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Sloboda je silný magnet
Do rodiny Ïelezniãiarskeho v˘pravcu sa 30. júla
1953 narodilo ôsme dieÈa,
Jozef Herman. ëal‰ia sestra
sa doÏila iba niekoºk˘ch
mesiacov, takÏe Jozef sa
stal najmlad‰ím Hermanovcom. Mal iba dva roky, keì
mu zavreli otca. Z väzenia
sa vrátil po dvoch rokoch
a natrvalo sa zapísal do synovho kádrového posudku.
Aj do spomienok. Dostal
ãokoládu a otec si ho pestoval na rukách.

NÁŠ ROZHOVOR

V čísle

Preão sa dostal do väzenia?
Za prvej Slovenskej republiky
odmietol narukovaÈ na vojnu. TakÏe
sa dostal ako v˘pravca do ilavskej
väznice pre mladistv˘ch a pracoval
pre hlinkovcov. Îiaº, nena‰iel sa
nijak˘ jeho preukaz. Mali za úlohu
vagónovaÈ Îidov, za ão ho po vojne
zavreli. Nevedel som, ão môj otec
robil poãas vojny, to som sa dozvedel
aÏ v neskor‰om veku.

Jozef Herman s manÏelkou Helenkou.

TakÏe osem detí zostalo bez
otca?
Koho to zaujímalo? V tom ãase
sa práve zakladali druÏstvá, mama sa
rozhodla, Ïe tam pôjde robiÈ. Bolo
treba ÏiviÈ rodinu. Najskôr v‰ak
musela vstúpiÈ do strany. V‰etky detí
sme jej pomáhali pri robote. âasto
namiesto ‰koly sme robili v druÏstve.

Arpád Tarnóczy

P. Šebastián Labo SJ

Július Homola

Trpeli sme
za ideály

Nekomplikujte situáciu

Veľavravné
mlčanie
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Foto archív

Pásli kravy a tak.
Ako otec vnímal nastupujúci
reÏim?
Ako b˘val˘ ãlen Hlinkovej gardy.
Pochádzal z majetnej rodiny, vo Sv.
Juri nakúpil mnoho pôdy. Po vojne
o v‰etko pri‰iel.
Pokraãovanie na 10. strane

Vojtech Ottmar
7

Čudná
doba
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Eva Zelenayová

Peter Mulík

Ján Litecký Šveda

Jozef Špak

Nie je
dobojované

Viac-menej
o židoch

K základom
Slovenského štátu

Éra
duchovnej biedy
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Politickí väzni sú povinní vydať svedectvo

Trpeli sme za ideály
UÏ mnohokrát sme potvrdili, Ïe si
plníme povinnosÈ svedkov doby totality, aby sme uãinili zadosÈ ºuìom,
vlastencom, ktorí v boji s totalitou
obetovali svoje Ïivoty, zdravie a mladosÈ. A spolu s nami aj blízki ºudia
obetí, ktor˘m reÏim poprel a vzal v‰etky ºudské práva. Tí, ão e‰te Ïijeme,
máme svoj názor na súãasné dianie
a stav spoloãnosti. Útok na na‰e dediãstvo, ktoré nám zanechali otcovia
a snaha ho vymazaÈ z na‰ich pamätí je
morálnym prepadom, bohuÏiaº takmer
celej Európy. Následky tejto dekadentnej morálky sú hmatateºné vo v‰etk˘ch
oblastiach ná‰ho Ïivota a preto je
potrebné vysloviÈ svoj názor, aby história mohla odpovedaÈ na otázku: âo na
to tí, ão za zmenu platili najviac?
KeìÏe ekonomike nie je ão vyãítaÈ
v pomere k in˘m krajinám eurozóny,
najÈaÏ‰ie mi je sledovaÈ, ako s obrovskou podporou médií vydierajú majoritnú spoloãnosÈ ºudia s poruchami
sexuality – homosexuáli a ìal‰ie skupiny sexuálnej inakosti. Nie je dÀa ani
hodiny, aby si títo novodobí v˘palníci
nevynucovali pozornosÈ na úkor
skutoãne hendikepovan˘ch ºudí zo
zdravotn˘ch dôvodov. Mimovládne
organizácie, mimochodom dobre situované, ústami svojich ‰éfov vnucujú
názory, aké im diktujú ich „sponzori“. Svoje súkromné problémy podsúvajú celej spoloãnosti a keìÏe si
privlastÀujú nielen právo obÏalovaÈ,
ale aj súdiÈ, vychádza nám, Ïe Európa
je najzaostalej‰ia spoloãnosÈ. KresÈanské základy, na ktor˘ch vyrástla
európska kultúra, sú negované, ba aÏ
nenávidené mocou, ktorá chce a moÏno uÏ aj úspe‰ne rozbila a rozbíja
rodinu, ako základ národov ãi ‰tátov.
BohuÏiaº, najviac mediálnych loka-

jov máme na Slovensku. Tí, ão e‰te
smútia za Bene‰ovou republikou to
majú jasné. Priam nenávistné útoky
v ãesk˘ch zemiach najmä proti katolíkom sú zjavné. Napríklad v ãeskej TV
ich oznaãujú za „zloãineckú organizáciu“ a za zloãincov aj sv. Cyrila a Metoda. Vo svete je veºa miest, kde sú
kresÈania vraÏdení a fyzicky napádaní
z holej nenávisti. Tam sú v‰ak páchateºmi väã‰inou talibanci ãi iné gangy.
Vychádza to tak, Ïe liberálni radikáli
a starí aj noví marxisti, ãi slobodomurári uÏ majú zbrane nabité. Jednou zo
zloÏiek tejto armády sú aj predstavitelia inakosti, ktorí majú zelenú v Bruseli
a ten to následne vnucuje aj nám.
Nedá mi nespomínaÈ na ãas v Ïalároch, kde sme snívali svoj sen o slobodnom svete. Ak by som mal
hodnotiÈ koºko z predstáv politick˘ch
väzÀov sa plní, tak veºmi málo. To
sklamanie bolí. Najviac diskriminujú
na‰u spoloãnosÈ tzv. mnohé obãianske zdruÏenia, ktoré boli stvorené pre
destabilizáciu ‰tátov a pre negovanie
v‰etkého, ão je národné a kresÈanské.
Nedá mi necitovaÈ J. Londona „Ak
z nejakej skupiny ºudí urobíme feti‰,

ktorého sa nikto nemôÏe dotknúÈ, ãi
hovoriÈ o Àom, alebo nedajboÏe vtipkovaÈ, ihneì to onálepkujeme ako
rasistické, ãi poru‰ujúce ºudské práva,
tak potom ãosi nie je v poriadku!“
Skresºovanie histórie a zveliãovanie
ch˘b, ãi omylov je pracovn˘m nástrojom t˘ch, ão chcú vládnuÈ sami a to
nad v‰etk˘m a v‰etk˘mi. Treba si uvedomiÈ, Ïe kto nepozná pravdu, je iba
hlupák, ale kto ju zatajuje, je zloãinec.
Kto je potom ten, ão pravdu aj úmyselne zamlãuje? Nám politick˘m
väzÀom nesmie a nemôÏe byÈ ºahostajn˘ tento trend Európy a hlavne na‰ej vlasti – Slovenska.
Apelujeme a apelujme na na‰ich
spoluobãanov a nami volen˘ch zástupcov, aby tento trend odvrátili
a prejavili názor väã‰iny svojich voliãov. V princípoch rodiny bolo a je
dedenie, dediãstvo, myslím posolstvo, poznatky, ktoré nám zanechali
starí rodiãia, rodiãia a my ho zanechávame na‰im deÈom a vnukom.
Cicerova múdrosÈ „nevedieÈ ão sa
stalo predt˘m, neÏ som sa narodil,
znamená toºko, ako navÏdy ostaÈ dieÈaÈom,“ by mala povzbudiÈ záujem
o na‰u minulosÈ. Ak na‰a súãasná
generácia musí poãúvaÈ z oficiálnych
prameÀov nieão úplne iné, ako sme
preÏili, tak platí Shakespearove, je
nieão zhnité v ‰táte Dánskom.
Preto znova vyz˘vam politick˘ch
väzÀov a ich blízkych, priamych
svedkov doby, v ktorej sme Ïili, aby
svedectvo o tom zanechali potomstvu
a celému národu. Národy, ktoré majú
pamäÈ, majú budúcnosÈ. Za túto
pravdu nás zatvárali a mnoh˘ch aj
popravili.
Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO
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Bieda našej pamäti
Ústav pamäti národa nie je spoloãnosÈou prijíman˘ konsenzuálne. Najmä
po udomácnení sa mlad˘ch historikov
v ústave, nezaÈaÏen˘ch balastom a historick˘ch nánosov po ére reálneho
socializmu, sa zaãal badateºn˘ nátlak
na jeho pracovníkov. Vláda Ivety Radiãovej dokonca predloÏila nov˘ návrh
zákona o ãinnosti ÚPN, ktor˘ veºmi
ostro kritizoval Ján âarnogursk˘. Na
tlaãovej besede ÚPN povedal, Ïe
„vlastne likviduje nezávislosÈ ÚPN a
t˘m pomerne veºmi skoro bude likvidovaÈ ÚPN ako nezávislé samostatné
centrum v˘skumu a interpretrácie
modern˘ch slovensk˘ch dejín“.
V súãasnosti pokraãujúca destabilizácia ústavu dáva âarnogurskému za
pravdu. Komusi veºmi prekáÏa, Ïe sa
stal po Historickom ústave SAV,
druh˘m centrom v˘skumu a interpretácie modern˘ch slovensk˘ch dejín.
(zl)

Historici ako Peter Mulík, Ivan Mrva alebo b˘val˘ predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petransk˘ si vÏdy dokázali nájsÈ ãas na
stretnutia s politick˘mi väzÀami. Na úÏitok pre obidve strany. Na obrázku v rozhovore s emeritn˘m arcibiskupom Jánom Sokolom poãas sympózia v Smoleniaciach.
Foto Vlastimil Morávek

Nie je dobojované
Testament kÀaza
a národovca Andreja
Hlinku je jednoduch˘
a jednoznaãn˘: Za Boha, za národ. Táto v˘zva obsahuje v‰eºudské hodnoty,
zasadzuje ãloveka do sociálneho spoloãenstva. Aj traja mu‰ketieri boli sympatickí preto, Ïe sa dokázali zastaÈ jeden za v‰etk˘ch, v‰etci za jedného.
Súãasn˘ neoliberálny o‰iaº s jasnou
preferenciou na jednotlivca, vracia
ãloveka kdesi na úsvit jeho jestvovania.
A napokon ho oberá o miesto v spoloãenstve. O vzÈahy v rodine, obci, ‰táte.
Okato sa presadzuje na úrovni sexuálnej orientácie a vedie aÏ k zru‰eniu rodov. Dotazníky pre v‰etky tri stupne
vysoko‰kolského ‰túdia napríklad neobsahujú kolónku otec, matka, ale rodiã, rodiã. V súlade s ideológiou gender, ktorá rod povaÏuje za du‰evn˘
stav. Vychádzajúc v ústrety extrémizmu v pohlavnej orientácii, sa mení aj
ºudsko-právna agenda v Európskej

únii. V únii, ktorá je inak nekompromisná voãi in˘m formám extrémizmu.
Za extrémizmus dokonca povaÏuje
kresÈanské symboly na verejnosti, ako
sme sa aj na Slovensku mali moÏnosÈ
o tom presvedãiÈ, keì sme na jubilejnú
dvojeurovku navrhli patrónov Európy(!) sv. Cyrila a Metoda.

SLOVO SVEDECTVA
Keì sme si v roku 1989 vydobyli
slobodu, vôbec nám nenapadlo, Ïe by
sa mohla deformovaÈ bez pouÏitia násilia. Stalo sa. Za necelého ‰tvrÈ storoãia sme sa priveºmi vzdialili od modelu
slobodnej, demokratickej, prosperujúcej spoloãnosti. Hlinkov odkaz za Boha, za národ je preto veºmi aktuálny aj
dnes. IsteÏe nemoÏno oãakávaÈ, Ïe by
bol blízky zvy‰ku nekresÈanského obyvateºstva v na‰om ‰táte, ktoré v‰ak
tvorí zanedbateºnú men‰inu. IbaÏe historická skúsenosÈ hovorí, Ïe kaÏdá

men‰ina sa dá vyuÏiÈ ako nástroj nátlaku. A vôbec sa nedomnieva, Ïe je
zneuÏívaná, naopak, te‰í sa, Ïe Niekto
re‰pektuje jej ºudské práva. V súãasnosti pozorujeme, ako je na rozklad
spoloãnosti vyuÏívaná ‰tvorpercentná
men‰ina LGBT, ktorú tvoria lesby, gayovia, bisexuáli a transsexuáli. Pritom
spolu s presadzovaním práv skupín
LGBT sa vedie atak aj na cirkev. VÏdy
sa nájde niekto ukrivden˘, za koho by
mala pykaÈ celá cirkev. Obrovská
schopnosÈ technologick˘ch informaãn˘ch systémov pretvára zm˘‰ºanie ºudí
na obraz objednávateºov. Nie je jednoduché zorientovaÈ sa v búrke informácií. Najmä ºuìom, ktorí nezdedili
duchovné bohatstvo predkov. Aj keì
politickí väzni komunistického reÏimu
netvoria veºkú skupinu obyvateºstva,
sú pevn˘m ostrovom spoloãenstva
uchovávajúceho testament Hlinku.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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Česká lobby v prospech Róberta Bezáka

Nekomplikujte situáciu
Kauza odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta
Bezáka netrápi len niektoré slovenské masmédiá, ale aj biskupov v âeskej republike. Ako keby nemali dosÈ svojich
vlastn˘ch pastoraãn˘ch problémov a starostí. Poãas februárovej náv‰tevy Ad limina apostolorum v Ríme „ãeskí a moravskí biskupi poÏiadali pápeÏa Franti‰ka, aby sa stretol
s odvolan˘m arcibiskupom Róbertom Bezákom. V rozhovore pre ãeskú kresÈanskú televíziu Noe to uviedol ostravsko-

opavsk˘ biskup Franti‰ek Lobkowicz. Bezáka odvolal z úradu trnavského arcibiskupa pápeÏ Benedikt XVI. 2. júla
2012.“ (správa TASR 18. 2. 2014). K prehnanej aÏ dojímavej starostlivosti o Róberta Bezáka sa pred ãasom kriticky
vyjadril aj známy slovensk˘ jezuita P. ·ebastián Labo,
autor vy‰e 20 kníh o pápeÏoch. Ako ãlen PV ZPKO redakcii
SVEDECTVA poskytol list, ktor˘ 9. septembra 2013 napísal
do Prahy kardinálovi J. Em. Dominikovi Dukovi OP.

vyzná v komplikovanej situácii, kto
pozná dobre Róberta Bezáka, by Vám
povedal: „Pán kardinál nepoznáte
toho ãloveka a zbytoãne komplikujete
uÏ dosÈ umele zamotanú situáciu.
Îiaº, Vá‰ pohºad je jednostrann˘,
namiesto potrebnej solidarity v duchu
pravdy a spravodlivosti so slovensk˘mi spolubratmi. Nejdem hlb‰ie do
konkrétnej situácie; ãasom bude
o cause Bezák uverejnen˘ podrobn˘
materiál a Vy si budete môcÈ urobiÈ
pravdiv˘ obraz.
K Vá‰mu pomocnému biskupovi,
Mons. Václavovi Malému, ktor˘ bol
v Trenãíne na prvej Pohode, a nemal
P. ·ebastián Labo SJ

Drah˘ otec kardinál,
‰koda, Ïe som Vám nenapísal
skôr. Som Slovák, ale Ïiadny „ãechoÏrút“. Moja ‰vagriná pochádza z DomaÏlíc. Veºk˘ umelec a katolík, vzácny
ãlovek pán Ota Tich˘ bol do roku
1963 mojím mil˘m známym, ktor˘
ma pri mojich náv‰tevách naz˘val,
môj mlad˘ slovensk˘ priateº, podobne ako skvel˘ kardinál Trochta. ·esÈ
rokov som bol v duchovnej formácii
otca Tomá‰a - kardinála ·pidlíka SJ,
vychádzajúc spolu jedineãne. Pred pár
dÀami ma príleÏitostne nav‰tívil
úprimn˘ a veºk˘ priateº P. Richard
âemus SJ.
Pán kardinál, chcem sa dotknúÈ
Vá‰ho príspevku pred ãasom, v ktorom ste bránili b˘valého arcibiskupa
Róberta Bezáka. Kto sa objektívne
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Kardinál Dominik Duka OP.

k tomu Ïiadne kritické pripomienky,
moÏno povedaÈ, Ïe majú pravdu tí,
ktorí o Àom tvrdia, Ïe je lep‰í na
obãianskych zhromaÏdeniach, ako
v teologick˘ch zápoleniach.
Vy, pán kardinál, poznáte reãi
R. Bezáka z Trenãína a z televíznych
vystúpení? Myslím si, Ïe veºmi nie. Ak
by ste ich poznali, tak by ste tak
nesúdili, ako ste to urobili ãiastoãne
na ‰kodu slovensk˘ch biskupov, ale
i Va‰u. Prepáãte mi moju úprimnosÈ.
S katolíckym pozdravom a prosbou o Va‰e apo‰tolské poÏehnanie.
Vá‰ P. ·ebastián Labo SJ
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SPÝTALI SME SA

Arpáda Tarnóczyho,
ãlena Správnej rady ÚPN

14. marec
Odbíja 14. marec,
tak ako kaÏd˘ rok
zvuãne,
aj keì nijaké hodinky ho neukazujú správne.
Rolexky ani Breitlingy,
internacionála ho neskanduje na zjazdoch,
televízia vyrába celoveãern˘ program zásadne bez kalendára,
v slovenskom rozhlase spievajú dediãia února.
Ale sme tu,
nevieme dÀa ani hodiny,
len sviatku.
A zabúdan˘ Dilong nám odkazuje
Ïalmy sa neplaãú,
spievajú sa.
Ján Liteck˘ ·veda

Rozvrat v ÚPN?
● Správna rada Ústavu pamäti národa (ÚPN) v otvorenom
liste Ïiada parlament, aby zastavil protiprávne konanie jej predsedu. MôÏete to objasniÈ na‰im
ãitateºom?
Modus vivendi v nezhodách ãi
rozporoch medzi správnou radou
a jej predsedom je v tom, Ïe predstavy predsedu o „fungovaní“
ústavu a o funkcii správnej rady sú
v absolútnom rozpore s existujúcimi
a dosiaº platn˘mi stanovami, podºa
ktor˘ch ústav existuje. Súãasné konanie predsedu Správnej rady ÚPN
po‰kodzuje ústav ako tak˘ a slúÏi
t˘m, ktorí jeho potrebu trvale
spochybÀovali ãi spochybÀujú.
(ez)

Ako sa rozhodneš?
Dal Pán Boh slobodnú vôºu páchaÈ dobro, a ãi zlobu,
kaÏdému jednotlivcovi Ïivoãí‰neho rodu,
ktor˘ sa hrdí titulom „ãlovek“.
A od tej chvíle môÏe kaÏd˘ konaÈ dobro,
ak to uzná za vhodné,
no môÏe urobiÈ aj to, ão bude iba jeho peÀaÏenke v˘hodné,
aj keì za t˘m bude stáÈ odporn˘ zloãin.
Ako vodca karavány môÏe prekonaÈ pú‰È,
no e‰te ºah‰ie môÏe stlaãiÈ spú‰È, na pu‰ke namierenej na ãloveka
stojaceho pred múrom.
Aj ty, ãitateº t˘chto riadkov
môÏe‰ po rokoch a ãi hneì,
urobiÈ kraj‰ím a ãi hor‰ím tento svet.
Veì tvoje konanie záleÏí iba od tvojej slobodnej vôle.
Vojtech Ottmar

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
■ MoÏností financovania rekon‰t-

■ Predsedovia regionálnych orga-

rukcie centrálneho Pamätníka popraven˘ch a umuãen˘ch politick˘ch väzÀov na Cintoríne VrakuÀa prerokuje
Ing. Kovaãovsk˘ s PhDr. Kluknavskou.
S prof. Letzom dorie‰i honorár za pripravované dielo o protikomunistickom
odboji a jeho existencii po roku 1989.
■ PV ZPKO 5. februára 2014
predloÏili Ministerstvu vnútra SR
ÏiadosÈ o dotáciu zo ‰tátneho
rozpoãtu na rok 2014.

nizácií a poboãiek obdrÏia list s pokynmi na vykonanie v˘roãn˘ch ãlensk˘ch
schôdzi. ZároveÀ im bude zaslan˘
návrh na zmenu organizaãnej ‰truktúry PV ZPKO vzhºadom na obmedzené
finanãné prostriedky.
■ Vzhºadom na nedostatok
finanãn˘ch prostriedkov sa vedenie PV ZPKO rozhodlo zredukovaÈ priestory na Obchodnej ulici
a vzdaÈ sa jeden a pol kancelárie

v prospech hostela. Súãasne sa
zrekon‰truuje vykurovacia sústava. Dosiahne sa t˘m zníÏenie nákladov za nájomné.
■ Na Republikovej rade PV ZPKO,
ktorá sa uskutoãní po obdrÏaní finanãn˘ch prostriedkov na tento rok,
bude na programe aj spôsob financovania regiónov a regionálnych
poboãiek.
Predpokladan˘ termín republikovej rady: apríl 2014.
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Kardinál Walter Brandmüller o prvej Slovenskej republike

Viac-menej o židoch
Kniha Waltera Brandmüllera, emeritného predsedu PápeÏského komitétu pre historické vedy, vy‰la
nedávno v slovenskom preklade ·oa na Slovensku
a Katolícka cirkev. Ústav dejín kresÈanstva kardinálovi
W. Brandmüllerovi poãas jeho pobytu v Bratislave
14. októbra 2013 udelil v˘roãnú cenu za najlep‰ie
historické dielo i pamätnú medailu 1150. jubilea misie
sv. Cyrila a Metoda.
Tento popredn˘ cirkevn˘ historik sa vo svojej knihe
zameriava najmä na problematiku rasového prenasledovania
z pohºadu postojov a aktivít Katolíckej cirkvi. Teda jej predstaviteºov pri Svätej stolici, ako aj slovenského episkopátu.
Autor sa nazdáva, Ïe prezidenta republiky J. Tisa máme
povaÏovaÈ v˘luãne za hlavu ‰tátu, nie v‰ak za predstaviteºa
cirkvi, lebo nemal nijaké také kompetencie. V texte v‰ak
samotn˘ Vatikán ústami svojho zástupcu G. Burzia argumentuje: „Na Slovensku je prezidentom kÀaz. O to väã‰í je teda
‰kandál a nebezpeãenstvo, Ïe zodpovednosÈ sa zvalí na
Katolícku cirkev“.
Cennou ãasÈou knihy sú originálne
dokumenty (v slovenskom preklade). Brandmüller, ako dlhoroãn˘ predseda PápeÏského v˘boru pre historické vedy,
mohol skúmaÈ niektoré neprístupné dokumenty Archívu
Kongregácie pre mimoriadne cirkevné záleÏitosti. Kniha vy‰la
v nemãine (2003) a v talianãine v Libreria Editrice Vaticana
(2004). Slovensk˘ preklad (2013) je vynikajúcim príspevkom
do odbornej diskusie k téme rasového prenasledovania
a prvej Slovenskej republiky (1939 -1945).
Politické aktivity Svätej stolice, aj osobn˘ záujem pápeÏa
Pia XII., sa v otázke rasového prenasledovania sústredili na
intervencie slovenskej vláde a iné diplomatické iniciatívy, najmä s cieºom zabrániÈ deportáciám Ïidov do nacistick˘ch
koncentraãn˘ch táborov. V tejto oblasti zohrával kºúãovú
úlohu ‰tátny sekretár kardinál Maglione a po jeho smrti
v roku 1944 mons. Tardini.
Brandmüller vysvetlil genézu protiÏidovskej legislatívy
I. SR aj s reakciami slovenskej hierarchie a kléru na Àu a na
následné opatrenia. Na Slovensku boli známe encykliky Pia
XI. proti komunizmu a nacizmu, preto v katolíckom prostredí
neexistovali otvorené sympatie k nemeckej národnosocialistickej ideológii. Postavenie prezidenta Tisa sa zásadne zmenilo po slovensko-nemeck˘ch rokovaniach v Salzburgu (1940).
Brandmüller analyzuje memorandum slovensk˘ch biskupov
a ich tri pastierske listy k „Ïidovskej otázke“. V pastierskom
liste slovensk˘ch biskupov, ktor˘ sa ãítal 21. marca 1943 vo
v‰etk˘ch kostoloch (aj v Bánovciach nad Bebravou, kde bol
J. Tiso farárom) a odvysielal ho aj Slovensk˘ rozhlas, sa
okrem iného pí‰e: „Nikto bez ohºadu na národnú príslu‰nosÈ, nesmie byÈ bez zákonn˘ch dôvodov prenasledovan˘
a potrestan˘. Samotn˘ ‰tát musí tieto normy dodrÏiavaÈ
a garantovaÈ ich zachovanie“. A ìalej: „Pokrsten˘ môÏe byÈ
kaÏd˘, o ktorom je príslu‰n˘ kÀaz presvedãen˘, Ïe sa ãestne
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hlási ku kresÈanstvu...“, ão zásadn˘m spôsobom odporovalo
rasovej legislatíve v I. SR.
Posledná kapitola Brandmüllerovej knihy sa venuje
postojom Svätej stolice voãi slovenskej politike. Odbornej
verejnosti sú tieto veci väã‰inou uÏ dávno známe. Brandmüller to v‰ak podstatne roz‰íril o dokumenty, ktoré doteraz
neboli publikované. Pochádzajú nielen z archívu ·tátneho
sekretariátu vo Vatikáne, ale aj z in˘ch archívov. Svätá stolica
na slovenské pomery reagovala veºmi promptne. Dozvedáme
sa o intervenciách chargé d‘affaires G. Burzia u prezidenta
republiky a na úrade vlády, ale aj o protestoch Ïidovsk˘ch
organizácií v zahraniãí, ktoré na Vatikán apelovali, aby chránil slovensk˘ch Ïidov. Komentuje aj list prezidenta Tisa pápeÏovi Piovi XII. z 8. novembra 1944, ktor˘ definuje ako list,
„ktorému ch˘ba nielen úsudok, ale ktor˘ svedãí skôr o bezmocnosti a zaslepenosti, dokonca o cynizme, ktor˘m
ospravedlÀuje v‰etko, ão sa stalo“. Pritom prezident Tiso
podºa svedectva vyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici K. Sidora, ão sa v knihe aj uvádza, keì v‰etk˘m Ïidom
v septembri 1944 hrozili deportácie, po doruãení oficiálnej
nóty nemeckému veºvyslanectvu, osobne nav‰tívil veºvyslanca, odvolajúc sa na slovenskú ústavu a dohody s nemeckou
okupaãnou mocou a Ïiadal, aby Ïidia nachádzajúci sa v pracovn˘ch táboroch na Slovensku, ostali pod slovensk˘m
dozorom a neboli deportovaní.
Autor v prílohe zverejÀuje viaceré dokumenty. Sú tam aj
v‰etky pastierske listy slovensk˘ch biskupov. Treba oceniÈ, Ïe
vydavatelia slovenského prekladu (Libri Historiae) a prekladatelia (J. M. Bernadiã a J. Zavarsk˘) v titule pouÏili slovo „‰oa“,
ktoré lep‰ie vystihuje to, ão sa so Ïidmi cez II. svetovú vojnu
stalo. Termín holokaust je veºmi nepresn˘ a zavadzajúci, lebo
oznaãuje zvieraciu obetu v jeruzalemskom chráme, ktorá sa
celá spálila. Nikdy v‰ak to nebola ºudská obeta.
Peter Mulík

Zºava apo‰tolsk˘ nuncius v SR Mario Giordana, prof.
Milan S. ëurica, riaditeº UDKS, kardinál Walter
Brandmüller a Ján Ko‰iar na Apo‰tolskej nunciatúre
v Bratislave pri príleÏitostí udelenia ceny kardinálovi
Brandmüllerovi.
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Veľavravné mlčanie
„S trpk˘mi pocitmi sledujeme
komentáre ãesk˘ch a slovensk˘ch
médií k aktuálnym pamätn˘m udalostiam“, napísal redakcii Svedectva
Július Homola, ãlen na‰ej organizácie.
List pokraãoval: „âeské masmédiá sa
usilovali ospravedlniÈ ãinnosÈ, osudové
rozhodnutia, zbabel˘ útek do zahraniãia prezidenta âSR Eduarda Bene‰a
a zahmlievaÈ jeho skutky akoby i‰lo
o jeho takmer geniálnu politickú
predvídavosÈ. Naproti tomu slovenské
masmédiá sa vyjadrovali o prezidentovi SR Jozefovi Tisovi záporne. Tá
nespravodlivosÈ na‰ich ºudí je pre nás
trápna a boºavá. PoniÏovanie prezidenta Tisa povaÏujeme za poniÏovanie
ná‰ho celého národa. Preto sme sa
usilovali aj v septembri 1993 o pravdu
a spravodlivosÈ v otvorenom liste
adresovanom vtedaj‰ioemu prezidentovi âR Václavovi Havlovi.“
Pán Homola ìalej len trpko
kon‰tatuje, Ïe Praha na otvoren˘ list
mlãala a oslovené slovenské redakcie
tieÏ. PripomeÀme si sa aspoÀ ãasÈ zo
‰esÈstranového listu Václavovi Havlovi.
VáÏen˘ pán prezident, prijmite na‰e úprimne roztrpãené pozdravy zo
Slovenska. Poãas svojej náv‰tevy Bratislavy 27. augusta 1993 ste sa vyjadrili
k odsúdeniu a poprave prezidenta SR
Jozefa Tisa takto: „Re‰pektujem v˘rok
súdu, Ïe i‰lo o vojnového zloãinca,
ktor˘ si zaslúÏil prísny trest.“ Pán prezident, ostro protestujeme. Preão bez
ohºadu na objektívne skutoãnosti uráÏate slovenského prezidenta? A t˘m aj
slovensk˘ národ. Preão nás podceÀujete? To nie sú bratské a kresÈanské
spôsoby. Nie sme nacisti a magori, ako
nás, Slovákov, hanlivo oznaãujú niektorí Va‰i spoluobãania. (…) Jozef Tiso
nie je na listine vojnov˘ch zloãincov,
kon‰tatuje sa aj v knihe Pokus o politick˘ a osobn˘ profil Jozefa Tisa, zborník materiálov z vedeckého sympózia
âastá-Papierniãka, 5.-7. mája 1992,
vydal Historick˘ ústav SAV, Bratislava
1992. Obsahuje pribliÏne 40 referátov
úãastníkov sympózia. (…) Je v‰eobecne známe, Ïe tzv. Národn˘ súd v Bratislave, ktopr˘ odsúdil Jozefa Tisa, nebol

Dobová snímka s J. Tisom.

vykonávateºom spravodlivosti, ale
nenávistnej pomsty bene‰ovsk˘ch
ãechoslovákov a najmä E. Bene‰a,
vtedaj‰ieho prezidenta âSR a gottwaldovsk˘ch komunistov proti Slovákovi
a skromnému vernému kÀazovi, ktor˘
dokázal tak statoãne a úspe‰ne viesÈ
a zveºadiÈ ná‰ mal˘ národ a ‰tát v srdci
Európy poãas ukrutného vojnového
poÏiaru, keì celú Európu gniavil a krvavil zákern˘ nacistick˘ teror. Odsúdenie Jozefa Tisa v politickom procese to
bola plánovaná justiãná vraÏda. Rozsudok dopredu urãil prezident Bene‰
a jeho poslu‰n˘ sluÏobník predseda
Národného súdu Dr. Daxner. (…)
Prosím, citujme zo Zborníka: str. 11:
„Nacizmus bol Jozefovi Tisovi úplne
cudzí. Spolupráca s nacistick˘m
Nemeckom bola vynútená okolnosÈami.“ Str. 12: „Proces s Jozefom
Tisom bol ako politick˘ proces zmanipulovan˘ a postoj Tisa na súde nemohol na jeho v˘sledku niã zmeniÈ. V zásade sú názory historikov ak nie totoÏné, tak aspoÀ dosÈ blízke.“ Str. 23:
„Faktom je, Ïe sa Tisovi podarilo
uchrániÈ Slovensko pred nacistickou
ideológiou.“ Str. 25: „Tisov Ïivot
vyhasol, ale nevyhasla idea slovenskej
samostatnosti.“
V otvorenom liste podrobne
informujú Havla o v˘sledkoch vedeckého sympózia k sporn˘m otázkam
pôsobenia Jozefa Tisa. Napríklad, Ïe

Foto archív

nemohol zradiÈ SNP, lebo zákon,
podºa ktorého ho súdili, bol prijat˘
v roku 1945 a SNP sa udialo v roku
1944. Îe sporn˘m vyznamenaním 50
nemeck˘ch vojakov zachránil Banskú
Bystricu, Brezno a Zvolen aj s ich obyvateºmi pred zniãením. Îe Ïiaden in˘
‰tátnik v Nemcami okupovanej zóne
sa neodváÏil urobiÈ na záchranu Îidov
to, ão on. Hitler ho dokonca oznaãil za
bieleho Îida. Nehovoriac o tom, ako
prosperoval ‰tát poãas vojny. Na str.
216-217 v Zborníku sa kon‰tatuje:
„Dr. Tiso obeÈ a mart˘r boja proti
komunizmu. Aj vo vnútornej politike
bolo Slovensko ìaleko od nacistickej
totality. Poãas trvania Slovenského
‰tátu nebol nikto popraven˘. Tiso nepodpísal ani jeden rozsudok smrti.
Mnohí odporcovia reÏimu mohli verejne vystupovaÈ a publikovaÈ. (L. Novomesk˘, A. Bagar, aj G. Husák mali
dobre platené zamestnanie.“
Pre‰lo uÏ vy‰e dvadsaÈ rokov od
otvoreného listu, pod ktor˘m sú peãiatky organizácii v Îiari nad Hronom:
KresÈanskej a sociálnej únie Slovenska,
Konfederácie politick˘ch väzÀov
Slovenska a Slovenskej národnej strany s podpismi. A stále je téma prvej
Slovenskej republiky tabu. Preão?
âoho sa obávajú politické elity?
Suverénny národ si zaslúÏi oddan˘ch
‰tátnikov. Nájdu sa takí?
(JH)
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Omilostená vaňa
Mojich rodiãov zatkli 14. januára 1952. Otecka popravili 28. marca 1953 a mamiãku odsúdili na doÏivotie. Z bratislavského bytu si tri opustené deti vo veku deväÈ, sedem
a tri roky pri‰iel zobraÈ star˘ otec, dôchodca v Ladomeri, lebo stará mama sa rozhodla, Ïe sa o nás postará. KeìÏe
v t˘ch rokoch bol na kúpu potravín uvalen˘ lístkov˘ systém,
stará mama vyslala do Bratislavy starého otca. Mal vybaviÈ
potravinové lístky, aby mala pre nás z ãoho variÈ. Star˘ otec
sa v‰ak domov nevrátil. Aj jeho zaistili. Z väzenia sa vrátil
o sedem a pol roka, v roku 1959. Vtedy sme uÏ lístky nepotrebovali...
Îili sme s chorºavou starou mamou v jej dome. KeìÏe
nás oznaãili za nespoºahlivú rodinu, do ná‰ho domu pridelili
okrskára – príslu‰níka verejnej bezpeãnosti – aj s rodinou.
Vystriedali sa u nás Zubákovci, Cimrovci, Bazalikovci a Ga‰pírovci. Stará mama mala v dome uÏ vybudované vodovodné i kanalizaãné potrubie, ale v dedine e‰te nebol zaveden˘
vodovod. Vodu teda nosila zo studne uprostred dediny. Následne nás donútili vysÈahovaÈ sa z lep‰ích, zrekon‰truovan˘ch priestorov domu a mohli sme ob˘vaÈ len letnú kuchy-
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Àu, kúpeºÀu a veºkú izbu, ktorá sa v zime nedala vykúriÈ,
takÏe sme aj spávali v letnej kuchyni.
Keì sa stará mamiãka dozvedela, Ïe vaÀu má dostaÈ
okrskár, i‰la na Miestny národn˘ v˘bor v Ladomeri poÏiadaÈ
o vypustenie vane na kúpanie z exekuãného konania. Podarilo sa jej to a vaÀa nám zostala. Pomohla jej reuma.
ÎiadosÈ o vani som ukázala b˘valej poslankyni NR SR
Dane Podrackej a videla som, Ïe ju zaujala. O niekoºko dní
som dostala od nej knihu, v ktorej bola báseÀ „VaÀa plná
milostí“. PoslankyÀa Podracká vybavila pre rodiny
popraven˘ch politick˘ch väzÀov od‰kodnenie, lebo vláda
Mikulá‰a Dzurindu na to v zákone ã.462/2002 zabudla.
Zabudla na pozostal˘ch po popraven˘ch politick˘ch
väzÀoch! Niektorí politici zabúdajú, Ïe na centrálnom
pamätníku v Cintoríne VrakuÀa ( b˘val˘ RuÏinovsk˘ cintorín)
sú mená t˘ch, ktorí boli popravení a poloÏili to najcennej‰ie
ão mali a to svoj Ïivot za slobodu a demokraciu.
Margita Zimanová,
rodená Valentová
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K základom Slovenského štátu
Knižný
K
kútiK
Prvotn˘m zámerom KniÏného kútika v na‰om ãasopise je predstavovaÈ knihy, ktoré by
si zaslúÏili vydanie nielen ako podnet na verejnú diskusiu, ale aj pre pozdvihnutie celkovej
intelektuálnej úrovne ná‰ho kultúrneho Ïivota. A nemusia to byÈ iba knihy cudzojazyãné
s odporúãaním prekladu. Niekedy by bolo
treba siahnuÈ aj do vlastn˘ch zdrojov a spraviÈ ìal‰ie vydanie
star‰ích kníh, ktoré sú absolútne nedostupné. âi uÏ pre ich
hodnotu historickú, alebo ako podnet na diskusiu, pravda,
ak si to zaslúÏia.
Takouto knihou, ktorá tu po tzv. prevrate mala vyjsÈ uÏ
aspoÀ v troch vydaniach, je kniha ·tefana Polakoviãa K základom Slovenského ‰tátu z roku 1939. A to rovnako z historického hºadiska, aby po komunistickom vym˘vaní mozgov
(ktoré stále pokraãuje) tu mali súãasníci plasticky a z prvej ruky
predstavenú politickú a duchovnú situáciu t˘ch ãias, ale aj
z toho jednoduchého dôvodu, Ïe je to kniha veºmi múdra.
Okrem toho by slovenskí politici vyzbrojení znalosÈou takejto
literatúry ºahko a kvalifikovane odráÏali nenávistné útoky
podsúvajúce nám rasizmus, ba dokonca uÏ aj nacizmus. Celková debata o nacionalizme by nadobudla úplne inú podobu.
No takéto nieão samozrejme inscenátorom a majiteºom peÀazí absolútne nehralo a nehrá do karát. Struãné predstavenie
tejto knihy povaÏujte aj ako mal˘ hold 14. marcu.
„My‰lienky pre vedenie národa a ‰tátu moÏno ãerpaÈ len
zo Ïivota národa. Veºkopanské gestá a namyslené rozhadzovanie hesiel svedãí o nepochopení Ïivota. PodrobiÈ sa zákonom prírody znamená byÈ ich pánom.“ „Z rodín toho istého
pôvodu biologického vzniká národ. A zasa národ, ako i rodina, nie je tak biologick˘m zväzkom, ako skôr organizmom
duchovn˘m.“ „Osoba a jej cieº je absolútny, k˘m národ je
relatívny, t. j. je prostriedkom, ktor˘ má pomáhaÈ osobe dosiahnuÈ jej cieº.“ „Preto sluÏbu národu neslobodno zveliãovaÈ,
lebo nie je absolútnym cieºom ãloveka.“ „Je isté, Ïe kresÈanstvo národ milovaÈ nezakazuje, ba naopak, prikazuje, lebo
kresÈanstvo prikazuje v‰etko, ão je prirodzené.“
„Hovoria niektorí, Ïe my, Slováci, sme citoví. To nie je
chyba. To je veºká prednosÈ, lebo to znamená, Ïe sme prirodzení, Ïe intuitívne omnoho ºah‰ie chápeme pulz Ïivota a Ïe
máme k nemu omnoho pozitívnej‰í postoj.“ „Vodcovia majú
preto také zákony vydávaÈ, ktoré neodporujú zákonom du‰e
národa.“ „Ducha nemoÏno k⁄miÈ hmotou. A ãím kto viac
hmoty do neho hádÏe, t˘m je prázdnej‰í a tupej‰í.“ „Preto
odmietame i kaÏd˘ kozmopolitizmus ako útok na prirodzenosÈ ºudskú.“ „To, ão národ udrÏuje, je kultúrna tradícia a vedomie dejinnej postupnosti a súvislosti s predkami. Ak národ
toto stratí, prestáva byÈ národom a vlieva sa automaticky do
iného národného spoloãenstva.“ „Spevav˘ slovensk˘ národ
akosi prestáva spievaÈ svoje slovenské piesne, a veru nikto nikdy dostatoãne neurãí, ako hlboko ranili slovenskú du‰u v jej

svojráze ãeské ‰lágre, ktor˘ch cudzota sa rozÈahuje e‰te i dnes
po na‰ich dedinách.“
„De iure v‰etky rasy a v‰etky národy sú rovnocenné, a to
na základe práva prirodzeného.“ „V‰eobecne najvy‰‰ím zákonom preto nie je národ, ale mravná a duchovná formácia
osôb v národe a skrze národ.“ „Fa‰izmus taliansky, tak ako
ho ideologicky postavil pôvodca, moÏno si predstaviÈ len na
pôde Talianska a v duchovnej jeho tradícii.“ „Nemeck˘ národn˘ socializmus nemoÏno si predstaviÈ inde ako v Nemecku.“ „V na‰om systéme, ktor˘ i na poli hospodárskom vyobcováva liberalizmus, pribliÏujeme sa talianskemu a nemeckému chápaniu robotníckej otázky, len s obmenou, Ïe zásadnou
líniou budú nám pápeÏské sociálne encykliky.“ „V dejinách
ºudstva od doby prebudenia sa národného povedomia e‰te
nebol ani v jednom národe vybudovan˘ vzor kresÈanského
nacionalizmu.“

„Slovensk˘ ‰tát by bol vnútorne prislab˘, keby mal ÏiÈ len
ak˘msi zahraniãnopolitick˘m formulkám. Poslanie Slovenského
‰tátu a národa musí byÈ sluÏba duchovn˘m hodnotám, lebo
ony sú trvalé, lebo len ony sú dediãstvom ºudstva a len im hodno slúÏiÈ Ïivotom i smrÈou.“ „V ãom spoãíva toto duchovné
poslanie v konkrétnej forme? Ak sa to aj niekomu bude zdaÈ
málo, ostávame pri tejto téze: poslaním slovenského národa je
tvoriÈ kultúru v‰eobecnej hodnoty z domácich slovensko-národn˘ch predpokladov a tak prispievaÈ k pravému kultúrnemu
pokroku ºudstva vôbec. Chceme a musíme sa zapojiÈ do dejín
ako vysoko kultúrny a teda duchovn˘ ãiniteº. Toto na‰e univerzálne a prirodzenoprávne poslanie je dostatoãn˘m dôvodom,
aby na‰u vôºu po svojskej ‰tátnosti kaÏd˘ plne re‰pektoval.“
„Úzky vzÈah k pôde urobil z nás národ neohraniãenej
plasticity, nenaru‰enej prirodzenosti a úprimnosti. V roºníkovi
bola tisíc rokov skrytá du‰a národa: in‰pirovala na jeho perách
svojské zvukové vyjadrenie, tvorila perly ná‰ho ºudového
hudobného umenia a prejavovala sa vo farbistej harmónii
krojov.“ „Filozof len objavuje ‰trukturálne bytostné zákony
bytia a Ïivota, a ak k nim nieão pridáva, prestáva byÈ filozofom pravdy a stáva sa rojkom a fantastom.“
Ján Liteck˘ ·veda
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Sloboda je silný magnet
Pokraãovanie z 1. strany

Do ‰koly ste zaãali chodiÈ
v roku 1959. Pomohlo vám matkine ãlenstvo v strane?
Ale kde. Matka nebola aktívna
straníãka. Skôr ma prenasledovala
otcova minulosÈ.
Ako?
Nezobrali ma do pionierskej organizácie, na Ïiadne v˘lety, cítil som
sa odstrkovan˘, neÏiadúci, vÏdy sa mi
uãitelia usilovali dokázaÈ, Ïe niã neviem, ão vo mne prebúdzalo vzdor.
Dokonca som zaãal byÈ zl˘.
To bolo e‰te na základnej
‰kole?
Áno. Chcel som ‰tudovaÈ v Budmericiach na strednej poºnohospodárskej ‰kole, aj odtiaº ma vyhodili.
Odi‰iel som do bane v Prievidzi, ale
pre pln˘ stav ma neprijali. To bolo
v roku 1969, zasa v tom najhor‰om
období. Odporúãali mi Ostravu, ale
ani tam som sa nedostal k ‰túdiu.
Ani na veãernú ‰kolu. Keì ma
prekádrovali, dali mi pocítiÈ, kde je
moje miesto.
Kde?
Mohol som robiÈ akurát na vagónoch, na povrchu, nie v bani. FáraÈ
som e‰te nemohol, bol som veºmi
mlad˘.
TakÏe uÏ po skonãení základnej ‰koly ste pracovali?
Presne tak. Dokonca deviatu
triedu som dokonãil aÏ vo väzení.
Ako ste sa tam dostali?
Do mojich osemnástich rokov
som robil vo V˘stavbe ostravsko-karvínskych dolÛ (VOKD). Vypracoval
som sa na predáka, ale dostával som
dosÈ podradné roboty, samé zmáhanie, stohy.
UvaÏovali ste o tom, preão?
Zaãínal som sa sám seba p˘taÈ,
preão sa neviem nikde presadiÈ.
Hovorili ste niekedy o tom
s otcom?
Nie. On nikdy o sebe nehovoril.
Keì sa s mamou niekedy pohádali,
tak mu nadávala do Nemcov. Zistil
som v‰ak, Ïe jeho rodina pochádzala
z Hlohovca. Keì som mal dvanásÈ
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rokov, kopal so ‰vagrom studÀu, do
ktorej spadol a zostal na invalidnom
dôchodku. Rodine robilo problémy
uÏiviÈ sa, nebol ãas na ºutovanie sa.
V Ostrave som bol dosÈ obºúben˘,
takÏe to ma drÏalo nad vodou. Dostal som sa k predáctvu, absolvoval
som mnoÏstvo kurzov, aby som si
obhájil pracovnú triedu, napokon
som sa stal zámoãníkom, ão v tomto
prostredí znamenalo veºmi veºa. No
keì som sa zoznámil s mojou budúcou prvou manÏelkou, chcel som odtiaº odísÈ, hoci som mal s VOKD podpísanú desaÈroãnú pracovnú zmluvu.
Chcel som sa zamestnaÈ priamo
v Ostrave na Hlubine, kde by som
dostal vy‰‰í plat. No a namiesto toho
ma poslali na vojenãinu.
Vojenãina nie je väzenie.
Alebo?
NuÏ, stala sa taká vec, na ktorú
som dávno zabudol. Mal som pätnásÈ rokov, keì som vo Sv. Juri i‰iel

s kamarátom Jurom JeÏíkom a dievãatami z ãaju. Vtedy sa tak hovorilo
diskotékam. Stáli sme na Kollárovej
ulici a ani sme nezbadali, Ïe sa Juro
od nás vzdialil. Neskôr som sa dozvedel, Ïe Juro vykradol nejak˘ dom
a nás ostatn˘ch obvinili zo spolupáchateºstva. Udal nás Bohu‰ Kováã,
lebo sme ho nechceli za kamaráta.
Vy ste si nev‰imli, Ïe JeÏík nie
je s vami?
Po zábave sme mali dobrú náladu a skôr som sa zaujímal o dievãatá,
ako o Jura. Ale uÏ o dva dni pri‰iel
v tuzexov˘ch rifliach a nechcel povedaÈ, odkiaº ich má. Samozrejme, Ïe
nás zobrali a vypoãúvali v Bratislave
U dvoch levov. Tam nás poriadne
zbili, hoci sme nevedeli niã o vykrádaãke. No a na vojenãinu pri‰iel prípis, Ïe ma v mojej neprítomnosti za
spolupáchateºstvo odsúdili na ‰trnásÈ
mesiacov. Odtransportovali ma teda
do Nového Sedla, kde som v drôtovni Îateck˘ch Ïeleiarni balil betón.
A ão na to budúca manÏelka?
UÏ sme boli svoji. Bola rozvedená, mala jedno dieÈa a pochádzala
z Opavy. Keì ma zatvorili, napísala
mi do väzenia, Ïe sa chce rozviesÈ, Ïe
nemieni na mÀa ìalej ãakaÈ. To
nebol problém, pri‰iel papier, staãilo
podpísaÈ.
Tam ste si odsedeli trest a odkrútili aj vojnu?
Trest áno, ale vojnu nie. Do kniÏky mi napísali, Ïe som prepusten˘ na
trvalú dovolenku. UÏ som vôbec nemusel ísÈ na vojnu. Ale keì som vychádzal z väznice v Novom Sedle,
zástupca náãelníka mi povedal, nemysli si, do päÈ dní si späÈ. Ja na to,
aspoÀ budem vedieÈ, za ão.
Preão?
To neviem. Ale aj som bol
naspäÈ. Na toho Nováka do smrti nezabudnem. Z väzenia som sa pobral
do Karvinej, veì inde som nemal
robotu. A v re‰taurácii Na lodiãkách
si ma vystriehol e‰tebák Novák.
Viem, Ïe bol Slovák ale hovoril ãesky.
Mal za úlohu ma vyprovokovaÈ a ja
som ho ako sviÀu podrezal.
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Rodinná fotografia. Mal˘ Jozef na rukách mamky.

âoÏe?
No, bol som s dievãatami, bavili
sme sa a on zaãal vyr˘vaÈ. O väzení,
aÏ napokon vytiahol nôÏ, ktor˘m
som ho potom podrezal. V zápisnici
bolo uvedené, Ïe rez bol len 2 mm
od krãnej tepny. Na súde ukazoval,
akú má jazvu. Tak som dostal paragraf 222 - ÈaÏké ublíÏenie na zdraví
a i‰iel som do Ilavy na ‰tyri roky.
No to bola ohromná ‰kola
Ïivota?
V Ilave som sa skamarátil s Alexandrom Bl‰tiakom. V ‰esÈdesiatomôsmom u‰iel z republiky do Austrálie. V neprítomnosti ho za to odsúdili na tri roky. Keì mu zomrel otec,
pri‰iel na pohreb, chytili ho a odsúdili na deväÈ rokov. Bol Ïenat˘,
manÏelku mal v Austrálii. On bol ako
politick˘ väzeÀ, ja nie. O niãom
inom nehovoril, len aby sme u‰li
z tohto ‰tátu. Dával mi ‰kolu, kde to
vlastne Ïijem. Vedel o mne v‰etko.
Bol Bratislavãan a na Kupeckého ulici
b˘vala jeho sestra.
Napadlo vám emigrovaÈ z republiky?
Zaãal som váÏne uvaÏovaÈ, Ïe
keì sa dostanem z väzenia, prejdeme tie hranice. Na vojne som sa
nauãil, ão sa robí so signálkami. Bol
som narukovan˘ v Litomûﬁiciach, kde
bola ‰peciálna v˘cviková ‰kola
hraniãiarov, ale ja som bol Ïenista
– zá‰kodník. V Poºsku som im

Foto archív

odstavil v‰etky radary. Cel˘ prístav,
ani o tom nevedeli.
Kedy vás pustili z väzenia?
Po ‰tyroch rokoch, v roku 1975.
Práve sa búrala PetrÏalka, zamestnal
som sa v panelárni, ktorá mala v˘bornú polohu z hºadiska môjho zámeru. Stála pri hraniciach. Robil
som im tam dosÈ zle. Prepájal som
signálky, ale nikdy ma nechytili.
Domky sa búrali tankom a s Alinom
sme sa dohodli, Ïe ho pouÏijeme na
útek. Dostali sme sa doÀho a mysleli sme si, Ïe s t˘m tankom prebehneme. MôÏu strieºaÈ koºko chcú,
prebehneme. I‰lo o vzdialenosÈ asi
1,5 km. Mali sme v‰etko vyhliadnuté,

Na chate s kamarátmi.

rovina veºká, ale mohli strieºaÈ.
Vymyslené sme to mali dobre, ibaÏe
tank sa nám nepodarilo na‰tartovaÈ.
TridsaÈpäÈky tanky ovládam, viem,
Ïe sa ‰tartujú vzduchom alebo
elektrikou, ale elektriku sme nemali
a kyslíkové fºa‰e pod sedaãkou neboli. Tak sme sa stiahli a vymysleli sme
si útek cez Poºsko.
Do Poºska nebol problém
dostaÈ sa, ale ão ìalej?
LenÏe ja som nikdy nevlastnil
pas. Prechod sa nám podaril a v Ko‰aline sme mali v‰etko ostatné dohodnuté. Ko‰alina sa nachádza na
pobreÏí a Nemci, ktorí tam zostali po
druhej svetovej vojne, volali ich Ka‰uby, sa zaoberali lovom r˘b. Cez
austrálske veºvyslanectvo sme mali
vybavené, Ïe nás vyvedú z teritoriálnych vôd a tam nás preberú
·védi. Boli v‰ak veºké vlny a nedokázali sme sa cez ne dostaÈ, zamerali
nás a chytili. V roku 1980 ma teda
doktorka Hercegová odsúdila na tri
roky súdnej samoväzby, ão som sa
ãudoval. Bol som prvotrestanec v tejto kategórii a ona mi dala recidívu.
Odvolali sme sa a krajsk˘ súd v Bratislave zru‰il rozsudok. Oboch nás
odsúdili na dva roky za útek a odsedeli sme si ich v Leopoldove. No
nezmierili sme sa s my‰lienkou zostaÈ. Znovu sme plánovali útek. Stratil
som v‰etko, bol som odhodlan˘ sa aj
prestrieºaÈ.
Eva Zelenayová
Dokonãenie v budúcom ãísle

Foto archív
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Úryvok z pripravovanej knihy Spomienky starého Trnavčana II

Čudná doba
Na zaãiatku tej ãudnej doby som
bol e‰te mal˘ chlapec. Pri na‰om dome na Bratislavskej ceste bol na drevenom stæpe elektrického vedenia
namontovan˘ miestny trnavsk˘ rozhlas. Takmer kaÏd˘ deÀ v Àom vysielali hlásenia. V na‰ej záhrade som
naãúval, ako sa najprv ozvali budovateºské piesne a potom vyhlasovali
mená a priezviská roºníkov, ktorí
dobrovoºne nechceli odovzdaÈ svoje
polia do Jednotn˘ch roºníckych druÏstiev, ktoré sa u nás zakladali podºa
vzoru sovietskych kolchozov. Veºkú
ãasÈ t˘ch polí zdedili roºníci po svojich predkoch. Lopotili na nich ich
otcovia dedovia aj pradedovia a teraz na nich dreli oni, ãasto aj s celou
rodinou.
Vládcov ‰tátu nezaujímalo, Ïe tí
roºníci v pote tváre svojej dorábali
chlieb, ktorí jedli aj predstavitelia
KSâ. Keì roºníci nechceli svoje polia
odovzdaÈ dobrovoºne, odrazu sa
z nich stali nepriatelia ná‰ho zriadenia. Metódy, ako ich prinútiÈ vstúpiÈ
do Jednotného roºníckeho druÏstva
boli ãasto aj podlé a kruté.

Str˘ko, ktor˘ pochádzal z Malej
Maãe – to je dedina pri Sládkoviãove
– mi po mnoh˘ch rokoch rozprával,
ako v ich dedine prinútili roºníkov,
ktorí sa vzpierali vstupu do JRD k poslu‰nosti.
Raz veãer pri‰lo do ich dediny
veºké nákladné auto zakryté plachtou a ìal‰ie osobné auto plné policajtov. Tí pozbierali v‰etk˘ch roºníkov, ktorí odmietli podpísaÈ vstup do
druÏstva a nahnali ich do nákladného auta. Ozbrojení policajti si medzi
nich posadali a do kabíny sa vedºa
‰oféra posadil predseda zakladaného
druÏstva. Policajti zatiahli plachtu
a bez toho, aby im prezradili cieº
cesty ich v úplnej tme viezli celú noc.
Nad ránom auto zastalo a policajti ich vyhnali von. Ocitli sa na kraji lesíka, pri ktorom bol natiahnut˘
plot z ostnatého drôtu. Pred plotom
bol stolík, za ktor˘m sedel muÏ
v uniforme sovietskeho dôstojníka.
Vedºa neho stál sovietsky vojak
s pu‰kou. Dôstojník mal pred sebou
akési papiere a keì predseda
Jednotného roºníckeho druÏstva

Vºavo Vojtech Ottmar na Smolenickom zámku s priateºmi z PV ZPKO.
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predstúpil pred neposlu‰n˘ch roºníkoív, povedal: - Teraz sme na hranici
Sovietskeho zväzu. Kto z vás podpí‰e, Ïe odovzdáva v‰etku pôdu
a dobrovoºne vstupuje do JRD, môÏe
sa vrátiÈ do auta. Kto v‰ak nepodpí‰e, pôjde do gulagu v Sovietskom
zväze.
Roºníci mali doma Ïeny a deti
a chceli sa k nim vrátiÈ. Preto podpísali v‰etci, do jedného.
Keì ich znovu naloÏili, nákladné
auto vyrazilo na cestu. Asi po pol
hodine sa auto zastavilo a roºníkov
z neho vyhnali von.
Na ich prekvapenie stáli na
námestíãku v rodnej dedine pred
kostolom. To auto ich celú noc vozilo po okolí Sládkoviãova a celé to
divadielko bol dopredu nachystan˘
podvod.
Ak by urobil nejak˘ podvod
jeden ãlovek, bol by súdne stíhan˘.
Tento podvod sa v‰ak uskutoãnil
pod zá‰titou ‰tátu a preto nemohol
byÈ potrestan˘. Podpisy roºníkov na
zmluve zostali v platnosti.
Vojtech Ottmar

Foto Vlastimil Morávek
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Éra duchovnej biedy
Som veºmi rád, Ïe vychádza ãasopis Svedectvo. Îe sú ºudia, ktor˘m
nebolo a nie je ºahostajné, ãím mnohí
ºudia, ktorí v tejto krajine Ïili a Ïijú
museli prejsÈ, ão preÏili, ão vytrpeli, ba
mnohí zaplatili t˘m najcennej‰ím – Ïivotom. âastokrát len preto, Ïe zostali
verní Bohu i sebe, Ïe túÏili po ozajstnej
slobode a odmietli ateizáciu spoloãnosti pod vedením komunistickej
strany v rokoch 1945 aÏ 1989. Teda
v ãasoch komunistickej zlovôle.
Svedectvo t˘ch, ktorí tieto „zlaté
ãasy“ budovania „spravodlivej, beztriednej“ a bezboÏnej spoloãnosti
preÏili, naháÀa hrôzu aj po desaÈroãiach a ostáva varovaním aj do budúcnosti. Tak, ako aj svedectvo, rozprávanie t˘ch, ktor˘ch som poznal najlep‰ie,
mojich star˘ch rodiãov. Viedli ÈaÏk˘
Ïivot veriacich katolíkov, ale aj majetn˘ch sedliakov (kulakov). V neprestajnom strachu, neistote, poniÏovaní,
psychickom nátlaku, vyhráÏaní, vláãení

Brána leopoldovskej väznice.
Foto archív

po súdoch. PreÏili aj dva roky väzenia.
Som presvedãen˘, Ïe len viera
v Boha, ktorú si zachovali, Ktorému
dôverovali a ku Ktorému sa o ochranu
utiekali im, ako aj mnoh˘m in˘m, pomohla bez e‰te väã‰ej ujmy preÏiÈ tieto

kruté ãasy neºudského komunistického
teroru v duchu pravdivého: Kto stratil
majetok, stratil veºa. Kto stratil slobodu, stratil mnoho. Kto stratil vieru,
stratil v‰etko.
„Blahoslavení ste, keì vás
budú pre mÀa potupovaÈ a prenasledovaÈ a v‰etko zlé na vás nepravdivo hovoriÈ, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov,
ktorí boli pred vami.“ (Mt 5, 11-12)
Vyslovujem vám srdeãné ìakujem,
Ïe v ãasoch tzv. demokracie, slobody,
ºudsk˘ch práv, hmotného blahobytu,
ale aj duchovnej biedy, keì mnohí sa
stávajú otrokmi konzumu, priná‰ate
mnohé krásne svedectvá Ïivotov ºudí,
ktorí vo svojej viere, dôvere v Boha
napriek v‰etkému utrpeniu v sebe nepo‰liapali Jeho obraz, na ktor˘ boli
stvorení a nespreneverili sa svojmu
poslaniu k veãnosti v láske a pravde.
Jozef ·pak

Recept na voľby
V poslednom ãase sa hovorí o zániku na‰ej organizácie. Niektorí argumentujú t˘m, Ïe ºudia, ktorí boli
prenasledovaní a väznení uÏ pomaly
vymierajú. Je chvályhodné od potomkov prenasledovan˘ch a väznen˘ch
b˘val˘m reÏimom, Ïe sa chcú ìalej
zapájaÈ do aktivít, ktoré na‰a organizácia vykonáva. Lebo napriek tomu,
Ïe pomaly uplynie 25 rokov od novembra 1989, e‰te stále neboli dokonãené jeho ideály. Príãin bolo a je
dosÈ. A práve títo ºudia môÏu robiÈ
osvetu medzi obyvateºmi, rozprávaÈ,
ão stra‰né preÏili ich rodiãia a oni s nimi. Veì i v súãasnosti do ãeln˘ch pozícií ‰tátu sa dostávajú b˘valí ãlenovia
komunistickej strany a ich sympatizanti. A práve od nás, takto zm˘‰ºajúcich ºudí závisí, ãi budeme maÈ ìalej
prezidenta s komunistickou minulosÈou, alebo aj na‰im priãinením sa tam
dostane ãlovek bez nej.

Trochu ma mrzí, Ïe pár t˘ÏdÀov
pred prezidentsk˘mi voºbami sa ãelní
predstavitelia PV ZPKO nevyjadrili, koho voliÈ ãi nevoliÈ. Viem, Ïe by ich kritizovali ºudia, ktor˘m sa to nehodí.
Ale myslím si, Ïe by to za to stálo.
Veì sa bude rozhodovaÈ o osobe,
ktorá bude stáÈ na ãele ‰tátu päÈ rokov. Zamyslíme sa nad t˘m, Ïe moÏno do konca volebného obdobia nového prezidenta uÏ nebude ÏiÈ nikto z
t˘ch, ão boli prenasledovaní a väznení
pred rokom 1989...
ëal‰ia vec, ktorá ma zaujíma je
skutoãnosÈ, Ïe po kaÏd˘ch parlamentn˘ch voºbách sa hovorí, Ïe Ïiadna vláda nechce do svojho programového vyhlásenia zahrnúÈ ideály, ktoré
sú blízke PV ZPKO. K tejto téme sa
vyjadril aj Mikulá‰ Tóth vo Svedectve
ã.1. Ja vidím viac dôvodov, preão je
to tak. Svoje priority presadzujeme aÏ
po voºbách a je jedno, ãi je pri moci

pravica alebo ºavica. Veì politici nás
potrebujú iba poãas volieb. V˘chodisko vidím v tom, Ïe sa vytypuje jedna
pravicová strana, ktorá má najbliÏ‰ie
k na‰im ideálom a dohodne sa s Àou
spolupráca, ãi uÏ bude vo vláde alebo
v opozícii. Hlavne, aby do svojho volebného programu zahrnula priority
PV ZPKO. Na druhej strane PV ZPKO
by takúto stranu propagovali medzi
svojimi ãlenmi i prostredníctvom mesaãníka Svedectvo. Ale stále treba povedaÈ, koho voliÈ a koho nie. Prvá príleÏitosÈ sa ponúka pri prezidentsk˘ch
voºbách.
Franti‰ek Juhász
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PRIPOMÍNAME SI
V˘znamného Ïivotného jubilea
75 rokov sa 1. januára 2014 doÏila
podpredsedníãka PV ZPKO Anna
FODOROVÁ. Jubilantke do ìal‰ích rokov prajeme veºa zdravia a energie
aj na prácu pre politick˘ch väzÀov.
V marci si pripomíname Ïivotné
jubileá t˘chto na‰ich ãlenov a priaznivcov. Spomíname aj na t˘ch, ktorí
sa tejto slávnosti nedoÏili.

Spi‰ská Nová Ves
9.3.1932
Brziak Du‰an, Spi‰ská Nová Ves
16.3.1932
Jablonick˘ ·tefan, Lak‰árska Nová Ves
1.3.1932
Barta Alexander, Bádice
20.3.1932

83 rokov
Bajto‰ Emil, Spi‰sk˘ ·tvrtok 10.3.1931
Repáková Mária, Levoãa
11.3.1931
Panáã Jozef, Hvozdnica
11.3.1931
Lauko Jozef, Sv.Anton
25.3.1931
Sidorová Mária,Banská Bystrica
16.3.1931

45 rokov

84 rokov

Szatmáry Marcel, Spi‰ské Vlachy
12.3.1969
Schweighofer Igor, Bratislava 17.3.1969

âuraj Jozef, Ing.,Svederník
19.3.1930
Kenyere‰ Ján, RuÏomberok 29.3.1930
Homola Július, Ing.,Topoºãianky
15.3.1930

50 rokov
Rakáãová Dana, Ko‰ice

12.3.1964

Gavelová BoÏena , Levoãa

1.3.1954
4.3.1949
26.3.1949
31.3.1949

70 rokov
Pl‰ek Eduard, Hlohovec

2.3.1944

75 rokov

4.3.1928

87 rokov
Nová AlÏbeta, ·ípkov
Chlepko Ján, RuÏomberok
Sobotová Emília, Nitra
Zsolnai Franti‰ek, Valaská

25.3.1927
25.3.1927
14.3.1927
16.3.1927

Elena BrodÀanská, Ko‰ice
Vacula Rudolf, Nitra

20.3.1924
22.3.1924

Kubi‰ Imrich, ·paãince
19.3.1934
Maková Anna, Banská Bystrica
22.5.1934

81 rokov

Hlavatá Franti‰ka, Bratislava

Darcom úprimne ìakujeme.

3.3.1923

92 rokov

Oznam
29.3.1922

93 rokov
Îigová Jozefína,
Nové Mesto nad Váhom

27.3.1921

27.3.1933

82 rokov

Pekáriková ªudmila, Pre‰ov 13 EUR
Margetínyová Oºga, Hlohovec
100 EUR
BaÀas ·tefan, Martin
3 EUR
DaÀo ·tefan, Slávnica
50 EUR
âerveÀanová Renáta
60 EUR
Búzová Oºga, Bratislava
13 EUR
Tomãová Rozália, Klokoãov
5 EUR
Jablonick˘ ·tefan,
Lak‰árska Nová Ves
5 EUR
Deão Jozef, Bratislava
11 EUR
Hlubík Pavel, Bratislava
8 EUR
Hakelová L˘gia, Bratislava
20 EUR
Matoviãová Anna, Bratislava 11 EUR
Markuliak Martin, Bratislava
5 EUR
Matysová Dagmar, Limbach 10 EUR
Labo ·ebastian, Trnava
11 EUR
Miãek Jozef
20 EUR
Lexman Pavel,
Bánovce nad Bebravou
8 EUR
âervenák Ján, Nitra
3 EUR
Hatala ªubomír, Prievidza
70 EUR
Poldauf Alojz, Ing.,
Îiar nad Hronom
12 EUR
Ne‰trák ªubomír, Ing., Sereì 30 EUR
V.ë. Sereì
100 EUR

91 rokov

Tkáã Ladislav, Spi‰ské Vlachy

80 rokov

Malack˘ Anton, ·enkvice
Lechman Ján, Ko‰ice
·tefanová Anna,

86 rokov

90 rokov

Tihláriková AlÏbeta, Senica
25.3.1939
Halásová Marta, Hohovec
13.3.1939
Me‰Èanová Mária, Banská Bystrica
21.3.1939
Piliar Ivan, Banská Bystrica
19.3.1939

Bílek Ján, Jablonov

4.3.1929

Fritz Fridrich, Martin-Záturãie

65 rokov
Uliãn˘ Miroslav, Krompachy
Laceková Margita, Pata
Filipová ªudmila, Topoºãany

85 rokov
Bahno Cyril, Banská Bystrica

60 rokov

PRISPELI NA ČINNOSŤ

Predsedníctvo PV ZPKO
oznamuje, Ïe od 1.marca 2014
úradné hodiny v kancelárii na
Obchodnej ulici ã. 52 v Bratislave
upravuje takto:

97 rokov
3.3.1932
27.3.1932

Oznámenie
Regionálna organizácia PV ZPKO
v Banskej Bystrici oznamuje svojim ãlenom a priaznivcom, Ïe kancelária sa
presÈahovala zo Skuteckého ã. 4 na
Tatranskú ulicu ã.10 v Banskej Bystrici,
do budovy b˘valej základnej ‰koly,
sektor C, druhé poschodie ã.dv. 8.
Jelena Boboková
predsedníãka RO PV ZPKO
Banská Bystrica

Lachová Magdaléna, Trenãín 22.3.1917

Pondelok od 9,00 do 13,00 hod.
Streda
od 9,00 do 13,00 hod.

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

ROZLÚČILI SME SA

✞ Vo veku 84 rokov, 19. januára 2014, zomrela dlhoroãná
pracovníãka Regionálnej poboãky
PV ZPKO v Prievidzi Mária
HAMPELOVÁ. Posledná rozlúãka
sa konala 22. januára 2014 na
cintoríne v Prievidzi.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ.

Oprava
● Vo Svedectve ã.2 sme na 13.
strane omylom uviedli, Ïe i‰lo o rodn˘
dom Pavla Valenta. Správne malo byÈ
rodiny Dankovej. A namiesto mená
Pavol Ziman, malo byÈ meno Pavol
Valent. âitateºom sa za chyby ospravedlÀujeme.
● OspravedlÀujeme sa tieÏ pozostal˘m Ing. Antona Andreánskeho,
ktorému sme vo Svedectve ã. 11/2013
uviedli omylom meno Andrej.
Redakcia
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

STALO SA
■ 7. marca 1976 zomrel v Ríme
pápeÏsk˘ prelát Dr. ·tefan Náhalka,
jeden z hlavn˘ch zakladateºov Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme s jeho vydavateºstvom.
■ 7. marca 1994 zomrel v RuÏomberku b˘val˘ profesor teologickej
morálky v Spi‰skej Kapitule, potom
komunistick˘m reÏimom prenasledovan˘ kÀaz Ladislav Hanus. Po prepustení z najprísnej‰ieho väzenia vydával
samizdatov˘ ãasopis Orientácia a napísal niekoºko základn˘ch diel kresÈanskej filozofie.
■ 11. marca 1939 prezident republiky Hácha vymenoval novú slovenskú vládu na ãele s Karolom Sidorom.
■ 11. marca 1960 komunistická
polícia zatkla a uväznila tajne vysväteného biskupa, jezuitu Jána Chryzostoma Korca. Biskup Korec bol 20. mája
odsúden˘ Krajsk˘m súdom v Bratislave (predseda senátu Ervín Polakoviã)
„pre velezradu“ na 12 rokov väzenia,
stratu obãianskych práv a vypovedanie zo Západoslovenského kraja.
Väznili ho v Prahe na Pankráci a potom vo Valdiciach pri Jiãíne aÏ do 24.
februára 1968.
■ 13. marca 1939. UÏ v noci
z 12. na 13. marca Dr. Keppler dostal
z Berlína príkaz urobiÈ v‰etko, aby sa
Slovensko osamostatnilo. Preto sa obrátil na zosadeného predsedu vlády J.
Tisu s pozvaním na rozhovor ku kancelárovi Nemecka A. Hitlerovi. Tiso
dve prvé posolstvá odmietol. Ale keì
pri‰iel tretí posol s pozvaním, overen˘m nemeck˘m konzulom v Bratislave
E. von Druffelom, Tiso sa pobral do
Bratislavy a predloÏil vec na rozhodnutie predsedovi vlády Sidorovi, predsedovi Slovenského snemu Sokolovi
a ãlenom predsedníctva HSªS-SSNJ.
Zi‰li sa v‰etci ãlenovia UÏ‰ieho predsedníctva HSªS-Strany slovenskej národnej jednoty, ãlenovia vlády a ãlenovia predsedníctva Slovenského snemu.
Títo ústavní a politickí predstavitelia
Slovenska rozhodli, Ïe Tiso má
pozvanie prijaÈ, vypoãuÈ Hitlera, ale
kaÏdé rozhodnutie rezervovaÈ Snemu
Slovenskej krajiny.
Tisu prijal nemeck˘ kancelár Adolf
Hitler. Rozhovor trval 75 minút. Vo
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zvyãajnom monológu Hitler Tisovi
oznámil, Ïe sa rozhodol likvidovaÈ
„zvy‰né âesko“ (Resttschechei), ale Ïe
jeho záujmy sa konãia pri Karpatoch.
Ak sa Slovensko rozhodne pre
samostatnosÈ, on je ochotn˘ uznaÈ ju
a zaruãiÈ Slovákom ich nezávislosÈ.Tiso
Hitlerovi odpovedal, Ïe ºutuje, ale nie
je v stave urobiÈ nijaké rozhodnutie
v tejto veci, lebo to patrí v˘luãne do
kompetencie Slovenského snemu.
■ 14. marca 1939 o 9. hodine
pri‰iel Tiso do Bratislavy a hneì zreferoval ústavn˘m a politick˘m ãiniteºom,
ktorí ho vyslali do Berlína, aká je tam
situácia. O 10.57 h Snem Slovenskej
krajiny otvoril svoje mimoriadne
zasadanie, na ktorom sa zúãastnilo 57
poslancov z celkového poãtu 63.
Predseda Snemu Martin Sokol vyzval poslancov, aby hlasovali, ãi sú za
samostatn˘ slovensk˘ ‰tát, alebo nie.
V‰etci prítomní poslanci povstaním zo
svojich miest odhlasovali utvorenie
samostatného slovenského ‰tátu.
Po krátkej prestávke predseda
Snemu Dr. Sokol predloÏil na schválenie Zákon zo dÀa 14. marca 1939
o samostatnom ‰táte Slovenskom,
ktor˘ právne kodifikoval vyhlásenie
samostatnosti a pretvoril Snem Slovenskej krajiny na zákonodarn˘ Snem
Slovenského ‰tátu. Potom prikroãilo
predsedníctvo Snemu k vymenovaniu
prvej vlády Slovenského ‰tátu. Tvorili
ju: Dr. Jozef Tiso ako predseda vlády
a ministri Dr. Vojtech Tuka (podpredseda vlády), Karol Sidor (vnútro),
Ferdinand âatlo‰ (národná obrana),

Jozef Sivák (‰kolstvo), Gejza Medrick˘
(hospodárstvo), Dr. Ferdinand ëurãansk˘ (zahraniãie), Dr. Gejza Fritz
(pravosúdie), Dr. Mikulá‰ PruÏinsk˘
(financie), Július Stano (doprava a verejné práce).
■ 23. marca 1939 maìarské
vojenské jednotky napadli územie
Slovenskej republiky tromi prúdmi
z územia Podkarpatskej Rusi, ktorú
krátko predt˘m zaãali okupovaÈ.
■ 23. marca 1948 Slovenská národná rada schválila nové nariadenie
ã. 7/1948 o pracovn˘ch útvaroch, ktoré sa vlastne stali tábormi núten˘ch
prác. Obãanov tam uvrhovali bez súdneho pokraãovania, iba na príkaz trojãlennej komisie povereníctva vnútra.
Väzni v nich trpeli ãasto v neºudsk˘ch
podmienkach, ba mnohí aj zahynuli.
Podobn˘mi tábormi v celej âSR
postupne pre‰lo asi 80 000 obãanov.
■ 27. marca 1996 Národná rada SR po opätovnom prerokovaní
schválila zákon ã. 125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Zákon nariadil
uloÏiÈ do vstupnej haly parlamentu pamätnú tabuºu s nápisom:
Úãastníci
protikomunistického
odboja sa zaslúÏili o pád komunistického reÏimu a o znovunastolenie demokracie na Slovensku.
Patrí im za to vìaka.
■ 31. marca 1971 krajské správy
a Hlavná správa ·tB zaregistrovali
v tomto prvom ‰tvrÈroku získanie 81
nov˘ch tajn˘ch spolupracovníkov, ão
znamenalo splnenie plánu na 156,8 %.

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo 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 prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ,
akoby sme stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajníci by
sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa 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.
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