-
raz v rukách oni a ãlovek sa nestaãí
ãudovaÈ ich úradníckemu apetítu.

Takto vyzerá aj v˘sledok – tak˘ ná‰
mal˘ korupãn˘ orientálny bazár, ãi
slovensk˘ Balkán rodiniek a zná-
mostí. Akurát si spravili hanbu. No
Ïiaº, nielen sebe. Z toho dôvodu
jedno meno tu predsa len treba
spomenúÈ. NeboÏtíka Ernesta Val-
ka, o ktorom je dobre známe, Ïe sa
obãas pohyboval aj vo veºmi podo-
zriv˘ch kruhoch. IsteÏe, v právnic-
kej profesii to nie je aÏ také neob-
vyklé, no pokiaº nie je spoºahlivo
vy‰etrená jeho vraÏda a aké mala
pozadie, pokiaº nie je vylúãené, Ïe
to mohli byÈ aj nejaké mafiánske
vyrovnávania úãtov, také meno ne-
má medzi vyznamenan˘mi ão hºa-
daÈ. Takého amaterizmu by sa
hádam nedopustil ani absolvent

osobitnej ‰koly. Iba na‰i svetoob-
ãianski intelektuáli. Tu je v‰ak oveºa
pravdepodobnej‰ia ako táto do ne-
ba volajúca nekompetentnosÈ sna-
ha opäÈ daÈ Slovákom frãku, nech
si hádam nemyslia, Ïe  ich vyzna-
menania za nieão stoja. Jedno-
ducho aj takto ich zhodiÈ, prípadne
znechutiÈ. Ako vidíme, sluhovské
spôsoby majú dlh˘ Ïivot, aj 23 ro-
kov po osamostatnení sa. âo by uÏ
mohlo nasvedãovaÈ aj nejakej
diagnóze.

Tu musím spomenúÈ, Ïe aj
v mene na‰ej organizácie sme po-
slali návrh na vyznamenanie. Medzi
na‰imi zaslúÏil˘mi ãlenmi, b˘val˘mi
väzÀami komunistického reÏimu,
nemáme núdzu o tak˘ch, ktorí nie-
len preukázali charaktern˘ a pevn˘
postoj, ale v rámci svojich moÏností
aj svojimi ãinmi podporili ãi uÏ
vznik alebo budovanie tejto na‰ej
republiky. Zo ‰ir‰ieho zoznamu
sme po dôkladnom zváÏení napo-
kon vybrali iba jedno meno, ·tefa-
na Nováka, aby mal o to väã‰iu
‰ancu. V na‰om ãasopise sa hádam
nemusím podrobnej‰ie rozpisovaÈ
o jeho zásluhách, veì ho prakticky
v‰etci poznáte.  No v liste prezi-
dentskej kancelárii sme v‰etko
potrebné napísali. Ako uÏ taktieÏ
v‰etci viete, jeho meno sa medzi
vyznamenan˘mi neocitlo. Smutné
na tom je, Ïe nás to ani veºmi
neprekvapilo. Prezidentská kance-
lária nám opäÈ jasne dala najavo,
Ïe o charaktern˘ch ºudí, antikomu-
nistov a slovensk˘ch vlastencov
nemá záujem. Bodka.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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1. ZÚČASTNIŤ SA
KaÏd˘ ãlen PV ZPKO by mal braÈ

úãasÈ vo voºbách ako svoju morálnu
a obãiansku povinnosÈ. Malá úãasÈ vo
voºbách iba nahlodáva a de‰truuje
demokraciu.

2. NEŠPEKULOVAŤ
KaÏd˘ by mal voliÈ v˘luãne podºa

svojich hodnotov˘ch preferencií (rodi-
na, kresÈanstvo, vlasÈ) a nie podºa lí‰-
kav˘ch hesiel z billboardov, ktor˘mi
nás ohlupujú uÏ 25 rokov. Ale naj-
dôleÏitej‰ie je nenechaÈ sa presvedãiÈ
zmanipulovan˘mi (také sú v‰etky)

v˘skumami volebn˘ch preferencií,
ktoré nám podsúvajú médiá.  Stra-
nám, ktoré nechcú, aby boli zvolené,

dávajú malé percentá, aby t˘m odra-
dili ich voliãov. Nie je nemúdry ten,
komu moÏno prepadne hlas
odovzdan˘ podºa jeho svedomia,
nemúdry je ten, kto volí podºa toho,
ako ho nasmerujú tzv. mienkotvorné
médiá. 

Predsedníctvo PV ZPKO

a redakãná rada Svedectva
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KaÏdé ‰tyri roky
máme na Slovensku
‰ancu dostaÈ do najvy‰-

‰ieho zákonodarného zboru ºudí, ktorí
budú skutoãne zastupovaÈ záujmy ná-
roda, ‰tátu.  Nie je jednoduché vyznaÈ
sa v spleti predvolebn˘ch korte‰aãiek,
ale politickí väzni by v tom mohli maÈ
jasno. UÏ 23 rokov máme samostatn˘
‰tát a e‰te sa nestalo, aby ‰tátna repre-
zentácia spomínala na t˘ch, ktorí polo-
Ïili Ïivot za obnovu Slovenskej republi-
ky po skonãení 2. svetovej vojny. Vo
februári si pripomíname popravu troch
slovensk˘ch vlastencov Púãika, Tunegu
a Tesára a okrem politick˘ch väzÀov
komunizmu nikto im neìakuje za obeÈ
najvy‰‰iu, ktorú priniesli pre  svoj ‰tát. 

Na druhej strane Ïiadny ‰tátny
predstaviteº si nedovolí spochybniÈ
obete fa‰izmu. Ale na obete ãeského
mikroimperializmu, ako nazval ãeskú
politiku Pavol âarnogursk˘, nespomí-
name. Pritom v roku 1939 ãeská vlád-
na reprezentácia  zorganizovala na
Slovensku vojenskú okupáciu, podob-
nú tej z roku 1968. Jediného Slováka
vtedaj‰ej ústrednej vlády v Prahe Karo-
la Sidora v momente invázie ãeského

vojska na Slovensko zatkli. Najnov‰ie
svedectvo o tom podáva Pavol âarno-
gursk˘ v kniÏke Súboj s komunizmom
2. âeské okupaãné jednotky v noci 9.
marca 1939 prepadli Slovensko. Slová-
ci sa napriek tomu zapojili do odboja
v Lond˘ne, ktor˘ organizoval Bene‰.
No keì spoznali pravú tvár politiky

tohto samozvaného vodcu, odi‰li. âar-
nogursk˘ v kniÏke uvádza dva listy Slo-
vákov, ktorí protestovali proti Bene‰o-
vej politike voãi Slovákom v exile. Be-
ne‰ to komentoval vo vianoãnom
prejave takto: „Robia sa pokusy zo
strany slovensk˘ch zradcov ovplyvniÈ
i tu v Lond˘ne slovensk˘ch vlastencov
ãeskoslovenského zm˘‰ºania a získaÈ
ich na stranu zradn˘ch separatistov.“ 

Bene‰ov apetít podmaniÈ si Slová-
kov vrcholil jeho príchodom do Ko‰íc
v apríli 1945. Zaãal úãtovaÈ s kaÏd˘m
reprezentantom prvej Slovenskej re-
publiky nielen politick˘m, ale aj hospo-
dárskym ako s vojnov˘m zloãincom.
Kto sa postavil na odpor, skonãil na
popravisku ako traja trenãianski gym-
nazisti, ale i mnoho ìal‰ích sloven-

sk˘ch vlastencov, prezidenta ‰tátu ne-
vynímajúc.  Ktorá vládna reprezentácia
po roku 1993 im vzdala úctu?

Dodnes sa  obdobie prvej Sloven-
skej republiky vníma optikou odkazu
Bene‰a. Dodnes sme tohto politika
nenazvali zloãincom. Naopak, kto sa
pokúsi  kriticky prehodnotiÈ obdobie
rokov 1938-1945, stáva sa spoloãen-
sky neprijateºn˘m.  Pokusu o diskredi-
táciu práve z tohto dôvodu ãelí aj b˘-
val˘ ãlen redakãnej rady Svedectva,
historik Martin Lacko. Dokonca aj zo
strany jeho zamestnávateºa Ústavu
pamäti národa! Bene‰ slovensk˘ch vla-
stencov naz˘val zradn˘mi separatista-
mi, v súãasnosti sú osoby i strany hlá-
siace sa k hrdinom prvej Slovenskej
republiky oznaãovaní v tom lep‰om
prípade za extrémistov. Ak sa bliÏ‰ie
prizrieme na profil na‰ich statoãn˘ch
predchodcov tak zistíme, Ïe sa vyzna-
ãovali hlbokou vierou v Boha a národ
ako Andrej Hlinka, prv˘ slovensk˘
politick˘ väzeÀ v Mírove. A práve ta-
k˘ch ºudí dnes potrebuje Slovensko
i Európa, systematicky zbavovaná svo-
jich koreÀov. Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Voľby sú vždy nádejou

ODPORÚČANIE ČLENOM PV ZPKO 
K PARLAMENTNÝM VOĽBÁM 2016



V stredu 27. januára 2016 sa
uskutoãnilo zasadnutie V˘konnej rady
PV ZPKO. Rokovanie otvoril predseda
organizácie Ján Liteck˘ ·veda a privítal
na Àom v‰etk˘ch ãlenov rady, najmä
ãestného predsedu PV ZPKO Arpáda
Tarnóczyho. Hlavn˘mi bodmi rokova-
nia bolo zhodnotenie finanãnej si-
tuácie s v˘hºadom na rok 2016; pre-
hºad a zabezpeãenie hlavn˘ch akcií
v regiónoch v roku 2016; aktivity
spojené so získavaním darcov dvojper-
centnej dane z príjmov; stav v akom sa
nachádza zákon o protikomunistic-
kom odboji; ÏiadosÈ RNDr. Petra Bieli-
ka o zaujatie stanoviska; diskusia.

K pamätn˘m podujatiam  sa po-
stupne vyjadrili v‰etci predsedovia re-
gionálnych organizácií s v˘nimkou ko-
‰ického, ktor˘ svoju neúãasÈ ospravedl-
nil. V Bratislave kaÏdoroãne organizuje
PV ZPKO pietnu spomienku pri cent-
rálnom pamätníku obetiam komuniz-
mu na cintoríne VrakuÀa. A tak ako
v roku 2014, ani v roku 2015 sa celo‰-
tátnych osláv nezúãastnil prezident
republiky Andrej Kiska. Vedenie orga-
nizácie vyslalo svojho zástupcu aj ku
kladeniu  vencov k pamätníku  Brána
slobody na Devíne. Bratislavská organi-
zácia kaÏdoroãne 17. novembra kladie
vence pri pamätníku obetiam komu-
nizmu na Jakubovom námestí.

Regionálna organizácia v Pre‰ove
vlani organizovala seminár v Levoãi
a pietnu spomienku v Bijacovciach  pri
príleÏitosti stého v˘roãia narodenia
Pavla Kalinaja.  V tradícii budú pokra-
ãovaÈ, rovnako ako v pripomínaní si
Barbarskej noci v apríli.  Pri príleÏitostí
30. v˘roãia od smrti dekana farnosti
v Levoãi ·tefana Kluberta  hodlá orga-
nizácia odhaliÈ mu pamätnú tabuºu.
Organizácia v Nitre na‰la pamätnú ta-
buºu pplk. Jánovi ·migovskému, ktorú
v roku 1998 odhalili na fasáde nitrian-
skych kasární za úãastí predstaviteºov
Matice slovenskej a politick˘ch väzÀov.
Na podnety niektor˘ch obãanov sa
mesto Nitra obrátilo na Historick˘

ústav SAV a Vojensk˘ historick˘ ústav.
Ich stanoviská sa prikláÀali za odstrá-
nenie tabule. Mestské zastupiteºstvo
sa 17. marca 2005 uznieslo na de-
montáÏi tabule a komisia kultúry od-
poruãila ponechaÈ túto tabuºu v archí-
ve mesta Nitra na dokumentaãné úãe-
ly. Napriek tomu, Ïe sa na mesto
obrátili viaceré organizácie, vrátane
Matice slovenskej, ktorá tabuºu finan-
covala, mesto rozhodlo, Ïe tabuºu ne-
vydá.  PV ZPKO má v úmysle umiestniÈ
tabuºu slovenského veliteºa nitrian-
skych kasární na jeho hrob v Spi‰skom
Podhradí. Ján ·migovsk˘ zostal vern˘
prísahe prvej Slovenskej republike
a v roku 1945 bol popraven˘.

Vyšli tri publikácie
Regionálna organizácia v Banskej

Bystrici usporiada jednodÀovú spo-
mienkovú slávnosÈ k v˘roãiu  Barbar-
skej noci. Na finanãnú podporu akcie
nena‰lo vedenie regionálnej organizá-
cie pochopenie vo vedení Ïupy ani na
farskom úrade. Naopak, dekan Mons.
Ján Krajãík  sºúbil celebrovaÈ sv. om‰u
13. apríla v katedrále sv. Franti‰ka
Xaverského. 

Trnavská organizácia participuje
na v˘roãn˘ch stretnutiach vo väznici
v Leopoldove. Tohto roku sa uskutoãní
24. augusta. Trenãianska organizácia
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Zo zasadnutia Výkonnej rady PV ZPKO v Bratislave

Prezident neprijal návrh na 

vyznamenanie väzňa komunizmu

V˘konná rada PV ZPKO zasadala v administratívnom centre organizácie

v Bratislave. Foto Eva Zelenayová

Sprava A. Loudová, J. Boboková a M. Pleceník poãas rokovania v˘konnej

rady. Foto Eva Zelenayová



si pripomenie 65. v˘roãie popravy Pú-
ãika, Tunegu a Tesára v trenãianskom
gymnáziu. V októbri bude spomienka
pri múre ilavskej väznice a pri tabuli
v Zliechove.  Aj Ïilinská organizácia sa
tohto roku pripravuje na pietnu spo-
mienku pri príleÏitosti 65. v˘roãia
popravy Chovana, Ja‰ka a Pikalu. Sú-
ãasÈou pietnych spomienok budú  aj
sv. om‰e. 

In‰talovanie  ìal‰ích pamätn˘ch
tabuli zatiaº z finanãn˘ch dôvodov ne-
prichádza do úvahy. Na zlep‰ení web
stránky sa ìalej pracuje. Návrh na vy-
danie desaÈtisíc kusov decembrového
ãísla Svedectva  nena‰iel finanãnú opo-
ru. Organizácia vlani vydala Zborník
z vedeckej konferencie v Smoleniciach
Politickí väzni v 20. storoãí, kniÏku An-
tona âulena Kde iní konãia, my zaãí-
name a kniÏku politick˘ch úvah Jána
Liteckého ·vedu PravDADA.  Ako bu-
de ìalej pokraãovaÈ spolupráca s KPVS

sa nedá predpokladaÈ, povedal pred-
seda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda. Ako
uviedol KPVS vydala kniÏku pamätní-
kov, ão je chvályhodné, nie sú v‰ak pri
nich nijaké popisky, Ïiadne informácie
o osobnostiach, ktor˘m boli odhalené.
KniÏka je koncipovaná tak, akoby v‰et-
ky pamätníky boli dielom KPVS. Pred-
seda PV ZPKO poÏiadal vedenie orga-
nizácie, aby do kniÏky vloÏili informá-
cie o tom, kto ten-ktor˘ pamätník dal
zhotoviÈ, ibaÏe KPVS to odmietla.

Štvrťstoročie organizácie
âlenovia v˘konnej rady prerokova-

li ÏiadosÈ P. Bielika a súhlasili s listom,
ktor˘ mu zaslal predseda organizácie.
KeìÏe sa Kazimír Krivo‰ neohlásil ve-
deniu organizácie, nie je dôvod sa ìa-
lej jeho prípadom zaoberaÈ. Predseda
Republikovej kontrolnej komisie Miro-
slav Pleceník informoval v˘konnú radu,
Ïe komisia pracuje kompletne a poÏia-

dal, aby sa predsedovia v jednotliv˘ch
regiónoch vyjadrovali k hospodáreniu
organizácie. 

Ján Liteck˘ ·veda vyjadril pobúre-
nie nad niektor˘mi osobnosÈami, kto-
r˘m tohto roku udelil najvy‰‰ie ‰tátne
vyznamenanie prezident republiky
Andrej Kiska. PV ZPKO navrhovala pre-
zidentskej kancelárii ·tefana Nováka,
ale nedostala nijaké vysvetlenie, preão
návrh nebol prezidentom akcepto-
van˘. Mária Dvorãáková navrhla, aby
predseda poslal prezidentovi list a Ïia-
dal ho o zdôvodnenie odmietnutia
návrhu.

Anna Fodorová, predsedníãka RO
PV ZPKO v Îiline pripomenula, Ïe vlani
uplynulo 25 rokov od zaloÏenia orga-
nizácie politick˘ch väzÀov, ktorá od
svojho vzniku v roku 1990 do roku
1999 niesla názov KPVS. Navrhla, aby
v‰etky poboãky nahlásili mená t˘ch
Ïijúcich ãlenov, ktorí  sú v organizácii
od jej zaloÏenia. Informovala tieÏ prí-
tomn˘ch, Ïe ÏiadosÈ o dotáciu na rok
2016 vo v˘‰ke 120 tisíc eur je na
Ministerstve vnútra SR. 

Podpredseda PV ZPKO Rafael Ra-
faj vyhotovil zoznam firiem, ktoré by
mohli prísÈ do úvahy pri poskytnutí
sponzorského daru. Súãasne navrhol,
aby organizácia poslala v‰etk˘m kan-
didujúcim stranám list s otázkami, ãi
by podporili zákon o politick˘ch
väzÀoch. 

V rôznom informovali predsedovia
regionálnych organizácií o termínoch
v˘roãn˘ch schôdzí a o v˘mene ãlen-
sk˘ch legitimácií. 

Eva Zelenayová

Bystrická 
kapustnica

Predvianoãné posedenie pri
kapustnici si zorganizovali ãle-
novia banskobystrickej poboãky
PV ZPKO. Posedenie v‰ak malo
pracovn˘ charakter, na ktorom
predsedníãka RO PV ZPKO Helena
Halková zhodnotila ãinnosÈ orga-
nizácie v roku 2015 a poìakovala
sa najaktívnej‰ím ãlenom za
spoluprácu. (hh)

NA AKTUÁLNU TÉMU
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J. Liteck˘ ·veda, A. Fodorová a A. Loudová pri kontrole uznesenia.

Foto Eva Zelenayová



V Ko‰iciach na AlÏbetinej ul. ã.
14 odhalili pamätnú tabuºu v˘-
znamnej ko‰ickej osobnosti, Mons.
Antonovi Harãarovi, b˘valému
ãlenovi PV ZPKO.

Mons. Prof. ThDr. Anton Harãar, pá-
peÏsk˘ prelát, sa narodil 7. januára  1914

v Moãidºanoch. Vy‰tudoval Teologickú fakultu na univerzite
v Innsbrucku, kde  bol 25. júla 1937 vysväten˘ za kÀaza. Do
Ko‰íc sa vrátil 1. februára 1939 a nastúpil ako profesor bibli-
ka v ko‰ickom seminári, neskôr predná‰al dogmatiku. Za
predsedu Slovenského katolíckeho kruhu, ktor˘ zaloÏil bis-
kup âársky, bol zvolen˘ 29. decembra 1940.  Poslaním SKK
na AlÏbetinej ulici bolo rozvíjaÈ kresÈanské a národné pove-
domie, kultúrnu a ‰portovú ãinnosÈ. Poãas maìarskej oku-
pácie Ko‰íc nebolo ºahké zvládnuÈ toto poslanie. Prof. Har-
ãar je autorom  päÈstostranovej monografie: Îil som v Ko‰i-
ciach. V nej spomína: „V jeseni 1938 Ko‰ice obsadilo
horthyovské Maìarsko. Biskup âársky opustil svoju diecézu
a odi‰iel do Pre‰ova. Jeho nástupca, maìarsk˘ biskup István
Madarász, pôvodom Slovák z Trnavy, ma z funkcie profeso-
ra kÀazského seminára odvolal. Dôvod sa na‰iel, vraj som
pôsobil ako ru‰iv˘ element jednotnej v˘chovy maìarského
kléru. Pre Slovákov Ïijúcich na okupovanom území to boli
veºmi kruté ãasy. Dostal som moÏnosÈ uãiÈ náboÏenstvo na
me‰tianskych ‰kolách, samozrejme, v maìarãine.” Alebo:
„E‰te pred oslobodením v jeseni 1944 nás spolu s JUDr. ·te-
fanom Kaiferom zaistili maìarskí nyilásovci. Pred trestom
smrti sa nám podarilo zachrániÈ tak, Ïe nás dvoch legálne
prepustili, ale ostali sme pod policajn˘m dozorom, preto
sme sa skr˘vali pod kryptou v Dominikánskom kostole. Krát-
ko po oslobodení som sa v‰ak ocitol vo väzení. Maìari nás
udali NKVD, Ïe sme fa‰isti, mali sme organizáciu Slovenská
jednota. Uväznili nás v cele, ktorá bola pre dvoch ºudí, a uÏ

vtedy sa tam tiesnilo 20 väzÀov. Celú noc som prestál na
jednej nohe. Bolo to poniÏujúce a neºudské.”

Îivotné peripetie sa pre kÀaza t˘mto neskonãili. „Po
’VíÈaznom februári, ma upozornili priatelia, Ïe aj mne hrozí
prenasledovanie," pokraãuje Dr. Harãar v spomienkach.
„Ich varovanie bolo pravdivé. UÏ 2. marca ma nav‰tívil ãlen
·tb ªudovít BoÏoÀ, ktorého som poznal prostredníctvom
jeho manÏelky. Povedal mi, Ïe má príkaz odviezÈ ma do
Bratislavy. Predt˘m v‰ak urobil prehliadku môjho bytu, ale
niã nena‰iel.“ 

AÏ v roku 1954, keì uÏ bol na fare v NiÏnom Slavkove
sa dozvedel, Ïe ho odvliekli omylom.  „Na vypoãúvanie ma
vozili striedavo do Leopoldova, Bratislavy a odtiaº znova do
Leopoldova, kde som strávil na samotke 150 dní. NeumoÏ-
nili mi ani denné vychádzky.  Po trinástich mesiacoch násil-
ného odlúãenia som sa vrátil späÈ do Ko‰íc. Na váhe mi
ubudlo 12 kíl. Röntgenové vy‰etrenie potvrdilo tuberkulózu
pºúc.“ 

Na svoje kÀazské pôsobenie takto spomína: „Prekladali
ma z miesta na miesto. Len ão sa mi podarilo s veriacimi
niektor˘ kostol obnoviÈ,  alebo pripraviÈ peknú slávnosÈ,
musel som odísÈ na iné miesto. Na moju totálnu diskredi-
táciu zneuÏila ·tátna bezpeãnosÈ ãinnosÈ Slovenského kato-
líckeho kruhu, ktor˘ napokon musel zaniknúÈ, aby vlád-
núca moc mohla skonfi‰kovaÈ dva domy s kompletn˘m
zariadením. Dnes sú uÏ opäÈ majetkom Cirkvi a slúÏia
pôvodnému úãelu.“

Anton Harãar sa doÏil aj slobody. V roku 1990 sa stal
generálnym vikárom arcibiskupa Tkáãa. Bol 42 rokov pred-
sedom Diecézneho tribunálu, ão sa pokladá za justiãn˘ uni-
kát.  KÀaz, predseda Slovenského katolíckeho kruhu, súdny
vikár, veºprepo‰t kapituly kanonikov Anton Harãar zomrel
25. júla 2009 v Ko‰iciach. Pochovan˘ je v Moãidºanoch pri
Sabinove.   Juraj Vrábel

Pri hrobe  

kardinála Korca

Pri príleÏitostí nedoÏit˘ch 92
rokov kardinála Jána Chryzostoma
Korca poloÏili zástupcovia PV
ZPKO na jeho hrob veniec a pri za-
pálenej svieãke si uctili jeho pa-
miatku. Za kardinála Korca sa 22.
januára 2016 tieÏ konala sv. om‰a
v nitrianskom kostole sv. Petra
a Pavla. Kardinál Korec bol ãlenom
na‰ej organizácie a do konca svoj-
ho Ïivota nebojácnym obhajcom
Cirkvi a slovenského národa. Nech
mu je zem slovenská ºahká. (al)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Pocta Antonovi Harčarovi



Preão? PretoÏe uÏ iba voliÈ nestaãí!
Ako sa stretávam s ºuìmi a poãúvam
ich kaÏdodenné starosti, tak rovnako
vnímam ich postoje a názory na dne‰-
nú politiku, ktorá sa podºa drvivej väã-
‰iny uberá smerom, ktor˘ tu nikto po
novembri 1989 nechcel. Slovensk˘ ná-
rod, ºudia, ktorí tu odpradávna Ïili
a Ïijú, bol vÏdy národom skromn˘m,
pracovit˘m a slu‰n˘m. Trendy, ktoré sa
plazivo po novembri 1989 implemen-
tovali v slovenskej spoloãnosti mno-
h˘ch pohltili, av‰ak väã‰iu ãasÈ slo-
venskej populácie iba znechutili.

Zaãiatok roka 2016 sa nesie v zna-
mení volieb. âo to pre beÏného slo-
venského ãloveka znamená? Jediné,
e‰te ako tak demokratické právo roz-
hodovaÈ o osude svojom, ako aj o osu-
de celej slovenskej spoloãnosti. Iba vo-
liÈ v‰ak uÏ nestaãí. Je potrebná hlboká
sebareflexia celej spoloãnosti kam sa
za t˘ch 26 rokov posunula. Nadávame
na politikov, Ïe rozpredali na‰e bohat-
stvo, ktoré budovali na‰i otcovia a na-
‰e matky. Nadávame na politikov, Ïe
kradnú. Nadávame na politikov, ktorí

namiesto toho, aby sa starali o národ,
plnia svoje vrecká. Kto je v‰ak za túto
situáciu zodpovedn˘? Sme to predsa
my v‰etci, ktorí sme to umoÏÀovali! 

My sme v‰ak aj tí, ktorí majú moÏ-
nosÈ rozhodovania. Práve preto iba vo-
liÈ nestaãí! KaÏd˘ jednotlivec sa musí
hlboko zamyslieÈ a nebáÈ sa. Konzer-
vativizmus je na Slovensku hlboko
zakorenen˘ a in‰tiktívne sa bojíme
akejkoºvek zmeny, ão je v koneãnom
dôsledku dobré, av‰ak v dne‰nej situá-
cii kontraproduktívne. Lebo slovenská
politika potrebuje zmenu.  Nie Ïe by
nefungovala, ona funguje, ale iba pre
vybrané skupiny ºudí. Zamyslime sa.
Priestor na vyjadrenie svojich my‰lie-
nok a politick˘ch cieºov dostávajú
dopredu cielene vybrané skupiny vy-
volen˘ch politikov. V dennej tlaãi,
rozhlase, televízii je podsúvan˘ rovna-
ko cielene vybran˘ názor bez akejko-
ºvek oponentúry. Rovnakí majitelia
médií. Rovnakí politici donekoneãna
presviedãajúci  o nieãom,  o ãom  nie
sú ani sami presvedãení. Volebné
prieskumy agentúr blízkych politick˘m

subjektom za Ïiadnu cenu nepripustia
moÏnosÈ zmeny politického smerova-
nia Slovenska.  Neinformujú o skutoã-
n˘ch náladách v národe. Podsúvajú iba
to, ão sa hodí politick˘m k‰eftom
a povolebn˘m kalkuláciám. Preto uÏ
iba voliÈ nestaãí. Treba sa prebraÈ z le-
targie a konaÈ. KaÏd˘ musí zaãaÈ od
seba. Mnohí si povedia, odvolím a aj
tak sa niã nezmení. Prídu druhí a budú
kradnúÈ rovnako. No ak toto bude
kaÏd˘ z nás tvrdiÈ, naozaj sa niã
nezmení. 

Nie, nebojme sa. Do politiky na
Slovensku treba priniesÈ novú krv,  na
kresÈansk˘ch hodnotách zaloÏené
myslenie. Verte mi, Ïe uÏ dnes sa
mnohí politickí nominanti s obavami
pozerajú na nedeºu 6. marca 2016,
kedy budú známe v˘sledky hlasovania.
BlíÏi sa koniec k‰eftov, rozhadzovania,
dosadzovania pohodln˘ch a aj vyha-
dzovania nepohodln˘ch. Staãilo bratia
a sestry. Prem˘‰ºajme, analyzujme. UÏ
iba voliÈ nestaãí. Treba zaãaÈ myslieÈ.

Miroslav ·uÀal

politológ

V súãasnosti sa priam európskym ‰portom stalo  zne-
vaÏovanie symbolov kresÈanstva, ão je  príznakom postu-
pujúceho spoloãenského úpadku a nárastu politickej ne-
stability. Po druhej svetovej vojne, keì boli zakázané kres-
Èanské strany,  slovenskí katolíci i‰li do volieb spolu
s evanjelikmi na kandidátke Demokratickej strany. Dr. Jozef
Sta‰ko,  kandidát do volieb v roku 1946 za Demokratickú
stranu,  bol jedn˘m z najaktívnej‰ích agitátorov jej kresÈan-
ského krídla. Ministerstvo vnútra bolo  v tom ãase obsa-
dené komunistami, preto v‰ade na verejn˘ch zhromaÏde-
niach sliedili ich dôverníci a príslu‰níci Národnej bezpeãnos-
ti. Z verejného zhromaÏdenia konaného 23. mája 1946
v Námestove podal hlásenie veliteº stanice NB v Námestove,
vrch. stráÏm. âinãala. Jeho odpis uverejÀujeme na str. 16.

Aj  napriek prenasledovaniu bol Jozef  Sta‰ko, rodák zo
Sedliackej Dubovej,  26. mája 1946  zvolen˘ za poslanca
Ústavodarného národného zhromaÏdenia.  Katolícke krídlo
DS viedol Cvinãek. Povstalecko-evanjelické Lettrich a Ursí-
ny. Hneì po voºbách zaãali prudké útoky proti katolíckemu
krídlu  aÏ imunitn˘ v˘bor vydal  Sta‰ka na trestné stíhanie. 

V máji 1948 sa zaãalo súdne konanie voãi katolíckemu
krídlu DS. Medzi trinástimi  obÏalovan˘mi bol nespravodli-
vo odsúden˘ na ‰esÈ rokov väzenia  aj Jozef Sta‰ko.  Po-
litick˘ proces bol vykon‰truovan˘ pod komunistickou tak-
tovkou s cieºom zdiskreditovaÈ a zlikvidovaÈ DS, ako
poslednú prekáÏku na ceste k nastoleniu komunistickej
diktatúry na Slovensku. 

Dr. Jozef Sta‰ko bol národn˘ a kresÈansk˘ mysliteº. Na-
rodil sa 1. augusta 1917 v Sedliackej Dubovej v roºníckej
rodine. Po maturite v r. 1935 odi‰iel do Francúzska, kde
‰tudoval na Filozofickej fakulte v ParíÏi. Po príchode na
Slovensko  pokraãoval v ‰túdiách a v roku  1942 bol pro-
movan˘ na  doktora filozofick˘ch vied. Po vojne pracoval
v Bratislave ako administratívny pracovník. Po návrate
z väzenia v roku 1943 sa zamestnal  v Oravskom Podzám-
ku na píle ako robotník. Od roku 1959 pracoval v Dre-
voimpregne   Îilina  ako zámoãník, aÏ do úteku za hranice,
ktor˘ sa mu podaril za dramatick˘ch okolnosti. 

Vladimír Kolada

ÚVAHA
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Iba voliť nestačí

Pripomeňme si voľby z roku 1946



Vo februári si pripomíname 65.
v˘roãie popravy Alberta Púãika,
Eduarda Tesára a Antona Tunegu,
obetí komunistického reÏimu, bo-
jovníkov za slobodné a nezávislé
Slovensko. 

Dejiny Slovenska poãas komunis-
tickej éry sú popretkávané politick˘mi
procesmi, ktoré reÏim zinscenoval
s cieºom upevniÈ si svoju moc. Veºká
ãasÈ t˘chto procesov bola namierená
proti fiktívnym nepriateºom, ktorí
v skutoãnosti proti nedemokratickému
systému nevystupovali. Kauza Albert
Púãik a spol. v‰ak nepatrila do tejto ka-
tegórie. Jej úãastníci boli skutoãn˘mi
bojovníkmi proti komunizmu a reálny-
mi nepriateºmi reÏimu. UskutoãÀovali
aktívny odpor, bojovali za spravodlivú
vec a boli vedení nezi‰tn˘mi motívmi.

Albert, Eduard a Anton sa poznali
od detsk˘ch rokov. Ich osudy sa nieke-
dy prelínali, inokedy rozchádzali, aby
ich napokon definitívne uzavrel spoloã-
ne speãaten˘ osud. Púãik a Tunega po-
chádzali z tej istej obce – Doln˘ch Mo‰-
teníc v okrese Bánovce nad Bebravou.
Púãik sa narodil v roku 1921, Tunega
o ‰tyri roky neskôr. Poznali sa teda uÏ
z ãias, keì spolu v dvadsiatych rokoch
vyrastali a spolu ‰tudovali aj na tren-
ãianskom gymnáziu. V Trenãíne sa ich
cesty stretli s tretím z tejto skupiny –
Eduardom Tesárom, ktor˘ sa narodil
v roku 1922 v Budape‰ti, krátko po
narodení v‰ak s rodiãmi pri‰iel na
Slovensko.

V‰etci traja patrili medzi spoloãen-
sky aktívnych ‰tudentov, angaÏovali sa
v skautskom hnutí, neskôr v Hlinkovej
mládeÏi. Poãas ich dospievania získalo
Slovensko v roku 1939 svoju nezávis-
losÈ a v mlad˘ch ‰tudentoch táto sku-
toãnosÈ natrvalo pozitívne rezonovala.
Zánik ‰tátnosti v roku 1945, spojen˘
s obnovením âeskoslovenska, odmiet-
li sledovaÈ so zaloÏen˘mi rukami. V ro-
ku 1945 sa Púãik s Tunegom zapojili
do ilegálnej ãinnosti organizovanej
·tefanom Chalmovsk˘m. Podieºali sa
na rozmnoÏovaní tlaãovín, v ktor˘ch
kritizovali nacizmus i komunizmus
a ako alternatívu k ãeskoslovenskej

„ºudovej demokracii“ ponúkali demo-
kratické samostatné Slovensko.

V súvislosti s touto ãinnosÈou za-
siahlo Alberta Púãika v decembri 1945
uväznenie a musel na vlastnej koÏi za-
ÏiÈ kruté metódy budujúcej sa ·tátnej
bezpeãnosti. Bol odsúden˘ na sedem
mesiacov väzenia. T˘m sa jeho prena-
sledovanie neskonãilo. V roku 1947
bol umiestnen˘ do pracovného tábora.
V tom istom roku sa dostal na slobo-
du, ani to mu v‰ak pokoj neprinieslo
a Ïil v neustálom napätí. Tunegovi sa
na rozdiel od Púãika podarilo v roku
1945 vyhnúÈ uväzneniu, bol v‰ak od-
kázan˘ ÏiÈ vyãerpávajúcim Ïivotom
skr˘vajúceho sa ‰tvanca.

Eduard Tesár sa po vojne zamest-
nal na Povereníctve vnútra (pasové od-
delenie) a t˘m akoby stál na opaãnej
strane barikády ako jeho priatelia. Ale
iba zdanlivo. SkutoãnosÈ, Ïe pracoval
v bezpeãnostn˘ch zloÏkách moci, mu
dávala moÏnosÈ pomôcÈ informáciami

podzemnému hnutiu, ktoré bolo pre-
pojené so zahraniãnou ãinnosÈou osôb
okolo Jozefa Vicena, spolupracujúcich
v záujme slovensk˘ch cieºov s americ-
k˘mi tajn˘mi sluÏbami. K tejto spolu-
práci sa po urãitom váhaní Tesár
odhodlal v roku 1947.

Tento rok bol zlomov˘m pre aktivi-
tu v‰etk˘ch troch priateºov. Púãikovi sa
podarilo odísÈ do cudziny, nie v‰ak pre-
to, aby zostal natrvalo v bezpeãí. Na zá-
klade koordinácie Jozefom Vicenom
opakovane utajene cestoval medzi Ra-
kúskom a Slovenskom a vykonával
spravodajskú ãinnosÈ. Úzko pri tom
spolupracoval s Tunegom, s ktor˘m bo-
li zohraní a mohli si plne dôverovaÈ. Ich
aktivity gradovali v roku 1948, keì uÏ
sa ºudovodemokratick˘ reÏim v âesko-
slovensku transformoval na neobme-
dzenú vládu komunistickej strany.

Podzemná ãinnosÈ nezostala dlho
skrytá pred zrakom ·tátnej bezpeãnos-
ti. V januári 1949 boli v‰etci traja zatk-
nutí. Nasledoval kolobeh vy‰etrovania
známeho z podobn˘ch prípadov, pri-
ãom vy‰etrovatelia pouÏívali celú ‰kálu
svojich neslávne známych metód. Po
‰tyroch mesiacoch od zatknutia ich
bratislavsk˘ ·tátny súd vo veºkom pro-
cese, kde bolo celkovo odsúden˘ch 48
osôb, odsúdil na doÏivotie. Prokuráto-
rovi Antonovi Ra‰lovi sa v‰ak tento
trest zdal príli‰ mierny a odvolal sa. De-
finitívne rozhodoval praÏsk˘ Najvy‰‰í
súd, ktor˘ v septembri 1950 odsúdil
v‰etk˘ch troch na najvy‰‰í trest – smrÈ.
ÎiadosÈ o milosÈ prezident Klement
Gottwald zamietol a tak boli 20. feb-
ruára 1951 v‰etci traja na nádvorí
väznice Krajského súdu v Bratislave
popravení obesením.

V ãase svojej násilnej smrti mal Al-
bert Púãik 29 rokov, Eduard Tesár 28
rokov a Anton Tunega 25 rokov. Ich
zatknutím, odsúdením a popravou sa
v‰ak prejavy podzemného odporu pro-
ti komunizmu na Slovensku neskonãili.
Naopak, statoãnosÈ a obeta troch mla-
d˘ch ºudí sa stala in‰pirujúcim príkla-
dom pre ich nasledovníkov.

Ivan A. Petransk˘

historik

ZAZNAMENALI SME
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Traja statoční

Ivan Masár venoval trom sloven-

sk˘m mart˘rom obraz Tri kríÏe.



Minul˘ rok sa
do mojej prehuste-
nej kniÏnice dostal
pozoruhodn˘, roz-
siahly a syntetick˘
titul: Vojenské deji-
ny Slovenska a Slo-
vákov, 2015. Cez
syntetizujúci text

siedmich vojensk˘ch historikov VHÚ sa
ãitateºovi  nebude  ºahko  brodiÈ. Za
nevyhnutnosÈ povaÏujem maÈ nablízko
istú dejinnú a encyklopedizujúcu opo-
ru pouãení z minulosti, v ktor˘ch sme
hºadali cestu k svojmu preÏitiu tak jed-
notlivcov ako i národa. Aj na pozadí
neustálych vojen a konfliktov, v kto-
r˘ch sa nielen na na‰om území chtiac
ãi nechtiac ocitali  na‰i predkovia.
Zaiste si takmer nik z nás neÏelá, aby
sa ak˘koºvek podobn˘ osud opakoval
aj dnes ãi v budúcnosti. Hoci reálnych,
neìalek˘ch a vzdialenej‰ích hrozieb
a konfliktov je bezosporu aÏ priveºa.
Vôbec neubúdajú, skôr ãudesne a ne-
pochopiteºne dennodenne po celom
svete sa kumulujú a zamotávajú, so
stovkami a tisíckami zväã‰a nevinn˘ch
obetí.

Mimochodom, o nevôli vstupovaÈ
do akejkoºvek vojny za cudzie, „krá-
ºovské a cisárske“ ãi iné zreteºne ne-
na‰e záujmy, dostatoãne vydáva sve-
dectvo môj star˘ otec Ján Jablonick˘
z Jasloviec, vo svojej rodinnej kronike.
Rovnako tam zobrazení ìal‰í rukujúci
z Trnavska po roku 1914, ão iste
nebolo celoslovenskou v˘nimkou. Tra-
gická osudová rozlúãka obcami, so
vzdorovit˘mi i melancholick˘mi sloven-
sk˘mi pesniãkami, ktoré zneli aÏ po
kasárensk˘ dvor, napriek tomu, Ïe sa
ich predt˘m pokú‰ali bezv˘sledne
v ‰kole maìarizovaÈ.  Medzi vojnov˘mi
obeÈami sú aj ‰tyria blízki rodinní prí-
slu‰níci, ktorí leÏia kdesi na neznámych
pláÀach i kopcoch Ukrajiny a Poºska.
Môj otec Franti‰ek, ako to popisuje
v ìal‰ej rodinnej kronike, v druhej sve-
tovej vojne mal viac ‰Èastia. Nezahynul,
ani ho nezranilo, ani ho nezajali,  hoci
sa uÏ lúãil s vlasÈou, rodinou a matkou
tieÏ pesniãkou: Hviezdy krásnych
nocí...

Vlastne aj ja som mal doteraz viac
‰Èastia. Ako vojaka-nevojaka ma
neposlali ani k rieke Usuri, keì vypukol
ãínsko-sovietsky konflikt, ani do Afga-
nistanu a ani v ‰esÈdesiatomôsmom
ma nerozmliaÏdil okupaãn˘ tank ãi
transportér, alebo náhodná ãi cielená
mimovoºná guºka ako Danku Ko‰ano-
vú, keì sme vyvesovali so spoluÏiakom
rozsiahly protiokupaãn˘ plagát... AÏ na
jedného, ani tro‰ku ‰Èastia nemali  na‰i
vojaci, ktorí havarovali na neveºkom
kopci v Maìarsku  neìaleko Ko‰íc.
Majú v‰ak nielen pomník, ale aj ãestné
miesto i obraz pamätníka v spomenu-
tej knihe. Ale stále si ich nemáme kde
pripomínaÈ doma, pri ch˘bajúcom po-
mníku neznámeho vojaka v hlavnom
meste?!

Dávnej‰ie som zaznamenal,  ale
nestihol som ani prelistovaÈ  sedem-
zväzkové Vojenské dejiny Slovenska,
ktoré v roku 1994  rozbiehali historik
Marsina a archeológ  A. Ruttkay. Ani
viaceré ìal‰ie publikácie, nekonãiac
napríklad minul˘ rok vydan˘m titulom
Slovensko a Slováci vo víre druhej sve-
tovej vojny. Aj ìaº‰ie Vojenské dejiny
Slovenska 1939 – 1945 slovom a ob-
razom, tieÏ  od historikov ná‰ho Vo-
jenského historického ústavu. A vlast-
ne neviem, ãi tento titul, ako aj mnohé
ìal‰ie a neraz aj najlep‰ie (!) z pro-
dukcie na‰ich univerzít, in‰titúcií, ale aj
Akadémie sú vôbec dostupné.
Presvedãil som sa o tom aj z nepredaj-
n˘ch titulov Historického ústavu SAV.

Nepochopiteºne sa nedostávajú na pul-
ty kníhkupectiev, ani do kniÏníc, hoci
sú dotované z verejn˘ch prostriedkov.
Ich poznanie nemôÏe byÈ ãitateºom len
sprostredkované, ale musia byÈ podro-
bené aj závaÏnej kritickej reflexii a opo-
nentúre. Kto to ur˘chlene a koneãne
napraví? Ministerstiev, úradníkov i poli-
tikov máme dosÈ...

Na‰Èastie dosÈ sme  pokroãili v po-
nímaní a predmete slovensk˘ch dejín,
ão vôbec nebolo samozrejmé pred ro-
kom 1989 ani 1993.  Mohli byÈ iba sú-
ãasÈou ‰ir‰ieho „idealizovaného a cen-
tralistického celku“. Dokonca nemohli
byÈ po nich pomenované ani katedry
slovensk˘ch dejín, lebo ich stráÏili
internacionalistickí triedni a neskôr aj
liberálni bojovníci, pre ktor˘ch najväã-
‰ím nebezpeãenstvom bol v päÈdesia-
tych rokoch burÏoázny nacionalizmus.
A ojedinele e‰te aj dnes je ako  najväã-
‰ie nebezpeãenstvo vníman˘ „slo-
vensk˘ nacionalizmus“. Aj keì má
podobu prirodzeného rozvíjania a kul-
tivovania národného vedomia a seba-
vedomia a nie ‰ovinizmu. Dobrou
správou je, Ïe pred dokonãením  sú
päÈzväzkové prvé moderné Slovenské
dejiny, ktoré autorsky i koncepãne za-
‰tiÈovali profesori M. Kuãera a R. Letz.
Urãené sú  predov‰etk˘m vysoko‰kol-
sk˘m ‰tudentom. ëal‰ia objemná  jed-
nozväzková syntéza, Slovenské dejiny
od úsvitu po súãasnosÈ, vy‰la  na
sklonku minulého roku. Jej sedem au-
torov sa „do istej miery alternatívnym
prístupom“, vymyká „z rámca poãetne
zastúpenej postmarxistickej historio-
grafie.“ Prv˘krát sa objavuje aj A. Hrn-
kom napísaná  subjektívne ladená „po-
sledná kapitola z pera samotného ak-
téra ponovembrového diania“. Autor
sa v nej venuje  vzniku i premenám dru-
hej slovenskej ‰tátnosti. A je tu aj naj-
predávanej‰ia i najdiskutovanej‰ia histo-
rická kniha profesora  ëuricu Dejiny
Slovenska a Slovákov, ktorá má uÏ päÈ
vydaní, V. Bystrického Chronológia
dejín Slovenska a Slovákov I., II. Od
najstar‰ích ãias po súãasnosÈ i ìal‰ie
publikácie prehlbujúce na‰u historickú
reflexiu i poznanie.

Viliam Jablonick˘
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Slovenské dejiny ako nesamozrejmosť



Pokraãovanie z 1. strany

V profesorskom zbore pôsobil
20 rokov Ján Hajdóczy, ktor˘ ‰tu-
dentom v‰tepoval Ïivotn˘ ‰t˘l: ‰tuduj
a ‰portuj. Môj otec sa e‰te v sedem-
desiatke  zúãastÀoval atletick˘ch ve-
teraniád.  Hajdóczyho chlapci  dosa-
hovali pozoruhodné ‰tudijné a ‰por-
tové v˘sledky.  Otcov spoluÏiak vdp.
Mons. Alojz Dani‰oviã bol zakladate-
ºom Slovenského orla. Profesor  Pe-
ter Dani‰oviã je otcom  vodn˘ch diel
na Orave, Váhu a Dunaji.  Vyhºadá-
van˘ detsk˘ lekár  MUDr. Jozef Dr-
goÀ mal dokonca za socializmu po-
volenú súkromnú ambulanciu.  Vy-
rástli tu ìal‰ie osobnosti slovenskej
inteligencie: prof. Sedlár, JUDr. Kor-
mút, Fibik, RuÏiãka, Galko, Fis-
chmann a iní. Chlapci  si plne uve-
domovali zodpovednosÈ za prevzatie
spoloãenskej a politickej situácie
v ‰táte. Z Prahy cez Masaryka a jeho
‰tudentov pochádzajúcich zo Slo-
venska, hlavne protestantov (Okáli,
Sirácky, ·tefánik, Clementis, ·robár,
ktor˘ ako kmotor Andreja Hlinku
vystúpil z katolíckej cirkvi) sa ‰íril ate-
izmus a rafinovan˘ ãechoslovakiz-
mus. Evidentne sa na Slovensku
prejavoval národn˘, hospodársky,
náboÏensk˘ a politick˘ útlak.  Preto
bolo celkom prirodzené chrániÈ si
vieru a národ. Spontánne vznikali
celospoloãenské organizácie mlá-
deÏe a dospel˘ch ako Hlinkova
mládeÏ, Væãa, Slovensk˘ orol...
Hlinkova slovenská ºudová strana,
Hlinkova garda...  

Ako sa otec zapojil do tohto
procesu?

Po absolvovaní rigoróznych skú-
‰ok na Právnickej fakulte UK v Brati-
slave mal miesto koncipienta u JUDr.
Palkoviãa. Neskôr pôsobil ako advo-
kát v Trnave. Po vzniku prvej Sloven-
skej republiky sa kaÏd˘ usiloval svoje
vedomosti a schopnosti vyuÏiÈ ãi
v cirkevnom, náboÏenskom, spolo-
ãenskom, alebo kultúrnom Ïivote.
OddaÈ sa sluÏbe ºudu, ‰tátu, Cirkvi.
Táto generácia slovenskej inteligen-
cie sa automaticky angaÏovala.

Prejavilo sa to aj pri okupácii juÏného
Slovenska fa‰istick˘mi hortyovsk˘mi
hordami.  Otec, vezmúc meã, bránil
hranice v Ipeºsk˘ch ·ahách. 

Povojnová historiografia vy-
ãíta prvej SR, Ïe vznikla za pomo-
ci Hitlera...

Îe sa urobila zmluva s Veºkone-
meckou rí‰ou, to bolo prirodzené.
Bola to veºmoc. V histórii kaÏd˘ nov˘
‰tát sa vÏdy musel orientovaÈ na

veºmoci a s nimi uzatváraÈ rôzne
pakty, dohody.  Politick˘m predstavi-
teºom Slovenska zostala len jediná
moÏnosÈ, ochrániÈ  si geograficky
oklie‰tenú Slovenskú republiku, ná-
rod.  Ostatné veºmoci Francúzsko,
Anglicko, Taliansko zlyhali. Nepo-
mohli, nepostavili sa na odpor. Na-
pokon dnes je uÏ známe, aké doho-
dy mal poºsk˘  Beck s maìarsk˘m
Hortym, Ïe Slovensko si rozparce-
lujú,  prestane existovaÈ. To zname-
ná, Ïe to bolo vtedy optimálne eu-
rópske rie‰enie politickej situácie, ve-
dené Duchom Svät˘m.  Nehovoriac
o tom, Ïe za ‰esÈ rokov trvania Slo-
venskej republiky sme zaznamenali
rozkvet ãi na poli kultúrnom, ‰porto-
vom, spoloãenskom, duchovnom,
ekonomickom. Vzniklo  nevídané
mnoÏstvo iniciatív. Veì slovenská

koruna to bol dolár. Na Slovensku
síce boli nejakí nemeckí beráteri, ale
nemeck˘ch vojakov v Slovenskej re-
publike nebolo. Zo zmluvnej povin-
nosti dve divízie (jedna r˘chla, druhá
zásobovacia)  i‰li smerom na v˘chod
proti zloãineckému komunizmu.
Prezident Tiso jasne deklaroval: sy-
nov posielam do vojny, ale otcov
nie.  A to re‰pektoval aj rí‰sky kance-
lár A. Hitler. Komu z politikov t˘ch
ãias sa to podarilo?

IbaÏe to, o ãom hovoríte,
nepochádza z va‰ich osobn˘ch
skúseností?

O tom mi hovorili rodiãia, krstní
rodiãia, priatelia,  veºa som sa dozve-
del zo samizdatov a teraz uÏ
i z mnoÏstva literatúry. Je do detailov
spracovaná  i keì  e‰te jestvujú niek-
toré biele miesta.  Ale kto chce, tak
si nájde spôsob, ako sa dostaÈ k ob-
jektívnym informáciám. Len sa musí
prid⁄ÏaÈ objektívnych autorov.  His-
torikov  a publicistov hlavne katolíc-
keho náboÏenstva. Lebo vÏdy  v his-
tórii ãasÈ protestantov, Ïidoboº‰evi-
kov,  zradila. VÏdy sa postavila na
stranu proti katolíkom, za konzum
a osobnú kariéru. 

Ale sú aj príklady spolupatriã-
nosti. 

Spomeniem  prípad posádky
Slovenskej armády v Trnave. Jej veli-
teºom bol Mikulá‰ âordá‰. Keì kon-
ãila 2. svetová vojna, posádka chcela
tieÏ povstaÈ. S dobr˘m úmyslom. Za-
jali nám prezidenta, ideme si ho brá-
niÈ, ideme brániÈ slovenskú vlasÈ.
Vtedy me‰Èanosta Franti‰ek Orlick˘
s ìal‰ími funkcionármi mesta Trnavy
zobrali  âordá‰a na mestskú veÏu
a ukázali mu smerom na západ. Na
Cífer, kde  boli nemecké tanky-tigre.
Pritom mu povedali, Miki,  keì tu
vybuchne ão len  jedin˘ granát,  tak
zrovnajú Trnavu so zemou. Bude‰ to
maÈ na svedomí i tvoja posádka.  Po-
chopil, posádka dostala rozkaz sme-
rom na v˘chod na Banskú Bystricu.
Pre‰li Brestovany,  Buãany a vo vy‰e
dvojmetrovej kukurici sa rozi‰li
domov. Preto sa trnavské povstanie
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Aj o kukuričnom povstaní v Trnave

S manÏelkou Evou rod. Kucmano-

vou. Na olympijsk˘ch hrách v Mní-

chove v roku 1972 získala bronzo-

vú medailu v skoku do diaºky. 

Foto archív rodiny



volá kukuriãné. A Trnava, prvé
kráºovské mesto na Slovensku, bolo
zachránené. 

Ako Ïila va‰a rodina po pre-
chode frontu?

So sovietskymi vojskami pri‰li na
na‰e územie aj komisári NKVD. So
zoznamami ºudí, urãen˘mi na tran-
sport do sovietskych gulagov.  Na
zozname bol aj môj otec Vendel ·u-
ran, vládny funkcionár.  A tí mali byÈ
v‰etci likvidovaní. Otec mal u nich
‰tyri hriechy: pochádzal z kulackej
rodiny, patril do  slovenskej inteli-
gencie, bol dobr˘ katolík a ãlen
HSªS.  To boli ‰tyri obrovské hriechy,
ktoré komunisti vyuÏili proti vlast-
n˘m Slovákom a ich rodinám. Ale
chvála Bohu boli medzi nimi aj slu‰ní
ºudia. Predt˘m, neÏ k nám pri‰li
z NKVD,  otca  zatvorili do leopol-
dovskej väznice a t˘m mu moÏno
zachránili Ïivot.  

Nepredpokladám, Ïe mohol
ìalej pracovaÈ ako advokát?

V 50. rokoch vyhlásili, Ïe advo-
kátov âSR nepotrebuje. Ale aj z poli-
tick˘ch dôvodov musel ísÈ do v˘roby.
Zamestnal sa v Doprastave ako asfal-
tér. No to nebol jedin˘ postih na‰ej
rodiny. V roku 1952 sme v rámci Ak-
cie B dostali príkaz vysÈahovaÈ sa
z bytu, v ktorom sme b˘vali ako
podnájomníci u Îida  L. Fischmanna.
Komunisti zobrali nábytok, kniÏni-
cu... A tie prenasledovania boli aj
iného charakteru.  Keì chceli zatvo-
riÈ aj mamiãku,  slu‰ní ºudia jej po-
‰u‰kali, aby so sebou zobrala  deti.

Poslúchla a tak˘mto spôsobom
zachránila Ïivot nám i sebe.

Ale zrejme mala aj veºké
‰Èastie, lebo nie vÏdy to zabralo.
Vedela by o tom rozprávaÈ pani
Zimanová.  TakÏe iste ste boli
pod ochranou Pána Boha.

Urãite tam bola ochrana od Pána
Boha i Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky slovenského národa, lebo
aj v ìal‰om Ïivote sa to prejavilo. Ja
som sa napríklad nevedel dostaÈ na
strednú ‰kolu. Jedine do poºnohos-
podárstva. Otec súdruhom vysvetlil,
Ïe geo je zem a takto som sa dostal
na Strednú priemyselnú ‰kolu sta-
vebnú a zememeraãskú.  A hoci som
bol v˘born˘ ‰tudent, nemal som to

jednoduché s prijatím  na vysokú
‰kolu. Napriek tomu, Ïe na stavebnú
fakultu robili nábory. Ale nie pre deti
ºudákov. 

Pri‰iel rok 1968. UÏ bolo
lep‰ie?

V tom ãase som sa dostal na vo-
jenãinu do Liptovského Mikulá‰a,
kde ako atlét som mal reprezentovaÈ
Duklu Liptovsk˘ Mikulá‰. Len ão si
pozreli moje kádrové materiály, po-
vedali mi, Ïe tam nemôÏem zostaÈ
ani hodinu. V Mikulá‰i boli  prísne
tajné raketové aktivity. Dali ma do
Nitry, kde som zaÏil okupáciu ma-
ìarsk˘ch  vojsk. Povedali nám, Ïe
pri‰li zaujaÈ severné Uhorsko. A my
ako dobre vychovaní a statoãní vla-
stenci, sme sa postavili na odpor.
IbaÏe nám vysvetlili, Ïe  ak by sme
vystrelili z t˘ch pár guºometov
a transportérov, tak nás zvalcujú so
zemou. 

Potom pri‰li starosti o rodinu
a po roku 1989 ste sa znova za-
pojili do obrody národného Ïivo-
ta. Porozprávajte nám o tom.

Tá obroda sa zaãala uÏ v Nitre
na vojenãine. ZaloÏili sme Klub mla-
d˘ch matiãiarov, spevokol. V roku
1969 bola v rámci federácie vyhláse-
ná Slovenská socialistická republika.
Hoci bola socialistická, aj tak som sa
tomu te‰il. 

Eva Zelenayová

Pokraãovanie v budúcom ãísle
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Eufória po roku 1989. Foto archív rodiny

Hajdóczyho chlapci. V prednom rade zºava: Jozef Fiebig, Alexej Izakoviã,

Jozef Galko, RuÏiãka. V zadnom rade zºava: Jozef Sedlár, Jozef DrgoÀ, Pe-

ter Dani‰oviã, ·tefan Kormúth, Vendel ·uran.



Predseda novej KPVS Anton
Srholec sa 7. januára tohto roku
pobral do veãnosti. Politickí väzni
PV ZPKO spomínajú na tohto
katolíckeho kÀaza ako na jedného
z iniciátorov odchodu ãasti politic-
k˘ch väzÀov zo svojej organizácie.
Rok 1999 v histórii politick˘ch väz-
Àov pripomína rok 1054 v Cirkvi,
kedy v chráme BoÏej Múdrosti
do‰lo k jej rozkolu. Nová KPVS sa
prihlásila k politike KDH a dodnes
sa s Àou stotoÏÀuje. Hoci zo strany
PV ZPKO bol záujem o zjednotenie
oboch organizácií,  poãas Ïivota
Srholca nebolo moÏné dosiahnuÈ
dohodu. Ján Ko‰iar, duchovn˘ PV
ZPKO, 8. januára v homílii v trnav-
skej Bazilike sv. Mikulá‰a o zosnu-
lom spolubratovi o. i. povedal:

„Iste ste zachytili, Ïe vãera  zomrel
známy kÀaz, salezián, Anton Srholec.
Aj on sa usiloval vo svojom Ïivote ‰íriÈ
nielen evanjelium, ale aj konkrétnu po-
moc ºuìom v núdzi. Nenas˘til ich naraz
5000 ako Pán JeÏi‰, ale presne nasle-
doval jeho  príklad. A nas˘til ich mno-
h˘ch a dal aj strechu nad hlavou. Nech
je za to Pán pochválen˘ a osláven˘.

Tonko Srholec, tykali sme si, bol
v skupine, ktorá chcela v noci z 8. na
9. apríla 1951 tajne ujsÈ na západ, do
Rakúska. Útek organizoval Titus
Zeman, tieÏ salezián (1915-1969),
ktor˘ mal vãera  v˘roãie smrti.

Skupinu tvorili viacerí saleziánski
i diecézni kÀazi i seminaristi, aj zopár
civilov, laikov. Vy‰e 20 ºudí.  A skoro
v‰etk˘ch chytili a 22. februára 1952
odsúdili na dlhé roky do Jáchymova.
Spolu na  289 rokov.  Medzi nimi bol
aj Anton Srholec, ktor˘ dostal 12 ro-
kov a 10 rokov si v jáchymovsk˘ch
uránov˘ch baniach aj odsedel. Hoci
celkom nesedí, keì povieme, Ïe odse-
del. Lebo väzni museli v bani ÈaÏko
ÈaÏiÈ uránovú rudu bez ochrann˘ch
pomôcok.

V roku 2012,  keì na toto ÈaÏké
obdobie svojho Ïivota spomínal,
okrem iného povedal: „Sme uÏ ako

takí archeológovia, ktorí zachraÀujú
to, ão sa stráca ako vlaÀaj‰ie snehy.
Chceme, aby tu táto pamäÈ ostala ako
memento a v˘zva. Keì si nebudeme
váÏiÈ demokraciu, tak je nebezpeãie,
Ïe zasa príde nejak˘ radikálny fanatiz-
mus a ponúkne ºahké a pohodlné rie-
‰enie v‰etk˘ch ºudsk˘ch problémov.
A znova nastane utrpenie, ºudia budú
poniÏovaní a poteãie krv. Jáchymovské
bane boli posledn˘mi koncentraãn˘mi
tábormi v Európe, väã‰ina stôp po
nich v‰ak bola zahladená uÏ koncom
‰esÈdesiatych rokov minulého storoãia.
Dokonca existujú ºudia, ktorí sú
schopní tvrdiÈ, Ïe niã také nikdy
neexistovalo. Tak, ako existuje osvien-

ãimská loÏ, existuje aj jáchymovská

loÏ, ktorá má hlboké korene. Dokonca
b˘val˘ ãeskoslovensk˘ ambasádor
v Izraeli, Eduard Goldstücker, ktor˘ e‰-
te v roku 1950 verejne vyhlasoval, Ïe
tábory v Jáchymove neexistujú, v nich
nakoniec sám skonãil. Na ‰tyri roky.“

Po prepustení z väzenia pracoval
ako robotník a v roku 1969 za Dubãe-
kovej jari mohol do‰tudovaÈ v Talian-
sku, kde ho za kÀaza vysvätil 17. júna
1970  pápeÏ Pavol VI.

Po návrate pôsobil v rozliãn˘ch
diecéznych farnostiach, lebo rehole,
samozrejme, aj saleziáni, boli aÏ do
novembra 1989 postavené mimo

zákon. ·tátny súhlas, ako mnoh˘m
in˘m, mu zobrali v roku 1985, keì bol
na fare v Záhorskej Vsi. A preto, keì
niekto hovorí, Ïe po roku 1989, teda
v ãase súãasnej slobody a demokracie
arcibiskup Ján Sokol bránil a nedovolil
Antonovi Srholcovi pracovaÈ v pasto-
rácii, zavádza a klame. Buì z nevedo-
mosti, alebo úmyselne. Lebo Anton
Srholec Ïil ako salezián do vstupu do
noviciátu, cez svoje svedectvo vernosti
Don Boskovi vo väzení, i teraz v no-
v˘ch ãasoch.

Novinári ãasto mie‰ajú hru‰ky s ja-
blkami. Don Srholec odi‰iel v roku
1989 do riadneho dôchodku, ale du-
chovne ostal naìalej veºmi aktívny,
v ãom mu nikto nebránil. A niã nebrá-
nilo ani jeho rehoºn˘m predstaven˘m
daÈ ho do niektorého saleziánskeho
domu. O tom vôbec nerozhodoval ar-
cibiskup Ján Sokol. Ale otcovia saleziá-
ni dobre vedeli, aké dary mal Don An-
tónio a preto boli len radi, Ïe sa veno-
val bezdomovcom v Podunajsk˘ch
Biskupiciach. A nielen otcovia saleziá-
ni, ale najmä tí, ktorí sa z ak˘chkoºvek
príãin ocitli na ulici bez domova a don
António im podal pomocnú ruku. Ako
milosrdn˘ Samaritán. A vo svojich ru-
kách pre nich zázraãne mnoÏil chlieb.
Skoro ako v dne‰nom evanjeliu o záz-
raãnom rozmnoÏení chleba.

ZAZNAMENALI SME
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Odišiel Anton Srholec



Politickí väzni v 20. storoãí je názov zborníka predná-
‰ok popredn˘ch slovensk˘ch historikov, doplnen˘ príspev-
kami predsedu a podpredsedu PV ZPKO. Vydali ho koncom
roku Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja. Zried-
kakedy má niektor˘ z autorov moÏnosÈ vystúpiÈ vo verejno-
právnych médiách. No neraz sú práve nimi ostrakizovaní.

Príspevky historikov Ivana Mrvu, Petra Mulíka, Martina
Lacku a Ivana A. Petranského sa zaoberajú krátkym historic-
k˘m úsekom necel˘ch dvesto rokov a predsa je zaplnen˘
mnoÏstvom statoãn˘ch ºudí, schopn˘ch obetovaÈ sa za ná-
rod, vieru. Mali by si ich preãítaÈ tí, ão radi zdôrazÀujú, Ïe
Slováci nemajú históriu, len m˘ty. História slovenského
národa je zaºudnená hrdinsk˘mi ãinmi ºudí vzdorujúcimi
útlaku. Mali by sme ich poznaÈ, aby sme dokázali oceniÈ do-
siahnutú samostatnosÈ a slobodu. Problematiku totalitn˘ch
reÏimov vynikajúcim spôsobom rámcuje úvaha Jána Litec-
kého ·vedu. 

Zborník sprístupÀuje verejnosti nielen beÏne ÈaÏko
dostupné pohºady na historické deje Slovákov odohrávajúce
sa v nedávnej minulosti. Poskytuje aj my‰lienkové pochody
intelektuálov s národn˘m a kresÈansk˘m profilom. A to je aj
po vy‰e dvadsiatich rokoch ‰tátnej samostatnosti skôr
v˘nimkou, neÏ pravidlom. (ez)

Ján Liteck˘ ·veda svoju kniÏku PravDADA zaãína slo-
vami: „Trpíte súãasnou politickou situáciou? Trpíte primiti-

vizmom neoboº‰evick˘ch predajn˘ch politikov z toho najniÏ-

‰ieho suterénu? Ide vás poraziÈ z nekultúrnych lÏí, ktoré sa

ako riava valia na vás kaÏdodenne z masmédií? Chce sa vám

kriãaÈ? Netreba ãakaÈ na odpoveì, kaÏdému ako-tak nor-

málnemu ãloveku je z toho aÏ zle, ako sa tu masívne rozkla-

dajú v‰etky tradiãné európske hodnoty a ako sa spoloãensk˘

Ïivot stáva pomaly neznesiteºn˘.“

Vystihol autor aj va‰e rozpoloÏenie? Tak urãite v jeho
kniÏke nájdete to, ão v Ïiadnych tzv. slovensk˘ch novinách.
Obsahuje 61 váÏnych i sarkastick˘ch  politick˘ch úvah. UÏ
pri ãítaní obsahu oslovia kapitoly: Fico v tesile, Ako sa dá vy-
piÈ more, Mokr˘ denník, Súdruh Miklo‰ko, ospravedlÀte sa!,
Obãania verzus „slu‰ní ºudia“, InÏinieri demokracie, Hlavné
námestie, Bratisluhova, Tancujúca identita, Lenin, Kotleba a
ãervené noviny, Nepodliehajte panike – núdzov˘ v˘chod nie
je! a mohli by sme pokraãovaÈ. Ale rad‰ej si zalistujme v kni-
he a pozrime sa, ão autora vyru‰ilo pri príleÏitostí DÀa boja
za slobodu? PoloÏil si tri otázky a hneì na ne aj odpovedal.
„Sú médiá na Slovensku slovenské?“  A odpoveì? Ako
pí‰e, odpoveì je jasná aj bez na‰epkávania, ak si povieme,
ktoré sú ich hlavné témy. Tu sú: Hrôzy meãiarizmu; âesko-
slovensko, aj keì bol komunizmus, zaostávanie a neslobo-
da, bol raj na zemi; Slováci sú zaostalí a zadubení; s Americ-
k˘m zväzom na veãné ãasy a nikdy inak!; holokaust; kruté
hrôzy meãiarizmu.  ëalej prezrádzaÈ nebudeme, aby sme
nekazili dojem z ãítania.  (zel)

RECENZIA
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Mali by sme poznať našich hrdinov

Chce sa vám kričať?



Protekcia
Pri jednej náv‰teve budovy okresného úradu v Trebi‰o-

ve, kde  sídli aj okresná poboãka Slovenského zväzu proti-
fa‰istick˘ch bojovníkov (SZPB), som si zobral uÏ vyhodené
noviny, dvojt˘Ïdenník antifa‰istov Bojovník  ã.18 z roku
2007. Na  titulnej strane sa vynímala  fotografia premiéra
slovenskej vlády Roberta Fica a predstaviteºov politickej
strany SMER-SD a SZPB. Doãítal som sa, Ïe sa stretli
7.augusta 2007 v sídle strany SMER-SD v Bratislave, aby
podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. Dohodu podpí-
sali predseda strany Robert Fico a tajomník ústrednej rady
SZPB Ing.Tomá‰ ·vec. Pod  fotografiami je ãlánok s názvom
Na spoloãnej platforme. 

Je viac ako pravdepodobné, Ïe  dohoda uverejnená
v dvojt˘Ïdenníku Bojovník ã.19 platí dodnes. ëal‰ím sve-
dectvom,  Ïe b˘val˘ komunista, dnes premiér vlády, ºavico-
v˘ politik so svojou stranou i vládou vehementne podpo-
rujú SZPB je  skutoãnosÈ, Ïe sa premiér Fico 20. júna 2015
zúãastnil v Banskej Bystrici  XVI. zjazdu SZPB a delegátov
ubezpeãil o svojej a vládnej podpore ich organizácie. SZPB
aj PV ZPKO sú mimovládne neziskové organizácie.  Ale ak˘
to rozdiel  medzi vzÈahom predstaviteºov ‰tátu voãi SZPB
a PV ZPKO !?  Ide o zrejmú  protekciu  zo strany ‰tátu voãi
SZPB. 

V spomínanom dvojt˘Ïdenníku  je uverejnen˘ aj rozho-
vor s vtedaj‰ím predsedom SZPB Ing.Karolom Pitkom, CSc.
na tému Slovensk˘ ‰tát a SNP pod názvom Históriu nemoÏ-
no skresliÈ ani zamlãaÈ. Pitko v Àom  vyvracia práce histori-
kov ëuricu, Vnuka a Lacka o tejto etape na‰ich dejín a pod-
ºa neho sa k tomuto odboju  stavajú negatívne. Oznaãuje
ich ako slovensk˘ch „historikov“. Je to konfrontácia SNP
z hºadiska komunistickej historiografie,  predstaviteºa SZPB
a jeho postoj k historikom, ktorí majú na SNP odli‰n˘ názor. 

Mladá generácia, ktorá nezaÏila Slovensk˘ ‰tát a SNP,

ak chce poznaÈ pravdu o tomto období,  sa v tom ÈaÏko
orientuje. Isté je v‰ak jedno,  v‰etko to súvisí zo zamlãiava-
ním komunistick˘ch zloãinov, aj poãas  SNP  a o jeho ne-
vhodnej stratégií osnovanej komunistami. Lebo SNP malo
maÈ inú podobu neÏ tú, ktorú pripravila komunistická stra-
na.  V deÀ vyhlásenia SNP bolo dávno známe, Ïe Nemecko
prehralo 2. svetovú vojnu a jeho armáda, ako porazenecká,
pred vypuknutím povstania sÈahovala z územia Slovenska
svoje materiálne zabezpeãenie aj bojovú techniku. Väã‰i-
nou zo skladov, lebo Slovensko bolo iba tranzitn˘m  úze-
mím na V˘chodn˘ front.  Fakticky partizáni  hatili Nemcom
cestu domov, vyhadzovali mosty, cesty, tunely, niãili Ïelez-
nice a iné prístupové cesty, z ktor˘ch  veºkú ãasÈ  postavili
nemecké firmy. Mlad˘m partizánom velili  prevaÏne soviet-
ski vojenskí in‰truktori.

V ãase 70.v˘roãia SNP boli na Slovensku rozmiestnené
fotografie  partizánov. Bolo ich  moÏné  vidieÈ na  pútaãoch
v nadrozmern˘ch veºkostiach v Bratislave,  Ko‰iciach
a pravdepodobne aj v Banskej Bystrici. Iste kaÏd˘ totalitn˘
reÏim je odsúdenia hodn˘, aj nacizmus, ale kladiem si otáz-
ku, ão by sa bolo stalo,  ak by sme  pred augustom 1944
nechali prejsÈ odchádzajúce nemecké vojská cez územie
Slovenska bez ich napádania.  Veì do vypuknutia povsta-
nia na Slovensku bol len jeden nemeckí vojensk˘ Ïelezniãn˘
zaisÈovací prápor na podporu svojich vojsk na V˘chodnom
fronte a niekoºko udrÏiavacích jednotiek s minimálnym
poãtom nemeck˘ch vojakov vo v˘strojn˘ch a vojensk˘ch
priestoroch, ako podporné zaisÈovacie jednotky. Na Slo-
vensku  sa v tom ãase nebojovalo!

Partizánske akcie proti porazeneck˘m, odchádzajúcim
nemeck˘m vojskám na Slovensku sa zaãali e‰te pred vy-
hlásením SNP. AÏ potom zaãali na územie Slovenska vo
väã‰om mnoÏstve prichádzaÈ nemecké vojská na jeho
potlaãenie.

Mikulá‰ Tóth

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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STALO SA

1. februára  1952 Povereníctvo vnú-
tra (Jozef Lietavec) v rámci tzv. Akcie
B uskutoãnilo násilné vysÈahovanie „poli-
ticky nespoºahliv˘ch obãanov“ z väã‰ích
miest na vidiek. Tak napríklad z Bratislavy,
kde predsedníctvo ÚV KSS schválilo na
vysÈahovanie 743 rodín, bolo efektívne
vysÈahovan˘ch 678 rodín, z Martina 136
rodín, z Komárna 160 rodín. V Nitre vysÈa-
hovaním postihnut˘ch rodín získali 960
voºn˘ch bytov. Táto akcia sa konala aj
v in˘ch väã‰ích mestách a trvala aÏ do sep-
tembra 1953.

4. februára  1987 Predsedníctvo ÚV
KSâ odmietlo návrh na prehodnotenie uda-
lostí z roku 1968 a následného obdobia
normalizácie.

6. februára 1990 pápeÏ Ján Pavol II.
vymenoval tajne vysväteného biskupa Jána

Chryzostoma Korca za sídelného biskupa
v Nitre.

20. februára 1951 boli popravení b˘-
valí ‰tudenti trenãianskeho gymnázia a or-
ganizátori Bielej légie Anton Tunega, Albert
Púãik a Eduard Tesár. Rodinám dovolili po-
chovaÈ ich na Martinskom cintoríne v Brati-
slave, ale na hroboch nesmeli byÈ mená.

21. februára 1948 Predsedníctvo ÚV
KSâ vydalo uznesenie o ozbrojení partizá-
nov a robotníkov a o vytvorení „ºudov˘ch
milícií“.

23. februára 1949 Národné zhromaÏ-
denie schválilo zákon o jednotn˘ch roºníc-
kych druÏstvách (JRD) podºa vzoru soviet-
skych kolchozov. Na jeho základe sa potom
uskutoãnila násilná likvidácia súkromn˘ch
majetkov drobn˘ch vlastníkov pôdy.

24. februára 1948 v Bratislave vznikol

Akãn˘ v˘bor hlavného mesta Slovenska pod
vedením pplk. Dr. Antona Ra‰lu.

26. februára 1990 prezident V. Havel
podpísal v Moskve dohodu o stiahnutí so-
vietskych vojsk z územia âesko-Slovenska.
I‰lo o likvidovanie „doãasnej“ vojenskej
okupácie z 21. augusta 1968.

27. februára 1946 ãeskoslovenská
a maìarská vláda uzavreli dohodu o v˘me-
ne maìarského obyvateºstva zo Slovenska
za slovenské obyvateºstvo z Maìarska.
V rámci tejto dohody sa z Maìarska dobro-
voºne prihlásilo asi 70 000 osôb, ktoré sa
presÈahovali na Slovensko („reslovakizá-
cia“), zatiaº ão do Maìarska bolo vysÈaho-
van˘ch asi 90 000 slovensk˘ch obãanov
maìarskej národnosti.

Do 1. decembra 1948 o reslovakizá-
ciu poÏiadalo asi 350 000 osôb.



Rozlúčka v Dubnici nad Váhom

✞ Ivan Polansk˘ sa narodil 22. marca 1936 v Îiline. Po
skonãení chemickej priemyslovky sa zamestnal v Novej
Dubnici. Tam sa zoznámil s náboÏensk˘mi aktivistami a stal
sa nakväã‰ím vydavateºom samizdatov na Slovensku. V‰im-
la si ho ·tB a 4. novembra 1987 zatkla. Bol odsúden˘ za

trestn˘ ãin podvracania republiky na 4 roky odÀatia slobo-
dy.  Na základe amnestie bol 15. decembra 1988 prepuste-
n˘ na slobodu. Po roku 1989 sa stal poslancom FZ âSFR.
Stal sa funkcionárom organizácie politick˘ch väzÀov a 30.
decembra 2015 ho  na cintoríne v Dubnici nad Váhom jeho
súputnici vyprevadili na poslednej ceste.   

■ Predseda PV ZPKO Ján Litec-
k˘ ·veda 20. januára prerokoval
s poslancom mestského zastupiteºst-
va hl. m. Bratislavy Jánom Budajom
otázky spojené s poskytnutím bez-
platnej mestskej dopravy nielen  poli-
tick˘m väzÀom, ale aj ich najbliÏ‰ím
príbuzn˘m.  Následne   sme poslali na
magistrát údaje o tom, koºk˘ch na-
‰ich ãlenov by sa to t˘kalo a koºkí
z nich sú uÏ dôchodcovia. Tento pro-
blém je stále v ‰tádiu rie‰enia.

■ âestn˘ predseda PV ZPKO
Arpád Tarnóczy a jeho predseda
Ján Liteck˘ ·veda nav‰tívili 27. ja-
nuára predsedu NR SR Ing. Petra

Pellegriniho. Oboznámili ho so situá-
ciou politick˘ch väzÀov a o.i.  roko-
vali aj o organizovaní pietnych akcií
a o finanãn˘ch otázkach.  Prv˘m kon-
krétnym v˘stupom bola technická
a poradenská pomoc pri úprave na‰ej
webovej stránky. Úhradu nákladov
spojen˘ch s touto pomocou zabezpe-
ãí predseda NR SR P. Pellegrini. Roko-
vanie sa uskutoãnilo vo veºmi dobrej
a ústretovej atmosfére.

■ Podpredseda PV ZPKO Ra-
fael Rafaj nav‰tívil 11. januára 2016
Ïilinskú poboãku ZPKO a rokoval
s predsedníãkou RO PVZPKO v Îiline
o situácii v organizácii. 

Svoje 84 narodeniny 19. januára
oslávil  Ing. Michal Oláh z RuÏomber-
ka. 

Svoje Ïivotné jubileum 88 rokov
oslávil 13. januára  Pavol Lavo z Nit-
ry.

Oneskorene, ale úprimne im bla-
hoÏeláme 

Vo februári  si pripomíname Ïi-
votné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov a
priaznivcov.

Spomíname aj na t˘ch, ktorí sa
tejto slávnosti nedoÏili.

50 rokov

Michal Gajdo‰, Hlohovec 4.2.1966
55 rokov

Mária Vanecká, Levoãa 7.2.1961
Beata Bilková, Pezinok 4.2.1961
MUDr.Tibor Malack˘, Bratislava

20.2.1961

80 rokov

Anna BidÏovská, Tvrdo‰ín 1.2.1936
Vilma Drexlerová, Zohor 18.2.1936

81 rokov

Margita Wassermannová, Spi‰sk˘ Hrhov
25.2.1935

82 rokov

Helena Ho‰táková, Dobrá 2.2.1934
Valéria Hrnãariková, Hlohovec 6.2.1934

84 rokov

Anton Fritz, Lipany 13.2.1932
Gabriela Hrubá, Levoãa 13.2.1932

85 rokov

Júlia Bonková, Dlhé StráÏe 15.2.1931
86 rokov

Ján Ciran, Brezová pod Bradlom
4.2.1930

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

10.2.1930

87 rokov

Stanislav Plevza, Trnava 18.2.1929
88 rokov

Katarína Luptáková, Banská ·tiavnica
6.2.1928

89 rokov

Pavol Miãuda,  Sedmerovce 4.2.1927
91 rokov

Jozef Nemlaha, Dubnica nad Váhom
27.2.1925

Eleonóra Jedliãková, Bánovce 
nad Bebravou 8.2.1925
Jozef Hudek, ZbyÀov 26.2.1925
Jozef Gallo, Trenãín 21.2.1925

Jubilantom srdeãne 
blahoÏeláme
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PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

SoÀa a Peter SvoreÀovci, Bratislava 50 EUR
Anton Tomík, Bratislava 38 EUR
Andrej ·i‰ulák, Bratislava 3 EUR
Ing. Marian ·uran, Bratislava 30 EUR
ªudovít Kuniak, Bratislava 3 EUR
Jozef Deão, Bratislava 20 EUR
Michal Moncman, Bratislava 20 EUR
Ing.Peter Benca, Malacky 25 EUR
JUDr.Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
Oºga Margetínyová, Hlohovec 200 EUR
Fridolín Pe‰ko, Modra 5 EUR
Darina Vandáková, Bratislava 10 EUR
Oºga Búzová, Bratislava 10 EUR
Bohumila Oravcová, Malacky 10 EUR
·tefan Jablonick˘, Lak‰árska Nová Ves

10 EUR
Terézia Ferenãiãova, Závod 10 EUR
Miro Nemec, Ludanice 6 EUR
Michal ·ustek, Îarnovica 10 EUR
Marta Ga‰paroviãová, Stupava 20 EUR
Agnesa Kolenãíková, Trenãín 10 EUR
Eva Kucharovicova, Bo‰áca 10 EUR
Tomá‰ Buc, Bobrov 3 EUR
Anna Zacková, Visolaje 10 EUR
Milan Ka‰iar, Ilava 10 EUR
AlÏbeta Dje‰ková, Rimavská Sobota 10 EUR
Helena Baniarová, Horné Hámre 2 EUR
MUDr. ·tefan Grenda, Poprad 5 EUR
Mária ·ellengová, Spi‰ská Teplica 5 EUR
Vladimír Gregor, Bratislava 2 EUR
Oºga Babicová, Bratislava 5 EUR
Igor ·pánik, Bratislava 10 EUR
Prof. Milan ëurica, Bratislava 90 EUR
Dr.Ing.Ján Kovaãovsk˘, ·enkvice 28 EUR
Júlia Dofková, Trenãín 20 EUR
Petronela ·ustová, Pie‰Èany 50 EUR
Vladimír Gregu‰, Banská ·tiavnica 5 EUR
Jozef Faix, Svit 10 EUR
Marcel I‰toÀa, Torysa 5 EUR
Mária Panáková, Bratislava 10 EUR
Ervín BlaÏíãek, Malacky 48 EUR
Jozefína ·ebestová, Rado‰ovce 2 EUR
Jozef Macko, Partizánske 2 EUR
Milan Kavec, Rybany 5 EUR
Jozef Miãek , Oravská Lesná 10 EUR
Margita Kallová, PovaÏská Bystrica 5 EUR
Mária ·ilhavá, Bratislava 20 EUR
Anastázia Mraãnová, Moravsk˘ Sv. Ján

10 EUR
Franti‰ek TuroÀ, Raková 10 EUR
Emil Michalina, âadca 15 EUR
Kvûta Hra‰ková, Lutila 5 EUR
ªudovít Pauloviã, Nitra 30 EUR
Ing. Daniel Kiaba, Nováky 100 EUR

Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie
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