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Zo sebavedomého muža urobili trosku
Hedviga Slivková je pred-

sedníãkou regionálnej poboã-
ky trenãianskej organizácie PV
ZPKO za okresy - PovaÏská
Bystrica, Ilava, Púchov. Má 78
rokov. V protikomunistickom
odboji sa aktívne angaÏuje od
zaloÏenia spoloãnej orga-
nizácie  pre v‰etky tri okresy
so sídlom v Ilave. V procese
proti Pavlovi Gregorovi, odsú-
denému na trest smrti, ktor˘
podºa rozsudku súdu, citujem:
„presvedãiac sa o sile a víÈaz-
stve robotníckej triedy vo
februári 1948 uvaÏoval o zapo-
jení sa do proti‰tátnej ãinnosti
ako nepriateº komunizmu, ako
nepriateº robotníckej triedy
a pokroku vôbec,“ bol odsúde-
n˘ aj otec Hedvigy, ·tefan
Bratina a jej brat Franti‰ek
Bratina. Preto, Ïe otec „po
dobu niekoºko dní agentovi
CIC Pavlovi Gregorovi vo
svojom byte v Ko‰eckom
Malom Podhradí“ poskytol
prístre‰ie a stravu. 

·tátny súd v Bratislave v roku
1952 emigranta Gregora  povaÏo-
val za ‰pióna  a odsúdil ho za
trestn˘ ãin vyzvedaãstva na trest
smrti. Vá‰ otec bol odsúden˘ za
pomoc trestnému ãinu vyzve-
daãstva a brat za neoznámenie
trestného ãinu. âo si dnes o tom
myslíte?

V rodine nás bolo 12 detí.

Najmlad‰í  brat zomrel pár dní po
narodení a tretí brat v poradí padol
v druhej svetovej vojne ako 22-roã-
n˘. Îili sme si pokojne. Mali sme
osem hektárov pôdy, takÏe kaÏdé
z detí malo svoje povinnosti na
gazdovstve. Od pasenia husí, kráv, aÏ
po poºnohospodárske práce. 

Pokraãovanie na 10. strane

O dobrú náladu sa pri rozlúãke zo sympózia v Smoleniciach postaral
emeritn˘ arcibiskup Ján Sokol. Hedviga Slivková na obr. vºavo.

Foto Vlastimil Morávek
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Mesiac marec uÏ bude navÏdy symbolic-
ky spojen˘ so slovenskou  samostatnosÈou.
Tí, ktorí zo zaãiatku boli nerozhodní, ãi do-
konca dodnes sa nezmierili s t˘m, Ïe uÏ nie
sú cudzí poskokovia, ão je, uznáte, dosÈ
ãudn˘ postoj, zvykli zºahãovaÈ samostatnosÈ
t˘m, Ïe veì sa o Àu ani nebojovalo, ãi nepre-
lievala sa krv. Miestami má ãlovek dojem, ako
keby t˘mto ºuìom nejaké to vraÏdenie aj
ch˘balo. V t˘chto riadkoch sa sústredím na
druhú Slovenskú republiku, ktorá by bez
marca 1939 nebola mysliteºná. 

Na‰i ãlenovia si urãite e‰te pamätajú na
ten úÏasn˘ zdvih slovenskej spoloãnosti po
roku 1989, ako to priam vrelo, na tie stano-
viská a ãlánky spisovateºov a mysliteºov, ktoré
podnecovali kroky k samostatnosti, na tie desiatky letákov
a ãasopisov, ktoré vznikali ako huby po daÏdi, napriek tomu,
Ïe peniaze si komunisti ponechali vo svojich rukách. Iste si
pamätáme aj na to, ão hovorila „ulica“, keì na stretnutia
ãechoslovakistov pod symbol ãeskej nadvlády nad Sloven-
skom chodili desiatky ºudí a na manifestácie za slovenské
národné záujmy desaÈtisíce. Aj na Dubãeka, ktor˘ sa vtedy
te‰il veºkej popularite. No na zhromaÏdení 27. októbra 1990
v jeho rodisku Uhrovci ho niekoºkotisícov˘ dav vypískal a keì
zaãal obhajovaÈ federáciu, ani mu nedovolil dokonãiÈ prejav. 

LenÏe na ão sa pri spomienkach na tie horúce dni rado
zabúda je, Ïe tu neboli iba ãasopisy a tribúny, ale aj väznice.
Komunistick˘ teror zaãínal v druhej polovici 40. a v 50.
rokoch t˘m, Ïe sa prenasledovali hlavne slovenskí vlastenci,
ktor˘ch ãeskí nacionalisti, vzorne slúÏiaci Stalinovi, nazvali
„rozbíjaãmi republiky“ a „separatistami“. A neboli to len
dlhoroãné tresty v neºudsk˘ch podmienkach ãi úmrtia na
následky z boº‰evick˘ch koncentrákov. Boli aj esenbácke
guºky do tyla v noci niekde pod lesom, dobitia na smrÈ pri
v˘sluchu a hlavne – popraviská. 

Azda  najznámej‰ia je trojica Albert Púãik, Anton Tune-
ga a Eduard Tesár, ktor˘ch v roku 1951 popravili za ideu
slovenskej samostatnosti a odmietanie ãeskoslovenského
komunistického reÏimu. (V tomto procese  ª. Gálik dostal
doÏivotie, P. Cintav˘ 30 rokov.) ëal‰í popravení ãlenovia
Bielej légie boli v roku 1952 z v˘chodného Slovenska (Ján
Re‰etko, Franti‰ek Bodnár, Bohumil Gruber a Michal
Mihók). V roku 1955 boli „odhalené a zne‰kodnené“ tri veº-
ké „proti‰tátne“ skupiny v Bratislavskom kraji, ktoré sa
usilovali o samostatnosÈ. A takto by sme mohli pokraãovaÈ

e‰te dlho. K tomu treba prirátaÈ, Ïe veºa
trestov bolo síce udelen˘ch za zdanlivo iné
ãiny – „‰pionáÏ“, „sabotáÏ“, „nepriateºská
propaganda“, „fal‰ovanie“ a pod., no ãasto
t˘m hlavn˘m motívom bolo zlikvidovaÈ
akékoºvek snahy o slovenskú samostatnosÈ.
A urãite netreba zabúdaÈ ani na „burÏoáz-
nych nacionalistov“, z ktor˘ch mnohí tieÏ
skonãili sluãkou kata. 

TakÏe nech sa súãasn˘ reÏim niekomu
páãi a niekomu nie, netreba to mie‰aÈ s fak-
tom samostatnosti. Práve teraz sa uÏ
nesmieme nechaÈ znechutiÈ. Veì kaÏd˘, kto
nadáva na reÏim, nadáva nepriamo na vlast-
nú neschopnosÈ. Rad‰ej nech priloÏí ruky
k dielu. Veì aÏ teraz je len na nás, ako si

demokraticky vieme vybojovaÈ lep‰ie politické podmienky.
A tento boj treba bojovaÈ kaÏd˘ deÀ, k ãomu patrí priam
povinne sa zúãastÀovaÈ na kaÏd˘ch voºbách ãi na referende,
aby sme pomohli Slovensko nasmerovaÈ do správnych
koºají. Lebo treba maÈ na pamäti, Ïe aj táto druhá Slovenská
republika je posvätená krvou slovensk˘ch muãeníkov a ne-
ºudsk˘m utrpením tisícok politick˘ch väzÀov.

Ján Liteck˘ ·veda,
predseda poboãky PV ZPKO Bratislava

SLOVO NA ÚVOD
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Marec – symbol našej štátnosti

Ján Liteck˘ ·veda (vpravo) si má ão povedaÈ s aktív-
nym dopisovateºom Svedectva Mikulá‰om Tóthom,
ãlenom poboãky PV ZPKO v Trebi‰ove.

Foto Vlastimil Morávek
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Stanovisko
Vzhºadom na to, Ïe  v médiách

sú publikované vyjadrenia Ústavu
pamäti národa, podºa ktor˘ch „zá-
stupcovia PV ZPKO v Správnej rade
ÚPN sú proti návrhom predsedu
Správnej rady ÚPN“, dávame
nasledovné stanovisko:

Ako ãlenovia Správnej rady ÚPN
postupujeme podºa platn˘ch stanov
a organizaãného poriadku ÚPN.
Pokiaº ide o návrhy, ktoré by boli
v rozpore so stanovami alebo orga-
nizaãn˘m poriadkom ÚPN, nemôÏe-
me ani stanovy,  ani organizaãn˘
poriadok poru‰ovaÈ. 

Poznamenávame, Ïe rovnako
konajú aj ostatní ãlenia Správnej
rady ÚPN.

Arpád Tarnóczy
Anton Malack˘

ãlenovia Správnej rady ÚPN

Stanovisko PV ZPKO k škandálnemu programu RTVS

Vážená Rada RTVS!
Ako zástupcovia najstar‰ej a najväã‰ej organizácie politick˘ch väzÀov na

Slovensku musíme vyjadriÈ svoj zásadn˘ protest proti televíznej relácii Veãera
s Havranom, v ktorej moderátor Michal Havran dlhodobo propagandisticky
znevaÏuje prakticky v‰etky kresÈanské a vlastenecké hodnoty, za ktoré si na‰i
ãlenovia odsedeli dlhé desaÈroãia v komunistick˘ch Ïalároch a koncentrákoch
a mnohí boli aj popravení. ZároveÀ musíme upozorniÈ, Ïe RTVS je verejnopráv-
na organizácia a nemôÏe takto brutálne po‰liapavaÈ základné demokratické
práva svojich koncesionárov. Jednostranné, dogmatické a demagogické názory
prezentované pánom Havranom a ním pozvan˘mi hosÈami sú väã‰inovou
demokratickou verejnosÈou vnímané ako extrémistické, ktoré iba ‰íria
nevraÏivosÈ a nenávisÈ.

Preto Ïiadame túto reláciu nahradiÈ inou, ktorá bude v súlade s názorov˘m
zakotvením a právom demokratickej vyspelej spoloãnosti, bude sa zaoberaÈ
skutoãn˘mi problémami, ktoré trápia na‰u spoloãnosÈ a neoÏivovaÈ marxisticko-
leninské ideály, proti ktor˘m sme riskovali svoje zdravie, slobodu a Ïivot.

Predsedníctvo PV ZPKO
Bratislava 6. februára 2015

List bol zaslan˘ na vedomie generálnemu riaditeºovi RTVS Václavovi
Mikovi

SLOVO NA ÚVOD
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Treba úprimne
priznaÈ, Ïe na kresÈan-
skom Slovensku sa

oãakávala vy‰‰ia úãasÈ v referende,
neÏ  deväÈstotisíc ºudí. Preto, lebo pre
kresÈanov je rodina posvätná. âo
mohlo spôsobiÈ, Ïe ne‰li do referen-
da? V katolíckych chrámoch sa ãítal
pastiersky list biskupov Slovenska,
ktor˘  priam vyz˘val k úãastí na refe-
rende. Dokonca nezabrala ani typicky
slovenská ãrta – solidarita s prenasle-
dovan˘mi. Ukázalo sa to najmä vtedy,
keì RTVS nedovolila odvysielaÈ sv.
om‰u, pokiaº z nej nevynechajú ãasÈ
homílie, v ktorej kÀaz poukazoval na
prípad  odoberania detí v Nórsku.
Reálny, ak˘ sa stal nielen ruskej
matke, ale aj matke zo susedného
âeska. K prípadu sa vyjadril i ãesk˘
prezident a odsúdil túto prax. 

Nepochopiteºná bola i reakcia
predajní Sv. Vojtecha a Lúã, ktoré
podºa referendov˘ch aktivistov od-
mietli vystaviÈ plagát vyz˘vajúci obãa-
nov k referendu. NemoÏno obísÈ ani

fakt, Ïe známy politick˘ väzeÀ a filan-
trop Anton Srholec vydal vyjadrenie
proti úãasti na referende. Pridali sa aj
ìal‰í kÀazi, aj keì ich nebolo veºa, no
dostali neb˘val˘ priestor v médiách.

Agresívnym spôsobom sa k refe-
rendu vyjadrila europoslankyÀa Moni-
ka Fla‰íková BeÀová. Argumentovala
ústavou, ktorá sa podºa nej neviaÏe
na nijakú ideológiu ãi náboÏenstvo.
Preão sa potom zasadzuje za práva
LGBTI skupín, zaloÏené na ideológii
rodovej rovnosti? Keì ide o homose-
xuálov ideológia neprekáÏa?

Príznaãn˘m pre RTVS je, Ïe pra-
cuje s ºuìmi, ktorí sú odporcami Ka-
tolíckej cirkvi. âi uÏ je to ·tefan Hríb,
ktor˘ donedávna mal svoju reláciu
Pod lampou, alebo Michal Havran
s jeho diskusnou reláciou Veãera
s Havranom. Vulgárne bilbordy v Ko-
‰iciach a triãká s rovnak˘m obsahom,
aké mal obleãené predseda SaS Sulík
poãas refrendovej noci, mali rovnak˘

rukopis ako názov relácie Veãera
s Havranom. Îeby náhoda?  Preto ne-
prekvapilo,  Ïe v prvej diskusnej relácii
RTVS, ktorá hodnotila v˘sledky refe-
renda, sa za Katolícku cirkev  vyjadro-
val  F. Miklo‰ko, známy svojou zauja-
tosÈou  voãi katolíckej hierarchii.

Srholec, F. Miklo‰ko a Bezák sú
známi rebeli v cirkvi. Srholec sa preslá-
vil v˘rokom, Ïe cirkev je posledná ba‰-
ta totality, Bezák poÏiadavkou na
demokratizáciu a liberalizáciu cirkvi
a F. Miklo‰ko absolútnou podporou
Bezáka, hoci o jeho odvolaní rozhodol
pápeÏ. Ako teda majú veriaci vnímaÈ
na jednej strane takmer muãeníka
cirkvi a na druhej jej kritika, alebo prí-
stup cirkvi k svojmu biskupovi, keì sa
za neho zasadzujú laické autority?
Autority, ktoré zapæÀajú obrazovky bez
akejkoºvek oponentúry.  Hovorí sa to-
mu mediálna manipulácia. V˘sledok
referenda je teda úspechom médií.
Tak˘ chceli maÈ. Ale nie kvôli obãa-
nom Slovenska.  Eva Zalenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Mediálna manipulácia slávi úspech
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S hlbok˘m rozhorãením a smút-
kom sme vzali na vedomie medializo-
vanú správu, Ïe rodná obec Vasiºa
Biºaka Krajná Bystrá v okrese Svidník,
svojmu rodákovi v sobotu 21. februára
2015 odhalila pomník. Udelila mu aj
ãestné obãianstvo. Stalo sa tak len
nieão vy‰e roka po jeho  smrti. Biºak
bol dlhoroãn˘ vysok˘ komunistick˘
funkcionár, zomrel v Bratislave 6. feb-
ruára 2014 prirodzenou smrÈou. Za
svoje zloãiny, ktoré spáchal ako ideolo-
gick˘ tajomník zloãineckej organizácie
KSâ, nebol nikdy potrestan˘ nijak˘m
svetsk˘m súdom. To len potvrdzuje
hypotézu, Ïe cena za neÏnú revolúciu
a slobodu v roku 1989 bola beztrest-
nosÈ pre t˘ch, ktorí organizovali Ïivot
na‰ej spoloãnosti po roku 1945 popra-

vovaním, zatváraním i ìal‰ím prenasle-
dovaním ináã zm˘‰ºajúcich ºudí.

Politickí väzni Zväzu protikomu-
nistického odboja ostro protestujú
proti takejto glorifikácii komunistické-
ho zloãinca a sú hlboko znepokojení,
Ïe 25 rokov po konci jednej krutej éry,
totalite vlády KSâ,  sa stavajú pamät-
níky vysok˘m funkcionárom tejto
zloãineckej organizácie.

Vasiº Biºak ostáva v na‰ej histórii
ako jeden zo signatárov poz˘vacieho
listu, ktor˘ bol bezprostredn˘m pod-
netom k vojenskej invázii do vtedaj-
‰ieho âesko-Slovenska. List bol adre-
sovan˘ osobne L. I. BreÏnevovi, a ten
zariadil v‰etko ostatné. Îili sme vtedy
a pamätáme. Bol to akt vlastizrady. 

Poz˘vací list z augusta 1968 i ná-

sledné Moskovské protokoly v na‰ich
dejinách vydávajú jasné svedectvo. Kto
za komunistov trpel a kto toto utrpe-
nie spôsoboval. Îiaº, Biºak patri k t˘m
druh˘m.

Pomník Vasiºovi Biºakovi je v˘sme-
chom obetí komunistického reÏimu,
nehovoriac uÏ o t˘ch, ktorí priamo za-
hynuli 21. augusta 1968 a v nasledujú-
cich dÀoch. Uãia sa ich mená na‰i
vnuci v ‰kole? 

De mortis nil nisi bene. O m⁄t-
vych len dobre, hovorí uÏ staré latinské
príslovie. My, ako politickí väzni
a svedkovia Biºakovej éry, dodávame:
Et veritas – A PRAVDU.

Politickí väzni
Zväz protikomunistického 

odboja III. odboj

V ZRKADLE ČASU
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Podmienky z Moskvy
Zdroj: Archív Pro fratribus Koblenz

Krátka pamäť Krajnej Bystrej
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Bratislavsk˘ Veºk˘ piatok v roku 1988 bol v˘-
znamn˘m medzníkom v histórii slovenskej Kato-
líckej cirkvi v jej zápase za slobodu. Od tejto his-
torickej udalosti uÏ uplynulo 27 rokov. Bola to
predzvesÈ lep‰ích ãias v Ïivote slovenského náro-
da i Cirkvi, ktoré sme preÏívali v poslednej deká-
de 20. storoãia. Îiaº, tie lep‰ie ãasy sú uÏ za nami,
aj eufória z novembra 1989 i z januára 1993.
Dnes, v roku 2015, v Európe ãelíme neomarxis-
tickému genderizmu, ale aspoÀ si e‰te môÏeme
zaspomínaÈ.

V roku 1988 som Ïil v Ríme. Patril som medzi t˘ch, kto-
r˘m sa po‰Èastilo ÏiÈ na druhej strane Ïeleznej opony a ão sa
deje doma, sme v rámci vtedaj‰ích moÏností starostlivo
sledovali. Zdrojom verejn˘ch informácií boli najmä rádiá
Vatikán, Slobodná Európa a Hlas Ameriky. Oni boli síce na-
smerované na Slovensko, ale Hlas Ameriky sa dal chytiÈ aj
v Ríme. Pravidelné príspevky otca Antona Hlinku SDB (1926-
2011) sme dostávali, síce s oneskorením, aj papierovou po‰-
tou. Tak vlastne sme vedeli, Ïe v Bratislave sa na 25. marca
1988 chystá svieãková manifestácia za náboÏenskú slobodu.

Mnohí Slováci Ïijúci na Západe v rozliãn˘ch krajinách
sa poznali práve vìaka Rímu. Lebo tam bol (a stále je) Slo-
vensk˘ ústav sv. Cyrila a Metoda, tam Ïili viacerí slovenskí
kÀazi, tam sme mali biskupa Pavla Hnilicu SJ i Dominika
Hru‰ovského - biskupa pre Slovákov v zahraniãí, ktor˘ posie-
lal v rámci moÏností do slovenskej katolíckej diaspory
kÀazov - misionárov. Po národno-politickej stránke Slovákov
v cudzine zjednocoval Svetov˘ kongres Slovákov, ktor˘
zaloÏil ·tefan B. Roman (1921-1988) a jeden z jeho pod-
predsedov bol v tom ãase slávny slovensk˘ hokejista Marián
·Èastn˘. On pri‰iel s my‰lienkou, Ïe keì uÏ veje vietor
perestrojky z Moskvy, Ïe by sme sa mali h˘baÈ aj my, Slová-
ci. A konkrétne manifestáciami na ulici pred veºvyslanectva-
mi âSSR v cudzine. ·tefan B. Roman, Ïiaº zomrel dva dni
pred t˘mto v˘znamn˘m dÀom, 23. marca 1988.

V˘zva Mariána ·Èastného na‰la odozvu aj v Ríme, kde sa
hlavn˘m organizátorom stal Franti‰ek  KapusÀák,  vtedy ‰tu-
dent teológie na Gregorovej univerzite v Ríme. On mal z nás
najlep‰ie kontakty s domovom. Hoci b˘val v Ríme, no neve-
deli sme kde presne,  kto ho v‰ak chcel stretnúÈ a dozvedieÈ
sa, ão je nové, tak ho na‰iel  kaÏdú nedeºu o 17. 00 hod.
modliÈ sa v Bazilike Santa Maria Maggiore. Kvôli tejto jeho
informovanosti sme ho volali „Ferko veºvyslanec.“ Aj keì
neboli maily, od Antona Hlinku z Mníchova mal vÏdy tie
najãerstvej‰ie správy a tak sme sa dozvedeli o pripravovanej
svieãkovej manifestácii v Bratislave. Mal známych v‰ade, aj
priateºov v hnutí Comunione e liberazione a práve t˘ch
pozval, aby pri‰li v ten deÀ pred âesko-Slovenské veºvysla-
nectvo v Ríme. Bola to tá istá budova, v ktorej aj  dnes sídli
Veºvyslanectvo SR v Taliansku a vo Vatikáne, na ulici Via dei
Colli della Farnesina 144. 

Stanislav Ko‰ã, ìal‰í priateº, emigrant, vyrobil aj nejaké
letáky, ktoré viseli na nástenkách na viacer˘ch rímskych

univerzitách a poz˘vali ‰tudentov na túto manifestáciu. Nie-
lenÏe pri‰li, ale na príslu‰né úrady túto manifestáciu riadne
nahlásili a získali aj v‰etky potrebné povolenia. Manifestácia
bola teda povolená a legálna. Bolo o nej upovedomené aj
â-S veºvyslanectvo. Zi‰lo sa nás asi 150, presne v tom istom
ãase ako v Bratislave, teda v piatok 25. marca  1988 o 17.00
hod. Veºvyslanectvo bolo zatvorené, rolety stiahnuté a na
na‰u bezpeãnosÈ dohliadali karabinieri a policajti. „Ferko
veºvyslanec“ neskôr získal informáciu, Ïe takúto ochranu si
vyÏiadalo veºvyslanectvo. 

Po krátkom vysvetlení, preão sme sa zi‰li, sme roztiahli
transparent s poÏiadavkou náboÏenskej slobody. Celú na‰u
manifestáciu  fotografovali z okien veºvyslanectva a moÏno
tie fotky alebo iná dokumentácia niekde v nejakom archíve
aj dodnes sú. Pred kaÏd˘m desiatkom ruÏenca sme hovorili
úmysly, za ktoré sme modlitbu predná‰ali. Prítomn˘m som
po taliansky preãítal aj petíciu moravsk˘ch katolíkov za ná-
boÏenskú slobodu, ktorá vtedy beÏala najmä na Slovensku.
Keì sme sa domodlili, zaspievali sme po taliansky peknú
mariánsku pieseÀ a spolu s na‰imi priateºmi sme diskutovali
o náboÏenskej situácii na Slovensku. ZhromaÏdenie sa one-
dlho pokojne rozi‰lo. Policajti boli veºmi prekvapení spôso-
bom, ak˘m sa manifestácia uskutoãnila. Veãer uÏ svetové
agentúry publikovali informácie a zábery z diania v Bratis-
lave. Hlásil o tom aj Vatikánsky rozhlas, Hlas Ameriky i Slo-
bodná Európa. Boli sme ‰okovaní terorom, s ak˘m likvidovali
síce podstatne  väã‰iu, ale podobnú manifestáciu, aká bola
tá na‰a v Ríme.

Poãasie nebolo celkom priaznivé, aj sme zmokli, na‰Èas-
tie nie od vodn˘ch diel, ako na‰i v Bratislave, ale hrial nás
dobr˘ pocit, Ïe sme dokázali nieão urobiÈ za na‰u náboÏen-
skú i politickú slobodu. Neviem, ãi by sa o tom na‰lo nieão
v dobovej tlaãi, ale Pán Boh urãite si v‰imol, Ïe sme aj my
aspoÀ takto podporili na‰ich bratov a sestry v Bratislave.

Bratislavsk˘ Veºk˘ Piatok 25. marca 1988 vo‰iel do
na‰ich dejín ako zaãiatok konca prenasledovania Katolíckej
cirkvi. Ukázalo sa za ná‰ho Ïivota, Ïe brány pekelné ju nikdy
nepremôÏu. 

Ján Ko‰iar
Ilustraãná snímka archív

V ZRKADLE ČASU
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Bratislavský Veľký piatok v Ríme
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V dejinách slovenského národa
je 14. marec v˘nimoãn˘m dÀom.
Od ãias Márie Terézie aÏ do roku
1862 na‰i predkovia v tento deÀ
slávili sviatok sv. Cyrila a Metoda.
AÏ  v jubilejnom roku 1863  bol  so
súhlasom pápeÏa 14. marec zmene-
n˘ na 5. júl. NebyÈ iniciatívy biskupa
·tefana Moysesa a niekoºk˘ch mo-
ravsk˘ch, ãesk˘ch a chorvátskych
cirkevn˘ch hodnostárov, iste by
boli vládne  ‰truktúry v nekoneã-
nom pomykove: Ako si uctiÈ pa-
miatku vierozvestcov a vyhnúÈ sa
spomienke  na Slovensk˘ ‰tát. Bolo
to len náhodou, osudom, alebo
vôºou  Prozreteºnosti, Ïe práve 14.
marca 1939, teda v deÀ, kedy si na-
‰i predkovia pripomínali oboch so-
lúnskych bratov, bola snemom Slo-
venskej krajiny  odsúhlasená  na‰a
prvá ‰tátna samostatnosÈ? Na ‰esÈ
rokov sa 14. marec  stal sviatoãn˘m
dÀom. Posledn˘ krát sa dôstojne
oslávil v prítomnosti prezidenta, vlá-
dy, predstaviteºov verejného Ïivota
a diplomatického zboru v roku
1945, Ïiaº uÏ  za temného dunenia
sovietskych  kanónov kdesi na
v˘chode.  

Potom pri‰li na program iné
oslavy, ktoré s na‰im národom niã
spoloãné nemali. ·trnásty marec bol
vyhlásen˘ za najhnusnej‰í deÀ slo-
venskej histórie a mal byÈ navÏdy
vymazan˘ z národnej pamäti.  Ne-
bola to náhoda, Ïe po skonãení
hlavného pojednávania Národného
súdu v deÀ 8. v˘roãia vyhlásenia
slovenskej samostatnosti vystúpil
hlavn˘ Ïalobca Anton Ra‰la a Ïiadal
pre prezidenta Jozefa Tisa a neprí-
tomného ministra zahraniãia Ferdi-
nanda ëurãanského tresty  smrti
obesením, pre ministra vnútra
Alexandra Macha trest smrti zastre-
lením.  

Nebola to náhoda, Ïe  v roku

1958, práve  na 14. marec,  vtedaj‰í
minister vnútra Rudolf Barák zvolal
do Bratislavy tlaãovú konferenciu,
na ktorej predviedol objavné do-
kumenty dokazujúce zloãiny nie-
ktor˘ch príslu‰níkov Hlinkovej gar-
dy. Komunistami zreÏírovan˘ proces
mal za cieº udusiÈ na Slovensku
zvy‰ky ºudáctva, separatizmu,  od-
súdiÈ fa‰izmus,  americk˘ imperializ-
mus a aj Katolícku cirkev. Barákom
bombasticky predstavené doku-
menty na procese  akosi ch˘bali.
Nasledovali tresty väzenia aj nespra-
vodlivé popravy a plo‰né perzekúcie
„ºudákov a ich pohrobkov“, ktoré
postihli najmenej tri tisíc ºudí. Kto
by sa za takejto ºudovodemokratic-
kej slobody odváÏil verejne, ãi len
v tichosti  pripomenúÈ si 14. marec?  

O desaÈ rokov zaãalo svitaÈ na
lep‰ie ãasy. Práve 14. marca 1968
Slovenská národná rada prijala zá-
kon ã. 43/1968, podºa ktorého sa
Bratislava opäÈ stala hlavn˘m me-
stom Slovenska.  Zaãali sa naprávaÈ
krivdy napáchané bezohºadn˘m
centralizmom a rozbehol sa zápas
za obnovu národnej zvrchovanosti,
preru‰en˘ v polovici roka 1969 ná-
stupom normalizácie.  

Druh˘ polãas pokraãoval po
dvadsaÈroãnej prestávke. V prv˘ch
rokoch po novembrovom kotrmelci
bolo dokonca moÏné verejne si pri-
pomínaÈ   hviezdny deÀ slovenskej
emancipácie, 14.  marec 1939.  Ale
protivníci  dali hneì o sebe vedieÈ
a nie hocijakí. Na spomienkovom
zhromaÏdení pri príleÏitosti 52. v˘-
roãia vzniku Slovenského ‰tátu 14.
marca 1991 sa na Námestí SNP
v Bratislave  z ãista-jasna objavil ne-
pozvan˘ náv‰tevník - prezident âes-
ko-Slovenska Václav Havel. âleno-
via jeho mnohopoãetnej ochranky
hrubo  napadli poväã‰ine postar‰ích
úãastníkov zhromaÏdenia. Cieºom
tejto pripravenej provokácie bolo
vytvoriÈ pre svetové média podºa
moÏnosti  ão najzápornej‰í obraz o
slovenskom emancipaãnom hnutí. 

Odvtedy uÏ uplynulo takmer
‰tvrÈstoroãie a pamätníci marcov˘ch
udalostí spred 76 rokov  pomaly vy-
mierajú.  Súãasné generácie masíro-
vané médiami, publicistami a histo-
rikmi majú  málo odhodlania verej-
ne si pripomenúÈ 14. marec 1939.
Oficiálna ‰tátna doktrína  dôsledne
obchádza tento dátum,  hoci bez
‰iestich rokov samostatnosti sotva
by mohla vzniknúÈ aj súãasná
Slovenská republika.

Ivan Mrva
historik

ZAZNAMENALI SME
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Bez 14. marca 1939 by nebol 1. január 1993. 
Oreste Tofani, b˘val˘ taliansky poslanec a senátor

Štrnásty  marec, DEŇ radosti i žiaľu

·tandarda prezidenta SR

Ivan Mrva Foto Ladislav Lesay
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Nerád kon‰tatujem, Ïe ‰tátny prís-
pevok zo ‰tátneho rozpoãtu pre orga-
nizáciu PV ZPKO je kaÏd˘ rok men‰í
a nedostaãujúci na krytie v˘davkov.
A nie je ani vãas  vyplaten˘ a aj po
zarátaní in˘ch  príjmov organizácie sú
v˘davky vy‰‰ie ako príjmy, ão vytvára
stabilne matematickú nerovnosÈ. 

Je preto namieste kritika ‰tátu za
jeho legislatívnu neschopnosÈ finanã-
nej satisfakcie organizácii b˘val˘ch po-
litick˘ch väzÀov z obdobia socializmu
i za zmarené úsilie zo strany  PV ZPKO
rie‰iÈ danú ekonomickú disproporciu
v prospech  svedkov z doby totality
KSâ. Iniciatíva politick˘ch väzÀov ãasto
vychádza nazmar pre nezáujem ‰tátu,
ale aj národa. 

Bolo by slu‰né, aby politickí väzni
mali na svoju ãinnosÈ aspoÀ také pro-
striedky, ako iné mimovládne nezisko-
vé organizácie na Slovensku, medzi
ktoré patrí aj PV ZPKO.  

Keì ani obce a mestá nedokáÏu

zo svojich rozpoãtov a in˘m spôsobom
pomôcÈ politick˘m väzÀom, ktorí
b˘vajú na ich teritóriu, svedãí to o cha-
raktere slovenského národa. 

V obciach a mestách nie je aÏ tak
veºa b˘val˘ch politick˘ch väzÀov  ko-
munizmu, aby sa im aj jednotlivo
nedala poskytnúÈ finanãná podpora.
Na mestsk˘ch a obecn˘ch úradoch
existujú tlaãivá pre ÏiadosÈ o dotáciu
z rozpoãtu mesta alebo obce podºa
v‰eobecne záväzného nariadenia
(VZN), na ktor˘ch je aj kolónka pre
osvetu, v˘chovu, vzdelávanie alebo
poskytovanie sociálnej pomoci ãi na
humanitárnu ãinnosÈ, ako aj poskyto-
vanie zdravotníckej pomoci a podob-
ne. Schvaºujú to poslanci obecn˘ch
alebo mestsk˘ch  zastupiteºstiev.

Myslím si, Ïe o túto formu podpo-
ry by  mohla poÏiadaÈ ktorákoºvek re-
gionálna poboãka alebo organizácia
PV ZPKO. Za pokus to stojí. AspoÀ by
sa ukázalo, ako si samosprávy miest

a obcí, kde Ïijú b˘valí politickí väzni
komunizmu, váÏia svojich spoluob-
ãanov. A nedá sa spoliehaÈ na to, Ïe
zamestnanci alebo funkcionári v sa-
mospráve miest a obcí sami prídu s ini-
ciatívou podporiÈ Ïijúcich ãlenov 
organizácie politick˘ch väzÀov na Slo-
vensku. Nie sú takto orientovaní ani
starostovia obcí a primátori miest.
Roztrie‰tenosÈ jednej pôvodnej organi-
zácie b˘val˘ch politick˘ch väzÀov
komunistického reÏimu  na Slovensku
na dve proti sebe stojace frakcie túto
skutoãnosÈ e‰te znásobuje. 

Do VZN miest a obcí môÏe kaÏd˘
obãan Slovenska daÈ svoj návrh, pod-
net,  ak sa neprieãi legislatíve ‰tátu
a je v súlade s potrebami  Ïivota obce
alebo mesta. Na Slovensku jestvujú
regionálni funkcionári, ktorí podporujú
ãinnosÈ na‰ich ãlenov a organizácie,
ale je ich Ïalostne málo. No netreba
iba ãakaÈ, Ïe sa to samé od seba
zmení. Mikulá‰ Tóth

ČITATEĽSKÉ FÓRUM/ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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� Za úãastí podpredsedu KPVS
Petra Sandtnera, podpredsedu re-
gionálnej organizácie KPVS Stani-
slava Páteka, podpredsedu PV
ZPKO Antona Malackého a ãlena
Predsedníctva PV ZPKO Ing. Jána
Liteckého ·vedu sa 13. februára
2015 uskutoãnilo rokovanie medzi
predstaviteºmi KPVS a PV ZPKO.
Rokovanie bolo zvolané na pod-
net  KPVS. 

1. Delegáti KPVS tlmoãili názory
ich organizácie potvrdené snemom
KPVS  9. januára 2015 a radou pred-
sedov regionálnych poboãiek, Ïe
nechcú zlúãenie v‰etk˘ch organizácií
politicky prenasledovan˘ch osôb na
Slovensku, ale v dlhodobej perspek-
tíve iba PV ZPKO a KPVS.  Pôvodné
snahy o zjednotenie v‰etk˘ch orga-
nizácií  vy‰li  z ÚPN, mal to byÈ politic-
k˘ príspevok k centrálnym oslavám
DÀa boja za slobodu a demokraciu –
17. novembra.

2. Delegáti PV ZPKO akceptovali
toto stanovisko, no vyjadrili sa, Ïe
definitívne stanovisko k tomuto pro-
blému zaujmú aÏ po celoslovenskom
sneme PV ZPKO, ktor˘ sa uskutoãní
17. júna 2015 v Îiline. 

3. Zástupcovia oboch orga-
nizácií sa dohodli na t˘chto
základn˘ch v˘chodzích bodoch
spolupráce:

✔ nezvy‰ovaÈ konflikty medzi or-
ganizáciami, neosoãovaÈ sa navzájom
ani vo vlastn˘ch periodikách, ani v sta-
noviskách pre verejnosÈ;

✔hºadaÈ moÏnosti spolupráce a

v prvom rade by sa o to mali usilovaÈ
zástupcovia vedení oboch organizácií.

4. âlenovia vedení oboch organi-
zácií si vyjasnili základné hodnotové
ukotvenie vychádzajúce z toho, za ão
boli politickí väzni hlavne prenasledo-
vaní (viera, vlastenectvo, demokratické
presvedãenie) a kon‰tatovali, Ïe v tom
panuje medzi nimi úplná zhoda. âiÏe
konflikty vznikajú skôr z osobn˘ch ani-
mozít na regionálnej úrovni.

5. Pokiaº budú v ÚPN prebiehaÈ
rokovania o legislatívnych a politic-
k˘ch záleÏitostiach, ktoré sú zaujíma-
vé pre obidve organizácie, budú sa
navzájom informovaÈ, resp. vybavovaÈ
pozvanie aj pre oprávnen˘ch delegá-
tov druhej strany.

6. ëal‰ie rokovanie o spoloãn˘ch
otázkach (pozri bod ã.3) bude pribliÏ-
ne o mesiac. 

AKTIVITY PREDSEDNÍCTA PV ZPKO

Pomôžme zmenám
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Po tragick˘ch udalostiach v ParíÏi, kde
islamskí prisÈahovalci vystrieºali jednu re-
dakciu, neza‰kodí sa pozrieÈ aj na francúz-
sku literárnu scénu. Najmä, keì samotn˘
akt teroru sa prakticky zamietol pod kobe-
rec a celosvetovo sa rozmazávali iba
primitívne karikatúry ºaviãiarskeho ãasopisu.

Ako keby ten hlavn˘ v˘sledok, ktor˘ stál za reã, bola rekla-
ma a následné vylep‰enie bankového konta vydavateºov
z mimoriadneho predaja tohto ‰kandál-
neho plátku. Masaker samotn˘ zostal
v pozadí, skoro len ako vydaren˘ reklam-
n˘ Èah, ktorého detaily sa konkurencii
neprezrádzajú. 

Îe ozajstní spisovatelia nikdy nekráãa-
li s davom,  najmä nie vtedy, keì im dajú
do rúk vopred pripravené propagandistic-
ké lístky, si môÏeme  ukázaÈ na príklade
Richarda Milleta (roãník 1953). Do roku
2012 bol súãasÈou francúzskeho literár-
neho milieu, vychádzali mu bez problé-
mov romány ãi eseje v hlavn˘ch literár-
nych ãasopisoch. E‰te v roku 1994 dostal
za eseje cenu Académie francaise. No keì
sa vzoprel nanucovanej ideológii multikul-
turalizmu a svoj  postoj vyjadril v „Chvá-
lospeve na Breivika“ s úmyselne provo-
kaãn˘m názvom, vyvolal medzinárodn˘
‰kandál. Hoci Breivikov ãin prirodzene
odsúdil, no dovolil si pouvaÏovaÈ nad jeho príãinami. A to
neokominterna nezná‰a  a neodpú‰Èa. 

Jeho hlavné texty na túto tému, vrátane spomenutej
„eklogy“ , dalo dokopy nemecké konzervatívne vydava-
teºstvo Antaios a vydalo v roku 2013 pod názvom „Strate-
né stráÏne stanovi‰tia“. Tieto hutne napísané literárne
eseje s mimoriadne smutn˘m politick˘m podtónom je ve-
ºmi ÈaÏké predstaviÈ nejak˘m opisom. Preto uvediem iba
niekoºko ukáÏok. Nie je to veselé ãítanie, ale mali by sme
sa k tomu donútiÈ. Aby sme aj my lep‰ie vedeli ãeliÈ
nebezpeãenstvám multikulturalizmu a snahám o totálny
rozvrat Slovenska, aby aj u nás onedlho nehoreli celé
mestské ‰tvrte. PretoÏe aj u nás sa nájdu ºaviãiarski hlu-
páci, ktor˘m to ch˘ba a ktor˘ch sú dokonca plné médiá.
Ako nedávna  masívna kampaÀ proti  referendu. 

Leitmotívom  knihy je situácia ozajstnej literatúry v mi-
moriadne politicky kontaminovanom období. „Medzi No-
belov˘mi cenami za literatúru pre Grassa (1999) a Le Clé-
zia (2008) sa v priebehu desaÈroãia odohráva úpadok kul-
túry, ba jedného sveta: prechod od modusu spytovania
sa, kritiky, spomínania, k manichejskému zjednodu‰ovaniu
politicky korektného – teda k nemoÏnosti akejkoºvek

kritiky a k politike nekoneãného pokánia (postnacistické-
ho, postkoloniálneho, postkresÈanského, postliterárneho,
posteurópskeho ...).“ Pár spisovateºov, ktorí sa e‰te ne-
poddali dobe, oznaãuje za „... partizánov pravdy vo svete,
v ktorom hodnoty a presvedãenia, ku ktor˘m boli vycho-
vaní, sa oznaãili za zbytoãné a boli znehodnotené, ãi obrá-
tené vo svoj protiklad.“ „Súãasná spoloãnosÈ spoãíva na
v‰eobecnej platnosti jednej lÏi – totiÏ, Ïe ãlovek je dobr˘
a môÏe byÈ dokonal˘, ale len keì sa oslobodí od svojho
etnika, národa, od katolicizmu, bielej rasy, európskej tra-
dície ãi kompletne od celého Západu.“ „Sociálno-demo-
kratická fikcia, konzumno spoloãensk˘ trh otrokov, na‰ty-

lizovan˘ch podºa poslednej etnicko-etickej
módy.“ „V dne‰n˘ch dÀoch sa hlúposÈ
stra‰ne rozmohla, kvantitatívne a kvalita-
tívne: uÏ sa aj uzákonila.“

„Marxizácia“ Európy je síce neforem-
né slovo, ale marxizmus je uÏ dávnej‰ie
kultúrne riaden˘ kapitalizmom. Aj tzv.
kultúra, symbolicky ºavicová, ideologicky
dominantná a napriek tomu úplne bezv˘-
znamná.“ „To ão sa dnes oznaãuje ako
literatúra a v ‰ir‰om zmysle ako kultúra, je
len hedonistická tvár nihilizmu, ktorého
teroristická páka je antirasizmus.“ „Sú-
ãasn˘ antirasizmus nie je niã iné ako hys-
terické a chladnokrvné vyjadrenie nená-
visti voãi inému.“ „Francúzsko je jediná
krajina v Európe, kde sa presadil komu-
nistick˘ teror, a to vo forme antirasizmu.“
„âím ìalej t˘m viac vidieÈ „halalizáciu“
literatúry a noví pokryteckí svätu‰kári trú-

bia hlasné halali proti spisovateºom, ktorí sa snaÏia pripo-
menúÈ, Ïe európska pravda je kresÈanská.“ „Máme tu
politickú korektnosÈ americkej v˘roby, ktorá je to najne-
bezpeãnej‰ie od ãias totalít 20. storoãia – absolútne zvrá-
tenie európskych hodnôt.“ „PovedaÈ pravdu je povstalec-
k˘ ãin: nebol by som spisovateºom, keby som klamal alebo
mlãal.“ „Máj 1968 je v‰eobecne uznávaná skratka pre du-
chovnú a kultúrnu katastrofu, ktorá v antirasizme má svo-
je teologicko-neurotické vyvrcholenie.“ Na záver pripomí-
na, Ïe „písaÈ (literatúru) znamená vidieÈ, poãúvaÈ, d˘chaÈ,
pomenovávaÈ, svedãiÈ, preniknúÈ ku skutoãnému a v‰eo-
becné pozdvihnúÈ v pôvodnosti ‰t˘lu. Ale keì to uÏ
zabudla a podriadila sa krasoreãi propagandy, skonãí lite-
ratúra v románe a román skonãí pod perami t˘ch, ktorí
svoju prostitúciu budú vydávaÈ ako demokratickú porno-
grafiu.“ No keì sa uÏ nikto nenájde, kto by preloÏil túto
knihu, potom si treba aspoÀ preãítaÈ Dostojevského
román „Diablom posadnutí“, z ktorého Millet na konci
svojich úvah cituje. Ten svojim prorock˘m vizionárstvom
akoby hrubou ceruzkou dopredu podãiarkol v‰etko, ão
napísal francúzsky spisovateº o 140(!) rokov neskôr.

Ján Liteck˘ ·veda

RECENZIA
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Knižný kútiKK
Stratené strážne stanovištiaRichard Millet
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V ãlánku Cesta
k zvrchovanosti, ktor˘
akademick˘ maliar
a predseda ZdruÏení
slovenskej inteligencie
Viliam Hornáãek zverej-
nil pred tromi rokmi,

moÏno uÏ ako súãasÈ dlh‰ie pripravo-
van˘ch a oãakávan˘ch dokumentár-
nych kniÏn˘ch spomienok, uvádza
závaÏné okolnosti a pozadie vzniku
Spoloãnosti slovenskej inteligencie
KORENE. Pamätn˘m dátumom je 30.
marec 1990, keì pri zdanlivo banálnej
ceste do práce sa ho manÏelka v elekt-
riãke sp˘tala: „Nejdeme sa pozrieÈ
pred SNR“? Jej otázka bola reakciou
na medializovanú  diskusiu, v ktorej
spoãiatku ãeskí poslanci Federálneho
zhromaÏdenia v Prahe, nechceli uÏ ani
symbolicky priznaÈ v názve ‰tátu plnú
rovnoprávnosÈ Slovákom a Slovensku!
V˘sledkom pomlãkovej vojny bolo, Ïe
v kodifikovanom názve âesko-Sloven-
sko sme mohli veºké S a spojovník
pouÏívaÈ iba na Slovensku, nie v‰ak
v medzinárodnom styku! 

Kategorick˘ akt nerovnoprávnosti
rozhorãil, pobúril, ale aj prebudil tak-
mer cel˘ slovensk˘ národ. A ten
demon‰trujúc svoju oprávnenú nespo-
kojnosÈ, ale aj vôºu po okamÏitej
náprave, zaãal sa zhromaÏìovaÈ a pro-
testovaÈ pred starou budovou svojich
politick˘ch zástupcov, ktorí e‰te
oprávnene pouÏívali historick˘ ‰túrov-
sko-hurbanovsk˘ názov Slovenská
národná rada - SNR. 

Hornáãek priznáva, Ïe práve tam,
na plnom námestí, pred budovou SNR
v Bratislave „ako nespokojn˘ príslu‰ník
nerovnoprávneho národa“ zaãal svoju
verejnú ãinnosÈ: „A práve tu – doslova
na námestí – vznikli aj KORENE. S pria-
teºmi, ktor˘ch som tam stretol a po-
zval ich do svojho ateliéru, sme si
povedali – staãilo!“

Na pozadí doby sa premietali
úvahy a horúãkovité diskusie rodiacej
sa ìal‰ej nádejnej slovenskej jari. UÏ
nestaãili stereotypne sa oz˘vajúce
centralistické sºuby z PraÏského hradu
a parlamentu od nenaplnen˘ch dohôd
z Clevelendu, Pittsburgu, Ko‰íc a ìal-

‰ích. Slovákov obviÀujúci ãlánok S. âe-
chovej „Za ão sa nám Slovákom
prichodí hanbiÈ...“ motivovalo Hornáã-
ka k prvému verejnému vystúpeniu.
Pod Hviezdoslavovou sochou oslovil
zaplnené námestie  básÀou, radikál-
nou a nezmieriteºnou odpoveìou:
„Staãilo uÏ ohováraní a poniÏovaní!
DosÈ bolo sluhovstva cudzím zá-
ujmom! Sme tu a hlásime sa k slobod-
nému Ïivotu ako rovnoprávny národ!“ 

Vzápätí pokraãovali ìal‰ie zhro-
maÏdenia. Spoãiatku ich organizovala
·túrova spoloãnosÈ vedená odhodlan˘-
mi mladíkmi, ale od mája 1990  ini-
ciatívu aj réÏiu zhromaÏdení prebrali
„korenári“ spolu s matiãiarmi...

V horúãkovito prebiehajúcich dra-
matick˘ch dÀoch, keì sa zásadne roz-
hodovalo  nielen o budúcich osudoch
jednotlivcov, národov, ‰tátov a celej
strednej a v˘chodnej Európy bolo
treba chrániÈ a obhájiÈ si základné ná-
rodné, sociálne, kultúrne, politické,
ekonomické a ‰tátoprávne poÏiadavky.
Ohrozená bola slovenãina ako ‰tátny
jazyk, katastrofálny dopad mali cent-
ralistické rozhodnutia o okamÏitom

zastavení zbrojárskej v˘roby. Ne-
zamestnanosÈ na Slovensku okamÏite
vyskoãila na desaÈ percent. Na pôde
formujúcej sa spoloãnosti KoreÀov  uÏ
nemohol  obstáÈ  „zamrznut˘“ pro-
gram iba rekon‰trukcie normalizaãnej
federácie.  Program VPN pod názvom
·anca pre Slovensko oãividne zaostá-
val za pohybom európskych eman-
cipujúcich sa národov. Slovensk˘
alternatívny a principiálny program na
pôde KoreÀov vznikal za pochodu, pri-
ãom nebol jedin˘. Korene postupne
iniciovali, presadzovali a spoluorgani-
zovali Celonárodné zhromaÏdenia,
dennodenné siahodlhé diskusie a po-
lemiky, poãetné vyhlásenia k aktuál-
nym problémom. Semináre, konferen-
cie, vydávanie kníh. Roz‰íril sa koncept
pluralitnej spolupráce inteligencie na
Slovakia plus. ·pecificky sa „obnovila“
SNR ako poradn˘ orgán, uskutoãÀova-
li sa stretnutia na Devíne, v Múzeu
SNR na Myjave. KaÏdoroãne okolo
pamätného 19. septembra sa v Múzeu
SNR na Myjave  odovzdávali do archí-
vu v‰etky závaÏné dokumenty.  Aby
poslúÏili minimálne historikom a publi-
cistom, ktorí oãividne v poznávaní zá-
vaÏnej úlohy ZdruÏenia slovenskej
inteligencie v novodobej histórii SR
veºmi zaostávajú. Z ojedinel˘ch v˘ni-
miek pripomeniem iba reflexnú ‰túdiu
Vincenta ·abíka publikovanú v knihe:
Národná kultúra ako rezonanãn˘
priestor vydanú v tomto roku. Jedená-
steho septembra 1991 na pôde
KoreÀov vznikla iniciatíva Za zvrchova-
né Slovensko. Definitívne nasmerovala
slovenskú spoloãnosÈ na cestu obno-
venia ‰tátnej samostatnosti a su-
verenity, ktorá po prijatí Deklarácie
SNR o zvrchovanosti SR a Ústavy SR
vyústila do vyhlásenia Slovenskej re-
publiky 1. 1. 1993. 

V˘poãet osobností, ktoré boli pri
tom, je rozsiahly. Ale najÈaÏ‰ia, nepre-
trÏitá práca, na modernom formovaní
národa a demokratického ‰tátu, pri
ktorej inteligencia a v‰etky generácie
nemohli zaháºaÈ, sa iba zaãala. Niã
sme nedostali zadarmo!

Viliam Jablonick˘

KULTÚRA
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Slovenské KORENE majú 25 rokov

Viliam Hornáãek
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Dokonãenie z 1. strany
Rodina bola rímskokatolíckeho

vyznania, takÏe ná‰ Ïivot plynul podºa
Desatora a cirkevného kalendára.
Pravidelne sme chodili na bohosluÏby
do Hornej Poruby, vzdialenej tri ãi ‰tyri
kilometre. Îivot sme mali pokojn˘, na
dedine bolo veselo. VÏdy v sobotu
a v nedeºu sa spievalo a tá veselosÈ
bola ãíra. AÏ do roku 1952.

âo sa vtedy stalo?
V noci som sa zobudila a dom bol

pln˘  muÏov. V civile, aj v uniformách.
Zi‰la som z postele a s kaÏd˘m z nás,
aj keì bol mal˘, niektor˘ z t˘ch muÏov
i‰iel. Vtedy som uÏ mala 14 rokov.
Nejak˘ pán na‰iel v dome fotografie
a p˘tal sa ma, ãi toho alebo onoho
poznám. Bola som rozospatá, vystra-
‰ená a v pomykove. Keì sa to v‰etko
utí‰ilo, ráno traja z rodiny ch˘bali:
otec, brat a sestra. 

TakÏe ich zaistili. Kedy to bolo?
Stalo sa to 30. marca 1952. Ja

som to povaÏovala za omyl. âakala
som,  Ïe niekto príde, ospravedlní sa
a povie, Ïe sa stala chyba. V tom ãase
som konãila základnú ‰kolu a dávala
som si prihlá‰ku na strednú ‰kolu, ale
triedna uãiteºka mi povedala, Ïe  dcéra
vlastizradcu nemôÏe ísÈ ‰tudovaÈ na
pedagogickú ‰kolu. Vtedy som pocho-
pila, Ïe je to váÏne. Vo v˘klade jedné-
ho obchodu boli vyloÏené uniformy
a celé zaopatrenie urãené pre baníc-
kych uãÀov, ktoré by poãas trvania
uãÀovskej doby dostali  zadarmo. Tak
som presviedãala mamu, aby ma dala
za uãnicu do Ostravsk˘ch baní. Dostala
som sa v‰ak na strojársku prie-
myslovku do RuÏomberka.

Ako ten deÀ preÏívala mamka
a ostatná rodina?

V‰etci sme boli nesmierne zmäte-
ní. Mama zostala ticho. Nevedelo sa,
ão bude. Nikto niã nehovoril, akoby sa
v‰etci báli na túto tému ão i len
pomyslieÈ. KaÏd˘ bol v oãakávaní, ão
bude ìalej. Potom, v júli, bol súd,
verejn˘ ‰tátny súd v ZËS Dubnica. V‰e-
mocná a v‰evediaca strana a vláda
v tejto kauze postavila sedem  obvine-
n˘ch ºudí a za povzbudzovania a po-
tlesku zhromaÏdenej pracujúcej triedy

nadelila ‰tedré tresty - od trestu smrti
pre  Gregora, ako hlavného vinníka,
doÏivotie pre  Nemlahu a ostatn˘m od
osem do jedného roka. V odvolacom
konaní bol Gregorovi zmenen˘ trest
smrti na doÏivotie a Nemlahovi na
sedemnásÈ rokov. Sestra ªudmila sa
z vy‰etrovacej väzby  vrátila asi o dva
t˘Ïdne. Nemala e‰te 18 rokov a otec
povedal, Ïe ak aj by nieão spravila, on
je za jej konanie zodpovedn˘ a nemajú
ju tam ão drÏaÈ. Brat sa vrátil po roku,
po v˘kone trestu v Jáchymove. A otec
dostal ‰tyri roky. Nejak˘ ãas bol v Ilave,
ale väã‰inou vo Valdiciach, kde som
bola za ním dvakrát na náv‰teve s ma-
mou i s bratom. Po dva a pol roku sa
otec vrátil s dosÈ podlomen˘m zdra-
vím. O pobyte ná‰ho otca vo väzení
neviem niã. Nikdy som ho o Àom
nepoãula rozprávaÈ. Nesmel, lebo nad
ním bdelo v‰evidiace a v‰evediace oko
pracujúcich – STRANA. 

âo rozprávala sestra, keì sa
vrátila?

Po zaistení ich odviezli do Îiliny.
âo ona mohla vedieÈ o tom, Ïe nejak˘
ãlovek, ão sa vrátil z Nemecka, spal
u nás pár dní? Vraj odniesla nejak˘ od-
kaz manÏelke pána Gregora. Neviem
v‰ak, o ão i‰lo. Nevedela to ani sestra.
Hovorila, Ïe v Îiline na Àu mladí
dozorcovia zazerali, vy‰kierali sa, veì
bola mladá, pekná, ale neubliÏovali jej.

IbaÏe potom e‰te dlho bola sledovaná. 
Rodina sa do problémov

dostala kvôli pánovi Gregorovi.
Kto to bol?

Pôvodne bol z Podhradia, v Ilave
mal mal˘  obchodík, na ktor˘ sa e‰te
tro‰ku pamätám. Na  neho sa
pamätám presne, ako vyzeral. Ilegálne
odi‰iel do Nemecka a vrátil sa vraj pre-
to, aby si odviedol so sebou rodinu,
manÏelku a dve deti. O t˘chto veciach
by skôr vedel hovoriÈ pán Nemlaha,
zakladajúci ãlen na‰ej organizácie a jej
dlhoroãn˘ predseda, ktor˘ bol tieÏ
súden˘ v tejto kauze.  Jeho príbeh je
opísan˘ v knihe Rudolfa Dobiá‰a,
Triedni nepriatelia II. 

Za ão otca odsúdili?
Za to, Ïe  Gregor u nás tri noci

spal a u nás ho aj zaistili. Na súde  Gre-
gora obvinili dokonca z prípravy tretej
svetovej vojny a in˘ch nezmyslov.   

Gregora ste poznali?
Áno, veì pochádzal z na‰ej dedi-

ny, kde sa v‰etci navzájom poznajú
a bol birmovn˘m otcom môjmu
bratovi. 

Preão u vás nocoval, keì mal
v Ilave rodinu?

Urãite sa bál, aby neohrozil rodinu
a nenarobil nepríjemnosti manÏelke
a deÈom. U nich by ho iste hºadali
najskôr. 

âo hovoril otec, keì sa vrátil
z väzenia?

Niã.
Ako sa správal?
Zo sebavedomého sedliaka ostal

úplne utiahnut˘, zlomen˘ ãlovek. Bol
nesmierne zdeptan˘, ponoren˘ do
seba. Lebo to, ão by bol chcel pove-
daÈ, nemohol.

âo robil po návrate z väzenia?
Pokiaº mu to zdravie dovolilo,

pokraãoval v poºnohospodárskych prá-
cach na svojom majetku a v‰emoÏne
sa staral o obÏivu rodiny a hlavne
o „pracujúcich“, ktorí nemali nikdy
dosÈ a povinné dodávky (kontingenty)
sa stále zvy‰ovali.

Vám nezobrali majetok do
druÏstva?

SúãasÈou   otcovho   trestu   bolo
aj prepadnutie polovice majetku

NÁŠ ROZHOVOR
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Zo sebavedomého muža urobili trosku

Rodibnná fotografia z prvého
sv. prijímania Hedvigy. Foto archív
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v prospech ‰tátu. PracovaÈ sa na Àom
v‰ak muselo aj naìalej, aj na tom zo‰-
tátnenom.  Keì sa po jednoroãnom
väzení brat Franti‰ek vrátil, v‰etci, ão
sme ostali doma, usilovali sme sa ma-
jetok naìalej  udrÏaÈ funkãn˘ (aj ten
zo‰tátnen˘, veì kto by z neho
odovzdával kontingenty). SnaÏili sme
sa plniÈ aj povinné dodávky. Keì sme
ich nevládali  plniÈ, brata súdili a bola
z toho pokuta, alebo väzenie. Nám sa
v t˘chto podmienkach celkom roz-
padlo hospodárstvo. Zobratie pôdy do
druÏstva bolo pre nás skôr vykúpením.
V susednej dedine uÏ bolo dlh‰iu dobu
druÏstvo, tak na‰u obec k nemu pri-
pojili.

Otec vstúpil do druÏ-
stva?

Nie, najskôr robil na
svojom a neskôr uÏ nevládal.
Nikdy nebol zamestnan˘
inak,  ako hrd˘ a sebavedo-
m˘ roºník. Zomrel v roku
1970, skôr, neÏ v dedine
zaloÏili JRD v roku 1973.

A priemyslovku ste
skonãili?

Nie, hoci sa mi tam veºmi
páãilo, po dvoch rokoch som
sa vrátila domov. Nebolo pe-
Àazí, mama sa doma trápila,
bola nesmierne zodratá a str-
haná, e‰te sme boli tri na
matku odkázané deti. V roku
1954 som sa teda vrátila a zamestnala
som sa v Komunálnych sluÏbách.  Diaº-
kovo som vy‰tudovala ekonomickú
‰kolu. Keì som sa  vydala, chodili sme
domov pomáhaÈ, aÏ do zaloÏenia JRD. 

V roku 1989 ste sa hneì zaãali
angaÏovaÈ v spoloãnosti politic-
k˘ch väzÀov. Preão?

Videla som, aká krivda sa robila.
Bola to krivda a veºká. Najhor‰ie na
tom bolo, Ïe aj ºudia akosi zdivoãeli.
A nielen priamo postihnutí reÏimom.
Napríklad, mali sme odstavãatá, kravy,
kone, pri‰li a zo v‰etkého polovicu
zobrali. Vraj je ‰tátna.

Kto to zobral?
Straníci. Asi mali povolenie, keì

brali ãasÈ ná‰ho majetku, ale konfi‰kát
si uÏ nechali doma, pre seba (neviem,
ãi ‰tátu nieão platili). Zobrali odstavãa-
tá, veºkého b˘ka, ktorého sme chovali
na kontingent. Potom sme sa  s odstu-

pom ãasu dozvedeli, Ïe tí, ão nám ho
zobrali, si ním splnili povinné dodávky
- kontingent. Pamätám si, Ïe keì sme
nemali toºko zemiakov, koºko pred-
pisovali povinné dodávky, tak ich otec
i‰iel  kúpiÈ do predajne, zaplatil pre-
dajnú cenu, v tom ãase 70 – 80  korún
za metrák, s dokladom sa preukázal
vo v˘kupe,  kde mu vyplatili po 17 ko-
rún za metrák. I‰lo iba o administratív-
ny prevod, ale  strata bola na na‰ej
strane. 

TakÏe takéto násilie konali na
ºuìoch.

Veºké násilie. Keì vo Veºkom Ko-
‰eckom Podhradí zakladali druÏstvo,

gazdovia aj niekoºko dní a nocí b˘vali
zavretí  na ONV, aÏ k˘m nepodpísali
vstup do druÏstva. Tam ich drÏali,
presviedãali, zastra‰ovali. Aj poãas
súdneho konania miestnosÈ zaplnila
luza,  ktorá vykrikovala: „pove‰aÈ ich,
bez súdu“. Nahnali tam ºudí zo zé-
teesky (ZËS), veì tam robilo okolo de-
saÈtisíc zamestnancov. Boli nacviãení.
A davová psychóza fungovala. Bola
tam mama a sestra Terézia. AÏ neskôr
som sa od sestry dozvedela, ão tam tí
ºudia robili. A asi práve  to bolo to
najhor‰ie -  verejné pranierovanie. To si
ãlovek ani nevie predstaviÈ, Ïe niekto
bude na neho kriãaÈ: „Ve‰aÈ ich“. 

âo ste si sºubovali od nového
reÏimu? 

Myslela som si, Ïe politickí väzni sa
lep‰ie chytia slobody, príleÏitosti.  Îe
nedovolia, aby hneì kaÏd˘ odpú‰Èal.
Spravodlivé predsa je, Ïe keì  niekto

nejak˘m spôsobom inému  ublíÏi, mal
by to nahradiÈ, zmierniÈ krivdu. Veì
nám, politick˘m väzÀom, sa doteraz
nikto ani len neospravedlnil. V za-
ãiatkoch sa stala chyba a iniciatívy sa
chytili tí, ão tam boli pred zamatovou
revolúciou. Paradoxom je, Ïe re-
habilitácie politick˘ch väzÀov vy-
konávali sudcovia, ktorí ich predt˘m
odsúdili, mnohokrát na dlhoroãné
tresty.  

Va‰a poboãka pravidelne
organizuje pietne spomienky pri
pamätn˘ch tabuliach na múre
ilavskej väznice a v Zliechove. Je
záujem o tieto aktivity?

V Zliechove je pamätná
tabuºa venovaná obãanom,
ktorí  poãas Katolíckej akcie
v roku 1949  bránili kÀaza,
pretoÏe pri homílii v nedeºu
preãítal pastiersky list bisku-
pov, ktor˘ ‰tátne orgány za-
kázali. Hoci si obãania na túto
udalosÈ e‰te Ïivo pamätajú,
spomienky sa zúãastÀujú
väã‰inou  rodinní príslu‰níci
postihnut˘ch rodín.  Ale ani
v Ilave,  kde sú na múre
ilavskej väznice umiestnené tri
pamätné tabule, to nie je
oveºa lep‰ie. Obãania sa
o minulosÈ nezaujímajú,
alebo lep‰ie povedané, je im
ºahostajná.  

Aké je va‰e posolstvo budúcim
generáciám?

Nebude dobre, pokiaº sa nebu-
deme prid⁄ÏaÈ Desatora. NemôÏe byÈ
lep‰ie, pokiaº sa men‰ina aj za cenu
podvodov obohacuje, zatiaº, ão mnohí
majú problém  uÏiviÈ vlastnú rodinu,
hoci otroãia za mizernú odmenu.
Myslím, Ïe nás manipuluje niekto
z pozadia, kto má záujem na degene-
rácii a destabilizácii ºudstva, aby ho
bolo moÏné ovládnuÈ  a my poslúcha-
me ako ovce, vedení nami zvolen˘mi
predstaviteºmi. Po roku l993 som sa
niekoºkokrát  zúãastnila podporn˘ch
alebo protestn˘ch zhromaÏdení pred
NR SR, no so znechutením som zistila,
Ïe sa zi‰lo 200-300 obãanov a e‰te aj
tí sa medzi sebou hádali. Takto sa
skutoãnej slobody a dôstojného Ïivota
nedoÏijeme. Preto to Desatoro.    

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Hedviga Slivková s pravnúãikmi, vnuãkou Mirkou (vpra-
vo), dcérou Beátou (vºavo) a jej manÏelom Miroslavom

Foto archív rodiny
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Otec bol funkcionárom HSªS a po
prevrate v roku 1945 bol neustálym
terãom pre orgány ºudovej moci. B˘vali
sme v Orechovom pri Trenãíne  blízko
Ïelezniãného mosta a pred jeho vyho-
dením ustupujúcimi Nemcami sme sa
museli s rodiãmi odtiaº odsÈahovaÈ.
Odi‰li sme do  Hornej Súãe, kde sme
preÏili koniec fronty. Z Hornej Súãe
odvliekli partizáni otca a zaradili ho
medzi zajatcov z frontu. Mal ‰Èastie, Ïe
v kolóne medzi zajatcami ho spoznali
a vyÏiadali si ho, uÏ v tom ãase ustano-
vení funkcionári revoluãn˘ch v˘borov
v Kostolnej pri Trenãíne.  Dostal sa do
väzenia, kde ho po roku oslobodil
ªudov˘ súd, pretoÏe  svedkovia uviedli,
Ïe za Slovenského ‰tátu pomáhal
ºudom. Napriek tomu sa  otec nedoká-
zal zamestnaÈ. 

Boli sme ‰tyria synovia a bez po-
moci dobr˘ch ºudí by sme neboli preÏi-
li. Patril medzi nich aj pán Stiglitz-Slá-
vik, vedúci Herbárie v Trenãíne, ktor˘
bol Ïidovskej národnosti. Neskôr sa
otec zamestnal vo vzdialenom Parkane
(teraj‰ie ·túrovo) a po nejakom ãase aj
v trenãianskych Pozemn˘ch stavbách.
Bol v‰ak ustaviãne pod dozorom ·tB,
ktorá ho Ïiadala podávaÈ správy
o funkcionároch. Otec kaÏdého z nich
nav‰tívil a upozornil, Ïe je sledovan˘.
KeìÏe Ïiadne informácie nepodával,
v budove ·tB v Trenãíne na Sihoti ho
so zaviazan˘mi oãami bili a muãili.
Musel sa s nimi stretávaÈ pri  Váhu
a dokonca ho vyváÏali ìaleko od Tren-
ãína, kde ho po zbití nechali napospas.

V roku 1951 som sa náhodou
dostal  ‰tudovaÈ do Brna na vy‰‰iu
stavebnú priemyslovku. O situácii do-
ma som nevedel, lebo matka  mi o nej
nechcela hovoriÈ.  Veºmi trpela a Ïila
v neustálom strachu. V apríli 1955, bol
to Veºk˘ t˘ÏdeÀ pred Veºkou nocou,
som pri‰iel domov na prázdniny. Otca
som uÏ doma nena‰iel, bol zavret˘ na
·tB. KeìÏe otec vedel, Ïe prídem,
poÏiadal e‰tebákov, Ïe by ma chcel
e‰te vidieÈ. Pri‰li po mÀa, matke po-
vedali, Ïe ma privezú späÈ, ão sa sa-
mozrejme  nestalo. Na ·tB ma priviedli
do miestnosti, kde v jednom rohu stál
otec, mÀa postavili do náprotivného

rohu a v zostávajúcich  dvoch boli prí-
slu‰níci ·tB. Nedovolili nám  ani objaÈ
sa. A to som vtedy e‰te nevedel, Ïe
mám pred sebou otca s poláman˘mi
rebrami, ão mu spôsobili v ten deÀ,
keì ho zavreli. Zaistili ho na pracovisku
Pozemn˘ch stavieb v Trenãíne, kde
pracoval na stavbe ako skladov˘ evi-
dent. Tam sa  zaãala otcova kríÏová
cesta konãiaca smrÈou vo väzení. 

V roku 1955 som bol v maturit-
nom roãníku a oãakával som, Ïe ma
k maturite nepustia.  Informoval som
o tom  triedneho uãiteºa, ale on ma
upokojil, aby som sa nebál, Ïe rozho-
dujúci je prospech a niã iné. Na
Morave neboli takí horlivci, ako na
Slovensku. Nakoniec som  zmaturoval.
Umiestenku som dostal do Ostravy-Bo-
humína, kde som aj nastúpil. Ale
vzhºadom na to, Ïe matka zostala bez
otca, vrátil som sa domov. No mohol
som sa zamestnaÈ len ako robotník.

V roku 1956 som narukoval ako
nespoºahliv˘ do PTP. Po ich zru‰ení
sme boli prví, ktorí dostali  moÏnosÈ
zbrane a po 6 mesaãnom v˘cviku v Po-
dolinci,  nás prevelili  na Ostravsko
budovaÈ protivzdu‰nú obranu Ostravy.
Tu som sa uÏ stal „spoºahliv˘“, pretoÏe
ako stavebn˘ technik som viedol tieto
stavby podºa projektovej dokumentá-
cie,  ktorá bola prísne tajná. No po
návrate z vojenãiny moja spoºahlivosÈ
znovu neplatila. 

Otec bol 1.októbra 1955 odsúde-
n˘ spolu s bratom a skupinou. Otec na
doÏivotie pre trestn˘ ãin velezrady, vy-
zvedaãstva a proti mieru, ale len preto,
Ïe pracujúci ºud mu odpustil najvy‰‰í
trest, trest smrti. A brat, v tom ãase
26-roãn˘, dostal 13 rokov. Súd bol
samozrejme zinscenovaná fra‰ka,

rozsudky boli vopred pripravené. Pre-
biehal v závodnom klube Meriny
v Trenãíne za úãasti publika, ãlenov
komunistickej strany a národn˘ch
v˘borov okolit˘ch obcí. Matka ani
nikto z rodiny nemal prístup. UmoÏnili
nám len úãasÈ pri vynesení rozsudkov.
âakali sme v obklopení príslu‰níkov
·tB, ktorí nás vyzvali, Ïe keì niekto
prehovorí,  vyvedú nás von. Po
vynesení rozsudku nám nepovolili
stretnúÈ sa s otcom a bratom. Na
druh˘ deÀ sme cestovali do Bratislavy,
kde sme sa v Justiãnom paláci mohli
vidieÈ 10 minút cez drevenú ohradu,
mreÏe a pletivo. Predseda senátu
súdruh  Bre‰Èansk˘ sa v roku 1968 zo
strachu obesil.

Otca potom previezli do Jáchymo-
va. KeìÏe  mal podlomené zdravie,
odviezli ho do Prahy na Pankrác. Povo-
lenie na náv‰tevu dostala iba matka,
na desaÈ minút. Odtiaº otca  previezli
do Leopoldova, kde driapal perie. Tam
ochorel na tuberkulózny zápal miechy.
Keì uÏ bol celkom nevládny, previezli
ho do väznice v Brne-Bohuniciach, kde
po mesiaci celkom ochrnul. Neãudo,
veì poãas vy‰etrovacej väzby ho dávali
do ºadu. Potom ho previezli do
brnenskej fakultnej nemocnice, kde
bolo zriadené väzenské oddelenie.
StráÏila ich nejaká bacharka, ktorá
väzÀov psychicky t˘rala. Otec nám
v tomto zdravotnom stave nepísal
a my sme nevedeli, ãi vôbec Ïije.
Matka mu napísala, ãi sa nemôÏe
aspoÀ podpísaÈ, pretoÏe listy písal
spoluväzeÀ. Potom pri‰iel jeden list
s ÈaÏk˘m podpisom, kde mu pomáhal
drÏaÈ ruku spoluväzeÀ, ktor˘ písal za
neho list. Tento väzeÀ, ktor˘ bol
neskôr prepusten˘, nás pozval do
Valtíc pri Bfieclave kde b˘val  a matke
aj mne v‰etko porozprával o otcovi  aj
o prichádzajúcej smrti. Boli sme mu
veºmi povìaãní za jeho svedectvo.
Otec zomrel 17. júla 1957 vo väzen-
skom oddelení fakultnej nemocnice
v Brne. Pred smrÈou ho operovali
civilní lekári, ktor˘ch sme nav‰tívili a tí
nám povedali, Ïe Ïiadali, aby otca
prepustili, Ïe je otázkou krátkeho ãasu,
kedy zomrie. Nevyhoveli.

SPOMIENKY
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Spomienky na utrpenie otca a rodiny

Pavel Janãoviã – otec. � Pavlina Jan-
ãoviãová – matka. Foto archív rodiny
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Na pohreb otca bola povolená
minimálna úãasÈ. Matke oznámili, Ïe
bude pochovan˘ na ‰tátne trovy,
nesmie sa fotografovaÈ a pod. Otca na
pohreb priviezli z väzenského oddele-
nia spolu s mal˘mi deÈmi, ktoré
pravdepodobne zomreli pri pôrode,
priamo k jame na ústrednom cintorí-
ne. Truhlu mal s neohobºovan˘ch
dosiek, na ktorej bolo otcove meno.
KeìÏe sme otca nesmeli vidieÈ, neve-
deli sme, ãi v truhle je skutoãne on.
Svokor najstar‰ieho brata zariadil jeho
prevoz do márnice, kde sa nás  pracov-
níci cintorína sp˘tali,  ãi naozaj chceme
otca vidieÈ, lebo telo je v takom stave,
Ïe by  sa niekomu mohlo nieão staÈ.
Samozrejme, Ïe sme ho chceli vidieÈ.
V truhle bol bez ‰iat, neoholen˘, zakry-
t˘ papierom. VidieÈ otca sa nám
podarilo len preto, Ïe príslu‰ník ·tB sa
oneskoril. Pochoval ho kÀaz, ktorého
sme vybavili na poslednú chvíºu. Otec
zomrel 58-roãn˘. 

Asi mesiac po pohrebe matku
predvolali na Okresn˘ súd v Trenãíne
vo veci pohrebu,  aby ‰tát vyrovnal
pohrebné trovy. âiÏe pohreb, cestovné
a pod. ·tát to vybavil tak, Ïe matke
vrátili obleãenie, ktoré mal otec na
sebe pri jeho zaistení v Trenãíne a ho-
dinky. To bol teda pohreb na ‰tátne
trovy. V roku 1965 sme vybavili otcovu
exhumáciu, aby sme ho mohli pocho-
vaÈ doma. Otec bol odsúden˘ Kraj-
sk˘m súdom v Bratislave a odvolacím
Najvy‰‰ím súdom v Prahe za velezradu,
vyzvedaãstvo, proti mieru a navy‰e,
e‰te na konfi‰káciu celého majetku.

Na základe  konfi‰kácie koncom
roku 1955 umiestnil do ná‰ho domu
Miestny národn˘ v˘bor v Orechovom
poradÀu pre matky a deti. V roku
1958 sa oÏenil brat Marián a ja v roku
1959. TakÏe  v dvoch miestnostiach
sme Ïili v‰etci spolu s matkou a dve
miestnosti slúÏili pre  poradÀu. WC
sme mali spoloãné, ão z hygienického
hºadiska samozrejme nevyhovovalo.
Preto som koncom roku 1959 podal
ÏiadosÈ na Miestny národn˘ v˘bor
o uvoºnenie tejto poradne. ÎiadosÈ
zamietli.

V roku 1967 do‰lo k priãleneniu
obce Orechové k Trenãínu a t˘m aj
k zru‰eniu Miestneho národného
v˘boru. Predt˘m v‰ak nám ponúkli od-
kúpiÈ skonfi‰kovanú ãasÈ domu, ão
sme akceptovali a poÏiadali o zru‰enie
poradne pre matky a deti v na‰om
dome. Do troch rokov  dom uvoºnili. 

Otec bol rehabilitovan˘ Krajsk˘m
súdom v Bratislave v roku 1991
a 1993.

Aj osud najstar‰ieho brata Pavla
bol strastipln˘. ·tudoval na chemickej
fakulte, z ktorej ho vyhodili, keì mu
do ukonãenia ‰túdia ch˘bali tri skú‰ky.
Do troch dní musel narukovaÈ na
základnú vojenskú sluÏbu. Po jej skon-
ãení pracoval v Cementárni Horné
Srnie, odkiaº musel odísÈ. Zamestnal sa
ako robotník na Morave v Cementárni
·tramberk. Neskôr poÏiadal vedenie
Cementárne Horné Srnie, aby sa
mohol vrátiÈ ako robotník. Súhlasili
a zamestnali ho v údrÏbe.  Raz sa stalo,
Ïe sa pretrhol gumov˘ dopravn˘ pás

a e‰tebáci ho pri‰li vy‰etrovaÈ  zo sabo-
táÏe. Neskôr utrpel úraz a pracoval
v chemickom laboratóriu. KeìÏe na
gymnáziu sa nauãil taliansky, ·tB ho
navádzala  na ‰pionáÏ do Talianska,
kde pôsobili niektorí ãinitelia Sloven-
skej vlády z rokov 1939-45. Bolo to
v ãase uväznenia otca a brata, nuÏ mu
sºubovali, Ïe keì bude súhlasiÈ,
prepustia ich.

Brat Marián a ja  sme pracovali
v Slovensk˘ch krmovinárskych závo-
doch pri v˘robe k⁄mnych zmesí pre
JRD a ·M ako robotníci. Stalo sa, Ïe
vinou zlého technologického postupu
pri k⁄mení, dostali o‰ípané hnaãku.
Samozrejme, Ïe nás pri‰li príslu‰níci ·tB
vy‰etrovaÈ zo sabotáÏe, ãi sme do
k⁄mnej zmesi nieão nenamie‰ali.

Pokú‰al som sa dostaÈ na Vysokú
‰kolu poºnohospodársku do Nitry, ale
z kádrov˘ch dôvodov ma odmietli.
Mám dvoch synov, ktor˘ch sme prihla-
sovali na náboÏenstvo. Star‰í Peter sa
preto nedostal na gymnázium, hoci sa
uãil na  vyznamenanie.  V 70. rokoch
sa na‰li dobrí ºudia, ktorí mu pomohli.
Napokon skonãil vysokú ‰kolu  s ãerve-
n˘m diplomom. KeìÏe nevstúpil do
KSS, mohol doÏivotne pracovaÈ ako re-
ferent. Ale v roku 1985 sa nevrátil zo
zájazdu do Rakúska a v súãasnosti Ïije
v Nemecku. Keì emigroval, chceli sme
ho nav‰tíviÈ a prehovoriÈ, aby sa vrátil.
Niã sme o jeho pláne nevedeli a s man-
Ïelkou sme to ÈaÏko zná‰ali. ÎiadosÈ
nám zamietli a syna odsúdili za opu-
stenie republiky v neprítomnosti na 8
mesiacov nepodmieneãne.  OÏenil sa,
postavil si rodinn˘ dom a dnes je
amnestovan˘. 

Mlad‰í syn Du‰an chcel ‰tudovaÈ
na Vysokej ‰kole dopravnej v Îiline.
ZloÏil prijímacie skú‰ky, ale nebol
prijat˘ pre veºk˘ poãet uchádzaãov. No
z hodnovern˘ch zdrojov sme sa
dozvedeli, Ïe nemohol byÈ  prijat˘ pre
pôvod dedka, ktorého nikdy nepoznal
a pre brata, ktor˘ emigroval.

Bol by som rád, keby sa na‰iel
niekto, kto by zmapoval  tragédie
mnoh˘ch slovensk˘ch rodín a vydal
knihu, ktorá by bola historick˘m doku-
mentom a v˘strahou, aby sa takáto
doba uÏ nikdy nevrátila.

Milan Janãoviã, 
najmlad‰í syn

SPOMIENKY
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Bratia Janãoviãovci. Zºava Milan, Marián, Ján (odsúden˘ s otcom) a Pavol.
Foto archív rodiny
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Pavla Kalinaja museli na popravis-
ko vyniesÈ ako bezvládneho. Poprava,
vykonaná 17. februára 1951, bola pre
odsúdeného vykúpením. Pavol Kalinaj
sa narodil 14. júla 1915 v Bijacovciach.
Otec mu zomrel v 1. svetovej vojne.
S vyznamenaním absolvoval poddô-
stojnícku ‰kolu a od roku 1940 praco-
val na Hlavnom veliteºstve Ïandárstva
v Bratislave odkiaº bol prepusten˘ pre
podozrenie, Ïe schovával Ïidovsk˘ch
uteãencov. Preto ho prenasledovalo
gestapo. Zúãastnil sa SNP, oÏenil sa
a mal jedno dieÈa. Od roku 1946 aÏ
do svojho zatknutia v roku 1949 vyko-
nával kancelársku sluÏbu na Miestnom
veliteºstve ZNB v Bratislave.

Kalinaj, Ja‰ko a Hajdin sa rozhodli
sabotovaÈ akcie ·tátnej bezpeãnosti

namierené proti cirkvi a jej predstavite-
ºom. ObÏaloba bola postavená na tvr-
dení, Ïe Pavol Kalinaj nahovoril Bernar-
da Ja‰ka na krádeÏ ìalekopisov, ktoré
prechádzali cez jeho stanicu. Za ich ak-
tívny postoj voãi nastupujúcim repre-
siám KSâ proti cirkvi boli odsúdení vo
vykon‰truovanom súdnom procese. 

âlenovia regionálnej poboãky PV
ZPKO Levoãa – Spi‰ská Nová Ves ne-
zabudli na hrdinu a na v˘roãie  jeho
popravy poloÏili veniec k pamätnej ta-
buli na Miestnom úrade v Bijacovciach.
Za umuãeného rodáka  bola obetova-
ná aj sv. om‰a, ktorú celebroval vdp.
Juraj Adamec. V homílii pripomenul
statoãnosÈ a odvahu Kalinaja, ktor˘
podstúpil muãenícku smrÈ za vernosÈ
evanjeliu. Mária Dvorãáková

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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7. marca 1939 minister zahraniãia
Chvalkovsk˘ informoval nemeckého diplomatic-
kého zástupcu v Prahe, Ïe jeho vláda dáva
Slovákom na slobodné rozhodnutie, ãi chcú
ostaÈ v âesko-Slovenskom ‰táte, alebo vyhlásiÈ
samostatnosÈ Slovenska.

9. marca 1957 zomrel v Leopoldove ako
väzeÀ generál armády SR Jozef Turanec. Národ-
n˘ súd v Bratislave ho odsúdil na trest smrti, ale
prezident  Bene‰ mu zmenil rozsudok na 30 ro-
kov väzenia.

11. marca 1939 prezident  republiky Hácha
vymenoval novú slovenskú vládu na ãele s Karo-
lom Sidorom. 

11. marca 1960 komunistická polícia zatkla
a uväznila tajne vysväteného biskupa, jezuitu Já-
na Chryzostoma Korca. Odsúdili ho  20. mája
„pre velezradu“ na 12 rokov väzenia, stratu ob-
ãianskych práv a vypovedanie zo Západosloven-
ského kraja. Väznili ho do 24. februára 1968.

13. marca 1939. UÏ v noci z 12. na 13. mar-
ca dostal  Keppler  z Berlína príkaz urobiÈ v‰etko,
aby sa Slovensko osamostatnilo. Preto sa obrátil
na zosadeného predsedu vlády  Tisu s pozvaním
na rozhovor ku kancelárovi Nemecka Hitlerovi.
Tiso prvé dve posolstvá odmietol. Ale keì pri‰iel
tretí posol s pozvaním overen˘m nemeck˘m kon-
zulom v Bratislave  von Druffelom, Tiso sa pobral
do Bratislavy a predloÏil vec na rozhodnutie pred-
sedovi vlády Sidorovi, predsedovi Slovenského
snemu Sokolovi a ãlenom predsedníctva HSªS -
SSNJ. Zi‰li sa v‰etci ãlenovia uÏ‰ieho predsedníc-
tva HSªS – SSNJ, ãlenovia vlády a predsedníctva
Slovenského snemu. Títo ústavní a politickí

predstavitelia Slovenska rozhodli, Ïe Tiso má po-
zvanie prijaÈ, vypoãuÈ Hitlera, ale kaÏdé rozhod-
nutie rezervovaÈ Snemu Slovenskej krajiny. Vo
zvyãajnom monológu Hitler Tisovi oznámil, Ïe sa
rozhodol likvidovaÈ „zvy‰né âesko“ (Resttsche-
chei), ale Ïe jeho záujmy sa konãia pri Karpatoch.
Ak sa Slovensko rozhodne pre samostatnosÈ, on
je ochotn˘ uznaÈ ho a zaruãiÈ Slovákom ich nezá-
vislosÈ. Tiso Hitlerovi odpovedal, Ïe ºutuje, ale nie
je v stave urobiÈ nijaké rozhodnutie v tejto veci,
lebo to patrí v˘luãne do kompetencie Slovenské-
ho snemu. Rozhovor trval 75 minút.

14. marca 1939 o 9 hodine pri‰iel Tiso  do
Bratislavy a hneì zreferoval ústavn˘m a politic-
k˘m ãiniteºom, aká je situácia v Berlíne. O 10.57
h Snem Slovenskej krajiny otvoril svoje mimoriad-
ne zasadanie, na ktorom sa zúãastnilo 57 po-
slancov z celkového poãtu 63. Predseda Snemu
Martin Sokol vyzval poslancov, aby hlasovali, ãi
sú za samostatn˘ slovensk˘ ‰tát, alebo nie. V‰et-
ci prítomní poslanci povstaním odhlasovali utvo-
renie samostatného slovenského ‰tátu. Po krát-
kej prestávke predseda Snemu  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 predsed-
níctvo Snemu k vymenovaniu prvej vlády Sloven-
ského ‰tátu. Tvorili ju: Jozef Tiso, predseda vlády
a ministri Vojtech Tuka, Karol Sidor, Ferdinand
âatlo‰, Jozef Sivák, Gejza Medrick˘, Ferdinand
ëurãansk˘, Gejza Fritz, Mikulá‰ PruÏinsk˘ a Július
Stano.

14. marca 1991 slovenskí národovci v Brati-
slave verejne manifestovali za samostatnosÈ
Slovenska.

15. marca 1973 zomrel v Mníchove prof.
Ferdinand ëurãansk˘, minister zahraniãn˘ch vecí
prvej SR, v exile zakladateº Slovenského oslo-
bodzovacieho v˘boru, spoluzakladateº Sve-
tového kongresu Slovákov a jeden z najdôsled-
nej‰ích bojovníkov za obnovenie slovenskej
‰tátnosti.

23. marca 1939 maìarské vojenské jednot-
ky napadli územie Slovenského ‰tátu.

23. marca 1948 Slovenská národná rada
schválila nové nariadenie ã. 7/1948 o pracovn˘ch
útvaroch, ktoré sa vlastne stali tábormi núten˘ch
prác. Pre‰lo nimi asi 80 tisíc obãanov. 

24. marca 1946 ·tátna bezpeãnosÈ vydala
oficiálnu správu, Ïe na Slovensku odhalila niekoº-
ko proti‰tátnych skupín, ktoré udrÏiavali spojenie
so slovensk˘mi emigrantmi v Rakúsku a pracova-
li za obnovenie slovenského ‰tátu. V tejto súvis-
losti zaviedli trestné pokraãovania proti viacer˘m
slovensk˘m ‰tudentom (·. Chalmovsk˘, A. K‰i-
Àant, J. Baãkor, J. Vicen).

27. marca 1968 slovenskí biskupi  Nécsey,
Lazík a PoboÏn˘ vydali pastiersky list, v ktorom
Ïiadali ukonãiÈ vyradenie katolíkov z verejného
Ïivota a re‰pektovaÈ základné ºudské práva.

27. marca 1991 odi‰li zo Slovenska
posledné jednotky Sovietskej armády.

27. marca 1996 Národná rada SR na návrh
poslanca NR SR Arpáda Tarnóczyho schválila zá-
kon ã. 125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti
komunistického systému. 

A. Malacký 
v komisii ÚPN

Predseda Správnej
rady Ústavu pamäti
národa Ondrej Kraj-
Àák vymenoval pod-
predsedu PV ZPKO
Antona Malackého
za ãlena komisie pre

priznávanie postavenia úãastníka
protikomunistického odboja  podºa
§ 7 zákona ã.219/2006 Zb. o proti-
komunistickom odboji a pre zváÏe-
nie moÏnosti vyuÏitia § 11 ods. 5
tohto zákona na priznanie postave-
nia úãastníka protikomunistického
odboja v odôvodnen˘ch prípadoch
Ústavom pamäti národa. (red)

STALO SA

Povraz za statočnosť

� Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok
a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky
nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO. (r)
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✞ Vo veku 81 rokov,10. februára
2015, zomrela Mária VACKOVÁ, dl-
horoãná ãlenka PV ZPKO poboãky Le-
voãa - Spisská Nová Ves. Posledná roz-
lúãka sa konala 12. februára v kostole
v Katuni a pohrebné obrady na cinto-
ríne jej rodnej obce v RoÏkovciach.

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 87 rokov,

15. januára 2015, zomrela Helena
·TÚRIKOVÁ z Dubnice nad Váhom,
dlhoroãná aktívna ãlenka PV ZPKO
poboãky PovaÏská Bystria - Ilava.
Posledná rozlúãka sa konala 19. janu-
ára 2015 na miestnom cintoríne
v Dubnici nad  Váhom za úãasti
zástupcovi PV ZPKO Ilava. 

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

V marci si pripomíname v˘znamné Ïi-
votné jubileum t˘chto na‰ich ãlenov a
priaznivcov. Spomíname aj na t˘ch,
ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

40 rokov
Vi‰Àovsk˘ Franti‰ek, Stará ªubovÀa

20.3.1975 
Záhora Peter, Bziny 3.4.1975

45 rokov
Jakubãák Kamil, Ing., Ko‰ice 19.3.1970

65 rokov
Kysuãan Zdenek, Nitra 4.3.1950

70 rokov
Nosek Jifií, Bratislava 17.3.1945
Filová Mária, Heºpa 23.3.1945

75 rokov
Petrgaloviãová Irena, Îiar nad Hronom

23.3.1940
80 rokov

Drápelová ªuba, Bratislava 30.3.1935
Bajto‰ová AlÏbeta, Spi‰sk˘ ·tvrtok

13.3.1935
Stra‰iftáková Anna, ·enkvice 29.3.1935

82 rokov
Bílek Ján, Jablonov 27.3.1933

83 rokov
·tefanová Anna, Spi‰ská Nová Ves

9.3.1932
Barta Alexander, Bádice 20.3.1932
Malack˘ Anton, ·enkvice 3.3.1932

84 rokov
Vinklárek Alojz, Bratislava 27.3.1931
Lauko Jozef, Svät˘ Anton 25.3.1931
Sidorová Mária, Brezno 16.3.1931

85 rokov
Homola Július, Ing., Topoºãianky

15.3.1930
âuraj Jozef, Svederník 19.3.1930
Kenyre‰ Ján, RuÏomberok 29.3.1930

86 rokov
Bahno Cyril, Kremnica 4.3.1929

87 rokov
Fridrich Fritz, Martin Záturãie 4.3.1928

88 rokov
Chlepko Ján, RuÏomberok 25.3.1927
Nová AlÏbeta, ·ípkov 25.3.1927

91 rokov
Vacula Rudolf, Nitra 22.3.1924

92 rokov
Dobi‰ová Mária, âierny Balog 8.3.1923
Hlavatá Franti‰ka, Bratislava 3.3.1923

93 rokov
Tkáã Ladislav, Spi‰ské Vlachy 29.3.1922

94 rokov
Îigová Jozefína, Nové Mesto nad Váhom

27.3.1921
97 rokov

Kramárová RuÏena, Bratislava 28.3.1918
98 rokov

Lachová Magdaléna,Trenãín 22.3.1917
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

Horák Viliam, Bánovce nad Bebravou 13 EUR
Sloboda Karol, Trnava 5 EUR
Hra‰ková Kvûta, Lutila 5 EUR
Takáãová Helena, Ko‰ice 5 EUR
Hurná Daniela, Bratislava 10 EUR
Die‰ka Gejza, Rimavská Sobota 5 EUR
Mularãíková Libu‰a, Bratislava 10 EUR
Ko‰útová Jana, Bratislava 20 EUR
Ga‰paroviãová Marta, Stupava 20 EUR
BenãaÈ ·tefan, Ing., Kozárovce 90 EUR
Mraãnová Anastázia, Moravsk˘ Sv. Ján 10 EUR
BaÀas ·tefan, Martin 10 EUR
Kallová Magdaléna, PovaÏská Bystrica 10 EUR
Poldauf Alojz, Ing., Ladomerská Vieska 10 EUR
I‰toÀa Marcel, Torysa 5 EUR
·paková Mária, Levoãa 10 EUR 
Oláh Jozef, doc. Bratislava 47 EUR
Belas Ladislav, Nitra 10 EUR
Rím.kat. farsk˘ úrad Lefantovce 10 EUR
Kolenãíková  Agnesa, TureÀ 10 EUR
Tabaãár Ján, Trenãianske Teplice 5 EUR
Hromádka Marian, Ing., Trnava 10 EUR
Stanãík Jozef, Brezno 40 EUR
Zacková Anna, Belu‰a 10 EUR
Mlynáriková Agáta, Prievidza 10 EUR
Ka‰ãák Bartolomej, JUDr., 
Vranov nad Topºou 10 EUR
ëurica Milan, prof., Bratislava 40 EUR
·pánik Igor, Bratislava 10 EUR
·ilhavá Mária, Bratislava 20 EUR
Îila Miroslav, Badín 10 EUR
Strapcová Matilda, Doln˘ Kubín 10 EUR
·túrik Miroslav, Ko‰ecké Rovné 20 EUR
Búriová Gizela, Nová BaÀa 5 EUR
Ponechal Ernest, Tepliãka nad Váhom 10 EUR
Lukáãová Mária, Bardejov 3 EUR
Brani‰ová Mária, Ing., Bratislava 3 EUR
Hlbocká Helena, Boleráz 5 EUR
Kubaãková Mária, Bratislava 10 EUR
Mandák Imrich, Bratislava 10 EUR
Bednár Kamil, Trstená 10 EUR
Nemlaha Jozef, Dubnica nad Váhom 10 EUR
Bencová Anna, Malacky 10 EUR
BlaÏíãek Ervín, Malacky 88 EUR
Gajdo‰ová Emília, Hlohovec 10 EUR
Jablonick˘ ·tefan, Lak‰árska Nová Ves 5 EUR
·ustová Petronela, Pie‰Èany 50 EUR
Gdovin ·tefan, âelovcer 10 EUR
Drexlerová Vilma, Zohor 38 EUR
·ebestová Jozefa, Rado‰ovce 2 EUR
MuÏila Dominik, Doln˘ Kubín 5 EUR
Melek Jozef, Námestovo 10 EUR
Frantz Augustín, Ing., Gánovce 10 EUR
Lenãe‰ová Zuzana, ·urany 5 EUR
Dani‰ková AlÏbeta, Bratislava 8 EUR
Margetínyová Oºga, Hlohovec 200 EUR
Gallová Mária, Dobrá 15 EUR
Faix Jozef, Svit 10 EUR
Ferenãiãová Terézia, Závod 5 EUR
Ka‰iar Milan, Ilava 15 EUR
Vaºo Vavrinec, Michalovce 5 EUR
Nemec Miro, Ludanice 6 EUR
Kmecová Judita, Poprad 10 EUR
Formánek Ján, Vdp., Bratislava 40 EUR
Bednárová AlÏbeta, Cabaj 2 EUR
·vihoríková Jolana, Hájske 15 EUR
Tihláriková AlÏbeta, Senica 5 EUR
Kramárová RuÏena, Bratislava 10 EUR
Vojtikeviãová Anna, Îilina 20 EUR
Olejník Jozef, RuÏomberok 10 EUR
Magursk˘ Vojtech, MUDr., Martin 40 EUR
Kollár Jozef, RNDr., ·aºa 90 EUR
GaÏáková Mariana, Nová Dubnica 50 EUR

Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie.

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 pro-
striedkami. 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 obracia-
me 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 kto-
ré 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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