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Komunizmus mu ukradol ideály 
RNDr. Franti‰ek Kalafut,

CSc. sa narodil do rodiny les-
níka. Îili v horárni v Belian-
skych Tatrách – v Tatranskej
Kotline. âasto ich nav‰tevo-
val kÀaz salezián don Îilka.
Jedného dÀa oslovil mladé-
ho Franti‰ka, ãi by nechcel
vstúpiÈ k nim do rehole. Od
detstva bol totiÏ zádumãiv˘
a jeho ideálom bolo zasvätiÈ
Ïivot Pánu Bohu a mládeÏi.
V roku 1946 prestúpil
z Gymnázia v KeÏmarku do
V˘chovného ústavu saleziá-
nov v ·a‰tíne. V ‰kolskom
roku 1947/48 absolvoval
v Hronskom BeÀadiku sale-
ziánsky novicát a pokraão-
val v príprave na kÀazské
povolanie ‰túdiom kresÈan-
skej pedagogiky v Hodoch
pri Galante. No osudná noc
z 13. na 14. apríla 1950 mu
ukradla ideály.

Ako si spomínate na túto
noc?

Sústredili nás do ústavu v ·a‰tíne
a o 10 dní previezli do klá‰tora re-
demptoristov v Podolinci. Po dvoch
mesiacoch mlad‰ích klerikov pre-
miestnili na „pre‰kolenie“ do Kos-
tolnej pri Trenãíne a následne nás
poslali stavaÈ Púchovskú priehradu.
V‰emoÏne nás presviedãali, aby sme

vstúpili do ‰tátneho teologického se-
minára v Bratislave. No na radu pred-
staven˘ch nikto z nás na tieto v˘zvy
nereagoval. Riadili sme sa heslom re-
hole: chudoba, ãistota, poslu‰nosÈ.

IbaÏe rozhodli ste sa ‰tudovaÈ
na Prírodovedeckej fakulte UK.
Preão? Pokraãovanie na 10. strane

Korejskí ‰tudenti s vychovávateºom Franti‰kom Kalafutom. Foto archív
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V kaÏdom mojom príhovore  som
sa snaÏil „nieão odkázaÈ“. Bolel ma
a bolí slab˘ záujem Slovákov o veci
verejné. Dnes, aspoÀ zatiaº, máme
moÏnosÈ ovplyvÀovaÈ na‰e súãasné
dejiny. Bojím sa v‰ak, Ïe tento stav
dlho nevydrÏí. Bojovníci za liberálnu
„demokraciu“ ovládajúci politickú
scénu pracujú na globálnych slobo-
dách, hlavne na t˘ch, ktoré im dovo-
ºujú zarábaÈ a diktovaÈ, ão je dobré
a ão zlé. Prostredníctvom médií, kde
majú absolútny vplyv,  dokáÏu podºa
potreby  popraviÈ ãi  vyrobiÈ  predsta-
viteºov ‰tátu. Je to smutné kon‰tato-
vanie a aj preto by sme nemali ãakaÈ,
Ïe to niekto za nás zmení lebo  sme
slabí. Spolu nie sme slabí a spolu
môÏeme rozhodnúÈ o tom, aby sa
presadilo dobro prospe‰né pre
slovensk˘ národ, pre Slovensko. 

âlovek, ºudia, moji spoluväzni!
Dovoºujem si vás osloviÈ t˘mto najvy‰-
‰ím moÏn˘m titulom, pretoÏe ãlovek
je stvoren˘ na obraz Boha a je ozdo-
ben˘ v˘sostn˘mi znakmi: rozumom,
svedomím a zodpovednosÈou. Îijeme
v‰ak v ãase, v ktorom  je aj ãesÈ, prav-
da, zodpovednosÈ, svedomie a zapie-
ranie dediãstva otcov globálnym tova-
rom. Poslanci parlamentu by mali byÈ
elitou národa. No o akej cti ãi charak-
tere svedãí ich presúvanie sa zo strany
do strany? Je predsa jasné, Ïe boli
zvolení za nejakú politickú stranu, za
jej program. Oni v‰ak zradu  povy‰ujú
na vlastnú slobodu. Pritom v‰etko ão
k tomu povedia, je v˘hovorkou primi-
tívneho cigánstva! PoãúvaÈ parla-
mentnú rozpravu, v ktorej  súÈaÏia
osobné uráÏky na úrovni pastierov
svíÀ je degradáciou princípov triviál-
nej  morálky.  Sú vinní za tento mo-
rálny marazmus len poslanci? Áno,
sú, ale e‰te viac voliãi. Mali by sme
preto pri najbliÏ‰ích voºbách o tom

porozm˘‰ºaÈ. Pre nás, politick˘ch
väzÀov a na‰ich spolutrpiacich, je to
osudová povinnosÈ.

Îijeme v mieri a pri tom sa útoãí,
bojuje a ìalej zabíja. Oãakávame, Ïe
v‰etci odhodia svojho Boha, pretoÏe
my, Európania, to robíme, resp. sme
to uÏ urobili? Islamisti  to neurobia,
pretoÏe na nás vidia, kam to vedie.
Na‰a kultúra sa rozpadáva,  vymiera-
me. Na‰imi nepriateºmi nie sú Arabi,
ukrajinskí separatisti ãi Rusi a vôbec
nikto, staãíme si sami, pretoÏe si ne-
váÏime zákon Ïivota. Zabudli sme, Ïe
Ïivot je láska a láska je obeÈ. Îivot bez
nich nedáva zmysel a to je to, na ão
môÏeme zahynúÈ.

Tento svet potrebuje zmeny (ale
nie organizované, ako v roku 1989).
CtiÈ a voliÈ by sme mali tvorcov.  V sú-
ãasnosti prakticky niã  nevytvárame.
Na‰ou jedinou cestou (Európy) je ná-
vrat k rozumu a dôsledné, vierohod-
né hlboko Ïité kresÈanstvo. To, na
ktorom vznikla európska kultúra.

NemôÏem mlãaÈ a verím, Ïe ani
moji spoluväzni a tí, ktor˘ch pokoro-
vala totalita.  Pred Bohom a m⁄tvymi
predkami. Nebojme sa povedaÈ, Ïe

som beloch, Ïe uznávam odli‰nosÈ
ºudsk˘ch rás a ºudskú dôstojnosÈ
v‰etk˘ch, ale odmietam oãernieÈ ãi
oÏltnúÈ a zmeniÈ proporcie a farbu
svojich oãí. Som muÏ, ktor˘ môÏe
(mohol) splodiÈ dieÈa , ale nemôÏe ho
porodiÈ. A preto trvám na tradiãnej
rodine, lebo je základom spoloãnosti
a zárukou v˘chovy detí. Trvám na
tom, Ïe muÏ a Ïena sú odli‰ní v stav-
be tela i v biologickej funkcii. Îe Ïena
je slab‰ia a vzácnej‰ia neÏ muÏ, ktor˘
ju má chrániÈ, milovaÈ a váÏiÈ si ju.

Pokiaº som zdrav˘, budem pomá-
haÈ chor˘m, ale odmietam fÀukanie
slabochov, ktorí sa na chorobu len vy-
hovárajú. Som zároveÀ bohat˘ i chu-
dobn˘. Na svoj chlieb som si zarábal
a mám ho dosÈ, aby som sa oÀ pode-
lil, ale odmietam ÏiviÈ leÀochov. Mám
omnoho menej ako skutoãne majet-
ní. Nezávidím im a te‰ilo by ma, keby
svoj majetok uÏívali rozumne.

Som Európan, pretoÏe som
Slovák. Môj materinsk˘ jazyk je slo-
venãina, vyrástol som na Slovensku
a beriem váÏne biedu i slávu svojho
národa. Odmietam sa rozplynúÈ
v bezduchej uniformite konzumnej
multikultúry.

Som ãlovek vìaãn˘ za svoje
ãloveãenstvo a hrd˘ na svoju tvár.

Som ãlovek, pretoÏe mám svedo-
mie a nesiem zodpovednosÈ. Som
ãlovek a ako ãlovek chcem tieÏ
zomrieÈ.

Verím, Ïe mnohí, ak nie v‰etci,
nájdete sa v obsahu môjho príhovoru.
Bol by som ‰Èastn˘, keby to tak bolo
a keby to tak pochopilo aj na‰e
potomstvo! Mali by sme predsa
zanechaÈ posolstvo, Ïe sme chceli
dobro, Ïe sme boli veriaci a Ïe sme
pracovali a obetovali sa pre budúc-
nosÈ Slovenska a jeho obãanov. 

Arpád Tarnóczy

SLOVO NA ÚVOD
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Vzhºadom na urãité nepresné informácie, ktoré odzneli na niektor˘ch v˘roãn˘ch
schôdzach o spájaní na‰ej organizácie s KPVS, upozorÀujeme na Svedectvo ã. 3. V Àom
na siedmej strane je uverejnen˘ zápis zo spoloãného stretnutia zástupcov PV ZPKO
a KPVS. Z neho  vypl˘va, Ïe spájanie oboch organizácií zatiaº nie je témou dÀa, ale na
druhej strane zástupcovia obidvoch organizácii  hºadajú cesty, ako napraviÈ súãasn˘
stav. 

O v‰etk˘ch aktivitách v tejto oblasti, ãi o ak˘chkoºvek zmenách postojov vás vÏdy
budeme okamÏite informovaÈ na stránkach Svedectva.

Predsedníctvo PV ZPKO

SLOVO NA ÚVOD
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Politickí väzni
komunistického reÏimu
uÏ zo svojej podstaty
sú konzervatívneho
a kresÈanského zm˘‰ºa-
nia. Nedávno interne-
tov˘ portál postoy.sk

zorganizoval panelovú diskusiu na
tému, preão na Slovensku ch˘bajú
konzervatívne médiá. Preão? To by
mohlo zaujímaÈ predov‰etk˘m obete
komunistického reÏimu. Ak by to totiÏ
bola pravda, tak predov‰etk˘m ich
názorové spektrum nemá zastúpenie
v médiách. 

Pravda, organizátorov neveºmi
zaujímali okrajové médiá, kam patrí aj
na‰e Svedectvo, ktoré zaujíma kon-
zervatívne stanoviská. Im i‰lo o mien-
kotvorné, hlavnoprúdové médiá. Za
také moÏno povaÏovaÈ denníky a t˘Ï-
denníky s vysokou dostupnosÈou na
mediálnom trhu. Ide predov‰etk˘m
o denníky Pravda, Sme, Hospodárske
noviny a t˘Ïdenník .t˘ÏdeÀ ãi me-
saãník Extra plus. Okrem Extra plus
v‰etky ostatné moÏno charakterizovaÈ
ako liberálne. Preão? Lebo nesledujú
líniu kresÈanskú ani národno-‰tátnu,
ãím sa vyznaãujú konzervatívne mé-
diá. Dokonca diskutéri oznaãili weby
s kresÈanskou a konzervatívnou líniou
za pofiderné a obskúrne. Neprekvapu-
je to, lebo o absencii konzervatívnych
médií diskutovali zástupcovia práve
liberálnych médií - Sme, Denníka
N a t˘Ïdenníka .t˘ÏdeÀ. Samozrejme,
Ïe sa prítomní niã nedozvedeli o príãi-

nách tohto stavu, veì akoby aj, keì
sú v˘sledkom  ãinnosti novinárov aj
z dne‰n˘ch liberálnych médií. 

Je zaujímavé, Ïe od roku 1989 ne-
prekáÏal tento stav pravicov˘m stra-
nám, ktoré sa väã‰inou povaÏujú za
konzervatívne. Skôr naopak, pomohli
„vyãistiÈ“ mediálny priestor od
konzervatívnych novinárov aj médií.

V koho záujme? Pravdepodobne fi-
nanãného kapitálu, ktorému sú aké-
koºvek hodnoty, okrem hodnoty pe-
Àazí, cudzie. Situáciu vyuÏili autori
Charty 2015 - Antifa‰istickej charty
Slovenska. Putuje po internete z adre-
sy na adresu s cieºom získaÈ pre Àu
podporu. V úvode charty sa hovorí, Ïe
je deklaráciou „hlavn˘ch cieºov a prin-
cípov, ãinnosti protifa‰istického hnutia
na Slovensku, zameran˘ch proti rasiz-
mu, xenofóbii, radikálnemu naciona-
lizmu, národnostnej nezná‰anlivosti,
náboÏenskej nenávisti, proti fa‰izmu
a novodobému nacizmu“. Charta sa
ani slovkom nezmieÀuje o totalite ko-
munistického reÏimu, ktor˘ evidentne
popieral ºudské práva. Nevyhnutne sa
vnucuje otázka, s ak˘m zámerom
vznikala táto charta Slovenska? UÏ
svojím názvom vzbudzuje dojem, Ïe
na Slovensku sa rozmáha fa‰izmus.
A dokazuje to tvrdením, Ïe „kapitaliz-
mus prerástol do úplne novej formy
svojho posledného ‰tádia globálnej
imperialistickej oligarchickej moci,
ktorá si osobuje právo ovládaÈ tento

svet a aj rozhodovaÈ o tom, kto má,
alebo nemá právo na Ïivot". S t˘m sa
nedá nesúhlasiÈ,  ibaÏe  ide o prejav
úzkej skupiny ºudí ovládajúcich spo-
loãnosÈ, nie naopak. Charta definuje
novodob˘ fa‰izmus ako „vedome
odopieranie práva na Ïivot a siahnutie
na  Ïivot; akékoºvek vedomé odopie-
ranie práva na dôstojn˘ Ïivot;  akéko-
ºvek vedomé obmedzovanie práva na
dôstojn˘ Ïivot“. Rovnako sa v‰ak dá
charakterizovaÈ komunizmus. Preão sa
ten nedostal na pranier? Preão sa má
zabudnúÈ na teror komunistického
reÏimu? 

Charta 2015 - Antifa‰istická char-
ta Slovenska nedáva odpoveì na tieto
otázky. Na Slovensku máme demokra-
tick˘ reÏim, v ktorom sa udomácnil
kapitalistick˘ systém. Ten sám o sebe
je nemorálny, lebo je zaloÏen˘ na
chamtivosti. A je iróniou, ako liberálni
demokrati sa usilujú odvrátiÈ pozor-
nosÈ od tohto jeho fundamentálneho
nedostatku bojom proti korupcii ãi
klientelizmu, keì vieme, Ïe bez nich
by systém skolaboval. Antifa‰istická
charta nesie znaky slovensk˘ch antifa-
‰istov,  ktorí vy‰e 40 rokov tolerovali
komunistick˘ totalitn˘ reÏim. Ale bez
odmietnutia akejkoºvek totality si ne-
môÏe spoloãnosÈ hovoriÈ, Ïe je demo-
kratická. Situácia v médiách, z ktor˘ch
sa takmer úplne vytratili konzervatív-
ne, iba dokresºuje diskrimináciu neza-
nedbateºnej ãasti spoloãnosti.

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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Rokovanie ãlenov Regionálnej
organizácie PV ZPKO v Nitre pri‰iel
pozdraviÈ primátor mesta Jozef Dvonã
i viceprimátor Ján Vanão.  Primátor
ubezpeãil ãlenov organizácie, Ïe aj
v budúcom období bude nápomocn˘
pri aktivitách politick˘ch väzÀov a vy-
jadril presvedãenie, Ïe za politick˘
názor by nemal byÈ nikto prenasledo-
van˘. Predsedníãka RO PV ZPKO
AlÏbeta Loudová sa poìakovala za
podporu  vedeniu mesta, ktorá je pre
Ïivot organizácie nepostrádateºná.

V správe o ãinnosti odznelo, Ïe

k ãlenskej základni pribudli ‰iesti ãle-
novia. Îe ch˘bajú finanãné prostriedky
na ãinnosÈ no aj napriek tomu organi-
zácia nezabúda na svojich imobiln˘ch
ãlenov. Organizuje pietne spomienky,
náv‰tevy chor˘ch ãi spoloãné posede-
nia pri rozliãn˘ch príleÏitostiach. Na
schôdzi rozhodli o delegátoch XII. sne-
mu i o návrhoch na funkcionárov PV
ZPKO. Za predsedu navrhli Jána Litec-
kého ·vedu, za podpredsedu Rafaela
Rafaja. Predsedníãkou v Nitre aj na
nasledujúce obdobie bola zvolená
AlÏbeta Loudová.

V diskusii vyjadrili nespokojnosÈ
s t˘m, Ïe na v˘roãnú schôdzu do Nitry
nezavíta nikto z Predsedníctva PV
ZPKO. A ìalej sa úãastníci schôdze
venovali aktuálnym spoloãensko-poli-
tick˘m otázkam.

V˘roãnú ãlenskú schôdzu politic-
k˘ch väzÀov v Nitre zaznamenali aj
mestské noviny ECHO. Zástupca pri-
mátora Ján Vanão sa v nich dokonca
vyjadril k ãasopisu Svedectvo, ktorého
je pravideln˘m ãitateºom.  Ocenil jeho
obsah, najmä  autentické dokumenty
z minulosti. (al)

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Nitrančanov pozdravil primátor mesta

V˘roãná ãlenská schôdza bratislav-
skej poboãky PV ZPKO sa uskutoãnila
17. marca. Jej predseda Ján Liteck˘
·veda privítal piatich nov˘ch ãlenov,
ktorí, ako zdôraznil, nikdy neboli
ãlenmi KSS ani spolupracovníkmi ·tB
a neboli ani v in˘ch komunistick˘ch
‰truktúrach. 

Po schválení programu preãítal
správu o ãinnosti, priãom sa zameral
najmä na situáciu s pamätníkom na
cintoríne vo Vrakuni, na ktorom, podºa
Jána Budaja boli urobené nevyhnutné
opravy. TieÏ sa mu poìakoval za presa-
denie voºn˘ch elektriãeniek, na ktoré

majú nárok politickí väzni a ich priami
rodinní príslu‰níci. Predseda Ján Liteck˘
·veda a Ján Ko‰iar oboznámili poslan-
kyÀu NR SR Vieru Tomanovú (Smer-SD)
s návrhom zákona o politick˘ch väz-
Àoch, ktor˘ by postavil odbojárov proti
komunistickému reÏimu na roveÀ
s protifa‰istick˘mi bojovníkmi a Ïiadali
ju o podporu medzi poslancami. Sprá-
va ìalej obsahovala informáciu o spo-
lupráci PV ZPKO a KPVS, o situácii
v ÚPN aj o stave pripravovanej publi-
kácie o politick˘ch väzÀoch, ktorej au-
torom je Róbert Letz. 

V diskusii Ján Ko‰iar, ãlen komisie

pre novelizáciu stanov, informoval
o podstatn˘ch zmenách, ktoré má
schváliÈ nastávajúci snem v Îiline.
Rafael Rafaj tieÏ informoval o lobingu
v tejto veci u iného poslanca Smeru. 

Uznesením bol prijat˘ návrh stanov
PV ZPKO, ktor˘ pripravila komisia PV
ZPKO. Boli prijatí noví ãlenovia, schvále-
ní delegáti snemu a navrhnutí kandidá-
ti na funkcie: Ján Liteck˘ ·veda – pred-
seda PV ZPKO, Rafael Rafaj – podpred-
seda PV ZPKO, Marián ·uman –
predseda revíznej komisie a Peter
SvoreÀ – ãlen revíznej komisie.

(jk)

V˘roãná ãlenská schôdza  poboãky PV ZPKO v Skalici sa
uskutoãnila 25. februára. Schôdzu otvorila a viedla  pred-
sedníãka poboãky Bernardina Spru‰anská. Ospravedlnila
neúãasÈ viacer˘ch ãlenov kvôli chrípkovej epidémii i neúãasÈ
predsedu regionálnej organizácie Vojtecha Ottmara pre
zdravotné problémy. 

Schôdza pokraãovala podºa schváleného programu.
Správu o ãinnosti preãítala B. Spru‰anská. Zo správy o hos-
podárení vyplynulo, Ïe organizácia má zostatok na úãte
126 eur. Na celoslovensk˘ snem boli navrhnuté i zvolené
Bernardina Spru‰anská a Anna Mária Pardubská. 

V diskusii sa hovorilo predov‰etk˘m o situácii v organi-
zácii PV ZPKO, o novom predplatnom za mesaãník  Sve-
dectvo i o ãlensk˘ch známkach. UÏ poãas schôdze si jej
úãastníci vyrovnali svoje ãlenské príspevky. V diskusii od-
znela aj informácia, Ïe predseda KPVS Anton Srholec nemá
niã proti zlúãeniu oboch organizácií. Predsedníãka poboãky
preãítala záznamy zo zasadnutia Predsedníctva PV ZPKO aj

uznesenie z Republikovej rady PV ZPKO v Îiline. Prítomní sa
uzniesli na konaní ìal‰ej schôdze, ktorá sa uskutoãní po
Veºkej noci. Termín upresnia. (amp)

V Bratislave prijali nových členov

V Skalici aj o zlúčení s KPVS

Chrípkovou epidémiou poznaãená úãasÈ na v˘roãnej
ãlenskej schôdzi v Skalici. Foto archív
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� MICHALOVCE - V˘roãná ãlen-
ská schôdza  poboãky PV ZPKO v Mi-
chalovciach sa uskutoãnila 20. marca.
Jej úãastníci potvrdili vo funkciách do-
teraj‰ie vedenie organizácie na ãele
s predsedom Ing. Miroslavom Plecní-
kom. Zobrali na vedomie správu o ãin-
nosti za rok 2014, správu o hospodá-
rení za rok 2014  i plán ãinnosti na rok
2015. Delegátom XII. snemu odporú-
ãajú na funkciu predsedu PV ZPKO Já-
na Liteckého ·vedu. Do ãela ko‰ickej
regionálnej organizácie potvrdili dote-
raj‰ieho predsedu ·tefana Nováka a za
hospodára Jozefa I‰tóka. Schválili aj
delegátov na snem. 

� RUÎOMBEROK – V˘roãná
ãlenská schôdza  poboãky PV ZPKO
v RuÏomberku sa uskutoãnila 15. feb-
ruára. Boli potvrdení doteraj‰í ãlenovia
v˘boru poboãky a nominovaní delegá-
ti na snem, ktorému odporúãajú na
funkciu budúceho vedenia organizácie
Antona Malackého, Jána Liteckého
·vedu a Rafaela Rafaja. Úãastníci
schôdze zvolili tieÏ delegátov snemu.

� LUâENEC - V Luãenci sa v˘-
roãná ãlenská schôdza  poboãky PV
ZPKO uskutoãnila 21. februára s 56
percentnou úãasÈou ãlenskej základne.
Schôdza pokraãovala podºa schválené-
ho programu. Jej úãastníci jedno-
myseºne potvrdili vo funkciách doteraj-
‰ie vedenie poboãky a zvolili delegátov
snemu.

� BANSKÁ BYSTRICA – V˘roã-
ná ãlenská schôdza Regionálnej orga-
nizácie PV ZPKO v Banskej Bystrici sa
uskutoãnila 18. marca. Vzhºadom k to-
mu, Ïe predsedníãka organizácie

Jelena Boboková sa vzdala funkcie, na
schôdzi zvolili nov˘ v˘bor. Predsedníã-
kou sa stala Helena Halková, hospo-
dárkou Anna Benãatová. Správu o ãin-
nosti predniesla Helena Halková. Na
schôdzi schválili delegátov snemu
a kandidátov do vedenia PV ZPKO. Na
funkciu predsedu bol navrhnut˘ Ján Li-
teck˘ ·veda a na funkciu podpredsedu
Rafael Rafaj. V diskusii sa o.i. zaoberali
my‰lienkou zjednotenia organizácií
politick˘ch väzÀov a v uznesení nech˘-
bal záväzok urobiÈ tradíciu z novem-
brov˘ch  sv. om‰í konan˘ch za politic-
k˘ch väzÀov Slovenska.

� BRATISLAVA – okolie – Sprá-
vu o ãinnosti pripravil predseda Anton
Malack˘, ktorá obsahovala informáciu
aj o tom, Ïe mimoriadny snem sa ne-
konal kvôli nesúhlasu funkcionárov re-
gionálnych organizácií. ëalej prítom-
n˘m povedal, Ïe spojenie organizácií
politick˘ch väzÀov pod gesciou ÚPN
nevy‰lo, Ïe rekon‰trukcia pamätníka
na bratislavskom cintoríne VrakuÀa je

v nedohºadne. Ale kniha o politick˘ch
väzÀoch od autora Róberta Letza má
byÈ hotová v apríli tohto roku. K úãast-
níkom schôdze sa prihovoril aj zástup-
ca primátora  mesta Pezinok Ing. Ján
âech. Na schôdzi boli zvolení delegáti
snemu, potvrdení funkcionári poboãky
a navrhnutí kandidáti na funkcie: za
predsedu bratislavskej regionálnej or-
ganizácie a do Predsedníctva PV ZPKO
Anton Malack˘.

� âADCA – V˘roãná ãlenská
schôdza  poboãky PV ZPKO v âadci sa
konala 18. marca. Schôdzu otvorila
a viedla predsedníãka organizácie Ve-
ronika Gregorová. Za predsedníãku
nového v˘boru bola zvolená Veronika
Gregorová. Zvolení boli aj delegáti
snemu a Ján Liteck˘ ·veda navrhnut˘
do funkcie predsedu PV ZPKO. Pred-
sedníãka kon‰tatovala, Ïe ãlenská zá-
kladÀa poboãky nie je konsolidovaná.
V diskusii zaznelo, Ïe od‰kodnené by
mali byÈ aj deti politick˘ch väzÀov,
lebo tieÏ boli ukrivdené. 

NA AKTUÁLNU TÉMU
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ZAZNAMENALI SME

Skalické funkcionárky Bernardina Spru‰anská a Anna Mária Pardubská
pred zaãiatkom v˘roãnej schôdze. Foto archív

Na v˘roãnej ãlenskej schôdzi v po-
boãke PV ZPKO v Îiari nad Hronom sa
zaoberali aj zápisnicami z Predsedníc-
tva PV ZPKO zo dÀa 21. januára 2015
a z 18. februára 2015. Îiarska poboã-
ka sa ohradila voãi záznamu zo dÀa
21. januára 2015 a úãastníci v˘roãnej
ãlenskej schôdze potvrdili súãasn˘ stav
vo vedení organizácie. Predsedníãka
poboãky Margita Zimanová oboznámi-
la prítomn˘ch so správou o ãinnosti

a podotkla, Ïe v tomto roku u‰etrili fi-
nanãné prostriedky, ão v‰ak viedlo ku
kon‰tatovaniu, Ïe keby ich bolo viac,
dalo by sa aj viac urobiÈ.

V diskusii zakladajúci ãlen organi-
zácie politick˘ch väzÀov v regióne Ing.
Július Homola hovoril, Ïe poãiatoãná
ústupãivosÈ politick˘ch väzÀov bola na
‰kodu veci. Súdnictvo nie je spravodli-
vé, ale „my niã v tomto neurobíme“,
kon‰tatoval. Ozvala sa pani Klemento-

vá, ktorá si myslí, Ïe kaÏd˘, kto je na
vedúcom mieste kradne. Pán Skladan
odporúãal ãítaÈ Slovenské národné no-
viny a pani Bajãíková vyslovila poÏia-
davku na kúpele aj pre rodinn˘ch
príslu‰níkov politick˘ch väzÀov. Rovna-
ké problémy s financiami pociÈuje
Regionálna organizácia PV ZPKO
v Banskej Bystrici, kon‰tatovala jej
predsedníãka pani Halková.

(mz)

Nechcú zmeny v predsedníctve
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Chcem sa úprimne poìakovaÈ za uverejnenie
spomienok zo Ïivota môjho otca. Vìaãím Pánu Bohu,
Ïe som sa toho doÏil ako posledn˘ Ïijúci syn vo veku
79 rokov. Cením si to t˘m viac, Ïe to vy‰lo v marco-
vom ãísle, keìÏe k marcu sa viaÏu dve uväznenia  môj-
ho otca a to v roku 1945 a 1955 a zároveÀ v marci si
pripomíname v˘roãie vyhlásenia Slovenského ‰tátu,
pre ktorého obnovu bojoval a obetoval zaÀ vlastn˘
Ïivot. 

Som rád, Ïe v roku 1991 som mohol s rodinou
nav‰tíviÈ nemeck˘ Altötting, klá‰tor a izbu kde preÏí-
val posledné chvíle Ïivota pred jeho odvleãením
a umuãením prezident - muãeník Jozef Tiso. A Ïe som

sa mohol zapísaÈ do knihy náv‰tev. Verím, Ïe mladá
generácia sa  doÏije skutoãnej pravdy aj o tejto etape
na‰ich dejín. 

Som rád, Ïe aj cestou Svedectva sa moji synovia
a vnúãatá dozvedia pravdu o dedkovi a pradedkovi,
ktorého nepoznali, vrátane mojej manÏelky, s ktorou
Ïijem uÏ 56 rokov s BoÏou pomocou v ‰Èastnom
manÏelstve. Rozsudok súdu je ukáÏkou toho, ako sa
za komunistického reÏimu súdilo a vyná‰ali sa vysoké
tresty, ktoré neskôr boli zru‰ené. Preto pokladám aj
smrÈ otca za zbytoãnú. Pravda, po nesl˘chanom
muãení bola jeho vykúpením. 

Milan Janãoviã, Trenãín

MY VTEDY A DNES
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Za Slovensko obetoval život
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PovinnosÈou kaÏdého mosli-
ma, ktor˘ vyznáva proroka

Mohameda, je aspoÀ raz za Ïivot
vykonaÈ púÈ do Mekky. Poãas celej
tejto púti preberá v prstoch modli-
tebné korálky navleãené na ‰núrke
a pri kaÏdej guliãke vyslovuje jedno
z mien, ktor˘mi je pomenovan˘ ich
boh. Keì príde do Mekky, slávnost-
ne vystúpi na skalu pri mori a ‰núrku
s guliãkami hodí do mora.

Málo komu by napadlo, Ïe tieto
‰núrky s guliãkami vyrábali politickí
väzni v Leopoldove. Robili to pre
podnik Îeleznobrodské sklo, ktor˘
ich potom vyváÏal do krajín, kde
prevládalo moslimské náboÏenstvo.
Arabské krajiny potom vyplácali
Îeleznobrodskému podniku za kaÏ-
d˘ kus tri americké doláre.

Navliekanie guliãiek bola práca,
ktorá veºmi namáhala oãi, ale poli-
tickí väzni robili zdraviu ‰kodlivé
práce aj v Ilave, Jáchymove ãi v in˘ch
väzniciach. Vtedaj‰ím vládnym ãini-
teºom v‰ak na zdraví politick˘ch väz-
Àov nezáleÏalo. Skôr naopak. 

Aj ja som v Ilave cínoval buÏírky

do televízorov v roztavenom cíne
a potom som ich um˘val v trichlóre,
takÏe ‰kodliv˘ch v˘parov som sa na-
d˘chal viac neÏ dosÈ. Za túto prácu
som dostával rovnako ako ostatní
politickí väzni 90 aÏ 120 korún. Tie-
to peniaze sme v‰ak nedostávali
v ãeskoslovensk˘ch korunách, ale vo
väzensk˘ch poukáÏkach. Vraj preto,
Ïe ak by sme sa pokúsili o útek, kto-
r˘ by sa nám vydaril, tam vonku na
slobode by sme si za tieto ústavné
poukáÏky nemohli kúpiÈ jedlo, ‰aty
ãi lístok na vlak. Mojej manÏelke,
s ktorou sme mali tri deti, posielali

z väzenia 500 korún a ostatné
peniaze z môjho zárobku si pone-
chala väznica za tú trochu úbohej
stravy a ubytovanie. Ústavné po-
ukáÏky boli rovnaké v celej republi-
ke, ale v ich dolnej ãasti bola peãiat-
ka s názvom väznice, v ktorej platili. 

V roku 1986 k nám z Leopoldo-
va preloÏili politick˘ch väzÀov, ktorí
si mali zvy‰ok trestu odpracovaÈ
v Ilave. Zo sebou si doniesli aj tu tro-
chu peÀazí v ústavn˘ch poukáÏkach.
Ale chyba lávky. Socialistické zriade-
nie na nich urobilo podraz podobn˘
tomu, ktor˘ urobili na ãeskosloven-
sk˘ch obãanoch pri mene peÀazí.
Ich poukáÏky mali v peãiatke Leopol-
dov a platili iba v leopoldovskej väz-
nici, ale nie v Ilave. Po poãiatoãnom
rozãarovaní sa v‰ak na‰i väzni vyna‰li
lebo v ilavskom väzeni bol zatvoren˘
ãlovek, ktor˘ tam bol za fal‰ovanie
úradn˘ch dokladov. Za dohodnut˘
poplatok im zo zemiaku vyrobil pe-
ãiatku s nápisom Ilava. Názov bol
tro‰ku väã‰í, ako ten na originálnych
poukáÏkach, lebo musel prekryÈ ná-
zov dlh‰í ako názov Ilava. Predavaã-
ka vo väzenskom bufete ani kompe-
tentní dozorcovia si to v‰ak nev‰imli
a tak si títo väzni mohli za prepeãiat-
kované poukáÏky nakúpiÈ tabak, pa-
pieriky a obãas aj nejakú tú sladkosÈ. 

Medzi politick˘mi väzÀami
neboli na‰Èastie Ïiadni udavaãi a tak
zostala celá záleÏitosÈ utajená iba
medzi nami. 

SPOMIENKY

7

Vojtech Ottmar v rozhovore so ‰éfredaktorkou Svedectva Evou
Zelenayovou na 11. sneme PV ZPKO v roku 2013. Netu‰ili sme, Ïe pre
Vojtecha Ottmara bude posledn˘m. Foto Vlastimil Morávek

P.S.
Príhodu, ktorú ste práve doãítali, mi poslal Vojtech Ottmar 11. feb-

ruára tohto roku. V závere listu napísal: „Prednedávnom som sa
vrátil z nemocnice, ale zdravotne som na tom nedobre, ale to Ti
porozprávam niekedy inokedy.“

Inokedy uÏ nebude. Vojtech Ottmar zomrel 26. marca. Vynikal skve-
l˘m rozprávaãsk˘m talentom. Napísal niekoºko kníh. Vojtech Ottmar
nebol obyãajn˘ rozprávaã. V jeho príbehoch nikdy nech˘bala iskra pre-
kvapenia a humoru. Aj keì i‰lo o Ïivot.  Svojim spolurodákom zanechal
originálne príbehy písané optikou láskavého ãloveka hºadajúceho
pravdu. Veril v Àu. Mal rád ºudí a ºudia jeho. Bude nám veºmi ch˘baÈ.

Eva Zelenayová

Vojtech Ottmar

Ťažko zarobené peniaze
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Pre ãloveka, ktor˘ aspoÀ trochu rozli‰uje
v˘znamy slov, ãi nebodaj si potrpí na
presnosÈ, musí byÈ sledovanie na‰ich post-
komunistick˘ch masmédií úplnou tortúrou.
V tomto nechutnom smogu propagan-
disticky pomotan˘ch v˘razov a vych˘len˘ch
slov patrí jedna z ãeln˘ch prieãok slovu

fa‰izmus. Keì ho poãujem hneì viem, Ïe niekomu
dochádzajú argumenty alebo sa silou–mocou snaÏí udrÏaÈ
pri Ïivote komunistick˘ slovník. Veì zadn˘mi dverami sa
postupne vráti aj v‰etko ostatné...

Keì sme sa v roku 1989 neporátali s komunizmom, je
len prirodzené, Ïe sme to nedokázali ani s boº‰evick˘mi
médiami, ktoré sa chytrácky prekrstili na „demokratické“,
vrátane Pravdy. Hoci slovná zásoba
a maniere im zostali tie isté. U star˘ch le-
ninsk˘ch boº‰evikov rovnako ako u ich li-
berálno–boº‰evick˘ch dietok. Najmä keì
ich nieão trochu vystra‰í ãi nejde presne
podºa scenára neokominterny, ako bolo
nedávne referendum. TakÏe sme tu opäÈ
mali priam záplavu „fa‰izujúcich“ ten-
dencií katolicizmu, „oãividné“ prieniky
„fa‰izmu a homofóbie“, a jeden súdru-
Ïenko sa aÏ tak odviazal, Ïe uÏ aj uzná-
vanie akejkoºvek tradície oznaãil ako „ur-fa‰izmus“. Priro-
dzene, Ïe ºaviãiarom tradícia prekáÏa, pretoÏe to je e‰te
jedna z mála vecí, ktoré nám zostali. 

To, kedy komunisti zaãali slovom fa‰izmus oznaãovaÈ
v‰etko absolútne zlé, vieme pomerne presne. Bolo to na
XI. plenárnom zasadaní EKI (Exekutíva Kominterny) v marci
– apríli v roku 1931. T˘mto slovom jednoducho pomeno-
vali v‰etko, ão bolo proti komunizmu. Komunisti vnímali
fa‰izmus jednoducho ako najväã‰iu konkurenciu, ktorú za
kaÏdú cenu treba odstrániÈ, alebo aspoÀ dehonestovaÈ.
A tak v‰etko, ão komunistom nevyhovovalo a konkurovalo
pri dobytí celého sveta, sa jednoducho nazvalo fa‰istické
a opakovalo sa donekoneãna, ako taká mantra. Zosmolili si
aj nejakú definíciu, nezmyselnú ako väã‰ina komunistic-
k˘ch hesiel, kde fa‰izmus oznaãili za najvy‰‰ie ‰tádium im-
perializmu, „diktatúru najreakãnej‰ích, naj‰ovinistickej‰ích
a najimperialistickej‰ích Ïivlov finanãného kapitálu.“ A tak
sme mali odrazu fa‰izmus nielen v Taliansku ãi v Nemecku,
ale aj v neposlu‰nom Poºsku, Grécku, Francúzsku a úplne
samozrejme aj v pobaltsk˘ch ‰tátoch.  Prirodzene, Ïe pre
zloãineckú partiu komunistov, ktorá nám tu predviedla svoj
teror, bol Slovensk˘ ‰tát „absolútne“ fa‰istick˘. A uÏ len
ako perliãku pripomeniem, Ïe pre Stalina aj trockizmus bol
fa‰istick˘. Ako vidíme, slovo „fa‰izmus“ sa neberie histo-
ricky, ãi nebodaj politicky, ale v˘luãne ako komunistické
pomenovanie v‰etkého zla na svete.

Nebudem sa pú‰ÈaÈ do histórie,  postaãí spomenúÈ
základn˘ dátum, kedy  sa zaãal  pouÏívaÈ  tento  pojem,

23. marec 1919, keì v Taliansku vznikli „Fasci di Combat-
timento“. Na rozdiel od komunizmu fa‰izmus nikdy nemal
svoje „zakladajúce posvätné“ knihy, nijakú medzinárodnú
centrálu, ale v kaÏdej zemi, kde zapustil väã‰ie ãi men‰ie
korene, mal svoje osobité formy. Sú v‰ak urãité základné
ãrty, ktoré nám dovolia povedaÈ, ãi je pouÏitie tohto názvu
namieste, alebo ide len o komunistickú propagandu. Tieto
základné prvky veºmi dobre zhrnul nemeck˘ politick˘ filo-
zof Karlheinz Weißmann. Podºa neho slovo fa‰izmus
môÏeme  pouÏiÈ  na: politické hnutie, ktorého cieºom je
úplná integrácia spoloãnosti, ohrozenej dezintegráciou
(preto sú historické fa‰izmy nacionalistické; ich naciona-
lizmus je kombinovan˘ so socialistick˘mi ideami); autorita-
tívne konanie (vodcovsk˘ princíp, poslu‰nosÈ), fa‰izmus

oceÀuje násilie ako prostriedok; zod-
povedajúci politick˘ ‰t˘l (koncentrácia,
militarizácia), svetonázor je idealistick˘
a voluntaristick˘; ak v mene svojho hlav-
ného cieºa potiera kaÏdú ideológiu
a spoloãenstvá, ktoré môÏu narú‰aÈ inte-
gritu národa; ak vzniká v urãitej „inte-
lektuálnej klíme“, ktorá bola poznaãená
rôznorod˘mi  prvkami európskej politiky,
náboÏenstva a estetiky; ak je modern˘
v tom zmysle, v akom mohol vzniknúÈ

nárok na „totalitu“ len na pozadí v˘dobytkov modernej
doby;  nejde nikdy dozadu, za cieº má „nového ãloveka“
a „nov˘ poriadok“.

Podºa autentického pravicového filozofa Julia Evolu je
fa‰izmus iba variant demokratického masového hnutia,
ktoré od roku 1789 viedlo Európu k úpadku. 

Apropos, oceÀovanie „násilia“ ako prostriedku. Mys-
lím si, Ïe toto pouÏívajú v‰etky reÏimy, pretoÏe napríklad
bitku, ktorú bez príãiny schytali Kotlebovci na pokojnej de-
mon‰trácii v Modre by sme tieÏ mohli oznaãiÈ ako r˘dzo
„fa‰istickú“. Nehovoriac uÏ o násilníckych skupinkách
s komick˘m názvom Antifa, ktorí sa správajú presne tak
ako Hitlerove SA. Akurát Ïe to robia v sluÏbách veºkoka-
pitálu, pre ktor˘ je kaÏd˘ nacionalizmus hlavn˘m nepriate-
ºom. To, Ïe sa fa‰izmus spája jednoznaãne s antisemitiz-
mom a holokaustom, je len dôsledok Hitlerovho ‰ialeného
rozhodnutia z tretieho roku vojny (1942) vykynoÏiÈ európ-
skych Ïidov, no nepatrí to k jeho podstate.  Rasizmus,
aspoÀ spoãiatku, nepatril k fa‰istick˘m prostriedkom.
TakÏe: fa‰izmus je jednoducho urãitá forma európskej
medzivojnovej politiky a v umiernen˘ch formách (·paniel-
sko, Portugalsko) aj povojnovej, ktorá sa snaÏila spájaÈ
„ºavé“ a „pravé“ prvky a takto nájsÈ odpoveì na krízu
kapitalizmu. KeìÏe nedokázala prejsÈ od v˘nimoãného
stavu na normálny reÏim, skonãila ako slepá uliãka. Iba
komunisti z tohto pojmu spravili m˘tické slovo, bez
skutoãného obsahu. 

Ján Liteck˘ ·veda

ŮVAHA
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„Fašistický“ slovník
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K napísaniu toh-
to textu ma podnietil
prekvapujúci marco-
v˘ objav. Na‰iel som
ho v rubrike ªudia
a udalosti publikova-
nej v Novinkách

z radnice – Îivot a kultúra Trnavy. 
Mesaãník, ku ktorému sa pra-

videlne dostávam, povaÏujem za
jeden  z najporozuhodnej‰ích regio-
nálnych kultúrno-informatívnych
ãasopisov, ktoré momentálne v SR
vychádzajú a aké  poznám. Povedz-
me popri vlastivednom ãasopise Zá-
horie, vyhlásenom v roku 2011 za
najlep‰í regionálny titul rátam k nim
aj  informaãn˘ magazín Bratislavy,
ktor˘ ma informuje o podstatnom
dennodennom kultúrnom dianí
v hlavnom meste, navy‰e na prv˘ch
tridsiatich stranách aj s vecnou pub-
licistikou. Nevyluãujem a dúfam, Ïe
obdobné a skutoãne kultúrne mé-
diá existujú aj v ìal‰ích mestách. 

Spred viacer˘ch rokov sa mi
vybavuje napríklad ãasopis o Nitre.
V tomto meste vytrvali vo vydávaní
aj skutoãne skvelej a intelektuálne
nároãnej roãenke obnovenej na
zlome 3. tisícroãia profesorom An-
drejom âerveÀákom. Pomenovaná
bola po e‰te rovnomennom alma-
nachu Nitra, kde prv˘krát ucelene
kniÏne roku 1844 obhájil zrod mo-
dernej ‰túrovskej slovenãiny Jozef
Miloslav Hurban. Smutné je, Ïe sú-
ãasn˘ Almanach nevidíte ani v se-
rióznej‰ích a väã‰ích kníhkupectvách,
hoci jeho dosah a v˘znam je nespor-
ne a minimálne celoslovensk˘...

V najstar‰om kráºovskom meste
Trnave v‰ak za‰li e‰te ìalej. K dátu-
mu 21.3.1665, teda tohtoroãnému
350. v˘roãiu, a priradili mu skutoã-
n˘ kultúrno historick˘ objav: Ostri-
homsk˘ kanonik Juraj Ha‰ko
oznámil listom rektorovi Trnav-
skej univerzity, Ïe ostrihomsk˘
arcibiskup ZAMIETOL jeho návrh
zriadiÈ v Trnave aj katedru
slovenãiny. 

Zmienku o tomto akte som do-
posiaº nena‰iel nikde, ani na
internete, ani v dejinách Trnavy, ãi
Trnavskej univerzity. Priznávam
v‰ak, Ïe nepoznám ich aÏ tak dô-
verne. Nena‰iel som ju ani v star‰om
Svedectve dejín o slovenãine, jazy-
kovedca Rudolfa Krajãoviãa, ani
v textoch najlep‰ieho znalca Trnav-
ska, profesora Jozefa ·imonãiãa.
Predpokladám, Ïe redakcia ho moh-
la prevziaÈ z niektorého archívneho
bádania, práve pred rokom zomre-
lého historika Hadriána Radvániho. 

âo je v‰ak podstatné, spome-
nut˘ fakt, in‰titucionálny zápas
o presadenie slovenãiny posúva
oveºa hlb‰ie do dejín, nielen pred
‰túrovcov a bernolákovcov,  a od-
povedá aj na otázku, ako je moÏné,
Ïe toºko znamenit˘ch slovensk˘ch
profesorov a vzdelancov na starej
Trnavskej univerzite nepublikovalo
popri latinãine, nemãine, maìarãine
oveºa viac odborn˘ch kníh aj v do-
bovej slovenãine... Myslím, Ïe je to
náleÏitá otázka aj v ·túrovom roku. 

Nepriamo som ju poloÏil  viace-
r˘m jazykovedcom a historikom
slovenskej kultúry a dúfam, Ïe sa
ãoskoro doãkáme aj náleÏitej odpo-
vede. A podstatne ìalej posunieme
na‰e znovuvynáranie sa z hlb‰ej mi-
nulosti aj v prípade zápasov o pre-
sadenie spisovnej ãi modernej
slovenãiny. Pravda,  nerátajúc rasti-
slavovskú a cyrilo-metodskú etapu
s nesmrteºn˘m Proglasom – Pred-
spevom, ktor˘ do súãasnej slovenãi-
ny tlmoãili uÏ viacerí prekladatelia
poãnúc Viliamom Turãánym. 

Iste prekvapuje, Ïe tento, hoci
aj nenaplnen˘, ale veºmi v˘znamn˘
zámer zriadiÈ prvú katedru slovenãi-
ny, nezaznamenávajú vedecké,
univerzitné, ãi mediálne in‰titúcie
alebo neúplné encyklopédie. Pre-
dov‰etk˘m verejnoprávnym mé-
diám takáto úloha  vypl˘va priamo
zo zákona.  Av‰ak aj v prípadoch
oveºa známej‰ích jubileí osobností
a udalostí, ale aj v˘znamn˘ch

súãasníkov, ktorí spoluvytvárajú na-
‰u kultúrnu a národnú identitu, aÏ
na malé v˘nimky, ich neuveriteºne
ignorujú a neodpustiteºne obchád-
zajú, aj keì neraz k nim majú
aspoÀ star‰ie archívne programy.
Mali by ich opra‰ovaÈ a aktualizo-
vaÈ, alebo aspoÀ nenákladne k da-
n˘m témam posadiÈ do diskusn˘ch
kresiel najlep‰ích na‰ich znalcov.
Pritom majú k dispozícii uÏ aj vyni-
kajúce informaãné pomôcky, ktoré
som nevtieravo, ale bezv˘sledne
podsúval napríklad redaktorom
a manaÏmentu RTVS. 

Z vlastn˘ch  podnetov by mali
zapæÀaÈ neraz bezhlavo koncipova-
n˘ a kultúrno-historicky vyprázdne-
n˘ dennodenn˘ program. K dispozí-
cii je  matiãn˘ Národn˘ kalendár
2015, ãi v˘born˘ Mrvov a Lengeylo-
vej Historick˘ kalendár – Slovensko.
UpozorniÈ v‰ak chcem aj na mimo-
riadne v˘znamnú a veºmi rozsiahlu
encyklopedicky a popularizujúco
koncipovanú sedemzväzkovú Slo-
venskú vlastivedu. Je vrcholn˘m
publicistick˘m a autorsk˘m v˘ko-
nom  Draho‰a Machalu. Slovenskú
vlastivedu zostavil so ‰irok˘m
okruhom spolupracovníkov, podob-
ne ako kedysi Matej Bel. Podrobne
zaznamenáva udalosti, osobnosti
a pamätníky v kaÏdej na‰ej obci
i v meste v tisíckach hesiel z kaÏdej
súãasnej Ïupy. V krajnej núdzi má
kaÏd˘ redaktor, pedagóg, rodiã aj
vedec ako in‰piráciu a pomôcku
aspoÀ internetov˘ kalendár z Ná-
rodného osvetového centra:
www.nocka.sk/kalendaria/2015.
TieÏ nie je v Àom v‰etko, ale cez
jubilujúce osobnosti súãasnosti a mi-
nulosti snaÏí sa obsiahnuÈ stále ak-
tuálnu ideu, ktorú uÏ dávno vyslovil
napríklad Vavrinec âaploviã: „Vo
dne i v noci uvaÏuj o pamiatkach ot-
cov. Spytuj poãiatky národa svojho.
Pozoruj deje a pomníky zápiskov, le-
bo ohavnou vecou je chodiÈ po
svojej vlasti ako cudzinec.“

Viliam Jablonick˘

KULTÚRA

9

O slovenčine, osobnostiach a udalostiach

SVED_04 s.8_9  31.3.2015  2:11  Stránka 3



Dokonãenie z 1. strany
Lebo tam mi ‰tát nevstupoval do

súkromia. Mohol som ‰tudovaÈ prírod-
né vedy a súãasne sme sa potajomky
po veãeroch a cez víkendy stretávali
s niektor˘mi na‰imi b˘val˘mi predsta-
ven˘mi a ‰tudovali sme teologické dis-
ciplíny. No nemohli sme sa zbaviÈ poci-
tu, Ïe sme sledovaní ·tátnou bezpeã-
nosÈou. Rok 1951 bol pre mnoh˘ch
z nás rozhodujúci. Niektorí u‰li do za-
hraniãia, iní museli narukovaÈ do PTP,
ìal‰ích zaistila ·tB, takÏe sme Ïili vo
veºkom napätí. 

Napokon aj vy ste sa rozhodli
emigrovaÈ. âo vás k tomu pri-
viedlo?

Raz som cestoval z náv‰tevy u rodi-
ãov v Tatrách, keì do kupé r˘chlika
v Liptovskom Mikulá‰i pristúpil salezián
don Reves. Veºmi dobre som ho
poznal, ale bol tak˘ zmenen˘, Ïe som
ho sotva spoznal.  ·u‰kalo sa o Àom,
Ïe je hlavn˘m sprostredkovateºom na-
‰ich klerikov do emigrácie. Vlak nebol
pln˘, takÏe sme si na‰li súkromie na
dôvern˘ rozhovor. Sp˘tal sa ma, ãi sa
chcem dostaÈ do Talianska. Chcem,
odpovedal som bez zaváhania. A on
pokraãoval v in‰truktáÏi, ão mám robiÈ.
·tvrtého decembra som mal veãern˘m
vlakom odcestovaÈ z Trnavy do Borské-
ho Mikulá‰a, kde za staniãnou budo-
vou som mal stretnúÈ ãloveka, ktorému

poviem: Posiela ma don Magula. T˘m
ist˘m vlakom mali cestovaÈ e‰te dvaja-
traja moji spoluÏiaci. Vo vlaku sme sa
mali tváriÈ, Ïe sa nepoznáme. Súãasne
ma poveril úlohou, v novembri doruãiÈ
obálku na adresu v Spi‰skom Hrhove.
V Îiline vystúpil a prikázal mi mlãaÈ
o na‰om stretnutí. 

Úlohu ste splnili?
Áno, koncom novembra som list

odovzdal na urãenej adrese a cestou
späÈ som sa zastavil   u rodiãov. Chcel
som ich e‰te naposledy vidieÈ, aj moju
o dvanásÈ rokov mlad‰iu sestriãku.
Rodiãov môj príchod prekvapil  a ich
zádumãivé tváre prezrádzali nepokoj.
Neskôr na priváte v Bratislave som si
v‰imol, Ïe jeden z mojich spolub˘vajú-
cich spoluÏiakov sa z predná‰ok nevrá-
til. U‰iel. Stal sa misionárom v JuÏnej
Amerike. 

A vy?
Koneãne nastal 4. december. Uro-

bil som v‰etko podºa pokynov dona
Revesa. Za Ïelezniãnou stanicou v Bor-
skom Mikulá‰i sme sa stretli piati spolu-
Ïiaci a sprievodca. Bola jasná, mrazivá
noc. ·li sme mlãky. Asi po dvoch hodi-
nách  cesty borovicov˘m lesom sme
dorazili do neznámej osady. Ubytovali
sme sa a prebdeli asi 24 hodín v spo-
loãnosti ìal‰ích asi desiatich osôb. Z re-
ãi vysvitlo, Ïe sú to Moraváci a âesi.
Nasledujúcu noc, asi o 22.00 hod. sme
sa vydali smerom k ‰tátnej hranici. Pred
nami i‰iel povoz Èahan˘ párom koní.

Na voze sa viezla na‰a batoÏina a ma-
miãka s polroãn˘m dieÈatkom. Na ceste
Bratislava - Kúty, pred prekroãením
‰tátnej hranice, povoz zastal. Rozobrali
sme si batoÏinu a pokraãovali v ceste.
Voz sa vrátil späÈ. Veºmi opatrne  sme
kráãali e‰te asi hodinu a postupovali
cez ochranné hrádze k rieke Morave.
K jej brehu sme dorazili okolo tretej
ráno. 

Tam sa zaãala zrejme rozhodu-
júca ãasÈ vá‰ho úteku?

Urãite. Dvaja prevádzaãi nafúkali
gumen˘ ãln a zaãali nás po ‰tyroch pre-
váÏaÈ na druhú stranu. Voda v rieke
siahala takmer po okraj hrádze. Prúd
bol prudk˘, voda ºadová. Na nás, kleri-
kov,  pri‰iel rad aÏ nakoniec. KeìÏe
prevádzaãi vedeli, Ïe nemajú uÏ veºa
ãasu, v‰etk˘ch piatich nás naloÏili do
ãlna. PreÈaÏen˘ ãln sa asi v strede rieky
zaãal ponáraÈ. Iba s pomocou BoÏou sa
nám podarilo doplávaÈ na druh˘ breh.
Do nitky premoãení a vystra‰ení sme
zaãali d˘chaÈ vzduch slobody. Asi po
hodine chôdze, okolo piatej ráno, sa
v diaºke objavili svetielka pouliãn˘ch
lámp rakúskej dediny. Napredovali sme
pochytaní za ruky, aby sme nestratili
kontakt  s prevádzaãmi, ktorí i‰li na ãe-
le skupiny. Odrazu zastali. Pred nami sa
vynoril mostík nad vodnou priekopou
a za ním sa nejasne ãrtala silueta malé-
ho domãeka. Prevádzaãi nám po‰epky
oznámili, aby sme chvíºu poãkali,  idú
sa  pozrieÈ, ãi náhodou v stráÏnej búd-
ke  nie sú rakúski financi. Zvyãajne bola
opustená. 

Aj v to ráno?
KdeÏe.  Zo stráÏnej búdky sa so sil-

n˘m brechotom vyrútil na nás psisko
a vzápätí nasledovali v˘kriky „Halt, hän-
de hoch!“ V tom okamihu sme sa v‰et-
ci rozp⁄chli a asi po  desiatich metroch
som sa potkol a spadol z násypu dole
hlavou do rokliny. Na záhlaví som pocí-
til dych zdatného vlãiaka a poãul jeho
vrãanie. Dvaja financi na mÀa svietili
baterkami a kriãali „Hände hach, kom
heraus!“ Troch nás chytili a po jednom
vypoãúvali. Títo rakúski financi sa
k nám v‰ak  správali lojálne, dokonca
manÏelka veliteºa nám doniesla tepl˘
ãaj a nieão na zjedenie. Keì sa

NÁŠ ROZHOVOR
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Komunizmus mu ukradol ideály 

Saleziánski klerici pri práci na
v˘stavbe priehrady. Foto archív

Franti‰ek Kalafut
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dozvedela, Ïe som klerik – salezián
a po návrate do âesko-Slovenska ma
ãaká dlhoroãné väzenie, rozplakala sa
a pohºadom prosila manÏela, aby nás
pustil. Veliteº nás ute‰oval, Ïe zápisnicu
napí‰e v tom zmysle, aby nás polícia
prepustila.

A ão s vami urobila?
Ako sa neskôr ukázalo, v tom ãase

vo v˘chodnej zóne mala hlavné slovo
Sovietska armáda. Pod ich dohºadom
nás vlakom odviezli do príslu‰ného
okresného mesta, kde nás uväznili
a vypoãúvali. Asi na ‰tvrt˘ deÀ pri‰la po
nás eskorta sovietskych vojakov so sa-
mopalmi. Po jednom nás predvádzali
pred ich náãelníka za v˘datného ãasto-
vania oplzl˘ch nadávok. Potom nás so
zviazan˘mi rukami natlaãili do vojen-
ského vozidla a pod „ochranou“ sa-
mopalov odtransportovali do Mikulova.
Od tejto chvíle som zostal sám.

No zostali vám aj spomienky.
Podeºte sa o ne.

Vo vojenskej väznici, v cele o roz-
meroch 2x2 metre, bez kúrenia, pri-
ãom vonku ‰típal decembrov˘ mráz, na
tehlovej dláÏke s jednou o‰úchanou
dekou, s vysokou teplotou som vìaka
Bohu preÏil dva dni. Po spísaní zápisni-
ce ma najskôr previezli do okresnej
väznice v Znojme a po ìal‰ích dvoch
dÀoch do krajskej väznice v Brne. Tam
som preÏil Vianoce i Nov˘ rok, tam
som sa  stretol s ìal‰ími politick˘mi
väzÀami, ktorí mi vliali pokoj do du‰e
a nádej do Ïivota. Vy‰etrujúci príslu‰ník
·tB zachádzal so mnou slu‰ne. Do

zápisnice uviedol iba to, ão som mu
povedal. Zámer, pre ktor˘ som chcel
opustiÈ republiku, teda ‰túdium teoló-
gie, som zamenil za slovíãko geológie.
Dobre som to mal premyslené, lebo na
prihlá‰ke na ‰túdium vysokej ‰koly som
sa uchádzal práve o túto ‰pecializáciu.
Prijímacia komisia to v‰ak neakceptova-
la a zaradila ma na ‰túdium aprobácie
matematika - deskriptívna geometria. 

Vy‰lo vám to?
No, spoliehal som sa, Ïe si to ·tB

overí a Ïe budem súden˘ v Brne. Podºa
slov vy‰etrovateºa, mi hrozil rok aÏ dva
straty slobody. IbaÏe pri‰la po mÀa es-
korta z Bratislavy a v‰etko sa zaãalo od
znova. Po niekoºk˘ch mesiacoch dal
‰tátny prokurátor návrh na zaãatie súd-
neho konania s uplatnením prísneho
paragrafu velezrady s dolnou hranicou

desaÈ rokov straty slo-
body. Vtedy sa moji
rodiãia dozvedeli, Ïe
sa nepripravujem na
kÀazské povolanie
v Ríme ani v Turíne,
ale sedím za mreÏami
Justiãného paláca.

Ako to prijali?
Otec nelenil a vy-

naloÏil maximálne úsi-
lie, aby sa skontakto-
val s obhajcom Bálin-
tom, ktorého mi
pridelili ex offo. Vìa-
ka jeho erudovanému
a odváÏnemu vystú-
peniu dosiahol, Ïe
senát môj skutok

prekvalifikoval ako neuváÏen˘, mláde-
Ïnícky ãin, ktor˘ som spáchal pod vply-
vom prostredia, v ktorom som bol
formovan˘. 

TakÏe vás odsúdili?
Odsúdili ma na tri roky straty slo-

body za nelegálne opustenie republiky
v hornej hranici sadzby. Po dvoch ro-
koch mi náãelník oznámil, Ïe na zákla-
de prezidentovej amnestie a môjho
vzorného chovania som podmieneãne
prepusten˘. Pri odchode z väzenia som
musel podpísaÈ vyhlásenie, Ïe zacho-
vám absolútnu mlãanlivosÈ o pome-
roch vo väznici, Ïe sa prihlásim praco-
vaÈ do bane a Ïe v prípade nabádania
inou osobou k spáchaniu trestného
ãinu voãi republike to ihneì oznámim
orgánom bezpeãnosti. Za trestn˘ ãin sa
povaÏovalo aj ‰túdium teológie.

To vás odradilo od jeho ‰túdia?
Skôr ustaviãné sledovanie a ‰ikano-

vanie príslu‰níkmi ·tB. Viackrát do roka
si ma telefonicky predvolávali na
Februárku a stále mi kládli tie isté otáz-
ky. „S k˘m sa st˘kate, neklamte, my
vieme, Ïe vy sa nikdy nezmeníte, dávaj-
te si pozor, lebo uÏ raz ste videli dvere
zvnútra bez kºúãa a podobne“. Bál
som sa ão i len stretnúÈ so svojimi spo-
lubratmi. Trvalo to takmer päÈ rokov.
Nakoniec som nevydrÏal a vzdal som sa
boja. V roku 1962 som sa oÏenil a od
tohto okamihu uÏ som pre ·tB nebol
zaujímav˘. No nielen mne, ale i ìal‰ím
mlad˘m ºuìom marxisticko-materia-
listická ideológia zniãila ideály.

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Saleziánski klerici poãas prestávky v práci. Foto archív

Korejskí ‰tudenti, po troch rokoch núteného odcho-
du vychovávateºov z ústavu v Mo‰ovciach, vyhºadali
svojho vychovávateºa Franti‰ka Kalafuta,  aby mu
v mene spoluÏiakov gratulovali k jeho promócii po
skonãení vysokej ‰koly. Foto archív
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Veºkí  ºudia neumierajú, lebo svo-
jím príkladn˘m Ïivotom pokraãujú
v intenciách  t˘ch, ktor˘m poãas Ïivo-
ta s láskou v‰tepovali do du‰e zboÏ-
nosÈ, svedomitosÈ a lásku k národu.
K tak˘m  patril aj ná‰ rodák z Námes-
tova, páter Chryzostom Ján Bardys
OFM. Poãas vojny a Slovenského ‰tá-
tu pôsobil v Bratislave ako gvardián –
predstaven˘ klá‰tora franti‰kánov
a duchovn˘ vodca Akademickej mlá-
deÏe. Vynikal láskou k Bohu a ºuìom,
známa bola jeho pokora, bezprost-
rednosÈ, láskavosÈ. ªudia ho vyhºadá-
vali, prosili o radu. Nebál sa postaviÈ
na obranu nespravodlivo obvinen˘ch,
bol dobr˘ a láskav˘ ku v‰etk˘m, pre-
dov‰etk˘m  k chudobn˘m a chor˘m.
Podºa svedectiev  pamätníkov, bol
spovedníkom  prezidenta Jozefa Tisa
(nie pred popravou). Vedel nesãísel-
nekrát nastaviÈ svoje prsia proti revol-
verom gestapákov, ktorí prehºadávali
klá‰tor vo dne aj  v noci. 

NajÈaÏ‰ím momentom v Ïivote
pátra   Chryzostoma bolo, keì krátko
po skonãení druhej svetovej vojny
pripravoval na posledné chvíle po-
zemského Ïivota vysokého vojenské-
ho hodnostára odsúdeného  na smrÈ.
Pripravil ho tak, Ïe na popravu pred
ústia pu‰iek odchádzal s rozjasnen˘m
pohºadom. Odsúden˘m nebol nik in˘,
neÏ  podplukovník Ján ·migovsk˘,
ktor˘ sa nepodvolil povstalcom, ale
ani Nemcom. 

Pplk. Ján ·migovsk˘ pochádzal
zo Spi‰ského Podhradia a stal sa
prvou povojnovou obeÈou na Sloven-
sku. Na smrÈ ho  odsúdil  tzv. Národ-
n˘ súd, ktor˘ zriadila nelegálna
a nelegitímna SNR. Prvé rozsudky
museli byÈ prísne, aby súd získal auto-
ritu. Tento dôstojník slovenskej
armády  a veliteº nitrianskej posádky
sa  nepridal do nezmyselného a zle
pripraveného augustového povstania,
ãím uchránil Nitru od bojov. Pre neho
bola prvoradá prísaha vernosti, kto-
rou sa zaviazal pred Bohom, a ochra-
na jemu zveren˘ch Ïivotov a majetku
mesta Nitra a okolia. Mesto ochránil
nielen pred partizánmi, ale aj pred
Nemcami, ktorí nitriansku posádku

ako jedinú na Slovensku  neodzbrojili,
ão bol unikát na celom povstaleckom
území.  ·migovsk˘  netúÏil po sláve.
Plnil si iba svoje povinnosti, ako to
vzhºadom na okolnosti povaÏoval za
správne. Hoci za to zaplatil Ïivotom
v tejto ÈaÏkej skú‰ke  Ján ·migovsk˘
obstál. 

Tak zomieral podplukovník
UverejÀujeme  posledné chvíle

z bratislavskej väznice podºa svedec-
tva pátra Chryzostoma Bardysa, ktor˘
pplk. Jána ·migovského  9. októbra
1945 ráno o 6.17 hod. odprevádzal
na popravisko.

Keì podplukovník ·migovsk˘ vy-
slovil Ïelanie, Ïe sa chce vyspovedaÈ
u jedného z pátrov franti‰kánov, Ïre-
bovali  sme. Îreb padol na mÀa. „Bo-
Ïe môj, ako ja pote‰ím ãloveka, ktor˘
ide na smrÈ, veì sa tam rozplaãem!
Moja mäkká povaha!“ I‰iel som. Roz-
právali sme sa do neskorej noci. Bol
som prekvapen˘, ako podplukovník
duchovne dozrel. Na kríÏ, ktor˘ si do-
vtedy niesol, mal byÈ uÏ len pribit˘.
Jeho kríÏ? Utrpenie väzÀa, tituly zrad-
cu za to, Ïe dodrÏal prísahu. Ale to
nebolo v‰etko. BolesÈ, ktorá väã‰mi
pálila, oveºa väã‰mi: ManÏelka - ne-
slovenka sa ho zriekla. Chcel objaÈ

naposledy svoje deti, ktoré mal tak
rád. To bola jeho posledná ÏiadosÈ.
Ale matka to deÈom nedovolila. Ka-
lich opustenosti mal dopiÈ aÏ do dna.
V na‰om rozhovore nebolo zemsk˘ch
starostí. Víno, ktoré poloÏili odsúde-
nému na stôl, zostalo nedotknuté.
Telo uÏ nemá potrieb, iba du‰a je
smädná. „Povedzte, otãe,“ preru‰il
razom rozhovor‚ „ão bude zajtra so
mnou?“ „Zajtra? Budete v nebi!“
„Povedzte mi, ako to tam bude?“  AÏ
do noci sme hovorili o nebi... Prisºúbil
som mu, Ïe ráno prinesiem sväté pri-
jímanie a poprosím, aby sa o ‰iestej,
kedy mala byÈ poprava vykonaná, za-
ãala slúÏiÈ v klá‰tornom kostole svätá
om‰a na jeho úmysel. Ráno som
pri‰iel podºa prísºubu. Prijal Telo Pá-
novo. Po malej chvíli vidím, Ïe sa
chveje na celom tele. My‰lienka na
smrÈ ho celkom zmrazila. Pripomenul
som mu, Ïe aj ná‰ Pán sa chvel, ba
krvou potil pri my‰lienke na smrÈ. Pri-
podobniÈ sa mu aj v tomto nie je nám
hanbou. Na stene visel dreven˘ kríÏ.
Pristúpili sme obaja k nemu: „JeÏi‰,
ná‰ drah˘ Spasiteº, odpustil v‰etk˘m,
aj svojim katom. E‰te túto obetu, dra-
h˘ brat, od Vás Ïiada.“ A ·migovsk˘,
s pohºadom na UkriÏovaného, vyslovil
jasn˘m hlasom slová odpustenia:
„V‰etk˘m, v‰etk˘m, tak ako On, aj
ja...“

Pobadal som na Àom náhlu zme-
nu, chvenie prestalo, na jehom tvári
bolo vidno vyrovnan˘ pokoj. Pozriem
na hodinky. Práve zaãínala v kostole
svätá om‰a... Nie je to zázrak? Keì
mi veãer hovoril, Ïe by rád mini‰troval
na tej svätej om‰i, vravel som mu, Ïe
bude mini‰trovaÈ uÏ v nebi. ·trngot
kºúãov nás upozornil, Ïe rozhodujúci
okamih je tu. I‰li sme po chodbe spo-
lu, podopierajúc jeden druhého a re-
citujúc nahlas Otãená‰ a Zdravas, aÏ
na miesto popravy. ·migovsk˘ si kºa-
kol s ruÏencom v rukách. Na otázku
veliteºa popravãej ãaty, ãi si praje za-
viazaÈ oãi, odpovedal, Ïe áno. Bol
zvyknut˘ veliÈ. Mohlo by ho v posled-
nom okamihu vyru‰iÈ, keby daktor˘
z vojakov zle mieril... 

Kºakol som si k nemu: „E‰te

V ZRKADLE ČASU
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Verili, že po tme raz príde svetlo

Ján ·migovsk˘ Foto archív
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chvíºu a budete s Pánom JeÏi‰om
v nebi. Len vydrÏaÈ, som tu s Vami,
drah˘ môj. Tento bozk na ãelo Vám
dávam v mene v‰etk˘ch t˘ch, ktorí sú
Vám drahí, ktorí by sa chceli s Vami
rozlúãiÈ, a nemôÏu. V mene v‰etk˘ch,
ktor˘ch Ïivoty ste ako veliteº bránili.
UisÈujem Vás, Ïe Va‰u krv nenechám
na zemi, ale pozbieram ju v‰etku
a odnesiem so sebou... Pán je tu s na-
mi, ãaká nás. Matka BoÏia, pros za
nás hrie‰nych teraz i v hodinu smrti
na‰ej.“

Odzneli v˘strely. Podplukovník
padol. Zo zasiahnutej hornej ãasti
lebky tiekla krv. Hrdina ·migovsk˘

odovzdal svoju du‰u Stvoriteºovi. Do
bielej ‰atoãky pozbieral som stekajú-
cu teplú krv... Neviem, ako dlho som
ostal na kolenách. Myslím, Ïe nebol
by som preÏil niã viac, keby jedna
guºka aj mÀa bola zasiahla. Boli sme
v du‰i jedno. Krvi by sa nebol vo mne
dorezal. AÏ neskoro veãer som
precitol a mohol som plakaÈ...“

Spracoval Vladimír Kolada,
podºa originálu Páter Chryzostom 

Bardys, O. F. M.: Tak zomieral 
podplukovník. In Hlasy z Ríma, 

roã. II., rok 1953, 
august-september, str. 7

V ZRKADLE ČASU
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Ľubo Hatala

Pamätáme
Kto z vás, bratia, železá mal na rukách,
komu ich spojili akoby v modlitbe,
kto z vás, bratia, prehĺtal adresy priateľov,
kto z vás, bratia, zatínal čakanom, zabáral zbíjačku,
raboval pod zemou smolinec pre „bratov“.
Komu to, priatelia, špendlíkmi pod nechty,
či päsťami do tváre vpísali tajničku?

Ty, brat, si mal zhniť, či sa nenarodiť:
to oni v Novom roku vinšovali nám.
Ty však svoje vedel si, keď si sa chystal 
k modlitbám.

Veď Boh je len jeden a jedna spravodlivosť
a slnko hoc zapadlo, znovu musí vyjsť.
To zákon prírody a nezmení ho žiadna zlosť,
ty brat všetko máš vydržať a musíš žiť.
To chce len hrdosť v oku mať
a tvrdú ruku boľavú, všetkým bratom dať.
Stáť vedľa seba pevne ako múr,
sťa hradby tatranské a nevadí, že nie si doma,
veď doparoma nie si sám, nás sú tu tisíce
a nevadí, že ruky krehnú zimou,
však srdce páli, hreje jak pod perinou.
A nevadí, že stále máš zlosť a hlad,
nedaj, nedaj pandúrom to znať;
Ruky ti zopäli oceľou, akoby k modlitbe,
nuž modli sa a pamätaj tie tváre surové,
čo mazlili sa s tebou,
keď ruky ich surové hladili ťa gumou.

Ján ·migovsk˘ s manÏelkou. Foto archív
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STALO SA

1. apríla 1943 nemecké vojsko
objavilo v lese pri ruskej  obci KatyÀ masové
hroby vy‰e 4000 poºsk˘ch dôstojníkov.
âlenom medzinárodnej lekárskej komisie,
ktorá vy‰etrovala okolnosti tejto masovej
vraÏdy bol aj slovensk˘ lekár, profesor
patologickej anatómie na lekárskej fakulte
Slovenskej univerzity  Dr. Franti‰ek ·ubík
(básnik Andrej Îarnov).

2. apríla 2005 zomrel pápeÏ sv. Ján
Pavol II.

11. apríla 1947 sa zaãala  uskutoãÀo-
vaÈ v˘mena obyvateºstva v zmysle ãeskoslo-
vensko-maìarskej dohody z 27. februára
1946. 

11. apríla 1969  sa na Námestí oslo-
boditeºov v Ko‰iciach, na protest proti so-
vietskej okupácii, upálil slovensk˘ vojak
Michal Leuãík zo Seãovskej Polianky. Na
rozdiel od podobného gesta ãeského ‰tu-
denta Jana Palacha, tento ãin bol úplne
utajen˘, lekárske dokumenty zniãené
a v‰etci svedkovia a príbuzní prinútení
k mlãaniu.

13. – 14. apríla  1950 v noãnom ãase
ozbrojené jednotky milície, vojska a Zboru
‰tátnej bezpeãnosti vtrhli do takmer v‰et-
k˘ch muÏsk˘ch klá‰torov na Slovensku
a brutálnym spôsobom deportovali v‰et-
k˘ch rehoºníkov do vopred vyhliadnut˘ch
„koncentraãn˘ch táborov“, kde ich inter-
novali (akcia K). V noci z 3. na 4. mája

dokonãili akciu likvidovaním ostatn˘ch
muÏsk˘ch klá‰torov. T˘kalo sa to 1 326 re-
hoºníkov, z toho 406 kÀazov, ktorí Ïili
v 110 rehoºn˘ch domoch. Z nich potom
171 kÀazov bolo odsúden˘ch na vysoké
tresty: 5 na doÏivotie a ostatní spolu na 756
rokov a 6 mesiacov väzenia.

14. apríla 1945 bol rozhodnutím
predsedníctva SNR ã. 108/1945-prez. zo
dÀa 13. 4. 1945  zhaban˘ katolícky vy-
soko‰kolsk˘ internát Svoradov v Bratislave
s t˘m, Ïe „cel˘ majetok patriaci Svoradovu,
t.j. vysoko‰kolsk˘ internát a v‰etky priºahlé
budovy, ako aj cel˘ ostatn˘ hnuteºn˘ a ne-
hnuteºn˘ majetok prechádza dne‰n˘m
dÀom do vlastníctva ‰tátu a podlieha
správe SNR“.

15. apríla 1947 Národn˘ súd v Brati-
slave vyniesol rozsudok trestu smrti povra-
zom nad prezidentom Slovenskej republiky
Dr. Jozefom Tisom. Jeho obhajcovia so
súhlasom odsúdeného hneì podali ÏiadosÈ
prezidentovi E. Bene‰ovi o milosÈ.

18. apríla 1947 Na dvore Justiãného
paláca v Bratislave bol popraven˘ obesením
prv˘ prezident Slovenskej republiky katolíc-
ky kÀaz ThDr. Jozef Tiso.

19. apríla  1947 V noci o 1. hodine
polícia dala pochovaÈ telo Jozefa Tisu v jed-
nom z troch pripraven˘ch hrobov na Mar-
tinskom cintoríne v Bratislave. Cirkevn˘
obrad vykonal saleziánsky kÀaz Jozef Sta‰o,

ktor˘ vykonával duchovnú sluÏbu ako
väzensk˘ kaplán.

22. apríla 1990 pápeÏ sv. Ján Pavol II.
nav‰tívil Slovenskú republiku. Pri vystúpení
z vrtuºníka na Vajnorskom letisku si pokºa-
kol a pobozkal slovenskú zem, ako to robil
iba pri príchode do suverénnych ‰tátov.

25. apríla 1949 Predsedníctvo ÚV KSâ
vydalo smernice na dosiahnutie úplnej
kontroly nad Katolíckou cirkvou utvorením
národnej cirkvi, odtrhnutej od Ríma.

26. – 29. apríla 1953 Krajsk˘ súd
v Bratislave vyniesol rozsudok nad ãlenmi
Rodiny, ktorú v rokoch 1944 – 1946 zaloÏil
chorvátsky kÀaz Tomislav Poglajen (Ko-
lakoviã). Odsúden˘ch bolo 24 osôb, z nich
9 Ïien.

28. apríla 1943 ‰vajãiarsky generálny
konzul v Bratislave Max Grässli hlásil svojmu
ministerstvu zahraniãn˘ch vecí: „...prezi-
dent Tiso robí v‰etko, ão je v jeho moci, aby
deportáciu Îidov definitívne zastavil a osud
pozostal˘ch Îidov do urãitej miery ºudsky
upravil. V tomto jeho úsilí sa te‰í sympatiám
prevaÏnej ãasti slovenského obyvateºstva.“

29. apríla 1950 uväznili obidvoch
gréckokatolíckych biskupov: sídelného bis-
kupa Pavla Petra Gojdiãa i pomocného bis-
kupa Vasila Hopku. Vy‰e 70 kÀazov, ktorí
odmietli vstúpiÈ do pravoslávnej cirkvi, spo-
lu s rodinami vysídlili do sudetsk˘ch krajov
âeska so zákazom vrátiÈ sa na Slovensko.

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

bo  zápasí s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plány svojej ãinnosti bez
krytia finanãn˘mi prostriedkami. Nedostatok peÀazí  nás núti obrátiÈ sa na Vás
s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ
vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vy-
chádzaÈ, akoby sme stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda ne-
prajníci  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. Záujemco-
via 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

� Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok
a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky ne-
dovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO. (r)

Zvíťazila ľahostajnosť
Som rád, Ïe PV ZPKO mali

kladné stanovisko k referendu o ro-
dine. A mrzí ma, Ïe nová KPVS na
ãele s predsedom Antonom Srhol-
com ho nepodporila. Samozrejme,
Ïe ja som sa referenda zúãastnil aj
s celou rodinou. KaÏdému, kto sa ho
zúãastnil, treba sa poìakovaÈ. Aj za
to, Ïe nepodºahol obrovskej antipro-
pagande. Mrzí ma, Ïe zvíÈazila na‰a
ºahostajnosÈ. Bojím sa toho, aby sme
to raz neoºutovali.

Franti‰ek Juhász
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✞ Vo veku nedoÏit˘ch 70 rokov,
26. marca 2015, zomrel Vojtech
OTTMAR, dlhoroãn˘ predseda trnav-
skej Regionálnej organizácie PV ZPKO.
Posledná rozlúãka sa konala 31. mar-
ca 2015 na Cintoríne Terézie Vansovej
v Trnave. Pohrebn˘ obrad vykonal
duchovn˘ PV ZPKO Ján Ko‰iar.

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 90 rokov,
po dlhej chorobe zomrela vo februári
2015 Viera JENDRU·AKOVÁ, dlho-
roãná aktívna ãlenka v˘boru regio-
nálnej poboãky PV ZPKO v âadci.
Posledná rozlúãka sa uskutoãnila na
Mestskom cintoríne v âadci.

✞ Vo veku 88 rokov, 4. decembra
2014, zomrel Ján CIBÍK z Dulova.
Posledná rozlúãka sa konala na
miestnom cintoríne v Dulove.

✞ Vo veku 87 rokov, 9. marca
2015, zomrel dlhoroãn˘ ãlen Ïilinskej
poboãky PV ZPKO Vladimír âUPEC.
Posledná rozlúãka sa konala 12.marca
2015 na cintoríne v ·tiavniku za úãas-
ti troch ãlenov v˘boru poboãky.

✞ Vo veku 95 rokov nás navÏdy
opustila Mária STRIEBORNÁ z Brati-
slavy. Rodina a priatelia sa s Àou
rozlúãili 8. januára 2015 na cintoríne
v RuÏinove. 

✞ V t˘chto dÀoch, 16. marca
2015 zomrel dlhoroãn˘ ãlen poboãky
PV ZPKO Senica – Skalica Jozef
FABIAN z Plaveckého Podhradia.

Pozostal˘m prejavujeme 
úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SA

PRISPELI NA ČINNOSŤ

V apríli  si pripomíname Ïivot-
né jubileá t˘chto na‰ich ãlenov
a priaznivcov.

50 rokov
DíÏová Andrea, Bratislava 30.4.1965

55 rokov
Voro‰ová Janka, DráÏovce 25.4.1960

70 rokov
Porubská Anna, Mária, Senica

8.4.1945
75 rokov

Adamíková Emília, Martin 12.4.1940
80 rokov

Adamjaková RuÏena, 
Spi‰ská Nová Ves 25.4.1935
Michalinová Anna, âadca 20.4.1935
·ebestová Jozefa, Senica 4.4.1935
TuchyÀa Mirko, Bánovce nad 
Bebravou 18.4.1935

82 rokov
Krajãíková Irena, Trenãín 6.4.1933
Rybárová Elena, Hru‰ové 19.4.1933

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

85 rokov
Vargová Dagmar, Hurbanovo

14.4.1930

86 rokov
Horo‰ková Anna, Pie‰Èany 18.4.1929

87 rokov
Brani‰ová Mária, Ing., Bratislava

13.4.1928
Paligová Margaréta, Bratislava

15.4.1928
88 rokov

·umichrastová AneÏka, 
Trenãín 1.4.1927
Labuda Michal, Nitra 30.4.1927
Kotúãek Milan, RuÏomberok

13.4.1927
90 rokov

Fojtíková Anastázia, Bansk˘ Studenec
22.4.1925

91 rokov
Horváthová Gabriela, Prievidza

9.4.1924
93 rokov

Skladan ·tefan, Hliník nad Hronom
12.4.1922

96 rokov
Smatana Martin, Ing.arch., Sv. Jur

20.4.1919
Haru‰Èák Ján, Hlohovec 17.4.1919

Jubilantom 
srdeãne blahoÏeláme.

PRIPOMÍNAME SI
Radíková Viera, Ing., Svät˘ Jur 20 EUR
Pitrová Mária, Svät˘ Jur 10 EUR
Herman Jozef, Svät˘ Jur 13 EUR
Reichbauerová Melánia, Pezinok 20 EUR
Nemãoviãová Jozefa, Vinosady 3 EUR
âech Milan, Pezinok 10EUR
Ing.I.M. 16 EUR
Zelenayová Elena, Svät˘ Jur 10 EUR
Pribi‰ Karol, Borsk˘ Svät˘  Jur 3 EUR
Malá‰ková Marta, Malacky 8 EUR
Miku‰ková Marta, Bratislava 10 EUR
Gvora Peter, Bratislava 3 EUR
Tama‰koviãová Janka, Bratislava 30 EUR
âauãík Marian, Bratislava 10 EUR
Dammová Marta, Bratislava 13 EUR
Matysová Dagmar, Limbach 10 EUR
Henrietta-direct marketing, s.r.o 
– R.Gregu‰, Bratislava 440 EUR
Chlebovic Monika, Nemecko 100 EUR
Zacharová BoÏena, Bratislava 8 EUR
Marónová Mária, Bratislava 18 EUR
Paligová Margita, Bratislava 18 EUR
Kováã Eduard, Bratislava 8 EUR
BaÏalík Viliam, Bratislava 8 EUR
Moncman Michal, Bratislava 20 EUR
SvoreÀ Peter, Bratislava 30 EUR
Matoviãová Anna, Bratislava 8 EUR
Porubská Patrícia, MUDr., Bratislava 5 EUR
Kvitkoviãová Otília, Bratislava 2 EUR
Vacula Rudolf, Dolné Kr‰kany 20 EUR
Nitran Ján, Hlohovec 10 EUR
Zimenová Jana, Varín 15 EUR
Kr‰ek Jozef, Ing., Bratislava 90 EUR
Gabliková Bernadetta, ·tiavnik 3 EUR
Hanzel Jozef, Predmier 40 EUR
Pekáriková ªudmila, Pre‰ov 10 EUR
Markoviãová Helena, Veºké Bedzany 3 EUR
Jancová Franti‰ka, Ilava 10 EUR
Závradská RuÏena, Gajary 5 EUR
Bencková Irena, Ko‰ice 5 EUR
Zelenka Pavol, Gajary 3 EUR
Tkáã Ladislav, Spi‰ské Vlachy 21,80 EUR
Krajãírová Irena, Trenãín 10 EUR
Tóth Jozef, Ing., Nitra 10 EUR
Záhumenská Mária, Sklené 10 EUR
Vdp.Maslák Rudolf, Krásno nad Kysucou

50 EUR
Bileková AlÏbeta, Jablonov 5 EUR
Rozália Stela Danková, Nitra 9,70 EUR
Lysák Ladislav, Bratislava 5 EUR
Bartoviãová Margita, ·urany 8 EUR
Fojtíková Anastázia, Banská ·tiavnica

10 EUR
Solár Karol 11 EUR 
IÏdinsk˘ Oskar, Bratislava 10 EUR
Búzová Oºga, Bratislava 10 EUR
Sládkoviã Jozef, Dunajská LuÏná 10 EUR
Oveãka Ján, JUDr., Bratislava 40 EUR 

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie.
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