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Špiónom bez vlastnej vôle
Du‰an Gregor sa narodil

v roku 1932 na Kysuciach. Ako
sám spomína v kniÏke Otvo-
rené oãi (úryvok z nej pri-
ná‰ame na str. 16) do roku
1945  horko-ÈaÏko absolvoval
6 tried ºudovej ‰koly a neskôr
sa vyuãil za obchodníka. Pred-
pis (nariadenie) „daÈ do v˘ro-
by“ po roku 1948 mu ukrivdil
a mlad˘ Gregor hºadal rie‰e-
nie. Pochádzal zo skromn˘ch
pomerov, rodiãia si nemohli
dovoliÈ platiÈ mu ‰túdium
a tak sa prihlásil za plavãíka
v âesko-Slovenskej plavbe Du-
najskej v Bratislave. V Bele-
hrade si urobil robotnícku ma-
turitu kde ho aj prijali na tzv.
„morskú akadémiu“. Îivot
mladého Kysuãana z âadce sa
v‰ak zmenil na nepoznanie
jednou hlúpou stávkou. Po-
rozprávala nám o tom vdova
po politickom väzÀovi Du‰a-
novi Gregorovi, Veronika Gre-
gorová.

S va‰im manÏelom ste sa zoz-
námili pred jeho uväznením ale-
bo aÏ po návrate z väzenia?

AÏ po návrate z väzenia. Tak ako
mladí, na zábave. A on mi na tej
zábave v‰etko o sebe povedal. Îe bol
zatvoren˘, ako ho muãili, ão s nimi
robili. Îe mu dávali hlavu do Ïeleza...

To bola teda ohromná zába-
va!? A vy ste si ho napriek tomu

vybrali za budúceho manÏela?
Nebáli ste sa?

Nezam˘‰ºala som sa nad konze-
kvenciami, videla som jeho popáleni-
ny na hrudi a tie jeho spomienky ma
celkom zobrali. Hovoril mi, Ïe keì
rozprával, tak ho nebili, inak ho aj
kopali a fackovali aÏ mu krv tiekla
z nosa i u‰í. 

Pokraãovanie na 10. strane

V Ïilinskej kancelárii PV ZPKO Veronika Gregorová (zºava) s predsedníã-

kou regionálnej organizácie Annou Fodorovou. Foto Eva Zelenayová
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KeìÏe je jún a na‰i potomkovia za chvíºu
dostanú ‰kolské vysvedãenie, ani nám, star‰ím,
hoci maturitu uÏ máme dávno za sebou, neza-
‰kodí zopakovaÈ si niektoré témy. Veì aj v ‰kole
sa beÏne opakuje uãivo. Toto „opakovanie“ sa
bude t˘kaÈ slova „pravica“, ktoré na nás nepre-

stajne útoãí z na‰ich masmédií.
Ak si pripomenieme aspoÀ pár v˘razov, ktoré struãne cha-

rakterizujú pravicu (poriadok, muÏnosÈ, sila, tradícia, náboÏen-
stvo, vlasÈ, národ, vlastníctvo) a spomenieme si, Ïe november
’89 bola len e‰tebácka inscenácia, kde hlavn˘m motívom súdru-
hov bolo ako prísÈ k majetkom, vidíme, Ïe sme silnú pravicovú
stranu ani maÈ nemohli. To len ºudia s boº‰evick˘mi spôsobmi,
zalezen˘mi aÏ pod koÏu, sa odrazu zaãali hraÈ na demokratov ãi
kresÈanov, aby pokryli celú politickú scénu. Hlavne, aby im odni-
kiaº nehrozilo nijaké nebezpeãenstvo, no a potom bolo treba aj
odstrániÈ konkurenciu. TakÏe títo ºudia úplne prirodzene a záko-
nite v‰etky pravicové hodnoty redukovali takmer na nulu. Zosta-
lo len samotné súkromné vlastníctvo. A toto zase hlásali rovna-
k˘mi propagandistick˘mi floskulami o jedinej objektívnej trhovej
pravde, ako voºakedy marxistické pouãky o triednom boji. Len
aby im nedajboÏe nikto nezabránil rabovaÈ do prasknutia. Aká-
koºvek diskusia bola neprípustná, ba stala sa neodpustiteºn˘m
hriechom a rúhaním voãi základnej pravde „demokratického“
sveta. 

Pravičiar bez šance
Ale Ïe propagovanie a hlásanie priority súkromného majet-

ku znamená jeho budovanie a zveºaìovanie v prospech spoloã-
nosti, ako to bolo uvedené napríklad v ústave prvej Slovenskej
republiky, to by im nenapadlo ani vo sne. Preãítajme si § 79 (1):
„Vlastníctvo má sociálnu funkciu a zaväzuje majiteºa narábaÈ
s ním v záujme v‰eobecného dobra.“ Komunisti a ich klony vÏdy
vedeli iba rabovaÈ a nikdy nie budovaÈ. Veì aj preto sme sa stali
Ïobrákmi Európy. A ich deti sa usilovne snaÏia, aby sme sa z toh-
to stavu e‰te tak skoro nevymanili. ªudia s prirodzene pravi-
cov˘m zm˘‰ºaním nemali ani náznak ‰ance nejako sa presadiÈ,
najmä keì aj masmédiá majú dodnes v rukách inscenátori. Kon-
trolná otázka: ão si myslíte, ktor˘ tovar sa u nás po „neÏnej“ ako
prv˘ zaãal predávaÈ za svetové ceny? Ak by ste hádali kaviár, ob-
leky od Armaniho ãi coca-colu, ste vedºa. Bol to novinov˘ papier.
Noviny predsa nemôÏe vydávaÈ nejaká ulica! 

Potom neãudo, Ïe zaÏívame aj také paradoxy, Ïe ãlovek ºavi-
covo vychovan˘ a ºavicovo fungujúci v starom reÏime sa vyhlási
za praviãiara, niekto dokonca aj za konzervatívca. Veì aj túto
parketu treba pokryÈ a pritom robí extrémne ºaviãiarsku politiku,

ktorá uÏ dokonca nemá niã spoloãné ani s väã‰inou klasick˘ch
ºavicov˘ch hodnôt, ktor˘ch hlásaním sa desaÈroãia Ïivil. Veru ne-
viem, z akej ãasti je to pokraãovanie podvodu a z akej obyãajná
hlúposÈ. 

Na‰i súdruhovia sú uÏ mentálne privyknutí na to, Ïe musia
stáÈ na ãele celosvetového pokroku, nech  je to ãokoºvek a tak
neãudo, Ïe podporujú najhorúcej‰ie ºaviãiarske trendy súãasnos-
ti – LGBTI, feminizmus, antibelo‰sk˘ rasizmus pod názvom multi-
kulturalizmus a pod. Samozrejme, Ïe opäÈ idú zostrojiÈ „nové-
ho“ ãloveka, najmä preto, Ïe ten normálny sa dávno vyka‰ºal na
ich teórie. A tak teraz z pomsty chcú tohto nového multifareb-
ného ãloveka, preto sem poz˘vajú imigrantov z Afriky a z celého
sveta. Samozrejme, ako kaÏd˘ ºaviãiarsky kon‰trukt aj tento je
odsúden˘ na stroskotanie. Len koºko zbytoãn˘ch m⁄tvych si to
opäÈ vyÏiada? MoÏno chcú dohnaÈ svojich predchodcov, komu-
nistov, ktorí to dotiahli na viac ako sto miliónov povraÏden˘ch.
Veì dobehnúÈ a predbehnúÈ je stará ºaviãiarska mantra... 

No nepriznajú sa
Ale vo v‰etk˘ch novinách sa zanovito oznaãujú slovom pra-

vica, tzn. ako nieão, ão je politicky a historicky vlastné európske-
mu kresÈanovi. Pritom kaÏdého, kto naozaj stojí na európskych
pravicov˘ch hodnotách, uÏ bez zábran neoznaãujú  inak, iba ako
extrémista, populista a samozrejme fa‰ista, ão je najobºúbenej‰í
komunistick˘ v˘raz. Ten si súdruhovia chránia ako oko v hlave.
To, ão by u nás chceli nazvaÈ slovom „pravica“, nie je ani len
placebo pravice, je to iba ich virtuálny kon‰trukt, e‰te menej sku-
toãn˘ ako fantazijné svety astrológov a alchymistov. A pozor si
musíme daÈ aj na t˘ch, ktor˘ch oznaãujú za liberálov, pretoÏe tí
zase nemajú u nás – okrem pár kaviarensk˘ch mudrlantov – nija-
ké zázemie, ani historické ani spoloãenské. Podobne to bolo
pred rokom 1945 s komunistami a tak ãlovek musí maÈ opráv-
nené obavy, ão by dokázali vyviesÈ zase títo, keby sa dostali
k moci. Veì uÏ teraz tí, ão sa oznaãujú ako „liberáli“ – od slova
liberté – sloboda(!) – najurputnej‰ie bojujú práve proti slobode
slova a hlavne myslenia. 

âo má u nás dlhodobú tradíciu, je stredne pravicov˘ kres-
Èansk˘ konzervativizmus. Toho si Ïiaº boli vedomí aj organizátori
neÏnej imitácie prevratu, veì ·tB bola kvalitne informovaná a tak
zaloÏili KDH. Aby  politickú scénu paralyzovali a vy‰achovali z po-
litického diania do bezmocnosti. A paralyzujú ju dodnes. A tak
bez nejakého úmyslu uráÏaÈ môÏeme pokojne povedaÈ, Ïe sú-
ãasná politická scéna je jeden veºk˘ bastard, keì gény politikov
sú na míle vzdialené od génov nimi spravovanej spoloãnosti.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO

SLOVO NA ÚVOD

2

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

Je ľavica pravica či naopak?



Politickí väzni, obete komunistického

teroru, ktorý má svoj pôvod v Marxovom

Manifeste komunistickej strany, dôrazne

protestujú, aby sa akýmkoľvek spôsobom

zľahčovali dôsledky Marxovho učenia, ale-

bo sa ho dokonca usilovali rehabilitovať.

My nejdeme vyvracať jeho učenie, pretože

sám život vo svojej zložitosti  ho dokonale

vyvrátil. Obyčajný ľudský život, ktorý tento

obmedzený filister nebol schopný pocho-

piť ani len v náznakoch a snažil sa poprieť

všetky antropologické konštanty kvôli svo-

jej mechanickej konštrukcii abstraktného

homunkula. Tí večne včerajší sa oháňajú je-

ho kritikou kapitalizmu, ktorú nadnesene

nazývajú analýzou. Nuž, kritizovať vie aj

každý kumpán z mokrej štvrte, veď podne-

tov na kritiku je vždy dosť. No na rozdiel

od pripitých štamgastov, ktorí občas vedia

predniesť aj nejaké rozumné riešenie, všet-

ky Marxove riešenia sa ukázali  nielenže

ako nezmyselné, ale zákonite vždy viedli

k zhoršeniu situácie a k spoločenskej ka-

tastrofe. Tak v otázkach slobody, ako aj

ekonomiky. Navyše Marx naočkoval ro-

botníkov opovrhnutím prácou a nenávis-

ťou, veď už v samotnom Manifeste delí

proletárov na tých správnych a nespráv-

nych. A ten najhorší Marxov odkaz sú ne-

zakryté výzvy k násiliu, čo v 20. storočí

znamenalo vyše 100 miliónov zavraž-

dených, či dokonca zversky umučených ne-

vinných ľudí. Leninovi, Maovi či Pol Potovi

primitívi iba usilovne strieľali z mašinky, kto-

rú im celú zostrojil Karol Marx.

Preto upozorňujeme, že každá oslava

Marxa je tanec na hroboch  miliónov obe-

tí, je to oslava masového vraždenia a mu-

čenia, aká nemá v ľudskej histórii obdobu.

Títo ľudia nemajú žiadny rešpekt a úctu

pred nevinnými obeťami, veď také pojmy

ani nemajú vo svojom ideologickom slovní-

ku. Preto sa stále musíme mať pred nimi na

pozore, pretože sami ukazujú, že v príhod-

nej chvíli sú opäť schopní začať budovať

nové gulagy a kopať nové popravné jamy.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda Politickí väzni 
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Ako funguje teória
rozkladu ‰tátov a ich ovlád-
nutie sa dozaista nedoãíta-

me v hlavnoprúdov˘ch médiách. Kto v‰ak
sú tie hlavnoprúdové médiá? Sme? Denník
N? âasopis .t˘ÏdeÀ? aktuality.sk? âiÏe mé-
diá, ktoré sa naklonovali (Denník N pred
oãami ãitateºov z denníka SME) z redakto-
rov okolo rádia Slobodná Európa (RFE). Nie
je bez zaujímavosti, Ïe RFE financoval a do-
dnes financuje americk˘ Kongres. A Ïe svo-
je poboãky zakladal len vo sférach svojho
záujmu. Ponovembrov˘m riaditeºom RFE sa
stal  Daniel Bútora, syn súãasného hlavného
poradcu prezidenta Andreja Kisku. ëal‰í
novinári, ktorí pre‰li touto redakciou, ab-
solvovali ‰kolenie priamo v USA a rozi‰li sa
do hlavnoprúdov˘ch médií, ale aj, a najmä,
do verejnoprávnych. TakÏe verejnú mienku
na Slovensku ovládajú americkí vlastenci,
k ãomu sa ·tefan Hríb verejne priznal. 

Do tohto názorového geta vstúpili no-
vé technológie a umoÏnili alternatívny v˘ber
správ. IbaÏe to sa uÏ zasa nepáãi hlavnoprú-
dov˘m, lebo im rozbíja monopol na vytvára-
nie verejnej mienky. A tak b˘valá premiérka
Iveta Radiãová, od vlaÀaj‰ka dekanka sú-

kromnej Fakulty masmédií Paneurópskej vy-
sokej ‰koly v Bratislave, zorganizovala me-
dzinárodnú konferenciu s názvom „Pravda
& loÏ – sloboda prejavu v kontexte moder-
n˘ch technológií.“ Radiãová na‰u súãasnosÈ
nazvala recesiou demokracie. Akú demo-
kraciu realizovala ako premiérka, keì bez

‰krupúº pristúpila k zlúãeniu Slovenského
rozhlasu a Slovenskej televízie len preto, aby
obe in‰titúcie mocensky ovládla? O akej
pravde a lÏi môÏe hovoriÈ b˘valá kandidátka
na funkciu prezidenta SR, keì v kampani
vysvetºovala, Ïe morálka je vecou spoloãen-
skej dohody!? 

Azda sa niektorí e‰te pamätajú, aké
problémy mala  vláda Vladimíra Meãiara
s plnením prístupov˘ch kritérií do Európskej
únie. A nie v oblasti ekonomiky, ale ãuduj
sa svete, v oblasti ºudsk˘ch práv. Pri ekono-
mick˘ch podmienkach sa nedá uhnúÈ, ãísla
nepustia. V tom bola SR dobrá. Hor‰ie to
bolo s plnením kritérií v oblasti ºudsk˘ch
práv. Napokon In‰titút pre verejné otázky
(IVO), ovládan˘ b˘val˘m marxistick˘m ideo-
lógom Grigorijom MeseÏnikovom, vÏdy pri

zmene vlády na Slovensku hodnotí stav de-
mokracie podºa toho, ãi ide o vládu pro-
americkú alebo proslovenskú. Meãiar ani
Fico u neho nebodovali... Alternatívne mé-
diá v tejto súvislosti pri‰li s informáciou, Ïe
Yuri Bezmenov, exagent KGB, uÏ v roku
1984 hovoril o taktike rozloÏiÈ Západ
my‰lienkou boja za ºudské práva. Cieºom je
vraj kolaps spoloãnosti, aby mohla byÈ
nastolená normalizácia. 

Keì sa rozhliadneme okolo seba, musí-
me kon‰tatovaÈ, Ïe idea ºudsk˘ch práv plní
aj dnes svoju funkciu a veºmi úspe‰ne. Na
rozklad spoloãnosti pouÏíva také nástroje,
ako útok na Cirkev, rodinu,  nastoºovanie
práv sexuálnych men‰ín, rodovej ideológie,
migraãnej politiky. A na‰e hlavnoprúdové
médiá tento trend podporujú.  Nebojujú za
hodnotovo vystuÏenú spoloãnosÈ.  Na‰i
umelci sa jej dokonca vysmievajú. Navy‰e,
aby  hlavnoprúdové médiá oslabili zdroje al-
ternatívnych informácií, oznaãili ich za kon-
‰piraãné. Aké jednoduché a cynické. Lebo
aj niekdaj‰í politickí väzni sa môÏu v tomto
dobre organizovanom zápase o du‰u ãlove-
ka poºahky stratiÈ. Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Nestratiť sa v zápase o dušu človeka

MARXIZMUS JE ÓPIUM HLUPÁKOV 

A MASOVÝCH VRAHOV



V dÀoch 25. a 26. mája 2018
v Hornom Slávkove, Ostrove
a meste Jáchymov sa konal 29. roã-
ník spomienkového podujatia „Já-
chymovské peklo“. Zúãastnili sa na
Àom b˘valí politickí väzni z âeskej
a Slovenskej republiky, ako aj ich
rodinní príslu‰níci. Zaspomínali si
na desiatky tisíc nevinn˘ch obetí
komunistického reÏimu, ktorí boli
odsúdení k dlhoroãn˘m trestom
odÀatia slobody, popravení a umu-
ãení pri v˘sluchoch a v táboroch.
Mnohí z nich  pracovali bez ak˘ch-
koºvek pracovn˘ch a ochrann˘ch
pomôcok na ÈaÏbe uránovej rudy
v jáchymovsk˘ch lágroch.

Tieto obete komunistickej totality
namiesto ocenenia a uznania zo strany
vládnych in‰titúcií ostali dodnes na pe-
riférii spoloãnosti. No nemali by byÈ
nikdy zabudnuté a preto politickí väzni
si ich kaÏdoroãne pripomínajú na piet-
nej spomienke  „Jáchymovské peklo“.

Tohtoroãná slávnosÈ sa zaãala 25.
mája v Hornom Slávkove, na cintoríne
pri hrobe dvanástich politick˘ch väz-
Àov, ktorí boli pri úteku z tábora za-
strelení alebo popravení po zadrÏaní.
Pri tomto pamätníku s príhovorom
vystúpila aj dcéra politického väzÀa
Mária Dvorãáková, predsedníãka RO
PV ZPKO v Pre‰ove. UverejÀujeme ho
v plnom znení.

E‰te v tento deÀ sa konala pietna
spomienka v Ostrove pri „VeÏi smrti“,
ktorá je kultúrnou pamiatkou âR.

Hlavná ãasÈ podujatia sa konala

v sobotu 26. mája v kostole svätého Já-
chyma a Anny  v Jáchymove. Svätú
om‰u celebroval Mons. Franti‰ek Rad-
kovsk˘ s ìal‰ími kÀazmi. V homílii
okrem iného pripomenul utrpenie poli-
tick˘ch väzÀov, na ktoré sa nesmie ni-
kdy zabudnúÈ.  NezabudnúÈ na nich
ani v modlitbách a v modlitbách neza-
budnúÈ ani na t˘ch, ktorí ich muãili.

Po skonãení svätej om‰e nasledo-
valo kladenie vencov a prejavy pri pa-
mätníku „Brána ku slobode“. Pietna
spomienka sa zaãala hymnickou pies-
Àou k svätému Václavovi v podaní po-
sádkovej hudby z Prahy, nasledovalo
poloÏenie 27 vencov k pamätníku a to
od prezidenta âR, senátu a parlamen-

tu âR, Vlády âR, Armády âR a ìal‰ích
‰tátnych orgánov a orgánov územnej
samosprávy ãi obãianskych zdruÏení
a cirkví. Veniec k pamätníku poloÏili aj
zástupcovia Politick˘ch väzÀov ZPKO III.
odboj  Anastázia Gadu‰ová a Kvetoslav
Gregor – deti politick˘ch väzÀov.  

Starosta mesta Jáchymov Ing. Bro-
nislav Grulich privítal okrem politick˘ch
väzÀov v‰etk˘ch prítomn˘ch. Okrem
iného povedal, Ïe mu je ºúto, Ïe tieto
kruté udalosti sa stali v tomto kraji,
v tomto meste.

Úctu politick˘m väzÀom vo
svojich prejavoch vzdali i ìal‰í poli-
tickí predstavitelia:

Jana Vildumetzová, hejtmanka
Karlovarského kraja, Libu‰a Horská,
podpredsedníãka senátu âR, Jakub Mi-
chálek, poslanec ãeského parlamentu,
Miroslav Lehk˘,  platforma európskej
pamäti a Mons. Franti‰ek Radkovsk˘,
emeritn˘ biskup.

Pietnej spomienky „Jáchymovské
peklo“ sa zúãastnilo ‰esÈ ãlenov na‰ej
organizácie  a to z regionálnych pobo-
ãiek Ko‰ice, Levoãa, Doln˘ Kubín
a âadca.

Spomienkové stretnutie politick˘ch
väzÀov 29. roãníka „Jáchymovské pek-
lo“ ukonãili ‰tátne hymny SR a âR. 

·tefan Novák 

predseda RO PV ZPKO Ko‰ice 
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Jáchymovské peklo – 29. ročník

Zºava ·tefan Novák, Helena Záhorová, Anastázia Gadu‰ová, Mária Dvor-

ãáková a Kvetoslav Grega pri pamätníku v Jáchymove. Foto archív

Spomienková snímka z Ostrova pri VeÏi smrti. Zºava A. Gadu‰ová, 

M. Dvorãáková, H. Záhorová a K. Gregor. Foto archív



K
aÏdoroãne prichádzame k pamätníkom, ktoré
sú mementom pre nasledujúce generácie.

„NeÏná revolúcia“ v novembri 1989 predstavuje
pád totalitného komunistického reÏimu. Ako svetl˘
príklad ìal‰ím krajinám v˘znamn˘m spôsobom zvidi-
teºnila âesko-Slovensko ako kultivovanú spoloãnosÈ
s uvedomel˘mi obãanmi. Bol to prevrat v demokratic-
kú spoloãnosÈ, ktor˘ nám závidel takmer cel˘ svet.

Na tejto zmene sa podieºali aj politickí väzni, aj
keì na Slovensku neboli poz˘vaní na tribúnu. Boli
v‰ak presvedãení, Ïe demokratická spoloãnosÈ ocení
obete prenasledovan˘ch siln˘ch charaktern˘ch ºudí,
ktorí sa rozhodli bez zbrane bojovaÈ proti totalite.
Neváhali obetovaÈ ani  to najcennej‰ie – Ïivot, rodinu
a v mnoh˘ch prípadoch aj kariéru. No dodnes sa na
verejnosti, najmä medzi mlad˘mi ºuìmi o tom hovorí
veºmi málo alebo takmer niã. Politickí väzni sa nedo-
stali do vedenia ‰tátu, kde by boli v tom ãase príno-
som. K moci sa dostali „normalizátori“ z roku 1968
a dnes na Slovensku i v âechách máme rovnakú situá-
ciu, v ktorej prevláda diletanstvo, zlo, nenávisÈ a lás-
ka je na míle vzdialená.

V poslednom ãase, keì ãlovek ãíta dennú tlaã ale-
bo v televízií sleduje politickú reláciu, vidí len samé
negatíva. Je neúnosné poãúvaÈ dookola slovné
prestrelky, ktoré naberajú na intenzite plnej zloby,
závisti a nenávisti.

Nedávny prípad vraÏdy dvoch mlad˘ch ºudí na
Slovensku potvrdil, aká nepriateºská atmosféra tu
vládne a to v‰etko sa pripisuje iba koalícií. Zaãal sa

mediálny kolotoã, ak˘ u nás nemá obdoby a oãi okoli-
t˘ch krajín sa na nás upierajú ako na fa‰istick˘ ‰tát.
BeÏní obãania sa v danej situácii ÈaÏko  zorientujú.
Opozícia útoãí, koalícia sa bráni a naopak. Na sºuby
politikov, ktorí nie sú pri moci, sme si zvykli. Nad ich
argumentmi, ako by danú situáciu rie‰ili oni v záujme
v‰etk˘ch obãanov oveºa lep‰ie, je zbytoãné uvaÏovaÈ.
Nie je v ºudsk˘ch  silách zistiÈ, kto nám v televízií,
v novinách a na námestiach hovorí pravdu, kto za
t˘m stojí, kto úmyselne zavádza, aby sa mu jeho kon-
to neprestalo zvy‰ovaÈ. Nedá sa povedaÈ, kto t˘m
najlep‰ím predstaviteºom Slovenska je, keì vieme, Ïe
máme „mimovládky“, ktoré sú dotované zo zahrani-
ãia i samotn˘m ‰tátom.  Riadia politikov, ‰kolstvo,
zdravotníctvo a hlavne ovplyvÀujú novinárov, ktorí
pí‰u na objednávku  pod heslom: „âím hor‰ie, t˘m
lep‰ie!“ 

Stratila sa láska a nahradilo ju zlo. K láske a poko-
re nás viedli na‰i rodiãia a k tomu sa musí priblíÏiÈ aj
dne‰ná mladá generácia, ktorá má byÈ na‰ou budúc-
nosÈou. Politickí väzni sa musia zapojiÈ do politiky
a pracovaÈ s mladou generáciou, lebo ak to prevezme
niekto iní, nebude to v súlade s kresÈanskou láskou
a to nás neprivedie k vytúÏenému cieºu – k láske
a jednote.

V minulosti platilo „ako si ustelie‰, tak bude‰
spaÈ“ a toto vo zv˘‰enej miere platí  aj v súãasnosti
pre nás v‰etk˘ch. Preto sa usilujme „ustlaÈ“ nielen se-
be, ale aj t˘m, ktorí prídu po nás  ão najlep‰ie. K tomu
nech nám Pán Boh dopomôÏe.
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Príhovor Márie Dvorčákovej

V politike chýbajú politickí väzni

Zºava Vlasta Preisierová, predsedníãka ãeskej organi-

zácie KPV a Mária Dvorãáková poãas príhovoru.

Foto archív

Mons. Tomá‰ Holub zasadil strom a poÏehnal úãastní-

kov pietneho zhromaÏdenia. Foto archív



Aj o t˘chto prioritách sa hovorilo
na v˘roãnej ãlenskej schôdzi poboãky
PV ZPKO v Levoãi 24. apríla tohto ro-
ku. Na zaãiatku si ãlenovia zaspievali
pieseÀ  Kto za pravdu horí. Po obozná-
mení sa s programom rokovania,
predsedníãka organizácie Mária Dvor-
ãáková podala správu o ãinnosti za mi-
nul˘ rok.

V ìal‰om bode programu sa prí-
tomní zaoberali aj víziou ìal‰ieho fun-
govania PV ZPKO. Predsedníãka kon-
‰tatovala, Ïe povinnosÈou pozostal˘ch
po politick˘ch väzÀoch musí byÈ, aby
kaÏd˘ jednotlivo napæÀal zásady, ktoré

si dali politickí väzni v roku 1989 pri
zakladaní na‰ej organizácie. Prioritou
bola láska, tolerancia a jednota. „Ne-
dajme sa uná‰aÈ zlom, závisÈou a ne-
návisÈou, ktoré ovplyvÀujú na‰u spo-
loãnosÈ“, pripomenula M. Dvorãáková.
Prioritou musí byÈ práca s mládeÏou,
ktorá je najviac manipulovaná  podá-
vaním nepravdiv˘ch informácii.

V diskusii sa ãlenovia organizácie
venovali aj súãasnej politickej situácii,
ktorá, ako kon‰tatovali viacerí, je na
Slovensku neúnosná. ·kolstvo je ov-
plyvÀované mimovládkami dotovan˘-
mi zo zahraniãia. Tu je na‰e miesto, le-

bo ak to nebudeme robiÈ my, tak to
urobí niekto, komu záleÏí na tom, aby
sa dialo v duchu hesla: âím hor‰ie,
t˘m lep‰ie!  

âlenská základÀa vyjadrila pohor-
‰enie nad návrhom ratifikácie Istanbul-
ského dohovoru, ktor˘ je v rozpore
s kresÈansk˘m myslením.  

Na záver schôdze popriali jubilan-
tom Márii Dvorãákovej a Jánovi Bileko-
vi v‰etko najlep‰ie  a zaspievali pieseÀ
Mnohaja lita, blahaja lita...“ V ìal‰ej
práci nech nám Boh pomáha“, zazne-
lo pri rozlúãke. 

Maria Dvorãáková
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Láska – tolerancia – jednota

Niečo z Trnavy
Dnes, 9. mája, mala na‰a trnavská regionálna poboãka

dohodnuté zasadnutie  v˘boru. Vo v˘bore je nás deväÈ.
Mali sme naplánované poloÏenie venca  do blízkych Boh-
danoviec nad Trnavou. Tam bol totiÏ pred ‰tyrmi rokmi,
10. mája 2014, odhalen˘ pamätník politick˘m väzÀom
a obetiam násilnej kolektivizácie za komunizmu. Tento
pamätník  dala vyhotoviÈ a aj zaplatila ãlenka PV ZPKO (Bra-
tislava-mesto) pani Mária Brani‰ová. S pani Brani‰ovou som
sa asi pred dvoma-troma mesiacmi telefonicky spojila, po-
vedala som jej, Ïe chceme v máji ísÈ do Bohdanoviec a uctiÈ
si obete komunizmu, a, samozrejme, op˘tala som sa jej, ãi
by bola ochotná tam tieÏ prísÈ. Odpovedala mi, Ïe uÏ je

zdravotne na tom veºmi zle a Ïe kaÏd˘ deÀ ãaká, Ïe pôjde
ÏiÈ do domova dôchodcov. Ale pote‰ila sa, Ïe tam chceme
ísÈ. 

Na‰a trnavská regionálna poboãka sa v roku 2014 zú-
ãastnila na odhalení pamätníka a preto sme tam teraz
chceli ísÈ znovu. LenÏe v‰etci ãlenovia ná‰ho v˘boru sa na
poslednú chvíºu ospravedlnili - náhle zdravotné dôvody
a v jednom prípade  pracovné zaneprázdnenie a teda Ïe,
bohuÏiaº, nemôÏu prísÈ. A tak sme sa do Bohdanoviec vy-
brali len dve,  na‰a predsedníãka pani Beata ëureková a ja.

Pracujem v na‰ej trnavskej regionálnej poboãke uÏ
ôsmy rok a s ãlenmi ná‰ho v˘boru sa stretávame kaÏd˘
mesiac, okrem dvoch letn˘ch, a doteraz sa nám ani raz
nestalo, Ïeby bola úãasÈ taká nízka. Jana Masafiová

Na potulkách 

za našimi
Po v˘roãnej ãlenskej schôdzi sa predsedníãka RO PV ZPKO

v Nitre AlÏbeta Loudová vybrala na náv‰tevu chor˘ch, ktorí sa
nemohli zúãastniÈ schôdze. Pani Magde Pe‰tovej a pánovi Mi-
chalovi Labudovi popriala hodne zdravia a informovala ich
o priebehu schôdze aj o tom, ão sa pripravuje a ão je nové.
Odovzdala im ãlenské známky, nové preukazy i malú pozor-
nosÈ. A, samozrejme, pozdrav od ãlenov organizácie.

Na cintoríne v Kr‰kanoch si 24. apríla pri hrobe Rudolfa
Vaculu pripomenuli tretie v˘roãie jeho úmrtia. Na hrob poloÏili
kyticu kvetov, zapálili svieãky a AlÏbeta Loudová, Jana Vere‰o-
vá, Jozef Turãek a Agáta Fi‰erová sa spoloãne pomodlili za
jeho du‰u.

(al)



ZO ŽIVOTA PV ZPKO

7

Veºk˘ poºsk˘ bás-
nik âeslav Milo‰, no-
siteº Nobelovej ceny,
mal okolo deväÈde-
siatky keì podpisoval
na prezentácii svoju
najnov‰iu kniÏku.

Tento môj obºúben˘ básnik mi pri-
‰iel na um, keì sa mi dostala minul˘
t˘ÏdeÀ do rúk najnov‰ia práca prof. ·i-
monãiãa: Jezuitsk˘ slovník. Skromná
kniÏoãka, ale jej v˘znam vedia oceniÈ
iba historici, ktorí vo svojej práci musia
prelúskaÈ rôzne latinské názvy, skratky
a ‰pecifické v˘razy napr. len pre jezuit-
skú rehoºu.

Ale nejde ani tak o to, ako táto po-
môcka pre ‰túdium archívnych doku-
mentov poslúÏi pri v˘chove nov˘ch his-
torikov, ale o to, aby som poukázal na
veºkú osobnosÈ slovenskej archivistiky
a historiografie prof. Jozefa ·imonãiãa,
CSc., ktor˘ akoby sa po cel˘ svoj Ïivot
riadil benediktínskym heslom: Ora et la-
bora. Pero (poãítaã) neodkladá ani vo
svojej deväÈdesiatke a vyuÏíva Ïivotnú
energiu a rodinnú pohodu pre svoju
prácu, lebo po mnoh˘ch Ïivotn˘ch
trampotách, chorobách berie túto Ïi-
votnú ‰ancu ako BoÏí dar a povinnosÈ.

Profesor ·imonãiã preÏil toho v Ïi-
vote mnoho. Rodom z Dechtíc, ale ce-
l˘m svojím produktívnym Ïivotom spo-
jen˘ s kráºovsk˘m, star˘m univerzitn˘m
mestom Trnava, nemal na ruÏiach

ustlané. Po „Februárovom víÈazstve”
komunistov v âesko-Slovensku musel
nastúpiÈ na vojenskú sluÏbu v po-
mocn˘ch technick˘ch práporoch
ako petepák. Po návrate z vojenãiny
v roku  1954 nastúpil na‰Èastie iba na-
krátko do Stavoindustrie v Bratislave,
ale uÏ od 12. novembra uchytil sa ako
mestsk˘ archivár v Trnave a táto sku-
toãnosÈ urãila jeho Ïivotnú dráhu i jeho
odborné a vedecké pôsobenie. V archí-
ve pracoval takmer ‰tyridsaÈ rokov, od
roku 1961 ako jeho riaditeº.

Srdeãnou záleÏitosÈou prof. ·imon-
ãiãa je Trnavská univerzita. Ako by nie.
Veì ona dávala po dve storoãia veºhlas
mestu v celej Európe. Prof. ·imonãiã
bol v tejto veci jednoznaãn˘ a preto
zviedol zápas o jej obnovenie, ako aj
o spracovanie jej histórie. Komunistická
historiografia na Slovensku cez svojich
v˘znamn˘ch korifejov v radoch spiso-
vateºskej obce naoãkovala cez vzdelá-
vaciu sústavu niekoºk˘m generáciám
presvedãenie, Ïe Slováci sú národom
plebejcov. Akoby nebolo Svätoplukovej
rí‰e, slovensk˘ch veºmoÏov, známych
zo Zoborsk˘ch listín 1111 a 1113, ako-
by nebolo rodu Hunt-Poznanovcov
a mnoh˘ch ìal‰ích, ão zachraÀovali
prvého pomazaného uhorského kráºa
·tefana pri vzbure proti nemu. Ich vplyv
v Hornom Uhorsku pôsobil aj v ìal‰ích
storoãiach.

Pokraãovanie na 13. strane

U pani 

Bartovičovej
Pani Margitu Bartoviãovú, vdo-

vu po politickom väzÀovi, sme pri
príleÏitosti jej 87.  narodenín nav‰tí-
vili v jej dome v ·uranoch. Je ãlen-
kou na‰ej poboãky v Nitre a v deÀ
svojich narodenín, 30. mája, nás
s láskou prijala. 

Popriali sme jej z celého srdieãka
veºa zdravia, BoÏieho poÏehnania
a boli sme radi, Ïe sme mohli spo-
loãne pospomínaÈ na ãasy dobré aj
menej dobré... Eva Sopóciová 

a AlÏbeta Loudová

Nezabúdame
Dve na‰e ãlenky, sestry Jolanka a ·tefánia BoÏí-

kove nás navÏdy opustili. Jolanka pred dvoma rokmi
a ·tefánia pred rokom. 

Nezabúdame na ne, na v˘roãie úmrtia sme sa boli
pokloniÈ ich pamiatke pri hroboch v Bábe. Na hroby sme
poloÏili kvety, zapálili svieãky, zaspomínali na ne a tichou
modlitbou sme sa s nimi rozlúãili. Zúãastnili sa AlÏbeta
Loudová, Agata Fi‰erová, Jozef Turãek a Jana Vere‰ová.

Na‰u pozornosÈ ocenil pán Pavol BoÏík, ktorí na‰u kan-
celáriu nav‰tívil 11. mája a okrem poìakovania sa, venoval
na‰ej organizácii 50 eur, za ão mu veºmi pekne ìakujeme.

AlÏbeta Loudová
predsedníãka RO PV ZPKO Nitra

K životnému jubileu prof. Jozefa Šimončiča

Človek viery a práce



V rámci  pripomína-
nia osmiãkov˘ch v˘roãí
stereotypne dominujú
roky 1918 (vznik âesko-
Slovenska) a 1968 - po-
kus o demokratizáciu
a okupácia. Pripomína

sa aj február 1948  a aj rok 1938, ale
nanajv˘‰ v súvislosti s Mníchovom, stra-
tou Sudet, sem tam sa stratí slovo aj
o okupácii juÏného Slovenska. Vyhláse-
nie autonómie 6. októbra 1938  reÏisé-
rom mediálneho frontu uÏ roky sotva
stojí za zmienku. Na‰i politickí ãinitelia
6. októbra rad‰ej kladú vence k soche
povojnového zloãinca, spolustrojcu feb-
ruára 1948 a okupácie 1968 Ludvíka
Svobodu vo Svidníku. 

Aj rok 1958 je pamätn˘, len sa
akosi nespomína. Na Slovensku prebe-
hla vlna represálií, na ktorú  doplatili
tisícky ºudí, niektorí stratou zamestna-
nia, dlhoroãnou väzbou, konfi‰káciou
majetku i Ïivotom. âo sa vtedy dialo?  

PraÏské komunistické centrum pri-
tvrdilo vnútornú politiku a zaãalo  boj
proti burÏoáznemu nacionalizmu a naj-
mä zvy‰kom ºudáctva. Dobre organizo-
van˘mi  monsterprocesmi s údajn˘mi
slovensk˘mi zloãincami si komunisti po-
silÀovali  otrasené  sebavedomie. TotiÏ
od roku 1956 vládla v komunistick˘ch
‰truktúrach  neistota. Chru‰ãovovo od-
súdenie Stalinizmu nomenklatúrne
kádre vydesilo, obávali sa, Ïe sa budú
musieÈ zodpovedaÈ za  svoje zloãiny.
Navy‰e  na Letenskej planine nad Vlta-
vou rástol najväã‰í Stalinov  pomník na
svete. Dezorientovaní Ïiaci „veºkého
kormidelníka  národov“ sediaci v praÏ-
sk˘ch centrálach nevedeli, ão si  poãaÈ.
Obávali sa reakcií obãanov, keì na ve-
rejnosÈ  preniknú správy o zloãinoch
spáchan˘ch za  Stalinovej éry.   

Maďarská revolta
E‰te väã‰ím strachom  ich naplnila

jesenná maìarská revolta, poãas ktorej
sa  ulica drsne  vysporiadala s nejedn˘m
prisluhovaãom krutého Ráko‰iho reÏi-
mu. Pre istotu sa spustilo niekoºko
opatrení na uspokojenie obãanov.

Kolektivizácia sa prestala drasticky  pre-
sadzovaÈ, o dve hodiny sa skrátil pra-
covn˘ ãas v sobotu, o päÈ rokov sa zní-
Ïil vek odchodu  do dôchodku, zlacneli
niektoré tovary dennej potreby. Ústre-
tové opatrenia sa diali  aj na miestnej
úrovni. Napríklad do obce Nová Lehota
súdruhovia koneãne vpustili elektrick˘
prúd, hoci  kompletn˘ rozvod tu bol
hotov˘ uÏ roku 1948.  KeìÏe obãania
vyhnali z dediny kolchozníckych agitá-
torov,  za trest vrchnosÈ zakázala obec
napojiÈ na sieÈ. 

PraÏsk˘ch komunistov a ich pomá-
haãov v bratislavskej filiálke  v‰ak strach
neopustil. Obávali sa, Ïe na Slovensku
môÏe prísÈ k podobnému v˘buchu ne-
spokojnosti ako v Maìarsku. Preto sa
na pokyn ministra vnútra Rudolfa Bará-
ka zaãala pripravovaÈ rozsiahla represív-
na akcia na zastra‰enie  ºudí a aj na
propagandistické vyuÏitie. V roku 1958
na  januárovom  zasadaní  Ústredného
v˘boru Komunistickej strany Slovenska
(KSS) tajomník Karel Bacílek upozorÀo-
val na ãinnosÈ ºudáckych Ïivlov na
Slovensku podkopávajúcich my‰lienku
ãeskoslovenskej jednoty, ale aj na zvy‰-
ky burÏoázneho nacionalizmu. To uÏ
orgány ·tátnej bezpeãnosti vy‰etrovali
niekoºko desiatok príslu‰níkov Poho-
tovostn˘ch oddielov Hlinkovej gardy
a vydieraním, hrozbami, muãením
a prísºubmi symbolick˘ch trestov si  od
zaisten˘ch vynucovali také v˘povede,
aké potrebovali do  pripravovaného
scenára procesov. 

Práve na deviate v˘roãie vzniku Slo-
venského ‰tátu sa 14.marca  1958
v Bratislave uskutoãnila celo‰tátna tla-
ãová konferencia pod vedením ministra
vnútra Rudolfa Baráka, na ktorej pred-
stavili písomn˘ materiál „nedávno obja-
ven˘“ pri búraní  banskobystrického ki-
na Partizán, ktor˘ vraj  usvedãoval prí-
slu‰níkov Pohotovostn˘ch oddielov
Hlinkovej gardy (POHG) z rozsiahlych
zloãinov. Na tlaãovej konferencii sa
predstavitelia tlaãe, rozhlasu, televízie
a spravodajského filmu dohodli na spo-
loãnom postupe, aby „pred tvárou
v‰etkého ná‰ho ºudu znovu poukázali

na brutalitu a zloãinnosÈ slovenského
fa‰izmu a odhalili ideové korene ºu-
dáctva“. 

A začali sa procesy
Presne o mesiac, v pondelok 14.

apríla sa pred senátom Krajského súdu
v Bratislave zaãal proces s pätnástimi
b˘val˘mi príslu‰níkmi POHG. O t˘ÏdeÀ
neskôr sa v Banskej Bystrici spustilo
súdne pojednávanie s druhou, tzv.
Nemsilovou skupinou. ObviÀovali ich
z podielu na masov˘ch vraÏdách odbo-
járov, partizánov, cigánov a Ïidov, ktoré
sa poãas zimy 1944/45 udiali v Krem-
niãke, Nemeckej, Krupine a inde.  Väã-
‰ina z obÏalovan˘ch stála pred súdom
uÏ po vojne, ale boli oslobodení alebo
dostali nanajv˘‰ len niekoºko rokov
väzenia. Pre oba procesy je príznaãné,
Ïe bombasticky ohlásené písomné
dôkazy akosi ch˘bali a dokazovanie sa
opieralo len o v˘povede obÏalovan˘ch,
ktorí sa  navzájom obviÀovali z popráv. 

Úloha a ãinnosÈ nemeck˘ch bez-
peãnostn˘ch zloÏiek pri masovom vraÏ-
dení poãas procesu ustúpila do poza-
dia, reÏiséri tlaãili do popredia Slovákov.
ëal‰ou pozoruhodnosÈou bolo mimo-
riadne krátke trvanie súdnych konaní,
jednému i druhému senátu  staãil t˘Ï-
deÀ. Sudcovia sa ani nenamáhali po-
drobnej‰ie objasniÈ bliÏ‰ie okolnosti
exekúcií. O rozsudkoch bolo totiÏ uÏ
vopred rozhodnuté. Z Ústredného v˘-
boru KSS poslali do Prahy informáciu,
Ïe bude udelen˘ch desaÈ trestov smrti,
ãeskí súdruhovia boli v‰ak blahosklon-
nej‰í a dali  bratislavsk˘m komunistom
na vedomie, Ïe  staãí aj polovica. A tak
v Bratislave dostali povraz ‰tyria
a v Banskej Bystrici jeden gardista.  

RéÏia pôvodne urãila  ‰ibenicu  pre
Jána âudeka, no po neoãakávanom
vystúpení jeho manÏelky, keì na kole-
nách prosila sudcu, aby neurobil z ich
troch detí polosiroty, senát znepokoje-
n˘ emotívnym prejavom mladej matky
prehodnotil pôvodné rozhodnutie a ‰i-
benicu pridelil slobodnému Jozefovi
Rojkovi. âudek dostal 25 rokov. 

Pokraãovanie na 13. strane
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Pred 60. rokmi sa trestami smrti a represáliami bojovalo proti zvyškom ľudáctva

Osmičková autonómia bez záujmu



Nev‰edn˘ úkaz. DeväÈdesiatnik pí‰e k storoã-
nici knihu o svojom priateºovi k jeho doÏitému ju-
bileu! K˘m kniha vy‰la vo Vydavateºstve Matice
slovenskej,  Imrich KruÏliak sa v Mníchove doÏíval
takmer 104 rokov. Jeho príbeh je nev‰edn˘, ale
zároveÀ v mnohom typick˘ pre sny väã‰iny slo-
vensk˘ch exulantov, ktorí sa túÏili doÏiÈ slobodnej

a suverénnej vlasti. Mnohí v‰ak nemali také ‰Èastie, nevraviac, Ïe
viacerí na‰i národní géniovia sa nedoÏili ani poloviãného veku a za
ten krátky ãas museli naplniÈ svoje Ïivotné dielo. A neboli to len
·túr, ãi ·tefánik, hoci zas v˘tvarník Koloman Sokol a filmár Jaro-
slav Siakeº, reÏisér prvého Jáno‰íka z roku 1921, sa stovky v za-
hraniãí doÏili tieÏ. Cezhraniãné priateºstvo autora knihy Pavla
Poláka, sa zrejme prehæbilo s Vyznávaãom kráºovstva ºudského,
tak˘ je titul knihy, v ich spoloãnom pôsobení ako poradcov prvé-
ho prezidenta druhej a demokratickej SR. Ani jeho domáci osud
právnika nebol jednoduch˘, poãnúc väznením na gestape a ne-
skôr v zajateckom tábore, poãas 2. svetovej vojny i prepustením
z Akadémie v normalizácii a pôsobenie ako robotníka.

Imricha KruÏliaka som zaÏil po deväÈdesiatom roku, keì s vy-
sokou kultúrou vystupovania, i premyslenou a jasnou argumentá-
ciou tlmoãil nielen exilovú víziu budúceho Slovenska. ZaãleÀoval
sa do domácich intelektuálnych aktivít smerujúcich k nekompro-
misnému emancipaãnému pohybu - k suverenite SR, ktoré mali
jeden z vrcholov na Kongrese slovenskej inteligencie na Donova-
loch v máji 1992. Predná‰al tam na tému Úlohy inteligencie dnes.
Nasledovali víÈazné voºby suverenistov, poráÏajúcich ãs. centra-
listov, Deklarácia o zvrchovanosti SR, Ústava SR a nezávisl˘ a su-
verénny ‰tát od 1. januára 1993. Predt˘m som netu‰il, Ïe za
pseudonymom detvianskeho hrdinu Antona Prokopa, obeseného
ako pansláva maìarsk˘mi Kúhnovsk˘mi vojskami roku 1919, za
neprehliadnuteºn˘mi kultúrno-historicko-politick˘mi komentármi
vo vysielaní ru‰enej Slobodnej Európy sa skr˘va práve KruÏliak. 

Vplyv na voličov v roku 1992
Polák v eseji o Àom poznamenáva, Ïe Prokopov osud najviac

ovplyvnil vedomie a národné presvedãenie skúmaného publicistu
a historika, popri tom, Ïe podobná smrÈ hrozila na Detve aj KruÏ-
liakovmu starému otcovi. Som presvedãen˘, Ïe jeho exilov˘ me-
saãník Horizont, v˘razne formoval aj názory ãitateºov pred rozho-
dujúcimi voºbami roku 1992, ktor˘ uÏ zrejme od roku 1990 zaãal
vychádzaÈ namiesto Mníchova na Slovensku. Spolu s Kanadsk˘m
Slovákom, ktor˘ bol pred voºbami beÏne dostupn˘ v na‰ich novi-
nov˘ch stánkoch spolu s domácim mediálnym úsilím. 

IbaÏe federalistické centrum sa pokú‰alo zatlaãiÈ a znemoÏniÈ
akékoºvek predstavy o moÏnej a reálnej slovenskej suverenite, pl-
ne akceptovanej svetom. KruÏliak mi neskôr spomínal, Ïe pripra-
vuje takmer tridsaÈzväzkov˘ v˘ber zo svojej exilovej publicistiky,
kde jednou z v˘znamn˘ch etáp je aj v˘razné pôsobenie po boku
·tefana Romana a mnoh˘ch in˘ch v Svetovom kongrese Slová-
kov. VydaÈ mu to mal exminister Ján Duck˘, ktor˘ vtedy uÏ ‰éfo-
val v Slovenskom plynárenskom priemysle. Av‰ak  následne bol
záhadne zavraÏden˘ a dodnes je  jeho smrÈ zakrytá rú‰kom
tajomstva...

TakÏe zo ‰irok˘ch publicistick˘ch v˘berov mu doma po roku
1989 vy‰li „iba“ dve knihy: V ãakárni dejín. Obrazy slovensk˘ch
osudov, 1999 a Úteky z tiesne. V tôni dvoch totalít, 2003. Popri
Cyrilo-Metodskom kulte u Slovákov. Dlhá cesta k Slovenskej
cirkevnej provincii, kde podrobne mapuje najmä úsilie súkmeÀov-
cov pri formovaní na‰ej kºúãovej duchovnej i politickej idey nielen
v USA a Kanade, ale aj v Európe. ëalej  pri vzniku Ústavu svät˘ch
Cyrila a Metoda v Ríme roku 1963, ktorá prirodzene vyústila aj do
konceptu  preambuly Ústavy SR. Hoci sa oz˘vali aj neprehliadnu-
teºné hlasy odporcov, ktorí nepoznali a dodnes nepoznajú naj-
základnej‰ie smerovanie zmyslu slovensk˘ch dejín. 

Rozumel logike našich dejín
S akou intenzitou sa venoval téme logiky na‰ich dejín, nedo-

statoãne reflektovanej dodnes, nájdeme v mnoh˘ch ãlánkoch
a vystúpeniach, ktoré  v Polákovej knihe podrobne  zaznamenáva
jeho bibliografia. Popri ìal‰ích historikoch a filozofoch exilu, do-
máci intelektuáli v téme  len v porovnaní so susedmi neustále
takmer neuveriteºne zaostávajú. Azda to ãoskoro  vyústi do ‰iroko
antologicky koncipovan˘ch v˘berov textov, ktoré Slováci v zahra-
niãí publikovali. Pomohli by v orientácii neraz zmätenej mládeÏi,
ale aj pedagógom i politikom a intelektuálom vôbec. Aby pod-
statne hlb‰ie, objektívnej‰ie a ucelenej‰ie dokázali zhodnotiÈ v˘vin
na‰ich dejín i hºadanie optimálnych ciest do budúcnosti pre celú
na‰u spoloãnosÈ. KruÏliak o tom v Deklarácii, ktorou sa prihlásil
k ãinnosti v SKS,  pí‰e: „Zmyslom slovensk˘ch dejín je zápas o ná-
rodnú slobodu a sebaurãenie. Slováci vo svete povaÏujú si za
mravnú povinnosÈ zjednotiÈ sa za prirodzené práva slovenského
národa, za jeho úplnú slobodu a samostatné urãovanie svojich
osudov a pokladajú si za svoju povinnosÈ a poslanie podaÈ svetu
pravdiv˘ obraz o Ïivote a snahách slovenského národa po slo-
bodnom Ïivote.“

Polák v nie rozsiahlej biografii dostatoãne dokladá, Ïe KruÏ-
liak bol ãastokrát pri tom, keì sa bolo treba  dáko vymaniÈ „z na-
‰ich dejinn˘ch ohrození“, nielen schopnosÈou jeho politickej
a historickej reflexie, ale aj individuálnymi aktivitami, keì  ãasto
mnoh˘m hrozilo nielen väzenie ale aj smrÈ. Veì ktovie ako by
skonãil potom, ão mu vy‰etrovatelia vybili zuby a zniãili obliãky, ak
by vãas neu‰iel za hranice. Vtedy porazení komunisti a ich stú-
penci mu nemohli zabudnúÈ, Ïe sa v˘razn˘m spôsobom podieºal
na triumfe Demokratickej strany vo voºbách roku 1946. 

V pookupaãnom ‰oku z roku 1968 zaãal vydávaÈ v exile Hori-
zont, s ktor˘m vydrÏal ako autor väã‰iny ãlánkov 21 rokov. AÏ do
konca roka 1992. Platforma vysielaãa Slobodnej Európy mu ne-
staãila. Mohol síce hovoriÈ a vysielaÈ v slovenãine, ale vytvoriÈ sa-
mostatné slovenské oddelenie mu Ameriãania nedovolili. Na roz-
diel od Hlasu Ameriky. Emigráciu nevnímal ako jeho priateº a v˘-
znamn˘ politik Sta‰ko ako stra‰nú. MoÏno aj preto, Ïe popri
mnoh˘ch ìal‰ích aktivitách, Horizontom nadväzoval na reformn˘
Kultúrny Ïivot zo ‰esÈdesiatych rokov, ktor˘ doma zakázali. Veril,
Ïe ãlánky odtiaº dokazujú, ako blízko si stáli slovensk˘ domov
a slovensk˘ exil. AspoÀ v koncepte ºudskosti a slobody, ako aj
samostatného a demokratického postavenia Slovenska v rodine
európskych národov. Viliam Jablonick˘
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Slovensko v rodine európskych národov



Pokraãovanie z 1. strany

Z osemdesiat kíl schudol na ‰ty-
ridsaÈ. A ja som mu povedala - ko-
neãne, aby Èa niekto ºúbil (hlas sa jej
zachvel). A pokraãovali sme rande-
ním aÏ sme sa vzali. 

Hlavu do Ïeleza. To mu ju ne-
jakou obruãou sÈahovali?

Presne tak. 
VydaÈ sa za politického väzÀa

v 50. rokoch bolo doslova hrdin-
stvom. Zrejme to poznaãilo aj vá‰
spoloãn˘ Ïivot? Ale najskôr by
sme si mali povedaÈ, preão ho
·tátna bezpeãnosÈ zaistila?

O svojom utrpení napísal spo-
mienky, ktoré vy‰li v kniÏke Otvorené
oãi. Dobre, Ïe tak urobil, lebo zane-
chal svedectvo o tom, ako sa tota-
litn˘ reÏim správal k ºuìom. Du‰an
mal skonãen˘ch päÈ semestrov, keì
v juhoslovanskom prístave Bezdane
niekto vyprovokoval stávku. Plavili sa
po v‰etk˘ch ‰tátoch Balkánu i Soviet-
skeho zväzu, takÏe ktosi povedal, ãi
niekde nie sú sovietske alebo iné voj-
ská vo väã‰om zoskúpení. Vraj aké
majú zbrane a v˘stroj. Du‰an spomí-
nal, Ïe sa nikdy o takéto veci nezaují-
mal a nevedel odpovedaÈ na podob-
né otázky. Ale o tejto stávke povedal
svojmu spoluÏiakovi Metodovi Trgo-
vi, ktor˘ to hneì po príchode do
âesko-Slovenska ohlásil ·tátnej bez-
peãnosti. 

A tá ho zrejme hneì aj zaisti-
la?

Áno, pri‰li po neho 16. novem-
bra 1951 ráno o ‰tvrtej hodine. Spal,
keì ho prepadli, bránil sa. A to ne-
mal robiÈ, lebo ho zbili do bezvedo-
mia. Prebral sa aÏ v cele. Aj potom
ho mlátili pelendrekom a vyhráÏali sa
mu, Ïe ak bude kriãaÈ prídu zas. Po
troch dÀoch dostal prvú ‰álku kávy
s chlebom.

Súd sa konal koncom marca
1952. Aké bolo jeho rozhod-
nutie?

Súdil ho b˘val˘ ·tátny súd v Bra-
tislave, ktorému predsedal ªudovít
Petrá‰. Na cele v súdnej väzbe boli
traja a navzájom sa zverili, ão komu
„pri‰ili“. Odporúãali mu, ak dostane
spodnú hranicu trestu podºa § 86 –
‰pionáÏ, ktor˘ sa trestal od desaÈ

rokov aÏ po trest smrti, aby sa neod-
volával. V tom ãase uÏ boli známe
skúseností, keì po odvolaní sa do-
stali odsúdení trest smrti. TakÏe, keì
ho súd odsúdil na osem rokov odÀa-
tia slobody, päÈ rokov straty obãian-
skych práv a na pokutu 10 000 ko-
rún, neodvolal sa. Napokon aj jeho
obhajca ex offo Ïiadal pre neho prís-
ny, ale spravodliv˘ trest.

Koºko rokov reálne bol vo
väzení a kde?

V Jáchymove a odsedel si ‰tyri ro-
ky, deväÈ mesiacov a päÈ dní. Dostal
amnestiu, ale nie na stratu obãian-
skych práv.  Vtedy som to veºmi in-
tenzívne preÏívala. Keì som sa mala
vydávaÈ zavolal ma riaditeº Sloveny,
kde som bola zamestnaná a varoval
ma: „Veronika ak sa nemusí‰ vydá-
vaÈ, neber si ho. On je proti‰tátny Ïi-
vel“, doslova mi povedal. MÀa to
tro‰ku urazilo a povedala som: „Je
Ïivel? âo komu urobil? Nikomu niã
neukradol, nikoho nezabil, na niko-
ho krivé slovo nepovedal, preão by
som si ho nemala braÈ? On si to za-
slúÏi. Nevedela som, Ïe teraj‰í ‰tát
takto môÏe muãiÈ ºudí.“ A riaditeº len
poznamenal, robte ako viete. A keì
manÏel robil v Tfiinci, i‰la som za ním,
ãi by ho nevzal robiÈ do Sloveny. Za-
díval sa na mÀa a vraví mi: „âo som
vám povedal?“  A ja jemu: „Je to
dobr˘ muÏ, stará sa o rodinu, dobre
vychádzame a ja ho ºúbim, lebo si
veºa vytrpel. Ja mu musím byÈ ná-
pomocná.“ Riaditeº sa zamyslel a po-
vedal, „keì mi to takto rozprávate,
pokúsim sa ho zobraÈ do podniku“.
Aj ho zamestnal.

Po návrate z väzenia mal
manÏel problémy zamestnaÈ sa?

PravdaÏe. Odbor pracovn˘ch síl
ONV v âadci mu po troch mesiacoch
na‰iel miesto v uránov˘ch baniach na
Slávkovsku. Znova robil to isté ako
v Jáchymove, len uÏ na slobode. UÏ
ho pred nástupom do práce neuvä-
zovali do oceºového lana, ale stále
bol  pod  dohºadom ·tB.

A rodinu nechali na pokoji?
Ale kdeÏe. Pred uplynutím

NÁŠ ROZHOVOR
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Špiónom bez vlastnej vôle

Veronika Gregorová

Foto Eva Zelenayová

Jáchymovská partia, zºava Du‰an Gregor, Ing. dr. Ján Kovaãovsk˘ a Jozef

Panáã. Foto archív



päÈroãného trestu straty obãianskych
práv mu prezident zostávajúci trest
odpustil, ale dostal povolávací rozkaz
na dvojroãnú vojenskú základnú
sluÏbu. IbaÏe my sme uÏ mali dve
deti a ja som dostávala 150 korún
mesaãnej podpory. A ako odi‰iel na
vojnu, chodili za mnou na vrátnicu
kaÏd˘ t˘ÏdeÀ e‰tebáci a vypytovali
sa, kde sa nachádza, s k˘m chodí, ãi
niekomu nepí‰e. Niektorí kolegovia
vedeli, Ïe som sa vydala za politické-
ho väzÀa, ale nie v‰etci. Vypytovali
sa, ão sú to za ºudia, preão za mnou
chodia. A keby len to. V noci, jede-
násÈ hodín a oni mi búchajú na dve-
re. Otvorím a dvaja. Vo‰li dnu, poob-
zerali si, kde ão máme, pootvárali
skrine, v‰etko z nich povyÈahovali,
zobudili deti... potom plakali. P˘tala
som sa ich, ão to robia, ão hºadajú,
Ïe oni vedia, na ão pri‰li. 

Keì pri‰li aj sa nejako pred-
stavili?

Ja som vedela, kto sú. Veì to bo-
li tí istí, ão za mnou chodili na vrátni-
cu. To bolo hrozné.  Deti boli malé,
obidve v jasliach. Stávalo sa, Ïe aj dva
t˘Ïdne som bola s nimi doma, keì
boli choré. Schudla som na 46 kíl.
Riaditeº mi umoÏnil chodiÈ do roboty
na siedmu, trochu mi to pomohlo.
Ale mlad‰ieho syna som chodila kojiÈ
do podnikov˘ch jasliãiek.

Koºko bola vtedy materská
dovolenka?

Tri mesiace. Môj muÏ sa na vojne

vzbúril. Odmietol prisahaÈ. Nevedel
sa zmieriÈ s t˘m, Ïe my, v âadci, ne-
máme z ãoho ÏiÈ, Ïe ja sa sama trá-
pim s mal˘mi deÈmi. Na‰Èastie si ho
zavolal na pohovor nejak˘ empatick˘
nadporuãík a keì mu vyrozprával
svoj Ïivotn˘ príbeh poradil mu, aby
manÏelka napísala ÏiadosÈ o pre‰et-
renie jeho prípadu a to pomohlo.
Poslali ho na trvalú dovolenku a v ro-
ku 1963 ho Najvy‰‰í súd v Prahe re-
habilitoval. V rozsudku sa dokonca
uvádzalo, Ïe ãin, ktor˘ spáchal, nie je
trestn˘m ãinom. Od‰kodné za v‰etky
tie roky utrpenia mu súd priznal vo
v˘‰ke 20100 korún. Napokon dostal
37 tisíc. A v liste, v ktorom mu ozna-
movali v˘sledok, mu minister spra-
vodlivosti napísal, Ïe „kdyby ste byl
na svobode, tak tolik neu‰etfiíte“. 

Cynické.
Veì jemu vo väzení sÈahovali pe-

niaze aj za stravu, za ubytovanie, ako
keby bol na dovolenke a on doloval
urán. 

Ako sa va‰a rodina stavala
k v˘beru manÏela?

Moji rodiãia mi do Ïivota nezasa-
hovali. Mama dostávala 120 korúno-
v˘ dôchodok a otec tieÏ nikde nepra-
coval. UÏ keì som chcela ‰tudovaÈ
po skonãení me‰tianky, mohla som
ísÈ len tam, kde to bolo zadarmo.
V Slovene sme dostali aj nejaké oble-
ãenie, b˘vali sme v internáte. Uãila
som sa dobre, vybrali ma a e‰te jed-
nu kamarátku zo Îiliny na ‰túdium
do Liberca. Ale mama mi povedala,

deveãka moja zlatá, ja ti nemám ão
daÈ. Nemám peniaze, choì a zarob
si. Tak som sa zamestnala v Slovene
a zoznámila som sa s mojím nastá-
vajúcim. Ako som povedala, na zá-
bave. 

Bol manÏel po roku 1989 poli-
ticky aktívny?

A e‰te ako. Na okresnom úrade
organizoval okrúhle stoly, zakladal
organizáciu politick˘ch väzÀov v Ilave
a âadci. Nebola som t˘m veºmi nad-
‰ená, lebo nikdy sme nemali peÀazí
nazvy‰. 

Pomáhala vám manÏelova
rodina?

Oni to veºmi ÈaÏko niesli, odvráti-
li sa od neho. 

Hanbili sa za neho?
Asi hej.
Poznám aj také rodiny poli-

tick˘ch väzÀov, ktoré nevedia
odpustiÈ príbuzn˘m, ktorí im po-
kazili Ïivot. Ale vy ste si sama
vybrali za Ïivotného partnera po-
litického väzÀa. 

Presne tak, ale vtedy ãlovek ne-
vie, ão ho ãaká.

Kedy zomrel?
V decembri 2001. Vo februári by

sa bol doÏil sedemdesiatky. Choroba
ho v‰ak trápila osem mesiacov, uÏ
chcel zomrieÈ. 

A vy ste prevzali ‰tafetu v or-
ganizácii politick˘ch väzÀov. 

ManÏel si to zaslúÏil.

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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ManÏelia Gregorovci. Foto archív

Veronika Gregorová Foto Eva Zelenayová



Do redakcie sme dostali viacero otazok t˘kajúcich sa
Istanbulského dohovoru. âo to je? 

·táty Rady Európy a ìal‰í signatári sa v Istanbule 11.
mája 2011 dohodli na Dohovore Rady Európy o predchádza-

ní násiliu na Ïenách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.
Tento dohovor vzhºadom na to, Ïe bol podpísan˘ v Istanbu-
le dostal skráten˘ názov Istanbulsk˘ dohovor. Za Slovensko
ho podpísala vtedaj‰ia ministerka spravodlivosti Lucia
ÎitÀanská. Dohovor v‰ak podlieha ratifikácii v parlamente
a zatiaº Slovensko tak neurobilo. 

Istanbulsk˘ dohovor má niekoºko desiatok ãlánkov a uÏ v pre-
ambule sa zmieÀuje o odporúãaní Rady Európy (2007) 17 o ‰tan-
dardoch a mechanizmoch rodovej rovnosti. Dohovor odsudzuje
v‰etky formy násilia na Ïenách a domáceho násilia, ale cel˘ text sa
opiera o rodovú podmienenosÈ. Dokonca aj Ïiadosti o azyl. A práve
preto sa voãi nemu zdvihla vlna kritiky. Napríklad v ãasti prevencia
je uvedené: „Zmluvné strany prijmú opatrenia na úãel podpory
zmien v spoloãensk˘ch a kultúrnych modeloch správania sa Ïien
a muÏov s cieºom odstrániÈ predsudky, zvyky, tradície a v‰etky
ostatné zvyklosti, ktoré sú zaloÏené na my‰lienke podradenosti Ïien
alebo na stereotypn˘ch roliach Ïien a muÏov.“  IbaÏe stereotypné
role Ïien a muÏov sú v˘sledkom ich biologického nastavenia. Istan-
bulsk˘ dohovor teda popiera prirodzenú funkciu Ïien a muÏov. 

Dohovor v ãlánku o vzdelávaní dokonca hovorí: „Zmluvné
strany prijmú, ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do
oficiálnych ‰tudijn˘ch plánov na v‰etk˘ch stupÀoch vzdelávania za-
ãlenili ‰tudijné materiály t˘kajúce sa problematiky rovnoprávnosti
muÏov a Ïien, nestereotypn˘ch rodov˘ch rolí...“ a hoci dohovor
nie je e‰te pre Slovenskú republiky záväzn˘, uÏ niektoré odporúãa-
nia rezort ‰kolstva aplikoval. Zaviedol Hupsov ‰labikár, ktor˘ uÏ
nepracuje s tradiãnou rodinou. 

Nebezpečné GREVIO
Dokument navy‰e zavádza monitorovací mechanizmus na vy-

konávanie dohovoru. Ten pozostáva zo skupiny 10-15 expertov
(GREVIO), ktor˘ch volí V˘bor zmluvn˘ch strán spomedzi kandidátov
nominovan˘ch zmluvn˘mi stranami na obdobie ‰tyroch rokov.
KeìÏe GREVIO môÏe prijaÈ informácie od mimovládnych organizá-
cií a obãianskej spoloãnosti, nie je vylúãené, Ïe sa budú angaÏovaÈ
predov‰etk˘m tie, ktoré zastupujú príslu‰níkov rozliãn˘ch men‰ín.
Napríklad LGBTI. A vzhºadom na to, Ïe GREVIO je nadnárodná sku-
pina expertov, poÏívajúca ‰iroké v˘sady, dá sa predpokladaÈ, Ïe si
bude vynucovaÈ plnenie Istanbulského dohovoru práve v t˘ch ãasti-
ach, ktoré sa t˘kajú rodovej rovnosti, lebo tá zatiaº nie je v takom
‰irokom zábere, ako to navrhovatelia Dohovoru predpokladali,
v slovenskom právnom poriadku  implantovaná. 

Dohovor v polovici júna minulého roku za Európsku komisiu
podpísala eurokomisárka pre spravodlivosÈ, spotrebiteºov a rodovú
rovnosÈ Vûra Jourová a v mene maltského predsedníctva v Rade EÚ
Joseph Filletti. Istanbulsk˘ dohovor je najrozsiahlej‰ia i najkon-
troverznej‰ia medzinárodná zmluva, ktorú dosiaº ratifikovalo
23 krajín sveta vrátane 14 ãlensk˘ch ‰tátov EÚ.  Polovica ãlen-
sk˘ch krajín EÚ dohovor neratifikovala, ani Slovenská republika. 

V septembri 2016 avizoval minister práce, sociálnych vecí a ro-

diny Ján Richter,  Ïe Slovensko dohovor ratifikuje do konca roka.
Nestalo sa a ani termín do konca júna 2017 nebol  reálny. Mimo-
vládna organizácia MoÏnosÈ voºby povaÏuje oficiálny podpis EÚ
pod Istanbulsk˘m dohovorom za úspech, ktor˘ by mohol po-
pohnaÈ aj Slovensko. ·tatutárna zástupkyÀa organizácie Adriana
Mesochoritisová v tejto súvislosti povedala, Ïe „ratifikácia a násled-
ná implementácia dohovoru bude maÈ za následok, Ïe krajiny
zaãnú systematicky pracovaÈ na odstránení násilia a nastavia kon-
krétne opatrenia“. 

Menej optimisticky sa k Istanbulskému dohovoru v Európskom
parlamente vyjadril europoslanec Branislav ·kripek. Podºa neho do-
hovor nenapæÀa svoj úãel, zavádza kontroverznú definíciu rodu ako
sociálneho kon‰truktu bez akéhokoºvek vzÈahu ku skutoãnému
biologickému pohlaviu. Tvrdí, Ïe dohovor stigmatizuje manÏelstvo,
v˘sledkom ãoho môÏe byÈ naru‰ené právo rodiãov vychovávaÈ
a vzdelávaÈ svoje deti vo vlastnom morálnom a náboÏenskom pre-
svedãení. Vyzval europoslancov, aby toto právo bolo absolútne re‰-
pektované. Poukázal pritom  na vzne‰ené heslo EÚ - zjednotení
v rozmanitosti, ão, Ïiaº, v dohovore absolútne absentuje. TieÏ
pripomenul, Ïe konzervatívni voliãi v EÚ sú dohovorom znechutení
a ãlenské ‰táty únie nie sú povinné ho ratifikovaÈ.

Biskupi proti ratifikácii
Pred rokom mal na plenárnom zasadnutí Konferencie bisku-

pov Slovenska, na ktorom bol prítomn˘ aj vtedaj‰í premiér Robert
Fico, príhovor predseda KBS Mons. Stanislav Zvolensk˘. Arcibiskup
upriamil pozornosÈ aj na otázku, ão to vlastne znamená byÈ Euró-
panom a zdôraznil, Ïe „liberálne demokracie na Západe nie sú vo
v‰etkom automaticky ‘normou’, ktorej sme povinní sa prispôso-
biÈ“.  Podpis EÚ pod Istanbulsk˘m dohovorom oznaãil za modelov˘
príklad, „ako by integrácia nemala vyzeraÈ. Nátlak na ãlenské kraji-
ny, ktoré ho e‰te neratifikovali, povaÏujeme za neprípustn˘. Nao-
pak, domnievame sa, Ïe Slovenská republika by mala zváÏiÈ právne
kroky, aby sme sa jeho ratifikáciou vôbec nemuseli zaoberaÈ“.

V polovici júna minulého roku usporiadala vtedaj‰ia ministerka
spravodlivosti Lucia ÎitÀanská k problematike Istanbulského doho-
voru okrúhly stôl. Jedn˘m z úãastníkov bol aj Patrik Dani‰ka, pred-
seda obãianskeho zdruÏenia In‰titút pre ºudské práva a rodinnú
politiku. Po skonãení diskusie kon‰tatoval, Ïe „odpor proti dohovo-
ru má principiálny charakter a ãas ukazuje, Ïe pojmy ako gender
a odstraÀovanie rodov˘ch stereotypov naberajú ustaviãne nové v˘-
znamy, neprijateºné pre veºkú ãasÈ verejnosti“. 

Istanbulsk˘ dohovor zaktivizoval na Slovensku mnohé obãian-
ske zdruÏenia i jednotlivcov. Vytvorili veºmi efektívny projekt Slo-
vensk˘ dohovor za rodinu, ktorého cieºom je: Zastavme zlo
z Istanbulu. Pridal sa charizmatick˘ kÀaz Marián Kuffa a od no-
vembra 2017 organizujú piatkové ruÏencové svieãkové pochody
v dekanátnych farnostiach. Konajú sa po sv. om‰i, na ktorej nech˘-
ba príhovor Mariána Kuffu. Prv˘ pochod sa uskutoãnil v pre‰ovskej
Konkatedrále sv. Mikulá‰a 11. novembra minulého roku. Na konci
pochodu sa zvyãajne ãíta vyhlásenie Slovenského dohovoru za ro-
dinu. Organizátori si kladú za cieº, aby Slovenská republika stiahla
podpis pod Istanbulsk˘m dohovorom. K˘m to nedosiahnu, budú
v pochodoch pokraãovaÈ. Eva Zelenayová

KOMENTUJEME
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Nechceme násilie na nijakom človeku



Pokraãovanie z 8. strany

Do oboch procesov vmontovali aj
dvoch duchovn˘ch. V Bystrici súdili  pátra
Leonarda Sliaãana a v Bratislave kÀaza Al-
berta Hederu. Vy‰etrovateºmi  vycviãení
gardisti v snahe zachrániÈ si koÏu oboch
obviÀovali, Ïe práve oni a ich cirkevní na-
driadení svojou  duchovnou sluÏbou v od-
dieloch POHG sú vlastne zodpovední za
masové vraÏdenie. Napriek splneniu
pripraveného scenára nik spomedzi ob-
Ïalovan˘ch nebol osloboden˘, súd im
vymeral tresty od 14 do 25 rokov.  

Netušili o svojich činoch
Ak sa vôbec niektorí z obvinen˘ch

na nátlak Nemcov aj zúãastnil exekúcie,
poru‰il nariadenie hlavného veliteºa Hlin-
kovej gardy Otomara Kubalu, ktor˘ roz-
kazom zakázal v‰etk˘m príslu‰níkom
ozbrojen˘ch formácií uÏ len fyzickú prí-
tomnosÈ na popravách a nieto ich e‰te aj
vykonávaÈ. TrinásÈ rokov po vojne uÏ bolo
ºahko moÏné ãlenom POHG  pri‰iÈ  aj to,

o ãom vôbec netu‰ili. Súdne pojednáva-
nie bolo sprevádzané obrovskou mediál-
nou kampaÀou. Nech˘bali ani rezolúcie
rozhorãen˘ch pracujúcich poÏadujúcich
najtvrd‰ie tresty. Noviny zapæÀali ãlánky
odsudzujúce  Slovensk˘ ‰tát, jeho klérofa-
‰istick˘ reÏim, Katolícku cirkev, Vatikán,
americk˘ch imperialistov a západonemec-
k˘ch revan‰istick˘ch nacistov a robili ich
spoluzodpovedn˘ch za masové represálie.
Procesy predstavovali iba dramatickú pre-
dohru toho, ão sa následne dialo.  

Zaãal sa pohon na slovenskú inteli-
genciu, ktorá vlastne predstavovala akési
hniezdo ºudáctva a burÏoázneho naciona-
lizmu. Asi tri tisíc jej príslu‰níkov  poslali
nar˘chlo zvolané previerkové komisie od
písacích stolov, z laboratórií,  projekãn˘ch
kancelárií do v˘roby a k lopate. Rozsah
t˘chto perzekúcií sa dodnes do v‰etk˘ch
dôsledkov neobjasnil.  Nasledovali ìal‰ie
represálie proti slovensk˘m nacionalistic-
k˘m a ºudáckym Ïivlom ohrozujúcim jed-
notu ãeskoslovenského pracujúceho ºudu.

Pozat˘kali ãlenov Karva‰ovej skupiny
a potrestali väzením od 5 do 17 rokov.
Najviac dostal niekdaj‰í guvernér Sloven-
skej národnej  banky Imrich Karva‰. Pod-
mieneãne prepusteného osemdesiatroã-
ného biskupa Jána Vojta‰‰áka  opäÈ vzali
do väzby. Rozbehli sa aj súdne konania
s kulakmi a notorick˘mi neplniãmi kontin-
gentov. 

Dodnes sa mnohí na‰i historici a pub-
licisti k⁄ãovito pridrÏiavajú toho, ão vypro-
dukoval bratislavsk˘ a bystrick˘ proces
s príslu‰níkmi POHG. Bola to v‰ak z veºkej
ãasti rovnaká súdna fra‰ka ako pojedná-
vanie so Slánskym a spol.  ãi so slovensk˘-
mi burÏoáznymi nacionalistami. Zrejme sa
pridrÏiavajú  direktívy  pléna ÚV KSS z ro-
ku 1958 urãenej vedeckému frontu:
„Úlohou vedeck˘ch pracovníkov je, aby
do v‰etk˘ch dôsledkov preskúmali a pred
na‰im pracujúcim ºudom odhalili pravú
tvár nemravného ºudáckeho klérofa‰iz-
mu, aby ukázali na fa‰istické korene tzv.
slovenského ‰tátu.“ Ivan Mrva
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Sme vôbec doma?
DÀa 22. mája 2018 som sa definitívne presvedãil, Ïe

t˘ch, ão sme krátkodobo poverili vedením ná‰ho ‰tátu, to
nerobia dobre, robia to proti nám. Riadne a dlhodobo pri-
pravovaná historická predná‰ka PhDr. Martina Lacka, PhD. a
Ing. Martina Hagaru, predsedu poboãky PV ZPKO v Prievidzi,
sa nemohla konaÈ v Dome kultúry v Novákoch, lebo primátor
mesta na poslednú chvíºu (zrejme na niekoho prianie) nedal
k dispozícii pripravované priestory a predná‰ka sa konala v
nevyhovujúcich priestoroch miestneho pohostinstva. 

Na‰i predstavitelia si neprajú, aby sa slovenskí obãania
dozvedeli svoju históriu od na to vzdelan˘ch ºudí, ale staãí
im, aby ºuìom podstrãili informácie postaãujúce na zvolenie
strán (nie ºudí) na dobu ‰tyroch rokov. Strany s najviac hlasmi
naìalej bojujú v parlamente, rozdávajú na‰u priazeÀ t˘m
stranám, ktoré budú s nimi vládnuÈ a my, voliãi, zostávame
na konci ich záujmu. To sa musí zmeniÈ! Vyz˘vam vás, aby
sme v najbliÏ‰ích a v‰etk˘ch ìal‰ích voºbách volili prosloven-
ské osobnosti, ktoré vrátia Slovensko na územie zvrchovanej
a samostatne sa rozhodujúcej krajiny – ‰tátu Slovensko.

Ing. Daniel Kiaba, Nováky

Osmičková autonómia bez záujmu

Pokraãovanie zo 7. strany

NuÏ, bol to napríklad práve Peter
PázmaÀ z rodu Poznanovcov, ão zaloÏil
Trnavskú univerzitu. Nie div, Ïe práve
prof. ·imonãiã je tvorcom projektu mo-
nografie Dejiny Trnavskej univerzity
1635-1777, 1992-2010. 

Krach komunistického reÏimu v âes-
ko-Slovensku v novembri 1989 otvoril aj
pre prof. ·imonãiãa nové moÏnosti
uplatnenia. Koneãne sa mu naskytla
moÏnosÈ ‰tudijného pobytu vo vatikán-

skych archívoch. Plodom tohto ‰tudij-
ného pobytu boli okrem iného aj nové
poznatky z centrálnych archívov reholí,
najmä jezuitskej, ktor˘mi prispel k vy-
daniu Dejín Spoloãnosti JeÏi‰ovej na
Slovensku v Kanade. Patril totiÏ k tej sku-
pine jezuitsk˘ch nad‰encov, ão dokázali
v komunistickej totalite pripravovaÈ tieto
dejiny.

V novom demokratickom prostredí
sa mu naskytla koneãne príleÏitosÈ peda-
gogicky pôsobiÈ na univerzite. Preto sa

roku 1994 habilitoval na Filozofickej fa-
kulte UK v Bratislave a univerzitn˘m pro-
fesorom sa stal v roku 1998. Stal sa ve-
dúcim katedry histórie na FF Trnavskej
univerzity, ktorú viedol do roku 2006. Pri-
ãinil sa o zaloÏenie Ústavu dejín Trnavskej
univerzity v roku 2002 a stal sa jeho
prv˘m riaditeºom. Táto skutoãnosÈ umoÏ-
nila seriózny historick˘ v˘skum, ktor˘ vy-
ústil do publikácie dejín tejto univerzity.

Pri príleÏitosti 14. v˘roãia vzniku SR
mu prezident  Ivan Ga‰paroviã udelil
Pribinov kríÏ III. triedy za zásluhy v oblas-
ti archívnictva a histórie.

Emil Vontorãík

Človek viery a práce



ZO ŽIVOTA PV ZPKO

14

3. júna 1950 komunistick˘ reÏim
izoloval 73-roãného spi‰ského bisku-
pa Jána Vojta‰‰áka v jeho vlastnej
rezidencii ako v domácom väzení.
Potom ho 15. septembra deportovali
do ãeského väzenia v Ruzyni ako
„nejvût‰ího zloãince v republice“
s okovami na rukách a so zaviazan˘-
mi oãami. Tam ho neºudsky tr˘znili
v‰etk˘mi moÏn˘mi prostriedkami aÏ
takmer do Vianoc.

3. – 4. júna 1976 sa v Brne ko-
nal celo‰tátny zjazd kÀazov, ktorí
vstúpili do vládnej organizácie Pacem
in terris.

4. júna 1920 bola v Trianone
podpísaná mierová zmluva s Maìar-
skom, tzv. Trianonská zmluva. Ma-
ìarsko v nej uznalo, Ïe územie
Slovenska a Podkarpatskej Rusi patrí
pod zvrchovanosÈ âesko-Slovenska.
Táto medzinárodná zmluva vstúpila
do platnosti 26. júla 1921.

6. – 7. júna 1861 sa v Turãian-
skom Sv. Martine  konalo národné
zhromaÏdenie za úãasti vy‰e 5000
osôb, na ktorom s veºk˘m nad‰ením
schválili Memorandum slovenského
národa. Dokument obsahoval ‰táto-
právne i politické poÏiadavky Slová-
kov.

8. – 9. júna 1990 sa na Sloven-
sku konali prvé slobodné voºby, na
ktor˘ch sa zúãastnilo 21 politick˘ch
strán.

9. júna 1972 zomrel roÏÀavsk˘
biskup Dr. Róbert PoboÏn˘. Na
Slovensku to bol posledn˘ diecézny
biskup ustanoven˘ podºa noriem
cirkevného práva.

10. júna 1949 sa z iniciatívy
osobitnej ‰esÈãlennej komisie ÚV
KSâ zi‰iel v Obecnom dome v Prahe
zakladajúci zjazd tzv. Katolíckej ak-
cie. Zúãastnilo sa na Àom asi 65 – 70
ãesk˘ch a slovensk˘ch „vlastenec-
k˘ch kÀazov“ (teda sotva 1 % z cel-
kového poãtu kÀazov) a nezisten˘
poãet laikov.

12. júna 1988 bol Mons. Ján
Sokol vysväten˘ za biskupa. âesko-
slovenské státní dráhy (âSD) fingova-
nou chybou na lokomotíve sa  posta-
rali, aby osobn˘ vlak z Bratislavy do
Trnavy s mnoh˘mi veriacimi dorazil

do Trnavy takmer s hodinov˘m me‰-
kaním.  Îeleznice  samozrejme na
pokyn zhora  postupovali podobne
ako roku  1949,  keì v Trnave svätili
biskupov  Ambróza Lazíka a Róberta
PoboÏného. V deÀ ich vysviacky
(14.8.) osobné vlaky ani r˘chliky v Tr-
nave  nezastavovali.  

14. júna 1946 vy‰lo vykonávacie
nariadenie SNR ã. 89/1946 o zriadení
pracovn˘ch táborov.

16. júna 1919 maìarskí boº‰evi-
ci, ktorí vojensky napadli Slovensko,
vyhlásili v Pre‰ove samostatnú Slo-
venskú republiku rád. Predsedom Re-
voluãnej vládnej rady tejto republiky
bol ãesk˘ robotník Antonín Janou-
‰ek, príslu‰ník vedenia Maìarskej so-
cialistickej strany v Budape‰ti. Poãas
maìarsko-boº‰evickej okupácie ãasti
Slovenska sa okupaãné vojsko, âer-
vená stráÏ a âervená armáda, dopus-
tili hrozn˘ch násilností a neºudsk˘ch
tr˘znení zajat˘ch vojakov i civiln˘ch
osôb. Najhor‰ích ukrutností sa dop-
ú‰Èali bandy mlad˘ch boº‰evikov,
ktoré sa naz˘vali „Leninove deti“.
Viac na 8. strane. 

19. – 21. júna 1970 sa v New
Yorku konalo zakladajúce zhromaÏ-
denie Svetového kongresu Slovákov
(SKS), na ktorom sa zúãastnili zástup-
covia v‰etk˘ch dôleÏit˘ch organizácií
Slovákov v zahraniãí. Cieºom tejto
novej stre‰nej organizácie bolo napo-
máhaÈ túÏbe slovenského národa po
rovnoprávnosti s ostatn˘mi slobod-

n˘mi národmi sveta a reprezentovaÈ
vo svete Slovákov, tlmoãiac ich túÏ-
by, ideály a nádeje na sebaurãenie
slovenského národa. Za prvého pred-
sedu SKS bol zvolen˘ slovensk˘ pod-
nikateº ·tefan B. Roman z Kanady.

20. júna 1949 komunistická vlá-
da postupne nasadila do v‰etk˘ch
katolíckych biskupsk˘ch úradov tzv.
‰tátnych zmocnencov, ktorí kontro-
lovali vo dne i v noci v‰etky pohyby,
kontakty a ãiny biskupov a ich najb-
liÏ‰ích spolupracovníkov, nevyníma-
júc ani osobnú po‰tu a telefonické
rozhovory.

22. júna 1941 v‰etky vojenské
sily Nemeckej rí‰e prepadli územie
ZSSR, ãím podºa viacer˘ch historikov
rozpútali druhú svetovú vojnu.

27. júna 1968 po vyhlásení
Generálnej prokuratúry v Prahe, Ïe
rehole neboli v âesko-Slovensku
právne zru‰ené, vrátilo sa na Slo-
vensko asi 2000 rehoºníãok a okolo
600 rehoºníkov, ktorí boli vysídlení
do âeska.

30. júna 1919 maìarské boº‰e-
vické vojsko na príkaz predstaviteºov
Dohody sa zaãalo sÈahovaÈ z územia
Slovenska. Znamenalo to aj koniec
Slovenskej republiky rád, ktorej
„vláda“ odi‰la s maìarsk˘m vojskom
do Mi‰kovca. V‰etk˘ch uväznen˘ch
a zajat˘ch Slovákov z v˘chodného
Slovenska deportovali najprv do Mi‰-
kovca, potom do Hatvanu, kde pre
nich zriadili koncentraãn˘ tábor.

STALO SA
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> Vo veku nedoÏit˘ch 88 rokov,
20. apríla 2018, zomrel Otto
WALNER zo ·paãiniec, dlhoroãn˘
ãlen RP PV ZPKO v Trnave. Posledná
rozlúãka sa konala  24. apríla 2018
na cintoríne v ·paãinciach.

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo  zápasí
s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plá-
ny svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi
prostriedkami. Nedostatok peÀazí  nás núti ob-
rátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydávanie
Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obra-
ciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãasopi-

su. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stratili
nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda
neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak,
Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ
a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e
Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo
úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012 8109, BIC:
LUBASKBX, alebo sa kontaktujte na tel.
ãíslach 0902 199 429 a 0905 737 790. 

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

n Úradné hodiny v kancelá-
rii Predsedníctva PV ZPKO v Bra-
tislave na Obchodnej ulici ã. 52
sú v pondelok a v stredu od
9.00 hod. do 13.00 hod. 

UpozorÀujeme na‰ich ãle-
nov, Ïe mimo úradn˘ch hodín
sa telefonicky nedovolajú do
kancelárie Predsedníctva PV
ZPKO. 

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava

10 EUR
Mária Kubaãková, Bratislava 12 EUR
Martin Lacko, Modrová 280 EUR
·tefan Skladan, Hliník nad Hronom

20 EUR
Vladimír Gregu‰, Banská ·tiavnica 20 EUR
Marián Lacko, Îilina-Budatín 20 EUR
Ján Seleck˘, Bratislava 10 EUR
Anna Polaãková, Bratislava 10 EUR
Ing. Jozef Deão, Bratislava 8 EUR
Janka Tama‰koviãová, Bratislava 10 EUR
Mária Hatalová, Bratislava 10 EUR
Pavel a Franti‰ka Hlubíkovci 4 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

l Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej Liga pasáži

ponúka knihy, ktoré inde nekúpite. Historickú, vlasteneckú

literatúru bez politickej korektnosti, zborníky, kalendáre

a časopisy vrátane Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok

až štvrtok sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo

štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do 13.00 a od 13.30

do 14.30 hod. Informácie na 0903 946 718.

PV júni si pripomíname v˘znamné
Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov
a sympatizantov. Spomíname aj na
t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

50 rokov

Katarína Letková, RuÏomberok
23.6.1968

55 rokov

Ing. Ján ·alapka, RuÏomberok 2.6.1963
Peter SvoreÀ, Bratislava 1.6.1963

60 rokov

Pavol Ho‰ták, Nová Dubnica 14.6.1958

65 rokov

BoÏena âechová, Pezinok 18.6.1953

70 rokov

AlÏbeta Loudová, Nitra 18.6.1948

80 rokov

Karol Komenda, Îiar nad Hronom
6.6.1938

81 rokov

·tefánia Krajãiová, Nem‰ová 20.6.1937
Pavel Izakoviã, Leopoldov 28.6.1937
Anna âiÏmáriková, Humenné 17.6.1937

82 rokov

Ing. AlÏbeta âuãiaková, 
Kysucké Nové Mesto 24.6.1936
Mária Tkáãiková, Heºpa 21.6.1936

83 rokov

Ida Nayová, Pezinok 15.6.1935
Vladimír Wilweber, Banská Bystrica

18.6.1935

84 rokov

Anna Gavaºová, Humenné 17.6.1934

Ján Martinec, Môlãa 27.6.1934

85 rokov

Emerencia Walnerová, ·paãince
12.6.1933

Robert Kraushuber, Hlohovec 10.6.1933
Anna Oãená‰ová, Banská Bystrica

7.6.1933

86 rokov

ªudovít Virãík, Vysoká 6.6.1932
Pavol Turãina, Îa‰kov 14.6.1932
Anton Tomík, Bratislava 2.6.1932

87 rokov

Miloslav Adamjak, Spi‰ská Nová Ves
23.6.1931

88 rokov

Kveta Hrá‰ková, Lutila 17.6.1930
·tefan Bauman, Bratislava 28.6.1930

89 rokov

Ing. Adam Vrábeº, Îilina 29.6.1929
Ján Cingel, Trenãín 8.6.1929

91 rokov

Antónia GaÏáková, Dubnica nad Váhom
17.6.1927

Helena Zlatinská, Úºany nad Îitavou
14.6.1927

92 rokov

MUDr. Oºga Páleníková, Bratislava
21.6.1926

96 rokov

Mária Marónová, Bratislava 15.6.1922

97 rokov

Margita Madunická, Bratislava 9.6.1921
Jubilantom srdeãne 

blahoÏeláme
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