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Svedomie komunistom nič nehovorilo

Jozef Cahel (1932) sa uÏ vo
svojich  trinástich rokoch roz-
hodol pre misionársku prácu.
To v‰ak uÏ bolo po vojne
a staÈ sa kÀazom bolo pre na-
stupujúci komunistick˘ reÏim
neprípustné. V roku 1957, keì
uÏ mal za sebou Jáchymov aj
vojenãinu v PTP sa hlásil na
bohosloveckú fakultu v Brati-
slave. No dekan fakulty Cyril
Dudá‰ mu povedal, „chlapci,
ktorí boli vo väzení, PTP alebo
v reholiach ãi noviciáte ne-
môÏu na fakulte ‰tudovaÈ,
zariaìte si Ïivot inak“. Poslú-
chol, ale snívaÈ neprestal. 

âo vás in‰pirovalo k tomu, Ïe
uÏ v trinástich ste sa chceli staÈ
misionárom? 

Môj star˘ otec bol horárom
v Lúãkovskej doline, v Podlaviãkách.
Otec si vedºa horárne  postavil cha-
lúpku  z nepálen˘ch tehál, kde sme
b˘vali. AÏ do skonãenia vojny. Videl
som, ako ºudia Ïijú a chcel som im
nejako pomôcÈ. Uvedomil som si, Ïe

najlep‰ie im pomôÏem, keì budem
kÀazom. Z piatej triedy Rímsko-
katolíckej ºudovej ‰koly v Ladcoch
som i‰iel do Trenãína na Rehoºné
slovenské gymnázium piaristov. Od-
tiaº, po skonãení druhého roãníka,
som nastúpil do Misijného domu
Matky BoÏej v Nitre. Mal som asi 13
rokov, keì som vstúpil do rehole

Spoloãnosti BoÏieho Slova, teda
k verbistom. 

Zdá sa, Ïe v‰etko i‰lo ºahko. 
K˘m si neuvedomíme roky,

v ktor˘ch  som ‰tudoval. Mal som
17, keì som v zoborskom klá‰tore
vstúpil do noviciátu. 

Pokraãovanie na 10. strane

Jozef Cahel v roku 1994 preberá diplom po skonãení vysokej ‰koly.

Foto súkromn˘ archív
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Na‰i ãlenovia, politickí väzni a ich
rodiny sa vyznaãujú t˘m, Ïe sa vzopre-
li nielen komunistickému poriadku,
ale aj komunistickej propagande a ne-
nechali si vymyÈ mozgy kaÏdodenne
servírovanou lÏou. Aj preto pri spoloã-
n˘ch akciách vÏdy tak pookrejeme, Ïe
stretávame duchovne spriaznen˘ch
ºudí, ktorí nezradili svoje presvedãenie
ani pred brutálnou silou, ani sa nepre-
dali za lacnú misu ‰o‰ovice. A to
rovnako v politick˘ch ãi národn˘ch zá-
leÏitostiach. Preto hádam ani netreba
pripomínaÈ, Ïe pre nás prvá Slovenská
republika nebola nijak˘ „klérofa‰istic-
k˘“, „vojnov˘“ ãi nedajboÏe „takzva-
n˘“ ‰tát, ako ho s penou na ústach
pomenovávajú boº‰evici, ale vÏdy pre
nás znamenala obnovenie ‰tátnosti
po dlh˘ch stároãiach poroby v Uhor-
sku – raz väã‰ej, raz men‰ej. Îe mala
aj svoje chyby? A ktor˘ ‰tát ich nemá? 

V krátkom úvodníku si dovolím
len dve prirovnania; jedno k ãesko-
slovenskému a druhé ku komunistic-
kému reÏimu. Slovákom propagandi-
stické mlyny neustále melú o vyváÏaní
Ïidov. Od rána do veãera, kaÏd˘ deÀ.
No nikdy (!) nie o tom, Ïe uÏ len pri
pochybnostiach o tom, ão sa môÏe
diaÈ v koncentrákoch, boli transporty
zastavené najvy‰‰ími mocensk˘mi
miestami. Ale Ïe po roku 1945 ãesko-
slovensk˘ reÏim na ãele s masov˘m
vrahom Bene‰om vyvraÏdil a vyhnal
obyvateºov  Sudet zo svojej vlasti (asi
3 milióny vyhnan˘ch a pribliÏne 200
tisíc povraÏden˘ch), o tom na‰e hlás-
ne trúby zaryto mlãia. Asi to povaÏujú
za „humanitárne“ vyhnanie, podob-
ne ako ìal‰í ãesk˘ prezident nám ne-
skôr predstavil „humanitárne“ bom-
bardovanie v b˘valej Juhoslávii. 

Komunisti zasa neradi spomínajú
na prvú Slovenskú republiku z in˘ch
dôvodov. V‰etci vieme, Ïe keì sa po

novembri 1989 predsa len trochu
uvoºnila cenzúra, hneì sa zaãalo slo-
bodnej‰ie písaÈ aj o rokoch 1939 –
1945, ão na‰im nositeºom pokroku
absolútne nevoÀalo. Pri‰iel v‰ak rok
1998, keì sa znovu zaãala normalizá-
cia a na‰i známi súdruhovia opäÈ pev-
nej‰ie chytili masmediálne opraty do
rúk, ãoho priam erbov˘m vyjadrením

bola internácia nepohodln˘ch noviná-
rov na 28. poschodí televízie. A ão sa
komunistom na pripomínaní Sloven-
ského ‰tátu vlastne nepáãi? Je toho
dosÈ, ja tu uvediem len jedno prirov-
nanie z pohºadu politick˘ch väzÀov.
V‰etci vieme, ãlenovia na‰ej organizá-
cie aj z bohat˘ch osobn˘ch skúsenos-
tí, aké drakonické tresty sa v 50. ro-
koch dávali za protikomunistickú
propagandu. Ak niekoho chytili pri
roz‰irovaní letákov, keì dostal iba ne-
jak˘ch 10 aÏ 15 rokov, bol e‰te rád,
Ïe to nebola sluãka za vlastizradu ãi
za ‰pionáÏnu ãinnosÈ pre „západné
centrály“ ãi Vatikán.

Keì som v antikvariáte, vÏdy sa
obzriem aj za novinami a ãasopismi zo
„Slovák‰tátu“. Nie je ich veºa, pretoÏe
po vojne ich komunisti masovo niãili
a pálili. Rovnako ako nacisti pálili kni-
hy svojich odporcov, iba na‰i nositelia
svetl˘ch zajtraj‰kov to nerobili aÏ s ta-
kou pompou. Ale zato masovej‰ie. No
napriek tomu nieão sa e‰te vÏdy náj-
de. Aj minule som vyhrabal pár novín,
a keì som si v nich doma listoval, na-
trafil som v Slovenskej politike z 12.
januára 1941 v rubrike „Pred súdom“
na takúto správiãku: „30-roãn˘ Franti-
‰ek Vavro z Trnavy a 37-roãn˘ Juraj
Felcán zo Slovenského Pravna, roz‰i-
rovali proti‰tátne letáky na rozliãn˘ch
miestach Slovenska. Za toto odsúdili
Vavra na 15 dní väzenia a 100 Ks po-
kuty a Felcána oslobodili. Vavro si
trest uÏ odsedel.“ NuÏ a práve takéto
správy, ako sa tu vtedy Ïilo, by boº‰e-
vici najrad‰ej odstránili z povedomia
ºudí. Aby sa nedalo porovnaÈ, ak˘ sku-
toãne bol ten „neºudsk˘“ ºudácky re-
Ïim, najmä v porovnaní s komunistic-
k˘mi represáliami. No ako nás marxis-
ti postupne nauãili, v‰etko je relatívne.
Evidentne pre nejakého stúpenca
„ãeskoslovenského“ bratstva alebo
nositeºa t˘ch najÏiarivej‰ích komunis-
tick˘ch ideálov celého ºudstva bol aj
trest 15 dní väzenia tak˘ nesl˘chane
krut˘ a neºudsk˘, Ïe pre t˘ch, ktorí
pomocou tak˘chto nehumánnych
rozsudkov tento reakãn˘ reÏim udrÏia-
vali pri Ïivote a t˘m bránili uskutoãÀo-
vaniu „najpokrokovej‰ích ideálov“,
ktoré sme tu potom zaÏili na vlastnej
koÏi,  bol jedin˘ prijateºn˘ trest: rovno
obesiÈ! To je tá pravá ºudová de-
mokracia, ktorej v˘honky nám tu
‰arapatia dodnes.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Komu prekáža marec?



Na‰a organizácia, ktorá zdruÏuje obete komunistické-
ho reÏimu, vyjadruje svoj nesúhlas a pobúrenie nad t˘m,
Ïe niekto chce súdiÈ ºudí, ktorí iba prejavili svoju obãiansku
odvahu a pofarbením pamätníka Vasiºa Biºaka ukázali ce-
lému národu, Ïe hydra totalitného komunistického reÏimu
nespí, naopak, ãoraz viac bezoãivo vystrkuje svoje roÏky.
Ako vidíme, súdruhom nijako neprekáÏa, Ïe Vasiº Biºak má
priamu vinu za smrÈ aspoÀ 90 ºudí, ktorí zahynuli 21. au-
gusta 1968. Rovnako cynicky znie nápis na „pamätníku“,
Ïe v rokoch 1950 – 1988 sa zaslúÏil o rozvoj v˘chodného
Slovenska. V skutoãnosti ho iba priviedol, aj s celou svojou
boº‰evickou partiou, na pokraj tretieho sveta. Ako má vy-
zeraÈ vyspel˘ vidiek, nech sa idú autori tejto tabule pozrieÈ
aspoÀ do susedného Rakúska, alebo do ktorejkoºvek
európskej krajiny, kde nevyãíÀal komunizmus a takíto sú-
druhovia ako bol Vasiº Biºak. Ján Liteck˘ ·veda

predseda PV ZPKO
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Vari najv˘znam-
nej‰ej udalosti za po-
sledn˘ch takmer tisíc

rokov, stretnutiu pápeÏa Franti‰ka
a patriarchu Moskvy a celej Rusi Kiril-
la, akosi médiá nevenovali takú po-
zornosÈ, ako by si zaslúÏila. Vari pre-
to, Ïe obaja cirkevní hodnostári odsú-
dili „premenu niektor˘ch krajín na
sekularizované spoloãnosti, ktor˘m je
cudzí kaÏd˘ odkaz na Boha“? Kirill aj
Franti‰ek kon‰tatovali, Ïe takáto spo-
loãnosÈ predstavuje váÏnu hrozbu pre
náboÏenskú slobodu, obmedzovanie
práv kresÈanov ba dokonca ich diskri-
mináciu. V deklarácii sú spomenuté
ideológie sekularizmu, ktoré práva
kresÈanov vytláãajú na okraj verejné-
ho Ïivota a ºudskú civilizáciu posúvajú
do obdobia epochálnej zmeny. 

Zdá sa, Ïe k stretnutie predstavi-
teºov západnej a v˘chodnej cirkvi
do‰lo v hodine dvanástej. UÏ aj na
Slovensku sme pocítili dôsledky ideo-
lógie sekularizmu v nanucovaní novej
stratégie ºudsk˘ch práv s dôrazom na

práva skupín LGBTI. KresÈanské orga-
nizácie vyjadrovali svoje pripomienky,
ale navzdory tomu, stratégiu vláda
odsúhlasila, paradoxne hneì po ne-
platnom  referende o rodine. Aj  rodi-
ne venovali obaja predstavitelia cirkvi

pozornosÈ, no predov‰etk˘m po-
z˘vajú k „ostraÏitosti voãi takej integ-
rácii, ktorá by nemala re‰pekt voãi
náboÏensk˘m identitám, zatiaº ão
sme otvorení príspevku in˘ch nábo-
Ïenstiev pre na‰u civilizáciu“. Franti-
‰ek aj Kirill sú presvedãení, Ïe
„Európa musí zostaÈ verná svojím
kresÈansk˘m koreÀom“. 

Pozoruhodn˘ na udalosti bol
fakt, Ïe sa predstaviteº Katolíckej cirk-
vi stretol s patriarchom Moskvy a ce-
lej Rusi a nie s patriarchom kon‰tanti-
nopolsk˘m, ktor˘ je povaÏovan˘ za
akúsi nepísanú hlavu pravoslávnej
cirkvi. IbaÏe niekdaj‰ia kresÈanská By-
zancia je dnes  minulosÈou. V súãas-
nosti  Rusko predstavuje náboÏensk˘

rozkvet, navy‰e s podporou prezi-
denta. PápeÏ s veºkou nádejou hºadí
na v˘chod práve v ãase uteãeneckej
krízy.  Je preto úsmevné, ak sloven-
sk˘ politik v predvolebnej kampani
odmietne Rusko ako partnera na
spoluprácu a dokonca vyhlási, Ïe si
musí vstúpiÈ do svedomia.  Ba prejaví
sa ako absolútny ignorant reality,
keì  tému uteãencov oznaãí za neak-
tuálnu. Keì nás budú imigranti
asimilovaÈ, bude neskoro. Deklarácia
Franti‰ka a Kirilla je mementom pre
ºudstvo. 

Európa vyhnala Boha zo svojej
ústavy. VzdaÈ sa Boha v‰ak znamená
vzdaÈ sa svojho duchovného dediã-
stva. Toho dediãstva, pre ktoré poli-
tickí väzni komunistického reÏimu toº-
ko obetovali. V predvolebnej kampa-
ni iba Kotlebova ªudová strana Na‰e
Slovensko sa prejavovala ako kresÈan-
ská strana. âi dokáÏe zvrátiÈ v˘voj na
Slovensku, ukáÏe ãas. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Cirkvi varujú pred vojnou

Stanovisko Predsedníctva PV ZPKO 

k súdnemu pojednávaniu pre poškodenie busty Vasiľa Biľaka 

Súdruhovia, neprovokujte!



Do posledného miesta zaplnen˘
refektár klá‰tora Milosrdn˘ch bratov
bol príjemn˘m prekvapením pre na‰u
organizáciu. Tá 9. februára predstavila
verejnosti tri publikácie, ktoré koncom
vlaÀaj‰ieho roku s podporou PV ZPKO
vy‰li vo vydavateºstve Post Scriptum.
Ide o kniÏku Antona âulena Kde iní
konãia, my zaãíname a o kniÏku Já-
na Liteckého ·vedu PravDADA,
o ktorej sme uverejnili recenziu v minu-
lom ãísle Svedectva. A do tretice sa ve-
rejnosti dostal zborník z vedeckej kon-
ferencie Politickí väzni v 20. storoãí. 

Fundovan˘ v˘klad ku v‰etk˘m
trom publikáciám predniesol  ãlen re-
dakãnej rady Svedectva Jozef Rydlo.
U autora Jána Liteckého ·vedu zdôraz-
nil, Ïe sa nikdy nesklonil pred nijakou
mocou a zachoval si svoje presvedãe-
nie aj napriek tomu, Ïe mu mohlo
spôsobiÈ problémy v spoloãenskom po-
stavení. Liteck˘ ·veda je hºadaã pravdy
a jeho jemne ironick˘ nadhºad e‰te zv˘-
razÀuje opisované absurdnosti politic-

ko-spoloãensk˘ch dejov. KniÏka Anto-
na âulena je spomienkou na obdobie
preÏité v komunistickom reÏime. Au-
tor  plasticky a detailne popisuje niek-
toré kritické momenty stretu mladého

ãloveka s ideologick˘mi bariérami
reÏimu. âi uÏ ide o obhajobu svojho
svetonázoru v základnej ‰kole alebo
o tragikomické spomienky na obdobie
poãas základnej vojenskej sluÏby, âu-
len dokazuje, Ïe bolo moÏné preÏiÈ aj
toto obdobie neslobody a neza‰piniÈ
sa. Pravda, nebola to ºahká cesta a roz-
hodne neviedla k Ïiadnej závratnej
osobnej kariére.

O zborníku sme tieÏ písali v minu-
lom ãísle. PripomeÀme, Ïe sa v Àom
nachádzajú príspevky renomovan˘ch
historikov Ivana Mrvu, Petra Mulíka,
Martina Lacka a Ivana A. Petranského.
Zborník sprístupÀuje verejnosti nielen
beÏne ÈaÏko dostupné pohºady na his-
torické deje Slovákov odohrávajúce sa
v nedávnej minulosti. Poskytuje ne-
v‰edn˘ exkurz do my‰lienkov˘ch po-
chodov intelektuálov s národn˘m
a kresÈansk˘m cítením. 

V ãase pestovania politickej korekt-
nosti, ktorá nepozná hranice medzi
pravdou a propagandou, je vydávanie
titulov, aké uviedli na trh PV ZPKO
veºmi statoãn˘m  poãinom. 

Eva Zelenayová

Boj o pamätné tabule 
Aj 25 rokov po páde Ïeleznej opony musia b˘valí

politickí väzni bojovaÈ s nezáujmom, nepochopením
alebo slabou pamäÈou spoloãnosti. 18. februára sa po-
darilo dorie‰iÈ dlh‰ie trvajúci problém s miestom zno-
vu osadenia pamätnej tabule rodine Dankovcov
(Valentovcov) v Ladomerskej Vieske. 

Po stretnutí podpredsedu PV ZPKO Rafaela Rafaja so
starostom obce a poslancami MZ, za úãasti podpredsed-

níãky NR SR Janky La‰‰ákovej a pani Margity Zimano-
vej,  sa koneãne dospelo k dohode o mieste a spôsobe osa-
denia pamätnej tabule. Tá bola z fasády budovy Obecného
úradu odloÏená preto, Ïe stavba  pre‰la rekon‰trukciou. Aj
keì s ubolen˘m srdcom po byrokratickom naÈahovaní sa
s úradmi, spokojná bola aj pani Zimanová, dcéra a sirota po
rodiãoch, na ktor˘ch sa totalitn˘ komunistick˘ reÏim vyv⁄‰il
svojou krutosÈou. V malom parãíku oproti Obecnému úradu
by mala byÈ uÏ natrvalo osadená pamätná tabuºa rodiny
Dankovej-Valentovej. (raf)

Výročná schôdza v Nitre
Zaãala sa tradiãne minútou ticha za t˘ch, ktorí z nitrian-

skej regionálnej poboãky minulom roku odi‰li do veãnosti.
Bol medzi nimi aj Ján Chryzostom kardinál Korec. Za úãastí
podpredsedu PV ZPKO Rafaela Rafaja a viceprimátora
Nitry Jána Vanãa boli na programe najmä problémy, ktoré
organizáciu najviac trápia. A to nedostatok financií, záhadné
zru‰enie zºavy na kúpalisku v Podhájskej, ale aj obavy zo zru-
‰enia zliav na cestovnom v MHD. Najviac v‰ak spolu s pod-
predsedom Rafajom preberali postavenie úãastníkov proti-
komunistického odboja v spoloãnosti, pôsobenie nitrianskej
organizácie ãi ìal‰ie legislatívne poÏiadavky na zmiernenie
krívd z minulosti. Jednomyseºne zaznela poÏiadavka na  le-
gislatívne vyrovnanie statusu a fungovania organizácie poli-

tick˘ch väzÀov PV ZPKO (III. odboj) s úãastníkmi protifa‰istic-
kého (II. odboja). (raf)
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Statočný počin PV ZPKO

Prezentácie kníh sa zúãastnili

mnohé popredné osobnosti verej-

ného Ïivota. Na snímke emeritn˘

arcibiskup Ján Sokol.

Foto Eva Zelenayová

Na v˘roãnej schôdzi v Nitre sa zúãastnil podpredseda

PV ZPKO Rafael Rafaj (zºava) a viceprimátor Nitry Ján

Vanão. V strede predsedníãka RO PV ZPKO AlÏbeta

Laudová. Foto archív organizácie



Zákon 125/1996 Z.z. bol prv˘m
právnym krokom v parlamente Sloven-
skej republiky  k odsúdeniu komunistic-
kého reÏimu a teda komunistov. Tí  vy-
tvorili ‰truktúry moci podobné, ba pre-
konávajúce Hitlerov nacizmus ãi
Musoliniho fa‰izmus. BohuÏiaº, aÏ po
‰iestich rokoch sa autorom podarilo ná-
vrh zákona dostaÈ do programu schôd-
ze NR SR. No ani vtedy e‰te nebola
situácia zrelá na hlasovanie o takomto
zákone. Plénum NR SR má 150 poslan-
cov a podºa môjho odhadu z osobného
poznania aÏ 80 percent z nich boli ãlen-
mi strany ãi ‰piãkov˘mi funkcionármi
zväzu mládeÏe.  Kolaborácia s komu-
nistami v záujme detí, ich ‰túdia,
pridelenia bytu a in˘ch profitov,  bola
brzdou mnoh˘ch poslancov pri rozho-
dovaní sa za ãi proti. Tri dni rokovania,
poãas ktor˘ch bol návrh zákona znaãne
oklie‰ten˘, bol nakoniec zav⁄‰en˘ úspe-
chom. Zákon bol prijat˘,   ãi pre váÏ-
nosÈ argumentácie spravodajcu a pred-
kladateºa zákona a jeho spoluatorov,
ale zákon pre‰iel. Síce veºmi tesne, ale
bol schválen˘! Od reãníckeho pultu
som sa poìakoval Pánu Bohu a rozpla-
kal som sa. V tej chvíli som si spomenul
na svoj záväzok z ëáblického cintorína
t˘m, ktor˘ leÏia  v masovom hrobe pod
jeho múrom. 

Je v‰ak smutné, Ïe po dvadsiatich
rokoch máme trestné zákony proti pro-
pagácii nacizmu, fa‰izmu, ale proti pro-
pagácii komunizmu Ïiaden!!! Naopak,
spoloãnosti je ºahostajné, Ïe názvy ulíc,
obcí, in‰titúcií zdobia mená komunistic-
k˘ch pohlavárov. Îe im dokonca aj
v súãasnosti staviame pomníky, ako bu-
stu  vlastizradcovi – zloãincovi  Biºakovi.
AspoÀ Ïe v budove Národnej rady SR
je in‰talovan˘ pamätník obetiam komu-
nistick˘ch zloãinov, ako jedin˘ splnen˘
bod zo zákona ã. 125/1996 Z.z.  Na pa-
mätnej tabuli vo vstupnej hale parla-
mentu je text: „Úãastníci protikomunis-
tického odboja sa zaslúÏili o pád komu-
nistického reÏimu a o znovunastolenie
demokracie na Slovensku. Patrí im za to
vìaka.“ Je mi ÈaÏko hodnotiÈ úãinnosÈ

ãi doplÀovanie tohto zákona, v ktorom
bol vytvoren˘ priestor na rehabilitaãné
náhrady väzÀom a ich rodinám, ktor˘ch
utrpenie sa mnohokrát vyrovnalo tomu
ná‰mu vo väzniciach a gulagoch.

Som presvedãen˘, Ïe proces zbavo-
vania sa svedomia je riaden˘ mocou
globálnych pánov tohto sveta (moÏno
nie celého - chvála Bohu). Oni nepotre-
bujú Ïiadne du‰e, Ïiadne svedomie, len
úÏitkové tvory potrebné pre produkciu
materiálnych pôÏitkov. 

Îiadne ºudské ‰Èastie, láska, rodina,
domov, vlasÈ, niã, na ão treba svedo-
mie, dodrÏovanie pravdy z MojÏi‰ov˘ch
tabúº. To v‰etko nám, mne a moÏno aj
tebe, váÏen˘ ãitateº, ch˘ba v dne‰nom
svete. Boj proti t˘mto hodnotám, je
produktom „laboratórií“. Na vysokej
úrovni, a, bohuÏiaº, dosahujú  v˘sledky.
Kde robíme chyby? Myslím, Ïe hlavne
vo v˘chove detí. Doma ãi v ‰kole? Kde
viac? Uãitelia sú  aj  vychovávatelia. Ale
ich v˘sledky  zaostávajú za t˘m, aby
sme mohli povedaÈ, Ïe do na‰ej, Bo-
hom danej krásnej vlasti,  Slovenska,
vychovávame dobr˘ch a ‰ºachetn˘ch ºu-
dí. Nájdite si ãas, vyuÏite techniku poãí-
taãov a preãítajte si záznamy z rokova-
nia NR SR k tomuto zákonu. Veºa toho,
aká je súãasná spoloãnosÈ, sa dá po-
chopiÈ z prejavov a poznámok poslan-
cov. A hlavne, nazriete na  charakter
úãastníkov rozpravy, na zástupcov ºu-
du, ktorí by mali plniÈ jeho vôºu.  

Je ÈaÏké uplatÀovaÈ v súãasnosti
aplikovanie tohto zákona, veì ide

o amorálnosÈ a protiprávnosÈ komuni-
stov a ich vlády  poãas takmer pol sto-
roãia. Ak by sme si preãítali Ïivotopisy
súãasn˘ch popredn˘ch dejateºov politi-
ky a to naprieã cel˘m spektrom strán
a hnutí, videli by sme, preão je tento
zákon pre súãasnú politickú scénu ne-
prijateºn˘. Preão nie sú v kurze tí, ktorí
bojovali proti komunizmu. 

Aj keì sme zapísali len mal˘ „ro-
vá‰“, ale je tam.  Na stene na‰ej novo-
dobej histórie, ktorú dúfam noví uãitelia
dejepisu, vlastivedy, uÏ budú uãiÈ podºa
pravdy. Sloboda nespoãíva v tom, Ïe
robíme, ão chceme, ale v tom, Ïe
môÏeme robiÈ to, ão by sme mali.  K to-
mu by sme mali vychovaÈ seba i svoje
potomstvo. Pokiaº to nie je v ‰kolsk˘ch
osnovách, trvajme na ich doplnení
a nielen v tejto oblasti. Národy, ktoré
majú pamäÈ,  majú budúcnosÈ. Neza-
búdajme, Ïe  ãlovek bez charakteru sa
stáva vecou, hraãkou v rukách moc-
n˘ch. 

Je a bude to e‰te dlhá cesta. Súãas-
Èou  na‰ich náboÏensk˘ch tradícií  sú
púte. Niekedy  aj bolia a vyvolávajú slzy.
No  jeden mysliteº   uÏ dávno povedal,
Ïe „ãlovek vidí ìalej cez slzu, ako cez
ìalekohºad“. 

·Èastnú cestu národ slovensk˘,
k pravde, láske, pokore a múdrosti
a budeme pre ºudstvo prospe‰ní, tak
ako nám to predpovedal svät˘ Ján
Pavol II. Amen.

Arpád Tarnóczy

ãestn˘ predseda PV ZPKO
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Zamyslenie sa spoluatora a spravodajcu zákona o nemorálnosti a protiprávnosti 
komunistického systému (125/1996 Z.z.)

Ľudstvo sa nemôže zbaviť svedomia

Arpád Tarnóczy poãas rokovania o zákone v roku 1996. Foto Eva Zelenayová



Ekvádor je pre na‰inca vzdialená
a dosÈ neznáma krajina. A predsa tam
Slováci pôsobia na veºmi prospe‰n˘ch
pozíciách. Vo Svedectve ã. 4 a 5 z ro-
ku 2013 sme písali o saleziánovi, ot-
covi Jánovi ·utkovi, ktor˘ v tom ãase
Ïil na dôchodku v saleziánskom do-
move v ekvádorskom meste Macas.
Jeho zásluÏnú prácu v komunite Sua-
rov na‰im ãitateºom sprostredkoval
publicista Paul Stacho. V súãasnosti
v Ekvádore pôsobí otec Anton. Podu-
jal sa k pravidelnému písaniu listov
z tejto odºahlej krajiny, ktoré môÏu
byÈ pouãné aj pre ãitateºov na Sloven-
sku. Nasledujúce riadky sú úryvky z je-
ho listu napísaného 10. januára tohto
roku.

„Od ostatného listu z februára
2014 sa udialo veºa veci v mojom
osobnom saleziánskom Ïivote i v Ïivo-
te cirkvi u nás v Ekvádore a vo svete.
Pre mÀa bol rok 2014 rokom oddy-
chu, ‰túdia, náv‰tev a zamyslení nad
saleziánskym a misionárskym Ïivotom.
V marci som mal moÏnosÈ po prv˘krát
v Ïivote nav‰tíviÈ Kanadu. Iniciatíva vy-
‰la odo mÀa, ale pozvanie zrealizovali
moji dvaja priatelia, kanadskí Slováci
Paul i Stano, ktorí v roku 2012 nav‰tí-

vili Ekvádor (Quito - múzeum Milana
Rastislava ·tefánika, Macas - vtedy e‰-
te Ïijúceho dona ·utku, Sucua - Suar-
skú federáciu, Banos - termálne kúpa-
lisko, moju farnosÈ Tuutin-Entsa a iné
lokality). V Kanade som s nimi pobu-
dol 3 t˘Ïdne a mal som moÏnosÈ spo-
znaÈ Toronto, Missisagua, Hamilton
a ìal‰ie miesta v okolí veºkého jazera
Ontario. Najviac ma oslovili náv‰tevy,
stretnutia a rozhovory so Slovákmi
Ïijúcimi v tejto ãasti Kanady. 

Koniec júla, cel˘ august, ãasÈ sep-
tembra a t˘ÏdeÀ z decembra som po-
budol na Slovensku. Od septembra aÏ
do zaãiatku decembra na ‰túdiách
v Ríme, na na‰ej Saleziánskej Univerzi-
te. Vìaka spolubratom z komunity
v Taisha,  ktorí ma zastupovali, som si
mohol dovoliÈ dlh‰í v˘padok. 

Náv‰teva Slovenska bola veºmi
obohacujúca, plná aktivít, stretnutí,
prezentácii a mnoh˘ch slávnosti. Na
Orave sme oslávili 86 rokov Ïivota
a 50 rokov kÀazstva saleziana otca Jo-
zefa Sobotu, ktor˘ je mojím duchov-
n˘m otcom a vodcom uÏ od 15 rokov.
Pri príleÏitosti Bobrovskej púte v au-
guste sa nám podarilo pomocou pria-
teºov a príbuzn˘ch zorganizovaÈ

misionársku v˘stavu zameranú na sa-
leziánske misie vo svete, najmä v
Ekvádore. Bol to prv˘ pokus o pred-
stavenie a propagáciu saleziánskych
misii vo svete v mojej rodnej obci Bob-
rov. V˘stava bola spojená s besedou
a prezentáciou saleziánskych misij-
n˘ch aktivít medzi Suarmi v Ekvádore.
Pozvan˘ hosÈ Laco Miko SDB,  hovoril
o svojej misionárskej skúsenosti v Pa-
kistane. Práve doma, v rodnej obci, pri
organizovaní v˘stavy nás zastihla
smutná správa o smrti ná‰ho veºkého
saleziánskeho misionára otca Jána
·utku. 

August 2015 sa niesol v znamení
celosvetov˘ch osláv 200-tého v˘roãia
narodenia dona Bosca. Z in˘ch aktivít,
ktoré organizujeme kaÏd˘ rok pre
mlad˘ch, je to suarsk˘ kongres v máji
a kurz mlad˘ch lídrov v Taisha v no-
vembri. Práca s mlad˘mi je pre na‰e
saleziánske misie prioritou, hoci ako
farári nemôÏeme opomenúÈ ani ostat-
n˘ch. Máme ‰esÈ  skupín detí a mla-
d˘ch, ktor˘ch sa usilujeme  formovaÈ
a pripravovaÈ pre Ïivot. Práca je nároã-
ná, vyãerpávajúca. Pevne veríme, Ïe
postupne prinesie svoje ovocie.“

S radosÈou a s poÏehnaním 
na vás spomína 

otec Anton z Ekvádoru

■ Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda nav‰tívil 10. febru-
ára starostu Mestskej ãasti Staré mesto Mgr. Radoslava ·tevãí-
ka, ktorému predstavil ãinnosÈ na‰ej organizácie a zároveÀ
prerokoval otázky súvisiace s predæÏením nájomnej zmluvy na
priestory ústredia na Obchodnej ulici, ktorá je zatiaº uzavretá
do konca tohto roka. Nadväzne na toto rokovanie bol odosla-
n˘ list so ÏiadosÈou o predæÏenie tejto zmluvy.

■ TaktieÏ bol odoslan˘ list  prezidentskej kancelárii
so ÏiadosÈou o bliÏ‰ie objasnenie, preão nebol vybrat˘
na ‰tátne vyznamenanie ná‰ zakladajúci ãlen  organizá-
cie politick˘ch väzÀov v roku 1990 ·tefan Novák, ktor˘
by si to bol zaslúÏil oveºa viac ako mnohí z vyznamena-
n˘ch.

■ Predsedníctvo PV ZPKO zaslalo zaãiatkom februára kan-
didujúcim politick˘m stranám list s anketov˘mi otázkami. T˘-
kali sa legislatívy na ìal‰ie od‰kodnenie politick˘ch väzÀov ko-
munizmu. I‰lo o tri otázky, ãi by strana, ak bude pôsobiÈ v par-
lamente, bola ochotná prijaÈ zákon o postavení a pôsobnosti
Zväzu protikomunistického odboja; ìalej obdobnú od‰kodÀo-

vaciu legislatívu ako má âeská republika (zákon ã.262/2011);
a ãi bude politická vôºa pokraãovaÈ v ìal‰om zmierÀovaní
krívd na b˘val˘ch politick˘ch väzÀoch a ich rodinn˘ch príslu‰-
níkoch.  Îiaº, odpovedala len polovica strán a hnutí. V aprílo-
vom ãísle sa vrátime k vyhodnoteniu ankety a k moÏnostiam
ìal‰ieho legislatívneho posilnenia postavenia a ochrany zá-
ujmov protikomunistického odboja.

■ PV ZPKO je na Facebooku. Na‰a organizácia ide
s dobou. Aby sme mohli byÈ nielen v názorovom kontak-
te a zdieºaÈ s in˘mi rovnaké názory na minulosÈ, ale aj
na súãasné dianie a zároveÀ  vpl˘vaÈ na verejnú mienku,
ktorá v ãase brutálneho kapitalizmu zabúda na zloãiny
komunizmu, rozhodli sme sa zaloÏiÈ fejsbukov˘ profil
na‰ej organizácie. Dúfame, Ïe v‰etci, ktorí ste na tejto
populárnej sociálnej sieti sa prihlásite medzi na‰ich pria-
teºov. Prosíme, oslovte aj va‰e deti a blízkych, priateºov
a známych a odporuãte im nav‰tevovaÈ ná‰ profil s náz-
vom Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja. 

Pripravil podpredseda PV ZPKO R. Rafaj
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Inšpirujúce misie



Na svete Ïijú ºudia známi a menej známi, slávni i nená-

padní. O mnoh˘ch v˘znamn˘ch ºuìoch ostatní ani neve-

dia. Jedn˘m z tak˘chto skromn˘ch hrdinov je Fridrich Fritz.

Dnes  88-roãn˘ dôchodca, ktor˘ aktívne oboznamoval mla-

dú generáciu s krut˘m obdobím spred 60 rokov. Priná‰al

tak svedectvo o období komunistickej diktatúry, precítenej

na vlastnej koÏi.

Fridrich Fritz sa narodil 4. marca 1928 v Pre‰ove, kde preÏil
detstvo a ‰kolské roky. Tie boli poznaãené vojnou a politick˘mi
zmenami. V roku 1944 bol pri ústupe nemeck˘ch vojsk ako 16-
roãn˘ odveden˘ na nútené práce do Nemecka. Keì sa po niekoº-
k˘ch mesiacoch vrátil domov do Granã Petroviec, rodinn˘ byt
v Pre‰ove bol zbombardovan˘. Vzdelanie zav⁄‰il maturitou na
gymnáziu v Levoãi. Politická situácia v mladom Fridrichovi vzbu-
dzovala nespokojnosÈ, rozhodol sa pre ‰túdium teológie v Spi‰-
skej Kapitule. Hlboko veriaci Fridrich Fritz sa zo ‰túdia te‰il. Av‰ak
jeho nádeje netrvali dlho. Seminár, v ktorom ‰tudoval, dne‰n˘
KÀazsk˘ seminár biskupa Jána Vojta‰‰áka v Spi‰skej Kapitule,
obsadila ·tátna bezpeãnosÈ a odviedla v‰etky rehoºné sestry.
„Nesmeli sme nikam ísÈ, boli sme stále dnu v budove,” spomína.
Dostal povolávací rozkaz, ale na základnú vojenskú sluÏbu
nenastúpil. Rozhodol sa odísÈ za hranice s nádejou, Ïe ‰túdium
teológie dokonãí v Ríme.

Hranice sa prekročiť nepodarilo
Na jeseÀ 1950 sa spolu s ìal‰ími ºuìmi pokúsil bohoslovec

Fridrich ilegálne prekroãiÈ hranice. Neúspe‰ne. Vo vlaku ho zaisti-
la pohraniãná polícia. „MoÏno bolo v preukaze napísané, Ïe som
bohoslovec, neviem ão tam bolo uvedené. Povedali mi, aby som
i‰iel s nimi, Ïe iba nieão vy‰etria a potom ma pustia. Hneì som
vedel, Ïe je zle. Moja batoÏina ostala pri kolegoch, ktorí i‰li so
mnou. Teraz ìakujem Pánu Bohu, Ïe som mal toºko duchaprí-
tomnosti, pretoÏe keì sa ma p˘tali, s k˘m cestujem, povedal
som, Ïe som sám,“ spomína Fridrich Fritz. Hneì potom, ako sa
ocitol v rukách polície, podstúpil v˘sluchy. Polícia sa domáhala
odpovedí na otázky, ktoré by mladému ãloveku ani nenapadli.
Vy‰etrovanie sa konalo v âesk˘ch Budûjoviciach, odkiaº ho eskor-
tovali na súdne pojednávanie  do Levoãe. KeìÏe v tom ãase ·tB
odhalila urãit˘ch fal‰ovateºov preukazov a ktosi spomenul aj Frid-
richove meno, nasledovalo nekoneãn˘ch päÈ mesiacov vy‰etrova-
nia, utrpenia. „Cel˘ ãas som bol na samotke. Zakázali mi sadnúÈ
si a od piatej rána do desiatej veãera som musel chodiÈ po izbe.
SedieÈ som mohol iba na obed. Bol by som sa zbláznil, ale na-
‰Èastie mám päÈ prstov, tak som sa modlil ruÏenec. Chodil som
hore-dole po izbe a modlil som sa,“ smutne spomína Fridrich
Fritz. Vy‰etrovanie sa odohrávalo v noci. VäzÀa nenechali
odd˘chnuÈ si. Keì po prechodenom dni zaspal, zobudili ho a od-
viedli do vy‰etrovne. 

Rozsudok, väzenie, amnestia
Fridrich bol obvinen˘ z velezrady. Vynesenie rozsudku 4. júla

1951 uloÏilo mladému nádejnému kÀazovi trest odÀatia slobody

na 20 rokov bezpodmieneãne, stratu obãianskych práv na dobu
10 rokov, prepadnutie celého majetku a finanãnú sankciu vo v˘‰-
ke 30 000 Kãs. Dostal sa do väzenia v Leopoldove, Ilave a nako-
niec v Mírove. Spoznal tu mnoho ºudí, krut˘ch osudov, zaÏil
mnoÏstvo príhod.  Vyrábal matrace, súãiastky do fotoaparátu,
pracoval ako krajãír, brúsiã, zámoãník, no najÈaÏ‰ia bola v˘roba
betónov˘ch rúr. Spolu s ním  bolo uväznen˘ch veºa ìal‰ích boho-
slovcov, kÀazov, biskupov, ale boli medzi nimi i vrahovia a zlode-
ji. V‰etci politickí väzni na vlastnej koÏi pociÈovali neºudské zaob-
chádzanie zo strany dozorcov. Fridrich Fritz je presvedãen˘,  Ïe
bez viery v srdci by toto kruté obdobie nezvládol.

V roku 1960 ho na základe amnestie prezidenta Antonína
Novotného prepustili na slobodu. Väzenie vzalo mladému ãlove-
ku 9 rokov, 9 mesiacov a 13 dní. Po návrate domov sa oÏenil
s Justínou Tóthovou a v Spi‰skej Novej Vsi vychovali dve dcéry.
V súãasnosti Ïije s dcérou Katarínou v Martine. Pri príleÏitostí 24.
v˘roãia DÀa boja za slobodu a demokraciu mu prezident republi-
ky Ivan Ga‰paroviã udelil Medailu prezidenta SR za v˘znamné
zásluhy a celoÏivotné úsilie pri obrane demokracie, ºudsk˘ch práv
a náboÏensk˘ch slobôd. 

Odkaz mladej generácii
Dne‰ná mládeÏ nemá inú moÏnosÈ dozvedieÈ sa o komunis-

tickom terore, neÏ z úst t˘ch skôr naroden˘ch, ktorí ho sami zaÏi-
li. Preto treba mlad˘ch oboznamovaÈ s t˘mto obdobím, aby sa
naÀ nezabudlo. Fridrich Fritz  absolvoval viacero besied na ‰ko-
lách, kde ‰tudentom predkladal svoje svedectvo. Predná‰al na
Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha a Z· Antona Bernoláka
v Martine, v budove Reduty v Spi‰skej Novej Vsi, dokonca
i v meste Jindfiichuv Hradec v juÏn˘ch âechách. „Nechcem, aby
mladí preÏívali znova to, ão sme preÏili my. Treba vyzvaÈ aj histo-
rikov, aby písali, napísali históriu pravdivo. Veì súãasná mládeÏ
o t˘chto záleÏitostiach nevie takmer niã,“ vysvetºuje Fridrich Fritz.

DesaÈ rokov nie je dlhá doba v Ïivote ãloveka. DesaÈ rokov
vo väzení je v‰ak veãnosÈ. B˘val˘ politick˘ väzeÀ v‰etky svoje
záÏitky, skúsenosti, poznanie a odkaz mladej generácii opisuje
vo svojej knihe Maturitné stretnutie. Paula Beinsteinová
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Vyznamenan˘ Fridrich Fritz v prezidentskom paláci.

Foto archív rodiny

Fridrich Fritz odkazuje: Nezabúdajme



Dejiny Cirkvi na Slovensku sú späté
s osobnosÈami, ktoré v dávnej i nedáv-
nej minulosti v˘znamne a nezmazateºne
poznaãili kresÈanskú identitu ná‰ho ná-
rodného spoloãenstva. V druhej polovici
minulého storoãia, keì sa aj Slovenska
zmocnil prízrak ãervenej posadlosti, turi-
ferári komunistickej totality zámerne
prekrúcali a fal‰ovali minulosÈ ná‰ho ná-
roda a z na‰ich dejín vedome vymazáva-
li osobnosti a udalosti, ktoré pomáhali
ná‰mu národu uvedomiÈ si svoje ºudské
i obãianske práva, etnickú, jazykovú, ná-
boÏenskú, kultúrnu a politickú indi-
vidualitu. A niektorí dodnes v tomto
prekrúcaní pokraãujú a úmyselne zne-
vaÏujú i zatracujú na‰e „dediãstvo ot-
cov“, zneuÏívajúc dar nadobudnutej
slobody! Bez ostychu a zábran spochyb-
Àujú na‰u kolektívnu skúsenosÈ, z ktorej
vieme, Ïe ná‰ národ pre‰iel úskaliami
dejín len preto, lebo veril v Boha. Îehnal
ná‰mu národu tak, Ïe z jeho lona vy‰li
desiatky ‰ºachetn˘ch kÀazov, oddan˘ch
sluÏobníkov pravdy, práva a spravodli-
vosti. Ak vymaÏeme z na‰ich kultúr-
nych, hospodárskych i politick˘ch dejín
katolíckych kÀazov, evanjelick˘ch pasto-
rov, kalvínskych kazateºov, ãi Ïidovsk˘ch
rabínov, zostane nám iba h⁄stka prachu.

Jednou z osobností, proti ktorej bo-
joval nielen komunistick˘ moloch, bol
spi‰sk˘ kÀaz ·tefan Náhalka (16. 3.
1916 – 6. 3. 1975). Svojím Ïivotom
a dielom sa stal jednou z kºúãov˘ch
osobností slovenského katolicizmu
v druhej polovici 20. storoãia. Jeho me-
no patrilo medzi mená t˘ch Slovákov
v zahraniãí, ktorí „zradili a opustili
vlasÈ“. Spoluzakladal a vybudoval
Slovensk˘ ústav sv. Cyrila a Metoda v Rí-
me, ktor˘ komunistick˘ reÏim povaÏoval
za dielo, proti ktorému bolo treba
„bojovaÈ ako s nepriateºsk˘m“. 

·tefan Náhalka sa narodil vLiptov-
skej Tepliãke, kde skonãil základnú
‰kolu.  Zmaturoval na levoãskom gym-
náziu.  KÀazskú formáciu dostal v Pá-
peÏskom kolégiu sv. Jána Nepomucké-
ho v Ríme a teologické ‰túdiá absolvoval
na PápeÏskej Lateránskej univerzite.

SviatosÈ kÀazstva prijal 19. decembra
1942 v Ríme. 

V roku 1943 sa vrátil na Slovensko.
Tri roky bol kaplánom v RuÏomberku,
po boku známeho slovenského náro-
dovca Jána Ferenãíka a rok spravoval ru-
Ïomberskú farnosÈ. Potom bol dva roky
(1946 - 1948) tajomníkom spi‰ského
biskupa Jána Vojta‰‰áka. V roku 1947
na  Rímskokatolíckej  cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte Slovenskej univer-
zity Istropolitany v Bratislave obhájil
dizertáciu Láska v duchovnom Ïivote
podºa uãenia sv. Tomá‰a Akvinského
a dosiahol doktorát teológie. Od roku
1948 do roku 1950 vyuãoval filozofiu
v kÀazskom seminári v Spi‰skej Kapituli,
teda do t˘ch ãias, dokiaº túto ‰kolu
komunistick˘ reÏim násilne nezru‰il. 

Ako jeden z popredn˘ch sloven-
sk˘ch katolíckych intelektuálov bol ter-
ãom komunistického reÏimu, ktor˘ po
Àom sliedil, takÏe sa musel takmer 3 ro-
ky skr˘vaÈ, aÏ k˘m sa mu nepodarilo
v máji roku 1953 utiecÈ do Ríma, kde sa
hneì stal spolupracovníkom Slovenské-
ho katolíckeho ústredia. V roku 1956 sa
aktívne podieºal na zaloÏení Slovenské-
ho vydavateºstva sv. Cyrila a Metoda,
ktoré vzniklo zo skromnej základiny
známeho americko-slovenského kÀaza
Jána J. Lacha, farára vo Whitingu (India-
na) a stal sa prv˘m redaktorom jeho vy-
daní. V roku 1957 sa stal vedúcim Slo-
venského katolíckeho ústredia. V tom
istom roku bol vymenovan˘ za ãlena
Najvy‰‰ej rady pre emigráciu pri Konzis-
toriálnej kongregácii Apo‰tolskej stolice
s poslaním staraÈ sa o duchovnú sluÏbu
slovensk˘ch emigrantov, ãím na seba
prevzal povinnosÈ zorganizovaÈ duchov-
nú správu medzi Slovákmi v zahraniãí.
V tejto funkcii sa priãinil o zaloÏenie slo-
vensk˘ch katolíckych misií v Anglicku
(Lond˘n) a v Brazílii (Rio de Janeiro
a Sao Paulo). Po reorganizácii duchovnej
sluÏby emigrantom podºa rozhodnutí 2.
vatikánskeho koncilu PápeÏská komisia
pre emigráciu a turizmus ho vymenova-
la za delegáta pre duchovnú sluÏbu slo-
vensk˘ch emigrantov. ZaloÏil slovenské

katolícke misie v Sydney (Austrália),
v Morges, v Bazileji a Zürichu (·vaj-
ãiarsko), v Stockholme (·védsko)
a v Mannheime (Nemecko). ZúãastÀo-
val sa na medzinárodn˘ch pastoraãn˘ch
kongresoch o emigrantoch a referoval
na nich o slovenskej emigrácii (r. 1961,
1973). 

V roku 1958 navrhol zaloÏiÈ a po-
mohol uskutoãniÈ kniÏnú edíciu Series
Cyrillomethodiana na vydávanie slova-
kistick˘ch prác vo svetov˘ch jazykoch
a vedeckú roãenku Slovak Studies. Kon-
com roku 1959 bol signatárom iniciatívy
na vybudovanie Slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda v Ríme – spolu s Micha-
lom Lackom SJ, Felixom J. Litvom SJ, ªu-
dovítom Macákom SDB a Jozefom
Tomkom. Stal sa predsedom prípravné-
ho v˘boru pre vybudovanie tejto usta-
novizne a bez jeho osobného priãinenia
by sa toto dielo nikdy neuskutoãnilo.
V roku 1961 sa stal jej prv˘m rektorom,
ktor˘m bol aÏ do 28. februára 1973,
kedy sa funkcie vzdal. Od roku 1954 aÏ
do roku 1966 bol aj redaktorom ãasopi-
su slovensk˘ch katolíkov Hlasy z Ríma
a dal podnet k publikovaniu periodika
Slovensk˘ kÀaz, ktor˘ sa neskôr preme-
nil na mesaãník Diakonia. 

Od 1. októbra 1972 aÏ do svojej
predãasnej smrti bol predsedom Sloven-
ského ústavu v Ríme, ustanovizne slo-
vensk˘ch kultúrnych, najmä vedeck˘ch
pracovníkov, a od januára 1974 znova
prebral redigovanie mesaãníka Hlasy
z Ríma, ktoré redigoval uÏ v rokoch
1954-1966. 

Zomrel neãakane v Ríme. Pochovali
ho na rímskom cintoríne Campo Vera-
no odkiaº jeho telesné pozostatky ne-
skôr preniesli do hrobky Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda na nov˘
rímsky cintorín Prima Porta. 

Za svoj príkladn˘ kÀazsk˘ Ïivot i za
prácu pre Cirkev mu Pavol VI. udelil 14.
augusta 1963 titul monsignora,  30. de-
cembra 1967 hodnosÈ pápeÏského
preláta.

Jozef M. Rydlo

ãlen Slovenského ústavu v Ríme
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K storočnici preláta Štefana Náhalku

Perla slovenského národa



Najnov‰ia rozsiahla v˘stava starého eu-
rópskeho umenia v Slovenskej národnej
galérii obsahujúca  päÈsto exponátov z na-
‰ich domácich zbierok  pod názvom Nizo-
zemská maºba (potrvá aÏ do konca mája),
ktorá nadväzuje  na obdobnú  spred desaÈro-
ãia,  ale i niektoré ìal‰ie paradoxné i pozoru-

hodné okolnosti nás môÏu viesÈ k nie celkom beÏn˘m
úvahám. MoÏno aj na pozadí vrcholiacej volebnej kampa-
ne, kde slovo kultúra a umenie, sa Ïiaº, uÏ tradiãne, ale aj
nepochopiteºne  úplne vytratilo zo slovníka  politikov  i tak-
mer v‰etk˘ch médií. No  predsa  kdesi na okraji, napríklad
v pokraãujúcej diskusii, o „ne‰Èastnom muÏovi“ Miroslavo-
vi Válkovi, pozoruhodnom, ale aj rozporuplnom básnikovi
a ministrovi kultúry z normalizaãného obdobia, sa iba ne-
dávno prekvapujúco ozval vy‰etrovateº Jozef ·átek. Pripo-
menul neveºmi príjemn˘ rozhovor  s ním z roku 1990, ako
s jedn˘m z ãeln˘ch predstaviteºov komunistického reÏimu.
Povedal: „Jedna vetva vy‰etrovania smerovala k politikom
spred novembra 1989, ktorí z rôznych slovensk˘ch galérií
ukradli rozliãné umelecké predmety (obrazy, sochy a tapisé-
rie), ktor˘mi sa navzájom obdarovali. Jedn˘m z t˘ch, ktorí
sa na tomto zúãastnili bol aj M. Válek.“ IbaÏe keì sa s ním
v onkologickom sanatóriu naposledy stretol, iba dva mesia-
ce pred jeho smrÈou, na rozdiel od in˘ch vy‰etrovan˘ch
straníckych funkcionárov, hovoril o dodnes tabuizovanej té-
me „otvorene a pravdivo“.  In˘ diskutujúci mu pripomenul,
Ïe Ïiadneho dobového funkcionára doposiaº nezatvorili.
Vy‰etrovateº v‰ak okrem toho uviedol podstatné: „Ani
v tomto prípade nebolo na‰e vy‰etrovanie zbytoãné. Od
viacer˘ch komunistick˘ch pohlavárov, vrátane G. Husáka,
sme zaistili mnoÏstvo umeleck˘ch predmetov v hodnote
miliónov korún, ktoré sme vrátili Slovensku do jeho vlast-
níctva (do galérií).“ Mnoh˘mi takáto informácia otrasie aj
dnes. 

âosi závaÏné k tejto téme naãrtol vo viacer˘ch knihách
Milan Váro‰, ale uÏ v oveºa ‰ir‰om kontexte nov‰ích sloven-
sk˘ch, ale aj európskych dejín i osudov straten˘ch a roz-
kradnut˘ch umeleck˘ch diel posledn˘ch storoãí. Nacis-
tick˘mi veºkokrádeÏami umenia po celej Európe sa zaãal
zaoberaÈ uÏ v ‰esÈdesiatych rokoch minulého storoãia,
neskôr, po „bratskej“ okupácii v roku 1968, ho spolu s ìal-
‰ími elitn˘mi reportérmi vtedaj‰ej Smeny vyhodili a ako ne-
komunistovi na dvadsaÈ rokov  zakázali publikovaÈ. Plody
jeho systematickej práce na veºkej a vzru‰ujúcej téme
vychádzajú aÏ v posledn˘ch rokoch. V minulom roku mu
dokonca vy‰li aÏ tri tituly, ktoré zaiste budú vyvolávaÈ  vzru-
‰ujúce diskusie i polemiky  nielen v odborn˘ch kruhoch, ale
aj v ‰irok˘ch vrstvách ãitateºov.  Jeho popularizujúce diela
literatúry faktu sú  nabité  nov˘mi neznámymi okolnosÈami,
alebo sústredené v rozmanit˘ch príbehoch, vydolovan˘ch
z roztratenej a málo známej, hlavne umenovednej domácej
a zahraniãnej publicistiky. Váro‰a zaujíma, ako sa mnohé
obrazy a sochy zo Slovenska  roztratili legálne, ale pre-

dov‰etk˘m nelegálne a nezákonne. Do galérií a súkrom-
n˘ch zbierok  predov‰etk˘m v Budape‰ti, Prahe a Viedni,
kde ich záhadne „doputovalo“ najviac, ale aj do ParíÏa,
New Yorku a vlastne celého sveta. A Ïe sa to deje systema-
ticky a dodnes dokazuje  najznámej‰í prípad za babku a so
zreteºn˘m podvodn˘m úmyslom  predanej sochy slávneho
Berniniho z národného majetku slovensk˘ch obãanov.

Pri uvádzaní prvej závaÏnej  Váro‰ovej knihy,  typicky
sprevádzanej mnoÏstvom kvalitn˘ch reprodukcií v˘znam-
n˘ch umeleck˘ch diel, Stratené slovenské poklady 1, Osudy
umeleck˘ch pamiatok ‰ºachty a panovníkov, sa v reklam-
nom slogane uvádzalo, Ïe „tisíce ºudí uÏ stáli a budú stáÈ
v nemom úÏase pred skvostn˘mi umeleck˘mi dielami
v KresÈanskom múzeu v Ostrihome, v Maìarskej národnej
galérii a v Maìarskom národnom múzeu v Budape‰ti,
v Múzeu Viktórie a Alberta v Lond˘ne, v Katedrále sv. Víta
v Prahe a inde. Azda kaÏd˘ z tamoj‰ích artefaktov má po-
hnuté dejiny, pre‰iel kºukatú cestu stároãiami, nejeden
z nich aj územím Slovenska.“ Áno, skutoãne s jeho knihami
i poznatkami, napríklad aj s ostatnou Poklady panovníkov
a slovenskej ‰ºachty (2015) môÏete zájsÈ do múzeí v Ostri-
home, Budape‰ti a inde, aby ste sa presvedãili o skvel˘ch
pamiatkach, z ktor˘ch mnohé patria inam a majú iné mies-
to pôvodu i osud, ako je zvyãajne pri nich uvedené. Sám
som v Múzeu moderného umenia v Lipsku  Ïiadal ga-
leristov, aby pod skvelé portréty Jána Kupeckého napísali
aspoÀ presne, Ïe jeho rodn˘ Bösing  je dnes Pezinok v SR
a nenachádza sa pri Prahe, ale pri Bratislave. Neodpovedali
mi ani po rokoch...

Av‰ak  z Váro‰ovej iniciatívy sa po desiatich rokoch vrá-
til na Slovensko  ukradnut˘ Bojnick˘ oltár, dlho nelegálne
vystavovan˘ v praÏskej Národnej galérii. Hoci sa to neudialo
celkom korektne,  ale „v˘menou“ za iné vynikajúce diela
slovenského pôvodu zo SNG! Obdobn˘ osud na hrane
„kriminality“ postihol mnohé a neraz najcennej‰ie  pamiat-
ky zo Slovenska, ktoré sa nelegálne dostali  k mileniálnym
oslavám Uhorska v roku 1896, ãi pri in˘ch príleÏitostiach;
vojnách, okupáciách i priamych „mierov˘ch“ krádeÏiach,
najãastej‰ie v‰ak len „zapoÏiãaním“ aÏ dodnes!  Napriek
tomu, Ïe s vrátením umeleck˘ch diel rátal  aj základn˘
ãlánok Trianonskej mierovej zmluvy i ìal‰ie. Viliam ·irok˘,
nielen pre svoj etnick˘, ale aj stranícky pôvod  to po vojne
za nás a bez nás  „odpustil“  svojim komunistick˘m bra-
tom. Za touto nedorie‰enou kapitolou na‰ich vzÈahov s juÏ-
n˘m susedom  sa dnes skr˘vajú  miliónové, nielen hmotné,
ale aj duchovné hodnoty. Táto  by sa mala staÈ  samozrej-
m˘m predmetom definitívneho dorie‰enia kaÏdej novej
vlády.  Príkladom by mali byÈ aj mnohé navrátené poklady
do Grécka a Egypta zo západn˘ch múzeí a nie naopak. Ako
púÈ obrazov slávneho maliara, rodáka z Moravského
Slovenska  Alfonza Muchu, ktorého diela nedávno násilne
a napriek mnoh˘m protestom Moravanov „iba priputovali“
do „lep‰ích“ galerijn˘ch podmienok v Prahe...

Viliam Jablonick˘

KULTÚRA
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Roztratené umelecké poklady



Pokraãovanie z 1. strany

Bola to
roãná prestáv-
ka poãas ‰tú-
dia, po ktorej
sa ide do ma-
turitného roã-
níka. Ale to sa
stalo v roku
1949 a v máji
1950 po nás
pri‰li. 

Myslíte na Barbarskú noc, keì
‰tát likvidoval klá‰tory? 

Áno, deportovali nás  do Kostolnej
pri Trenãíne,  do klá‰tora redemptori-
stov. Tam robili s nami dvojt˘ÏdÀové
‰kolenia. LenÏe predná‰ali nám zástup-
covia robotníckej triedy a v diskusii do-
stávali otázky, na ktoré nevedeli odpo-
vedaÈ. Raz jeden z nich dostal z toho
amok, chytil kniÏku, hodil ju o stôl a
zreval - s vami sa to nedá - a u‰iel. Po-
tom ‰tátny zmocnenec povedal - vy ste
nepre‰koliteºní, pôjdete pracovaÈ na
priehradu. To bolo koncom mája. 

A naozaj vás dali na priehradu? 
Naozaj. LenÏe my sme mali reveren-

dy a nechceli sme si ich vyzliecÈ. PretoÏe
nám dávali modré ko‰ele s odznakmi
a ãervené baretky. Ko‰ele sme nakoniec
akceptovali, ale bez  odznakov, no ba-
retky nie. Dali nám teda modré, ak
chceli, aby sme i‰li robiÈ. 

Ako dlho ste pracovali na prie-
hrade? 

To bolo rozdielne. ZáleÏalo od toho,
ak˘ posudok dostal ten-ktor˘ z nás zo
svojej rodnej obce. Zvyãajne od troch do
piatich mesiacov. Tí, ktorí dostali dobr˘
posudok, i‰li uÏ po troch mesiacoch
priamo domov. Ja som bol medzi po-
sledn˘mi. V Ladcoch bola silná komunis-
tická strana a hádam e‰te aj je. Dokonca
som mal aj str˘ka vo v˘bore, ale ten
mlãal, bál sa. Predsedníãkou strany tam
bola matka môjho spoluÏiaka Pavla
Koy‰a, neskor‰ieho ministra kultúry.
Ona bola komunistkou od ‰piku kostí,
hoci predt˘m Nemcom za‰ívala ponoÏky
a jej manÏel bol veliteºom Hlinkovej
gardy v Ladcoch. Po vojne kádrovala... 

Ako to ovplyvnilo vá‰ ìal‰í
Ïivot? 

Na‰li mi zamestnanie v popradskom
Tatrasmalte. Netajil som sa, Ïe som ve-
riaci, chodil som do kostola a získal som
mládeÏ na obnovu speváckeho zboru.
Niekoºkokrát som nav‰tívil klá‰tor v Po-
dolínci, kde boli sústredení kÀazi. Neu‰lo
to ·tátnej bezpeãnosti, predvolali ma
a zaãali vypoãúvaÈ. Îe nedovolene  orga-
nizujem mládeÏ, Ïe som v kontakte
s Podolíncom, ktor˘ je v styku s Vatiká-
nom, a Ïe som mohol vyzradiÈ v˘robné
tajomstvo Tatrasmaltu. Ja som vtedy ne-
vedel, Ïe sa tam robia granáty. To my
vlastne prezradili na pracovisku ·tB. Ja
som sa na nich pozeral, tu sa robia gra-
náty? Aby som sa netváril. 

âiÏe vás zatkli? 
ObÏalovali a hneì zatkli a odviezli

do Ko‰íc. UÏ som sa na pracovisko ne-
vrátil. 

V Ko‰iciach som bol tri mesiace trp-
ko a ÈaÏko vypoãúvan˘ a potom e‰te
v Bratislave. Celkovo som bol vo vy‰etro-
vacej väzbe asi osem mesiacov. Rodiãia
pritom o mne niã nevedeli.  Mysleli si, Ïe
som m⁄tvy. Matka ma  v Ko‰iciach hºa-
dala, ale jej povedali, Ïe nie som tam. 

Boli aj bitky? 
âoÏe bitky, to bolo to najmen‰ie.

Najhor‰ia bola tmavá komora. Bola tam
úplná tma. KaÏd˘ druh˘ deÀ som dostal
chlieb a vodu. Iba keì sa otvorilo okien-
ko na dverách, keì mi dávali jesÈ, do ce-
ly preniklo trochu svetla. Inak tma. 

Ako ste tam spali?  Na ãom? 
Niã tam nebolo. Prázdna cela. Skºú-

ãen˘ v kúte. To je psychicky veºmi

nebezpeãné. Dobre, Ïe som bol pred-
t˘m v noviciáte. Tam nás cviãili v sebao-
vládaní, zná‰aní utrpenia atì.  Iba asi tri
mesiace predt˘m sme skonãili  mesaãné
duchovné cviãenia, kde sme toto v‰etko
cviãili, takÏe  som vedel v ak˘ch rukách
som. Tækli do mÀa, Ïe odtiaº sa nedosta-
nem, Ïe Ïiv˘ odtiaº nevyjdem, lebo, Ïe
oni sa o to  postarajú. Hovorili o zastre-
lení na úteku a tak. NebyÈ mojej hlbokej
viery, tak sa zbláznim, alebo neviem, ão
sa stane. Nahlas som sa modlil, spieval
som si náboÏenské veselé pesniãky, pro-
sil som Boha, aby mi dal silu prekonaÈ
to, rozjímal som... a tak som striedal
modlitbu, spev a to ma udrÏalo pri zdra-
vom rozume. 

Ako dlho ste boli zatvoren˘
v tmavej komore? 

PäÈ dní a dvakrát po tri dni poãas
trojmesaãnej vy‰etrovacej väzby. Bol tam
bachar so siln˘m maìarsk˘m prízvu-
kom. Pomáhal mi prekonaÈ prechod
z tmy na svetlo, aby som neoslepol.  On
mi povedal, Ïe kaÏd˘ ãlovek, ktor˘ odtiaº
vyjde je pomäten˘. Niektorí sa vraj z to-
ho dostanú, iní nie. Zdal sa mi ako dobr˘
ãlovek. V nedeºu, keì zostala mäsová
polievka, pri‰iel a ponúkol ma. Doniesol
mi aj hus od mamy, ktorú tam nechala,
keì ma pri‰la hºadaÈ. UÏ síce páchla, ale
zjedol som ju. To Ïe dostal ãlovek  bitku,
to je niã. S t˘m rátal. 

A ão od vás chceli? 
Îe mám spojenie s Vatikánom, aby

som sa priznal.  Ale ja som sa nemal
k ãomu priznaÈ. VÏdy keì som odmietol
podpísaÈ zápisnicu,  lebo tam nebolo to,
o ãom som ja vypovedal, tak som sa do-
stal do tej tmavej miestnosti. 

To boli Ko‰ice a ão bolo ìalej?
V Bratislave sa uÏ p˘tali len na pár

vecí. Vraj na doplnenie. Mal som pride-
leného advokáta, ale len formálne. Súd
bol tajn˘.  Dostal som dva roky väzenia
za poru‰enie ‰tátneho tajomstva. Za nie-
koºko dni ma odviezli do Ilavy, kde  som
asi mesiac plietol ‰pagáty. Potom prista-
vili  zadebnen˘ autobus a väzensk˘ lekár
nás posudzoval.  MÀa odviezli do Jáchy-
mova.

Priviezli nás na vrátnicu kde nás zo-
radili. Potom nás zaviedli na také malé,
akoby námestie, kde  bolo ‰esÈ zastrele-

NÁŠ ROZHOVOR
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Svedomie komunistom nič nehovorilo

Jozef Cahel

Foto Eva Zelenayová

J. Cahel v uniforme Hlinkovej mlá-

deÏe. Foto súkromn˘ archív



n˘ch ºudí. Dostrieºan˘ch  väzÀov,  ktorí
sa pokúsili o útek. A my sme museli
okolo nich chodiÈ niekoºko hodín. Sa-
mozrejme pod samopalmi. To bolo priví-
tanie na Tábore 12 v Jáchymove. 

Pustili vás, aÏ keì vám vypr‰al
trest? 

Áno, v máji 1953 som sa vrátil do
svojej rodnej obce. Mal som nastúpiÈ do
Priemstavu, ktor˘ som nena‰iel. Ale Po-
zemné stavby stavali kultúrny dom, za-
mestnal som sa tam. A za mesiac ma uÏ
volali na stanicu verejnej bezpeãnosti, Ïe
preão nerobím. Preukázal som sa, Ïe ro-
bím,  napokon ma nechali na pokoji.
Veì uÏ 1. novembra som nastúpil na
vojenskú základnú sluÏbu v Rajhrade.
No  po mesiaci ma odviezli do PTP v Kar-
vinej. 

Preão? 
Lebo som bol väznen˘. TakÏe vojen-

ãina uÏ nebola iba dvojroãná. Vraj je na-
pätá situácia a predæÏili nám ju na neur-
ãito.  Keì som mal ísÈ domov, pri‰iel po
mÀa brat. Ten mi vybavil v Ilave dokon-
ãenie maturity pre dospel˘ch. Tamoj‰í
riaditeº vedel, o koho ide, ale súhlasil
a prijali ma. Vtedy vy‰lo nariadenie, Ïe tí,
ktorí idú ‰tudovaÈ, mali byÈ z PTP prepu-
stení. Brat pri‰iel s potvrdením o mojom
‰túdiu a e‰te v ten deÀ som sa s ním vrá-
til domov. Pracoval som na Správe vod-
n˘ch tokov a meliorácií v Ilave ako sklad-
ník a súãasne som ‰tudoval. Aj som
zmaturoval a podal som si prihlá‰ku na
bohosloveckú fakultu do Bratislavy. 

To bolo v ktorom roku? 
V roku 1957. Zo ‰koly niã nechodi-

lo, tak  som sa e‰te s jedn˘m chlapcom
z Belu‰e, ktor˘  tieÏ chcel do‰tudovaÈ,

vybral za dekanom fakulty Cyrilom Du-
dá‰om.  Povedali sme mu, Ïe sme boli
väznení a on nám povedal, no tak
chlapci, tí, ktorí boli väznení, v seminá-
roch alebo klá‰toroch nemôÏu tu ‰tudo-
vaÈ.  Zariaìte si Ïivot ináã.  To nám po-
vedal kÀaz, dekan fakulty. A tak som sa
rozhodol, Ïe keì tam nie, tak idem na
stavebnú fakultu. LenÏe potreboval som
posudok z obecného úradu. A zrovna
tam bola  Koy‰ová. A ona JoÏko sem
a JoÏko tam. Îe v‰ak JoÏko, Ty vie‰ písaÈ
na stroji, ja ti to nadiktujem. A pár slova-
mi mi nadiktovala dobr˘ posudok. No
zo ‰koly mi pri‰lo, Ïe pre nedostatok
miesta nemôÏem byÈ prijat˘. 

Îivot ste si teda zariadili ináã? 
Priznám sa, Ïe som sa e‰te pokúsil

dostaÈ do ‰koly v Îiline, ale aj tam mali
o mne záznam a oznámili mi, Ïe ne-
môÏem ‰tudovaÈ na vysokej ‰kole. Tak
som to uÏ nechal plávaÈ. 

V roku 1968 ma zavolal riaditeº
a povedal mi, Ïe som mu spomínal, Ïe
mi obec dala dobr˘ posudok na staveb-
nú fakultu. ·kola následne ten posudok
poslala do zamestnania a ukázal mi ho.
Tak súdruÏka Koy‰ová mi síce nadikto-
vala posudok na pár riadkov, ale vzápätí
poslala posudok na ‰tyri strany. Opísala
v Àom nielen mÀa, ale celú moju rodinu.
Moja mama bola jej spoluÏiaãka a dobrá
kamarátka a ona e‰te aj na Àu napísala,
Ïe je nepríjemná, náboÏensky zaÈaÏená,
nepriateºská voãi socialistickému zriade-
niu a také nezmysly. 

A vy ste si potom dali e‰te pri-
hlá‰ku na bohosloveckú fakultu? 

Hneì nie. UÏ som nemohol,  bol
som Ïenat˘. V roku 1959 som sa oÏenil.
Poradili mi, Ïe  tí, ão sme boli v noviciáte
sme e‰te nemali sºuby, neboli sme viaza-
ní, mohli sme uzavrieÈ manÏelstvo. 

Ste doteraz Ïenat˘? 

Áno, mám tri deti.  Najstar‰ia bola
vydatá, mala tri deti, pri‰la z dovolenky
od mora, odpadla a zistili jej mozgov˘
nádor. Zomrela mi v rukách ako 42-roã-
ná.  Syn je slobodn˘, b˘va v Nitre. Okºu-
kou sa mu podarilo vy‰tudovaÈ  mate-
maticko-fyzikálnu fakultu. Pravda,
najprv ho neprijali z pochopiteºn˘ch
dôvodov. Zamestnal sa u nás, u vodárov
a po roku si podal prihlá‰ku na diaºkové
‰túdium. Prijali ho. Po roku ‰túdia poÏia-
dal o preradenie na denné ‰túdium
a takto do‰tudoval jadrovú fyziku a pra-
cuje v Mochovciach.  Najmlad‰ia dcéra
ÈaÏko ochorela a je doma s nami. 

A kedy ste ‰tudovali na boho-
sloveckej fakulte? 

Zaãal som  v roku 1990 a skonãil
v roku 1994. KaÏd˘ t˘ÏdeÀ som chodil
do Bratislavy. Ale v roku 1992 som i‰iel
do dôchodku.  V roku  1995 nás vysvätil
biskup Rábek. 

DosÈ neskoro ste si splnili sen... 
Poviem vám pravdu, keì som bol

uÏ ako civil, mal som rodinu,  tak som sa
úpenlivo modlil, pane BoÏe, keby som
aspoÀ ten najniÏ‰í stupeÀ oltára mohol
dosiahnuÈ. Nevedel som ako  a stalo sa.
Diakon je najniÏ‰í stupeÀ kÀazstva. Ne-
môÏem akurát spovedaÈ a samostatne
slúÏiÈ om‰u. Ostatné v‰etko môÏem.
NáboÏenstvo som zaãal uãiÈ e‰te v roku
1988. VÏdy som sa usiloval maÈ rodinn˘
vzÈah k deÈom. Nechcel som, aby ma
oslovovali pán katechéta. 

Nechal som sa oslovovaÈ dedo Jo-
zef. S deÈmi ãlovek zaÏije pekné chvíle.
Raz som sa op˘tal, kto ukriÏoval Pána
JeÏi‰a. Prosím, partizáni. Alebo som im
vysvetºoval, kto je to diakon. Îe je to po-
lokÀaz. A keì som sa op˘tal. Tak kto
vie, kto je to diakon. Pokazen˘ kÀaz.
NuÏ, takto som dopadol.

Eva Zelenayová
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J. Cahel (stojí prv˘ sprava) s kama-

rátmi v PTP. Foto súkromn˘ archív

V roku 1949 v zoborskom klá‰tore. Foto súkromn˘ archív
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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

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



Dokonãenie z minulého ãisla

Ing. Marián ·uran, syn politic-
kého väzÀa komunizmu, patrí
medzi mimoriadne vitálnych ná-
rodno-kresÈansk˘ch aktivistov. Je-
ho presvedãenie vychádza z hlbo-
kého poznania na‰ej histórie
a z duchovného dediãstva rodiny.

A dúfal som, Ïe raz bude aj sa-
mostatná. Pamätám si,  ako som
predná‰al, aj desaÈkrát som povedal
Slovenská socialistická republika,
keì som citoval zákony,  lahodilo mi
to. NuÏ veru niektorí a najmä protes-
tantskí kolegovia namietali, Ïe ão
stále spomínam tú Slovenskú repub-
liku.  Reku,  lebo ma to te‰í, lebo
v urãitom slova zmysle pokraãujeme
v ‰tátnosti. Veì  aké to boli obete
po  2. sv. vojne. Keì  tí, ão sa zavia-
zali a prisahali, Ïe budú bojovaÈ a ÏiÈ
preto, aby sa obnovila slovenská
‰tátnosÈ, boli pozatváraní, muãení,
vraÏdení. Púãik, Tunega, Tesár
a mnohí iní.  Tisíce statoãn˘ch, ‰piã-
ka slovenskej katolíckej inteligencie,
ak si chcela zachrániÈ Ïivot,  musela
utiecÈ do zahraniãia. ZloãinnosÈ
komunistov sa preniesla na v‰etk˘ch
rodinn˘ch príslu‰níkov, ktorí ne-

utiekli, ale zostali v rodnej vlasti. No
a po 89. roku nastal  úÏasn˘  rozlet.
Zasa zápis do Matice slovenskej,
znova sme sa chopili  robiÈ tú politi-
ku, ktorú máme v krvi. Aby dediã-
stvo otcov bolo zachované v zmysle
Za Boha Ïivot, za národ slobodu.
V intenciách otca a vodcu slovenské-
ho národa Andreja Hlinku. Na tejto
roli dediãnej pracujem a pokiaº bu-
dem ÏiÈ, budem pomáhaÈ. ZaloÏili
sme spoloãnosÈ Andreja Hlinku
a v nej do dne‰ného dÀa som
v predsedníctve. Tak isto OZ De-
diãstvo otcov, to uÏ je spoloãenstvo,
kde sa snaÏíme ísÈ viac do stredove-
ku, staroveku. 

âomu sa venujete profesio-
nálne?

Za zloãineckého komunizmu sú-
druhovia pokradli hnuteºn˘ i nehnu-
teºn˘ majetok fyzick˘m i právnick˘m

osobám. Bolo treba zadosÈuãiniÈ
po‰koden˘m, preto ako profesne
znal˘ som sa  ujal  re‰titúcií pre Rím-
skokatolícku cirkev, ale aj pre in˘ch.
Arcibiskupsk˘ úrad v Trnave a deka-
nát mesta Bratislavy zriadili organi-
záciu Ekonomika, v ktorej som vyko-
nával funkciu riaditeºa. V roku 1995
bola zriadená Komora geodetov
a kartografov, ktorej som zakladate-
ºom, s preukazom „Autorizovan˘“.
Aj takto, cez moju profesiu, s rados-
Èou vykonávam geodetické práce,
ktor˘mi sa navracia komunistami
ukradnut˘ ãi vyvlastnen˘ majetok
oprávnen˘m fyzick˘m osobám. A Ïe
môÏem takúto u‰ºachtilú ãinnosÈ
konaÈ, ìakujem  predov‰etk˘m ro-
diãom. Veì  aj tá symbióza profesií
otec - právnik, syn - geodet je ve-
ºavravná.  

Eva Zelenayová
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Aj o kukuričnom povstaní v Trnave

Na obr. vpravo otec Vendel ·uran ako asfaltér. Foto archív rodiny

Ing. Marián ·uran v kaplnke bla-

hoslavenej Zdenky Schelingovej.

Foto Eva Zelenayová



Franti‰ek Juhász nám napísal,
Ïe na napísanie listu ho priviedlo
niekoºko skutoãnosti a otázok.
Poukazuje na marcové voºby
a oãakávania, ktoré 17. november
priniesol. „Veºa ºudí si myslelo, Ïe
v na‰ej spoloãnosti sa veºa vecí
zmení. V rôznych oblastiach Ïivo-
ta. Musím spomenúÈ aspoÀ dva,
podºa mÀa dôleÏité aspekty: a)
Îe budú potrestaní tí, ão do no-
vembra 1989 ubliÏovali obyãaj-
n˘m ºuìom, b) Ïe sa navráti ma-
jetok, alebo aspoÀ vyplatí sa ná-
hrada za ukradnut˘ majetok
socialistick˘m zriadením. Znovu

spomeniem, Ïe sa to uskutoãnilo
rôznou formou. Spomeniem
aspoÀ  zaãiatok päÈdesiatych ro-
kov, keì nastala kolektivizácia
poºnohospodárstva a ºuìom, kto-
rí s t˘m nesúhlasili a nevstupovali

do tzv. JRD, boli robené rôzne
prekáÏky, keì nevládali platiÈ
kontingent.  Po ãase im odobrali
Ïiv˘ i m⁄tvy inventár. A boli aj ta-
kí, ktor˘ch odvliekli do PTP tábo-
rov, odkiaº sa uÏ nemali nikdy
vrátiÈ."

ëalej F. Juhász spomína niek-

toré zákony, ktor˘mi boli zmier-
nené krivdy spáchané b˘val˘m re-
Ïimom a vyz˘va  organizáciu PV
ZPKO, aby  vo Svedectve uverejni-
la tie strany, ktoré sú ochotné
spolupracovaÈ s PV ZPKO. TieÏ od-
porúãa, aby organizácia vyzvala
svojich ãlenov voliÈ tie strany, kto-
ré nemajú na svojich kandidát-
kach b˘val˘ch ãlenov komunistic-
kej strany. Apel  pána Juhásza
v‰ak pri‰iel do redakcie po uzá-
vierke ãísla Svedectva, ktoré vy‰lo
pred voºbami. Napriek tomu  sme
v ãísle 2 niektoré návrhy pána
Juhásza zrealizovali. (red)

7. marca 1939 minister zahraniãia Chvalkov-
sk˘ informoval nemeckého diplomatického zástup-
cu v Prahe, Ïe jeho vláda dáva Slovákom na slobod-
né rozhodnutie, ãi chcú ostaÈ v âesko-slovenskom
‰táte, alebo vyhlásiÈ samostatnosÈ Slovenska.

6. marca 1976 zomrel v Rímel pápeÏsk˘ pre-
lát Dr. ·tefan Náhalka, jeden z hlavn˘ch zakladate-
ºov Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

11. marca 1939 prezident republiky Hácha
vymenoval novú slovenskú vládu na ãele s Karolom
Sidorom. Jej ìal‰ími ãlenmi boli: Jozef Sivák (‰kol-
stvo a národná osveta), Martin Sokol (vnútro), Július
Stano (doprava a verejné práce), Peter ZaÈko (prie-
mysel, obchod, Ïivnosti a pôdohospodárstvo),
Alexander Hrnãár (financie) a Gejza Fritz (spravodli-
vosÈ).

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 ro-
kov 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. 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 po-
sol s pozvaním, overen˘m nemeck˘m konzulom
v Bratislave E. von Druffelom, Tiso sa pobral do Bra-
tislavy a predloÏil vec na rozhodnutie predsedovi
vlády Sidorovi, predsedovi Slovenského snemu So-
kolovi a ãlenom predsedníctva HSªS-SSNJ. Zi‰li sa
v‰etci ãlenovia UÏ‰ieho predsedníctva HSªS-Strany
slovenskej národnej jednoty, ãlenovia vlády a ãleno-
via 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 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. Tiso pri‰iel do Bratislavy o 9.
hodine 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 zúãast-
nilo 57 poslancov z celkového poãtu 63.

Predseda Snemu Martin Sokol vyzval poslan-
cov, aby hlasovali, ãi sú za samostatn˘ slovensk˘
‰tát, alebo nie. V‰etci prítomní poslanci povstaním
zo svojich miest odhlasovali utvorenie samostatné-
ho slovenského ‰tátu.

Po krátkej prestávke predseda Snemu Dr. So-
kol predloÏil na schválenie Zákon zo dÀa 14. marca
1939 o samostatnom ‰táte Slovenskom, ktor˘ práv-
ne kodifikoval vyhlásenie samostatnosti a pretvoril
Snem Slovenskej krajiny na zákonodarn˘ Snem Slo-
venského ‰tátu. Potom prikroãilo predsedníctvo
Snemu k vymenovaniu prvej vlády Slovenského ‰tá-
tu. Tvorili ju: Jozef Tiso ako predseda vlády a ministri
Vojtech Tuka (podpredseda vlády), Karol Sidor (vnú-
tro), Ferdinand âatlo‰ (národná obrana), Jozef Sivák
(‰kolstvo), Gejza Medrick˘ (hospodárstvo), Ferdi-
nand ëurãansk˘ (zahraniãie),  Gejza Fritz (pravo-
súdie),  Mikulá‰ PruÏinsk˘ (financie), Július Stano
(doprava a verejné práce).

21. marca 1982 zomrel v rímskej nemocnici
profesor PápeÏského orientálneho in‰titútu,
v˘znamn˘ historik Slovenska a slovansk˘ch krajín,
kÀaz v˘chodného rítu a ãlen Spoloãnosti JeÏi‰ovej
Michal Lacko.

23. marca 1939 napadli maìarské vojenské
jednotky  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 pokra-
ãovania, iba na príkaz trojãlennej komisie po-
vereníctva vnútra. Väzni v nich trpeli ãasto v ne-
ºudsk˘ch podmienkach, ba mnohí aj zahynuli.
Podobn˘mi tábormi v celej âSR postupne pre‰lo asi
80 000 obãanov.

23. marca 1968 zvolalo vedenie ZSSR naj-
vy‰‰ích predstaviteºov ‰tátov Var‰avskej zmluvy
(okrem Rumunska) na stretnutie v DráÏìanoch
(Dresden), kde v‰etci úãastníci vyjadrili svoje zne-
pokojenie nad stálym vzrastom. „negatívnych
tendencií“ v âSSR.

24. marca 1946 ·tátna bezpeãnosÈ vydala
oficiálnu správu, Ïe na Slovensku odhalila niekoºko
proti‰tátnych skupín, ktoré udrÏiavali spojenie so
slovensk˘mi emigrantmi v Rakúsku a pracovali za
obnovenie slovenského ‰tátu. V tejto súvislosti
zaviedli trestné pokraãovania proti viacer˘m
slovensk˘m ‰tudentom (·. Chalmovsk˘, A. K‰iÀant,
J. Baãkor, J. Vicen).

27. marca 1996 Národná rada SR po opä-
tovnom prerokovaní schválila zákon ã. 125/1996
o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického
systému. Vyhlásila, Ïe „KSâ a jej odnoÏ KSS sú zod-
povedné za spôsob vlády v na‰ej krajine v rokoch
1948 – 1989, a to najmä za cieºavedomé niãenie
tradiãn˘ch hodnôt európskej civilizácie, národn˘ch
a náboÏensk˘ch práv, za úmyselné poru‰ovanie ºud-
sk˘ch práv a slobôd, za justiãné zloãiny vykonané
v politick˘ch procesoch, za teror vykonávan˘ proti
nositeºom in˘ch názorov, neÏ aké zodpovedali uãe-
niu marxizmu-leninizmu, za devastáciu hospodár-
stva, za zniãenie tradiãn˘ch princípov vlastníckeho
práva, za zneuÏívanie v˘chovy, vzdelávania, vedy
a kultúry na politické a ideologické úãely“.

Zákon nariadil uloÏiÈ do vstupnej haly par-
lamentu pamätnú tabuºu s nápisom: Úãastníci
protikomunistického odboja sa zaslúÏili o pád
komunistického reÏimu a o znovunastolenie demo-
kracie na Slovensku. Patrí im za to vìaka.
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Z LISTOV

STALO SA

Nevoliť komunistov



Judita Kmecová, Poprad 10 EUR
Ing.Mária Brani‰ová, Bratislava 3 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou 10 EUR
·tefánia Krajãiová, Nem‰ová 20 EUR
Mirko Îila, Badín 5 EUR
Daniel MuÏila, Doln˘ Kubín 5 EUR
Jozef Nemlaha, Dubnica nad Váhom 10 EUR
Ján Grega, Tu‰ice 10 EUR
Mária Lukáãová, Bardejov 3 EUR
Emília Gajdo‰ová, Hlohovec 10 EUR
Anna Uhnáková, Rybník 2 EUR
Ján Patka, Sekule 20 EUR
Pál Sebök, ·títnik 10 EUR
JUDr. Bartolomej Ko‰ãák, 
Vranov nad Topºou 10 EUR
Ing.Roman Hoffbauer, Bratislava 40 EUR
Jozef Melek, Námestovo 30 EUR
Miroslav ·túrik, Ko‰ecké Rovné 20 EUR
Jana Ko‰útová, Bratislava 20 EUR
Alojz Poldauf, Ladomerská Vieska 20 EUR
Ladislav Papán, Lietavská Lúãka 20 EUR
Pavol Molitor, Bratislava 8 EUR
Marian Strapec, Doln˘ Kubín 10 EUR
Agáta Mlynáriková, Prievidza 10 EUR
Ján SvoreÀ, Krivec, HriÀová 5 EUR
Kubaãková Mária, Bratislava 15 EUR
Hedviga Slivková, Ilava 20 EUR
Ema Ballová, Nitra 10 EUR
·tefan Gdovin, Pu‰ovce 5 EUR
Magdaléna Lofajová, Bratislava 8 EUR
RuÏena Závradská, Gajary 10 EUR
Jolana ·vihoríková, Hájske 10 EUR
Marta Filová, Îilina 10 EUR
ªudovít Virãík, Vysoká nad Uhom 10 EUR
Pavel Zelenka, Gajary 3 EUR
Margita Paligová, Bratislava 18 EUR
Vojtech Bednár, Trstená 5 EUR
Mária Korecová, Nitra 37 EUR
Mária Pla‰tiaková, Nitra 10 EUR
Emília Sobotová, Nitra 37 EUR
Milan Mada, Nitra 10 EUR
Miroslav Sarva‰, Nitra 10 EUR

Darcom vyslovujeme 

úprimné poìakovanie

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

15

✞ Vo veku 84 rokov, 25. februá-
ra 2016, zomrel priateº, dlhoroãn˘
ãlen PV ZPKO v RuÏomberku Ing.
Michal OKÁL z Hubovej. Poslednej
rozlúãky sa zúãastnili ãlenovia ru-
Ïomberskej poboãky PV ZPKO. 

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

V marci si pripomíname Ïivotné
jubileá t˘chto na‰ich ãlenov
a priaznivcov.

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

45 rokov

Zuzana Tóthová, Bratislava 2.3.1971
Mária Mrázová, Popudinské Moãidºany

18.3.1971
Viera Me‰Èánková, ·tefanov 24.3.1971
Marian Me‰Èánek, ·tefanov 24.3.1971

50 rokov

Janetta Drápelová, Bratislava 13.3.1966
55 rokov

Peter Palenãár, Korytné 20.3.1961
Radomil Îingor, Martin 30.3.1961

65 rokov

Jana Masafiová, Trnava 25.3.1951
75 rokov

ªudmila Osuská, Studienka 31.3.1941
80 rokov

Jozefína Matú‰ková, Budmerice
18.3.1936

81 rokov

AlÏbeta Bajto‰ová, Spi‰sk˘ ·tvrtok
13.3.1935

ªuba Drápelová, Bratislava 30.3.1935
Anna Stra‰iftáková, Modra 29.3.1935

83 rokov

Ján Bílek, Jablonov 27.3.1933

84 rokov

Alexander Bárta, Bádice 20.3.1932
Anna ·tefanová, Spi‰ská Nová Ves

9.3.1932
Anton, Malack˘, ·enkvice 3.3.1932

85 rokov

Alojz Vinklárek, Bratislava 27.3.1931
Jozef Lauko, Sv. Anton 25.3.1931
Jozef Panáã, Hvozdnica 11.3.1931

86 rokov

Ing.Július Homola, Topoºãianky 15.3.1930
Ing.Jozef âuraj, Svederník 19.3.1930

88 rokov

Fridrich Fritz, Martin -  Záturãie 4.3.1928
Ladislav Papán, Lietavská Lúãka 22.3.1928

89 rokov

Ján Chlepko, RuÏomberok 25.3.1927
AlÏbeta Nová, ·ípkov 25.3.1927

93 rokov

Franti‰ka Hlavatá, Bratislava 3.3.1923
98 rokov

RuÏena Kramárová, Bratislava 28.3.1918
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bra-
tislave 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)

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

bo  zápasí s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plány svojej ãinnosti bez
krytia finanãn˘mi prostriedkami. Nedostatok peÀazí  nás núti obrátiÈ sa na Vás
s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ z pro-
striedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va-
‰om okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ,
akoby sme stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajníci  by
sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o po-
moc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100
0000 0040 0012 8109, BIC: LUBASKBX,  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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