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V gulagu s atentátnikom na Tisa
Ján Ko‰út (1926)  bol v ro-

ku 1945 v maturitnom roãní-
ku. Stihol e‰te urobiÈ písomné
skú‰ky, ale k ústnym sa ne-
dostal. Musel nastúpiÈ na vo-
jensk˘ v˘cvik do Sekúl. Viedli
ho Nemci, ktorí uÏ v tom ãase
boli demoralizovaní z v˘voja
vojny, takÏe nebránili mlad˘m
‰tudentom, aby opustili útvar.
Odi‰iel  aj Janko Ko‰út, no v˘-
let do Sekúl ho stál takmer
deväÈ rokov na Sibíri. Keì sa
odtiaº  vrátil, mal 27 rokov.
Vo Zvolenskej Slatine, kam sa
z gulagu vrátil, sa stal obdivo-
van˘m hrdinom.  Po dvoch
rokoch  sa oÏenil s Jankou.
Neskôr napísal niekoºko kni-
Ïiek, v ktor˘ch pôsobivo,
priam poeticky opísal Ïivot na
dedine v prvej polovici 20. sto-
roãia a v sovietskom gulagu.

Narodili ste sa vo Francúzsku
v roku 1933. Preão ste sa vrátili
na Slovensko?

Pri‰la som s rodiãmi v roku 1937,
keì som mala ‰tyri roky. Aj vo
Francúzsku bola v tom ãase veºká
nezamestnanosÈ a prv˘ch, koho sa
zbavovali, boli cudzinci. Vrátili sme sa
do rodnej obce môjho otecka, do
Zvolenskej Slatiny.

Ako ste sa zoznámili s man-
Ïelom?

Poznala som ho e‰te pred
vojnou, lebo chodieval do kostola vo
Zvolenskej Slatine. Bol tam predse-
dom zdruÏenia katolíckej mládeÏe.
Chodili sme do dorastu, no ja som
bola malé dievãa, o sedem rokov
mlad‰ia ako Janko.

Pokraãovanie na 10. strane 

Ko‰útovci v Prahe v roku 1957 Foto archív
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V poslednom úvodníku som písal o na‰om väzenskom
sne, o slobode a spoloãenskom usporiadaní po „zmene“
v na‰ej vlasti.  Po novembri 1989 sme nastúpili cestu, ktorú
si  organizujeme  a realizujeme sami. IsteÏe sú tu vplyvy
„mocn˘ch“ tohto sveta, ktor˘m usilovne sekundujú kolabo-
rujúci obãania (pravdepodobne nie Slováci), ãi tí, ktor˘m je
tridsaÈ strieborn˘ch Ïivotn˘m cieºom. Bolo by uÏ naãase
uvedomiÈ si, Ïe voºby sú najsilnej‰ou zbraÀou obãanov.
Zázraky sa nedejú, k demokracii je dlhá cesta, ale najprv
musí zvíÈaziÈ v kaÏdom z nás. Slovensko si zaslúÏi maÈ
dobr˘ch politikov, ktorí majú svedomie ukotvené v kresÈan-
skom dediãstve svojich predkov.

Uplynul˘ mesiac bol bohat˘ na udalostí. Znovu zaãína
platiÈ právo silnej‰ieho a „pravda“ je podruÏn˘m faktorom.
Krym uÏ zaÏil veºa krvi. Situácia sa opakuje a jej symbolom je
aj socha Lenina, okolo ktorej sa to na Kryme deje. Lenin,
Breonstein (Trockij) a ich v˘konn˘ vrah Béla Kún, âEKA,
NKVD, KGB a ich následnícke organizácie sa prezentujú aj
dnes a opakujú históriu. Rusk˘ historik  S. P .Melgunov
o nich pí‰e: Na Kryme vrchn˘ veliteº teroru Béla Kún a jeho
komplická zemºanka dali postrieºaÈ stotisíc rusk˘ch vojakov
bielogvardejcov, ktor˘m bola najprv udelená amnestia. Úãel
bol, navodiÈ atmosféru strachu, ktorou ãervená moc
pracovala prakticky aÏ do roku 1990. Bulváre Krymu boli
poznaãené umuãen˘mi a obesen˘mi v kilometrov˘ch
radoch, modlím sa, aby sa to neopakovalo s ukrajinsk˘mi
posádkami na ich ‰tátnom území. Svet bude platiÈ za
haagsky rozsudok o Kosove.

V˘roãia nám vracajú aj spomienky na v˘znaãné osobnos-
ti slovenského národa, ktoré v novoveku zanechali, ãi zane-
chávajú hlboké stopy aj s medzinárodn˘m dosahom. M.R.
·tefánik je boºav˘m  symbolom  Slovenska. Bol spoluzakla-
dateºom prvej âSR, otvoril dvere Masarykovi, Bene‰ovi do
Európy. Napriek tomu, Ïe o jeho prílete do Ivanky pri Dunaji
vedeli ‰tyri dni vopred, nepri‰iel ho privítaÈ ani jeden z nich
a ani Ïiadni oficiálni predstavitelia ‰tátu. Poslali tam v‰ak
vojakov s rozkazom strieºaÈ. „Stratili“ sa dokumenty nielen
ãeskej proviniencie,  ale aj talianskej a francúzskej vojenskej
misie. Uvítací strelci a zametaãi stôp boli bohato odmenení.
Plukovník Plaz bol pov˘‰en˘ na generála a odvelen˘ do diplo-
matick˘ch sluÏieb do Lond˘na, ‰piceº Mgr. Ján ·ebo do
diplomatick˘ch sluÏieb v Bolívii. Synovec M. R. ·tefánika  mjr.
Pavol ·tefánik bol nielen  degradovan˘, ale aj politick˘ väzeÀ. 

Pamätáme na jubileá súãasn˘ch slovensk˘ch duchov-

n˘ch velikánov  kardinála Korca i kardinála Tomku a radi sa
pripájame k ich  gratulantom. Modlíme sa, aby nám e‰te zo
seba darovali to dobro, ão v sebe majú a ão Slovensko tak
veºmi potrebuje, aby sa  raz zjednotilo.

Sedemdesiatepiate v˘roãie vzniku prvého Slovenského
‰tátu je historick˘ fakt. 14.marec 1939 preto nemôÏeme vy-
nechaÈ zo svojej histórie a obraz o tejto dobe je potrebné
kreovaÈ aj zo svedectiev ºudí, ktorí e‰te Ïijú. âierno-biele
videnie veci má k objektivite ìaleko. Pri tejto príleÏitosti sa
veºakrát opakuje slovo kolaborácia, áno bola a je stále
aktuálna. V âesku  sa zoznamy kolaborujúcich s rí‰ou za
protektorátu stratili. Údajne ich tam bolo veºmi veºa. ZaráÏa
v‰ak  fakt, Ïe o kolaborácii hovoria  marxisticko-leninské
elity. A stále útoãia  na Slovensko, na ‰tátnosÈ, na nábo-
Ïenstvo, teda na hodnoty, ktoré tu uÏ boli deformované od
roku 1945. Vychádza mi to tak, Ïe kolaboranti si plnia úlohy
aj dnes, i keì sa uÏ nachádzajú v ‰truktúrach in˘ch strán.
Jeden z veºk˘ch útokov proti katolíckej cirkvi sa vedie
prostredníctvom kauzy Bezák. Politickí väzni ZPKO sa modlia
za pomoc Ducha svätého pre Róberta Bezáka, aby sa vrátil
k plneniu kÀazsk˘ch sºubov.

Îelal by som si, aby sa nám vrátila hrdosÈ, láska k vlasti,
dobrota a ochota vzájomne si pomáhaÈ. Na‰e dejiny sú
popretkávané velikánmi ducha, nech sú na‰imi vzormi.
In‰pirujme sa nimi. A zveºaìujme na‰u krásnu vlasÈ. .

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO

SLOVO NA ÚVOD
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Inšpirujúce zastavenia v čase
Pripomíname si životné jubileá kardinálov Tomku a Korca
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Prosíme ãlenskú základÀu o názor
na moÏnú reorganizáciu, ktorú vyvo-
láva predpokladan˘ stav financií.
Súãasnú ‰truktúru za dan˘ch podmie-
nok nemôÏeme realizovaÈ. KeìÏe ide
o zmeny, ktoré môÏe odsúhlasiÈ len
SNEM, musíme rátaÈ s mimoriadnym
snemom. Jeho uskutoãnenie  je pod-
mienené v˘‰kou a ãasom obdrÏania
dotácie. PripraviÈ sa v‰ak organizaãne
a obsahovo musíme. Názory a uzne-
senia z v˘roãn˘ch schôdzí vyhodnotí-
me na republikovej rade, najskôr po
obdrÏaní finanãnej dotácie z Minister-
stva vnútra SR. Pripomienky, prípadné
zmeny, doplnky a iné podºa uzne-
senia republikovej rady zapracujeme
do návrhu na snem.

Organizaãn˘ poriadok – návrh ã.1

K personálnej ãasti: nie mená, len
funkcie, honorované a iné.

Centrála: 
1. predseda, 
2. sekretárka-vedúca úradu, 
3. úãtovníãka-hospodárka, 
4. redaktorka, 
5. grafik. 

Teda  päÈ   honorovan˘ch  (od-
meÀovan˘ch) osôb. Aj tu existujú
varianty hlavne v úãtovníctve.

Úprava pracovného ãasu na
sekretariáte PV ZPKO:

3x v t˘Ïdni po 5 hodinách.

Regionálne organizácie: 
zachovaÈ súãasn˘ stav – upraven˘

tak, Ïe bude 8 regionálnych centier

(v kaÏdej Ïupe). Nemusí  byÈ v kraj-
skom meste, ale tam, kde má orga-
nizácia personálne a materiálne
vybavenie (kancelárie, komunikaãné
prostriedky a iné). Rozhodujúca je na-
jmä v˘‰ka finanãn˘ch nákladov. Je to
dôleÏité, lebo tento návrh (doplnen˘,
ãi pozmenen˘) vyvoláva zmeny stanov
a ich následné schválenie, ão môÏe
vykonaÈ len snem.

Rozdelenie financií z dotácie
bude regionálnym organizáciám pri-
delené podºa stavu ãlenskej základne.
Informácie a úãtovné doklady treba
obratom doruãiÈ do centrály. TaktieÏ
iné návrhy, metodické postupy
a podobne. 

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO

SLOVO NA ÚVOD
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Podºa stanov PV
ZPKO sa nemôÏe staÈ
ãlenom organizácie

uchádzaã,  ak  bol ãlenom komunis-
tickej strany. Je to logická poÏiadav-
ka, ibaÏe nie vÏdy je spravodlivá.
V Îiari nad Hronom tak˘to striktn˘
prístup k jednému ãlenovi rozdelil
ãlenskú základÀu na dva tábory. 

Nedávno si v Bijacovciach pripo-
menuli 63. v˘roãie popravy Pavla
Kalinaja. Po vojne pracoval na Miest-
nom veliteºstve ZNB v Bratislave a ru-
kami mu prechádzali dôleÏité tajné
správy. Ako veriaci ãlovek sa vzoprel
represii, ktorú ‰tát pripravoval proti
cirkvi. A tak poskytoval jej predstavi-
teºom chúlostivé informácie, za ktoré
ho najskôr neºudsky muãili a napo-
kon aj popravili. Mohol by sa,  podºa
dne‰n˘ch stanov  PV ZPKO, uchádzaÈ
o ãlenstvo? Zrejme nie, lebo bol
ãlenom strany. 

KnieÏa Ano‰kin sa na v˘roãnej
ãlenskej schôdzi bratislavskej poboã-
ky PV ZPKO priznal, Ïe je ãlenom
oboch organizácií, teda PV ZPKO aj

KPVS. A vyhlásil, Ïe je pripraven˘
urobiÈ v‰etko preto, aby sa tie dve
organizácie opäÈ spojili. IbaÏe stano-
vy PV ZPKO nepripú‰Èajú ãlenstvo
„v zdruÏeniach podobného charak-
teru a poslania ako PV ZPKO registro-
vaného v SR“. Napriek tomu na tejto
schôdzi vznikla komisia, ktorá má za
cieº zjednotenie oboch organizácii
politick˘ch väzÀov. NuÏ, Ïivot nie je
jednofarebn˘ a vÏdy treba citlivo pri-
stupovaÈ k rie‰eniu problémov.

Na tej istej schôdzi boli s pod-
mienkou prijatí noví ãlenovia organi-
zácie.  Právoplatn˘mi sa stanú aÏ vte-
dy, keì sa preukáÏu, Ïe neboli ãlen-
mi komunistickej strany, ·tB ani
vysok˘mi funkcionármi SZM.  

Dosiaº v ãlenskej základni
rezonuje návrh, ktor˘ na XI. sneme
PV ZPKO predloÏil podpredseda
organizácie  Anton Malack˘. I‰lo
o organizaãn˘ zámer, v ktorom sa
zam˘‰ºal, ako ìalej s organizáciou
politick˘ch väzÀov. Ide o kardinálnu

otázku, ale zatiaº nena‰la adekvátnu
odpoveì. Mnohí ãlenovia  sa síce
vyjadrili, Ïe nesúhlasia s obmedzenou
ãasovou existenciou organizácie, ale
konkrétne rie‰enie nenavrhli. V pod-
state ide o to, ãi má organizácia
opodstatnenie aj potom, keì vymrie
generácia  politick˘ch väzÀov. Táto
otázka je dôleÏitá aj preto, Ïe finanã-
ná dotácia je viazaná  na úãastníkov
III. odboja. Z v˘roãn˘ch ãlensk˘ch
schôdzi vyplynulo, Ïe do PV ZPKO sa
za ãlenov hlásia aj potomkovia
politick˘ch väzÀov. 

Na Slovensku jestvujú organizá-
cie, ktoré vyvíjajú svoju ãinnosÈ proti
dvom totalitn˘m reÏimom – fa‰izmu
a komunizmu  Protifa‰istick˘ zväz uÏ
od konca druhej svetovej vojny, pro-
tikomunistick˘ pochopiteºne mohol
zaãal svoju ãinnosÈ aÏ po roku 1989.
Ak platí, Ïe o demokraciu treba bojo-
vaÈ, potom by si spoloãnosÈ mala
pestovaÈ ba‰ty proti totalitn˘m reÏi-
mom, k ak˘m  PV ZPKO urãite patrí. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Niekedy stanovy nestačia

Členským základniam PV ZPKO

SVED_04 s.2_3  1.3.14  9:21  Stránka 3



V˘roãná ãlenská schôdza
regionálnej organizácie PV ZPKO
v Nitre sa niesla v slávnostnom
duchu. Konala sa 18. marca a za
ãestného predsedu bol zvolen˘
zakladateº organizácie Pavol Lavo.
Roky aktívne viedol organizáciu
a dodnes pomáha pri jej ãinnosti. 

V roku 2013 odi‰li na veãnosÈ
‰tyria ãlenovia organizácie, medzi nimi
aj b˘val˘ predseda Dezider Gregu‰. Za
ãlenov boli prijatí rodinní príslu‰níci po-
litick˘ch väzÀov, ãím  organizácia
môÏe ìalej plniÈ svoje poslanie.
Úãastníci ãlenskej schôdze jednomyseº-
ne schválili návrh novej organizaãnej
‰truktúry PV ZPKO  III. odboj. 

Rovnako hlasovali za návrh na
zv˘‰enie roãného ãlenského poplatku
na dva plus jedno euro, priãom z nav˘-
‰enia budú od roku 2015 financovaÈ
ãinnosÈ vlastnej organizácie. V diskusii
vyjadrili nespokojnosÈ, Ïe nikto z vede-
nia PV ZPKO  sa nezúãastnil na ich
ãlenskej schôdzi. 

Napriek neÏiãliv˘m vonkaj‰ím
okolnostiam sa ãlenovia navzájom po-
vzbudzujú a veria, Ïe ich obeta nebola
márna. Predsedníãka RO PV ZPKO AlÏ-
beta Loudová poìakovala v‰etk˘m prí-
tomn˘m za porozumenie pomôcÈ

preklenúÈ zlú finanãnú situáciu.   Na‰ej
redakcii odkazuje, Ïe sme v minulom
ãísle Svedectva uviedli nesprávny dá-
tum narodenia pani Emílie Sobotovej,
ktorá  sa narodila 1. júla 1933. Za
chybu sa  ospravedlÀujeme. (es)

NA AKTUÁLNU TÉMU

4

Na výročných členských schôdzach o zmenách v organizácii

Odporúčania nie sú jednomyseľné
Do 26. marca sa v regiónoch Slovenska

uskutoãnili v˘roãné ãlenské schôdze PV ZPKO.
Vedenie organizácie odporúãalo poboãkám zao-
beraÈ sa návrhom na zmenu ‰truktúry PV ZPKO
a upozornilo, Ïe ak k nej dôjde, bude nevyhnutné
zmeniÈ stanovy. A o zmene stanov môÏe rozhod-

núÈ iba snem. TakÏe je pravdepodobné, Ïe sa
tohto roku uskutoãní mimoriadny snem, aby
reflektoval  situáciu po dlhodobom krátení dotá-
cie na ãinnosÈ organizácie. Príspevky, ktoré pri‰li
po uzávierke ãísla uverejníme v nasledujúcom
Svedectve.

Navzájom sa povzbudzujú

V Nitre rokovali za okrúhlym stolom. Foto archív

Vºavo ãestn˘ predseda Nitry Pavol Lavo. Foto archív

SVED_04 s.4_5  1.3.14  9:24  Stránka 2



V˘roãná ãlenská schôdza
bratislavskej poboãky sa konala
26. marca.  Od poslednej schôdze,
ktorá sa uskutoãnila pred rokom,
osem na‰ich ãlenov zomrelo, no
prihlásilo sa 17 nov˘ch, ktor˘ch
schôdza prijala zatiaº podmie-
neãne. Traja noví na schôdzu aj
pri‰li. Podmienka spoãíva v tom, Ïe
noví ãlenovia musia daÈ písomné
ãestné vyhlásenie, Ïe neboli v KSS,
·tB ani vo vysok˘ch funkciách
SZM. KaÏd˘, koho sa to t˘ka, do-
stane od bratislavskej poboãky
v tejto veci list.

Medzi Bratislavãanov pri‰iel aj
predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy,
ktor˘ vysvetlil prítomn˘m novú organi-

zaãnú ‰truktúru  organizácie. Otázka
mimoriadneho snemu PV ZPKO ostáva
stále otvorená, lebo v podstatnej miere
závisí aj od ãasu a v˘‰ky  finanãnej
dotácie na rok 2014.

Prítomní si vypoãuli  návrh novely
zákona o politick˘ch väzÀoch, pre kto-
r˘ je potrebné nájsÈ nám ochotn˘ch
poslancov, ktorí by ho predloÏili do
parlamentu. Pomoc v tejto veci prisºú-
bili exposlanci NR SR a ãlenovia na‰ej
poboãky  Mgr. Rafael Rafaj a Dr. Jozef
Rydlo.  âlenovia poboãky odmietli
návrh na zmenu názvu organizácie. 

Doteraj‰í predseda bratislavskej
poboãky Ján Ko‰iar sa vzdal funkcie
a za nového predsedu bol zvolen˘ Ing.
Ján Liteck˘ ·veda.  Je ãlenom redakã-

nej rady Svedectva a jeho pravideln˘m
prispievateºom.  Je aktívny aj v in˘ch
národne orientovan˘ch kresÈansk˘ch
organizáciách  (Matica  slovenská,
Konzervatívne Slovensko, Panslovan-
ská únia).

V diskusii  sa prítomní venovali aj
smutnej skutoãnosti, Ïe politickí väzni,
ktor˘ch spájalo utrpenie v komunistic-
k˘ch Ïalároch, sú dnes rozdelení vo
viacer˘ch organizáciách. Na návrh
z pléna odhlasovali vytvorenie komisie,
ktorá sa bude venovaÈ moÏnému
zjednoteniu PV ZPKO III. odboj s KPVS.
Za predsedu bol zvolen˘ Juraj Ano‰kin
a za ãlenov Jozef Deão, Rafael Rafaj
a Jozef Rydlo.

Ján Ko‰iar

âlenovia regionálnej poboãky
PV ZPKO Bratislava – okolie sa na
v˘roãnej ãlenskej schôdzi stretli
25. marca v Pezinku.  Predseda
Anton Malack˘ privítal primátora
Pezinka Mgr. Olivera Solgu a je-
ho zástupcu Ing. Jána âecha. Oz-
námil, Ïe v roku 2013 odi‰lo do
veãnosti ‰esÈ ãlenov organizácie. 

Vysvetlil okolnosti vzniku svojej
vízie organizácie do budúcnosti, kto-
rú predloÏil na ostatnom sneme (bo-
la uverejnená vo Svedectve ã.
9/2013),  aj vzdanie sa svojej polroã-
nej odmeny, aby pomohol preklenúÈ

nedostatok finanãn˘ch prostriedkov
v roku 2013. TieÏ vyjadril nesúhlas
s návrhom na uskutoãnenie mimori-
adneho snemu v roku 2014. V sprá-
ve kon‰tatoval, Ïe „Ïivot na‰ej po-
boãky kaÏd˘m rokom stráca na akti-
vite, nie Ïeby sa nám nechcelo, ale
súvisí to s vysok˘m vekom a zdravot-
n˘mi problémami ãlenov“. 

V uznesení zo schôdze sa kon‰ta-
tuje, Ïe jej úãastníci zobrali na vedo-
mie odhalenie pamätníka príslu‰ní-
kom PTP na budove b˘valého Okres-
ného súdu v Pezinku. Îe nesúhlasia
so zvolaním mimoriadneho snemu

v roku 2014 a Ïe zdieºajú nesúhlasn˘
postoj Franti‰ka Belicu k vyjadreniu
predsedu PV ZPKO A. Tarnóczyho vo
Svedectve ã.3 k osobe predsedu
správnej rady ÚPN O. KrajÀáka, „kto-
r˘ ako priamy potomok politického
väzÀa, si v minulosti nieão asi pre-
trpel. PovaÏujú za nevhodné meno-
vaného predstavovaÈ celému Sloven-
sku v negatívnom svetle“. A odporú-
ãajú  poveriÈ J. Kovaãovského, aby
pokraãoval v zaãatej aktivite na re-
kon‰trukcii pamätníka v cintoríne
VrakuÀa (b˘val˘ RuÏinovsk˘ cintorín). 

(zl)
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Vznikla komisia pre zjednotenie

Kriticky v Pezinku

Rokovanie v Pezinku. Foto A. Malack˘

Ing. Ján Litecký Šveda predsedom v Bratislave
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V˘roãná ãlenská schôdza
regionálnej organizácie PV ZPKO
v Bánovciach nad Bebravou sa
uskutoãnila 12. marca. 

Schválila presun ãlenov z okresu
Partizánske do regionálnej poboãky
Bánovce nad Bebravou. Odporuãila
do legislatívneho konania NR SR

návrh zákona o postavení a pô-
sobnosti PV ZPKO. Odporuãila  tieÏ
návrh organizaãnej ‰truktúry PV
ZPKO III. odboj  aj nov˘ názov
Politickí väzni III. odboja a poverila
svojho predsedu Mirka TuchyÀu aby
zastupoval regionálnu organizáciu
na sneme a podporoval túto zmenu.

Za predsedu RO PV ZPKO bol opäÈ
zvolen˘ Mirko TuchyÀa, za pred-
sedníãku regionálnej poboãky
v Bánovciach nad Bebravou bola
zvolená Eva Bieliková a za predsedu
poboãky v Topoºãanoch Michal
Manduch.   

(mt)
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Partizánske do Bánoviec

V˘roãná ãlenská schôdza regi-
onálnej poboãky PV ZPKO v Ilave –
PovaÏskej Bystrici sa uskutoãnila
24. marca. Hostí pána Turcera
z Mestského úradu a predsedníãku
RO PV ZPKO v Trenãíne Helenu
Ho‰tákovú privítala predsedníãka
organizácie Hedviga Slivková.

V správe kon‰tatovala, Ïe aj napri-
ek nedostatku finanãn˘ch prostriedkov
dokázali zabezpeãiÈ údrÏbu a v˘zdobu
pamätn˘ch tabúº a dôstojné pietne
spomienky. Poìakovala sa mestu Ilava
a obci Zliechov za doteraj‰iu podporu
a vyslovila nádej, Ïe to nebude inak
ani v budúcnosti. Prítomní neschválili

návrh na zlúãenie regionálnych pobo-
ãiek Ilava a Trenãín. Schválili návrh zá-
kona o postavení a pôsobnosti PV
ZPKO s dôvodovou správou, ale pán
Sládek upozornil na rozpor v § 5, bod
3 s bodom 4. Odmietol návrh k bu-
dúcnosti organizácie PV ZPKO pána
Malackého. (hs)

Pripomienky z Ilavy

V˘roãná ãlenská schôdza regio-
nálnej poboãky PV ZPKO v Trenãíne
sa uskutoãnila 6. marca. Viedla ju
predsedníãka Helena Ho‰táková.

Organizácia má 45 ãlenov a svoju
ãinnosÈ prispôsobila finanãn˘m moÏ-
nostiam. Zorganizovala kaÏdoroãnú
pietnu spomienku na Gymnáziu ª.
·túra v Trenãíne, jej ãlenovia sa zú-
ãastnili pietnej spomienky v Ilave, Leo-
poldove a v Bratislave na cintoríne vo
Vrakuni.  SlávnosÈ v Zliechove zorgani-
zovala predsedníãka ilavskej poboãky
Hedviga Slivková. V regióne Ïije
sedem imobiln˘ch ãlenov, ktor˘ch po-
ãas roka nav‰tevujú. 

Pri pamätnej tabuli v trenãian-
skom gymnáziu Helena Ho‰táková
povedala, Ïe „20. február 1951 sa za-
písal krvav˘mi písmenami do dejín
ná‰ho národa. V tú noc, ãi skoré ráno
vyhasli Ïivoty troch mlad˘ch ºudí,
absolventov Gymnázia ª. ·túra v Tren-
ãíne, Antona Tunegu, Alberta Púãika
a Eduarda Tesára“. Pripomenula, Ïe
„pri procese, v ktorom ich súdili bolo
obÏalovan˘ch 82 ºudí. Boli rôzneho
veku, náboÏenstva, povolania – vyso-

ko‰koláci, roºníci, robotníci, úradníci,
vojaci, dôstojníci, pedagógovia i pred-
stavená klá‰tora“. Spomínala: „Koºko
ºudí v ére socializmu padlo za obeÈ
pred nimi a koºko po ich nezmyselnej
poprave, to sa hádam nikdy nedozvie-
me, lebo o Ïivot ºudia neprichádzali
iba na popraviskách z rúk kata, ale aj
pri vy‰etrovaní, vo väzniciach v rámci
prev˘chovy a pri eskortách, keì si
eskortujúci z rozmaru chceli zastrieºaÈ
a povedali, Ïe väzeÀ sa pokúsil o útek.
Kde v‰ak hºadaÈ jeho hrob? Kto dikto-

val sudcom ak˘ rozsudok majú
vyriecÈ? Kto prikázal vy‰etrovateºom,
aby ãloveka dobili? Na mnohé otázky
ãakáme odpoveì – no akosi nepri-
chádza. A dejiny vytrvalo mlãia, ako
by sa boli listy a kroniky éry socializmu
stratili.“ Vo väzniciach zomrelo 15726
ºudí, povedala pani Ho‰táková a pri-
pomenula aj ‰tatistické údaje, svedãia-
ce o tom, ako sa b˘val˘ reÏim
vysporiadal s jeho odporcami. NemoÏ-
no na obete zabudnúÈ, lebo sú
mementom totality. (ez)

Nezabúdajú na imobilných

V strede predsedníãka Helena Ho‰táková pripomenula mart˘rstvo ‰tu-
dentov trenãianskeho gymnázia. Foto archív
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Ako po iné roky, aj tohto roku
sa v marci (dvanásteho) stretli
ãlenovia regionálnej organizácie
PV ZPKO v Trnave na v˘roãnej
ãlenskej schôdzi.

Boli sme radi, Ïe sme mohli medzi
na‰imi vzácnymi hosÈami privítaÈ zá-
stupcu ÚPN Petra Ja‰eka, predsedu
bratislavskej poboãky dp. Jána Ko‰iara
a zástupcu Trnavského samosprávne-
ho kraja Jozefa Behúla. Na druhej
strane nám bolo ºúto prázdnych stoli-
ãiek, ktoré na‰i politickí väzni, ktorí
v tomto roku zomreli, uÏ nikdy neob-
sadia. ZároveÀ nás pote‰ilo, Ïe za na-
‰ich nov˘ch ãlenov sa prihlásili najbliÏ‰í
rodinní príslu‰níci zosnul˘ch politic-
k˘ch väzÀov. Aj t˘mto spôsobom si
uctili ich pamiatku a odkaz. (vo)
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Trnavská výročka

Trenãianska organizácia si uctila pamiatku gymnazistov Tunegu, Púãika a Tesára. Foto archív

Predseda Vojtech Ottmar v strede na v˘roãnej schôdzi  trnavskej 
regionálnej organizácie. Foto J. Ko‰iar

Poãas rokovania v Trnave. � Mladá generácia medzi politick˘mi väzÀami v Trnave. Foto J. Ko‰iar
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Politickí väzni ZPKO Spi‰ská
Nová Ves - Levoãa s krajsk˘m
predsedom ·tefanom Novákom
a ãlenmi Jozefom I‰tókom a Ro-
manom Jesensk˘m zorganizovali
pietnu spomienku 63. v˘roãia po-
pravy Pavla Kalinaja. Politick˘ch
väzÀov 13. februára privítal na
obecnom úrade starosta Bijaco-
viec Mgr. Ján Pivovarníãek.

Pavol Kalinaj sa narodil 14. júla
1915 v Bijacovciach. Otec mu zomrel
v prvej svetovej vojne. Po vychodení
‰iestich tried ºudovej ‰koly pracoval
ako paholok. V roku 1937 narukoval
do Opavy na vojenskú prezenãnú
sluÏbu. S vyznamenaním absolvoval
poddôstojnícku ‰kolu a úspe‰ne
skonãil tri triedy me‰tianskej ‰koly.
V bojoch proti nemeckej armáde v ro-
ku 1938 bol dvakrát ranen˘. Od 15.
apríla 1940 pracoval na Hlavnom veli-
teºstve Ïandárstva v Bratislave, odkiaº
bol  v januári  1942  ako  nespoºa-
hliv˘ prepusten˘. Dôvodom bolo
podozrenie, Ïe schovával Ïidovsk˘ch
uteãencov. Zúãastnil sa SNP, oÏenil sa
a mal jedno dieÈa. Vstúpil do KSS
a od roku 1946 do svojho zatknutia
v roku 1949 vykonával kancelársku
sluÏbu na Miestnom veliteºstve ZNB
v Bratislave. 

Kalinaj a spol. sa rozhodli saboto-
vaÈ akcie ·tátnej bezpeãnosti, lebo
akcie represívnych zloÏiek proti cirkvi
boli pre nich morálne neprijateºné.

T˘m viac, Ïe sa na nich museli podie-
ºaÈ ako ich súãasÈ. Celá obÏaloba bola
postavená na tvrdení, Ïe Pavol Kalinaj
nahovoril Bernarda Ja‰ka na krádeÏ
ìalekopisov, ktoré prechádzali cez
jeho stanicu. Po úteku cez slovensko-
rakúske hranice by ich odovzdali
nepriateºskej mocnosti. O obsahu
ìalekopisov mal Kalinaj informovaÈ
zástupcov slovenskej cirkvi a t˘m ich
varovaÈ pred pripravovan˘mi akciami.

Vo vykon‰truovanom súdnom
procese bol obvinen˘ podºa paragra-
fov zákona na ochranu ºudovodemo-
kratickej republiky ã. 231/1948 Zb.
Poãas vypoãúvania bol surovo t˘ran˘,

takÏe na popravisko ho bezvládneho
museli vyniesÈ. Bol popraven˘ 17.
februára 1951 na nádvorí Krajskej
súdnej väznice v Bratislave. 

Pri pamätnej tabuli Pavla Kalinaja
poloÏili veniec ‰tudenti a pedagógo-
via Stredného odborného uãili‰Èa v Bi-
jacovciach. K prítomn˘m sa prihovori-
la okresná predsedníãka Mária Dvor-
ãáková  a krajsk˘ predseda ·tefan
Novák. Pietne spomienky za prítom-
nosti mladej generácie majú veºk˘
v˘znam pre lep‰ie oboznámenie sa
spoloãnosti s krutosÈou prenasledova-
nia v rokoch 1948 aÏ 1989.

Mária Dvorãáková

Bozk za 100 eur
Trinásty marec 2014 bol mojím ‰Èastn˘m dÀom.

Tak obyãajne, ºudsky. Na‰u kanceláriu na Obchod-
nej ulici v Bratislave nav‰tívil 95-roãn˘ ªudo Mate-
jov  z Bánoviec nad Bebravou a poÏiadal ma, ãi
môÏe mÀa a na‰u redaktorku pobozkaÈ. Za na‰u
prácu, za stanoviská vo Svedectve a za ãinnosÈ
na‰ej organizácie. Pohladil mi du‰u a navy‰e prispel
na na‰u ãinnosÈ 100 eurami. 

Vìaka Vám, nech Vám Pán Boh dá zdravie a spl-
ní Va‰e modlitby, aby bolo Slovensko jednotné.

Arpád Tarnóczy

Odozva na žiadosť
Od predsedu ZdruÏenia miest a obcí Slovenska

Jozefa Dvonãa  do‰iel predsedovi PV ZPKO Arpádovi
Tarnóczymu list tohto znenia:

„Listom zo dÀa 29. januára 2014 ste ma poÏiadali
o tlmoãenie poÏiadavky bezplatného cestovania
v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy pre ãle-
nov zdruÏenia Politickí väzni Zväz protikomunistické-
ho odboja. Dovoºujem si Vás informovaÈ, Ïe informá-
ciu zástupcom miest a obcí sprístupním pri príleÏitosti
rokovania niektorého z orgánov ZdruÏenia miest
a obcí Slovenska.“

ZAZNAMENALI SME
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Silný odkaz z Bijacoviec

Politickí väzni ko‰ického regiónu so ‰tudentmi v Bijacovciach.
Foto M. Dvorãáková
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KaÏd˘ národ si pamätá veºa dní a uda-
lostí zo svojej histórie, no t˘ch naozaj
v˘znamn˘ch dátumov je vÏdy len zopár. Pri-
pomínaÈ si takéto dni nie je len slu‰nosÈ voãi
predkom, ale aj povinnosÈ voãi potomkom.
Pre nás Slovákov medzi tie absolútne najväã-
‰ie dni patrí 14. marec 1939. Nakoniec – o je-

ho v˘zname tak historickom, ako aj politickom uÏ vy‰lo
niekoºko zásadn˘ch a dôleÏit˘ch historick˘ch prác, tak ako aj
o slovenskej histórii. Oveºa hor‰ie je to v‰ak s prezentáciou
slovensk˘ch dejín a slovensk˘ch postojov v masmédiách.
Tam sa kaÏd˘ Slovák musí cítiÈ ako na nepriateºskom území.
Práve 14. marec vyvoláva veºa konfliktného rozruchu – hoci
t˘m na‰i neÏiãlivci iba sami dokazujú, ak˘ je to mimoriadny
deÀ. PretoÏe kaÏd˘ veºk˘ dátum, okrem  veºk˘ch  zmien
a veºk˘ch prísºubov, priná‰a aj nové napätia a nové trecie
plochy. 

Múdry ãlovek si spoloãensk˘ Ïivot organizuje ão najviac
v súlade  s prírodou a svojou prirodzenosÈou, metafyzicky
vztiahnutou k Bohu. Je umením  národov, aby si v tejto
veãnej hre síl vytvorili oázu, v ktorej môÏu realizovaÈ svoje
hodnoty, alebo aspoÀ preÏiÈ.  Slováci boli národom uÏ na
úsvite novovek˘ch európskych dejín, no po sºubnom zaãiat-
ku potom  veºmi dlho nemali svoje in‰titúcie, ktoré by toto
spoloãenstvo spravovali podºa jeho prirodzenosti a na jeho
dobro. Rok 1939 bol v˘sledkom dlhého prirodzeného
v˘voja, ktor˘ eskaloval posledn˘ch zhruba 100 rokov.
Generácia politikov ºudovej strany, ktorá zav⁄‰ila tento v˘voj,
bola prirodzená elita, ktorá sa presadila v demokratickom
politickom zápolení, väã‰inou vy‰tudovaná na kvalitn˘ch
európskych univerzitách a ktorá mala podporu podstatnej
väã‰iny národa. Je smutn˘m vysvedãením pre súãasné
Slovensko, Ïe dodnes na nich najviac útoãia nevzdelaní
samozvanci bez historického zakotvenia v národe, alebo
politici, ktorí svoju legitimitu zaloÏili na novembrovom
podvode. 

Na‰i vtedaj‰í politici si boli dobre vedomí toho, Ïe sú len
správcovia, ktorí zveºaìujú majetok svojich predkov, aby ho
odovzdali potomkom. Ich vzÈah k Slovensku bol pln˘ úcty
a pokory. Svojich spojencov si veºmi vyhºadávaÈ nemohli,
mohli hraÈ iba s kartami, ktoré vtedy rozdávali najväã‰í
európski krupiéri, medzi ktor˘ch patrilo aj Anglicko a Franc-
úzsko. No aj so slab˘mi kartami hrali najlep‰ie ako mohli.
A zanechali nám toho dosÈ. Ba ão sa t˘ka morálky, dá sa
povedaÈ, Ïe dodnes Ïijeme z jej zvy‰kov. PretoÏe  od  konca
I. SR sa kresÈanská morálka iba rozvracala. Toto neboli
politici, ktorí sa pri‰li nabaliÈ, o ãom je dostatok dôkazov
v archívoch ãi v literatúre, ktorá netrpí zaujatosÈou. 

Pre úroveÀ a vzdelanie súãasn˘ch kritikov je príznaãné,
Ïe o I. Slovenskej republike, aÏ na pár ideologick˘ch hesiel
komunistov, nemajú ani najmen‰ie znalosti. Veì odkiaº by
ich aj nabrali, keì v ‰kolách ich niã nenauãili a v‰etky
pamiatky na‰ej histórie iba niãili a bezhlavo v‰etko ‰rotovali?

Úplne najdokonalej‰í trik na obranu svojej nedovzdelanosti
si vymysleli na‰i marxistickí historici: pí‰u stále rovnako krivo,
ako písali na objednávku totality, ale s kamennou tvárou
bezoãivo povedia, Ïe teraz je to uÏ v˘sledok slobodného
bádania!

Nemeck˘ filozof Karl Jaspers niekde napísal, Ïe ãlovek je
od prírody tvor nedokonal˘, preto sa v Ïivote nutne musí
niekedy pom˘liÈ, a potom aj za‰piniÈ.  Na‰e územie pod
Tatrami bolo oddávna atraktívne pre na‰ich susedov, ktorí
na jeho získanie neváhali pouÏiÈ v‰etky dostupné prostried-
ky. Od priamej agresie, cez podlizovanie sa mocn˘m, aÏ po
vyuÏívanie sluÏieb piatej kolóny priamo zo Slovenska. To, Ïe
tak˘chto ºudí, ktorí zanietene pracujú pre cudzie záujmy tu
máme, nie je nijaká mimoriadna tragédia, nájdu sa v kaÏ-
dom národe. A títo  si vymysleli mimoriadne zákern˘ trik –
existenciu I. Slovenskej republiky vraj nemoÏno akceptovaÈ,
pretoÏe sa tam diali v‰elijaké prehmaty, ba aj zloãiny. Priãom
podºa tejto logiky by vlastne nesmela existovaÈ celá Európa,
veì kaÏd˘ má nejak˘ vrúbik, a to podstatne väã‰í ako my.
Táto loÏ povinnej nevinnosti bola jedn˘m z najzákernej‰ích
trikov, ako postupne Slovákom amputovaÈ chrbticu, aby sa
stali ºahkou korisÈou ãíhajúcich predátorov. A hlavne, ako
zaviesÈ kolektívnu sebanenávisÈ ako novú formu národného
povedomia. A potom ich postupne vymazaÈ z dejín, neskôr
aj z mapy. 

V civilizáciách z úsvitu Európy, v Grécku aj v Ríme, bol
marec prv˘m mesiacom v roku. Aj pre nás je marec prv˘m
mesiacom ná‰ho novodobého úsvitu. V marci sme zaãali
púÈ, aby sme sa aj my zúãastnili na budovaní Európy a dali
osobitnú, kultúrnu a duchovnú peãaÈ tomuto kúsku zeme.
Vy‰li sme na cestu, ktorej zákutia, zármutky ãi radostné
naplnenia zìaleka nevieme predpovedaÈ. âo v‰ak vieme je,
Ïe vzhºadom na na‰u veºkosÈ a silu to bude cesta ÈaÏká
a zloÏitá. A aj keì nebude viesÈ stále len napred, a veºmi
ãasto ani svorne, tento mesiac nám musí vÏdy pripomenúÈ
to najdôleÏitej‰ie, Ïe máme byÈ – verní sebe.

Ján Liteck˘ ·veda

KULTÚRA
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Odkaz marca – verní sebe

Foto archív
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Pokraãovanie z 1. strany
Mal sestru MaÀu, s ktorou  sme

chodili upratovaÈ kostol. Keì sa vrátil,
sestra Mila  pri‰la na faru a povedala,
Jano sa nám vrátil z Ruska. No a my
sme pohádzali handry a utekali sme
do Ko‰útov. 

To bola veºká udalosÈ.
Veru veºká. Tam sa dvere nezatvá-

rali. I keì to bol mal˘ stráÏny dom
pozostávajúci len z jednej izby, Jankovi
rodiãia tam vychovali deväÈ detí.
V takej istej vochterni, ako bola vo
Zvolenskej Slatine, ale vo Vígºa‰i sa
narodil môj manÏel. Keì pri‰iel, prvé
ão spravil, tak z nejakého divána kus
odpílil, aby sa mu zmestil do predsie-
ne. To bola jediná moÏnosÈ, ako prísÈ
k troche súkromia. 

V ktorom roku sa vrátil?
V roku 1953. 
Preão b˘vali v stráÏnom Ïelez-

niãiarskom domku?
ManÏelov otec robil stráÏnika na

Ïeleznici vo Vígºa‰i. Neskôr ho preloÏili
do Zvolenskej Slatiny, kde sme aj my
b˘vali. Jankov otec pochádzal z Krivá-
Àa pri Detve a keì mal ísÈ do dôchod-
ku tak si tam rodina postavila dom. 

Kedy ste sa vydávali?
V roku 1953 sa vrátil a my sme sa

zobrali o dva roky.
âo ste vy robili?
Po základnej ‰kole som nastúpila

na notársky úrad, ale po roku 1948,
keì zriadili národné v˘bory a notár
musel odísÈ, sa situácia zmenila. Boli
sme zvyknutí na profesionála a odrazu
pri‰iel tajomník z Dobrej Nivy so Ïeniã-
kou v sukniach a obracal sa na nás
slovami:  diovãa, napí‰ mi toto. Naozaj
ãlovek z ºudu. Neskôr som sa zamest-
nala v banskobystrickom  veºkoobcho-
de s odevn˘m tovarom. Tam som
robila na plánovacom oddelení. TrinásÈ
rokov som bola doma s deÈmi a po-
tom som i‰la robiÈ k spojom, kde som
si urobila maturitu. To uÏ bolo v Brati-
slave. 

Svadbu ste teda mali v roku

1955. âím vás upútal?
Bol v˘reãn˘, spoloãensk˘, veselej

povahy, z niãoho nerobil tragédiu, bol
to tak˘ svojsk˘ ãlovek. A fe‰ák. Bol to
jednoducho veºmi dobr˘ ãlovek,
ºudomil.

NeprekáÏalo vám, Ïe bol
zavret˘?

Nie, to mi ani nenapadlo, Ïe by
sme mali z toho nejaké trápenie. 

A ako ste vnímali, Ïe bol
v gulagu?

On si to vôbec nezaslúÏil. Chlapci
dostali povolávacie lístky, Ïe majú
nastúpiÈ na nejak˘ vojensk˘ v˘cvik  do
Sekúl. Ale keì tam pri‰li v˘cvik sa ne-
konal.  Videli, Ïe to k niãomu nevedie,
tak odtiaº u‰li. Vrátil sa domov, pri‰li
Rusi a niekto z domácich ich udal. 

Preão?
Îe to bol vraj v˘cvik proti partizá-

nom, alebo ãosi také. 
âo robil doma?
Niã, bol vlastne ‰tudent, ale neuãi-

lo sa, lebo stále bola vojna. Po návrate
domov zobrali v‰etk˘ch Zvolenãanov,
ktorí boli v Sekuliach. 

Zaujímavé, koºko ºudí dokáza-
lo in˘m ublíÏiÈ, pritom na Sloven-
sku máme najväã‰í poãet t˘ch, ão
získali ocenenie Spravodliví medzi
národmi za záchranu Ïidov.

Keì zaãali odváÏaÈ Ïidov, pri‰la
pani Róthová do Ko‰útovcov, Ïe po-
trebuje lístky do Luãenca. Môj svokor
jej povedal, Ïe do Luãenca jej  nemôÏe
daÈ lístky, lebo to je uÏ Maìarsko. Ale
dal jej ich  do hraniãnej obce. Svokra
jej  k nim  pribalila chlieb na cestu.  Po
vojne sa vrátila a poìakovala sa jej, Ïe
ten chlieb jej zachránil Ïivot. E‰te kú-
sok z neho doniesla. Myslela si, Ïe
v Maìarsku je situácia pre Ïidov lep‰ia,
ale zachránila sa len ona s dcérou.
ManÏel so synom zahynuli v koncent-
raãnom tábore.  To sa nedialo len na
Slovensku. To bolo v celej Európe. Ale
len nám to stále dávajú za vinu, lebo
sme mali  kÀaza prezidenta. 

Ako manÏel spomínal na
gulag?

Môj muÏ bol veºk˘  optimista.
Hovoril, v‰etko je to vôºa BoÏia. 

NÁŠ ROZHOVOR
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V gulagu s atentátnikom na Tisa

Ján Ko‰út v roku 1954. Foto archív

Mal˘ Janko v strede s rodiãmi, sestrou a bratom. Foto archív

SVED_04 s.10_11  1.3.14  9:30  Stránka 2



Vo svojich spomienkach, ktoré
vy‰li kniÏne, popisuje stra‰né
pomery v gulagu. 

Aj zima tam bola stra‰ná. Keì sa
dostal k stene tak primrzol k múru. 

âo mu najviac pomáhalo?
Bol náboÏne zaloÏen˘, opti-

mistick˘ a pochádzal z viacdetnej
rodiny, takÏe bol zvyknut˘ na tvrdé
podmienky.  

Ako sa mu podarilo prísÈ
domov?

Najvy‰‰í súd ZSSR  ho v roku 1953
rehabilitoval. Ale doma bol e‰te 40 ro-
kov  oznaãovan˘ ako proti‰tátny Ïivel.
Sprevádzali ho posudky, Ïe je
vychovan˘  klérofa‰istick˘m smerom,
zúãastÀuje sa kaÏdej poboÏnosti, no
a s takouto v˘bavou keì idete do Ïivo-
ta... Vo Zvolene mal kádrové problé-
my, tak sa rozhodol,  Ïe keì ho tam
majú voly naháÀaÈ, pôjde rad‰ej on
voly naháÀaÈ.

TakÏe bol aj vtipn˘?
Veºmi. No toho ‰ikanovania mal

dosÈ. Potrebovali sme niekde odísÈ zo
stredného Slovenska.  Chcel ísÈ niekde,
kde ho nikto nepozná. V roku 1958

sme mali jedno dieÈa, rozhodli sme sa
pre druÏstvo v âiernej Vode pri
Bratislave. 

âo teda na manÏela tak do-
ºahlo?

ËaÏko sa nám Ïilo, pretoÏe man-
Ïel bol veºmi schopn˘ aj organizaãne
a nemohol sa zamestnaÈ na svojej
úrovni. Do úvahy prichádzali len robot-
nícke profesie. Aj vo Zvolene robil ako
robotník.  Mal na starosti zásobovanie
uhlím, strategické ‰tátne rezervy
a vÏdy ho tam chodili provokovaÈ
nejakí e‰tebáci.  Aby im prezradil,
koºko má uhlia a podobne. Toºko
chodili,  aÏ  ho vynervovali,  Ïe napo-
kon zobral kutáã a vyhnal ich. 

To kádrovanie na âiernej Vode
prestalo?

Aj tam ho kádrovali. I‰lo to za ním
ako tieÀ. Podal na súd ÏiadosÈ o pre-
‰etrenie, preão tie nezmysly, ão vôbec
nie je pravda,  o Àom pí‰u do
kádrového posudku. Také veci, ktoré
nikdy nespravil. Ale keì pri‰lo k veci,
papiere sa na súde stratili. Odvolal sa
do Prahy, aj hladovku vyhlásil, ale
nepomohol si. 

TakÏe gulag neskonãil. AÏ
v roku 1989?

No, to uÏ bol na dôchodku. Keì
dov⁄‰il 60 rokov, hneì  odi‰iel do
penzie. 

Eva Zelenayová
Dokonãenie v budúcom ãísle

NÁŠ ROZHOVOR
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MladomanÏelia Ko‰útovci. Foto archív

Na snímke zºava: v hornom rade Ján Ga‰par, Július MaÈa‰ovsk ,̆ Du‰an
Slobodník, ·tefan Kanyai, Cyril Otãená‰, ·tefan Biba a Ján Ko‰út. 
V dolnom rade zºava ªudovít ·ufliarsky, Ladislav Hanáãek, Ondrej Bajnok
a Juraj Zondliak. Foto archív rodiny
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V septembrovom ãísle
Svedectva v roku 1997 vy‰iel
ãlánok pod názvom Kauza
JUDr. ·tefan Minárik. Napísal
ho dnes uÏ neÏijúci politick˘
väzeÀ, odsúden˘ za údajnú
‰pionáÏ a ãlen na‰ej organizá-
cie Emil ·vec. V ãlánku okrem
iného pí‰e aj toto:

„V roku 1974 som mal v Banskej
Bystrici tzv. obnovu konania, ktorú
viedol veºmi ambiciózny, priebojn˘
a mimoriadne bezohºadn˘ sudca -
súdruh ·tefan Minárik.

V tej dobe som b˘val na povest-
n˘ch leopoldovsk˘ch samotkách. Sud-
ca ·tefan Minárik mi napísal, Ïe ak
nieão mám (doplnky), treba ich predlo-
ÏiÈ, lebo konanie bude asi o 10 dní.
Napísal som. Na moje prekvapenie ma
zavolal kpt. Îárovka, Ïe to, ão pí‰em,
mám zakázané a list nikde nepôjde...
Zmohol som sa len na to, Ïe ide pred-
sa o súd, a to mi nemôÏe zadrÏaÈ. Na
mieste mi dal 10 dní korekcie a aÏ
oveºa neskôr som sa dozvedel, Ïe to
bolo vopred dohodnuté s Minárikom.

Mal som odseden˘ch asi 6 dní
korekcie, keì ma vyhladovaného
eskortovali do Banskej Bystrice k sláv-
nemu súdu a k e‰te slávnej‰iemu
sudcovi ·tefanovi Minárikovi.

Na súde sa súdruh Minárik vôbec
neobÈaÏoval zaznamenaÈ moju sÈaÏ-
nosÈ za zadrÏanie dopisu a korekciu,
ale pokojne, akoby sa niã nestalo,
viedol pojednávanie k potvrdeniu
pôvodného rozsudku. Zákon sem,
zákon tam, v‰etko i‰lo podºa KSâ.

Odsedel som 5 rokov v Leopoldo-
ve a JUDr. ·tefan Minárik sa objavil
ako superkáder na Najvy‰‰om súde.
Neviem, akú kvalitu tam poÏadujú.
Zistil som, Ïe je dokonca na zozname
spolupracovníkov ·tB, ão je v sudcov-
skom stave rarita, ale zaváÏila zrejme
jeho v‰estrannosÈ a absolútna strata
chrbtice, ktorá na Najvy‰‰om súde
v tom ãase neprekáÏala. âo v‰ak robí
sudca ·tefan Minárik na Najvy‰‰om
súde dnes, v ãase demokracie, budo-
vania právneho ‰tátu a zdôrazÀovania

sudcovskej bezúhonnosti, to je pre
mÀa záhadou. Vysvetlí mi to niekto
kompetentn˘?“

Toºko z ãlánku politického
väzÀa Emila ·veca. To, ão chcel,
aby mu niekto kompetentn˘
vysvetlil, mu aÏ do jeho smrti
nevysvetlil nik.

Ako chlapec som robil mini‰tranta
v trnavskom kostole v ‰tvrti Tulipán.
Na jednej zo svojich kázní pán farár
Klárus vyslovil úÏasne pravdivú vetu,
ktorú mi moja mama aj neskôr ãasto
opakovala. 

- Drahí veriaci, drÏte sa iba BoÏej
pravdy, lebo tá je jediná, skutoãná
a veãná. Na tejto Zemi pravda nikdy
nebola, nie je a nikdy ani nebude.

PravdivosÈ t˘chto slov som pocítil
aj v roku 2014, slovom dvetisíc ‰trnásÈ.
Na Najvy‰‰om súde SR v Bratislave,
kde som bol na‰Èastie uÏ iba ako
náv‰tevník, som uvidel súdruha JUDr.
·tefana Minárika.  Súdi tam aj 24 ro-

kov, slovom dvadsaÈ‰tyri rokov po
takzvanej „NeÏnej revolúcii“ a vykoná-
va funkciu sudcu Najvy‰‰ieho súdu
Slovenskej republiky. Za socializmu od-
súdil za politiku nielen mÀa, ãi Emila
·veca, ale aj ìal‰ích ºudí a súdil ich za
údajné náboÏenské trestné ãiny. Funk-
ciu sudcu na Najvy‰‰om súde robí aj
v súãasnosti, aj keì má uÏ viac ako 70
rokov. A preão by aj nie? Veì okrem
slu‰nej penzie dostáva za svoju funkciu
aj plat, o ktorom aj dnes môÏe ÈaÏko
pracujúci robotník iba snívaÈ.

V roku 1985 nás súdruh JUDr. ·te-
fan Minárik vo funkcii sudcu Najvy‰‰ie-
ho súdu v Bratislave odsúdil spolu s Ti-
borom Novotn˘m a Severínom Cveã-
kom za údajné podvracanie republiky.

A tak sa ja, b˘val˘ politick˘ väzeÀ
v roku 2014 p˘tam rovnako, ako sa
p˘tal zosnul˘ politick˘ väzeÀ Emil ·vec
v roku 1997: Vysvetlí mi to niekto
kompetentn˘?

Vojtech Ottmar

V ZRKADLE ČASU
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Neuveriteľná drzosť sudcu
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Dokonãenie z minulého ãísla

A opäÈ vás chytili?
S Alinom som sa mal stretnúÈ na

starom moste. Pod ním bola hliadka.
Hraniãiari na ãlnoch. Mali sme pre-
padnúÈ hliadku, zobraÈ samopaly
a ãlnom sa plaviÈ do Devína a tam to
stiahnuÈ doºava. Keì som do‰iel na
miesto, na‰iel som tam len lístok, Ïe
vec je na Kupeckého, tam sa
dozviem ostatné. Na Kupeckého od
Alinovej sestry som sa  dozvedel, Ïe
Alino je uÏ na lodi, Ïe nemohol ìalej
ãakaÈ. On sa dostal cez Taliansko do
Austrálie a ja som zostal doma.
Hlavne kvôli mojej starej mame a aby
neboli opustené na‰e pozemky. 

T˘m sa skonãila va‰a cestova-
teºská odysea?

Ani nie, bol som e‰te aspoÀ
päÈkrát na hraniciach. Raz v Jakubo-
ve som bol päÈ metrov od hranice
a chytili ma, Ïe som na hraniciach
a ìalej nesmiem. Tak som sa s nimi
hádal, Ïe kde je tabuºa a kde som ja.
Reku, pozerám si rybník. Ale ja som
si obzeral terén. 

Viac ste sa neoÏenili?
OÏenil som sa v roku 1983, keì

som sa vrátil z Leopoldova. 
A ujsÈ ste chceli bez manÏel-

ky?
ManÏelka s t˘m nesúhlasila. Ale

keby sa mi to bolo podarilo, pri‰la by
za mnou. UÏ som vedel, ako na to.
Cez Juhosláviu. Takto som pomohol
‰vagrinej dostaÈ sa von. 

âo ste robili do roku 1989?
Najskôr v bani v Ostrave a keì mi

zahynul kamarát, vrátil som sa
domov, do Jura. 

Pote‰ili ste sa neÏnej?
Skôr na‰tval. Tak som zmlátil jed-

ného cigána na tribúne, ako koÀa. 
Preão?
Lebo klamal. Jano Budaj ho tam

zavolal, aby povedal, ako bolo vo
väzení. A on táral, ako tam niãili ºudí,
Ïe im nedávali jesÈ a podobné ne-
zmysly. No on sedel za lúpeÏ, nie ako
politick˘. Hovorili sme im hodinkári,
lebo triedili materiál. A odmietali ro-

biÈ. Na nás, politick˘ch, raz mesaãne,
v utorok,  pú‰Èali psov. A ão s nami
robili na samotkách? Do cely 2x3
metre nám podali e‰us s kávou, ‰tvrÈ-
ku chleba a 25 kilové vrece s korálka-
mi. To Ïeleznobrodské sklo sme na-
vliekali v b˘valej hasiãiarni. Keì som
nesplnil normu, dostal som len dva
knedlíky, namiesto troch. Ak sme
chceli ÏiÈ, museli sme ÈahaÈ. Oni sa

mali veºmi dobre. Mali voºn˘ pohyb
a my sme boli stále zavretí na samo-
tách.  Raz do t˘ÏdÀa sme sa i‰li okú-
paÈ, pochodovali sme aÏ do kúpeºne,
tam dve minúty tiekla voda,  nebola
‰anca sa dostaÈ pod sprchu.  Raz do
mesiaca nám premietali filmy. Tam
v‰ak nikto nechcel ísÈ. V‰tepovali do
nás vyloÏené hlúpostí. Raz celé pred-
poludnie dávali  BreÏnevov pohreb.
I‰lo nás  roztrhnúÈ, lebo sa nedalo ísÈ
ani na vecko. No, preÏili sme to. Ale
museli sme sa staÈ chameleónmi.
KaÏdému vravím, keì sa hneì
neprefarbí‰ na chameleóna tak
väznicu nepreÏije‰. 

Rehabilitovali vás?
Áno, plne, aj trest za ublíÏenie na

zdraví. Vyãistili v‰etky moje tresty.
âomu sa venujete na dô-

chodku?
Keì nám v re‰titúciách vrátili

majetky, zaãal som sa zaoberaÈ po-
ºovníctvom.  Pozemky  sme mali na
kraji lesa, vyrástli sme na divine,
vraciam sa k tomu, ão mi bolo
najbliÏ‰ie. 

UÏ vás neláka svet?
Láka, ale nie tak, ako kedysi.

Dnes sa dá ísÈ kdekoºvek. My sme za
túÏbu po slobode platili jej úplnou
stratou. Niektorí aj Ïivotom.

Eva Zelenayová

Sloboda je silný magnet

Jozef Herman

Na Cintoríne VrakuÀa J. Herman prv˘ sprava. Foto Vlastimil Morávek
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Obãan ‰tátu, ktor˘ nechce maÈ
s nik˘m niã, nebude poukazovaÈ na
nedostatky, na zlo ãi na  nespravodli-
vosÈ. Takéto poznanie by sa v‰ak
nemalo vzÈahovaÈ na Ïiadneho ãlena
PV ZPKO. Myslím si, Ïe na na‰ej
organizácii sa prejavuje fakt, Ïe po
páde reÏimu v b˘valom âesko-Slo-
vensku sa prv˘mi kapitalistami stali
synovia a dcéry b˘val˘ch nomenkla-
túrnych kádrov strany, ich prisluho-
vaãi, príslu‰níci ·tB, stranícki aparát-
nici. Teda za novodobou ‰truktúrou
moci stoja aj b˘valí vysokí funkcioná-
ri od okresn˘ch orgánov aÏ po
ústredn˘ v˘bor strany. Pretransfor-
movali sa na demokratov a votreli do
rozliãn˘ch politick˘ch strán. Ako ich
nominanti prevzali po voºbách funk-
cie starostov obcí, primátorov miest,
pozície v rôznych ‰tátnych in‰titú-
ciách, stali sa akcionármi spoloãnosti,
majiteºmi firiem, investormi, develo-
permi, ovládajú ‰tátny i súkromn˘
sektor. Veºmi r˘chlo sa adaptovali
v nov˘ch podmienkach a dokonca si
privlastÀujú hodnoty Novembra
1989. Umlãiavajú nás rôznym
spôsobom. Na‰u organizáciu robia

závislou na ‰tátnom rozpoãte, ale
svoju moc nám dávajú pocítiÈ aj in˘m
spôsobom.  

Tak sa stalo aj v na‰om okrese
Trebi‰ov, kde po voºbách v roku
2012 nové vedenie mesta rozhodlo
o odobratí priestorov klubu dôchod-
cov, kde ãlenovia trebi‰ovskej poboã-
ky PV ZPKO  mávali v˘roãné ãlenské
schôdze. Vybojovaná demokracia
cez utrpenie b˘val˘ch politick˘ch
väzÀov komunistického reÏimu je de-
formovaná a privlastÀovaná t˘mi,
ktorí ich do roku 1989 prenasledo-
vali a väznili. Dôkazom toho, ako sa
správa slovensk˘ národ, sú aj voºby
do Ko‰ického samosprávneho kraja.
Len nieão cez ‰esÈ percent voliãov
rozhodlo o tom, Ïe jeho staronov˘m
predsedom sa stal b˘val˘ ãlen KSS
a spolupracovník ·tB JUDr. Zdenko
Trebuºa. Ak by ho nav‰tívili predsta-
vitelia PV ZPKO,  pomohol by im?
Predvolebné heslo Trebuºu bolo
„Spájame ºudí v na‰om kraji“, ão
veºmi pripomína  heslo b˘valého
reÏimu „Proletári v‰etk˘ch krajín
spojte sa!“

Neãakajme, Ïe organizácii PV

ZPKO niekto sám od seba príde na
pomoc. Príspevok od ‰tátu je slabá
satisfakcia. Ak budeme mlãaÈ, vezmú
nám aj to, ão máme. Obávam sa, Ïe
ak vymrieme, ná‰ odboj budú mladej
generácii interpretovaÈ ako brzdu vo
v˘voji. Lebo pozorujeme plánované
zabúdanie, ako aj vy‰e dvadsaÈroãné
deformovanie mladej generácie.
Ekonomická likvidácia PV ZPKO je iba
zaãiatok ich úsilia. Ako veºkolepo sa
po roku 1948 organizovali pietne
spomienky. A dnes? Akoby komunis-
tická totalita ani nejestvovala. Akoby
nebolo popraven˘ch, väznen˘ch,
perzekvovan˘ch... V súãasnosti sme
vzdialení od tak˘chto prezentácii,
zviditeºÀovania doby, v ktorej sa diali
ukrutnosti. V súãasnosti narastajúca
mravná, du‰evná a citová bieda nás
priam burcuje a núti, aby sme vo
v‰etk˘ch ‰truktúrach na‰ej organizá-
cie zachraÀovali to, ão hynie. Máme
svoje korene v bolestn˘ch skúsenos-
tiach z obdobia totality, ale aj zo
súãasného v˘voja ‰tátu a spoloãnosti.
Prejavme svoju odvahu, keì v˘voj
nejde správnym smerom.

Mikulá‰ Tóth

ZO ŽIVOTA PV ZPKO/ČITATEĽSKÉ FÓRUM
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✞ Vo veku 91 rokov, 15. marca
2014, zomrela Elena HRA·KOVÁ,
dlhoroãná ãlenka regionálnej organi-
zácie PV ZPKO v Banskej Bystrici.
Posledná rozlúãka sa konala 18. marca
2014 na  mestskom cintoríne v Ban-

skej Bystrici. Zúãastnil sa na nej ãlen
v˘boru pán Uhrík.

✞ Vo veku 87 rokov,  20. januára
2014, zomrel Ján HRANÁK, dlhoroã-
n˘ ãlen PV ZPKO v Prievidzi.  Posledná
rozlúãka sa konala 22. januára 2014
na cintoríne v Prievidzi.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.

ROZLÚČILI SME SA

STALO SA

Vytláčajú nás tí istí

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo  zápasí s ne-

‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plány svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi prostriedkami.
Nedostatok peÀazí  nás núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej
moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ
vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme
stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajníci  by sa tomu aj pote‰ili. Veríme
v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ
a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo úãtu:
4000128109/3100, ‰pecifick˘ symbol: 1212, alebo sa kontaktujte  na tel. ãíslach  0905 737
790 a 0902 199 429. Darcom úprimne ìakujeme. 

Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo.

� 1. apríla 1943 nemecké vojsko obja-
vilo v lese pri ruskej  obci KatyÀ masové hro-
by vy‰e 4000 poºsk˘ch dôstojníkov, ktor˘ch
boº‰evici vyvraÏdili po uväznení v zajatec-
kom tábore Kozelsk. âlenom medzi-
národnej lekárskej komisie bol aj profesor
patologickej anatómie na lekárskej fakulte
Slovenskej univerzity Dr. Franti‰ek ·ubík
(básnik Andrej Îarnov).

� 2. apríla 2005 zomrel Ján Pavol II..
� 11. apríla 1969 sa na Námestí oslo-

boditeºov v Ko‰iciach na protest  proti sovi-
etskej okupácii  upálil  slovensk˘  vojak  Mi-
chal  Leuãík zo Seãovskej Polianky. Na roz-
diel od podobného gesta ãeského ‰tudenta
Jana Palacha, tento ãin bol úplne utajen˘,
lekárske dokumenty  zniãené  a v‰etci
svedkovia  a príbuzní  prinútení  k mlãaniu.

� 18. apríla 1947 bol na dvore Justiã-
ného paláca v Bratislave popraven˘
obesením prv˘ prezident Slovenskej republi-
ky katolícky kÀaz ThDr. Jozef Tiso.

� 22. apríla 1990 pápeÏ Ján Pavol II.
nav‰tívil Slovenskú republiku. 
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PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

V apríli si pripomíname Ïivotné
jubileá t˘chto na‰ich ãlenov a pri-
aznivcov. Spomíname aj na t˘ch,
ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

50 rokov
Ihnák Marek, Ko‰ice 25.4.1964
Dominová Eleonóra, Nem‰ová

15.4.1964
55 rokov

Horníková Jaroslava, Ing., 
Krásno 2.4.1959

60 rokov
Louda Bohumil, Nitra 10.4.1954

65 rokov
Filip Stanislav, Banská Bystrica 15.4.1949

70 rokov
Dek˘‰ Ján, Lovãa 5.4.1944

75 rokov
Slezáková Eva, Banská Bystrica

19.4.1939
80 rokov

Vy‰Àovsk˘ Albert, Vy‰n˘ Slavkov
12.4.1934

KoÏiková Anna, Turzovka 13.4.1934
81 rokov

Rybárová Elena, Hru‰ové 19.4.1933
83 rokov

Ne‰tráková Katarína, Sereì 30.4.1931
NiÏÀansk˘ Juraj, Vrbové 16.4.1931

84 rokov
Vargová Dagmar, Hurbanovo 

14.4.1930
Hampelová Mária, Prievidza 13.4.1930

85 rokov
Horo‰ková Anna, Pie‰Èany 18.4.1929

87 rokov
Labuda Michal, Nitra 30.4.1927
·umichrastová AneÏka, Trenãín

1.4.1927
Kotúãek Milan, RuÏomberok 13.4.1927

88 rokov
Cibík Ján, Dulov 10.4.1926

89 rokov
Fojtíková Anastázia, Bansk˘ Studenec

22.4.1925
90 rokov

Horváthová Gabriela, Prievidza 9.4.1924
92 rokov

Skladan ·tefan, Hliník nad Hronom
12.4.1922

KoÀakovská Albína, Modra 8.4.1922
95 rokov

Haru‰tiak Ján, Hlohovec 17.4.1919
Jubilantom srdeãne 

blahoÏeláme.

Baãinsk˘ Pavol, Jarovnice 3 EUR
Pu‰ká‰ Július, Malá TrÀa 3 EUR
Matejka Vladimír, Bratislava 3 EUR
Kr‰ková Mariana, Topoºãany 3 EUR
Horváthová Mária, KriÏovany nad Dudváhom

3 EUR
·ustová Petronela, Pie‰Èany 50 EUR
Chorváthová Mária, Tvrdo‰ín 3 EUR
Ujãeková ªudmila, Likavka 3 EUR
Zacková Anna, Visolaje 13 EUR
Petrgaloviãová Irena, Îiar nad Hronom 3 EUR
Takáãová Helena, Ko‰ice 3 EUR
Panáková Mária, Bratislava 13 EUR
Oláh Jozef, Bratislava 43 EUR
Marónová Mária, Bratislava 13 EUR
Haru‰Èák Ján, ·ulekovo 3 EUR
Jendru‰áková Viera, âadca 3 EUR
Krivo‰ová Emília, Liptovsk˘ Hrádok 3 EUR
Strieborná Mária, Bratislava 13 EUR
Benca Róbert, Malacky 23 EUR
Pla‰tiaková Mária, Nitra 40 EUR
·vihoríková Jolana, Hájske 13 EUR
Mlynáriková Agáta, Prievidza 13 EUR
Gregu‰ Vladimír, Banská ·tiavnica 3 EUR
Gábliková Bernadeta, ·tiavnik 3 EUR
Ponechal Ernest, Tepliãka nad Váhom 93 EUR
Grenda ·tefan, MUDr., Poprad 3 EUR
ëurica Milan, Bratislava 20 EUR
·pánik Igor, Bratislava 13 EUR
Ko‰útová Jana, Bratislava 30 EUR
Oravcová Bohumila, Malacky 10 EUR
Glausová AlÏbeta, Viniãné 13 EUR
Szucsova Eva, Komárno 3 EUR
Markoviãova Helena, Topoºãany 3 EUR
HEURrman ·tefan, MUDr., Trenãín 3 EUR
Tabaãár Ján, Trenãianske Teplice 3 EUR
Miãuda Pavol, Slávnica 13 EUR
Kvanta Franti‰ek, Hlohovec 3 EUR
Michalina Emil, âadca 5 EUR
Strapcová Matilda, Doln˘ Kubín 10 EUR
KoÏiar Milan, Ilava 13 EUR
Ga‰paroviãová Marcelka, Bystriãka 3 EUR
Mihalík Anton, Îarnovica 3 EUR
Zimenová Jana, Varín 13 EUR
Kristanová Jolana, Kecerovce 3 EUR
Faix Jozef, Svit 10 EUR
Kmecová Judita, Poprad 20 EUR
Hvizdo‰ Milan, Beharovce 3 EUR
Polãicová Terézia, Dubová 23 EUR
Bárta Alexander, Bádice 8 EUR
Rim.kat. farsk˘ úrad Lefantovce 3 EUR
âiãko Ján, Moravské Lieskové 3 EUR
SvoreÀ Ján, HriÀová 8 EUR
Búryová Gabriela, Nová BaÀa 18 EUR
Ane‰ka ·ãasná, PaeDr., Láb 10 EUR
Belas Ladislav, Nitra 3 EUR
Vargová Franti‰ka, Zlaté Moravce 3 EUR
Miãkovic Jozef, Trenãín 3 EUR
Jadrná Anna, Madunice 3 EUR
Zsolnai Franti‰ek, Valaská 3 EUR
Djubek Karol, Kysucké Nové Mesto 3 EUR
Droppa Adam, Liptovsk˘ Mikulá‰ 3 EUR
Kallová Magdaléna, PovaÏská Bystrica 13 EUR
·túrik Miroslav, Zliechov 13 EUR
Li‰ka Jozef, Nováky 3 EUR
Hottmar Milan, Prievidza 3 EUR
Nemec Miro, Ludanice 4 EUR
·ulej Matej, Veºká Lomnica 3 EUR
Gdovin ·tefan, âelovce 3 EUR
Ferenãiãová Terézia, Závod 3 EUR
Tomana Milan, Mgr., Trnava 3 EUR
Poláãková Anna, Bratislava 15 EUR
Bieliková AlÏbeta, Jablonov 8 EUR

·paková Mária, Levoãa 25 EUR
Hudecová Agnesa, Bratislava 7 EUR
Kucharovicová Eva, Bo‰áca 13 EUR
KoÏáková Adela, Veºké Kostolany 3 EUR
Cirinová Margita, Bratislava 3 EUR
Pe‰ko Fridolín, Modra 3 EUR
Tihláriková AlÏbeta, Senica 3 EUR
Melek Jozef, Námestovo 43 EUR
Matejová Mária, Nová Dubnica 3 EUR
Dje‰ková AlÏbeta, Rimavská Sobota 3 EUR
Gregu‰ová Jolana, Levoãa 5 EUR
Mi‰út Ladislav, Veºké Rovné 43 EUR
I‰toÀa Marcel, Torysa 3 EUR
Havrila Vladimír, Bratislava 100 EUR
Porubská Patrícia, MUDr., Bratislava 3 EUR
Zelenka Pavol, Gajary 6 EUR
Káãer Marian, Ri‰Àovce 5 EUR
Bátorová ªudmila, Veºké Chlievany 3 EUR
Gajdo‰ová Emília, Hlohovec 13 EUR
Straková Melánia, Pie‰Èany 3 EUR
Bednár Vojtech, Trstená 3 EUR
Jancová Franti‰ka Ilava 23 EUR
Hra‰ková Kveta, Lutila 3 EUR
Gdoviãin Ján, Vranie 3 EUR
Lukáãová Mária, Bardejov 6 EUR
Mikulá‰ik Peter, KeÏmarok 8 EUR
SebEURk Pál, ·títnik 3 EUR
Masaryk Benjamin Jozef, Bratislava 10 EUR
Migra‰ová Oºga, Bratislava 3 EUR
Molitor Pavol, Malé Leváre 8 EUR
MuÏila Dominik, Doln˘ Kubín 5 EUR
Filová Marta, Îilina 3 EUR
Paligová Oºga, Bratislava 31 EUR
KrajÀák Jozef, Veºká Lomnica 50 EUR
Blublová Jana, PaeDr., Ivanka pri Dunaji 8 EUR
Sloboda Karol, Trnava 8 EUR
·ablatúra Svätopluk, JUDr., Bratislava 3 EUR
Kri‰tínová Anna, Skalica 3 EUR
Herman Roman, Trenãín 3 EUR
Hromádka Marian, Trnava 3 EUR
Kubaãková Mária, Bratislava 13 EUR
ëuriak Július, Veºké Chlievany 5 EUR
Lacková ªudmila, Bratislava 8 EUR
·ilhavá Mária, Bratislava 23 EUR
Braxatórová Anna, Bratislava 93 EUR
Mraãna Jozef, JUDr., Moravsk˘ Sv. Ján 13 EUR
Horo‰ková Anna, Pie‰Èany 23 EUR
Korecová Mária, Nitra 21 EUR
Mada Milan, Nitra 11 EUR
Pauloviã ªudovít, Nitra 30 EUR
Sarva‰ Miroslav, Nitra 11 EUR
Sobotová Emília, Nitra 11 EUR
Kompáneková Anna, Brezno 3 EUR
Horn˘ Ernest, Holíã 3 EUR
Lexmann Pavol, Bánovce nad Bebravou 8 EUR
SvoreÀ Peter, Bratislava 30 EUR
Moncmann Michal, Bratislava 10 EUR
Ho‰ták Pavol, Nová Dubnica 20 EUR
Miãek Jozef, Oravská Lesná 20 EUR
Brhloviãová Lívia, Bratislava 8 EUR
Brichta Ján, Ing., Bratislava 13 EUR
Magursk˘ Vojtech, MUDr., Martin 43 EUR
BaláÏ Jozef, Trenãín 3 EUR
Hole‰tiak Pavol, Îilina 50 EUR
Farka‰ Imrich, Spi‰ské Vlachy 0 EUR
GaÏáková Antónia, Nová Dubnica 43 EUR
Kolada Vladimír, Námestovo 3 EUR
Olosová Anna, Valaská Dubová 3 EUR

Darcom úprimne ìakujeme.
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