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Je úlohou Slovanov niesť kríž
Od vraÏdy kÀaza ·tefana

Poláka uplynie 8. októbra
tohto roku 30 rokov. Ani za ta-
k˘ dlh˘ ãas sa nepodarilo vy-
‰etriÈ a potrestaÈ jeho smrÈ,
ktorá je sprevádzaná mnoÏ-
stvom dohadov i vykon‰truo-
van˘ch dôvodov. Polák bol
kÀazom v Borovciach od roku
1981 do svojej smrti. ·tB ho
evidovala ako dôverníka, no
on spoluprácu odmietal.  Defi-
nitívne nie povedal po návrate
z Ríma v roku 1986, keì vy-
stúpil aj z organizácie Pacem
in teris. So smrÈou Poláka spá-
jala ·tB aj Ing. Mariána Tkáãa,
v súãasnosti predsedu Matice
slovenskej. S Polákom sa zoz-
námil na audiencii u pápeÏa
v Ríme. Nielen o tejto udalosti
poskytol ná‰mu Svedectvu
rozhovor.

V noci zo siedmeho na  ôsme-
ho októbra 1987 niekto brutálne
zavraÏdil farára v obci Borovce

·tefána Poláka. Ut˘rané telo m⁄t-
veho kÀaza na‰li farníci na jeho
fare. Nohami a krkom bol pripú-
tan˘ k radiátoru, cez ústa mal
prelepenú pásku a okolo neho
bola rozsypaná paprika. Jeho
násilná smrÈ patrí do skupiny

dodnes nevy‰etren˘ch úmrtí. Vy
ste sa so ·tefanom Polákom stret-
li v septembri 1986 na audiencii
u pápeÏa. Poznali ste sa?

S kÀazom ·tefanom Polákom
som sa pred stretnutím v Ríme nepo-
znal. Pokraãovanie na 2. strane

V prvom rade, druh˘ sprava ·tefan Polák, za ním Marián Tkáã na 
audiencii u pápeÏa v roku 1986. Foto archív
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V Banskej Bystrici
sme sa v apríli opäÈ
stretli, aby sme si pripo-
menuli 67. v˘roãie tzv.
Barbarskej noci. Minulo-
roãn˘ príhovor som na-

zval: „Prídu aj barbarské dni?“ a bol
venovan˘ hlavne nebezpeãenstvu po-
stupnej moslimskej okupácie Európy.
Tento názov nepripomínam s nijakou
radosÈou ani zadosÈuãinením, ale pre-
to, lebo tak˘to názov s malou obme-
nou môÏeme, Ïiaº, daÈ aj tohtoroãné-
mu príhovoru. Hoci tohto roku som
nechcel byÈ politicky veºmi konkrétny,
chcel som pri príleÏitosti komunistické-
ho barbarstva voãi reholiam povedaÈ
skôr nieão duchovné. No nielen, Ïe
moslimské nebezpeãenstvo trvá a eu-
rópski socialistickí politici ho e‰te pod-
porujú, ba dokonca aj takí, ktorí sa
hlásia ku kresÈanstvu, ale aj u nás sa
dejú veci, ktoré vyvolávajú  pocit ohro-
zenia slobody, za ktorú na‰i ãlenovia
trpeli desiatky rokov.

Konkrétne komunisti, ktorí tu
postupne od roku 1945 zaviedli zloãi-
neck˘ reÏim, prenasledovali Cirkev,
povraÏdili mnoÏstvo ºudí a hospodár-
stvo doviedli na sam˘ chvost rozvinutej
Európy, sú v poslednom ãase opäÈ
mimoriadne aktívni. Ako keby sa in‰pi-
rovali maìarsk˘m revizionistick˘m hes-
lom „v‰etko späÈ“ a chceli si navrátiÈ
uÏ nielen ekonomickú vládu v spoloã-
nosti, o ktorú sa dobre postarali v no-
vembrovom e‰tebáckom podvode, ale
opäÈ uÏ aj komunistick˘ v˘klad dejín.
Nie je to pre nich nijak˘ váÏny prob-
lém, veì médiá majú (s malou v˘nim-
kou polovice 90. rokov) stále vo svo-
jich rukách. Ako to v˘stiÏne povedal
neboÏtík Kurt Vonnegut: „Chopili sa
vlády nad komunikáciami a nad ‰kola-
mi, takÏe to vyjde narovnako, ako ke-
by sme boli Poºsko za ãias okupácie.“ 

Na prenasledovanie nekomunis-
tického v˘kladu dejín si dokonca vy-
tvorili Národnú kriminálnu jednotku
(NAKA). Azda  neza‰kodí uviesÈ slová
dlhoroãného politického väzÀa Ale-
xandra SolÏenicyna: „Na celej planéte
a v cel˘ch dejinách neexistoval reÏim
krutej‰í, krvavej‰í a zároveÀ prefíkanej-
‰í a ºstivej‰í neÏ reÏim boº‰evick˘, ktor˘
sa samozvane prehlásil za sovietsky“.
TakÏe  musíme nekompromisne do-
daÈ, Ïe komunistick˘ v˘klad dejín sa
rovná zloãineck˘ v˘klad dejín. 

Tohto roku uplynie rovn˘ch 100
rokov od októbrového puãu v Sankt
Peterburgu a ak si zosumarizujeme iba
pár ãísel súvisiacich s t˘mto v˘roãím,
tak ide z nich mráz po chrbte. Celkovo
marxistické reÏimy vyvraÏdili v 20. sto-
roãí zhruba 110 miliónov ºudí. Nemec-
k˘ sociológ Gunnar Heinsohn, naklo-
nen˘ skôr ºavici, zostavil aj rebríãek
„megavrahov“ 20.storoãia (zv˘raznení
sú komunisti):

1. Stalin
2. Mao Ce-tung
3. Adolf Hitler
4. âankaj‰ek 
5. V. I. Lenin
6. Hideki TódÏó
7. Pol Pot
8. Mengistu Haile-Mariam
9. Aja Chán (Pakistan)

10. J. B. Tito
A teraz aspoÀ pár domácich ãísel.

Hneì po roku 1945 Bene‰ove „mimo-
riadne ºudové súdy“ odsúdili vo vte-
daj‰om âesko-Slovensku asi 23 000
osôb, z toho 738 na trest smrti. ·tatis-
tiky pre  roky 1948 – 1989 hovoria, Ïe
na Slovensku bolo evidovan˘ch vy‰e
71 tisíc politick˘ch väzÀov. V celom
âesko-Slovensku bolo popraven˘ch
241 osôb. Pri v˘sluchoch ·tB  bolo za-
vraÏden˘ch 600 osôb. Odvleãen˘ch or-
gánmi NKVD na Sibír od roku 1944

vy‰e 25 000 osôb, ão podºa ostatn˘ch
údajov, po otvorení archívov v Rusku,
môÏe predstavovaÈ aÏ vy‰e 70 tisíc.
Zastrelen˘ch na úteku cez hranice Îe-
leznej opony vy‰e 400 osôb. Z republi-
ky emigrovalo alebo bolo vyhnan˘ch
400 tisíc osôb. Na malom priestore
ÈaÏko popísaÈ dlhoroãné pobyty v ne-
ºudsk˘ch podmienkach boº‰evick˘ch
koncentrákov, vyháÀanie z bytov, vy-
hadzovanie zo ‰kôl, ru‰enie klá‰torov,
niãenie vzácnych kniÏníc. Aj esenbácke
guºky do tyla, dobitie na smrÈ pri v˘slu-
chu a – popraviská. 

Hádam najhor‰ie na tom je, Ïe
tento dlhoroãn˘ krut˘ aziatsky teror
priniesol pre svojich tvorcov e‰te jednu
diabolskú v˘hodu – veºa ºudí sa ich bo-
jí dodnes. A preto rad‰ej ani veºmi
nerozm˘‰ºajú ako poctivo rie‰iÈ svoje
kaÏdodenné problémy, ale nechajú sa
viesÈ boº‰evick˘mi médiami. No Ïiaº, vi-
díme to aj u ºudí – a pri tabuli veno-
vanej prenasledovan˘m rehoºníkom
a kÀazom to musíme jasne povedaÈ,
Ïe myslíme aj na niektor˘ch ãlenov vy-
sokého kléru – ktorí by im mali prví
vzdorovaÈ a pomáhaÈ ºuìom vymaniÈ
sa z ich ãerven˘ch okov. No rad‰ej
mlãia, ãi dokonca ticho spolupracujú. 

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Kedy sa skončia Barbarské dni? 

Pamätná tabuºa na Barbarskú noc.
Je umiestnená na Biskupskom úra-
de v Banskej Bystrici. 

Foto Eva Zelenayová



„Nejeden úsek slovenskej histó-
rie padol za obeÈ lÏi, zámernej a ob-
ludnej lÏi nepriateºov slovenského
národa. No v prípade Slovenského
‰tátu, jeho falo‰ného predstavovania
svetu nebola to uÏ len jednoduchá
loÏ, ale orgie lÏí, satansk˘ch a zvrh-
l˘ch“, napísal na margo hodnotenia
prvej SR v totalitnom âeskoslovensku
exilov˘ básnik a intelektuál Mikulá‰
·princ. 

Sotvakto by predpokladal, Ïe po-
dobné orgie sa obnovia aj po páde
komunizmu, v samostatnej Sloven-
skej republike. Osobitne v súvislosti
s 70. v˘roãím popravy prvého prezi-
denta SR Dr. Jozefa Tisu. Novodobé,
vraj demokratické a takzvané slo-
venské médiá, takmer unisono ‰íria,

rovnako ako v rokoch totality, proti-
slovenskú a protikresÈanskú nenávisÈ.
Miesto odbornej diskusie forsírujú
polopravdy, ba i otvorené lÏi o tom,
Ïe Dr. Jozef Tiso bol „vojnov˘m zlo-
ãincom“, ignorujúc i v˘sledky dote-
raj‰ieho vedeckého bádania. Pritom
historik Du‰an Kováã uÏ v zborníku
Historického ústavu SAV z roku 1992
uviedol, Ïe Tisova „spolupráca s na-
cistick˘m Nemeckom bola vynútená
okolnosÈami“ a jeho proces „bol ako
politick˘ proces zmanipulovan˘“. 

Mediálna propaganda namiere-
ná proti prvej, ale i súãasnej SR a jej
zakladateºom, nesie v‰etky znaky
brainwashingu (vym˘vania mozgov).
E‰te intenzívnej‰ieho a rafinovanej-
‰ieho neÏ pred rokom 1989. Sme

presvedãení, Ïe jeho cieºom je od-
národnenie Slovákov, implantácia
pocitu viny za obdobia ‰tátnej sa-
mostatnosti a v koneãnom dôsledku
odmietnutie slovenskej ‰tátnosti sa-
motn˘m obyvateºstvom.

Ostro protestujeme voãi historic-
k˘m manipuláciám a ‰íreniu proti-
slovenskej nenávisti. ·íriteºov upo-
zorÀujeme na paragrafy Trestného
zákonníka o hanobení národa a vie-
rovyznania. Súãasne povzbudzujeme
obãanov, aby tomuto tlaku nepod-
ºahli, uchovali si národné povedomie,
zdrav˘ úsudok i nádej v návrat histo-
rickej pravdy a skutoãnej slobody
slovenského národa.

V Bratislave 18. 4. 2017
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Nedávno sa v Nit-
re uskutoãnil vedeck˘
seminár o kÀazovi
a prezidentovi Mons.

ThDr. Jozefovi Tisovi. Organizovali ho
Biskupsk˘ úrad v Nitre a Katedra cir-
kevn˘ch dejín RKCMBF UK v Bratisla-
ve. Meno prvého slovenského prezi-
denta ãoraz viac elektrizuje spoloãnosÈ
práve preto, Ïe odjakÏiva bolo zneuÏí-
vané na protislovenské postoje. Aj
pred seminárom zavládlo v mainstrea-
me pobúrenie a veºvyslanec ‰tátu
Izrael Zvi Aviner Vapni dokonca vydal
vyhlásenie, v ktorom odrádzal ãest-
n˘ch ºudí zúãastniÈ sa na Àom, lebo
v Izraeli si práve pripomínajú „pamiat-
ku ‰iestich miliónov Îidov, ktorí boli
zavraÏdení nemeck˘mi nacistami a ich
spojencami. Medzi nimi bolo aj stotisíc
slovensk˘ch Îidov. Slovenská vláda
poãas Tisovho reÏimu, ktor˘ v tom ãa-
se vládol na Slovensku, verejne a nad-
‰ene spolupracovala pri popravách

slovensk˘ch obãanov Ïidovského
pôvodu.“ Dalo by sa namietaÈ, Ïe
ãestn˘ ãlovek neklame. Oficiálne ‰ta-
tistiky totiÏ pripú‰Èajú 56 tisíc vyveze-
n˘ch Îidov. 

Na seminári odzneli aj fakty z pro-
cesu a tie hovoria, Ïe spomedzi 65
skutkov˘ch viet, iba ‰tyri sa t˘kali Ïi-
dovskej otázky. Verejnosti sa tieÏ pod-
súva názor, Ïe Tiso bol vojnov˘m zlo-
ãincom, no je dokázané, Ïe ním ne-
bol, teda ide o úãelové klamstvo. Aj
ìal‰ie ãiny Tisu sú opäÈ prezentované
tak, ako ich potrebovala povojnová
Bene‰ova retribúcia. Z tohto obdobia
je veºmi zaujímavá najmä otázka retri-
buãn˘ch zákonov a jej objasnením by
sa spoloãnosÈ koneãne dozvedela
pravdu o povojnovom ‰ialenom ºudo-
vom súdnictve  zaloÏenom na retroak-
tivite. Politickí väzni komunizmu (pres-
nej‰ie  komunistov) na vlastnej koÏi

pocítili jeho nespravodlivosÈ i krutosÈ.
Retribúcia znamená odplatu a Bene‰
sa surovo mstil  Slovákom za to, Ïe si
dovolili maÈ svoj vlastn˘ ‰tát a zacho-
vaÈ si identitu. Podºa právnika Michala
Malatinského ºudové súdy niesli znaky
stanného konania. Trest smrti sa vyná-
‰al aj za verbálne preãiny. 

Znepokojujúci je fakt, Ïe Sloven-
sko sa zru‰ením Meãiarov˘ch amnestií
a Kováãovej milosti vrátilo do ãias re-
troaktívnej povojnovej justície. Tá v ro-
ku 1947 odsúdila Tisu aj za skutky
z roku 1938 (autonómia Slovenska).
Oznaãovanie zakladateºa druhej slo-
venskej ‰tátnosti za zloãinca (·tefan
Hríb v Olomouci v máji 2014 na
kolokviu Na ceste k dialógu v Cirkvi)
moÏno povaÏovaÈ za nabádanie k to-
mu,  aby sa spoloãnosÈ vyrovnala aj so
zakladateºmi druhej Slovenskej repub-
liky rovnako, ako s t˘mi z prvej. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Kedy budú stíhaní klamári?

Vyhlásenie občianskej Iniciatívy 2016 
k 70. výročiu popravy prvého prezidenta Slovenskej

republiky, Msgr. ThDr. Jozefa Tisu, 18. 4. 1947



Akcia K, známa tieÏ pod me-
nom Barbarská noc, sa odohrala
v noci z 13. na 14. apríla 1950 a bo-
la namierená proti muÏsk˘m reho-
liam.  Bolo prepadnut˘ch 56 klá‰-
torov a rehoºn˘ch domov, v kto-
r˘ch Ïilo 850 rehoºníkov. Rehoºníci
boli rozdelení do troch skupín: Pr-
vú tvorili predstavení reholí a tzv.
reakãní rehoºníci, ktor˘ch odviezli
do kapucínskeho klá‰tora v Pezin-
ku. V druhej skupine sa ocitli
ostatní obyvatelia klá‰tora (pátri,
frátri, klerici, novici), ktor˘ch inter-
novali v ‰tyroch klá‰toroch: vo
Svätom BeÀadiku, ·a‰tíne, Jasove
a v Podolínci. Do tretej skupiny za-
radili rehoºn˘ch kÀazov,  o ktor˘ch
sa predpokladalo, Ïe majú kladn˘
vzÈah k reÏimu. Neboli zaistení, ale
len ”preradení do verejnej duchov-
nej správy” a ponechaní na slobo-
de ako svetskí kÀazi.

Kvôli zatknutiu ostatn˘ch rehoºní-
kov bola zorganizovaná akcia K2
v noci z 3. na 4. mája 1950. Do kon-
centraãn˘ch klá‰torov boli sústredení
ìal‰í, medzi nimi aj lazaristi z Ban-
skej Bystrice, Ladcov a Belu‰sk˘ch
Slatín, ‰kolskí bratia z Moãenku. 

Podºa hlásenia z mája 1950 akcia
K bola úspe‰ne zakonãená a v jej prie-
behu boli sústredení rehoºníci v poãte
1002 osôb. Na slobode ostalo len 28
rehoºníkov, ktorí ostali pracovaÈ v klá‰-
torn˘ch kostoloch, z toho ‰estnásti
boli chorí. MuÏsk˘ klá‰torn˘ Ïivot na
Slovensku prestal jestvovaÈ, rehole ne-
mohli vykonávaÈ svoju duchovnú
a charitatívnu ãinnosÈ.

Îenské rehole pri‰li na rad v rámci
akcie R, keì v dÀoch 28. – 31. augus-
ta 1950 bolo sústreden˘ch 1962 re-
hoºníãok a obsaden˘ch 137 domov.
Rehoºníãky boli sústredené v 16 sústre-
ìovacích klá‰toroch. ëal‰ích vy‰e 1600
rehoºn˘ch sestier v‰ak ostalo pracovaÈ
v nemocniciach, pretoÏe reÏim za ne
nemohol nájsÈ adekvátnu náhradu.

Spomeniem aspoÀ niekoºk˘ch
uveden˘ch na pamätnej tabuli.  Zaã-
nem biskupom Petrom Dubovsk˘m

(1921-2008), ktorého som osobne po-
znal. Bol jezuita, v roku 1950 bol ‰tu-
dentom teológie v Brne. Po Barbarskej
noci narukoval do PTP.  Na ·tedr˘ deÀ
v roku 1950 bol tajne vysväten˘ za
kÀaza. V rokoch 1962 – 1967 bol vo
väzení. Za biskupa ho tajne vysvätil taj-
n˘ biskup Dominik Kaºata. On jedin˘
e‰te Ïije z tajnej apo‰tolskej línie, ktorá
vznikla ako vedºaj‰í efekt Barbarskej
noci: RoÏÀavsk˘ biskup PoboÏn˘ a je-
zuiti: Hnilica, Ján Ch. Korec, Dominik
Kaºata, Peter Dubovsk˘. Biskupi Hnilica
a Dubovsk˘ sú pochovaní v Trnave,
kde im v katedrále  arcibiskup Ján
Orosch odhalil v roku 2012 pamätnú
tabuºu.

Po novembri dovtedy tajného bis-
kupa Petra Dubovského pápeÏ sv. Ján
Pavol II. vymenoval za pomocného bis-
kupa v Banskej Bystrici. B˘val na fare
v Radvani, kde vtedy bol farárom pá-
ter Ján ëurica, tieÏ jezuita – tajn˘
a v sedemdesiatych rokoch bez ‰tátne-
ho súhlasu. Len zázrakom sa nedostal
do väzenia, lebo amnestia pri‰la skôr,
ako by ho stihli zavrieÈ. Také boli ãasy.
Biskup Dubovsk˘ bol po novembri
1989 aj predsedom SSV a bol to on,
kto ma dostal do redakcie Katolíckych
novín za zástupcu ‰éfredaktora. Bol
som tam do januára 1995. V tom ãase
sme v Radvani viedli aj rokovania o za-
loÏení Rádia Mária, ktoré sa dnes vo-
lá Rádio Lumen. Ku cti nech pánu
biskupovi Dubovskému slúÏi, Ïe ako
sekretár Slovenskej biskupskej konfe-
rencie dal v roku 1996 odporúãanie,
aby na pamiatku muãeníckej smrti
prezidenta Tisu 18. apríla zvonili zvony
v slovensk˘ch kostoloch. Neviem iste,
ale myslím si, Ïe vãera, Ïiaº,  zvony ne-
zvonili.  Po 20 rokoch Ïijeme, Ïiaº,
v inej dobe. 

Z ìal‰ích mien - kÀaz Anton ·a-
lát, farár v Sliaãi, o ktorom vieme, Ïe
ho partizáni  poãas povstania 17. sep-
tembra 1944 spolu s ìal‰ími obyvateº-
mi Sliaãa zastrelili. V roku 1954 bol na
fare v Budãi zavraÏden˘ tieÏ bansko-
bystrick˘ diecézny kÀaz Ján Tóth.
V rokoch 1943 – 1948 bol tajomníkom

vtedaj‰ieho banskobystrického biskupa
Andreja ·krábika a do roku 1950 bol
v Banskej Bystrici riaditeºom biskupské-
ho úradu. V roku 2004 sme mu aj
v prítomnosti  biskupa Rudolfa BaláÏa
odhalili pamätnú tabuºu. Ná‰ pod-
predseda Anton Malack˘ vtedy v Budãi
okrem iného povedal: „Dnes,  po pol-
storoãí,  ktoré uplynulo od smrti dô-
stojného pána Ján Tótha,  iba komu-
nistick˘ zadubenec môÏe uveriÈ, Ïe
tento statoãn˘ kÀaz spáchal samovraÏ-
du. Dokonca aj úradné záznamy o je-
ho smrti sa rozchádzajú. Na biskup-
skom úrade sa registruje, Ïe tragicky
zomrel 4. mája 1954“. 

Posledn˘m, ktorého chcem spo-
menúÈ, je Jozef Pöss, farár z obce
Sklenné, ktor˘ sa na‰Èastie zachránil,
hoci chlapi z celej dediny boli 20. sep-
tembra 1944 zabití partizánmi a pred-
t˘m si museli vykopaÈ vlastn˘ hrob.
„Bolo nás pribliÏne 45 chlapov“ napí-
sal vo svojich spomienkach, ktoré vy‰li
kniÏne v roku 2004. „Pamätám sa,
ako jeden chlap povedal: „Teraz bude-
me asi odstrelení. Je len dobré, Ïe tu
máme farára. E‰te nám môÏe daÈ po-
Ïehnanie, a potom v mene BoÏom...“
Tam som videl môjho otca a snaÏil
som sa k nemu dostaÈ... Spozorovali
sme, Ïe ná‰ masov˘ hrob bol priprave-
n˘. Bol pribliÏne osem metrov dlh˘, je-
den a pol metra ‰irok˘ a 50 aÏ 60 cm
hlbok˘. Okolo hrobu boli postavené
‰tyri ºahké a jeden ÈaÏk˘ guºomet, kto-
ré na nás mierili. Teraz sme vedeli, Ïe
udrela na‰a posledná hodina... Rus,
obleãen˘ v koÏenom úbore, dal zna-
menie, a guºomety zaãali strieºaÈ. Ja
som pri prvom v˘strele padol a ãosko-
ro ma zavalili m⁄tvi a ranení. Poãul som
ale v‰etko, ão sa hovorilo. MÀa trafil
úlomok ruãného granátu a cítil som,
ako po mne stekala krv. Vedºa mÀa je-
den e‰te asi Ïil, pretoÏe e‰te raz bolo
poãuÈ: „Tam sa e‰te jeden h˘be.“.
Znova bolo poãuÈ v˘strel. Náboj letel
tesne vedºa mojej hlavy a preletel cez
moje ºavé predlaktie.“

KÀaz Jozef Pöss preÏil, aby vydal
svedectvo. Podarilo sa mu dostaÈ do
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Barbarská noc 1950



Rakúska a potom do Nemecka, kde
od roku 1946 pôsobil ako duchovn˘
pre Karpatsk˘ch Nemcov. Zomrel v ob-
ci Ehningen 21. februára 1973.

ëakujeme preto dnes v‰etk˘m,
ktorí svoje Ïivoty poloÏili za na‰u
slobodu. 

Dnes je devätnásteho  a nemôÏe-
me nepovedaÈ, Ïe vãera bolo presne
70 rokov od popravy ná‰ho pána pre-
zidenta dr. Jozefa Tisu. Sme v Ban-
skej Bystrici, kde  sa 29. augusta  kaÏ-
doroãne koná spomienka na povsta-
nie. IbaÏe skoro nikdy sa nespomína
na jeho koniec: 30. október 1944.
A ten tieÏ bol na tomto námestí. Uda-
losÈ v na‰ich dejinách, ktorá nás zara-
dila na stranu víÈazov 2. svetovej vojny
svoj názov Slovenské národné povsta-

nie dostala aÏ ‰tyri roky po, v roku
1948.

Keì som bol 9. marca 2017 vypo-
ãúvan˘ Národnou kriminálnou agentú-
rou (NAKA), lebo na‰e obãianske zdru-
Ïenie Ústav dejín kresÈanstva vydalo
kalendár pri príleÏitosti Roku dr. Jozefa
Tisu,  denník Nov˘ ãas dal kvôli tomu
trestné oznámenie. P˘tali sa ma aj na
to vyznamenávanie nemeck˘ch voja-
kov prezidentom Tisom 30. októbra
1944. Tak som im odcitoval z knihy Jo-
zefa Vrbu MuÏ, ktor˘ sa vzoprel Hitle-
rovi, Ïe: „T˘mi pár plie‰kami prezident
Tiso zachránil od zbombardovania tri
mestá: Zvolen, Banskú Bystricu a Brez-
no, vyslobodil 300 ºudí od zastrelenia
a zabránil odtransportovaniu 15 000
povstalcov.“ Knihu vydala na‰a orga-

nizácia v roku 1998 a svedectvo Jozefa
Vrbu  sa dá nájsÈ aj ako video na inter-
nete. Vnuk jedného z t˘ch tristo za-
chránen˘ch partizánov Ïije a osobne
mi povedal, ako to bolo, ão star˘ otec
rozprával. Viedli ich na smrÈ a zrazu
pri‰la spojka na motorke s in˘mi po-
kynmi... Poprava sa nekonala. PreÏil
a zaloÏil si rodinu. To som tieÏ povedal
pánom NAKA...

Takéto sú pohnuté na‰e dejiny
a preto je potrebné ostaÈ vÏdy vern˘
Bohu, Cirkvi i ná‰mu slovenskému ná-
rodu, aby sme sa nemuseli hanbiÈ pred
sam˘mi sebou, pred na‰imi blízkymi
i pred V‰emohúcim, ktorému raz urãi-
te budeme skladaÈ úãty.

ThDr. Ján Ko‰iar
odznelo 19. apríla v Banskej Bystrici
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Pietnou spomienkou si Politickí väzni ZPKO uctili
67. v˘roãie Barbarskej noci. Uskutoãnila sa 19. apríla
v Banskej Bystrici a jej organizátorom uÏ po druh˘krát
bola Regionálna organizácia PV ZPKO v Banskej Bystri-
ci. Jej predsedníãka Helena Halková vynaloÏila veºké
úsilie, aby sa podujatie mohlo uskutoãniÈ. Kore‰pon-
denciu medzi Àou a biskupsk˘m úradom v Banskej By-
strici uverejÀujeme na str. 16. 

Napriek nepríjemnému poãasiu sa na pietnej spomien-
ke zúãastnili na‰i ãlenovia z celej republiky. K pamätnej ta-
buli na budove biskupského úradu poloÏil veniec aj predse-
da KPVS Peter Sandtner. Spomienková slávnosÈ sa zaãala
sv. om‰ou v Kostole sv. AlÏbety, ktorú celebroval spolu s Já-
nom Ko‰iarom P. Pavol Noga CM. Na organe hral Juraj Vrá-
bel, ãlen redakãnej rady Svedectva. Svojím spevom prispeli
krojované ãlenky Ïenskej speváckej skupiny z Heºpy. 

Úãastníci spomienky sa odtiaº presunuli na námestie
k spomienkovej tabuli, kde odzneli ver‰e v podaní Martina
Hagaru, zaspievali Ïeny z Heºpy a k prítomn˘m prehovorili
Ján Liteck˘ ·veda a Ján Ko‰iar. Kladením vencov sa pietna
spomienka zav⁄‰ila, no skonãila sa aÏ obedom v re‰taurácii
Magnolii. (ez)

V Banskej Bystrici o rehoľníkoch

Z Biskupského úradu prejavil záujem o pietny akt len 
vrátnik... Foto Eva Zelenayová

Prv˘ zºava Martin Hagara recituje ver‰e od Mariána
Îiara pri Pamätníku obetí. Foto Eva Zelenayová

Îenská spevácka skupina z Heºpy. Foto Eva Zelenayová



MICHALOVCE – (Miroslav Ple-
ceník) V˘roãná ãlenská schôdza sa
uskutoãnila 30. marca, v termíne ako
obvykle, v kancelárii domu pani Margi-
ty Pleceníkovej. Zúãastnilo sa 20 z cel-
kového poãtu 28 ãlenov. ·tyria sa pre
chorobu ospravedlnili. Schôdzu otvorila
hospodárka organizácie pani Margita
Pleceníková, ktorá tieÏ oboznámila
ãlenskú základÀu so správou za minul˘
rok. Na ìal‰ie dvojroãné obdobie boli
zvolení: Ing. Miroslav Pleceník (predse-
da), ·tefan Tomko (podpredseda),
Margita Pleceníková (hospodárka) a Ja-
na Stanãíková (predsedníãka KaRK).
âlenmi v˘boru sa stali Jolana Bukáãová
a Eva Karnayová. âlenkami KaRK Oºga
Butalová a Anna Tkáãová. Úãastníci
schôdze schválili kandidátov na funkcie
vo vedení PV ZPKO i v RO PV ZPKO.
TaktieÏ delegátov 13. snemu PV ZPKO.
Zaoberali sa plánom ãinnosti na rok
2017, v ktorom dominuje starostlivosÈ
o chor˘ch a prestárlych ãlenov. Naplá-
novaná je aj úãasÈ na spomienkov˘ch
slávnostiach organizovan˘ch ústredím
i krajskou organizáciou. Pani Anna Tká-
ãová sa kaÏdoroãne zúãastÀuje pietne-
ho aktu v obci Sliepkovce, kde je po-
chovan˘ pán Klanica, ktorého v Malej
vojne zastrelil maìarskí vojaci. 

MARTIN – (Radomil Îingor)
Schôdza sa konala 30. januára. Otvoril
ju a viedol predseda organizácie Rado-
mil Îingor. Vlani organizácia uskutoã-
nila pietne spomienky pri pamätn˘ch

tabuliach v obci Bystriãka (Viliam Îin-
gor, Ivan Nosák, Ladislav Bibza),
v Martine a Raãkovej a Kantorskej doli-
ne. Úãastníci schôdze schválili vyrade-
nie z ãlenstva troch osôb, ktoré o to
poÏiadali. V diskusii sa zaoberali infor-
máciami predsedu z úãastí na zasad-
nutiach V˘konnej rady PV ZPKO
a zaoberali sa tieÏ nastávajúcim sne-
mom organizácie.

âADCA – (Veronika Gregorová)
âlenovia schválili správu za minul˘ rok,
nové vedenie organizácie: Veroniku
Gregorovú (predsedníãka) a ãlenov v˘-
boru: Veroniku Polkovú, Vieru âanec-
kú a Kvetoslava Gregora. Schválili aj
delegátov na snem i navrhnut˘ch
funkcionárov do vedenia PV ZPKO.
V diskusii zazneli poÏiadavky na aktív-
nej‰í prístup vedenia v otázkach posky-
tovania pomoci ãlenom PV ZPKO a ich
deÈom, vrátane ich od‰kodnenia. 

ÎIAR NAD HRONOM –
(Margita Zimanová) V˘roãná ãlenská
schôdza sa uskutoãnila 10. apríla v b˘-
valom Dome kultúry. Predsedníãka
blahoÏelala jubilantom Ing. Júliusovi
Homolovi (87) a ·tefanovi Skladanovi
(95). Pán Skladan naspamäÈ prednie-
sol báseÀ od Andreja Îarnova. Po sláv-
nostnom zaãiatku nasledovala pracov-
ná ãasÈ. V diskusii sa úãastníci schôdze
venovali aktuálnym otázkam. Rafael
Rafaj upozornil, Ïe komunisti oÏivujú
svoju moc. Július Homola pripomenul,

Ïe celej Európe sa hovorí, Ïe sme fa‰is-
ti, ão nie je pravda. Musíme sa brániÈ
slu‰n˘m spôsobom. Fa‰isti podºa neho
boli iba v Taliansku. TieÏ kon‰tatoval,
Ïe Rusko sa obrátilo ku kresÈanstvu
a Západ sa od neho odluãuje. Pán ·us-
tek namietal, Ïe poslanci sa nesprávajú
slu‰ne, Ïe sa politika odvrátila od ob-
ãanov. Predsedníãka RO PV ZPKO
v Banskej Bystrici Helena Halková in-
formovala úãastníkov schôdze o pro-
blémoch, ktoré ju sprevádzajú pri
organizovaní pietnej spomienky na
Barbarskú noc zo strany biskupského
úradu. Poìakovala sa predsedníãke
Margite Zimanovej za jej nezi‰tnú prá-
cu pre politick˘ch väzÀov.

DOLN¯ KUBÍN – (Helena Zá-
horová) Schôdze 20. marca sa zúãast-
nilo 17 ãlenov. Do organizácie pribudli
piati noví  ãlenovia, rodinní príslu‰níci
politick˘ch väzÀov. Schôdza mala
‰tandardn˘ priebeh. Na 13. snem boli
schválení delegáti: Helena Záhorová,
Kamil Bednár a Jozef BrodÀansk˘. 

PRIEVIDZA (Vlasta Hagarová)
Schôdza poboãky PV ZPKO sa konala
16. marca a pokraãovala podºa pro-
gramu. Úãastníci schválili v˘roãnú
správu, delegátov snemu a odporuãili
na udelenie ãestného diplomu pána
Jána Parcera. V prijatom uznesení vy-
jadrili nespokojnosÈ s v˘‰kou dotácii,
ktorá nestaãí ani na základné ãinnosti.
V uznesení odporúãajú, aby bola
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Poznatky z výročných 
členských schôdzí

Schôdza v Pezinku. Foto archív Schôdza v Dolnom Kubíne. Foto archív



vytvorená skupina, ktorej ãlenovia pre-
Ïili obdobie rokov 1939-1945, aby po-
dala svedectvo o t˘chto rokoch. Vedie
ich skúsenosÈ, Ïe súãasní historici roz-
deºujú spoloãnosÈ. Uznesením odporú-
ãajú zjednotenie PV ZPKO a KPVS
vzhºadom na to, Ïe sa prirodzene zni-
Ïuje poãet politick˘ch väzÀov. Túto
poÏiadavku majú za úlohu delegáti
snemu predloÏiÈ na jeho rokovanie.
Tieto body uznesenia zazneli v diskusii.
Predseda poboãky Martin Hagara vy-
jadril v˘hrady k televíznej relácii Veãera
s Havranom, v ktorej mladí historici
neboli vôbec pripravení. „Ich informá-
cie boli skôr zavádzajúce neÏ vysvetºu-
júce a objasÀujúce“, povedal.

ILAVA – (Hedviga Slivková)
Úãastníci v˘roãnej ãlenskej schôdze,
ktorá sa uskutoãnila 20. marca si zvoli-
li nové vedenie poboãky  PV ZPKO.
âlenmi v˘boru sa stali Ing. Stanislav
Porubãan (predseda), Hedviga Slivko-
vá, Franti‰ka Jancová, ªudmila Meli‰o-
vá a Milan Ka‰iar. Zvolili tieÏ delegátov
snemu i navrhnut˘ch funkcionárov do
vedenia PV ZPKO. Na udelenie vyzna-
menania odporúãali pána Jozefa Nem-
lahu.Uznesením sa zaviazali zabezpeãiÈ
dôstojné pietne spomienky na politic-
k˘ch väzÀov pri pamätn˘ch tabuliach
v Zliechove a Ilave. ZároveÀ sa zaviaza-
li udrÏiavaÈ pri nich poriadok a staraÈ
sa o ich v˘zdobu. âlenskú základÀu
tvorí 23 ãlenov, z toho 9 je imobiln˘ch
a z pôvodne rehabilitovan˘ch Ïije e‰te
6 ãlenov, no aktívny je uÏ iba jeden. 

TRENâÍN – (Helena Ho‰táková)
V˘roãná schôdza trenãianskej poboãky
PV ZPKO sa konala 8. marca. Predsed-
níãka organizácie Helena Ho‰táková
v správe kon‰tatovala, Ïe RO PV ZPKO
so 71 ãlenmi dostala na ãinnosÈ 390
eur. Nedostatok finanãn˘ch prostried-
kov limituje aj ãinnosÈ organizácie, kto-
rá si v tomto roku pripomenula sté v˘-
roãie narodenia ãlena organizácie
a básnika Jozefa ·andorfiho. âlenovia
organizácie sa zúãastnili na promócii
jeho kniÏky básni Spomienky – TúÏby
– Nádeje, ktorá sa uskutoãnila v spolu-
práci s Mestsk˘m úradom v Púchove.
Organizácia pravidelne organizuje
pietne spomienky na pamiatku troch
popraven˘ch gymnazistov z Trenãína,
ktorá je zvyãajne súãasÈou v˘roãnej
ãlenskej schôdze. ëal‰ími sú pietne ak-
ty v Zliechove, Leopoldove, Ilave
a v Bratislave. V diskusii zaznel názor,
Ïe ak by organizácia nedostala dary,
nemohla by uskutoãÀovaÈ v‰etky piet-
ne spomienky ani náv‰tevy chor˘ch
a imobiln˘ch ãlenov. 

TRNAVA – (Beáta ëureková, Ja-
na Masafiová) âlenská schôdza PV
ZPKO  regiónu Trnava sa konala 29.
marca. Viedla ju predsedníãka organi-
zácie Beáta Kubi‰ová. Privítala hostí
Ing. Jána Liteckého ·vedu (predseda
PV ZPKO), ThDr. Jána Ko‰iara (duchov-
n˘ PV ZPKO) a zástupcu ÚPN PhDr.
Petra Ja‰eka. Po úvodn˘ch slovách
hostí program pokraãoval pracovnou
ãasÈou. K pamätn˘m tabuliam venova-

n˘m politick˘m väzÀom vlani pribudla
v Popudinsk˘ch Moãidºanoch. Zásluhu
na jej odhalení má predsedníãka po-
boãky Skalica – Senica pani Bernardína
Spru‰anská. 

BRATISLAVA – OKOLIE –
(Ivana Mravcová) Z dôvodu úmrtia
ãlena v˘boru pána M. âecha do‰lo
k zmene funkcionárov  vo v˘bore. No-
vé vedenie pozostáva: Anton Malack˘
(predseda), Emília Malacká (hospodár-
ka), J. Hurban, Ing. I. Mravcová, J. Her-
man a I. Nayová. Kontrolná komisia:
Dr. Ing. J. Kovaãovsk˘ a K. Pribi‰.
âinnosÈ poboãky bola ãiastoãne utl-
mená zru‰ením kancelárie pred pol
druha rokom. Pridelenie novej kance-
lárie oãakávajú v Pezinku poãas apríla.
Dominantnou ãinnosÈou poboãky bola
úãasÈ na pietnych spomienkach a na
seminári Politickí väzni 20. storoãia II.
Prítomní privítali informáciu pána
Malackého o obnovení bezplatného
cestovania Mestskou hromadnou do-
pravou v Bratislave od novembra mi-
nulého roku. Bezplatné cestovanie sa
t˘ka manÏeliek a detí politick˘ch väz-
Àov, nie v‰ak vnukov. Na schôdzi
schválili sedem delegátov snemu
a potvrdili doteraj‰ie vedenie PV ZPKO.
Pán Kovaãovsk˘ v diskusii poukázal na
skutoãnosÈ, Ïe niektorí prihlásení
ãlenovia prestali byÈ aktívni po zru‰ení
benefitov pri cestovaní mestskou
hromadnou dopravou v Bratislave.
Navrhol, aby sa na sneme rie‰ila otáz-
ka t˘chto m⁄tvych du‰í. 
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Na schôdzi v Trnave. Foto archív



Verše z Jáchymova
V marci sme si pripomenuli sté v˘roãie narodenia ná‰ho

ãlena, básnika Jozefa ·andorfiho, ktor˘ Ïil a venoval sa kul-
túre v Púchove. Prvé ver‰e básne Balada o pano‰och Matú‰a
âáka sa zrodila koncom decembra 1952 v jáchymovskom
lágri Marianska. Baladu autor venoval pamiatke tragickej
smrti ‰tudenta Trenãianskeho gymnázia Du‰ana ·ínskeho.
V roku 2003 vydal knihu básní pod názvom Spomienky –
TúÏby – Nádeje. Zúãastnili sme sa na jej promócii. No t˘ÏdeÀ
pred jej uvedením pán ·andorfi náhle zomrel. Na slávnost-
nom akte ho zastúpila jeho manÏelka ªudmila. 

Helena Ho‰táková 

Svedectvo 
pána Skladana

Na v˘roãnej ãlenskej schôdzi poboãky PV ZPKO v Îiari
nad Hronom, ktorá sa konala 10. apríla, bol prítomn˘ aj ná‰
ãlen ·tefan Skladan. KeìÏe 12. apríla dov⁄‰il 95 rokov, v‰et-
ci prítomní sme mu k Ïivotnému jubileu popriali veºa zdra-
via, ‰Èastia a e‰te veºa rokov Ïivota. 

·tefan Skladan bol zakladateºom na‰ej okresnej poboã-
ky v Îiari nad Hronom. Aj vo vysokom veku má dobrú
pamäÈ a pri odhaºovaní pamätn˘ch tabúº aj pri ìal‰ích príle-
Ïitostiach si vÏdy vie vybraÈ vhodnú báseÀ, ktorú naspamäÈ
recituje. Poskytol nám veºmi dôleÏité vyhlásenie, ktoré napí-
sal vlastnoruãne 24. apríla 2017. Uviedol v Àom, Ïe bol jed-
n˘m z úãastníkov transportu zajat˘ch vojakov Sloven-
skej armády, ktorí v poãte okolo 900 muÏov na

základe intervencie prezidenta Slovenskej republiky
dr. Jozefa Tisu u Adolfa Hitlera, boli koncom decem-
bra 1944 transportovaní domov na Slovensko. 

Sme vìaãní pánovi Skladanovi, Ïe napísal toto vzácne
vyhlásenie, lebo o tejto skúsenosti by sme sa inak nedozve-
deli. Margita Zimanová

predsedníãka poboãky PV ZPKO
v Îiari nad Hronom

ZAZNAMENALI SME
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Jozef Šandorfi 

Balada o panošoch 
Matúša Čáka

(Úryvok)
Hoc cesta – necesta vysilí na‰e telá,
Nevzdáme sa pravdy za poklady sveta,
Nezradíme svoj rod, neskloníme ãelá!

To zákon na‰ich s⁄dc od vekov sväten˘, 
To zákon krvi v nás od otcov zdeden˘.
To láska jediná, ão ºúbi i raní,
Jediné vyznanie v Ïití i v umieraní!

Doslov
Padli masky lÏivé, s nimi trón tyrana,
Ty spása vzkriesenia, buì v ranách vítaná!
Plesajte pano‰i pod Trenãianskym hradom,
Zobjímajte s láskou rodn˘ch rad za radom.
OdplácaÈ krivdy zlom, nech kaÏd˘ sa zdráha,
SvornosÈou Ïehnaj nás, domovina drahá!

Predseda Regionálnej organizácie PV ZPKO Brati-
slava-okolie Anton Malack˘ sa 12. apríla zúãastnil dis-
kusie, ktorá sa konala v ‰túdiu lokálnej televízie Pezi-
nok. ëalej sa diskusie zúãastnili predseda  PTP Stani-
slav Demoviã a predseda KPVS Peter Sandtner. 

Vo svojich príspevkoch informovali divákov pezinskej
televízie o vzniku organizácií, ich ãinnosti a v˘sledkoch, kto-
ré dosiahli po revolúcii v roku 1989 pre politick˘ch väzÀov.
Hovorili najmä o prijatí zákona o rehabilitácii, o zákone
o od‰kodnení politick˘ch väzÀov, o prídavkoch k dôchod-
kom politick˘m väzÀom.  

A. Malack˘ hovoril aj o schválení zákona o treÈom od-
boji v Národnej rade SR. Poukázal tieÏ na to, Ïe Magistrát
mesta Bratislavy schválil pre politick˘ch väzÀov a ich rodin-
n˘ch príslu‰níkov bezplatné cestovanie Mestskou hromad-
nou dopravou v Bratislave. Na záver kon‰tatovali, Ïe je
dobré, aby sa aj v regionálnych televíziách diváci dozvedeli

o urputnom boji, ktor˘ viedli politickí väzni v dobe komu-
nistickej totality, aby sa o jej zverstvách dozvedeli najmä
mladí ºudia, ktorí o tejto dobe vedia tak málo. (mm)

Lokálna televízia poskytla priestor politickým väzňom

Urobila viac, než RTVS

Pohºad do ‰túdia v Pezinku. Foto archív



Knihu biskupa a historika Viliama Judáka
BoÏí priatelia s podtitulom Slovenské marty-
rológium som v anketách Literárneho t˘Ïden-
níka a Nového slova prednedávnom zaradil
medzi najv˘znamnej‰ie knihy uplynulého ro-
ka, ktoré vy‰li v SR. Na na‰e pomery je veºmi
rozsiahla, má aÏ 634 strán a aj cenovo, Ïiaº,

nie je veºmi dostupná. Ale aj napriek tomu by nemala ch˘-
baÈ v Ïiadnej slovenskej rodine. Dokonca nielen katolíckej ãi
kresÈanskej, ale aj in˘ch vierovyznaní, ãi u bezvercov. Lebo
veºmi zásadn˘m spôsobom prehodnocuje, cez vy‰e päÈde-
siat viac ãi menej známych literárne portrétovan˘ch osob-
ností, obraz slovensk˘ch dejín. V oblúku dvanástich storoãí
bez preháÀania dostávajú  priam biblickú podobu. Myslím
si, Ïe publikáciou po dlh‰om období aj trnavské vydavateº-
stvo Spolku svätého Vojtecha, opätovne veºmi závaÏne a re-
prezentatívne naplnilo svoju urãujúcu úlohu v slovenskej
spoloãnosti. A nepriamo presiahlo aj do stredoeurópskeho
a minimálne aj celoeurópskeho kontextu, hoci kniha vy‰la
zatiaº iba v slovenãine. PretoÏe predt˘m vydané dôleÏité
tituly nemali presah mimo univerzalizmus Katolíckej cirkvi
a aÏ na ojedinelé v˘nimky, nedot˘kali  sa bytostne sloven-
sk˘ch problémov a reálií. 

Plní pápežovu výzvu
Viliam Judák veºmi prístupn˘m i ºahk˘m, ale faktografic-

ky nas˘ten˘m esejistick˘m jazykom priÈahuje kaÏdého ãita-
teºa. Nadväzuje nielen na rovnomenn˘ titul Priatelia BoÏí
(slovenské martyrológium z roku 1995, vydan˘ pravdaÏe
v oveºa zredukovanej‰ej  podobe), ale aj na viaceré tituly ako
Arcibiskup svätého Ïivota (1992), Hviezdy slovenského neba
(1993), Nitrianske biskupstvo v dejinách (1999), Îivé dediã-
stvo, Úvahy k cyrilo-metodskému jubileu (2012), KríÏová
cesta národn˘ch svätcov (2013), no i ìal‰ie, nerátajúc uÏ aj
veºmi rozsiahlu literatúru, ktorá k téme domácej martyroló-
gie vy‰la najmä po roku 1989, a nielen na Slovensku. Teolo-
gick˘m, historick˘m i biografick˘m v˘chodiskom, ako centra
ná‰ho kresÈanstva, je pre autora pochopiteºne Nitrianske
biskupstvo. Spravuje ho od úmrtia svojho predchodcu, ale
i súputníka, skvelého a heroického kardinála Korca, ktorému
venuje závereãn˘, rozsiahly a obdivn˘ portrét. Ako svojmu
uãiteºovi i skutoãnej intelektuálnej a duchovnej skale sveto-
vého v˘znamu, ktor˘ by mal skonãiÈ na oltári blahoslave-
n˘ch. Tak, ako mnohí ìal‰í kandidáti nielen pôvodom z Nit-
rianska, Slovenska, ale aj slovenského zahraniãia. Judák po-
zná tisícky ìal‰ích známych a menej známych hrdinov, ktorí
nielen v najnov‰om období komunistického a ateistického
útlaku trpeli a bránili svoju vieru a zaslúÏili by si minimálne
zdokumentovanie aj v ‰ir‰om kontexte strednej a v˘chodnej
Európy, ako k tomu vyz˘val uÏ zaãiatkom deväÈdesiatych
rokov, dnes uÏ svät˘ pápeÏ Ján Pavol II. Judák svoju úlohu
naplnil, hoci ìal‰í v˘skum, literárna a biografická práca bude
aj s jeho prispením zaiste ìalej pokraãovaÈ a azda sa doãká-
me i ìal‰ích a nielen portrétovan˘ch kandidátov na

blahoreãenie a svätcov z ná‰ho prostredia tak, ako sa to
odohráva práve v tomto roku s donom Titusom Zemanom. 

Siaha po svätcoch
Osnovou Judákovi sú zrejme portréty na‰ich i svetovo

v˘znamn˘ch svätcov sv. Cyrila a Metoda, ale aj sv. Gorazda,
syna tatranskej zeme, no i menej známeho pustovníka sv.
Ivana-Jána z „pribinovskej Nitravy“, ãi klerika Imricha. Pokra-
ãuje ìal‰ími spät˘mi so Zoborom a Nitrou Svoradom-Andre-
jom a BeÀadikom, Bystríkom, Maurom, Mojsejom Uhrínom,
ktor˘ aj keì je uloÏen˘ v Peãorskej lavre, podºa mena je
pôvodom z Uhorska. Rovnako ako králi a svätci ·tefan a La-
dislav, pre ktor˘ch bola neodmysliteºná nitrianska sídelná
etapa. Neobchádza ani AlÏbetu Bratislavskú-Durínsku, sväti-
cu z 13. storoãia, ale aj v roku 2014 blahoreãenú Miriam Te-
réziu Demjanoviãovú, rehoºnú sestru v USA. Po rodiãoch
pôvodom z v˘chodného Slovenska. Rovnako i Sáru Salkahá-
ziovú blahoreãenú v Budape‰ti v roku 2007. Okrem zrejme
uÏ najznámej‰ej „hviezdy na slovenskom nebi“ bl. Zdenky
Cecílie Schelingovej z Oravy, pre mnoh˘ch budú pravdepo-
dobne prekvapením portréty Agnesy Otílie Schalthausenovej
zo 17. storoãia, uloÏenej v bratislavskom klá‰tore ur‰ulínok,
ale aj Anny Kolesárovej, zastrelenej v roku 1944 vo Vysokej
nad Uhom, násilníckym sovietskym vojakom. ëalej Márie
Tencerovej z Novej Bane, pomáhajúcej prenasledovan˘m
kÀazom, ktorá zomrela v roku 1960 v pankráckej väznici
a in˘ch.

Judák neobchádza svät˘ch ko‰ick˘ch muãeníkov, priná-
‰a aj v˘povede o ìal‰ích, zo stra‰n˘ch dobov˘ch náboÏen-
sk˘ch zápasov. Judákov historick˘ záber je teda monumen-
tálny. VypæÀa nielen takzvane nám prisudzovan˘ „vyprázd-
nen˘ stredovek a novovek“. Priam neuveriteºne zapæÀa
priestor i postavami z dvadsiateho storoãia, na ktoré môÏe-
me byÈ tieÏ hrdí a oprávnene ãakajú na oslávenie. UÏ dnes
svojou ºudskosÈou, mravnosÈou a vierou figurujú nielen
v dejinách kresÈanstva, ale mali by byÈ v‰eobecne poÏadova-
n˘m penzom poznania. Viliam Jablonick˘
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Bl. Zdenka 
Cecília 

Schelingová



Pokraãovanie z 1. strany
Ako turista som sa zúãastnil na

verejnej audiencii u teraz uÏ svätého
pápeÏa Jána Pavla II. Keì mi  podal
ruku, povedal som mu: „Svät˘ Otec,
príìte na Slovensko!“ na ão on za-
reagoval: „Na Slovensko prídem!“
V „slovenskom sektore“ medzi asi
tridsiatimi Slovákmi, doplnen˘mi Ma-
ìarmi a Talianmi bol aj ·tefan Polák.
Po audiencii sme sa pri cigarete spria-
telili, vymenili sme si vizitky a po ná-
vrate na Slovensko som ho aj s deÈmi
nav‰tívil na fare v Borovciach, e‰te na
jeseÀ roku 1986. A potom v jedno
októbrové ráno asi o rok poãul som
z rádia tú smutnú správu. O t˘ÏdeÀ
mi zazvonil v kancelárii na minister-
stve financií, kde som vtedy pracoval,
telefón a v Àom: „Súdruh Tkáã, ste
obvinen˘ z vraÏdy ·tefana Poláka.
Prídete na Februárku sám, alebo má
prísÈ po vás policajné auto?“ I‰iel
som sám. Tam ma po prekonaní naj-
menej troch mreÏí zaviedli do tmavej
miestnosti a asi o ‰tvrÈhodinu pri‰li
vy‰etrovatelia – vlastne uÏ ani neviem
ãi jeden a ãi viacerí – a „vys˘pali“ na
stôl predo mÀa fotografie z audien-
cie v Ríme. No aj ìal‰ie fotky, na
ktor˘ch bol ·tefan Polák a zisÈovali,
koho na nich poznám. ZisÈovali, pre-
ão som bol na audiencii, ãi to majú
prezradiÈ ministrovi financií – na ão
som im odpovedal, Ïe nemusia, Ïe
mu to môÏem oznámiÈ aj sám.
Pouãili ma, Ïe nemám poãas vy‰etro-
vania cestovaÈ do zahraniãia a aÏ ne-
skôr som si uvedomil, Ïe z v˘sluchu
mi nedali podpísaÈ nijak˘ záznam.

âím ste sa stali podozriv˘m?  
To veru netu‰ím a dnes uÏ ani

neverím, Ïe som bol podozriv˘. Zrej-
me len hrali divadlo, lebo uÏ vtedy
som bol presvedãen˘, Ïe o vrahovi ãi
vrahoch dobre vedeli.

Páchateº odcudzil z fary vi-
deorekordér, ale znaãnú sumu
peÀazí, ‰perky a zlaté náboÏen-
ské predmety nechal na mieste.
O ão mohlo ísÈ v prípade vraÏdy
tohto kÀaza? 

Na ·tefana Poláka mala zrejme
náv‰teva Ríma, kde sme sa potom

spoloãne stretli napríklad aj s bisku-
pom Hnilicom, veºk˘ vplyv. ·tefan
Polák stál v prvom rade, pápeÏ mu
poloÏil ruky na hlavu a krátko sa po-
modlil. Myslel som si vtedy a dodnes
si myslím, ale nemám na to nijaké
dôkazy, Ïe kÀaza Poláka by len tak
ºahko do Ríma nepustili, mohol tam
najskôr ísÈ s poslaním, ktoré potom
odmietal plniÈ. A to mohol byÈ aj
hlavn˘ dôvod zúrivosti tajn˘ch, ão
vyústilo do jeho brutálneho muãenia
a zabitia. 

âo si myslíte o vraÏdách kÀa-
zov v období socializmu? Bolo ich
viac. 

Cirkev bola t⁄Àom v oku reÏimu,
o tom som dobre vedel. Na‰u Gréc-
kokatolícku cirkev  dokonca zakázali
ãi zru‰ili a na‰ich kÀazov vyviezli do
ãeského pohraniãia, kde títo vzdelaní
muÏi fyzickou prácou Ïivili svoje rodi-
ny a na Slovensko sa do roku 1968
nesmeli ani len vrátiÈ. Môj otec, hoci
bol nestraník, musel ãoby predseda
jednotného roºníckeho druÏstva kaÏ-
dé dva roky absolvovaÈ kádrov˘ po-
hovor vrátane otázky, ãi sú s nábo-
Ïenskou otázkou on a jeho ‰tudujú-
ce deti „vyrovnaní“. Odpovedal, Ïe
on je „vyrovnan˘“ (veì aj to, Ïe bol
kurátorom po obnovení Gréckoka-
tolíckej cirkvi vlastne znamenalo „vy-
rovnanie“ aj keì v opaãnom zmysle,
ako chceli súdruhovia) a o postojoch
dospel˘ch detí nevie. PravdaÏe,

dobre vedel, Ïe ja som v Bratislave
chodil do „svätej partie“ pod vede-
ním tajne vysväteného kÀaza Janka
Majerãáka, priãom sme sa stretávali
aj v petrÏalskom byte biskupa Korca,
ktor˘ nám dokonca v roku 1969 po
náv‰teve v Ríme ukázal zlaté pápeÏ-
ské symboly, ktoré jeho prostredníc-
tvom daroval slovenskému národu
pápeÏ Pavol VI. KresÈanstvo a náro-
dovectvo vÏdy v na‰ej histórii stáli pri
sebe. Vtedy, ale ukazuje sa, Ïe aj
dnes, akoby najväã‰ím nebezpeãen-
stvom reÏimu boli práve kresÈania
a národovci. Akoby vládol reÏim
opierajúci sa o podobné ãi dokonca
rovnaké princípy, ako vtedy.

·tefan Polák bol aktívnym
kÀazom. Mal kontakty so Svätou
stolicou, ão neu‰lo pozornosti
·tB. Podºa doteraj‰ích zistení
v posledn˘ch rokoch pred smrÈou
mu ·tB znepríjemÀovala Ïivot.
Aj vás niektorí spájajú s ·tB. âo
by ste k tomu povedali? 

UÏ som povedal, aké boli moje
„prvé kontakty“ s ·tB. ëal‰ie „kon-
takty“ boli takpovediac pracovného
charakteru. Pracoval som ako riaditeº
odboru ‰tátneho rozpoãtu a uÏ ão-
skoro muÏi, ktorí ma vypoãúvali, pri‰-
li na ministerstvo na kontrolu dodr-
Ïiavania predpisov o utajovan˘ch
skutoãnostiach. A pravdepodobne
viedli záznamy o rozhovoroch, ktoré
so mnou viedli. Potvrdzujú to aj spisy
o mne vedené ·tB, ktoré som si
vyÏiadal od ÚPN. Obsahujú iba obal
a záznam z jedného, posledného
rozhovoru, ktor˘ sa udial na policaj-
nej stanici v PetrÏalke pri vydávaní vy-
cestovacej doloÏky do zahraniãia.
Ten záznam ãi správa je viac-menej
pravdiv˘, ponúkli ma kávou a vypyto-
vali sa na situáciu na ministerstve fi-
nancií. Rozhovor zrejme nahrávali, le-
bo niã nepísali – a ani mi niã nedali
podpísaÈ. Zaznamenali to, ão som
chcel ich prostredníctvom povedaÈ
t˘m hore: Ïe âesko-Slovensko zanik-
ne, ak budú âesi naìalej tvrdiÈ, Ïe
doplácajú na Slovensko. Bol to po-
sledn˘ záznam – ako som povedal je-
din˘ zachovan˘. Ostatné „poloÏky“,
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Je úlohou Slovanov niesť kríž

Ing. Marián Tkáã



ktoré ãasovo predchádzajú tomuto
dokumentu, boli vyskartované.
V texte zachovaného dokumentu,
ktor˘ mám, som oznaãovan˘ ako
„kandidát“, ktorému nebola udele-
ná Ïiadna odmena, Ïe nepoznám
Ïiaden KPB (dosiaº neviem, o ão ide),
Ïe som neabsolvoval Ïiaden v˘-
cvik alebo ‰kolenie, Ïe som
„nositeºom ‰tátneho tajom-
stva“ a Ïe som nebol dekon‰pi-
rovan˘. Niã viac. Navy‰e mám
dve negatívne lustraãné osved-
ãenia podpísané vo februári
1992 vtedaj‰ím ‰éfom vnútra
Jánom Lango‰om.

KÀazi zohrali veºmi dôle-
Ïitú úlohu v emancipaãnom
úsilí slovenského národa.
Napokon prv˘m predsedom
Matice slovenskej bol ban-
skobystrick˘ biskup ·tefan
Moyses. Bol to vzdelan˘,
scestovan˘ a rozhºaden˘
muÏ dobre prijíman˘ samot-
n˘m kráºom na viedenskom
dvore. Nebol jedin˘m slo-
vensk˘m intelektuálom, kto-
r˘ svoju osobnú kariéru obe-
toval vlasti. Ale tak, ako
pred slovensk˘m publikom
schovávame obete komu-
nizmu, tak schovávame aj
ostatn˘ch historicky zná-
mych slovensk˘ch veliká-
nov. Preão sú slovenskí vlas-
tenci neÏiaduci? 

UÏ som sa tejto otázky dot-
kol. V slovensk˘ch dejinách,
a to minimálne od „zásahu“
solúnskych bratov do nich a ich
úÏasn˘m vstupom v podobe
Proglasu, ktor˘ nemá in˘ národ,
je kresÈanstvo a národovectvo neroz-
dielne prepletené. Do istého ãasu –
a to aÏ do potupnej smrti prvého slo-
venského prezidenta Tisu – nemal
tento národ „vìaka“ mariánsky sa
tváriacemu Uhorsku ani kto in˘, ako
kÀazi viesÈ. A správni slovenskí vlas-
tenci boli naopak hlboko veriacimi
muÏmi, napríklad  Moyses, Hurban
ale aj ·túr. A mimochodom v‰elião
naznaãuje, Ïe prichádza, ba uÏ je tu
ãas, ktor˘ ná‰ slovensk˘ a slovansk˘
prorok ªudovít ·túr predpovedal,
keì skazen˘ Západ odhodí do

prachu Kristov kríÏ, a potom bude
úlohou Slovanov ten kríÏ niesÈ ìalej.
Na BoÏiu slávu, na vlastnú záchranu
i ako maják pre svet. Tie ãasy sú tu.
A tu je aj odpoveì, preão priam ne-
smieme byÈ vlastenci a nesmieme
maÈ velikánov a byÈ na nich hrdí.

Matica v ostatnom ãase vyrá-
ba krátke filmy o slovensk˘ch de-
jateºoch. Dajú sa v‰ak nájsÈ len
na internete. Preão ich neponúk-
nete verejnoprávnej televízii? 

To s tou otázkou nemôÏete mys-
lieÈ váÏne! Keby verejnoprávne dvoj-
médium také „nieão“ chcelo, nemu-
seli by videá vznikaÈ u nás doslova na
kolene. Od môjho príchodu do funk-
cie predsedu Matice som sa usiloval
dohodnúÈ na spolupráci s STV a roz-
hlasom, teraz z RTVS. Vypracoval
som aj príslu‰n˘ dokument. Ani len

odpoveì naÀ nepri‰la. Mika a pred
ním Zemková mali evidentne iné
zámery s verejnoprávnymi médiami
ako zákon i my, koncesionári. Verím,
Ïe nov˘ ‰éf urobí z „dvojbodky“ na-
ozaj médium, ktoré bude slúÏiÈ
najmä väã‰ine slovenskej verejnosti.

Väã‰inou sú predsa Slováci
a kresÈania a nie iba vplyvní
predstavitelia men‰ín v‰etkého
druhu. 

Nedávno Matica urobila
krátky film o v˘zname 14.
marca pre Slovenské národ-
né povstanie. Vyvolal v istej
ãasti spoloãnosti negatívnu
odozvu a Matica ho stiahla
zo svojej stránky. TakÏe Ma-
tica sa zºakla? 

NuÏ ako keby sme po pre-
konaní vedúcej úlohy komunis-
tickej strany dostali do vienka
inú vedúcu silu. Veì kam za-
radiÈ a ako nazvaÈ vyhlásenie
istého veºvyslanectva cudzieho
‰tátu (!), kritizujúce dokonca ve-
deckú konferenciu o muÏovi,
ktor˘ bol kÀazom a preziden-
tom ‰tátu zároveÀ? Staráme sa
my do toho, ão robí ich ‰tát?
Práve som sa vrátil z âíny, ktorú
niektorí na‰i liberáli povaÏujú za
netolerantn˘ a nedemokratick˘
‰tát. V tej âíne sa v‰ak nekonajú
iba konferencie, ale majú do-
konca aj múzeum venované
osobnosti, ktorá je pre ãínskych
komunistov neprijateºná. Ide
o âankaj‰ka, ktor˘ pred komu-
nistami z âíny zutekal na Taj-
van! A nijaké veºvyslanectvo ne-
namieta, nepoãul som o tom.
PravdaÏe, v âíne sa rodia deti,

âíÀanov je uÏ 1,4 miliardy. My v‰ak
nikdy nevynikneme silou, ale kultú-
rou a duchom. Aj preto je tu na‰a
Matica. A reakcie na Àu? Veì vidíte,
kto v‰etko a ak˘mi zbraÀami na Àu
útoãí. Keby nebola vlastenecká a zá-
roveÀ tradicionalistická, myslíte si, Ïe
by ju kritizovali? Nie, zapadla by do
kontextu. Niektorí sa moÏno zºakli, ja
v‰ak nie. Matica musí plniÈ svoju
historickú rolu: zjednocovaÈ národ,
posilÀovaÈ vlastenectvo, otváraÈ té-
my. A robiÈ tak bude!

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR

11

Na náv‰teve u kardinála Korca s manÏelkou. 
Foto archív



„Byl  pozdní ve-
ãer  první máj,  byl
lásky ãas“.... Do pa-
mäte mnoh˘ch âe-
chov i Slovákov sa  hl-
boko vryli kúzelné
ver‰e romantického

básnika Karla Hynka Máchu. Ale  máj
1945  bol v‰etk˘m in˘m, len nie me-
siacom lásky. Triumf slávili pomsta
a krvavé násilie. 

Podpísaním bezpodmieneã-
nej kapitulácie  krátko pred pol-
nocou  8. mája  1945  sa skonãi-
lo jedno dejstvo vojnovej  tragé-
die. ZároveÀ sa zaãínalo ìal‰ie,
tentoraz tragédie povojnovej. Jej
priebeh a rozsah   sa len málo-
kedy pripomína, celkovú bilan-
ciu ani nepoznáme. Jedno je
v‰ak isté, Ïe zároveÀ so vznikom
ºudovodemokratického âesko-
slovenska v máji 1945 prebiehal
krvav˘ kúpeº, ak˘ v strednej
Európe  nemal  obdobu od ãias
tureck˘ch nájazdov a TridsaÈroã-
nej vojny.    

Jeho hlavnou obeÈou boli
najprv Nemci. O ich  vyhnaní
z vlasti, ãomu sa  eufemisticky
hovorilo odsun, bolo rozhodnu-
té dávno pred koncom vojny
lond˘nskou exilovou vládou,
ktorá si svoj plán oãistenia ‰tátu
od nepohodln˘ch men‰ín vyt˘ãi-
la ako jeden zo svojich hlavn˘ch
cieºov. Ako prví mali prísÈ na rad
Nemci, potom aj Maìari a ãosi
podobné, zatiaº len potichuãky
sa plánovalo aj so Slovákmi. Na sklon-
ku vojny, ako predohra obludného
zámeru,  uÏ tisíce Slovákov napchat˘ch
v dobytãích vagónoch  smerovali  do
pracovn˘ch táborov v Sovietskom
zväze. 

Svoboda povojnovým 
zločincom

Bez toho, aby sa  presne urãil
právny rámec a spôsob odsunu  Nem-
cov, vyhlásenia vládnych predstaviteºov

a Bene‰a o vylikvidovaní Nemcov len
povzbudili spodinu ºudskej spoloãnosti
a tá sa tejto úlohy ujala. „Smrt Nem-
cúm“ - sa stalo  hlavn˘m heslom má-
jov˘ch dní.  Rôzne samozvané mocen-
ské orgány pod znaãkou revoluãného
národného v˘boru a revoluãn˘ch gárd
rozpútali proti nemeck˘m obyvateºom
ãeského pohraniãia a Prahy nesl˘chan˘
teror. Pomáhali im  oddiely âeskoslo-
venskej armády, ktorej velil generál

Ludvík Svoboda.  Je priamo zodpoved-
n˘ za tisícky obetí etnick˘ch ãistiek vy-
konávan˘ch armádnymi jednotkami.
Stojí za otázku, preão  povojnov˘ zloãi-
nec, ktor˘ roku 1948 a rovnako aj
v roku  1968  zohral pochybnú úlohu,
má dodnes  ulice  v mnoh˘ch sloven-
sk˘ch mestách a vo Svidníku aj sochu
v nadÏivotnej  veºkosti. Navy‰e v deÀ
vyhlásenia  slovenskej autonómie (6.
októbra)  ju poctia vencami  nevedomí
vládni predstavitelia.  

Masové protinemecké represálie
zaãali v Prahe, keì májové praÏské po-
vstanie dohasínalo. Ak sa zajatí ne-
meckí  vojaci dostali do rúk  luzy,
skonãili na kandelábri po poliatí horºa-
vinou a podpálení slúÏili ako doãasné
osvetlenie praÏsk˘ch ulíc. PraÏsk˘ch
Nemcov povyÈahovali z domov a na
uliciach ich strieºali, ve‰ali, ba i pálili
a bili  aÏ na smrÈ. Îeny  neobi‰li lep‰ie,
po bitke ich ostrihali, na ‰aty im nama-

ºovali veºké hákové kríÏe, vzali
obuv a bosé prinútili odpratávaÈ
barikády. Keì ich hnali do  pro-
vizórneho koncentraãného tá-
bora v kine Slavia, ozbrojená lu-
za z revoluãn˘ch gárd  im naria-
dila ísÈ kolenaãky po ceste
posiatej rozbit˘m sklom. Masa-
rykov futbalov˘ ‰tadión sa zme-
nil na najväã‰í praÏsk˘ koncent-
rák, kde bolo azda 30-tisíc
Nemcov vystaven˘ch  neºudské-
mu zaobchádzaniu.   

Zločinci doma
nečakali

V Brne zostavili transport
asi 25-tisíc Nemcov 29. mája
1945. Do Rakúska do‰la sotva
polovica. Priekopy  na ceste do
Pohofielíc boli plné m⁄tvol.  

Dnes sa oficiálne priznáva
asi 1700 obetí pochodu smrti.
V Lan‰kroune na námestí zasa-
dal 17. mája revoluãn˘ tribunál.
Podºa dekrétu prezidenta Bene-
‰a o mimoriadnych ºudov˘ch
súdoch mohol udeliÈ trest smrti

a vykonan˘ mal byÈ do dvoch hodín
od vynesenia rozsudku. Na vyslovenú
ÏiadosÈ odsúdeného mohli pridaÈ e‰te
hodinu, niã viac. Odvolanie nemalo
odkladn˘ úãinok.  Lan‰krounskí Nemci
museli tieÏ prísÈ pred verejn˘ tribunál
kolenaãky a pritom lízaÈ Hitlerov obraz
po‰pinen˘ gardistami a partizánmi,
ktorí sa  po odchode nemeckej armá-
dy v‰ade rojili. Súd vyná‰al len dva dru-
hy trestov – bitka od 10 do 100 rán
Ïeleznou tyãou alebo ‰ibenica. Kvôli
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Keď sa mesiac lásky 
zmenil na mesiac  pomsty

Pamätník nemeck˘ch zajatcov zastrelen˘ch vojakmi
âervenej armády v Devínskej Novej Vsi. Foto autor



komplikáciám s ve‰aním niekoºk˘ch
Nemcov utopili v cisterne. Odha-
dovan˘ poãet obetí „iba“ 40. Excesy
väã‰ieho rozsahu ako sedemsto po-
vraÏden˘ch v Postoloprtoch alebo dve
tisícky v Ústí nad Labem  zostali zazna-
menané, tisíce ìal‰ích prípadov vra-
Ïednej pomsty zavial ãas. Celkov˘
poãet obetí  „odsunu“ nie je nikde za-
dokumentovan˘. Nemci tvrdia, Ïe ich
bolo  200 tisíc, ãeskí historici  pripú‰-
Èajú 20-40 tisíc. Drvivá väã‰ina  z nich
boli nevinní ºudia. Organizátori a vyko-
návatelia protiãesk˘ch represálií za
Protektorátu iste doma neãakali, k˘m
im revoluãní gardisti zabúchajú na
dvere. 

Na Slovensku boli pomery predsa
len lep‰ie. Väã‰ina slovensk˘ch Nem-
cov bola e‰te  pred  príchodom frontu
evakuovaná do Sudet a Rakúska.
Mnohí sa po skonãení vojny vracali do-
mov. Aby im  pre‰la chuÈ na návrat
príslu‰níci âeskoslovenskej armády
v Pfierove na rozkaz poruãíka Karola
Pazúra postrieºali 265 slovensk˘ch
Nemcov  z Dob‰inej a Spi‰a. T˘ch, ão
predsa len  pri‰li do svojho rodiska, ãa-
kala  bitka,  koncentraãné tábory, kon-
fi‰kácia majetku  a vysídlenie.  

Mnohí sa  odchodu do novej vlasti
ani nedoÏili. Do petrÏalského koncent-
ráku zavítal smutne známy poruãík
Bedfiich Smetana (pôvodne Fridrich
Sahne), aby vykonával akt pomsty.
Masov˘ vrah, ktor˘ mal na svedomí
stovky nevinn˘ch Ïivotov, spokojne
doÏil Ïivot v Izraeli. V koncentraãnom
tábore v Novákoch  umrelo poãas roka
1945 asi 800 nemeck˘ch  obãanov
prevaÏne z Hornej Nitry. Na in˘ch
miestach Slovenska sa v krvav˘ch po-
vojnov˘ch mesiacoch udiali smutné
udalosti. 

V obci Divina, neìaleko Îiliny 11.
mája povraÏdili príslu‰níci partizánskej
skupiny Saveljeva 10 miestnych  obãa-
nov. Vojaci âervenej armády zastrelili
40 nemeck˘ch zajatcov  pri stanici
v Devínskej Novej Vsi, ktor˘ch viezli do
niektorého zo zajateck˘ch táborov
v Sovietskom zväze.  Nedávno tu obe-
tiam povojnovej zvôle postavili  mal˘
pomník, aby sa na ich smutn˘ osud
nezabudlo...

Ivan Mrva
autor je historik 
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Spomienka na zakladanie JRD

Stalo sa 
v Dechticiach

Je to pradávna múdrosÈ, Ïe sedliak sa drÏí svojich rolí, zdeden˘ch po
predkoch. Zem vÏdy bola Ïiviteºkou rodín, dedín a slovenskej domoviny.

Zakladatelia JRD, spravidla uãitelia na dedinách, chodili agitovaÈ u najlep-
‰ích gazdov. Pokiaº tí mali detí na stredn˘ch a vysok˘ch ‰kolách, ºahko ich
donútili podpísaÈ prihlá‰ku do JRD. Ostatn˘ch „lámali“ na viacero spôsobov.
Posledn˘m bolo „vyvezenie do âiech“ na Státni statky. 

Dechtick˘ gazda JoÏo bol za Slovenskej republiky v R˘chlej divízii na fronte
proti Sovietskemu zväzu. KeìÏe mal zdrav˘ „koreÀ“ a babku bylinárku, po ces-
te na frontovej ãiare ustaviãne zbieral bylinky a varil ãaje pre rotu. Na beÏné ra-
ny od ãrepín prikladal listy skorocelu a bol úspe‰n˘, lebo vÏdy nebol o‰etrovateº
naporúdzi. Takto sa dostal aÏ na predhorie Kaukazu k mestu Majkop. Odtiaº
zaãal ústup a prevoz cez Don pri meste Rostov. Poãas dlhého postupu po
Ukrajine zaÏil preveºa ºudskej biedy. Armáda varila aj pre obyvateºov, najmä pre
ubiedené deti. Na Slovensku sa tomu tá bieda podobala cigánskym kolóniám
za dedinami. 

JoÏo zdedil majetok po dedovi a otcovi, ktorí pracovali v USA, v pensyl-
vánskych uhoºn˘ch baniach. Po návrtae odkúpili polia od t˘ch, ão v Amerike
natrvalo „zazupovali“ dedinské pozemky. Gazdovali sami, sluhu nemali. Teda
neboli vykorisÈovatelia. No JoÏo mal v dedine slovo, v poºnohospodárstve i‰iel
príkladom. Prvú kosaãku a hrabaãku sena mal on. Dokonca z Prostejova dal
do‰ikovaÈ aj vyorávaã zemiakov.

Tak v dedine jeho si vzali na mu‰ku. Syna mal pri vojsku a dcéra chodila do
obecnej ‰koly. Nemali ho ãím vydieraÈ. Debata zaãala celkom jednoducho.

Vedúci verbovaãov: „Vy ste bojovali na v˘chodnom fronte proti Rusom!“
JoÏo: „Nie, nie! Ja som bojoval v Slovenskej armáde proti Sovietskemu

zväzu. A bolo to na povolávací rozkaz. Ja som ako Ty, ne‰iel do povstania dob-
rovoºne. To nebolo na povolávací rozkaz. I‰iel si robiÈ kariéru, aj keì Tvoj otec
mal tehelÀu.“ (Dobre tohto agitátora poznal z tretej dediny.)

Vedúci verbovaãov: „Tak teda, nevstúpi‰ do JRD? Tak chlapi, zaãnite na-
kladaÈ zboÏie z komory a hydinu!“ A ìalej pokraãoval: „Zoberieme aj nábytok,
periny a obsah ‰pajze! Zostanete tu naãisto holí, Ty kulak jeden!“

JoÏo: „Mám ãisté svedomie. Nikoho v dedine som neokradol ani neokla-
mal. Majetok zarobil dedo a otec v americk˘ch baniach. Dedine som dával
príklad. A ja som videl na Ukrajine ten vá‰ kolchoz, ktor˘ tu idete zakladaÈ. Len
berte, nakladajte, veì je to zlodejina! Na Ukrajine tieÏ väã‰ina nemala periny.
Tak, ako oni, aj ja, donesiem si z humna slamy, nasteliem do zadnej izby a bu-
dem spaÈ podºa sovietskeho vzoru. Ja som to videl na svoje oãi, ten ich blaho-
byt, ktor˘ mi tu sºubuje‰!“

Vedúci verbovaãov: „Ja Ëa dám zavrieÈ do Leopoldova!“
JoÏo: „Haha, há! AspoÀ budem maÈ strechu nad hlavou, väzenskú posteº

a stravu. Budem maÈ postarané o svoj blahobyt!“

O t˘ÏdeÀ JoÏa s celou rodinou i star˘m otcom vysÈahovali na
nákladniaku kamsi za Litomûfiice. Vrátili sa v roku 1968. Vedúci akcie sa
medzit˘m rozviedol s manÏelkou, vstúpil do ·tB a po roku si v mest-
skom parku prestrelil hlavu. Mál ‰tátny pohreb, ako odmenu za straníc-
ku prácu!

Anton Seme‰



3. mája 1945 spolu so sovietskou armádou
vtiahli na Slovensko aj osobitné jednotky NKVD,
ktoré robili oãisÈovacie akcie proti známym neko-
munistick˘m verejn˘m ãiniteºom aj na najniÏ‰ej
úrovni mal˘ch dedín. Nevinné osoby bez aké-
hokoºvek súdneho pokraãovania väznili, sústreìo-
vali v improvizovan˘ch táboroch, a potom veºkú
ãasÈ z nich násilne odvliekli do ZSSR. Od októbra
1944 do júna 1945 deportovali do ZSSR podºa
hrub˘ch odhadov 15 aÏ 20 tisíc slovensk˘ch ob-
ãanov. Podºa najnov‰ích údajov, opierajúcich sa
o ruské archívy i‰lo aÏ o vy‰e 70 tisíc obãanov
âesko-Slovenska.

4. mája 1919 pri návrate lietadlom z Talian-
ska zahynul francúzsky brigádny generál a sloven-
sk˘ ãlen vedúceho triumvirátu ãeského a slo-
venského odboja v zahraniãí Dr. Milan Rastislav
·tefánik. Jeho lietadlo pri pristávacom manévri na
letisku vo Vajnoroch havarovalo a zapríãinilo smrÈ
·tefánika i jeho troch talianskych sprievodcov.

5. mája 1945 SNR rozhodnutím ã.
1224/945-prez. vydala zatykaã na 68-roãného
spi‰ského biskupa Jána Vojta‰‰áka.

8. mája 1945 vláda SR v exile v rakúskom
Kremsmünsteri podpísala dokument, ktor˘m sa
bezv˘hradne podrobila veliteºovi 20. korpusu 3.
americkej armády generálovi Waltonovi H. Walke-
rovi. V ten deÀ sa skonãila vojna v Európe.

10. – 11. mája 1848 sa z iniciatívy ·tefana
M. Daxnera  zi‰la porada slovensk˘ch národovcov
v Liptovskom Sv. Mikulá‰i, na ktorej zostavili
Îiadosti slovenského národa. V ‰trnástich bodoch
obsahovali program slovenského národno-revo-
luãného hnutia. Jeho obsah predstavuje dôleÏit˘
dokument o ‰tátoprávnych poÏiadavkách Slo-
vákov.

11. mája 1943 profesor patologickej anató-
mie na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity
MUDr. Franti‰ek ·ubík, ktor˘ sa zúãastnil na ex-
kurzii medzinárodnej komisie súdnych lekárov do
ruskej obce KatyÀ (Smolensk), kde objavili masov˘
hrob Sovietmi zavraÏden˘ch poºsk˘ch dôstojníkov,

vojakov a intelektuálnych pracovníkov, verejnou
predná‰kou v Bratislave informoval o v˘sledkoch
zisten˘ch komisiou. Táto potvrdila, Ïe masová
vraÏda sa stala v roku 1940 a bola dielom príslu‰-
níkov sovietskych policajn˘ch orgánov.

11. mája 1944 pápeÏ Pius XII. vymenoval
nitrianskeho biskupa Dr. Karola KmeÈka za arcibis-
kupa. 

11. mája 1947 z iniciatívy dekana Bohoslo-
veckej fakulty Slovenskej univerzity Jozefa Búdu
katolíci v Bratislave organizovali kríÏovú púÈ do
Mariatálu (teraz Marianka), poãas ktorej niesli ÈaÏ-
k˘ dreven˘ kríÏ od jezuitského kostola v centre
mesta aÏ do pútnického chrámu Panny Márie. PúÈ
ako reakciu na popravu prezidenta SR Jozefa Tisa
viedol prof. Jozef Búda.

13. mája 2004 zomrel v Bratislave politick˘
väzeÀ Jozef Tomá‰ek, zakladajúci ãlen KPVS

14. mája 1968 sa v moravskom Velehrade
zhromaÏdilo asi 2500 katolíckych kÀazov so svoji-
mi aj dovtedy tajn˘mi biskupmi a zaloÏili Dielo
koncilovej obnovy (DKO). Jeho celo‰tátnym pred-
sedom sa stal praÏsk˘ arcibiskup Franti‰ek Tomá-
‰ek a predsedom Slovenského v˘boru DKO trnav-
sk˘ biskup Ambróz Lazík.

15. mája 1948 ·tátny súd v Bratislave vynie-
sol rozsudok nad druhou skupinou obÏalovan˘ch
z proti‰tátneho sprisahania na Slovensku. J.
Kempn˘ bol odsúden˘ na 6 rokov, M. Bugár na 1
rok, P. âarnogursk˘ na 18 mesiacov, F. Jurãoviã
na 7 rokov, L. Obtuloviã na 8 rokov, J. Sta‰ko  na
6 rokov a P. MaxoÀ na 7 rokov väzenia.

16. mája 1949 dvadsaÈjeden príslu‰níkov
polície obsadilo Saleziánsky ústav v Michalovciach
a ich vedúci oznámil riaditeºovi prof. ·tefanovi
Faberovi, Ïe je zbaven˘ svojich funkcií predsta-
veného saleziánskeho ústavu a správcu priºahlej
farnosti. V‰etk˘ch rehoºníkov odviezli a eskortova-
li s ozbrojenou stráÏou aÏ do ·a‰tína. PribliÏne
v tom istom ãase podobne likvidovali ìal‰ie tri sa-
leziánske diela v Îiline, v Trnave a v Komárne. To
bola prvá násilná a protiprávna akcia komunistic-

kého reÏimu proti katolíckej reholi uskutoãnená
e‰te pred ich oficiálnou likvidáciou. Postupne t˘m
ist˘m spôsobom likvidovali ìal‰ích 24 klá‰torov
in˘ch rehoºn˘ch spoloãností.

20. mája 1950 zriadili v Prahe ministerstvo
národnej bezpeãnosti, ktoré viedol najprv Ladislav
Kopfiiva a od 23. 1. 1952 K. Bacílek. Toto mi-
nisterstvo sa stalo v˘konn˘m orgánom nekontro-
lovateºného bezprávia a teroru proti v‰etk˘m „ne-
priateºom“ totalitnej Komunistickej strany v celej
â-SR.

21. mája 2004 zomrel v RuÏomberku zakla-
dajúci ãlen organizácie politick˘ch väzÀov Pavol
BrodÀansk˘.

24. mája 1918 koncom mája pri‰iel do
Ameriky predseda âesko-Slovenskej národnej rady
profesor Tomá‰ G. Masaryk a vo svojom prejave
k Slovákom v Pittsburghu vyhlásil: „Bude slobodné
âesko a bude slobodné Slovensko. Na Slovensku
politické vedenie, ‰koly, súdnictvo a v‰etko iné bu-
de slovenské, v âechách ãeské.“ Na základe tohto
vyhlásenia predstavitelia slovensk˘ch a ãesk˘ch
spolkov, aj prof. T. G. Masaryk, 30. mája podpísali
âesko-Slovenskú dohodu.

25. mája 1991 pápeÏ Ján Pavol II. poctil sí-
delného biskupa v Nitre, politického väzÀa  Mons.
Jána Chryzostoma Korca hodnosÈou kardinála. Je
to prv˘ biskup na území Slovenska, ktorému Svätá
stolica udelila tento najvy‰‰í stupeÀ cirkevn˘ch
hodností. Do tejto vysokej funkcie medzi najbliÏ-
‰ích poradcov pápeÏa bol slávnostne in‰talovan˘
v Ríme 28. júna.

Máj 1947 v tomto mesiaci bolo na Sloven-
sku e‰te stále deväÈ pracovn˘ch táborov, v ktor˘ch
Ïivorilo vy‰e 900 osôb. Ku koncu roka sa ich stav
zv˘‰il na 1387.

Máj 1972 - skupina katolíckych laikov v Bra-
tislave zaloÏila tajné vydavateºstvo Samizdat, ktoré
vydávalo náboÏenskú literatúru pre tajné krúÏky
laikov a kÀazov, neskôr aj ‰tvrÈroãník RadosÈ a ná-
dej (RAN). Vydavateºstvo pôsobilo aÏ do roku
1990.
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STALO SA

� Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda sa 11. aprí-
la v priestoroch Ministerstva spravodlivosti SR stretol
s rezortnou ministerkou  Luciou ÎitÀanskou. Témou ro-
kovania bol ná‰ otvoren˘ list z 3. marca 2017 o zákone pro-
ti extrémizmu a jeho uvádzanie do praxe pomocou NAKA
a list z 12. 9. 2016, v ktorom  Ïiadame, aby Ministerstvo
spravodlivosti SR zriadilo v rámci svojej pôsobnosti mú-
zeum, ktorého úãelom bude sprítomÀovaÈ zloãiny komu-
nistickej totality. Poãas stretnutia predseda PV ZPKO vyjadril
obavy, Ïe  zákon o extrémizme  môÏe slúÏiÈ na konzervova-
nie komunistického v˘kladu na‰ich dejín a k prenasledova-
niu aj za iné vedecké postoje k na‰ej histórii, neÏ sú komu-
nistické. Preto, Ïe komunisti  opäÈ ovládajú nielen médiá,
ale napr. aj SAV. Ministerka odpovedala, Ïe toto z jej po-
hºadu nehrozí a ohradila sa voãi niektor˘m formuláciám
v otvorenom liste. Potom sme diskutovali o niektor˘ch práv-
nych otázkach posudzovania motívov trestn˘ch ãinov. Pred-
seda PV ZPKO o. i. upozornil na to, Ïe momentálne je verej-
ná diskusia ovládaná ºaviãiarskymi ideologick˘mi prístupmi.
Ministerka naopak vyzdvihla nebezpeãenstvo rasizmu, voãi
ãomu predseda Ján Liteck˘ ·veda  oponoval. Poukázal na

to, Ïe v súãasnej situácii, keì prebieha invázia na zniãenie
Európy, je kontraproduktívne vyzdvihovaÈ tento problém
a prirodzené ºudské slabosti dávaÈ na roveÀ zloãinu. Toto
predsa robili komunisti s cieºom  zlomiÈ ºudskú prirodze-
nosÈ. Ako dopadli, vieme. V diskusii k druhému listu sme sa
zhodli. Pani ministerka vyjadrila súhlas so zriadením múzea
komunizmu. V prvom pláne sa spomenuli dve lokality – buì
komornej‰ia verzia v podzemn˘ch priestoroch b˘valej „Feb-
ruárky“ alebo v priestoroch Leopoldova. K tomu jej predse-
da PV ZPKO prisºúbil pomoc a nezi‰tné konzultácie od ºudí,
ktor˘m komunistické tábory a väzenia zniãili Ïivot, a ktor˘ch
máme v na‰ej organizácii dostatok. Rokovanie sa celkovo
nieslo v ústretovom duchu.

� Duchovn˘ na‰ej organizácie d. p. Ján Ko‰iar sa
11. apríla v sídle nunciatúry stretol s apo‰tolsk˘m
nunciom arcibiskupom Mariom Giordanom. Preberali
sa otázky politického pôsobenia Cirkvi na Slovensku z po-
hºadu na‰ej organizácie, ale aj z hºadiska politick˘ch represií
z nedávnych rokov. Ná‰ duchovn˘ sa zúãastnil aj na ofi-
ciálnej rozlúãke apo‰tolského nuncia M. Giordanu 2. mája
v Marianke.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
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✞ Vo veku nedoÏit˘ch 87 rokov,
21. apríla 2017, zomrel  Ján MADA
zo Seãovskej Polianky. Posledná roz-
lúãka sa konala 23. apríla 2017 na
miestnom cintoríne v Seãovskej
Polianke.

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

� PRIPOMÍNAME. Úradné hodiny v kan-
celárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Ob-
chodnej ulici č. 52 sú  v pondelok a v stredu od
9.00 hod. do 13.00 hod. Upozorňujeme našich
členov, že mimo úradných hodín sa telefonicky ne-
dovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO. 

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sym-

patizanti, priatelia. Na‰a organizácia
dlhodobo zápasí s ne‰tandardnou
situáciou, keì pripravuje plány svojej
ãinnosti bez krytia finanãn˘mi pros-
triedkami. Nedostatok peÀazí nás nú-
ti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc.
Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏ-
né zabezpeãiÈ z prostriedkov ‰tátnej
dotácie, preto sa obraciame na Vás
s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí
potenciálnych sponzorov ná‰ho ãaso-
pisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby

sme stratili nástroj prezentácie vlast-
ného jestvovania. Azda neprajníci  by
sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa
nájdu podporovatelia ideálov, za kto-
ré sme trpeli, a ktoré hodláme aj na-
ìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujem-
covia o pomoc pre na‰e Svedectvo
môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo
úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012
8109, BIC: LUBASKBX, alebo sa kon-
taktujte na tel. ãísle 0905 737 790.
Darcom úprimne ìakujeme.

Vedenie PV ZPKO 
a ãasopisu Svedectvo

Renáta âerveÀanová, Trenãín 19 EUR
Eva Habánková, Trenãín 16 EUR
Pavol Ho‰ták, Nová Dubnica 10 EUR
Helena Ho‰táková, Nová Dubnica 10 EUR
Eva Janãová, Trenãín 10 EUR
Viera Krivánková, Trenãín 10 EUR
Eli‰ka Michaliãková, Trenãín 8 EUR
Ján Kulí‰ek, Trenãín 13 EUR
Milan Tunega, Trenãín 18 EUR
Prof. Milan Ligos, Oravské Veselé 50 EUR
Mons. Ján Sokol, Trnava 30 EUR
Michal ·ustek, Îarnovica 10 EUR
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
Kamil Bednár, Trstená 20 EUR
Mária Korecová, Nitra 17 EUR
·tefánia BoÏiková, Nitra 50 EUR
Viola ·ranková, Svitaãová 50 EUR
Jozef OstroÏlík, Uºany nad Îitavou 7 EUR
Jozef Rydlo, Bratislava 40 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 10 EUR
Anna Danková, Dlhá nad Oravou 3 EUR  
Anna Letrichová, Tvrdo‰ín 10 EUR
Mária MiãáÀová, Dlhá nad Oravou 3 EUR
Helena Záhorová, Bziny 10 EUR
Magda BrodÀanská, Îa‰kov 8 EUR
Agne‰a Lako‰tíková, Doln˘ Kubín 12 EUR
Jozef BrodÀansk˘, Doln˘ Kubín 8 EUR
Pavol Turãina, Îa‰kov 1 EUR
Helena Laurinãíková, Mokraì 1 EUR
Veronika Gregorová, âadca 8 EUR
Kvetoslav Gregor, âadca 5 EUR
Mgr. Zlatica Kri‰tiaková, âadca 8 EUR
Anna Michalinová, âadca 8 EUR
Ing. Anna Bednárová, Îilina 10 EUR
Ing. AlÏbeta âuãiaková, Îilina 6 EUR
Jozef Panáã, Îilina 3 EUR
Ing. Radoslav Rafaj, Îilina 4 EUR
Peter Gvora, Bratislava 30 EUR
Anna Matoviãová, Bratislava 8 EUR
Marian ·uran, Bratislava 30 EUR
Marta Kri‰tofãíková, Bratislava 3 EUR
Dagmar Matysová, Bratislava 10 EUR
·tefan Filipoviã, Bratislava 8 EUR

Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie

V máji  si pripomíname v˘-
znamné Ïivotné jubileá t˘chto na-
‰ich ãlenov a sympatizantov. Spo-
míname aj na t˘ch, ktorí sa tejto
slávnosti nedoÏili.

45 rokov 
Oºga Beaufortová, Ko‰ice 26.5.1972

65 rokov
Elena Zacharová, Pie‰Èany 15.5.1952
Helena Halková, Banská Bystrica 23.5.1952
Emília Hukelová, âierny Potok 27.5.1952

70 rokov
Du‰an Hronec, Luãenec 8.5.1947

81 rokov
Ing. AlÏbeta âuãiaková, Îilina 24.5.1936
Mária Mi‰eje, USA 25.5.1936

82 rokov
Anna ·lepecká, Záhor 10.5.1935
Oºga OstroÏlíková, Úºany nad Îitavou

2.5.1935

83 rokov
Jozef Karel, Bratislava 1.5.1934
PhDr. Katarína Mikulová, Bratislava

31.5.1934
84 rokov

Irena ·ranková, Veºk˘ Lapá‰ 8.5.1933
85 rokov

Jozef Cahel, PovaÏská Bystrica 18.5.1932
86 rokov

Margita Bartoviãová, ·urany 30.5.1931
88 rokov

Eugénia Vyskoãilová, Bratislava 5.5.1929
89 rokov  

Magdaléna Salvianová, Trnava 17.5.1928
BoÏena Zacharová, Bratislava 19.5.1928

93 rokov
Mgr. Vojtech Magursk˘, Martin 14.5.1924

97 rokov
Bernardína Ivanãíková, Svät˘ Jur 17.5.1920
Anna Vígºa‰ská, Lutila 3.5.1920

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

âlenovia re-
giónu Trenãín
sa 1. apríla zi‰li,
aby gratulovali
k vzácnemu ju-
bileu 90 rokov
pani AneÏke
·umichrastovej,
ktorá je ãlen-
kou organizácie
i v˘boru  poli-
tick˘ch väzÀov
od jej zaloÏe-
nia. (hh)
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