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Prenasledovanie ich nezlomilo

Jozef Karva‰ (1945) z Banskej
Bystrice sa môÏe p˘‰iÈ str˘kom
Imrichom – guvernérom Národ-
nej banky Slovenska poãas prvej
Slovenskej republiky, ale aj o niã
menej v˘znamn˘m, v tom ãase
riaditeºom Obchodnej akadémie
v Nitre Jozefom Karva‰om, jeho
otcom. Imricha odsúdili nacisti
i komunisti, Jozefa komunisti, uÏ
dva mesiace po skonãení vojny.
ObÏaloval ho ªudov˘ súd v Nitre
za to, Ïe bol veliteºom Hlinkovej
mládeÏe. Jozef Karva‰ ml. nielen-
Ïe zdedil ÈaÏké politické bre-
mäno, ale aj sám k nemu prispel.
PríleÏitosÈ sa naskytla v roku
1968... Napriek nepriazni osudu
v roku 2017 získal exkluzívny cer-
tifikát OXFORD ENCYKLOPEDIA
so Ïivotopisom. Publikuje ‰túdie
a ãlánky so zameraním na dÏez,
popri práci so svojimi hudobn˘mi
telesami sa venuje hraniu váÏnej
a chrámovej hudby najmä ako
hráã na trúbku s chrámov˘mi
zbormi a sólistami

ªudové súdy konali okamÏite
a bez zmilovania. Na koho ukáza-
li prstom, skonãil na ‰ibenici. Ako
sa z toho dostal vá‰ otec?

Pozval do Nitry profesora Víta
Hejného, manÏela hereãky Nadi Hej-
nej. Nemusel vypovedaÈ, veì ako
âech, musel opustiÈ ‰kolu, na ktorej
bol riaditeºom môj otec. Ale pri‰iel

a vypovedal v prospech otca. Hejny
sa po vojne stal pracovníkom Mi-
nisterstva ‰kolstva a osvety v Prahe
a zrejme to zapôsobilo na tribunál.
(Jeho v˘poveì uverejÀujeme na 16.
strane.) 

Ak˘ bol ìal‰í osud va‰ej
rodiny?

Pokraãovanie na 10. strane

Jozef Karva‰ Foto Eva Zelenayová
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To, ako sa správame k svojim v˘znamn˘m
v˘roãiam je veºk˘m svedectvom o nás. O v‰et-
k˘ch  bez rozdielu. ·peciálne pri oslavách slo-
venskej ‰tátnosti, a je  takmer jedno ãi ide
o prvú ãi o druhú, vidno nielen to, Ïe Slováci
stále nemajú médiá vo svojich rukách, ale aj

cel˘ rozsah toho, ako mnoÏstvo ºudí znetvorila dlhoroãná
indoktrinácia ãesk˘m plebejstvom a nenávisÈou ãeského
me‰tiaka voãi v‰etkému slovenskému. PretoÏe ten keì zistil,
Ïe sa nemá nad ãím povy‰ovaÈ, Ïe Slovák je jednoducho in˘
ako  ho predstavovala ‰ovinistická propaganda, pre‰iel od
poãiatoãnej pov˘‰enosti rovno k nenávisti. Prirodzene, naj-
viac to vidno na postoji k prvej slovenskej ‰tátnosti, lebo to
bol prv˘ krok, o ktorom na‰i nepriatelia dobre vedia, Ïe bol
základn˘.  

Keì chceme hovoriÈ o slovenskej ‰tátnosti a jej oslavách,
patrilo by sa hovoriÈ aj o demokracii. Gustáv Husák v augus-
te 1956 vo väzení v Leopoldove priznal sa spoluväzÀovi, Ïe
komunisti dobre vedia, Ïe e‰te v roku 1948 bolo minimálne
80 percent  obãanov Slovenska za Tisu a za Slovensk˘ ‰tát.
Vieme, Ïe medzit˘m slovenskú ‰tátotvornú elitu vyhnali, po-
vraÏdili a pozatvárali, no Ïivná pôda, z ktorej vzi‰li, vrátane
v‰etk˘ch kultúrnych ãi ekonomick˘ch daností, tu zostala. Aj
keì dnes by to uÏ nebolo t˘ch 80  percent, veì propagandi-
stick˘ proces pokraãuje dodnes. 

Oslavujeme štátnosť, nie režim
Demokracia, ak nechceme nejako znetvoriÈ jej zmysel,

by mala byÈ hrou síl, ktoré sa presadia prirodzene, nie tota-
litn˘mi spôsobmi  50. rokov, ktoré sa tu zase zaãínajú vra-
caÈ, vrátane potláãania slobody slova. Dnes sa síce uÏ aj na‰i
majstri pokroku tvária, Ïe uznávajú demokraciu, no na kon-
krétnych krokoch to e‰te stále nevidno. Keì si v‰ak ctíme
demokraciu, akékoºvek ãíslo je neobíditeºné, napriek tomu,
ba moÏno práve preto, lebo v prvej SR bola demokracia dosÈ
ohraniãená. Prehlási niekto, Ïe Perzská rí‰a neexistovala, le-
bo tam nemali demokraciu? Boli rímski cisári demokrati?
A existovali vôbec? Neboli to v‰etko „vojnoví zloãinci“, kto-
r˘ch treba z dejín vymazaÈ? Îe za prvej Slovenskej republiky
to nebola vzorová demokracia podºa uãebníc, e‰te nezna-
menalo, Ïe ºudia reÏim neuznávali, keìÏe to bol ‰tandardn˘
reÏim, aké boli v tom ãase prakticky v celej kontinentálnej
Európe. Samozrejme, Ïe mal aj svoje chyby, tak ako v‰etky
reÏimy, no ak my ich nechceme opakovaÈ, ak chceme byÈ
ozajstní demokrati, potom vôºa vôbec nie zanedbateºnej
ãasti obyvateºstva, navy‰e neprirodzene zdecimovaná ãerve-

n˘m terorom, musí maÈ pre nás nielen v˘povednú hodnotu,
ale aj morálny imperatív. Vyzerá to v‰ak tak, Ïe nepriatelia
slovenskej ‰tátnosti, ktorí sa zamerali v˘luãne na Ïidovskú
otázku, vrátane ‰írenia nenávistn˘ch lÏí o vraÏdení Îidov, ne-
potrebujú nijaké argumenty, ani historicky overené fakty.
Zaujímavé, Ïe dodnes si nejako nev‰imli, Ïe napríklad také
USA, ktoré majú na rová‰i genocídu pôvodného obyvateº-
stva, svoj 4. júl veºkolepo oslavujú, ako keby sa niã nestalo.
PretoÏe ide o ‰tátnosÈ. 

Vytráca sa pluralita
Keì uÏ sme pri USA – tam e‰te v 50. a 60. rokoch bola

diskriminácia ãernochov oveºa väã‰ia, ako Îidov za prvej SR,
no nikto neoznaãuje Roosevelta, Trumana, Eisenhowera  ani
Kennedyho za „vojnov˘ch zloãincov“. Îiaº, nie je to len
u nás, ale ako nejak˘ novodob˘ mor sa po celej Európe ‰íri
tendencia, stále nieão z minulosti prerozprávaÈ dne‰n˘m ja-
zykom a hlavne, moralisticky ‰kandalizovaÈ to, ão v t˘ch ãa-
soch bolo jednoducho samozrejmé. Îiaº, uÏ aj z vedeck˘ch
diskusií sa vytráca pluralita, hlavne z historick˘ch. No veda
bez plurality je len obyãajná propaganda.

Ale máme tu aj bliÏ‰í príklad – minuloroãné oslavy storo-
ãia ãeskej ‰tátnosti. ·tátnosti, ktorá do vojny iba prekr˘vala
ãesk˘ ‰ovinistick˘ projekt, keì demokracia bola iba veºmi ten-
k˘m krycím plá‰tikom, a po vojne zastre‰ovala uÏ neskr˘van˘
zloãineck˘ komunistick˘ projekt. Takáto debata by sa samoz-
rejme nemala t˘kaÈ iba demokracie, ale aj toho, kvôli ãomu
akákoºvek demokracia ãi reÏim existuje – ochrana Ïivota svo-
jich obãanov a jeho civilizovaného rámca. Tak porovnajme: za
prvej SR, ktorá vznikla parlamentnou cestou a v mieri, aj keì
väã‰inu ãasu sme boli v krutej vojne, nebola jediná poprava,
nikto neprelial krv po politick˘ch procesoch. Na neodolateºn˘
nátlak svojho tútora, vtedy najsilnej‰ej európskej mocnosti,
vyviezli síce Îidov do pracovn˘ch táborov, no keì sa zaãali ‰í-
riÈ e‰te iba pochybnosti o tom, ãi sa s nimi zaobchádza civili-
zovane, deportácie sa zastavili. âeskoslovensko naopak. Táto
v pravom slova zmysle vojnová republika, keìÏe vznikla v pr-
vej  svetovej vojne a aj obnovená bola v druhej svetovej vojne,
nielenÏe vyhnala po vojne 3 milióny svojich obyvateºov – a nie
do nejak˘ch pripraven˘ch táborov, ale len tak, na holú zem –
no navy‰e brutálne povraÏdila vy‰e 200 000 (!!!) svojich ob-
ãanov. Pritom  z územia, ktoré nikdy nebolo etnicky ãeské.
Deportácie do gulagov teraz zhovievavo vynecháme. A tu
ne‰lo o nejaké podozrenie, ãi ich niekde ìaleko nevraÏdia,
nie, oni ich „ºudovodemokraticky“ hromadne vraÏdili sami.
Dokonca koãíky s mal˘mi deÈmi hádzali do Labe. 

SLOVO NA ÚVOD

2

SVEDECTVO, mesačník Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja ● Vydavateľ: PV ZPKO, založený v roku 1990 pod názvom 
Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) ● Šéfredaktorka: Eva Zelenayová ● Redakčná rada: Ján Košiar (predseda), Ján Litecký Šveda,
Ivan Mrva, Peter Mulík, Ivan A. Petranský, Jozef Rydlo, Juraj Vrábel a Eva Zelenayová ● Adresa redakcie: 811 06 Bratislava, Obchodná 52 ● Tele-
fón: 02-5263 8156 ● e-mail: uzpko@mail.t-com.sk ● webová stránka: www.pv-zpko.sk ● IČO: 00679879  ● Cena jedného výtlačku: 1 EURO
● Predplatné 10 EUR/kalendárny rok ● Predplatné pre zahraničných abonentov: 50 USD vrátane poštovného. ● Čislo účtu v Prima banka
Slovensko, a.s.: SK74 3100 0000 0040 0012 8109 BIC: LUBASKBX ● EV: 3851/09 ● Tlač: PRINTLAND, s.r.o. ● Nevyžiadané rukopisy
nevraciame ● ISSN: 1338-404X ● MATERIÁLY uverejnené v rubrikách „Čitateľské fórum“ a „Spomienky“ vyjadrujú názory občanov a čitateľov. 

Oslavy slovenskej štátnosti - osemdesiate

ro
ãn

ík
 2

9
●

m
ar

ec
 2

01
9



Prezidenti s krvavými rukami
Len tak na okraj – toto vraÏdenie rozpútali z presne rov-

nakého dôvodu, z akého Hitler prikázal vyváÏaÈ Îidov –
z nenávistného nacionalizmu. No na‰i sluhovia boli priam
vo vytrÏení pri oslavách takejto ‰tátnosti. Nehovoriac uÏ
o tom, Ïe kaÏd˘ jeden (!) ãeskoslovensk˘ prezident mal kr-
vavé ruky.  Bene‰ dokonca krvavej‰ie ako Gottwald a to uÏ
je ão povedaÈ. No ‰tvrÈstoroãie druhej slovenskej ‰tátnosti sa
takmer nespomenulo.  Okrúhle v˘roãie autonómie „na‰e“
médiá opäÈ iba vyuÏili na ‰írenie nenávistn˘ch klamstiev, za
ktoré by sa ani Goebbels nemusel hanbiÈ. Zbabelú ãeskoslo-
venskú armádu, ktorá v celej svojej histórii mala jedin˘ vo-
jensk˘ zásah, aj to iba proti svojim obyvateºom v roku 1969,
rad‰ej nespomenú, no slovenskú armádu by chceli haniÈ. Tu
treba povedaÈ, Ïe slovenská armáda síce nemohla bojovaÈ
na tej správnej strane, lebo v tej ãasti Európy vtedy taká
nebola. Ale aspoÀ bojovala, a udatne, proti boº‰evikom, naj-
väã‰ím zloãincom ºudskej histórie. Veì prostí ºudia ich aj v‰a-
de kam pri‰li, vítali ako osloboditeºov. Toto na‰i komunisti
samozrejme nemôÏu nijako priznaÈ. 

Nesmieme sa vzdať
Na záver uÏ len pokus o malé vysvetlenie, preão „na‰e“

médiá sú schopné  priam orgií nenávistnej propagandy voãi
Slovensku a jeho histórii. AÏ panicky neznesú ão i len ná-
znak porovnania – ako jedni politici vedeli pod brutálnou
Hitlerovou ãiÏmou pre svojich obãanov uhraÈ v‰etko, ão bolo

len trochu v moÏnostiach, nehovoriac uÏ o ekonomike a ne-
existencii korupcie na najvy‰‰ích miestach;  na strane druhej
súdruhovia v mierov˘ch ãasoch uÏ na k˘vnutie z Moskvy
brutálne vraÏdili a muãili svojich spoluobãanov a keì priká-
zali Îidov, tak aj Îidov a spravili z nás chudobinec Európy na
pokraji tretieho sveta. A tak, aby veºmi nebuãalo, Ïe kto
nám to tu vládol a ako, zostáva pre nich jediná moÏnosÈ, ta-
buizovanie historick˘ch faktov. Tak ako u domorodcov nie-
kde v Polynézii.

NuÏ ale aspoÀ malá nádej nám zostáva a tej sa nikdy
nesmieme vzdaÈ. Nádej, Ïe pravda e‰te nikdy nebola ani na
strane sluhov, t˘ch druhotriednych ºudí, ani na strane ko-
munistov. Iba tupá moc, a preto musia v‰etko nanovo cen-
zurovaÈ a zakazovaÈ, pretoÏe v akejkoºvek diskusii, kde by
boli pripustené faktické a historické argumenty, by bezná-
dejne pohoreli. Ako v˘stiÏne povedal Winston Churchill:
„Politická loÏ sa nikdy nestane historickou pravdou, tak ako
sa olovo po nijakom ãase nezmení na zlato.“

A e‰te nieão. Ak Robert Fico myslel svoju predvolebnú
kampaÀ váÏne, kampaÀ, kde sa to na bilbordoch len tak
hm˘rilo niekoºkometrov˘mi nápismi „ZA SLOVENSKO“ a nie
len ako predvolebn˘ trik, rovnak˘ ako boli Dzurindove
dvojnásobné platy, potom by 14. marec musel byÈ uÏ dávno
aspoÀ pamätn˘m dÀom.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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V dohºadnom ãase
ãakajú obãanov Slo-
venskej republiky voº-

by prezidenta, europoslancov i po-
slancov do Národnej rady SR. Politickí
väzni si ctia konzervatívne hodnoty, sú
pevní vo viere a milujú svoju vlasÈ. Od-
mietajú bezbreh˘ liberalizmus, ktor˘ si
tak tvrdo presadzuje cestu k ovládnu-
tiu sveta, Slovensko nevynímajúc.

Aké je v súãasnosti rozvrstvenie
politick˘ch síl, ktoré by sa podºa pries-
kumov verejnej mienky po budúcich
parlamentn˘ch voºbách mohli dostaÈ
do parlamentu? Ak budeme vychád-
zaÈ zo schémy pravica a ºavica, a ak
k pravici priradíme strany konzervatív-
ne a liberálne, tak k ºavici patrí Smer-
SD, ale aj ultra ºavicovo liberálne Pro-
gresívne Slovensko. K pravici zasa
SNS, ªS NS, SaS, OªaNO, Sme rodina,
Spolu, KDH. Most-Híd je pravicovou
etnickou stranou. 

Na pravej strane spektra iba SNS

a ªS NS moÏno povaÏovaÈ za konzer-
vatívne strany s kresÈanskou a národ-
nou orientáciou. SaS je v˘razne libe-
rálna, podporuje homosexuálne man-
Ïelstvá i adopciu detí homosexuálnymi
pármi. Napriek tomu strany OªaNO,
Sme rodina, Spolu, KDH, ale aj Pro-
gresívne Slovensko sa povaÏujú za

strany, ktoré by  po najbliÏ‰ích parla-
mentn˘ch voºbách mohli s SaS vytvoriÈ
koalíciu. To by znamenalo uvrhnúÈ
Slovensko na cestu liberálnej demo-
kracie, bez úcty k tradiãn˘m hodno-
tám, ku kresÈanstvu, v ústrety gender
ideológii, chaosu.  Presne k tej liberál-
nej demokracii, ktorú tak intenzívne
podporuje George Soros cez svoje Na-
dácie otvorenej spoloãnosti (NOS). 

Do ak˘ch absurdn˘ch rozmerov sa
dostala slovenská politická scéna sved-
ãí napríklad fakt, Ïe predseda Obãian-
skej konzervatívnej strany (OKS) Ond-

rej Dostál kandidoval v minul˘ch voº-
bách na kandidátke liberálnej SaS. B˘-
valá premiérka Iveta Radiãová, nomi-
novaná Slovenskou demokratickou
a kresÈanskou úniou (SDKÚ), sa v tele-
víznej diskusnej relácii prihlásila k libe-
rálnej demokracii. Dodnes nechápe,
ão mal biskup Rudolf BaláÏ voãi nej,
keì ako prezidentská kandidátka vy-
hlásila, Ïe morálka je vecou dohody.
Prezidentskú kandidátku Zuzanu âa-
putovú, podpredsedníãku Progresív-
neho Slovenska vyznaãujúceho sa ex-
trémnym ºavicov˘m liberalizmom,
podporuje b˘val˘ arcibiskup Robert
Bezák! 

Mnohí na‰i ãlenovia sa sÈaÏujú, Ïe
politike prestávajú rozumieÈ a niet sa
ãomu ãudovaÈ. M˘lia ich názvy strán
i reãi politikov. Ku správnej voºbe nás
môÏu priviesÈ slová z evanjelia: Po
ovocí ich poznáte. 

Eva Zelenayová 
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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V˘konná rada PV ZPKO sa
uskutoãnila 13. februára v Bratisla-
ve. Schôdzu otvoril a viedol pred-
seda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda.
Pripomenul záväzky z ostatnej v˘-
konnej rady, najmä vyhºadávanie
svedkov komunistick˘ch zloãinov
v regiónoch Slovenska. TaktieÏ
zdôraznil, Ïe je treba upriamiÈ po-
zornosÈ na pozostalosÈ po politic-
k˘ch väzÀoch, aby sa zachovali
dôkazy. 

Predseda organizácie informoval
funkcionárov o zv˘‰ení tlaãe Svedectva
o 500 kusov a zabezpeãenie jeho pre-
daja v stánkoch krajsk˘ch miest. Po-
ìakoval sa dp. Ignácovi Juru‰ovi, ktor˘
sa podujal zv˘‰en˘ náklad zaspon-
zorovaÈ.  Aj na‰i ãlenovia môÏu osloviÈ
predajcov v stánkoch MEDIAPRINT -
KAPA kde bude Svedectvo voºne
dostupné, aby zobrali do predaja na‰e
periodikum. 

Ján Liteck˘ ·veda uviedol, Ïe MV
SR zaslalo stanovisko k pouÏitiu vlaÀaj-
‰ej dotácie, v ktorom kon‰tatovalo, Ïe
jej pouÏitie bolo správne. V tejto súvis-
losti sa zmienil o záujme zamestnaÈ ar-
chivára, ale bude to moÏné len vtedy,
ak sa zv˘‰i dotácia pre organizáciu.
ëalej uviedol, Ïe organizácia plánuje
vydaÈ zborník z ko‰ického seminára. Je
pravdepodobné, Ïe vyjdú aj ver‰e poli-
tického väzÀa Ladislava Solára, ktoré sa
sponzorsk˘ podujal podporiÈ taktieÏ
dp. Ignác Juru‰. A v pláne je aj kniÏka

od Martina Lacka o Ïivotnom príbehu
Juraja Hurného, na ktorú autor má
sponzorov. 

Kľúč na snem
Ako hlavná zaznela informácia

o konaní  14. snemu PV ZPKO. Navrh-
nut˘ termín je 4. alebo 5. jún. Preto je
potrebné najneskôr do 30. apríla na-
hlásiÈ do ústredia pani Y. Machovião-
vej delegátov podºa kºúãa, max. 8 de-
legátov na regionálnu organizáciu.
Rovnako treba poslaÈ aj návrhy na voº-
by do jednotliv˘ch centrálnych funkcií.
Okrem toho predseda PV ZPKO po-
Ïiadal ãlenov v˘konnej rady, aby do
konca apríla poslali návrh na vyzna-
menanie jedného ãlena z regionálnej
organizácie. 

Predseda organizácie poÏiadal prí-
tomn˘ch, aby do konca roka zaslali
plán akcií na ìal‰í rok aj s predpokla-
dan˘mi v˘davkami. Na budúci rok tre-
ba napríklad oãakávaÈ pietnu spomien-
ku v Trebi‰ove a treba na to zavãasu
myslieÈ. TaktieÏ zoznam ãlenov a sprá-
vu o ãinnosti do 15. decembra ka-
lendárneho roku. Rafael Rafaj po-
dotkol, Ïe ak regionálne organizácie
usporadúvajú podujatia, bolo by po-
trebné ich registrovaÈ, lebo v januári to
musí ústredie nahlásiÈ registrujúcemu
orgánu ministerstva a vtedy sa uÏ ÈaÏ-
ko hºadajú údaje. Ako príklad uviedol
spomienkovú náv‰tevu hrobu politic-
kého väzÀa, koºkí a kedy sa na nej
zúãastnili, prípadne ìal‰ie v˘davky.
TaktieÏ poznamenal, Ïe sa ukazuje
schodnej‰ia cesta na doplnenie pamät-
n˘ch tabúº na cintoríne VrakuÀa ako
doposiaº.

Zaznelo v diskusii
âestn˘ predseda Arpád Tarnóczy

upriamil pozornosÈ na voºby prezidenta
SR. Vyzval prítomn˘ch, aby volili za
prezidenta vlastenca a kresÈana. V tele-
víznej súÈaÏí o Najväã‰ieho Slováka od-
porúãal zaslaÈ do ankety meno Andreja
Hlinku. Jeho návrh bol prijat˘ so v‰eo-
becn˘m súhlasom. 

Mária Dvorãáková, predsedníãka
RO PV ZPKO v Pre‰ove informovala
o úãastí na besede, kde publicista

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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V Bratislave rokovala Výkonná rada PV ZPKO

V júni sa uskutoční 14. snem organizácie

Úãastníci V˘konnej rady PV ZPKO. Foto Eva Zelenayová

V strede predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda poãas zasadnutia v˘konnej

rady. Foto Eva Zelenayová



Andrej Bán nevyberavo a zavádzajúco
hovoril o biskupovi Vojta‰‰ákovi. ëalej
povedala, Ïe  ÚPN nepoz˘val na‰u or-
ganizáciu na odovzdávanie ocenení
politick˘m väzÀom. Taká situácia bola
v období, keì bol predsedom správnej
rady ÚPN Ondrej KrajÀák. Podºa ne-
dávneho rozhovoru ná‰ho predsedu
s podpredsedom SR ÚPN Jánom
Pálffym sa to uÏ napravilo.

Arpád Tarnóczy navrhol, aby or-
ganizácia poÏiadala v˘znamn˘ch práv-
nikov, ktorí by vytvorili právny orgán
PV ZPKO, ktor˘ by dokázal rie‰iÈ sporné
otázky s ìal‰ími organizáciami. 

O tabuli v Hlohovci

Mirko TuchyÀa hovoril o osobnej
skúsenosti. Povedal, Ïe bol sponzo-
rom pamätnej tabule na zámoãku
v Hlohovci, ktorú  realizoval  pán
Granec. Ten sa neskôr stal ãlenom
KPVS. Poãas rekon‰trukcie zámoãku
zhodili pamätnú tabuºu a pán TuchyÀa
interpeloval Trnavsk˘ samosprávny kraj,
aby tabuºa bola opätovne in‰talovaná.
Odpoveì pri‰la, Ïe tam nijakí mladiství
politickí väzni neboli. Ale táto skupina
politick˘ch väzÀov in˘ pamätník nemá,
povedal pán TuchyÀa.  K tejto situácii
poznamenal: „V roku 1951 väzenie
premiestnili do Zámrsku a ja som
bol súden˘ v roku 1952. Na pamät-
nú tabuºu som poskytol tritisíc ko-

rún. Na‰iel som ochotného pána,
ktor˘ má príbuzného a ten je pria-
mo zainteresovan˘ na  rekon‰truk-
cii zámoãku. Je to synovec biskupa
Gojdiãa a sºúbil, Ïe tá tabuºa sa do-
stane na pôvodné miesto. Îe sa o to
postará. Aktuálne sa nachádza vo vlas-
tivednom múzeu v Hlohovci. Nikto mi
viac nemôÏe pomôcÈ, ako architekt
Gojdiã. Ja som tabuºu financoval, na-
chádza sa v TSK, ten by sa mal o to po-
staraÈ.“ E‰te dodal,  Ïe ho poÏiadala te-
levízia, aby jej bol 26. februára k dispo-
zícii, ale nevie, na ão sa bude p˘taÈ.
Súãasne vyjadril záujem o plánované
stretnutie R. Rafaja s poslancami NR SR

v súvislosti s odmeÀovaním politick˘ch
väzÀov. Pán TuchyÀa sa zaujímal o ãlá-
nok od pána S˘koru o bombardovaní
Zlat˘ch Moraviec. Povedal, Ïe on sám
bol svedkom t˘chto udalostí a rád by sa
s ním skontaktoval.

·tefan Novák objasnil, Ïe pán
Granec navrhoval na v˘konnej rade
zriadenie poboãky pre mladistv˘ch
politick˘ch väzÀov, no organizácia ne-
súhlasila s ìal‰ím trie‰tením a preto
odi‰iel do KPVS. 

Schôdzu zakonãil predseda PV
ZPKO Ján Liteck˘ ·veda pozvaním na
obed.

Eva Zelenayová

Spomienka na muãeníkov Pavla
Kalinaja a Bernarda Ja‰ka sa ko-

nala 17. februára v Bijacovciach. Pietna
spomienka sa zaãala sv. om‰ou obeto-
vanou za politick˘ch väzÀov v kostole
V‰etk˘ch svät˘ch. Celebroval ju páter
Stanislav Bindas, CM, kÀaz Misijnej
spoloãnosti sv.Vincenta de Paul. Zaujal
mimoriadne hlbok˘mi a aktuálnymi
my‰lienkami tak ãlenov na‰ej organizá-
cie, ako aj obyvateºov obce. Po boho-
sluÏbe nasledoval akt kladenia vencov
pri tabuli venovanej Pavlovi Kalinajovi
za prítomnosti starostu obce Mgr. Jána
Pivovarníãka. âlenovia PV ZPKO z Le-
voãe si pri tejto príleÏitosti  pripomenu-
li krutosÈ 50. rokov.

Mária Dvorãáková

predsedníãka RO PV ZPKO Pre‰ov

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

5

ro
ãn

ík
 2

9
●

m
ar

ec
 2

01
9

V Bijacovciach pri pamätnej tabuli Pavla Kalinaja. Foto archív

Uctili si mučeníkov

Zºava Mirko TuchyÀa v rozhovore so ·tefanom Novákom.

Foto Eva Zelenayová



Ná‰ momentálne najhlasnej‰í majster
pokroku, poslanec NR SR za Smer-SD sú-
druh ªubo‰ Blaha, opäÈ zaburácal. Na Face-
booku sme sa pri príleÏitosti náv‰tevy ame-
rického ministra zahraniãia Mika Pompea
opäÈ mohli doãítaÈ o zl˘ch kapitalistoch
a dobrom komunizme. Îe si trochu utiahol

z propagandisticky a organizaãne mimoriadne odfláknutej
náv‰tevy Brány slobody na Devíne, na tom nie je niã zlé.
Keì sa nieão nevydarí, tak sa nevydarí, stáva sa. Veì keì
uÏ niekto chcel pánovi Pompeovi priblíÏiÈ komunistick˘ te-
ror, hádam nemal osloviÈ len second–hand organizáciu
politick˘ch väzÀov, ale jej originál a hlavne nav‰tíviÈ bolo
treba ústredn˘ pamätník popraven˘ch a umuãen˘ch ko-
munistick˘m reÏimom na bratislavskom cintoríne Vraku-
Àa, a nielen t˘m, ão zomreli na úteku,  obãas aj s menej
ãist˘m úmyslom. Samozrejme, Ïe tak˘ Pompeo ani netu‰í,
kto je u nás „who is who“, ale ako vidíme, veºmi dobre to
vedia tí, ão mu robili program, ãi uÏ na americkej ambasá-
de alebo na na‰om ministerstve diplomacie, kam raz za
ãas zasielame listy s prosbou, aby do programu v˘znam-
n˘ch politick˘ch náv‰tev zahrnuli aj náv‰tevu ná‰ho
pamätníka. Jeden zo zádrhov bol moÏno aj ten, Ïe na
stránkach ná‰ho ãasopisu sme privítali zvolenie Donalda
Trumpa, tak primerane, ale jeho nová garnitúra dodnes
nedokázala u nás vymeniÈ starého veºvyslanca, ão by moÏ-
no aj bolo pri‰lo do reãi. Mimochodom – celá hystéria
okolo  bezpeãnostn˘ch opatrení, ktor˘mi si Ameriãania uÏ
dlhé roky nerobia dobré meno a pekne sa strápnili aj pri
mini akcii na Bráne slobody, sú práve dôsledkom nenávis-
ti, ktorú vyvolala predo‰lá garnitúra neoconov, ktorá aj
dnes tak zúrivo bojuje proti Trumpovi. 

Takže deduškovia
Ale vráÈme sa k ná‰mu ãervenému lúmenovi. Práve

tie prehnané bezpeãnostné opatrenia poslúÏili súdruhovi
Blahovi na demagogické tvrdenie, Ïe pánovi Pompeovi za-
tlieskalo tak akurát 6 osôb, b˘val˘ch politick˘ch väzÀov,
ale zvy‰n˘ch 5 miliónov Slovákov by na neho buãalo. Pres-
ne takú demagógiu máme e‰te v Ïivej pamäti, podºa kto-
rej nielen Slováci, ale v‰etky tie milióny triednych bratov
na celom svete túÏili po komunizme a tlieskali revoluãnej
avantgarde. Teda – pokiaº cítili na seba namieren˘ samo-
pal. No vÏdy keì do‰lo do tuhého, odrazu sa tie milióny
uvedomel˘ch súdruhov premenili na dym a kompletne sa
vyparili z cel˘ch revoluãn˘ch dejín robotníckeho hnutia. âi
zmenili – o tempora! o mores! – na sebeck˘ch me‰tiakov.
Ale to by e‰te nebolo to najhor‰ie. No súdruh Blaha sa uÏ
naãisto utrhol z reÈaze, keìÏe politick˘ch väzÀov, prítom-
n˘ch na tejto akcii, tak zhovievavo posme‰ne nazval

„dedu‰kami“. Veru, veì uÏ len ãíslo 70 rokov musí byÈ
pre takého mladého junca dôvodom na v˘smech. A ako
to, Ïe e‰te vôbec Ïijú, veì keby Blahovi ideoví súputníci
boli trochu dôslednej‰í, ºudia beÏne oznaãovaní skratkou
M.U.K.L. (muÏ urãen˘ k likvidácii) tu uÏ dávno nemali ão
robiÈ! A vôbec, tu vyvstáva otázka, ãi si súdruhovia dozor-
covia dôsledne plnili svoje povinnosti, tak ako ich nain-
‰truovala rodná strana a bratskí poradcovia z krajiny, kde
zajtra znamená uÏ vãera? Neprejavovali prehnan˘, aÏ bur-
Ïoázny súcit s triednym nepriateºom? Dostatoãne silno
kopali väzÀov do rebier? Dobre sa presvedãili, ãi je vonku
aspoÀ pod nulou, keì ich nah˘ch oblievali vodou? A elek-
trick˘ prúd, ktor˘ im pú‰Èali do prirodzenia, nemal miesta-
mi mal˘ poãet ampérov? No a vedrá, kam im pchali hlavy,
boli dostatoãne naplnené fekáliami a ãervami? Evidentne
to, Ïe vôbec sa e‰te ukazujú na verejnosti ho muselo tak
rozdráÏdiÈ, Ïe si uÏ nedokázal ustráÏiÈ ani svoj slovník. 

Expert na výdobytky socializmu
Ná‰ súdruh Blaha je okrem ‰tatistiky expertom aj na

v˘dobytky socializmu. Veì ho zaÏil cel˘ch prv˘ch 10 rokov
svojho Ïivota, navy‰e v komunistickej rodine, tak to ho
pasuje na odborníka priam internacionálneho formátu.
Jeho oslava socializmu u nás by mohla maÈ aj urãit˘ psy-
chologick˘ dôvod, ãi skôr tak˘ matematick˘ – veì keì
v zaãiatkoch nástupu sovietskych súdruhov k moci také
revoluãné gardy stihli za jednu noc povraÏdiÈ 1800 (napr.
v Simferopole) nepriateºov ºudu, teda k‰eftárov, podvod-
níkov, zlodejíãkov ãi nemorálne cynické a arogantné milio-
nárske prasatá (Blahov slovník), v 80. rokoch to uÏ bolo
u nás len zopár zavraÏden˘ch nepriateºov ºudu, hlavne
kÀazov, ktorí sa zrejme e‰te nevysporiadali s náboÏenskou
otázkou a ktor˘ch takí ako Blaha ani nenazvú inak ako
klérofa‰isti, takÏe tí vlastne ani nemajú nejak˘ veºk˘ nárok
na existenciu. 

A tak ná‰ súdruh môÏe kvetnato pokraãovaÈ a vypoãí-
tavaÈ, ão v‰etko socializmus dal ºuìom. Teda aspoÀ t˘m,
ktor˘ch nepopravil ãi nejako ináã neskántril zo sveta. ªu-
dia si dobre pamätajú, Ïiadne obavy. Najmä tí 70 roãní.
Asi aj preto tak lezú ãerven˘m na nervy. Veì pamätajú si
aj na to, Ïe funkcionári vládnucej zloãineckej organizácie
tu mali okrem svojich ‰peciálnych obchodov aj svojich le-
károv a svoje sanatóriá. Presne ako v ostatn˘ch diktatú-
rach tretieho sveta, kam nás svojou politikou dostali.

Na‰Èastie, v‰elião sa zlep‰ilo, ale tupá demagógia na-
‰ich súdruhov a ich klamstvá tu zrejme e‰te budú dlho
stra‰iÈ. Veì to je aj jediné, ão ovládali ozaj profesionálne.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Čo na Jakubovom námestí neodznelo

Bezodná bezočivosť



Takmer tridsaÈ rokov sa  25. feb-
ruár v na‰ej spoloãnosti nepripomínal.
K˘m do novembra 1989 sa tento
dátum slávil ako VíÈazn˘ február a ex-
premiér Mikulá‰ Dzurinda ako stre-
do‰kolák napísal o Àom oslavné
básnické dielko, od vlaÀaj‰ieho roku
nadobudlo jeho pripomínanie po-
chmúrnej‰í charakter. Ústav pamäti
národa sa rozhodol nezabúdaÈ na dá-
tum, keì sa v na‰om ‰táte komunisti
oficiálne ujali moci. Tohto roku sa
pietna spomienka na obete komuniz-
mu organizovaná Ústavom pamäti
národa konala druh˘ raz.

Na Jakubovom námestí v Bratisla-
ve sa stretla rôznorodá spoloãnosÈ.
Podpredseda Správnej rady ÚPN Ján
Pálffy pripomenul udalosti z februára
1948, starostka Mâ Bratislava Staré
mesto Zuzana Aufrichtová zdôraznila,
Ïe ona je z OKS. Táto poznámka pri
pamätníku obetí komunizmu, ktor˘ch
si pri‰li uctiÈ obe organizácie politic-
k˘ch väzÀov - PV ZPKO a KPVS, bola
nenáleÏitá, najmä preto, Ïe ne‰lo
o stranícke podujatie a navy‰e, táto

strana organizovala samostatnú spo-
mienku o hodinu neskôr. 

Pri pamätníku sa predstavil aj pre-
zidentsk˘ kandidát Franti‰ek Miklo‰-
ko. Vyrozprával príbeh jedného zo 71
168 politick˘ch väzÀov. Ocenil, Ïe
ÚPN organizuje takéto podujatie, ale
tieÏ kriticky poznamenal, Ïe obete
komunizmu sa nám nepodarilo
sprostredkovaÈ Západu. Predseda
KPVS Peter Sandtner  kon‰tatoval, Ïe
na Slovensku pribúdajú pamätníky
politick˘ch väzÀov a v súãasnosti ich
evidujeme 104. Upozornil na skutoã-
nosÈ, Ïe dne‰ná generácia je azda po-
sledná, ktorá má moÏnosÈ vidieÈ
a stretnúÈ Ïivého politického väzÀa
komunizmu. Mnoh˘m sa po rokoch
stráven˘ch vo väzniciach na sklonku
Ïivota znovu vracajú preÏité útrapy
a trpia znova. Niekoºkí  sa zúãastnili
spomienkového aktu.

Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘
·veda upozornil na reinkarnáciu
komunistov v súãasnosti, ktorí neha-
nebne poukazujú na skvelé v˘dobytky
socializmu a nekriticky obhajujú

b˘val˘ reÏim. „KtoÏe by si bol v roku
1948 pomyslel, keì videl t˘ch pocho-
dujúcich hlupákov, ktorí cel˘ svoj ro-
zum drÏali nad hlavou vo forme ãer-
venej zástavy, Ïe skonãí bez majetku,
na desaÈroãia v Ïalári ãi rovno na po-
pravisku?“ – povedal na úvod. A po-
kraãoval: „No a majstri pokroku aj
s ich ãerven˘mi zástavami sú späÈ! Po-
maly, nebadane, ani nevieme ako
a opäÈ sú ich plné noviny ãi internet.
A opäÈ nemajú najmen‰ie zábrany
hlásaÈ svoje hlúposti.“ ëalej uviedol
niekoºko konkrétnych príkladov preto,
„aby sme podrÏali v pamäti verejnosti
spomienku na nezmyseln˘ reÏim a je-
ho obete. Robíme tak hlavne preto,
aby k nieãomu takému, ão sme tu za-
Ïívali za ãias „budovania socializmu“,
uÏ nikdy nedo‰lo. Aby sme upozornili
na konkrétnosti, aj aby sme ukázali
na to, Ïe zloãiny sa nedajú len tak
ºahko zamiesÈ pod koberec.  Aby sa
obyãajní ºudia nemuseli opäÈ báÈ
o svoj Ïivot, ak sa odmietnu pridaÈ na
stranu vrahov“. 

Eva Zelenayová

NA AKTUÁLNU TÉMU

7

ro
ãn

ík
 2

9
●

m
ar

ec
 2

01
9

Sprava predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda pri pamätníku na Jakubovom námestí. Zºava predseda KPVS Peter

Sandtner a podpredseda SR ÚPN Ján Pálffy. Foto Eva Zelenayová

Víťazný február po novom



Pri 80. v˘roãí vzniku Slovenského ‰tátu 14.

marca 1939 je dobré zamyslieÈ sa, ako spolupra-

covala prvá Slovenská republika s Katolíckou

cirkvou. 

Dnes sa nám zdá nevhodné, aby sa kÀaz, najmä
katolícky, venoval politickej ãinnosti. Ale v na‰ich kon-

ãinách, myslím  Uhorsko i prvú â-SR, to v 19. i v 20. storoãí bolo celkom
beÏné. KÀazov-Slovákov nachádzame uÏ za Uhorska ako v politick˘ch
stranách, Ïupn˘ch (stoliãn˘ch) zastupiteºstvách, tak  aj v najvy‰‰om zá-
konodarnom orgáne, uhorskom sneme. SpomeÀme aspoÀ mená Slo-
vákov ako Ferdi‰ Juriga (1874 – 1950), Martin Kollár (1853 – 1919),
Franti‰ek Jehliãka (1879 – 1939), ThDr. ·tefan Rosíval (1844 – 1916),
biskup a kardinál Ján âernoch (1852 – 1927) ãi biskup a prv˘ predseda
Matice slovenskej ·tefan Moyses (1797 – 1869). V politike sa v strednej
Európe neangaÏovali iba slovenskí kÀazi, ale aj rakúski vo Viedni, ãeskí
v Prahe, ãi nemeckí v Berlíne. 

KÀaz a spisovateº Andrej Kliman  (1902-1980) v podielovej knihe
SSV na rok 1937 takto apeloval na slovensk˘ch katolíkov:  

Nemožno bojovať len ružencom
„Katolíci majú svoje katolícke presvedãenie prejavovaÈ v‰ade – do-

ma, v kostole, v práci, na verejnosti – a majú ho prejavovaÈ aj v politike.

Na túto svoju povinnosÈ ale slovenskí katolíci nejako zabúdajú. Oni sú sí-

ce katolíkmi doma – nanajv˘‰ e‰te v kostole – ale v politike si nepoãínajú

po katolícky. Preto je potom katolicizmus tak slabo zastúpen˘ vo vedení

‰tátu, hoci by ináã mohol vykonaÈ v prospech národa a vlasti veºké veci.

V na‰om ‰táte mohli by maÈ katolíci rozhodujúce slovo, keby boli kato-

líkmi aj pri volebn˘ch aurnách a pri hlasovaní. Od toho sme v‰ak e‰te veº-

mi ìaleko. Na poli politickom akosi nechceme chápaÈ svoje povinnosti.

(...) A v˘sledok?... Odstrkávanie katolíkov vo verejnom Ïivote a rozpína-

vosÈ kadejak˘ch nevercov... Politickú ãinnosÈ Ïiada od nás katolíkov nie-

len ‰tátne zákonodarstvo, ale aj blaho na‰ej Cirkvi. Len si uváÏ, ão by to

znamenalo, keby sme sa my katolíci v na‰om ‰táte prestali staraÈ o poli-

tick˘ Ïivot? To by znamenalo, Ïe by vládnu moc v na‰om ‰táte strhli na

seba ºudia náboÏensky indiferentní alebo nepriatelia Cirkvi. Tí by robili

zákony, pre nás katolíkov, ktor˘ch je v na‰om ‰táte viac ako 65%. MôÏe‰

si myslieÈ, ako by vyzeralo to na‰e zákonodarstvo. Na‰i nepriatelia by si

okrem toho zabezpeãili v‰elijaké hmotné v˘hody a my katolíci by sme to

zaplatili. Na‰i nepriatelia by obsadili v‰etky vedúce a vplyvné miesta

a úrady a nás katolíkov by jednoducho odstrkávali. V úradoch, v ‰kolách,

v parlamente by sa verejne ‰tvalo proti nám a my by sme nikde nena‰li

ochrany. Stali by sme sa vo vlastnom ‰táte chudákmi bez ochrany a prá-

va, obãanmi druhorad˘mi a menej cenn˘mi. (...) Katolíci sú povinní brá-

niÈ svoju Cirkev v‰ade, kde je napádaná. Keì je Cirkev napádaná v politi-

ke, musíme ju brániÈ v politike. (...) Proti t˘mto politick˘m stranám ne-

moÏno bojovaÈ len ruÏencom, ale treba siahnuÈ aj po zbraniach

politick˘ch. Ak sa t˘chto zbraní nechopíme, ãoskoro zakúsime na sebe

osud rusk˘ch, mexick˘ch alebo ‰panielskych katolíkov.“

Osobitná úloha Hlinku
MoÏno povedaÈ, Ïe v duchu t˘chto slov v 20. a 30. rokoch 20.

storoãia najsilnej‰ia politická strana Slovákov, (H)SªS, i kÀazi angaÏova-
ní v nej, sa usilovali naplniÈ tieto v˘zvy a aktívne sa zapájali do verejné-
ho Ïivota.

Po roku 1938 bolo v‰ak pôsobenie kÀazov v politike sÈaÏené, ãi
ãiastoãne skomplikované t˘m, Ïe Slovensko sa – v dôsledku veºmocen-
skej politiky Veºkej Británie a Francúzska – dostalo do záujmovej sféry
Nemeckej rí‰e, v ktorej s nástupom Adolfa Hitlera vládla ateistická, pro-
tikresÈansky zameraná nacistická ideológia. 

Samozrejme pri dosiahnutí autonómie a ‰tátnosti nemoÏno
nespomenúÈ osobitnú  úlohu ruÏomberského farára Andreja Hlinku,
rodáka z âernovej. Vìaka nemu sa do verejného Ïivota zapájali ìal‰í
katolícki kÀazi. Bez neho, bez jeho dlhoroãnej verejnej ãinnosti a poli-
tickej aktivity by nebolo ani âesko-Slovenska v roku 1918 a v roku
1938 ani  autonómie Slovenska. 

Po jeho smrti sa jedn˘m z dvoch podpredsedov HSªS stal jeho
oltárny spolubrat a spolupracovník Dr. Jozef Tiso. Práve Tiso si po
Hlinkovej smrti v HSªS získal najväã‰iu autoritu a stal sa tak jeho
nástupcom, ako vo vedení HSªS – ktorá sa od októbra 1938 stala
rozhodujúcou vládnucou politickou stranou na Slovensku, tak aj celko-
vo vodcom Slovákov – prv˘m slovensk˘m premiérom i prv˘m prezi-
dentom Slovenskej republiky.

Po vyhlásení autonómie 6. októbra 1938, sa 18. januára 1939 zi-
‰iel ustanovujúci Snem Slovenskej krajiny. Tvorilo ho 63 poslancov,
medzi nimi bolo dvanásÈ katolíckych kÀazov.

Z diela Stanislava Kaššovica
„Na‰i kÀazi pôsobiaci v Sneme Slovenskej republiky priniesli svoj

príspevok do rie‰enia sociálnych otázok, ktoré trápili aj vtedy obãanov
Slovenskej republiky. Oni ako duchovní pastieri veºmi zblízka poznali
problémy ºudí,“ zhodnotil znalec problematiky a Ïivotopisec kÀazov-
poslancov Stanislav Ka‰‰ovic. „Poslanci Franti‰ek Jankoviã, Ferdinand
Mondok a Anton ·alát sa zasadzovali za zlep‰enie pracovn˘ch a mzdo-
v˘ch podmienok robotníkov a za zavedenie rodinn˘ch prídavkov na
deti pracujúcich. Franti‰ek Jankoviã obhajoval predov‰etk˘m práva ba-
níkov a prispel k po‰tátneniu ich sociálneho a penzijného zabezpeãe-
nia. Poslanci kÀazi pôsobiaci na vidieku, ako Vincent Boleãek, Ján Jacko
a Vojtech Plechlo, sa postavili na ochranu roºníkov pred nespravodliv˘-
mi poÏiadavkami ‰tátu... Na pôde kultúrneho v˘boru sa mimoriadne
angaÏoval poslanec Karol Körper, ktor˘ podporil viaceré zákony pre
rozvoj kultúry a vzdelanosti na Slovensku.“

Spolupráca ‰tátu a Katolíckej cirkvi poãas prvá SR sa prejavila na-
pr. aj v ‰irokom spektre katolíckych periodík. V roku 1943 ich bolo 40.
Okrem Snemu Slovenskej republiky kÀazi boli aj ãlenmi ·tátnej rady,
ktorá bola nov˘m prvkom v ústavnom systéme prvá SR. Okrem spi‰-
ského biskupa Jána Vojta‰‰áka v nej boli kÀazi Ján Pöstényi, správca
SSV a pápeÏsk˘ prelát Andrej Marsina, farár v Trenãíne.

„Katolícki biskupi sa postavili s nádejou a pozitívnym oãakávaním
k vytvoreniu samostatného Slovenského ‰tátu. V pastierskom liste z 20.
októbra 1939, ktor˘m privítali vznik SR a voºbu jej prezidenta, vyzvali
k budovaniu hmotnej a duchovnej budúcnosti Slovenska ako krajiny
postavenej na kresÈansk˘ch zásadách.“

Vatikán uznal samostatn˘ Slovensk˘ ‰tát uÏ 25. marca 1939
a Bratislava vyslala do Vatikánu  najprestíÏnej‰ieho slovenského politika
v osobe Karola Sidora, ìal‰ieho veºkého RuÏomberãana. 

Ján Ko‰iar

duchovn˘ PV ZPKO
pokraãovanie v budúcom ãísle

V ZRKADLE ČASU
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NemôÏem si po-
môcÈ a viem, Ïe to
vyvolá búrlivé a ne-
návistné reakcie, ale
musím na rovinu
povedaÈ, Ïe feno-
mén Kolakoviã kalí

vodu na Slovensku aÏ dodnes
a vôbec nie je náhoda, Ïe tak od-
porcovia samostatného Slovenska,
ako aj obhajcovia nehodného arci-
biskupa, pochádzajú práve z radov
jeho nasledovníkov.

Áno, prebieha tu doslova zá-
pas medzi tisovcami a kolakoviãov-
cami, priãom jedni vyhlasujú Tisu
za vraha a druhí Kolakoviãa za
hoch‰taplera, priãom obe skupiny
nemajú pravdu a mali by sa nad
svojimi jednoznaãn˘mi posudkami
oveºa dôkladnej‰ie zamyslieÈ. Mie-
‰ajú sa tu totiÏ dve problematiky,
ktoré ÈaÏko zladiÈ a dajú sa zmieriÈ
len tak, Ïe sa pousilujeme pocho-
piÈ, Ïe ãlovek nemá zodpovednosÈ
len za seba, ale aj za druh˘ch a po-
zícia prezidenta Tisu bola zásadne
odli‰ná od pozície nad‰enca a vi-
zionára Kolakoviãa. Je pravda, Ïe
máme za dobro, krásu a poriadok
obetovaÈ aj Ïivot, ale musíme dlho
uvaÏovaÈ nad t˘m, aby sme to ne-
robili tak˘m spôsobom, Ïe narobí-
me ºuìom v hlavách dlhodob˘
zmätok  a nakoniec zapríãiníme
viac ‰kody, ako osohu. Preto si
myslím, Ïe osobu svojho vylúãené-
ho ãlena by si mali dôkladne
preskúmaÈ a analyzovaÈ ãlenovia
jeho rehole, konkrétne povedané,
jej slovenskej provincie.

Obetoval sa za národ
PretoÏe predpokladaÈ a nazna-

ãovaÈ o osobe ‰tátnika, ktor˘ ne-
podpísal jedin˘ rozsudok smrti, Ïe
bol vrahom, je do neba volajúci
hriech a uÏ mnohokrát som zopa-
koval, Ïe k˘m si to Slovensko neu-
vedomí, nemôÏe oãakávaÈ BoÏie
poÏehnanie. Nieão iné je zodpo-
vednosÈ za seba a za ºudí, ktorí

podºahnú môjmu nad‰eniu a ne-
zodpovednosti a nieão iné je roz-
hodovaÈ o osude celého ‰tátu po-
ãas svetovej vojny a pokú‰aÈ sa
udrÏaÈ v Àom poriadok, pomôcÈ ão
najviac ºuìom a zachrániÈ toºko Ïi-
votov, koºko sa dá, aj za cenu
vlastnej hanby a obety vlastného
Ïivota.

Je naozaj smutné, Ïe mnohí
z nás, ktorí sme cel˘ Ïivot túÏili po
slobode a bojovali za Àu, musíme
teraz s e‰te väã‰ím nasadením ob-
hajovaÈ triviálne zásady zdravého
rozumu. Nech nám je milostiv˘ Pán
Boh a na‰a matka Sedembolestná!

Kameň úrazu
V podstate ãloveka je problém

uvedomenia si rozdielu medzi dob-
rom a zlom a umenie úvahy o tom
zov‰eobecniÈ. Najvy‰‰ia múdrosÈ je
uvedomiÈ si, Ïe sa to nedá, Ïe to
nedokáÏeme a ak to ãiastoãne a vo
svojom okolí aj ako-tak dokáÏeme,
tak len s BoÏou pomocou.

V súãasnosti sa ustaviãne rozo-
berá problém minority a majority,
men‰iny a väã‰iny, dobrej elity
a zlej masy. Alebo naopak? Pod-
stata ºudskosti je práve v tom, braÈ
ohºad na iného a popritom ne-
zabúdaÈ e‰te aj na seba... BraÈ
ohºad teda musíme na rôzne men-
‰iny, ale aj tie najrôznej‰ie a naj-
pestrej‰ie men‰iny musia braÈ
ohºad na aktuálnu  väã‰inu a maÈ
k nej úctu a re‰pekt. Vo vlastnom
záujme.

Tá neustála minorita, men‰ina,
predvoj a avantgarda je práve Ïi-
dovská a to od samotného poãiat-
ku jej sebauvedomenia, teda od
Abraháma. A títo ºudia tvrdia, Ïe
oni budú predvojom, príkladom
a v˘strahou aÏ do konca ãias. Je
tento predpoklad najväã‰ia hlú-
posÈ, alebo najväã‰ia múdrosÈ? Nie
je to ten kameÀ úrazu a kameÀ
pohor‰enia? KameÀ, ktor˘ vyvolá-
va nepokoj a vlastn˘ch domácich
robí medzi sebou nepriateºmi?

Problém Ïidovsko - kresÈanské-
ho dialógu je v tom, Ïe ak my po-
vieme, Ïe Ïidovstvo je v poriadku,
tak tvrdíme, Ïe JeÏi‰ov kríÏ bol úpl-
n˘ nezmysel. BoÏie dary a povola-
nie sú iste neodvolateºné, ale len
V KONTEXTE Listu Rimanom 11,
23. Sám JeÏi‰ predsa povedal, Ïe
pri‰iel predov‰etk˘m k straten˘m
ovciam domu Izraela. A KTO SME
MY, ak ho chceme korigovaÈ?

Kde sa berie zlo?
Antickí mudrci tvrdili, Ïe zlo je

len nedostatok dobra. Biblickí mu-
drci tvrdia od poãiatku, Ïe zlo je
samostatná, diabolská entita, kto-
rú musíme vnímaÈ a braÈ do úvahy,
ak chceme pochopiÈ nielen beh
dejín, ale aj priebeh vlastného Ïi-
vota. Nie teórie, nie ãítania, ani nie
uvaÏovania nám dovolia pochopiÈ
a precítiÈ Boha, ale práve prax
v spoluÏití s ºuìmi okolo nás. A tá-
to axióma tu bola od poãiatku
a bude aÏ do konca, to je alfa
a omega histórie ºudstva a aj kaÏ-
dého jednotlivého ãloveka. Ak˘koº-
vek mudrci a akékoºvek elity, ktoré
chcú Ïivot a dejiny zariaìovaÈ lep-
‰ie ako Boh, sú synmi diabla, ako
sa aj JeÏi‰ raz vo svätom hneve vy-
jadril.

Svet neudrÏujú pohromade
mocnári, vzdelanci a politici, ale
práve tá trpiaca, nenároãná a voãi
sebe väã‰inou ohºaduplná masa
poniÏovan˘ch ºudí. Len ak toto
preÏijeme a pochopíme, môÏeme
porozumieÈ svetu a jeho zmyslu.

Ak je teda Boh milosrdn˘, kde
sa berie toºká krutosÈ a zlo? Z na‰ej
p˘chy a nereálnych predstáv o na-
‰ich moÏnostiach. Poãiatok je urãe-
n˘, aj cieº je urãen˘ a Stvoriteº, kto-
r˘ toto dokázal iniciovaÈ a realizo-
vaÈ, si iste dokáÏe lep‰ie ako my
uvedomovaÈ a chápaÈ komplikova-
nosti a slepé uliãky takéhoto pro-
jektu. Je to také ÈaÏké pochopiÈ?

Verím Pane, pomôÏ mojej
nevere! Vlado Gregor

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany

Otca odvolali z funkcie riaditeºa
hneì po vojne a preloÏili do Banskej
Bystrice. Do roku 1953 uãil, ale sÈaho-
vali nás z miesta na miesto. Pamätám
sa, ako nám raz v noci pri‰li traja
súdruhovia  oznámiÈ, Ïe budeme pres-
Èahovaní do iného bytu. Lialo ako
z krhly, dostal som obojstrann˘ zápal
pºúc, ktorého následky nesiem po cel˘
Ïivot. Tak˘ detail, Ïe si to odniesol
klavír ani nestojí za reã.

Ten klavír musel pre vás veºa
znamenaÈ?

Môj otec mal rád hudbu. Preto
som nechápal, preão tak potichu poãú-
val pre mÀa najkraj‰iu hudbu americ-
k˘ch orchestrov z pa‰ovan˘ch platní
firmy Decca. Keì som sa ho na to op˘-
tal,  povedal, Ïe je to bohuÏiaº zakáza-
ná hudba. V ‰iestich rokoch som  zaãal
chodiÈ do hudobnej ‰koly uãiÈ sa hre
na husliach. Po skonãení základnej ‰ko-
ly som chcel pokraãovaÈ v ‰túdiu na
gymnáziu. Otec bol pesimistom, neve-
ril, Ïe sa tam dostanem, hoci som mal
veºmi dobré známky. IbaÏe riaditeºom
gymnázia bol veºk˘ súdruh, ktor˘ bol
poãas prvej SR odmenen˘ gardistami
meãíkom. V ruke drÏal ãervenú ceruz-
ku a pri menách poznamenával - deti
burÏoáznych nacionalistov, továrnikov,
‰ºachty, nepriateºov socializmu ‰tudo-
vaÈ nebudú. Rodina to teda videla tak,
Ïe nemám inú moÏnosÈ, len ísÈ na uã-
Àovskú ‰kolu. 

Tam neprekáÏal vá‰ kádrov˘
profil?

No, ja som sa nechcel vzdaÈ muzi-

ky a ná‰ rodinn˘ priateº, muzikant pán
·tróbl, hral v tom ãase v Brne v kapele
Mirka Foreta. KeìÏe som absolvoval
hudobnú ‰kolu a zaãal ma uãiÈ hre na
trúbke navrhol,  aby som riskol ‰tú-
dium na konzervatóriu v âechách.
V lete 1959 som sa teda pripravil na
prijímacie skú‰ky a ako ‰trnásÈroãn˘
som absolvoval aj profesionálne skú‰ky
pre úãinkovanie v orchestri. Stal som sa
kapelníkom orchestra, ktor˘ v lete hrá-
val v záhradnej re‰taurácii na Urpíne. 

Prijímacie skú‰ky na konzerva-
tórium ste neurobili?

Ale urobil a zaãal som ‰tudovaÈ
v Brne. Priznám sa, Ïe otca som nikdy
nevidel plakaÈ, ale vtedy, keì ma prijali
na ‰túdia sa rozplakal. Povedal mi, aby
som sa drÏal a dúfal, Ïe ‰túdiom v âes-
ku sme sa vyhli prenasledovaniu.

A vyhli ste sa?

KdeÏe! Keì som mal asi desaÈ ro-
kov, zaãala sa pre na‰u rodinu ìal‰ia
ÈaÏká etapa. Opakované telefonáty
·tB. Mamiãke povedali: „Vá‰ manÏel
nepríde niekoºko dní domov.“ Keì sa
vrátil, nezbadali sme na Àom Ïiadne
následky fyzického násilia, ale bol ve-
ºmi smutn˘. V tom ãase som e‰te neve-
del, ão je to psychick˘ teror. Obãas
som poãul, ako mamiãke hovorí: “Nie-
ão chcú a hºadajú, ale ja niã neviem ani
niã nemám. Stále opakujú niektoré
moje slová: „Chlapci, bijete sa do p⁄s
ako budete vládnuÈ bez opozície, ako
jediná strana. Ale pamätajte si, Ïe to
bude trvaÈ maximálne 40 rokov“. Prv˘-
krát to povedal v roku 1948 a t˘mto
v˘rokom si znaãne pohor‰il. Keì sme
neboli doma,  rozhádzali mu bohatú
kniÏnicu. NuÏ, môj otec do smrti zostal
antikomunistom. Odmietol akúkoºvek
spoluprácu s touto zloãineckou organi-
záciou. A keby boli vedeli, Ïe po potla-
ãení kontrarevolúcie v Maìarsku sa pár
dní u nás schovával jeden z vodcov
kontrarevolúcie Alexander Katona so
synom, boli by zrejme vystrieºali celú
rodinu. Katona bol otcov bratranec
z vetvy, z ktorej pochádzal aj môj pra-
str˘ko Andrej KmeÈ. 

Ako dopadlo ‰túdium v Brne?
V treÈom roãníku ma vylúãili zo

‰túdia. Zavolal si ma riaditeº doc. Bla-
Ïek a sp˘tal sa, ão bol môj otec a str˘-
ko poãas Slovenského ‰tátu. No a na-
sledovalo: „Je mi to moc líto, vá‰ pro-
fesor s tím nesouhlasí, ale musíte
opustit ‰kolu.“ PäÈdesiate roky teda
dorazili aj do âeska. 

NÁŠ ROZHOVOR
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Prenasledovanie ich nezlomilo

Jozef Karva‰ pred klá‰torom,

v ktorom kedysi b˘val.

Foto Eva Zelenayová

Jozef Karva‰ (tretí sprava) poãas pietneho aktu Barbarskej noci v Banskej Bystrici. Foto Eva Zelenayová
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âo ste urobili so zaãat˘m Ïivo-
tom?

Vyuãil som sa za chladiarenského
mechanika a nastúpil na základnú vo-
jenskú sluÏbu, prakticky k PTP. Zachrá-
nil ma ‰éf kultúry sokolovského raketo-
vého útvaru, ktor˘ zariadil moje prelo-
Ïenie do tohto útvaru. Dozvedel sa
totiÏ, Ïe som muzikant. S kapelou, kto-
rú som zaloÏil, sme vyhrali celo‰tátnu
súÈaÏ armádnych kapiel.

Kde vás zastihli 60. roky?
Po vojenãine som nastúpil do Pet-

rochemy Dubová odkiaº som odi‰iel za
údrÏbára do banskobystrickej nemoc-
nice. Urobil som si niekoºko kurzov aÏ
pri‰iel rok 1968.

PríleÏitosÈ angaÏovaÈ sa?
Presne tak. Vytvárali sa skupiny,

jednu som zaloÏil aj ja. Zobrali sme
z nemocnice mal˘ traktor s vleãkou
a vyrazili sme do mesta. ·ofér obleãen˘
v monterkách mal na chrbte bielou far-
bou zhotoven˘ nápis: Rusi choìte do...
a ‰ípka smerovala do zadnej ãasti tela.
Ja som na vozíku hral na trumpete
hymnu, Internacionálu, Hej chlapci
spod Tatier, tvrdé päste máte, List
z frontu a podobne. Dav, ktor˘ sa za
nami tiahol niesol ‰tátne vlajky i ãierne
zástavy, prechádzali sme cez mesto, ºu-
dia spievali a mÀa zaplavoval ohromn˘
pocit. Dodnes si ho pamätám. Môj
otec stál pod jednou bránou, pri‰iel ku
mne a povedal mi: „JoÏko nerob to,
potlaãia to silou a tento Dubãekov re-
Ïim prestojím na jednej nohe“. Zasa
mal pravdu.

Vieme, Ïe politick˘ odmäk ne-
trval dlho. Ale ako nestraník ste
nemuseli absolvovaÈ previerky.
Alebo áno?

Jedna dáma z ateliéru nafotila ná‰

sprievod a tak ma predvolávali na vy-
‰etrovaãku. S kapelou sme mali ísÈ do
·védska, ale to neprichádzalo do úva-
hy. Chceli len takú maliãkosÈ – podpí-
saÈ spoluprácu. Nepodpísal som a dnes
so smiechom hovorím, som to ja za
blbca. Mal som podpísaÈ, veì tu sa ãle-
nom a agentom tejto zloãineckej orga-
nizácie niã nestalo. Naopak, sú cten˘mi
obãanmi tohto ‰tátu, pí‰u knihy, robia
hudbu... A ja som cez deÀ udrÏbárãil
v nemocnici a v noci som hral. A pre-
vierky? Áno, t˘kali sa neposlu‰n˘ch
boº‰evikov, ale napoãudovanie, aj mÀa.
V zmysle príkazu ministerstva zdravot-
níctva zo dÀa 2.9.1970 a uznesenia
vlády âSSR ã. 200 sme boli v‰etci v ro-
ku 1971 preverovaní. Napísali o mne:
„Jozef Karva‰ pracuje ako údrÏbár
v NsP Banská Bystrica od roku 1967.
Pri pohovore potvrdil svoje uvedené
údaje v písomnom prehlásení zo dÀa
20. 9. V auguste toho roku 1968 na-
priek tomu, Ïe ho nik z pracovníkov
nenavádzal, zúãastnil sa na v˘zve
uverejnenej v masovokomunikaãn˘ch
prostriedkoch v päÈminútov˘ch ‰traj-
koch vyvolaním klubu.

Toto poãínanie nepokladá za ‰kod-
livé najmä preto, Ïe pri tejto úãasti sa

spievali pochodové piesne a nevykriko-
val Ïiadne protistranícke a protisoviet-
ske heslá. Atì. atì. E‰te je tam uvede-
né, Ïe nie som ãlenom ROH, lebo som
stratil ãlensk˘ preukaz dôverníka ROH.
Aj skutoãnosÈ, Ïe od 14. marca 1969
som ãlenom Strany slovenskej obrody. 

A ak˘ bol z toho záver?
Îe ma moÏno ponechaÈ na praco-

visku. 
Nepom˘‰ºali ste na emigráciu?
Nie, mojim krédom bolo, nie ute-

kaÈ, doma im ‰kodiÈ. Pod t˘m previer-
kov˘m pamfletom je mnoÏstvo mien,
iba jeden z nich e‰te Ïije, Ladislav Slo-
bodník. Keì som ho stretol sp˘tal som
sa ho, ãi môÏe s t˘m pocitom, Ïe nie-
komu ublíÏil, ÏiÈ. Teraz keì ma stretne,
prechádza na druhú stranu ulice. Ale
nedal si pokoj. Po prevrate chcel vstú-
piÈ do Lions klubu, ale ho nezobrali,
tak i‰iel do Zvolena. (LIONS CLUBS
INTERNATIONAL je najväã‰ia a naja-
traktívnej‰ia dobroãinná organizácia vo
svete. Má okolo 1,3 milióna ãlenov.)
Takí ako on, sú dnes demokrati. Sve-
domie ich nehryzie. To nie sú ºudia ako
môj otec. Keì do‰lo na rehabilitaãné
konanie, rehabilitáciu neprijal. Povedal,
moja loì sa potopila a ja som sa poto-
pil s Àou. Ono to v‰etky tie príkoria vás
prenasledujú. 

âo naplnilo vá‰ Ïivot?
Samozrejme, Ïe hudba. Dokonca

na moje koncerty chodil jeden e‰tebák.
Keì ma predvolávali na vy‰etrovaãku,
ten e‰tebák len zalamoval rukami, pre-
boha, zasa vy? Raz mi vyloÏil na stôl
môj zápisník s politick˘mi vtipmi, na
ktorom bolo moje meno aj s adresou.
Dal mi ho a povedal, aby som si ho
lep‰ie stráÏil. Potom chodil na moje
koncerty...

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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V˘bor Matice slovenskej, v prvom rade druh˘ sprava Jozef ·kultéty,

v treÈom rade prv˘ sprava Jozef Karva‰ st. 

Jozef Karva‰ st. (v strede) s druÏstvom vodného pola v Nitre.
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V marci 1939 obãania âSR preÏívali
otrasné udalosti. Vznik Slovenskej repub-
liky a vznik Protektorátu âechy a Morava.
Dr. Jozef Tiso a JUDr. Emil Hácha. Obaja
zákonn˘m ústavn˘m spôsobom zvolení
prezidenti. Obaja zachraÀovali svoje malé
opustené národy zo v‰etk˘ch svojich síl

a moÏností v pevnom zovretí nacistického Nemecka po-
ãas druhej svetovej vojny. Väã‰ina obãanov uznávala ich
zásluÏnú ãinnosÈ. Vieme, akej vìaky sa im po skonãení
vojny dostalo. V dejinách národov i ‰tátov sú podobné
javy veºmi ãasté.

Tak napríklad ·panielsko. V marci 1939 sa skonãila
32 mesiacov trvajúca krvavá bratovraÏedná obãianska
vojna (od júla 1936 do marca 1939). Príãinou boli dlho-
dobé sociálne rozpory a úporn˘ boj sedemnástich politic-
k˘ch strán o moc po vzniku republiky a po abdikácii krá-
ºa a jeho odchode do zahraniãia v roku 1931. Republi-
kánska vláda sa zmietala v terore ºavicov˘ch strán.
K moci sa dostali komunisti, trockisti a anarchisti. Pri‰iel
zákaz opoziãn˘ch ãasopisov, novín, strieºanie poslancov,
niãenie ich kancelárií. Terãom boli najmä katolíci. Klá‰to-
ry, fary, bolo zavraÏden˘ch pribliÏne 17 tisíc kÀazov, re-
hoºníkov a rehoºníãok,  jedenásÈ biskupov a pod. Pred
úpln˘m zrútením ·panielska povstala vlastenecká kato-
lícka armáda na ãele s generálom Frankom... 

Zlato za tanky
Zo Sovietskeho zväzu pri‰li na pomoc republikánom,

ãiÏe vládnúcim marxistom tzv. dobrovoºníci – interbriga-
disti. Aj s tankami na lodiach. Aj z âSR ich odi‰lo asi
dvetisícpäÈsto a niekoºko sto ich aj padlo. Tí, ktorí sa vrá-
tili, tieÏ sa doma doÏili neãakanej vìaky. Na ãele soviet-
skych dobrovoºníkov bol vysok˘ funkcionár NKVD Orlov.
Skutoãn˘m menom Feldbin. Zaviedol v ·panielsku ãer-
ven˘ teror. Zmienil sa o Àom aj americk˘ spisovateº Er-
nest Hemingvay v kniÏke Komu zvonia do hrobu. V kni-
he zapísal aj be‰tiálnu popravu katolíckeho kÀaza a jeho
veriacich v jednom mesteãku poãas ‰panielskej obãian-
skej vojny. Generál Orlov odvliekol zo ‰panielskeho ‰tát-
neho  pokladu 420 ton zlata do Sovietskeho zväzu ako
náhradu za dodané tanky. Ale nesplnil politickú úlohu –
zabezpeãiÈ víÈazstvo marxistov-komunistov nad katolík-
mi... TakÏe dostala sa mu tieÏ neãakaná vìaãnosÈ.

Tak ako aj generálovi Frankovi. Po víÈazstve v roku
1939 vládol dlhé desaÈroãia ako diktátor, s ãestn˘m titu-
lom vodca. Teraz marxisti v‰etk˘ch odtieÀov, ktorí uÏ
presadili viaceré Marxove zásady do Ïivota ‰panielskych

obãanov (niãenie náboÏenstva, rodiny), uzákonili aj úplné
odstránenie ãestn˘ch pamiatok na generála Franka, ako
záchrancu ·panielska pred boº‰evickou mocou. Sochy,
busty, pamätné tabule, filmy, fotografie, atì. TakÏe plní
sa ºudová múdrosÈ: Svetská sláva, poºná tráva. A niekto
sa ironicky v tlaãi vyjadril:  Zlato, ktoré ‰panielski koloni-
zátori v Amerike nakradli, poslúÏilo teraz sovietskej inter-
nacionále. Paradoxy dejín. 

Komu prospel atentát?
A hlúpuãká naivita niektor˘ch Slovákov v ankete tzv.

Najväã‰í Slovák. Nie, samovrah Jozef Gabãík nemôÏe byÈ
najväã‰ím Slovákom. Atentát na Reinharda Heydricha,
rí‰skeho protektora, 27. mája 1942 neprospel Slovákom
a uÏ vôbec nie obãanom âiech a Moravy. Odveta Nem-
cov bola ukrutná. Tisíce popraven˘ch nevinn˘ch ºudí, zli-
kvidované dve dediny aj s ich obyvateºmi (Lidice a LeÏá-
ky). A znásoben˘ nacistick˘ teror. Jozef Gabãík – samo-
vrah, konal veºmi nezodpovedne. Noc pred atentátom si
uÏíval s alkoholom a milenkou v náruãí. Tak je to uvede-
né v knihe Stín za Heydrichem (Praha 1947). Preto asi
zlyhal Gabãíkov automat, preto asi aj ten granát, ktor˘
vrhol druh˘ atentátnik, nedopadol presne na cieº. Preão
sa jeden z para‰utistov – atentátnikov, staãil e‰te pred
splnením úlohy oÏeniÈ a ìal‰í v zúfalej situácii zvolil zra-
du? Komu prospel tento atentát? 

Vysvetľuje Tigrid
Nech nám odpovie Dr. Pavel Tigrid, b˘val˘ minister

kultúry âR. V rokoch sovietskej okupácie âSR vydavateº
ãasopisu Svûdectví v ParíÏi. Citácie z jeho knihy Kapesní
prÛvodce (inteligentní Ïeny po vlastním osudu). Praha
1990.

Strana 113: Nemci zaviedli v Protektoráte úspe‰n˘
systém informátorov. Podplácali, korumpovali...Udaní
âechov âechmi bolo viac, ako by sa slu‰ilo. (Pozn.: TakÏe
situácia atentátnikov bola zúfalá. A únik vylúãen˘.)

Strana 155: Po atentáte na Heydricha bol v posled-
n˘ch rokoch vojny ãesk˘ odboj bezv˘znamn˘.

Strana 157: Atentát mal presvedãiÈ svet o existencii
nieãoho, ão nie je, ale malo by byÈ.

Strana 158: SNP (i atentát) bolo pre Bene‰a injek-
ciou.

Poznámka. V ‰panielskej obãianskej vojne zahynulo
pribliÏne milión ºudí. Z armády generála Franka 130 tisíc,
z republikánskej armády 320 tisíc. Marxistickí revolucio-
nári zavraÏdili desaÈtisíce nevinn˘ch ºudí.

Július Homola

ZAZNAMENALI SME
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Marcus Tullius Cicero: História je svedkyňou časov, 

svetlom pravdy... učiteľkou života

Paradoxy dejín



Na návrh poslanca NR SR Arpáda Tarnóczyho 27. marca 1996 schválila NR SR
zákon ã. 125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Zá-
kon nariadil uloÏiÈ do vstupnej haly parlamentu pamätnú tabuºu s nápisom:
„Úãastníci protikomunistického odboja sa zaslúÏili o pád komunistického reÏimu a
o znovunastolenie demokracie na Slovensku. Patrí im za to vìaka.“ Na obr. Ar-
pád Tarnóczy a ãlenovia PV ZPKO pred pamätnou tabuºou v parlamente. 

Foto Vlastimil Morávek

Opustil nás 
Štefan Skladan

Zakladajúci ãlen organizácie po-
litick˘ch väzÀov v Îiari nad Hronom
·tefan Skladan skonãil svoju Ïi-
votnú púÈ 17. februára tohto roku.
Predsedníãka Ïiarskej organizácie
Margita Zimanová sa s ním rozlú-
ãila t˘mito slovami:

„Bolestne sa nás dotkla smut-
ná a neãakaná správa o náhlom
odchode ná‰ho drahého ãlena spo-
medzi nás. Tak ako stotisíce nevi-
nn˘ch ºudí v 50. rokoch minulého
storoãia u nás, ani on sa nevyhol
krutému osudu, ktor˘ pre tento ná-
rod pripravila komunistická spoloã-
nosÈ. Bola to doba zastra‰ovania,
tyranie a muãenia nevinn˘ch ºudí. 

·tefan Skladan sa vyslovil na
zábave v Horn˘ch Opatovciach, Ïe
celú moc v ‰táte chcú obsadiÈ ko-
munisti a Ïe to bude veºké utrpenie
pre slovensk˘ národ. Tento jeho v˘-
rok poãul obãan z Horn˘ch Opato-
viec, funkcionár OV KSS a udal ho.
Bol zaisten˘ a iba vìaka jeho spo-
lupracovníkom na Okresnom súde
vo Zvolene, nedostal veºk˘ trest.
Odsúden˘ bol na jeden rok a trest
si odpykával v Jáchymovsk˘ch ba-
niach. Po návrate z väzenia mohol
robiÈ iba robotnícku profesiu. 

ëakujeme Ti ·tefan za krásne
básne, ktoré si recitoval spamäti pri
kaÏdom na‰om podujatí  do vyso-
kého veku.“

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Arpád Tarnóczy ( druh˘ zºava) pred pamätnou tabuºou v NR SR. 

Parlament prijal prvý protikomunistický zákon

Odvážna pani Margita
Predsedníãka regionálnej poboãky PV ZPKO v Îiari nad Hronom

Margita Zimanová  je nielen na‰ou aktívnou ãlenkou, ale pohotovo rea-
guje aj na celospoloãenské v˘zvy. Slovensk˘ rozhlas odvysielal 22. feb-
ruára tému: Ako sa riadime morálnymi vlastnosÈami. Pani Margita do
rozhlasového záznamníka povedala:

„Od mala sa riadim tak˘mito morálnymi vlastnosÈami: Stále hovorím prav-
du, nebojím sa hovoriÈ i keì sa dnes  ºudia boja hovoriÈ a rad‰ej sú ticho. Praco-
vala som ãestne a zodpovedne, nebrala som niã, ão nebolo moje. Som dieÈa
obidvoch politick˘ch väzÀov, otecko bol popraven˘ a mamiãka bola odsúdená
na doÏivotie. V 50. rokoch minulého storoãia som zaÏila veºa zlého, ale vÏdy
som sa vedela ubrániÈ. Aj na‰i niektorí politici by sa mali zamyslieÈ nad t˘m, aby
odstránili z parlamentu zlé vzÈahy a rie‰ili pre ºudí iba dobro. Ale to je v‰etko u
politikov, chcú sa povy‰ovaÈ nad ostatn˘mi a tak robia zlo celému národu. Za
Najslováka povaÏujem Dr. Jozefa Tisu, lebo keby jeho nebolo, tak by sme ne-
mali Slovenskú republiku. Vìaka nemu bol Slovensk˘ ‰tát. Nedal zobraÈ územie
Poliakom, Nemcom, Maìarom. âo by zostalo zo Slovenska? ªudia nepoznajú
históriu. Neviem, kedy sa Slováci uÏ spamätajú, veì od roku 1918 sa nemôÏu
postaviÈ na nohy.“ 

Gratulantom
Srdeãná vìaka v‰etk˘m gratulantom k zlatej svadbe s manÏelom Rudolfom,

a najmä pánovi Júliusovi Homolovi za kyticu kvetov, Va‰a
Eva Zelenayová 



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

7. marca 1976 zomrel v Rímel pápeÏsk˘
prelát Dr. ·tefan Náhalka, jeden z hlavn˘ch
zakladateºov Slovenského ústavu sv. Cyrila a Me-
toda v Ríme.

11. marca 1924 sa v Udavskom narodil
kardinál Jozef Tomko – 95. v˘roãie. 

11. marca 1939 prezident republiky Hácha
vymenoval novú slovenskú vládu na ãele s Karo-
lom Sidorom. Jej ìal‰ími ãlenmi boli: Jozef Sivák
(‰kolstvo a národná osveta), Martin Sokol (vnú-
tro), Július Stano (doprava a verejné práce), Peter
ZaÈko (priemysel, obchod, Ïivnosti a pôdohospo-
dárstvo), Alexander Hrnãár (financie) a Gejza
Fritz (spravodlivosÈ).

11. marca 1960 komunistická polícia za-
tkla 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 velezra-
du“ na 12 rokov väzenia, stratu obãianskych
práv a vypovedanie zo Západoslovenského kraja.
Väznili ho v Prahe na Pankráci a potom vo Valdi-
ciach pri Jiãíne aÏ do 24. februára 1968.

12. marca 1929 sa v Ko‰iciach narodil
slovensk˘ organista a pedagóg Ferdinand Klin-
da. 

13. marca 1939 v noci z 12. na 13. marca
Dr. Keppler dostal z Berlína príkaz urobiÈ v‰et-
ko, aby sa Slovensko osamostatnilo. Preto sa
obrátil na zosadeného predsedu vlády J. Tisu
s pozvaním na rozhovor ku kancelárovi Nemec-
ka A. Hitlerovi. Tiso dve prvé posolstvá odmie-
tol. Ale keì pri‰iel tretí posol s pozvaním, ove-
ren˘m nemeck˘m konzulom v Bratislave E. von
Druffelom, Tiso sa pobral do Bratislavy a predlo-
Ïil vec na rozhodnutie predsedovi vlády Sidoro-
vi, predsedovi Slovenského snemu Sokolovi
a ãlenom predsedníctva HSªS-SSNJ. Zi‰li sa v‰et-
ci ãlenovia UÏ‰ieho predsedníctva HSªS-SSNJ,
ãlenovia vlády a ãlenovia predsedníctva Sloven-
ského snemu. Títo ústavní a politickí predstavi-
telia 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 monoló-
gu Hitler Tisovi oznámil, Ïe sa rozhodol likvidovaÈ
„zvy‰né âesko“ (Resttschechei), ale Ïe jeho záuj-
my sa konãia pri Karpatoch. Ak sa Slovensko roz-
hodne 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, le-
bo to patrí v˘luãne do kompetencie Slovenského
snemu.

14. marca 1939 o 9. hodine pri‰iel Tiso do
Bratislavy a hneì zreferoval ústavn˘m a politic-
k˘m ãiniteºom, ktorí ho vyslali do Berlína, aká je
tam situácia. O 10.57 h Snem Slovenskej krajiny
otvoril svoje mimoriadne zasadanie, na ktorom
sa zúãastnilo 57 poslancov z celkového poãtu
63.

Predseda Snemu Martin Sokol vyzval po-
slancov, aby hlasovali, ãi sú za samostatn˘ slo-
vensk˘ ‰tát, alebo nie. V‰etci prítomní poslanci
povstaním zo svojich miest odhlasovali utvorenie
samostatného Slovenského ‰tátu.

Po krátkej prestávke predseda Snemu Dr.
Sokol predloÏil na schválenie Zákon zo dÀa 14.
marca 1939 o samostatnom ‰táte Slovenskom,
ktor˘ právne kodifikoval vyhlásenie samostatnos-
ti a pretvoril Snem Slovenskej krajiny na zákono-
darn˘ Snem Slovenského ‰tátu. Potom prikroãilo
predsedníctvo Snemu k vymenovaniu prvej vlády
Slovenského ‰tátu. Tvorili ju: Jozef Tiso ako pred-
seda vlády a ministri  Vojtech Tuka (podpredseda
vlády), Karol Sidor (vnútro), Ferdinand âatlo‰
(národná obrana), Jozef Sivák (‰kolstvo), Gejza
Medrick˘ (hospodárstvo),  Ferdinand ëurãansk˘
(zahraniãie),  Gejza Fritz (pravosúdie),  Mikulá‰
PruÏinsk˘ (financie), Július Stano (doprava a ve-
rejné práce).

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

23. marca 1939 napadli maìarské vojen-
ské jednotky  územie Slovenskej republiky tromi
prúdmi z územia Podkarpatskej Rusi, ktorú krát-

ko predt˘m zaãali okupovaÈ. Do dejín vo‰la ako
Malá vojna. 

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 po-
kraãovania, 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.

23. marca 1959 v Leopoldove zomrel bl.
Metod Trãka.

24. marca 1946 ·tátna bezpeãnosÈ vydala
oficiálnu správu, Ïe na Slovensku odhalila niekoº-
ko proti‰tátnych skupín, ktoré udrÏiavali spoje-
nie so slovensk˘mi emigrantmi v Rakúsku a pra-
covali za obnovenie slovenského ‰tátu. V tejto
súvislosti zaviedli trestné pokraãovanie proti via-
cer˘m slovensk˘m ‰tudentom (·. Chalmovsk˘, A.
K‰iÀant, J. Baãkor, J. Vicen).

27. marca 1996 Národná rada SR po
opätovnom prerokovaní schválila zákon ã.
125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komu-
nistického systému. Vyhlásila, Ïe „KSâ a jej od-
noÏ KSS sú zodpovedné za spôsob vlády v na‰ej
krajine v rokoch 1948 – 1989, a to najmä za cie-
ºavedomé niãenie tradiãn˘ch hodnôt európskej
civilizácie, národn˘ch a náboÏensk˘ch práv, za
úmyselné poru‰ovanie ºudsk˘ch práv a slobôd,
za justiãné zloãiny vykonané v politick˘ch proce-
soch, za teror vykonávan˘ proti nositeºom in˘ch
názorov, neÏ aké zodpovedali uãeniu marxizmu-
leninizmu, za devastáciu hospodárstva, za zniãe-
nie tradiãn˘ch princípov vlastníckeho práva, za
zneuÏívanie v˘chovy, vzdelávania, vedy a kultúry
na politické a ideologické úãely“.

Zákon nariadil uloÏiÈ do vstupnej haly parla-
mentu pamätnú tabuºu s nápisom: Úãastníci
protikomunistického odboja sa zaslúÏili o pád
komunistického reÏimu a o znovunastolenie de-
mokracie na Slovensku. Patrí im za to vìaka.

STALO SA

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici č. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. 

✞ Vo veku 90 rokov, 3. júna 2017, zomrela Anna

MAZÁKOVÁ z Púchova, dlhoroãná  ãlenka poboãky PV ZPKO
v Ilave, PovaÏskej Bystrici, Púchove.

✞ Vo veku 89 rokov, 26. januára 2019, zomrel Viliam

BURIAN z Nitry-Kr‰kany, dlhoroãn˘ ãlen poboãky PV ZPKO
v Nitre. Posledná rozlúãka sa konala 30. januára 2019 na cinto-
ríne v Dome smútku v Doln˘ch Kr‰kanoch. Poslednej rozlúãky
sa za regionálnu organizáciu v Nitre zúãastnili jej predsedníãka
AlÏbeta Loudová a ãlenka Jana Vere‰ová.

✞ Vo veku 84 rokov, 9. februára 2019, zomrel Stanislav

BIDÎOVSK¯, dlhoroãn˘ ãlen poboãky  PV ZPKO v Dolnom Ku-
bíne. Posledná rozlúãka sa konala 11. februára 2019 v kostole
Najsvätej‰ej Trojice v Tvrdo‰íne za úãastí ãleniek poboãky.  

✞ Vo veku  nedoÏit˘ch 86 rokov, 28. novembra 2018,
zomrela Rozália TOMâOVÁ z Klokoãova, dlhoroãná  ãlenka
poboãky PV ZPKO v Michalovciach. Pochovaná je v rodnej obci
Klokoãov.

Pozostal˘m vyslovujeme úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA
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PRIPOMÍNAME SI

V marci si pripomíname v˘znamné Ïivot-
né jubileá t˘chto na‰ich ãlenov. Spomí-
name aj na t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti
nedoÏili.

50 rokov

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

55 rokov

Radoslav Rafaj, Îilina 30.3.1964
Dana Rakáãová, Ko‰ice 12.3.1964

65 rokov

Magdaléna Meºo‰ová, Heºpa 22.3.1954
BoÏena Gavelová, Levoãa 1.3.1954

70 rokov

ªudmila Filipková, Topoºãany 31.3.1949
Ján Pálfy, Ko‰ice 27.3.1949
Peter Seleck˘, Bratislava 29.3.1949
Miroslav Uliãn˘, Krompachy 4.3.1949

75 rokov

Eduard Pl‰ek, Hlohovec 2.3.1944

80 rokov

Mária Halásová, Hlohovec 13.3.1939

81 rokov

Ing. Jozef Dudá‰, Banská Bystrica 4.3.1938

Eva Sopóciová, Nitra 1.3.1938
Mária Dobrodejová, RuÏomberok 10.3.1938

82 rokov

Eduard Kováã, Bratislava 13.3.1937

83 rokov

Ján Gregor, Banská Bystrica 8.3.1936
Jozefína Matú‰ková, Budmerice 18.3.1936

84 rokov

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

86 rokov

Ján Bílek, Jablonov 27.3.1933

87 rokov

Anton Malack˘, ·enkvice 3.3.1932
Anna ·tefanová, Spi‰ská Nová Ves 9.3.1932

89 rokov

Ján âuraj, Îilina 17.3.1930
Ing. Július Homola, Topolãianky 15.3.1930

90 rokov

Cyril Bahno, Kremnica 4.3.1929

91 rokov

Fridrich Fritz, Martin-Záturãie 4.3.1928
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

PRISPELI NA ČINNOSŤ
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 10 EUR
Magda Suchy, Toronto, Kanada 100 EUR
BoÏena Kováãiková, Trenãín 20 EUR
Anton Hrtus, Lendak 40 EUR
Petronela ·ustová, Pie‰Èany 50 EUR
Marian Hromadka, Trnava 10 EUR
Anna Polo‰ová 10 EUR
Marcel  I‰toÀa, Torysa 10 EUR
Mária Chorvátová-Miková, Tvrdo‰ín 10 EUR
Alojz Poldauf, Ladomerská Vieska 20 EUR
Marta Filová, Îilina 10 EUR
Mária ·paková, Levoãa 48 EUR
Margita Cirinová, Bratislava 10 EUR
Mária Îilinãanová, Bratislava 20 EUR
Vlasta Hadvigová, Trebatice 5 EUR
Marta Jalovcová, Trnava 10 EUR
Mária Dobrodejová, RuÏomberok 10 EUR
Daniel Îdansk˘, Seãovce 10 EUR
Marta Ga‰paroviãová, Stupava 25 EUR
Jozef Matej, Nová Dubnica 5 EUR
Jozef Panáã, Hvozdnica 18 EUR
·tefan Gdovin, Pu‰ovce 10 EUR
JUDr. Bartolomej Ka‰ãák 10 EUR
ªubomír Hatala, Prievidza 38 EUR
Anna BoÏíková, Chynorany 5 EUR
Stanislav Zahuranec, Spi‰ské Vlachy 20 EUR
Jozef Kr‰ek, Bratislava 40 EUR
Barbora Prihodová, Trebi‰ov 20 EUR
Franti‰ka Vargová, Zlaté Moravce 10 EUR
Marta Vaculová, Nitra-Kr‰kany 50 EUR
RO PV ZPKO, Nitra 70 EUR
Karol Martinec, Senica 50 EUR
Mária Lukáãová, Bardejov 8 EUR
Vavrinec Vaºo, Michalovce 10 EUR
Ján Voln˘, Spi‰ská Nová Ves 50 EUR
Mária Kubaãková, Bratislava 20 EUR
Jana Blublová, Ivanka pri Dunaji 30 EUR
Margita Chudá, ·tefanov 10 EUR
Karol Dubjel, Kysucké Nové Mesto 15 EUR
Juraj Koperdák 30 EUR
·tefan Benãat, Kozárovce 5 EUR
Kvûta Krá‰ková, Lutila 10 EUR
Jana Masafiová, Trnava 10 EUR
Melánia Straková, Pie‰Èany 5 EUR
Ladislav Straka, Veºké Orvi‰te 6 EUR
Eva Hluchová, Pie‰Èany 5 EUR
Ing. SoÀa ·ubová, Nitra 50 EUR
Jozef Korec, Nitra 20 EUR
Andrej Stra‰ifták, ·enkvice 50 EUR
Marián I‰tók s manÏelkou, Ko‰ice 30 EUR
Vojtech Polni‰er, Tlmaãe 15 EUR
Mária Jakubeãková, Trenãianske Teplice 8 EUR
Ivan Kliment, Tuhar 15 EUR
Marcela Ga‰paroviãová, Bystriãany 2 EUR
Ing. Augustín Frantz, Gánovce 10 EUR
Elemír Tri‰ãa, Jarovnice 2  EUR
Ervín BlaÏíãek, Malacky 40 EUR
Mária Marta Halasová, Hlohovec 5 EUR
MUDr. Milada Juhásová, Liptovsk˘ Mikulá‰ 5 EUR
Milan Ka‰iar, Ilava 15 EUR
Ján Dek˘‰, Lovãa 5 EUR
Irena Krajãíková, Trenãianska Teplá 10 EUR
Ing. Rastislav Kalafut, Bratislava 20 EUR
Ing. Mária Poráziková, Bratislava 18 EUR
Ing. Jozef Deão, Bratislava 8 EUR
Ing. Viliam Zopp, Bratislava 3 EUR
Ivana ·pániková, Bratislava 8 EUR
Eva Krupská, Cífer 5 EUR
Jana Zimenová, Varín 40 EUR
MUDr. Anna Vojtikeviãová, Îilina 40 EUR
Lívia Brhloviãová, Bratislava 13 EUR
Darina Klimová 10 EUR
Július Homola, Topoºãianky 5 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
prostriedkami. Nedostatok peÀazí  nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydáva-
nie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obra-
ciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãaso-
pisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stra-

tili nástroj prezentácie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Verí-
me v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj na-
ìalej 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 0902 199
429 a 0905 737 790.

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

Za Helenkou Hermanovou
V ãísle tri z roku 2014 sme uve-

rejnili rozhovor s na‰im ãlenom zo
Sv. Jura Jozefom Hermanom. Z titul-
nej fotografie sa usmievala jeho pani
Helenka. V bratislavskom krematóriu
sme sa s Àou 7. februára rozlúãili na-
vÏdy. Hoci posledné roky Ïivota skôr
ona potrebovala pomoc, cel˘ Ïivot sa
starala o pohodu vo svojej rodine, a najmä o svojho politicky prenasledovaného
manÏela. Ostane navÏdy v na‰ich spomienkach .(ez)
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