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Po dvoch rokoch od konania
X. snemu PV ZPKO sa v Bratislave
5. júna tohto roku zi‰li delegáti
XI. snemu PV ZPKO, aby rokovali
o aktuálnych otázkach svojej
ãlenskej základne. Na sneme sa
zúãastnila rovná stovka ãlenov
organizácie politick˘ch väzÀov. 

Predseda PV ZPKO Arpád Tar-
nóczy privítal prítomn˘ch a oznámil,
Ïe v roku 2012 zomrelo 71 ãlenov

organizácie. Delegáti snemu si ich
pamiatku uctili minútou ticha. ëalej
slovo odovzdal  moderátorovi  sne-
mu,  predsedovi  bratislavskej poboã-
ky PV ZPKO Jánovi Ko‰iarovi. Po
schválení programu nasledovala
správa predsedu Arpáda Tarnóczyho,
v ktorej oboznámil delegátov snemu
s problémami, ktoré sa dot˘kajú fi-
nancovania organizácie v posledn˘ch
dvoch rokoch. Vyjadril  presvedãenie,
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Na titulnej strane: Jedn˘m z najnov‰ích pútnick˘ch miest na Sloven-
sku je kopec Grapa nad obcou Klin v okrese Námestovo. V jeho areáli sa
nachádza socha Krista  vysoká 9,5 m nápadne sa podobajúca  na sochu
v brazilskom meste Rio de Janeiro. Oproti soche Krista sa vyníma   kºaãiaci
Ján Pavol II. v nadÏivotnej veºkosti. Pod ním je situovaná  kaplnka BoÏieho
milosrdenstva. Sochu motykou a sekerou vytesal do yporu  ºudov˘ rezbár Pe-
ter Ganobjak. Vysvätená bola v roku 2008. Miesto je obºúbenou a vyhºadá-
vanou lokalitou  pre domácich a zahraniãn˘ch turistov.  Poskytuje nev‰edn˘
duchovn˘ záÏitok i jedineãn˘ v˘hºad na panorámu Oravskej priehrady,
Roháãov a do Poºskej republiky. Text a foto Vladimír Kolada

V Bratislave sa uskutočnil XI. snem PV ZPKO
- Poukázal na staré problémy a nové výzvy

Pre bojovníkov
proti komunizmu
peňazí niet

Za predsedníckym stolom sprava: Antom Malack ,̆ Arpád Tarnóczy, Anna
Fodorová, Antom Tomík a Ján Ko‰iar. Foto Stanislav Morávek
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Ïe v ãasopise Svedectvo nájdu ãleno-
via organizácie informácie o v‰et-
kom, ão sa deje v celom spektre
organizaãnej úrovne PV ZPKO. 

„Sme organizácia, ktorá bola
a je proti totalite, odsúdili sme
Osvienãim, holokaust, ale nie
sme ochotní priznaÈ vinu, Ïe to
spôsobil slovensk˘ národ“, pove-
dal vo svojom príhovore A. Tarnóczy.
A ìalej uviedol: „Osemdesiat percent
nás bolo zavret˘ch preto, Ïe sa ne-
hanbíme za Slovensko. Pokú‰ame sa
hºadaÈ cesty na prospech Slovenska,
nielen pre nás.“ A poloÏil otázku:
„Tá na‰a obeÈ nestála za to?“  Pri-
pomenul, Ïe sú len dve moÏnosti,
ako ìalej, vzdaÈ sa alebo bojovaÈ.
A vyzval ãlenov organizácie, aby svoj
názor na budúcnosÈ napísali do Sve-
dectva. Dotkol sa aj smerovania
Ústavu pamäti národa, v ktorom má
organizácia svoje zastúpenie a vyjad-

ril presvedãenie, Ïe ak ústavu ide
o pamäÈ národa, tak to bude  pamäÈ
slovenského národa. 

Ako ďalej?
Podpredseda PV ZPKO Anton

Malack˘ predniesol svoju víziu organi-
zácie politick˘ch väzÀov do budúc-
nosti. Kon‰tatoval, Ïe „súãasn˘m
problémom  je vysok˘ vekov˘ priemer
ãlenov organizácie, ão spôsobuje
úbytok základn˘ch ãlenov PV ZPKO,
teda politick˘ch väzÀov komunizmu.
„Tento stav je nezvratn˘ a preto vyÏa-
duje zásadné rie‰enie, o ktorom
môÏe rozhodnúÈ jedine snem“, pove-
dal a predloÏil svoj návrh do diskusie.
I‰lo v Àom predov‰etk˘m o to, aby
PV ZPKO ako obãianske zdruÏenie
existovalo iba poãas doby Ïivota
politick˘ch väzÀov zúãastnen˘ch
na odboji alebo odpore proti ko-
munistickému reÏimu. „K tomuto

hºadisku je potrebné prispôsobiÈ
v‰etky ‰truktúry PV ZPKO, nevy-
nímajúc postavenie ‰tatutára
a funkcionárov, vrátane vysporia-
dania majetku“ povedal a uviedol aj
tézy, podºa ktor˘ch by mala organi-
zácia postupovaÈ. Na záver svojej  ví-
zie  povedal: „Táto prognóza organi-
zácie politick˘ch väzÀov je zhodná
s víziou politick˘ch väzÀov âeskej re-
publiky, s ktor˘mi sme my, slovenskí
politickí väzni, boli súdení ãeskoslo-
vensk˘mi komunistick˘mi zákonmi.“ 

Likvidácia cez peniaze?
Správu o hospodárskych v˘-

sledkoch predloÏila  podpredsed-
níãka PV ZPKO Anna Fodorová.
V úvode kon‰tatovala, Ïe „rokom
2011 nastal pre na‰u organizáciu
ãas úsporn˘ch opatrení z dôvodu
krátenia dotácie na ãinnosÈ“. 

Pokraãovanie na 4. strane
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UÏ dva roky pracu-
jeme v atmosfére neis-
toty, neustáleho zniÏo-

vania finanãn˘ch prostriedkov na na‰u
ãinnosÈ. Takto by sa dali zhrnúÈ slová
predsedu organizácie Arpáda Tarnóc-
zyho. Neistota, neplnenie si záväzkov
z dôvodu, Ïe aÏ v polovici roka sa or-
ganizácia dozvie, koºko prostriedkov
a ãi vôbec jej ‰tátny orgán odsúhlasil,
vyãerpáva aj tak znaãne zdevastované
zdravie politick˘ch väzÀov. Nedávno
sa dokonca dozvedeli, Ïe im bratislav-
sk˘ dopravn˘ podnik zru‰il aj moÏnosÈ
cestovania na preukaz politického väz-
Àa. V ãase rokovania snemu e‰te ne-
bolo známe niã o dotácii na tento rok.
Keì v polovici júna pri‰la správa
o schválenej v˘‰ke pridelen˘ch finanã-
n˘ch prostriedkov,  nastala situácia,
akoby pri‰iel list od exekútora. Konãí-
me, bolo najãastej‰ie slovo v centrále
organizácie. 

Tohto roku si pripomíname 1150.
v˘roãie príchodu sv. Cyrila a Metoda
na na‰e územie. Zanechali trvalú
stopu v slovenskej populácii, aj keì

kresÈanské hodnoty poãas vy‰e tisíc
rokov si ustaviãne museli kliesniÈ cestu
do Ïivota. âi to bolo za monarchie,
po vzniku prvej republiky, ãi po druhej
svetovej vojne.  Dne‰ní prístup k hod-
notám, ktoré nám zanechali svätí
bratia, a ktoré si uchovali najmä

politickí väzni komunistického reÏimu
v mnohom pripomína prístup praÏskej
politickej elity po roku 1918. Skvel˘
dôkaz o tom podáva profesorka
Emília Hrabovec vo svojej kniÏke
Slovensko a Svätá stolica 1918-1927
vo svetle vatikánskych prameÀov. Ho-
ci vy‰la s príspevkom Ministerstva
‰kolstva SR nie je ‰irokej verejnosti
dostupná. Preão? Odpoveì sa moÏno
skr˘va v slovách historika Milana
Zemka, ktor˘ sa o profesorke
Hrabovcovej vyjadril, Ïe je najlep‰ou
odborníãkou na na‰e dejiny medzivoj-
nového obdobia. ZároveÀ v‰ak o jej
úvodnom komentári ku kniÏke po-
vedal, Ïe je tam veºa korenia. Ako pre
koho. 

Autorka je excelentnou historiã-
kou, ãlenkou PápeÏského historického
v˘boru. V jej kniÏke sa doãítame aj
o tom, ako Slovensko vnímala praÏská
vláda po roku 1918.  Nuncius Micara
napríklad  opísal  vzÈah ãesk˘ch elít ku
Slovensku ako správanie sa voãi
dobytej  krajine. Hlavnú ãrtu praÏskej
politiky voãi Slovensku videl v jeho od-
kresÈanãeni a vytvoreni jednotnej ães-
koslovenskej identity. Na pár riadkoch
autorka odkryla  slovenskú traumu
v ãeskom objatí, nielen poãas prvej re-
publiky, ale i po druhej svetovej vojne. 

KresÈanstvo k slovenskej identite
patrí. Je najvzácnej‰ím dediãstvom,
pre ktoré boli ochotné celé generácie
priná‰aÈ aj najvy‰‰ie obete. Nepre-
kvapuje, Ïe sa ich najviac nachádza
medzi politick˘mi väzÀami komunistic-
kého reÏimu. Ani skutoãnosÈ, Ïe
nenachádzajú podporu vo vládach so-
cialistov a ãechoslovakistov. Ale bez
kresÈansk˘ch hodnôt nijakú krízu
neprekonáme. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

V krajine cyrilometodského dedičstva
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Dokonãenie z 3. strany
ëalej veºmi podrobne informova-

la o podniknut˘ch krokoch  vedenia
organizácie za úãelom  získania fi-
nanãn˘ch prostriedkov. Povedala, Ïe
poÏadovanú sumu 160 tisíc eur na
rok 2011, ktorá vypl˘vala z plánova-
n˘ch úloh a stanov organizácie,
ministerstvo vnútra zníÏilo na 116
200 eur, ão viedlo k váÏnemu  ob-
medzeniu ãinnosti organizácie. V ro-
ku 2011 organizovali PV ZPKO dva
semináre. V Smoleniciach na tému
SúãasnosÈ oãami politick˘ch väzÀov,
rehabilitácia zvrchovanosti Slovenska
a kresÈanstva. Seminár v Dome chari-
ty v Dolnom Smokovci bol zameran˘
na vnútorné otázky organizácie.
Zástupcovia PV ZPKO sa zúãastnili
v Jáchymove na pietnej spomienke
Jáchymovské peklo a na zjazde
Medzinárodného zdruÏenia politic-
k˘ch väzÀov Interasso v Berlíne. Spo-
mienkovej slávnosti DÀa boja za
slobodu a demokraciu 17. novembra
na RuÏinovskom cintoríne sa zúãast-
nili ãlenovia PV ZPKO zo v‰etk˘ch
regiónov Slovenska. 

Na rok 2012 bola organizácii

pridelená dotácia v sume 103 tisíc
eur, teda e‰te o 13 tisíc niÏ‰ia, neÏ
v roku 2011. „Takúto nízku dotá-
ciu na‰a organizácia nezazname-
nala od roku 2000“, povedala An-
na Fodorová a informovala, Ïe
opatrenia smerujúce k obmedze-
niam ãinnosti regionálnych pobo-
ãiek vychádzali z nedostatku fi-
nanãn˘ch prostriedkov. Mnohé
aktivity v roku 2012 si ãlenovia
hradili z vlastn˘ch zdrojov. V ãase
konania snemu nemala organizá-
cia nijaké informácie o dotácii na
rok 2013. „Do dne‰ného dÀa ne-
máme podpísanú zmluvu o po-
skytnutí dotácie na ãinnosÈ na‰ej
organizácie s MV SR,“ uviedla. 

Staronoví funkcionári
Anton Tomík, predseda republi-

kovej kontrolnej komisie kon‰tatoval,
Ïe dotácia bola vyãerpaná na sto per-
cent. Komisia prekontrolovala dokla-
dy o hospodárení a môÏe potvrdiÈ, Ïe
evidencia je prehºadná,  komisia
nezistila Ïiadne rozpory. 

Osobitnou ãasÈou snemu bola
diskusia k predloÏen˘m  stanovám.

A. Tarnóczy podotkol, Ïe k stanovám
zazneli dva závaÏné návrhy. Jeden
podal K. Krivo‰ na republikovej rade
a druh˘ A. Malack˘ na práve prebie-
hajúcom sneme. Návrh K. Krivo‰a
bol predloÏen˘ komisii, návrh A. Ma-
lackého  mení celú ‰truktúru orga-
nizácie a t˘m aj  stanovy. K návrhu
A. Malackého sa v diskusii nikto ne-
vyjadril.  Po vyjasnení si pripomienok
delegáti schválili nové stanovy. 

Vo voºbách boli opäÈ vo funk-
ciách potvrdení Arpád Tarnóczy,
Anna Fodorová a Anton Malack˘.
Do republikovej kontrolnej komi-
sie zvolili Pavla Ho‰táka, Ivetu
Janãiu a Antona Tomíka. 

V diskusii zazneli aj otázky, ãi
protikomunistick˘ odboj by nebolo
treba posunúÈ aÏ do roku 1918.
Varovanie voãi multikulturalizmu
i poukázanie na slabú úroveÀ vedo-
mosti mlad˘ch ºudí o na‰ej histórii.
Padla aj v˘zva, aby politickí väzni ne-
boli ticho, keì im vládnu komunisti.
Veì kvôli ním preÏili najkraj‰ie roky
Ïivota  vo väzeniach. Snem sa skonãil
hlasovaním o uznesení  snemu.

Eva Zelenayová

SLOVO NA ÚVOD
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Pre bojovníkov proti 
komunizmu peňazí niet

Minúta ticha. Foto Stanislav Morávek
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Arpáda Tarnóczyho, 
predsedu PV ZPKO

Koniec 
organizácie?

� Podpredseda PV ZPKO
Anton Malack˘ predloÏil na sne-
me poÏiadavku na zmenu orga-
nizaãnej ‰truktúry PV ZPKO a na
obmedzenú ãasovú existenciu
organizácie politick˘ch väzÀov.
Oãakávali ste tak˘to návrh?

- Neoãakával, pretoÏe je v roz-
pore s cieºom, pre ktor˘ organizácia
vznikla. Nám predsa ne‰lo len o zís-
kanie v˘hod za na‰e utrpenie, ale
predov‰etk˘m o to, aby sa uÏ nikdy
nezopakovala nijaká totalita. Slobo-
du a demokraciu si treba  dobre

stráÏiÈ a azda nikto nepochybuje
o tom, Ïe morálne právo i povinnosÈ
k tomu majú politickí väzni a ich
potomkovia. Kto in˘ by mal upozor-
ÀovaÈ spoloãnosÈ na  prejavy neslo-
body?  My nemáme právo ukonãiÈ
svoju ãinnosÈ, lebo boj proti totalite

je nekoneãn˘. Je pravda, Ïe v âesku
sa oz˘vajú podobné  hlasy, ako
vyslovil pán Malack˘, ale v na‰ej or-
ganizácii sa nikdy podobn˘ názor
neobjavil. Bolo by to akceptovateº-
né, keby do‰lo k spoloãenskej zme-
ne nielen de jure, ale aj de facto.
Îiaº, sme svedkami toho, Ïe moc zo-
stala v rukách pôvodn˘ch pred-
staviteºov systému a zostáva nám
iba veriÈ, Ïe do‰lo k zmene myslenia
aj v nich  samych. O tom si môÏe
urobiÈ úsudok kaÏd˘ sám. Na na‰ich
pietnych spomienkach sa ãasto zú-
ãastÀujú politickí väzni spolu so
svojimi deÈmi a vnukmi. To nám
azda staãilo dvadsaÈ rokov na to,
aby sme zabudli, ão tu komunistick˘
reÏim napáchal?  Na sneme nikto
nereagoval na my‰lienku pána
Malackého, privítal by som, keby sa
na‰i ãlenovia k tomu vyjadrili.
Trebárs na stránkach Svedectva. 

(zl)

SLOVO NA ÚVOD
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SPÝTALI SME SA

PreÏijeme? Foto Stanislav Morávek
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SNEM FOTOOBJEKTÍVOM STANISLAVA MORÁVKA
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Znepokojen˘ predseda.Otázok bolo neúrekom.

V strede exposlanec NR SR Rafael Rafaj. VáÏna situácia, váÏne tváre.

Nitrianske vedenie. Stretneme sa e‰te?
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SNEM FOTOOBJEKTÍVOM STANISLAVA MORÁVKA
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Bolo o ãom prem˘‰ºaÈ. Bolo si ão povedaÈ.

Nezanikla nijaká my‰lienka.

·tefan Novák Ïiada vysvetlenie.

SúãasnosÈ prehlbuje vrásky.
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Pani Eva pochádzala
z Bratislavy, kde sa narodila
v katolíckej rodine. Nemala
v Ïivote veºa ‰Èastia, lebo jej
mladosÈ negatívne poznaãili
päÈdesiate roky, keì z jedné-
ho dÀa na druh˘ sa takmer
na rok stratil jej otec. V útro-
bách  vy‰etrovacej  väzby.
Bol riaditeºom Robotníckej
poisÈovne a preto po roku
1948 triednym nepriateºom 

Eva musela odísÈ z vyso-
kej ‰koly, aby uÏivila rodinu,
ale bola schopná a vyhrala
konkurz. Nastúpila do svojho
prvého zamestnania. Po ãa-
sopise Obrana ºudu pracova-
la v denníku Smena a nako-
niec v ãasopise Svet, kde ma-
la na starosti oblasÈ kultúry
a umenia. PísaÈ neprestala
ani po odchode do dôchodku
a spolupracovala s tak˘mi
médiami ako bol dnes uÏ ne-
jestvujúci  bratislavsk˘ Veãer-
ník ãi  t˘Ïdenník Fakty, aÏ
nakoniec zakotvila u nás vo
Svedectve. 

E‰te aj v júnovom ãísle ná‰-
ho ãasopisu sa stretnú ãitatelia
s jej besednicou o televíznom
seriáli Colnica. Do posledn˘ch
dní jej nebolo ºahostajné dianie
okolo seba, kriticky sledovala
programy v elektronick˘ch mé-
diách, listovala a hodnotila slo-
venské noviny a ãasopisy. Ne-

mala z nich veºa radosti, lebo
nezná‰ala nekultivovanosÈ a ne-
vzdelanosÈ v akomkoºvek smere
Ïivota. Milovala Slovensko a az-
da preto nahlas rozprávala
o chybách Slovákov. Nadov‰et-
ko milovala svoju rodinu, dcéru
Barboru, ktorá sa vydala po jej
stopách a je tieÏ novinárkou.  

Vnúãatá Mateja a Veroniku,
ktor˘m bola tou najlep‰ou sta-
rou mamou. Pred ‰tyrmi me-
siacmi stratila na tomto svete
svoju najväã‰iu lásku: verného
manÏela ëuìa, s ktor˘m preÏila
krásnych 62 rokov manÏelského
Ïivota. Odvtedy sa nedokázala
plnohodnotne te‰iÈ zo Ïivota. 

V na‰ej sestre Eve stráca-
me oporu a múdru spolupra-
covníãku, ktorú sme si veºmi

váÏili. Ona v‰ak dnes je uÏ so
svojou láskou u Najvy‰‰ieho. 

Pán JeÏi‰ vtedy, pred dvetisíc
rokmi, povedal Marte, Lazaro-
vej sestre: ja som Vzkriesenie
a Îivot, kto verí vo mÀa, bude
ÏiÈ, aj keì zomrie. A sp˘tal sa
jej: verí‰ tomu? A robí to tak aj
tu a p˘ta sa to aj nás. Veºa závi-
sí od toho, akú mu dáme odpo-
veì. V tom spoãíva hlavn˘ a je-
din˘ dôvod,  veriÈ, Ïe Ïivot na
tejto zemi smrÈou nekonãí, Ïe
smrÈ nie je definitívnym koncom
v‰etkého, ale len bránou do
veãnosti. A Boh, ako vieme zo
Ïivota Pána JeÏi‰a Krista je Bo-
hom spravodliv˘m, ale najmä
milosrdn˘m a preto na‰a nádej
na veãn˘ Ïivot je urãite opráv-
nená. 

Svät˘ Pavol v Prvom liste Ko-
rinÈanom okrem iného pí‰e:
Prechod do veãnosti, lebo pre
nás kresÈanov, smrÈ nie je kon-
com  Ïivota, ale iba zmenou
a zmenou k lep‰iemu. K veãnej
radosti v BoÏej prítomnosti.
„Ani oko nevidelo, ani ucho ne-
poãulo, ani ãloveku na um ne-
pri‰lo, do ºudského srdca nevy-
stúpilo, ão Boh pripravil t˘m,
ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9).

Nech je nám teda aj spo-
mienka na na‰u sestru Evu, kto-
rá vÏdy ostane v na‰ich srd-
ciach, povzbudením vo viere, Ïe
milostiv˘ a dobrotiv˘ Boh je
mocnej‰í ako smrÈ a Ïe práve
ná‰ Pán JeÏi‰ Kristus je Cesta,
ktorá aj cez smrÈ vedie do
veãného Ïivota. 

ZAZNAMENALI SME

8

Z homílie Jána Košiara 

Odišla pani Eva Laucká
Tak, ako spisovateº nie je ten, ktor˘  pí‰e iba vtedy, keì môÏe,

ale je ním ten, kto plodí nové my‰lienky bezpodmieneãne a za kaÏ-
d˘ch okolností. To isté moÏno povedaÈ aj o novinároch. A najmä, ak
ide o novinárov par excellence ako bola na‰a dlhoroãná spolupra-
covníãka a ãlenka redakãnej rady Svedectva, ãasopisu Politick˘ch
väzÀov Zväzu protikomunistického odboja, pani Eva Laucká. V‰etci,
ão sme ju poznali vieme, Ïe jej srdce  ani pero nestárlo a my sme sa
vÏdy mohli te‰iÈ na jej trefné besednice a komentáre na stránkach
ná‰ho ãasopisu.
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Predt˘m, neÏ som pri‰la do Svedectva,  nepoznala som
pani Evu Lauckú. S istou zvedavosÈou,  mesiac ão mesiac
som  oãakávala jej príspevok do rubriky Kultúra. Bolo pre
mÀa príjemn˘m prekvapením zistenie, Ïe sa zmocÀuje
tém, ktoré aj mÀa oslovujú. Spôsobom, ktor˘ som obdivo-
vala. Jej cigaretami poznaãen˘ smiech upokojoval i od-
zbrojoval. Nikdy sme sa nerozchádzali v názoroch na hod-
notenie Ïivota okolo nás. Bolo úÏasné stretnúÈ ãloveka,
s ktor˘m sa  nebolo treba prieÈ o tom, ão je mravné.
Napokon... medzi politick˘mi väzÀami?  

Posledn˘m ãlánkom pani Evy Lauckej vo Svedectve bo-
la recenzia televízneho seriálu Colnica. Je mi nesmierne
ºúto, Ïe nemôÏe pokraãovaÈ v sledovaní tohto pa‰kvilu.
Ako by asi zareagovala na dvojicu Chmelár – Havran, kto-
rí sa usilovali presvedãiÈ Slovákov (ale i âechov, lebo seriál
sa vysiela v oboch ‰tátoch) o tom, Ïe sú presiaknutí fa‰iz-
mom a komunizmom. A Chmelár si poloÏil otázku, kde sa
nabrali?  Ak historik, za koho  sa Eduard Chmelár pokladá,
kladie verejnosti takúto otázku,  treba pochybovaÈ o jeho
dobr˘ch úmysloch. Rovnako o Havranov˘ch, ktor˘ je zná-
mym odporcom v‰etkého slovenského. Známy je jeho titu-
lok z ãlánku v denníku Pravda: Zverozvestcovia z Matice.
O misii sv. Cyrila a Metoda vo svojom internetovom t˘Ï-
denníku napísal: „Mali tu svojich poz˘vateºov, slovanskú
‰ºachtu, ktorá sa ‰modrchala na okraji Franskej rí‰e s ambí-
ciami ãítaÈ si po poºovaãke na Avarov príbehy o hrdinsk˘ch
skutkoch Nazaretského bez toho, aby sa musela uãiÈ po la-
tinsky. Cyril a Metod boli historick˘mi postavami. No dôvo-
dy na oslavu ich príchodu sú postavené na fikcii, ktorej cie-
ºom je presvedãiÈ generácie obyvateºov Slovenska o tom,
Ïe ich pobyt na na‰om území uÏ predznamenával nejaké
‰tátotvorné ambície, ktor˘ch pokraãovateºmi sme my.
A legendy spojené s ich údajn˘mi politick˘mi zásluhami sú
rovnako pochybné, ako viera v nesmrteºnosÈ elfsk˘ch prin-
cezien v Pánovi prsteÀov.“ TakÏe slovenská dramaturgia si
vyberá protagonistov vern˘ch socialistickému v˘kladu na-
‰ich dejín. Dokonca moderátorka relácie Adela Baná‰ová
bola  schopná ospravedlniÈ ãlenstvo v strane, nie v‰ak  ka-
tolicizmus slovenského národa, ktor˘  hlavní aktéri Colnice
prezentovali ako fa‰izmus. 

Pravda sa krčí v kúte
Eva Laucká mala skvelú pamäÈ a nerobilo jej problémy

ºudí presne de‰ifrovaÈ. Ako by sa zmocnila témy, ktorá jej
bola taká blízka? Ako by reagovala? Ak˘m spôsobom by
ponúkala navrátenie pamäti do zmäteného slovenského
prostredia? 

Keì sa mi dostala do rúk kniÏka profesorky Emílie Hra-
bovec, nemohla som nemyslieÈ na Evu Lauckú. Akoby sa
pote‰ilo jej vnútro pri ãítaní kniÏky Slovensko a Svätá stoli-
ca 1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameÀov?! Akoby
sa rozohnila spravodliv˘m hnevom, Ïe kniÏku nedostaÈ
na kniÏnom trhu, len na Rímskokatolíckej cyrilometodskej
fakulte UK v Bratislave? Iste by povedala, pravdu nemoÏno

umlãaÈ, raz vyjde na povrch. Hrabovcová  sústredila mnoÏ-
stvo dokumentov z obdobia nie tak dávneho. V predhovo-
re kniÏky sa uvádza: “Napriek tomu, Ïe ide o predstavenie
histórie relatívne nedávnej a o zdokumentovanie udalosti
ani nie spred jedného storoãia, erudovaná odborníãka vo
svojej práci priekopníckym spôsobom mapuje takú oblasÈ
na‰ich dejín, ktorá bola doteraz z rôznych príãin, vedome
ãi podvedome, zanedbávaná, ãi mystifikovaná. Mnohí sa
jej vyh˘bali z dôvodu nemoÏnosti konzultovaÈ pramene,
niektorí z nezáujmu, iní ju z predpojatosti povaÏovali za
zbytoãnú, alebo sa obávali, Ïe dokumentárny prieskum by
mohol naru‰iÈ ideologicky vytvorené a tvrdo‰ijne ‰írené kli-
‰é vnímania a hodnotenia historick˘ch postáv a udalostí.“  

Zosmiešňovaný Hlinka
A v tom to je. Emília Hrabovec hovorí, Ïe my si nepo-

trebujeme históriu vym˘‰ºaÈ, potrebujeme ju zbaviÈ cu-
dzích vplyvov. Bol to práve vysoko‰kolsk˘ (!) pedagóg
Chmelár, ktor˘ sa  pred Národnou radou Slovenskej re-
publiky s dvoma - troma nasledovníkmi tasil bilbordom
Hitler-Hlinka jedna linka.  Hrabovcovej kniÏka otvára dvere
do trinástej komnaty, v ktorej dodnes Ïivorí na‰a minulosÈ.
Nepoznaná, lebo nám ju nedovolili poznaÈ.  Niektorí ju ani
nechcú poznaÈ. Ako  Chmelár.  Aká hrôza predstaviÈ si, ão
tento ãlovek v‰tepuje do vedomia mlad˘ch ºudí!

V kniÏke Emílie Hrabovec sa o Hlinkovi dozvieme:
„Hlinka patril ku prv˘m slovensk˘m politikom, ktor˘ sa
v druhej polovici svetovej vojny, zváÏiac v‰etky  perspektívy
slovenskej politiky, rozhodli pre ãesko-slovenskú ‰tátnosÈ.
Hoci mu ãeské pomery z dlhoroãn˘ch kontaktov s ãesk˘m
katolicizmom neboli neznáme a uÏ pred prevratom si uve-
domoval, Ïe spoloãn˘ ‰tát prinesie i vlnu sekularizácie
a prienik voºnomy‰lienkárstva, intenzita a spôsob, ak˘ nov˘
mocensk˘ aparát zaãal prostredníctvom Ministerstva s pl-
nou mocou pre správu Slovenska na ãele s b˘val˘m hlasi-
stom Vavrom ·robárom  uskutoãÀovaÈ svoje centralistické
i proticirkevné opatrenia ho prekvapil a zarazil.“  

V televíznej Colnici sa Michal Havran a Juraj Ku‰nierik
zabávali na tom, Ïe hlinkovci chcú doniesÈ Hlinku na Slo-
vensko. Îeby im Hlinka prekáÏal práve preto, Ïe robil v‰et-
ko preto, aby nebezpeãenstvo ãerveného teroru bolo od-
vrátené? Hoci témou Colnice mal byÈ pohºad na na‰u
socialistickú minulosÈ, ukazuje sa, Ïe mladá generácia,
ktorá dostáva  mediálny priestor je nezorientovaná v slo-
venskej histórii, Ïe ju nepozná, resp. ju pozná takú, akú
nám ju vnucovali na‰i hegemóni. Vieme, Ïe komunizmus
pri‰iel na Slovensko zo západu, ale vieme, Ïe uÏ s Masary-
kom a Bene‰om, ktorí  protikatolícky a sekularizaãn˘
proces Slovenska zaãali realizovaÈ  uÏ v roku 1918 a nie aÏ
s Gottwaldom? 

Viem si predstaviÈ ako by sa pozastavila pani Eva Lauc-
ká nad papagájovaním star˘ch kli‰é o na‰ej minulosti no-
v˘mi v‰evedkami. PredstaviÈ si ju viem. NahradiÈ, Ïiaº, nie.

Eva Zelenayová

KULTÚRA
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Keby hlúposť tak nesvietila z obrazovky
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V dÀoch 14. - 18. júna
2013 sa v Berlíne konal
jubilejn˘ XX. kongres
INTERASSO (Internationale
Assoziation ehemaliger
politischer Gefangener
und Opfer des Kommunis-
mus), medzinárodnej or-
ganizácie, ktorá zdruÏuje
13 národn˘ch organizácií
b˘val˘ch politick˘ch väz-
Àov a obetí komunizmu. 

Téma kongresu bola Boj proti
diktatúram - trvalá povinnosÈ
prenasledovan˘ch. Zá‰titu nad ním
prevzal Bernd Neumann, vládny
splnomocnenec pre Kultúru a média.
ktor˘ dele-gátov aj osobitne pozdravil
a predniesol svoj príhovor.  

Prítomn˘ch bolo 19 delegátov
z 11 krajín: Estónska (Eesti Endiste
Poliitvangide Liit), Loty‰ska (Latvijas
politiski represïto apvien¥ba), Litvy (Li-
etuvos politini˜ kalini˜ ir tremtini˜
sàjunga), Slovenska (Politickí väzni -
Zväz protikomunistického odboja),
Maìarska (Magyar Politikai Foglyok
Szövetsége), Chrovátska (Hrvatsko
dru‰tvo politiãkih zatvorenika), Bosny
a Hercegoviny (Savez udruga politiã-
kih uznika i Ïrtava komunizma u Bos-
ni i Hercegovini), Albánska (Shoqata

Antikomuniste e ish te Perndjekurve
Politike te Shqiperise), Rumunska
(Asociatia Fostilor Detioneti Politici
din Romania), Moldavska (Asociatia
Fostilor Deportati si Detioneti Politici
din Moldova) a Nemecka (Union der
Opferverbände Kommunistischer
Gewaltherrschaft e.V.). V Interasso sú
ãlenmi e‰te âesi a Slovinci, ibaÏe  na
kongres svojich delegátov nevyslali. 

Delegáti si  vypoãuli správy o ãin-
nosti zúãastnen˘ch  organizácií za po-
sledné obdobie. Problémy sú v‰ade
skoro rovnaké: Nezáujem súãasnej
spoloãnosti o ÈaÏké a zloÏité obdobie
komunistického teroru a útlaku, ktor˘
do roku 1989 vládol v krajinách pod
hegemóniou ZSSR. Kongres sa konal

v priestoroch Spolkovej nadácie pre
spracovanie dejín diktatúry Jednotnej
socialistickej strany Nemecka .

Obohatený program
Poãas kongresu  sa jeho delegáti

zúãastnili aj troch ìal‰ích podujatí.
Inaugurácie Námestia ºudového po-
vstania roku 1953, kladenia vencov
jeho obetiam a medzinárodnej kon-
ferencie o terore komunistického re-
Ïimu v Severnej Kórei.

V histórii Nemecka je 17. jún v˘-
znamn˘ dátum. V ten deÀ, v roku
1953, do‰lo v Berlíne a na in˘ch mies-
tach k masovému protestu proti ko-

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Na XX. kongrese Interasso

Rokovali delegáti Interasso. Foto Ján Ko‰iar

Okamih premenovania námestia.
Foto Ján Ko‰iar

Angela Merkelová prehovorila na cintoríne. Foto Ján Ko‰iar
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munistickému reÏimu vo vtedaj‰ej
NDR. PoÏiadavky boli: odstúpenie
vládnej komunistickej strany, slobod-
né voºby a zjednotenie Nemecka. Vy-
‰e stotisícové zhromaÏdenie bolo po-
tlaãené silou sovietskych tankov.
Desiatky ºudí boli namieste zastrelené
a tisíce skonãili vo väzení. To bol
poãiatok pohybu, ktor˘ cez povstanie
v Budape‰ti v roku 1956, „socializ-
mus s ºudskou tvárou“ a jeho  potla-
ãenie armádami Var‰avskej zmluvy
v âesko-Slovensku v roku 1968, boj
poºskej Solidarity za slobodu v roku
1981 viedol napokon k pádu komu-
nizmu a zrúteniu sa Berlínskeho múru
9. novembra 1989.

Prišla aj Merkelová
Námestie pred Spolkov˘m minis-

terstvom financií, kde sa odohrali ma-
sové protesty v roku 1953, nesie od
nedele 16. júna 2013 meno Námes-
tie ºudového povstania roku 1953.
Slávnostn˘ príhovor, v ktorom priblíÏil
tragické udalosti spred 60. rokov, mal
spolkov˘ minister financií Wolfgang
Schäuble. 

V pondelok 17. júna sa na berlín-
skom cintoríne na Seestraße v ‰tvrti
Wedding konal pietny akt uctenia si
pamiatky a kladenia vencov obetiam
júnového povstania z roku 1953.
Hlavnú reã mala spolková kancelárka
Angela Merkelová.  Prítomní boli nie-
len najvy‰‰í ‰tátni predstavitelia na
ãele s prezidentom SRN Joachimom
Gauckom, ale aj pozostalí po obeti-
ach komunizmu i niekoºkí priami
úãastníci berlínskeho povstania. Po
pietnom akte sa delegáti presunuli do
centra mesta, kde na berlínskej
radnici boli prijatí senátorom
Frankom Henkelom, ktor˘ ma v refe-
ráte vnútro a ‰port. 

Komunizmus a jeho teror  v Euró-
pe na‰Èastie uÏ vy‰e 20 rokov patrí
minulosti, no nie je tomu Ïiaº v‰ade
tak. Jedna z ÈaÏko skú‰an˘ch krajín je
Kórejská ºudovodemokratická repub-
lika. O súãasnej hroznej situácii v tejto
krajine sa mohli hlb‰ie oboznámiÈ aj
delegáti Interasso na 12. medziná-
rodnej konferencii o ºudsk˘ch prá-
vach a problematike uteãencov
z KªDR, ktorá sa konala v Berlíne
v dÀoch 17. a 18. júna. Podujatie

organizovala na‰a nemecká partner-
ská organizácia v spolupráci s Ob-
ãianskou alianciou pre ºudské práva
v Severnej Kórei so sídlom v Seule 

Knezović  predsedom
Delegáti 20. kongresu Interasso

v Berlíne okrem zmeny ‰tatútu zvolili
aj nové predsedníctvo v zloÏení: Oc-
tav Bjoza (Rumunsko), András Dégi
(Maìarsko), Jure Knezoviç (Chorvát-
sko), Dr. Jan Ko‰iar (Slovensko), Rai-
ner Wagner (Nemecko) a predsedom
na ìal‰ie obdobie bol v tajn˘ch voº-
bách potvrden˘ v‰etk˘mi hlasmi do-
teraj‰í predseda Jure Knezoviç. 20.
kongres Interasso prijal aj rezolúciu,
ktorá bola poslaná do Európskeho
parlamentu a do Parlamentného
zhromaÏdenia Rady Európy. Uvádza-
me ju v plnom znení:

Národy strednej a V˘chodnej
Európy poãas svojej nedávnej

histórie, keì nad demo-kraciou
a humanizmom vládol národn˘
socializmus a komunizmus, pri-
niesli obrovské obete. Z vlastnej
skúsenosti sme zaÏili zloãinnosÈ
t˘chto dvoch ideológií. 

Ako predstavitelia miliónov
obetí komunizmu v na‰ich kraji-
nách sa obraciame na poslancov
Európskeho parlamentu a ãlenov
Parlamentného zhromaÏdenia
Rady Európy s v˘zvou, aby zloãi-
ny komunizmu boli postavené na
úroveÀ zloãinov národného socia-
lizmu, nakoºko obidve tieto ideo-
lógie sa stali základom totalit-
n˘ch reÏimov a zabíjali nevinn˘ch
ºudí. Îiadame, aby boli odsúdené
ako zloãinecké. Robíme tak preto,
aby sa vylúãilo zopakovanie po-
dobnej totality v budúcnosti. 

Ján Ko‰iar, 
delegát  PV ZPKO

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Sprava predseda Interasso Jure Knezoviç a primátor Berlína Wowereit
Seestraser Foto Ján Ko‰iar

Foto na pamiatku. Foto Ján Ko‰iar
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Narodil sa v roku 1948,
teda v roku nástupu komu-
nistického reÏimu  k moci.
Hoci pochádzal z katolíckej
rodiny,  katolicizmus ho ne-
oslovoval. Mal troch bratov
a sestru, v roku 1971 absol-
voval ‰túdium na Prírodove-
deckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave,
odbor zoológia. No uÏ poãas
‰túdia ho oslovilo náboÏen-
ské hnutie SpoloãnosÈ svä-
tého  Ducha pre zjednotenie
svetového kresÈanstva. Bo-
lo to v roku 1969.  Mgr. Jo-
zef Vojtek mal 21 rokov a Ïi-
vot pred sebou.  V tom ãase
vôbec netu‰il, ako mu záu-
jem o hºadanie odpovedí na
základné otázky Ïivota
ovplyvní budúcnosÈ. 

âím vás toto hnutie oslovilo?
Bolo to ekumenické hnutie, kto-

ré hºadalo, aspoÀ sme si mysleli,
styãné body v jednotliv˘ch kresÈan-
sk˘ch spoloãenstvách,  veºk˘ch alebo
mal˘ch, ale aj s ostatn˘mi náboÏen-
stvami. âi uÏ  západoázijsk˘mi alebo
v˘chodoázijsk˘mi, ba dokonca  aj
s komunistickou ideológiou. 

NeprekáÏalo to va‰ej katolíc-
kej v˘chove?

Nie, neoslovovala ma, skôr mi
prekáÏalo, Ïe som nepoznal Bibliu. 

âo to bolo za hnutie?
Do âesko-Slovenska sa roz‰írilo

z Nemecka a USA. V roku 1968 pri-
‰iel do Bratislavy nemeck˘ misionár.
Keì som vstúpil do tejto  spoloãnos-
ti, tak na území v˘chodného bloku
sme boli iba traja. No uÏ v roku 1971
nás bolo v Bratislave asi 25. ·tátna
tajná bezpeãnosÈ a KGB nás povaÏo-
vali za americk˘ch agentov a tak
s nami aj naloÏili. 

V tom ãase ste boli ‰tuden-
tom, nie?

Áno a keì som  v roku 1971
skonãil vysokú ‰kolu,  odi‰iel som do
Prahy ako misionár ná‰ho hnutia. 

Ako bolo hnutie organizova-

né? Mali ste aj nejak˘ náboÏen-
sk˘ Ïivot?

Nemeck˘ misionár  musel v roku
1970 odísÈ a my sme ostali samy.
Kontakty medzi na‰ou a nemeckou
skupinou boli tak raz za pol roka
a boli veºmi striedme.  Venovali sme
sa najmä ‰túdiu základn˘ch materiá-
lov, náboÏensk˘ch kníh a konfrontá-
ciám  s príslu‰níkmi in˘ch náboÏen-
sk˘ch skupín. Chodievali sme na bo-
hosluÏby alebo na stretnutia in˘ch
náboÏensk˘ch spoloãenstiev, aj jogy. 

âo vás spájalo? Napríklad
viera v jedného Boha? âo?

V tomto spoloãenstve bola defi-
novaná  zaujímavá idea, Ïe cel˘ ves-
mír je zostaven˘ a funguje iba na
základe zákona polarity, ktor˘ po-
chádza od Boha.  Podºa tohto princí-
pu  Boh je vnútro a ãlovek vonkaj‰ok.
TakÏe my, ako ºudské pokolenie, má-
me byÈ vonkaj‰ím prejavom Boha. 

A táto filozofia vás spájala? 
Iste a tieÏ spoloãn˘ záujem o hºa-

danie odpovedi na otázku,   preão
súãasn˘ ãlovek nie je obrazom Boha,
ale nieãoho úplne iného. 

O túto va‰u ãinnosÈ mala
záujem ·tB?

Od zaãiatku o nás vedeli, moni-
torovali nás. UÏ v roku 1970 sme
mali avízo, Ïe o nás vedia. Pritom nás
v Bratislave bolo iba päÈ. 

Vypoãúvali vás?
Niektor˘ch si predvolali. Ako pr-

vého ‰tudenta scénografie na V·MU
Jána Gºondu.  Poãas vy‰etrovania ho-
voril o vesmíre,  o zákone polarity,
o univerze a policajt ho preru‰il - po-
vedzte mi meno tej univerzity. Vyhrá-
Ïali sa nám, Ïe keì neprestaneme,
nedo‰tudujeme.

Ale do‰tudovali ste?
Ja osobne áno. Hneì po skonãe-

ní ‰koly v roku 1971 som  odi‰iel do
Prahy.   ëal‰í  ãlenovia bratislavskej
skupiny zamierili do in˘ch veºk˘ch
miest,  Ko‰íc,  Plzne,  Brna.

Z poverenia  organizácie?
Iste, i‰li sme  zakladaÈ bunky. Iba-

Ïe my sme boli riadne zamestnaní
a túto ãinnosÈ sme vykonávali vo svo-
jom voºnom ãase. Po nociach sme
preklepávali na mechanick˘ch písa-
cích strojoch  základné materiály.
Prekladali sme ich z angliãtiny do ãe‰-
tiny. Niektorí z na‰ej skupiny odi‰li do
Maìarska, Rumunska.  Z hºadiska
utajenia sme veºa o sebe nevedeli.
Vedeli sme, Ïe môÏeme maÈ problé-
my so ‰tátnou mocou.  Spoliehali
sme sa na BoÏiu pomoc a pomoc na-
‰ich zahraniãn˘ch kolegov, ktorí nám
v podstate nepomohli. 

Ak˘ bol cieº  va‰ej organizá-
cie? VytvoriÈ  cirkev s filozofic-
k˘m základom, ktor˘ ste spomí-
nali?

Cieº bolo ÏiÈ tak, aby ãlovek ne-
dával priechod negatívnym vlastnos-
tiam svojím a ani svojho okolia. Sna-
Ïili sme sa na základe poctivého
skúmania toho, ão sme vedeli o ná-
boÏenskej minulosti ºudstva,  no a aj
na základe duchovného vedenia,
hºadaÈ ten bod, ktor˘m môÏete
pohnúÈ zemeguºou.

Funguje táto va‰a organizácia
dodnes?

V roku 1973 nás zaãali zatváraÈ.

NÁŠ ROZHOVOR
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·tB s nami naloÏila podºa svojich ofi-
ciálnych aj neoficiálnych manierov,
takÏe ‰tyri  Ïeny ná‰ho spoloãenstva,
pokiaº viem, nezomreli prirodzenou
smrÈou.

Ako vás zaistili?
·tána bezpeãnosÈ mala medzi

nami doná‰aãov. A dodali jej  materi-
ál,  ktor˘m sme sa zaoberali. Mal 12
kapitol a v poslednej sa neprozre-

teºne uvádzalo, Ïe komunistick˘
tábor je urãen˘ na zánik. Oni to po-
chopili tak, Ïe my máme byÈ likvidá-
tormi reÏimu a oznaãili nás za
agentov USA. 

V roku 1972 som dostal povolá-
vací rozkaz. Akoby náhodou ma
umiestnili do centrálneho skladu ra-
kiet zem-vzduch âSªA i sovietskej
okupaãnej armády na okraji Libavy.
Ozbrojeného a s tajn˘mi depe‰ami
ma  posielali  kríÏom kráÏom po
republike.  Zrejme ma chceli vypro-
vokovaÈ a prichytiÈ pri ãine. Dodnes
neviem, akom.

AÏ ste skonãili vo väzení?
Posledn˘ deÀ základnej vojenskej

sluÏby ma v bráne útvaru  zastavili
dôstojníci vojenskej kontrarozviedky
a oznámili mi, Ïe som poãas základ-
nej vojenskej sluÏby robil proti‰tátnu
ãinnosÈ.. Súdili ma v âesku na Vy‰-
‰om vojenskom súde v Tábore.  Pol
roka som bol vo vy‰etrovacej väzbe,
kde ma  vypoãúvali kaÏd˘ druh˘ deÀ.
Jedného dÀa mi oznámil vy‰etrova-
teº, Ïe prekvalifikovali môj skutok
z podvracania republiky na rozvraca-
nie republiky, lebo som prichádzal do
styku s vojensk˘m  tajomstvom. Na-
pokon skutok na‰Èastie prekvalifiko-
vali naspäÈ na podvracanie republiky
a tajnú ãasÈ spisu komisionálne zniãi-
li.  Odsúdili ma iba na päÈ rokov stra-
ty slobody v druhej nápravno-v˘-

chovnej skupine a na zhabanie
majetku. Pred súdom som si dovolil
vyhlásiÈ, Ïe na náboÏenskú slobodu
máme podºa platnej ústavy ‰tátu
nárok a história nám dá aj tak za
pravdu.  Ako prebiehal súd s ostatn˘-
mi ãlenmi spoloãenstva neviem,
pretoÏe  s mnoh˘mi som sa uÏ
potom nestretol.

Ako zareagovali rodiãia, keì
ste sa nevrátili domov z vojenãi-
ny?

V deÀ, keì som mal prísÈ z vo-
jenãiny, sa do domu mojich rodiãov
dostavilo prepadové komando a uro-
bilo im domovú prehliadku. Od ko-
manda sa dozvedeli, Ïe som zatknu-
t˘. V Prahe som v tom ãase vlastnil
obytnú chatu, kúpenú za peniaze ur-
ãené mojej starej mame na pohreb.
Rozsudkom mi ju zhabali.  Po pre-
pustení z väzenia v roku 1976  som
bol e‰te tri roky pod policajn˘m do-
hºadom.. ZároveÀ som zistil, Ïe zá-
hadn˘m spôsobom sa stratili písom-
né dokumenty svedãiace o existencii
mojej osoby (diplomová práca, ob-
ãiansky preukaz, evidencia na okres-
nej vojenskej správe, listy z väzenia
rodiãom a podobne). Fyzicky som
síce jestvoval, ale nemal som sa ãím
preukázaÈ.. Musel som byÈ naozaj
nebezpeãn˘... 

Pokraãovanie na 14. strane

NÁŠ ROZHOVOR

13

Pionier Jozef Vojtek. Foto archív

Pol roka pred internovaním.
Foto archív

Ako ministersk˘ pracovník. Foto archív

SVED_7/8  s.12_13  29.1.04  15:02  Stránka 3



Dokonãenie z 13. strany

V ktorom roku to bolo?
Odsúdili ma v roku 1974, ale

zaistili v roku 1973. 
Ako ste sa predãasne dostali

z väzenia?
Rodiãia napísali ÏiadosÈ o milosÈ

a otec ju osobne odovzdal v kance-
lárii prezidenta republiky Gustáva
Husáka. Ten mi udelil osobnú milosÈ. 

Kam ste i‰li z väzenia?
K rodiãom do Vrábºov.  Zamest-

nal som sa ako o‰etrovateº koní
v Národnom Ïrebãíne v Topoºãian-
kach, ale ustaviãne som bol   pod ofi-
ciálnym alebo neoficiálnym dozorom
·tB. A po vzniku Ústavu pamäti
národa mi na moju ÏiadosÈ
o nahliadnutie do spisu oznámili, Ïe
nijak˘ neexistuje.

Ako si to vysvetºujete?
Predpokladám, Ïe tí, ktorí ovlá-

dali po roku 89 rezort vnútra mali
záujem o to, aby spis nejestvoval.

Preão?
Lebo obsahoval záznamy aj o do-

ná‰aãoch a to  mohlo byÈ dnes nie-
komu nepríjemné. Tak spis stopili. 

Ak˘ bol vá‰ osud po roku
1989?

V roku 1990 ma ako prebytoã-
ného prepustili zo zamestnania. Za-
ãal som  pracovaÈ v úrade  Ïivotného
prostredia. Stal som sa  zakladajúcim
ãlenom Strany zelen˘ch. Pri pohºade
späÈ  sme objavili istú  podobnosÈ
osudov medzi na‰ím hnutím a Char-
tou 77 na strane jednej a odbojov˘mi
skupinami poãas druhej svetovej
vojny na strane druhej. Odbojové
skupiny, ktoré neboli organizované
Sovietmi, ale sa k nim prihlásili, Sovi-
eti  jednoducho bonzli gestapu, kto-
ré ich potom „zo‰rotovalo“. Na‰u
náboÏenskú skupinu si  nenajali a
neplatili ani USA ani Spolková repub-
lika Nemecko, zo‰rotoval nás  komu-
nistick˘ reÏim âSSR. VíÈazná
mocnosÈ zrejme verí len t˘m, ktor˘ch
si sama najme.  Mimochodom, po
roku 1989 b˘valí chartisti nás nemali
v láske.

Podpísali ste Chartu 77?
Nie, ja som aj s rodinou v tom

ãase povinne b˘val a pracoval  na vi-
dieku. Aby som nepodvracal socialis-
tické zriadenie. Charta 77 nebola
bohvieaká revolta. Boli nám blízki
t˘m, Ïe tu bol niekto, kto sa odváÏil
hovoriÈ nieão, ão nebolo nalinkované
komunistickou stranou. No pri poãú-
vaní  zahraniãn˘ch rádií smerom do
âesko-Slovenska o charte nám bolo
v‰elião podozrivé, pretoÏe sme
s úãinnosÈou metód vtedaj‰ieho reÏi-
mu mali svoje skúsenosti. Chartu ne-
chali pôsobiÈ. Pri ich moÏnostiach to
bolo nepochopiteºné. 

No ist˘ ãas ste pracovali
na ministerstve Ïivotného prost-
redia?

V roku 2009  pri‰la v˘zva z Mi-
nisterstva  Ïivotného prostredia SR,
kde som v januári nastúpil ako riadi-
teº odboru ochrany prírody. V januári
2011 ma ministerstvo  prepustilo.

Preão?
Lebo som mal osobnú odvahu

na uskutoãnenie konkrétnych krokov
proti dovtedaj‰ej politike minister-
stva, ktorou sa Slovensko v podstate
stávalo kolóniou rovnej‰ích ‰tátov
EÚ. Postavil som sa proti pôsobeniu
enviromafie i proti Bruselu. Nechcel
som nechaÈ v závoze obyvateºov

regiónov na 43  percentách  územia
Slovenska, ktorí sú postihnutí nespra-
vodlivo vymeran˘mi chránen˘mi úze-
miami.. Pod zámienkou akoÏe ochra-
ny prírody muselo od roku 2005 de-
finitívne zaniknúÈ sedem smrekov˘ch
pralesov. To bolo rodinné striebro
ochrany prírody Slovenska. Sloven-
sko z tohto pohºadu vyzerá v oãiach
zahraniãia ako krajina idiotov.

âo robíte v súãasnosti?
Medzinárodnej enviromafii  za

spolupráce represívnych orgánov
Slovenskej republiky v októbri 2012
do‰la so mnou trpezlivosÈ. KeìÏe
som nereagoval na doruãenie niekoº-
k˘ch vizitiek enviromafie v podobe
nám zlikvidovan˘ch  koní  (zastrele-
n˘ch, otráven˘ch, ukradnut˘ch alebo
obesen˘ch), podarilo sa jej  zbaviÈ ma
môjho jediného majetku, 15 koní
plemena shagya-arab. To boli zvy‰ky
rodinnej farmy, ktorú som spolu
s mojimi troma synmi vytvoril a na
ktorej sme 22 rokov pracovali. Roz-
sudkom Krajského súdu v Nitre mi
zakázali túto ãinnosÈ, vraj za  preãin
t˘rania koní.  Elektrick˘m paralyzé-
rom nám niekto v roku 2010 zastrelil
kobylu, ãírou náhodou neìaleko ko-
stola, poãas veºkej om‰e a na sviatok
Sedembolestnej panny Márie, pat-
rónky Slovenska. Súd za takúto ma-
fiánsku vizitku, doruãenú nám, vinu
pririekol mne. T˘m sa môj majetok
stal fakticky bezcenn˘m a ja som sa
v skutoãnosti  stal   Ïobrákom. Anga-
Ïujem sa aj v obãianskom zdruÏení
Matej Korvín. Zhotovili sme napríklad
posudok  na fytosanitárny zásah na
·umave, ktor˘ bol Bruselom priazni-
vo prijat˘. Vlani na ·umave totiÏ vy-
konali v˘rub stromov po‰koden˘ch
lykoÏrútom smrekov˘m, ãím ju vlast-
ne zachránili, aj na základe ná‰ho
posudku. Boh je tam, kde sa nieão
pozitívne deje.   

Tá va‰a pôvodná skupina e‰te
vyvíja ãinnosÈ na Slovensku?

Na primeranú odpoveì na takú-
to otázku v túto chvíºu nemám dosÈ
informácií.

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Do redakcie sme dostali
list od Andreja Rem‰íka
z Brezna. Popisuje v Àom
svoju skúsenosÈ s kúpou
kniÏky. Rozprávok. KniÏka
vy‰la v roku 1989 a je sve-
dectvom  praktík b˘valého
reÏimu. Podprahového 
pestovania nenávisti
u mládeÏe k vlastn˘m deji-
nám  i zneuÏívania tvorcov.

„V antikvariáte som kúpil pre
svojho 8 roãného vnúãika veºkú,
pekne ilustrovanú kniÏku Rozprávky
na cel˘ rok. Je urãená pre ãitateºov
od 6 rokov, vybral a usporiadal Da-
niel Hevier, vydalo Vydavateºstvo
Mladé letá, Bratislava  1989. Zodpo-
vedná redaktorka Elena Slobodová,
náklad 50 tisíc exemplárov. Potom
som si spolu s vnúãikom sadol ku
stolu a zaãal som kniÏku ãítaÈ a po-
zeraÈ. Na kaÏd˘ deÀ jedna malá roz-
právka a pod Àou priliehav˘ farebn˘
obrázok. Spolu 365 rozprávok. Hneì
na zaãiatku kniÏky ma zamrazil text:
Rozprávka na 13. január – Rastislav –
rozprávka o zelenom kráºovi. Napísal
Ondrej Zimka. Citujem: Vo vymysle-
nej krajine vládol zl˘ kráº. Od zlosti
bol cel˘ zelen˘. Vydával zlostné roz-
kazy. Nikto ho nepoãul, lebo vietor
mu ich rovno od úst odfúkol za hory
za doly. -Musím vietor zniãiÈ,-
zaumienil si kráº. Postavil kráºovsk˘ch
trubaãov proti vetru, aby trúbili. Vie-
tor sa zasmial, a len raz zafúkal. Po
trúbach nebolo ani slychu. Kráº roz-
kázal nafúknuÈ sto balónov a naraz
vypustiÈ do vetra vzduch. Vietor za-
fuãal a balóny sa rozleteli po svete.
Kráº od zlosti stratil rozum. A posta-
vil sa proti vetru. Otvoril ústa ako
vráta a fuãal ako b˘k. Dva razy fúkol
vietor. Najprv kráºa a potom celé
kráºovstvo odfúkol do rozprávky.

Pod textom rozprávky je farebn˘
obrázok zeleného zlostného kráºa
s jedovatou tvárou a vyple‰ten˘mi
oãami. 

Aké dojmy sa natrvalo vryjú do

detskej du‰e po preãítaní tejto roz-
právky? âo si pomyslí Ïiaãik o knie-
Ïati Rastislavovi, keì bude pani
uãiteºka rozprávaÈ o vzácnom histo-
rickom slovenskom panovníkovi,
ktor˘ pozval na Slovensko – na Veº-
kú Moravu kresÈansk˘ch apo‰tolov
sv. Cyrila a Metoda pred 1150timi
rokmi? Uãili na‰ich pradedov o JeÏi-
‰ovi Kristovi slovenskou reãou, pri-
niesli Bibliu napísanú po slovensky.
Kráº Rastislav a kráº Svätopluk a ich
kráºovstvo Veºká Morava. âo si po-
myslia Ïiaci po preãítaní tejto zakuk-
lenej rozprávoãky? So smutn˘m roz-
horãením som si spomenul na zlost-
ného autora tejto rozprávky a na
jeho spolupracovníkov – oboch uve-
den˘ch redaktorov Vydavateºstva
Mladé letá. Na milovníkov lÏí o Slo-

vákoch a ich dejinách. (Meno Rasti-
slav som prepísal na Hranostav.)“

� POZNÁMKA REDAKCIE:

V rozprávke od Ondreja Zim-
ku, mimochodom excelentného
maliara a slovenského vlastenca,
sa vôbec nenachádza meno Ras-
tislav. Kedysi spolupracoval
s Máriou ëuríãkovou a písal roz-
právky. Nikdy mu v‰ak nezi‰lo na
um, Ïeby jeho rozprávku o zlom
kráºovi ktosi zaradil k menu Ras-
tislav a t˘m evokoval charakter
ná‰ho dávneho vládcu. Aj takto
sa reÏim správal k du‰evnému
majetku ºudí.  ReÏim, v tomto
prípade  prostredníctvom príãinli-
vého editora.

Keď Rastislav, tak zlý kráľ?
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� OZNAM. Od 1. 6. 2013 v bratislavskej hromadnej doprave uÏ
neplatí moÏnosÈ bezplatného cestovania na preukaz PV ZPKO.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

16

Pamätná            

List predsedu PV ZPKO Arpá-
da Tarnóczyho z 5. júna t.r.,
adresovan˘ generálnemu riadi-
teºovi Dopravného podniku
Bratislava, a.s., Ing. ªubomírovi
Belfimu:

XI. snem Politick˘ch väzÀov
Zväzu protikomunistického odboja
(PV ZPKO), ktor˘ sa konal  5. júna
2013 v Bratislave mal v úmysle zaslaÈ
Vám ìakovn˘ list za to, Ïe Dopravn˘
podnik mesta Bratislavy, ktor˘ máte
ãesÈ riadiÈ, si váÏi odkaz politick˘ch
väzÀov, ktorí sa mimoriadnym
spôsobom (utrpením v Ïalároch a
postavením obãanov druhej kategó-
rie) priãinili o pád totality v novembri
1989. Prepravn˘ poriadok MHD v
Bratislave (úplné znenie s platnosÈou
od 7. 1. 2013) v ãlán-ku 6 Tarifné
podmienky pre prepravu osôb v bo-
de e) uvádzal o. i. aj ãlenov na‰ej or-
ganizácie ako osoby, ktoré majú ná-
rok na bezplatnú prepravu.

Nakoºko v poslednom vydaní
Prepravného poriadku k 1. júnu
2013 ste nám toto zru‰ili, svedo-
mie a úcta k odkazu politick˘ch
väzÀov a ãlenov odboja nám ká-
Ïe ohradiÈ sa a protestovaÈ proti
tomuto Vá‰mu rozhodnutiu.

Nevieme, pán generálny riaditeº
a predseda predstavenstva DPB, ko-

ºko máte rokov a z akého prostredia
pochádzate a preão ste urobili toto
Va‰e rozhodnutie. Nechce sa nám
veriÈ, Ïe patríte k ãasti slovenskej ve-
rejnosti, ktorá za vy‰e 20 rokov akosi
nezaregistrovala svojich spoluobãa-
nov, ktorí ostali verní ideálom slobo-
dy, pravdy a spravodlivosti a ani na-
priek Ïaláru a prenasledovaniu sa
nedali zlomiÈ mocou, peniazmi a in˘-
mi v˘hodami, priãom uvalili embar-
go nielen na seba, ale aj na svoje po-
tomstvo.

NuÏ,  pripomíname Vám, Ïe po-
litickí väzni sú tí, ktor˘ch komunistic-
k˘ reÏim do roku 1989 väznil a pre-
nasledoval, a ktorí si v nov˘ch pome-
roch mohli zaloÏiÈ organizáciu – ani
nie tak pre seba, ale ako memento
pre spoloãnosÈ, aby sa komunistická
totalita uÏ nikdy nezopakovala.

Vzhºadom na vy‰‰ie uvedené
Vás prosíme a Ïiadame, aby DPB
prehodnotil toto svoje rozhod-
nutie a na‰im ãlenom i ìal‰ím
obãanom uveden˘m v ãlánku 6
bod e) donedávna platného Pre-
pravného poriadku DPB vrátil
moÏnosÈ bezplatného cestova-
nia. 

S vìakou za pozornosÈ, ktorú
ste venovali tomuto listu. Ostávame
s priateºsk˘m pozdravom.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

Keì som dostala pozvanie od profesorky ruÏomber-
ského Cirkevného gymnázia sv. Andreja Mgr. Anny
Neme‰ovej veºmi som sa pote‰ila. TotiÏ, nestáva sa ãas-
to, aby politick˘ch väzÀov komunistického reÏimu poz˘-
vali na hodiny vyuãovania podaÈ svedectvo o tom, ão
preÏili. A tak 27. mája t.r. som sa ocitla pred ‰tudentmi
3. roãníka na hodine dejepisu. 

Okrem toho, Ïe som ich oboznámila so svojou osob-
nou skúsenosÈou s praktikami komunistického reÏimu v
50. rokoch minulého storoãia,  preãítala som im aj niek-
toré príbehy ºudí z ãasopisu Svedectvo. Pripomenula som

‰tudentom, Ïe zloãiny  komunizmu  sú nepremlãateºné. 
Zaujalo ich tieÏ rozprávanie o konferencii v Smoleni-

ciach v roku 2007, ktorá sa uskutoãnila na v˘zvu Medzi-
národného strediska na vyhodnotenie zloãinov komuniz-
mu v Litve a organizovali ju Politickí väzni Zväzu protiko-
munistického odboja. Konala sa vo v‰etk˘ch
postkomunistick˘ch krajinách na rovnakej programovej
báze. Îiaº, musela som kon‰tatovaÈ, Ïe vyuãovacia hodi-
na je prikrátka na takú rozsiahlu tému, akou sú päÈdesi-
até roky minulého storoãia. Veì mali tragick˘ dopad v
mnoh˘ch slovensk˘ch rodinách a navÏdy poznamenali
v˘voj v na‰ej krajine. ·tudentom som zaÏelala, aby mla-
dú generáciu niã podobné v Ïivote nestretlo. 

Mária Šidová

Na hodine dejepisu

Mons. Ján Orosch, biskup a trnav-
sk˘ apo‰tolsk˘ administrátor odhalil
28. mája 2013 pamätnú tabuºu v in-
teriéri trnavského katedrálneho Chrá-
mu sv. Jána Krstiteºa Pavlovi Hnilicovi
a Petrovi Dubovskému, biskupom je-
zuitom, ktorí sú pochovaní v krypte
katedrály.  Stalo sa tak  v rámci svätej
om‰e, ktorú na svoju ‰esÈdesiatku
slúÏil biskup J. Orosch spolu s apo‰tol-
sk˘m nunciom M. Giordanom, ìal‰í-
mi biskupmi z domova i zo zahraniãia
a vy‰e stovkou diecéznych i rehoº-
n˘ch kÀazov.

Mons. Peter Dubovský, SJ 
bol biskupom z línie tajn˘ch jezuit-

sk˘ch biskupov. Narodil sa 28. júna 1921
v Rakoviciach neìaleko Pie‰Èan. ªudovú
‰kolu nav‰tevoval vo svojom rodisku
a me‰tiansku ‰kolu v neìalekom Vrbo-
vom. V roku 1935 zaãal ‰tudovaÈ na
Gymnáziu v Trnave, pokraãoval v RuÏom-
berku a v roku 1944 zmaturoval na
gymnáziu v Klá‰tore pod Znievom. Neskôr
vstúpil do Spoloãnosti JeÏi‰ovej a od roku
1947 zaãal ‰tudovaÈ teológiu a filozofiu
v Brne. Za kÀaza bol vysväten˘ tajne 24.
decembra 1950. Zakrátko bol internovan˘
v koncentraãnom tábore v Podolínci,
odkiaº musel ísÈ do povestn˘ch PTP
(Pomocn˘ch technick˘ch práporov). 

V roku 1962 ho v procese s in˘mi
príslu‰níkmi reholí odsúdili a vo väzení
bol do roku 1967. Verejne sa mohol
venovaÈ duchovnej ãinnosti aÏ od roku
1969.  Bol  kaplánom  v Nitrianskom
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Pravne  a neskôr  farárom v Novej  Lehote. 
Po novembri 1989 ho 12. januára

1991 pápeÏ Ján Pavol II. vymenoval za
titulárneho biskupa carcabijského a za
banskobystrického pomocného biskupa. 

V rokoch 1991 aÏ 1999 bol predse-
dom Spolku svätého Vojtecha,  v rokoch
1995 – 2000 bol generálnym sekretárom
Konferencie biskupov Slovenska a od ro-
ku 1993 aj generálnym vikárom Bansko-
bystrickej diecézy.

V roku 1997 vo veku 76 rokov odi‰iel
na zaslúÏen˘ odpoãinok. Posledné roky Ïi-
vota strávil v senioráte jezuitov v Ivanke pri
Dunaji. Rodná obec mu udelila titul
„âestn˘ obãan obce Rakovice". Otec
Peter, ako ho v‰etci volali, zomrel 10. aprí-
la 2008 v Ivanke pri Dunaji. 

Mons. Pavol Hnilica, SJ 
bol prv˘m z radu „tajn˘ch“ biskupov

jezuitov, ktor˘ prijal biskupskú vysviacku
vkladaním rúk roÏÀavského biskupa Ró-
berta PoboÏného 2. januára 1951.
Vysviacka sa uskutoãnila v pivnici roÏÀav-
skej nemocnice. 

Pavol Hnilica väã‰inu Ïivota preÏil v Rí-
me, patrí v‰ak medzi najznámej‰ie osob-
nosti Katolíckej cirkvi na Slovensku, preto-
Ïe jeho apo‰tolát presiahol hranice ‰tátu.
V biskupskej sluÏbe bol veºmi dobre zná-
my ako jeden z najväã‰ích nepriateºov so-
cialistického zriadenia v b˘valom âesko-
slovensku. 

Pavol Hnilica sa narodil 30. marca
1921 v chudobnej roºníckej rodine ako
najstar‰í z ôsmych detí v UÀatíne. Na ‰ko-

lu si musel zarobiÈ a tak pracoval ako mu-
rár a robotník na stavbách ciest a Ïelezníc.
V roku 1940 sa dostal do piatej triedy
gymnázia v Klá‰tore pod Znievom. 

Do noviciátu Spoloãnosti JeÏi‰ovej
v RuÏomberku vstúpil 3. júla 1941.  Gym-
názium dokonãil v Trnave, kde zmaturoval
v roku 1945. V Brne a v Deãíne ‰tudoval
filozofiu a v roku 1948 v Levoãi, v malom
biskupskom seminári robil magistra-
vychovávateºa. 

To sa uÏ zaãínali zlé ãasy. Seminár bol
zakrátko zru‰en˘. Pavol Hnilica odi‰iel
späÈ do Trnavy kde pokraãoval  v ‰túdiu
teológie. ·tudoval  aj filozofiu na bratislav-
skej univerzite. 

Barbarskú noc z 13. na 14. apríla
1950 zaÏil v jezuitskom klá‰tore v Trnave.
10. októbra 1950 bol povolan˘ na vojen-
ské cviãenie do Brna, aj keì predt˘m na
vojne nebol. V Brne vyuÏil moÏnosÈ
prihlásiÈ sa do vy‰‰ieho zdravotníckeho
kurzu pre o‰etrovateºov, ktor˘ aj úspe‰ne
absolvoval. Úspe‰ne urobil aj pohovory na
Lekársku fakultu v Brne. 

V t˘chto ÈaÏk˘ch ãasoch stalinizmu
z rozhodnutia predstaven˘ch a za drama-
tick˘ch okolností bol Pavol Hnilica bisku-
pom Róbertom PoboÏn˘m na infekãnom
oddelení roÏÀavskej nemocnice 29. sep-
tembra 1950 tajne vysväten˘ za kÀaza. 

·tudoval, pracoval ako tajn˘ kÀaz,
organizoval kÀazské vysviacky svojich spo-
lubratov, napríklad  Jána Chryzostoma
Korca... Prenasledovanie Cirkvi sa stále
stupÀovalo,  biskupi sa ocitli  vo väznici-
ach alebo boli internovaní, rehole roz-

pustené... Za t˘chto dramatick˘ch okol-
ností a v záujme zachovania kontinuity
Cirkvi bol Pavol Hnilica  2. januára 1951
vysväten˘ za biskupa.

Jeho aktivita sa e‰te zväã‰ila. Komu-
nistick˘ reÏim stupÀoval  prenasledovanie
Cirkvi a polícia pri‰la  na stopu aj Pavlovi
Hnilicovi. Kedykoºvek ho mohli  zatknúÈ.
V tejto situácii jezuitskí predstavení hºada-
li  ìal‰ieho kandidáta na tajného biskupa.
V˘ber padol na Jána Chryzostoma Korca,
ktorého biskup Hnilica 24. augusta 1951
v Bratislave vysvätil za biskupa.  Îivot
Cirkvi na Slovensku bez biskupa Korca by
sa bol vyvíjal úplne inak... 

Útek na Západ
Biskup Pavol Hnilica 4. decembra

1951 preplával rieku Moravu a u‰iel na
Západ. ·tudoval na univerzitách
v Innsbrucku, Frankfurte, Ríme a v Mün-
steri, kde aj ukonãil ‰túdiá. Jeho hlavn˘m
poslaním sa stalo: byÈ hlasom umlãanej
Cirkvi v komunistick˘ch krajinách. Poãas II.
vatikánskeho koncilu, na ktorom sa zú-
ãastnil,  Svätá stolica oficiálne zverejnila
jeho biskupskú hodnosÈ. Stalo sa tak 18.
júna 1964. Na koncile predniesol  dôleÏit˘
diskusn˘ príspevok o ateizme. Kázal a ce-
stoval po celom svete, aby informoval
Západ o ÈaÏkom poloÏení prenasledova-
n˘ch kresÈanov v komunistick˘ch kraji-
nách. Nav‰tívil aj poãetné slovenské
komunity emigrantov v Európe, Amerike
a v Austrálii. Bol priateºom a dobrodincom
najznámej‰ej rehole na‰ich ãias: Matky
Terézie z Kalkaty. Z jeho podnetu pri‰la
v roku 1968 Matka Tereza so svojimi sest-
rami do Ríma, v roku 1988 do Moskvy
a v máji 1990 aj na Slovensko, kde otvori-
la svoj prv˘ dom v âadci. Biskup Hnilica
bol veºk˘m mariánskym ctiteºom a roz‰iro-
vateºom fatimského posolstva. 

V októbri 1985 mu komunistick˘ re-
Ïim nedovolil prísÈ na pohreb vlastnej
matky. Rovnako ani jeho bratom Jozefovi
a Jánovi. Domov sa dostal aÏ 23. decem-
bra 1989, po tridsiatichôsmich rokoch.

Po novembri 1989 sa zaãína v Ïivote
biskupa Pavla Hnilicu nová kapitola.
Otvorené hranice a slovensk˘ sluÏobn˘
cestovn˘ pas mu umoÏnili jednoduché
cestovanie do krajín b˘valého Sovietskeho
zväzu. Zomrel v nedeºu 8. októbra 2006
v Nov˘ch Hradoch v âechách, v klá‰tore
Rodiny Panny Márie.

Ján Ko‰iar

ZAZNAMENALI SME
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     tabuľa „tajným“ biskupom

Biskup Ján Orosch posväcuje pamätnú tabuºu. Foto archív autora
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V obci Zliechov sa 19.
júna t.r., rok od odhalenia
pamätnej tabule venova-
nej obetiam „‰tátnej kato-
líckej akcie“, uskutoãnila
pietna spomienka, ktorú
zorganizovala regionálna
poboãka PV ZPKO Ilava –
PovaÏská Bystrica v spolu-
práci s regionálnou poboã-
kou PV ZPKO v Trenãíne.

SlávnosÈ sa zaãala sv. om‰ou,
ktorú celebroval miestny farár vdp.
Mgr. Milan Kozák. V homílii vyzdvi-
hol odvahu obãanov Zliechova verej-
ne sa postaviÈ proti svojvôli a teroru
totalitnej moci. 

Predsedníãka regionálnej poboã-
ky PV ZPKO Ilava – PovaÏská Bystrica
Hedviga Slivková vo svojom príhovo-
re pripomenula ‰tatistiku odsúde-
n˘ch a popraven˘ch obetí komunis-
tického reÏimu. „DesaÈtisíce osôb
bolo zaraden˘ch do táborov núte-
n˘ch prác, násilne vysÈahovan˘ch zo
svojich domovov, násilne zbaven˘ch
pôdy alebo in˘ch Ïivností. Deti poli-
tick˘ch väzÀov boli vyhadzované zo
‰túdií, ãasto tesne pred maturitou ãi
promóciou. Tak to bol ten 'zlat˘ ko-
munizmus', na ktor˘ e‰te i dnes niek-
torí na‰i obãania spomínajú s nostal-
giou, a ktorí zakúsili aj obãania
Zliechova, na ktor˘ch dnes spomína-
me.“ ëalej povedala: „Myslím si, Ïe
pod touto odtrpenou slobodou a de-

mokraciou sme si
predstavovali nie-
ão úpne iné.
Bezbreh˘ liberaliz-
mus priniesol
nezamestnanosÈ,
bezdomovectvo,
útoãí sa na zá-
kladnú bunku
spoloãnosti, rodi-
nu. Hlása sa rov-
nosÈ pohlaví, do-
konca uzatváranie
manÏelstiev tak˘-
mito osobami
s moÏnosÈou adoptovania si detí. 

ëal‰ou skazou je neúcta k Ïivotu,
hlavne zabíjanie nenaroden˘ch detí.
Od vekov deti svojich rodiãov oslovo-
vali otec a matka. Traz sa im uÏ vraj
bude hovoriÈ rodiã 1, rodiã 23. Slo-

boda hlásaná liberalizmom je vym˘-
vanie mozgov a veºmi ºahko môÏe
vyústiÈ do neslobody. Nedajme si zo-
braÈ na‰e tradiãné hodnoty, aby sme
neupadli do nového otroctva a ne-
museli si zopakovaÈ dobu, nba ktorú
dnes spomíname.“

Na záver vyzvala deti a vnúãatá
politick˘ch väzÀov, aby sa prihlásili za
ãlenov organizácie, aby mal kto
vzdorovaÈ dne‰nej svetoobãianskej
spoloãnosti, „ktorej ide hlavne o to,
vygumovaÈ vieru a potom uÏ príde
i strata majetku a slobody“, zdôraz-
nila. Slivková.

Starosta obce Anton Miko sa po-
ìakoval politick˘m väzÀom, Ïe neza-
búdajú na hrdinov „‰tátnej katolíckej
akcie“. A tak ako vlani, aj tohto roku
sprevádzala spomienkovú slávnosÈ
silná a neãakaná búrka. 

Hedviga Slivková

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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A nebo opäť zaplakalo

Spoloãná fotografia. Foto archív autorky

Poãas sv. om‰e. Foto archív autorky

Hedviga Slivková pripomína. Foto archív autorky
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Apo‰tol národov, svät˘ Pavol, ktor˘ je okrem svojich
listov aj autorom prvej správy o vzkriesení Pána JeÏi‰a Kris-
ta (1 Kor 15,3-8) sa na svojich cestách zastavil aj v Troade,
na brehu prielivu, ktor˘ oddeºuje Áziu od Európy. Tam
mal sen, kde ho jeden Macedónãan volal: „Prejdi do Ma-
cedónska a pomôÏ nám!“ MôÏeme smelo povedaÈ, Ïe aj
misia solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na na‰e úze-
mie  bola in‰pirovaná práve svät˘m apo‰tolom Pavlom.

Dielo sv. Cyrila a Metoda je neoddeliteºnou sú-
ãasÈou histórie v polovici IX. storoãia, v zloÏit˘ch
vzÈahoch medzi dvomi tradiãn˘mi centrami kresÈan-
stva, Rímom a Kon‰tantino-polom. To, ão vykonali
solúnski bratia, zmenilo Ïivot národov prakticky vo
v‰etk˘ch krajinách Európy. Aj preto ich bl. pápeÏ
Ján Pavol II. vyhlásil 30. decembra 1980 za spolupat-
rónov Starého kontinentu. O rok neskôr v Slovenskom
ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme o nich  povedal: „Keì
myslíme na dielo solúnskych bratov, musíme sa pozastaviÈ
nad t˘m, ão ono znaãilo pre spoloãensk˘ a obãiansky Ïi-
vot. Okruh ich pôsobnosti sa totiÏ neobmedzoval iba na
v˘luãne náboÏenské pole, ale z viery z Boha vyvádzali
úãinné dôsledky pre kaÏdodenn˘ Ïivot jednotlivca, rodín
a celej spoloãnosti, aby kaÏd˘ úsek, kaÏd˘ krok Ïivota
vyvieral z Boha a k Bohu smeroval. Takto kládli základy
novej spoloãnosti, novej spravodlivosti a pokoja. Nebáli sa
za tieto zásady bojovaÈ a trpieÈ.“ 

Odkaz misie
Aj iní pápeÏi v 20. storoãí venovali t˘mto dvom

svät˘m pápeÏské dokumenty svetového v˘znamu. Bl. Ján
XXIII. Magnifici eventus (Veºkolepá udalosÈ, 1963), Pavol
VI.  Antiquae nobilitatis decora (Staroslávne vzne‰ené ãi-
ny, 1969) a bl. Ján Pavol II. Egregiae virtutis (Vynikajúci
muÏi, 1980) a Slavorum apostoli (Apo‰toli Slovanov,
1985).  Îiadny in˘ svät˘ si nezaslúÏil ‰tyri v˘znamné
pápeÏské dokumenty v priebehu takého krátkeho ãasu.

Misia svät˘ch bratov Kon‰tantína a Metoda  je nám
v‰eobecne dosÈ známa. Ako ju ale Ïijeme kaÏd˘ deÀ? Ako
sa hlásime k jej  odkazu? Nie sú to iba prázdne frázy?
Preão sme im dosiaº  nedokázali postaviÈ  dôstojn˘
monument?

Na‰a nejednota a nesvornosÈ, Ïiaº, sprevádza
na‰e slovenské dejiny minimálne od ãias Svätoplu-
kov˘ch prútov. AÏ po dne‰né dni, keì po novembri
89 nekriticky preberáme od Západu v‰etko dobré
i zlé. Parlament chce rie‰iÈ veci, ktoré nemôÏu byÈ
nikdy v jeho kompe-tencii. Nikdy! Otázka Ïivota
a smrti,  kedy Ïivot zaãína a kedy konãi, predsa ni-
kdy nemôÏe byÈ predmetom demokratického hlaso-
vania. Preão? Lebo Ïivot pochádza od Boha. Ak cyrilo-
metodská tradícia v Ústave SR nemá byÈ iba prázdnou frá-
zou, tak si musíme uvedomiÈ, Ïe tu ide o kresÈanstvo ako
také: Ïe je to vlastne uznanie Boha za Stvoriteºa, JeÏi‰a
Krista za BoÏieho Syna a Ducha Svätého, ktor˘, ako

sa modlíme v Kréde, vychádza z Otca i Syna, za tú
silu, ktorá nám umoÏní  hlásiÈ sa k ná‰mu presved-
ãeniu vÏdy a v‰ade. Aj keì na‰e okolie spieva Hossana,
aj keì kriãí UkriÏuj. Lebo Boh bude maÈ posledné slovo.

Nebezpečné novopohanstvo
Novodobé pohanstvo sa dnes ‰íri záludne, ba takmer

nepozorovateºne.  Prostredníctvom silnej propagandy  tla-
ãí na ãloveka, Ïe hriech a zlo vlastne neexistujú. Koºko
úsilia sa dnes vynakladá v rozliãn˘ch masmédiách na to,
aby ãloveka presvedãili, Ïe staré dobré zásady vyjadrené
v Desatoro sú smie‰ne a nemoderné! A Desatoro, okrem
toho, Ïe je zapísané v kaÏdom ºudskom srdci pochádza zo
Starého zákona! Skutky, ktor˘ch sa v minulosti ºudia báli,
alebo ich aspoÀ pokladali za nesprávne a hrie‰ne, sa dnes
definujú ako prejav slobody a suverenity ãloveka. Tento
morálny relativizmus, bezbrehá tolerancia i extrémna poli-
tická korektnosÈ, povy‰ujúca  zlo na roveÀ zákona a zaka-
zuje zlo oznaãiÈ ako zlo,  je pohanstvom na‰ich ãias.

Svätí Cyril a Metod! Keì vám ìakujeme za to, Ïe ste
nás nauãili modliÈ sa v na‰om jazyku: Vzhliadni, Pane,
milosÈou svojou na na‰e kráºovstvo. A nevydaj, ão je na‰e
cudzím. A neoddaj nás v korisÈ národom pohansk˘m.
Skrze Krista, Pána ná‰ho, ktor˘ kraºuje s Otcom i Svät˘m
Duchom. 

Aj dnes, v 21. storoãí, prosíme  o vá‰ príhovor, aby
sme sa v na‰ej vlasti nestali korisÈou národov, ãi zvykov
pohansk˘ch. 

Ján Ko‰iar

ÚVAHA
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Ubránime sa pred novopohanstvom?
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E‰te donedávna  Ïil v Bratisla-
ve dnes uÏ neboh˘ veliteº 11.
bratislavskej brigády pohraniãnej
stráÏe (PS),  útvar 59 – 47, plukov-
ník  RSDr. Bohuslav Pelan. Po ro-
ku 1989 bol ako  b˘val˘ dôstojník
vo v˘sluÏbe.  Keì som 8. mája
1976 v Malackách v deÀ vojen-
skej prísahy pochodoval, Pelan
ako aj ostatní veliaci dôstojníci
stáli na tribúne. 

Po páde Ïeleznej opony  bol v˘-
sluhov˘ veliteº Pelan ÈaÏko dostupn˘.
Nedvíhal telefóny, neotváral dvere na
svojom bratislavskom byte. Svedok
doby,  ktor˘ vydával najvy‰‰ie rozka-
zy pri ochrane ‰tátnych hraníc (O·H)
s Rakúskom uÏ neprehovorí. Ale aj
ìal‰í b˘valí dôstojníci, funkcionári PS
útvaru 59 – 47, príslu‰níci ·tB, VKR,
ktorí sa podieºali  na O·H so západ-
n˘m susedom  v b˘valom âesko-Slo-
vensku  sú nedostupní.  Vyh˘bajú sa
téme O·H, na ktorej sa podieºali
a boli svedkami mnoh˘ch drám na
hraniciach. 

Pod hradom Devín, pri sútoku
riek Moravy a Dunaja stojí pamätník
obetiam pokusov o útek, Brána slo-
body. Poãas nedávnych povodní ho
takmer nebolo vidno. KaÏdoroãne
v októbri sa pri Àom koná spomien-
kové stretnutie b˘val˘ch politick˘ch
väzÀov pod názvom Pochod slobody.
Pochod sa konãí besedou, posede-
ním v kultúrnom dome v Devínskej
Novej Vsi. Dvakrát som sa na Àom
zúãastnil. No nepostrehol som, Ïeby
bol prítomn˘ nejak˘ b˘val˘ dôstojník
útvaru PS, ale ani vojak základnej
sluÏby.  Pamätník Brána Slobody je
pamiatkou na v‰etk˘ch usmrten˘ch,
ktorí zahynuli pri pokuse o ilegálny
prechod ‰tátnej hranice. 

Padlo viac vojakov
Faktom v‰ak je, Ïe poãet obetí

spomedzi vojakov základnej sluÏby

bol vy‰‰í, neÏ poãet obetí ilegálnych
prechodov. V âesku dokonca vznikla
organizácia b˘val˘ch dôstojníkov
a funkcionárov pohraniãn˘ch brigád
pod názvom Klub pohraniãí âeska.
Svoju poboãku má aj na Slovensku.
Má svoju internetovú stránku
www.klub-pohranici.cz a vydáva
noviny Hraniãáfi, v ktorom ãlenovia
klubu obhajujú a chvália systém O·H
v b˘valom âSSR, konajú pietne spo-
mienky pri pamätníkoch usmrten˘ch
dôstojníkov a vojakov,  ktorí zahynuli
na hraniciach pri O·H a vyzdvihujú
ich hrdinstvo. Sú to prevaÏne obete
50. rokov minulého storoãia. Obete
bojov s Banderovcami po skonãení II.
svetovej vojny. Ale aj stretov vtedaj-
‰ích bezpeãnostn˘ch zloÏiek ‰tátu
s vojensk˘mi zbehmi, agentmi cud-
zích armád, ktorí sa ocitli na ãesko-
slovenskom území. Sãasti sa to t˘ka
aj pokusov o ilegálne prechody ‰tát-
nych hraníc na západ po roku 1948,

keì moc v ‰táte prevzala komunistic-
ká strana. 

âlenmi  Klubu pohraniãí âeska
sú predov‰etk˘m b˘valí ãlenovia KSâ
a ich rodinní príslu‰níci,  príslu‰níci
vtedaj‰ích bezpeãnostn˘ch zloÏiek,
ako aj ich kolegovia zo Slovenska.
S nostalgiou spomínajú na obdobie
socializmu a O·H so západn˘mi su-
sedmi. V âesku majú svoj klub v kaÏ-
dom kraji, na Slovensku  v Pre‰ove.
Vychádza aj slovensk˘ ãasopis Hrani-
ãiar. Ich heslá majú charakter socialis-
tickej ideológie. Stoja v opozícii
k t˘m, ktorí sa usilujú ochranu ‰tát-
nych hraníc z doby budovania socia-
lizmu vysvetºovaÈ ako poru‰ovanie
osobnej slobody a voºného pohybu
osôb. 

Iste by bola zaujímavá diskusia
a konfrontácia medzi t˘mito dvoma
rozliãn˘mi svetmi, ale médiá nemajú
záujem. Akoby m⁄tvi nestáli za to.

Mikulá‰ Tóth

ČITATEĽSKÉ FÓRUM
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Pohraniãníci 11. bratislavskej brigády z rokov 1976-1978. V hornom rade
zºava: strelec Franti‰ek Kmec, psovod Pavol ·ebro a autor ãlánku, Ïenista
Mikulá‰ Tóth. V dolnom rade zºava: kuchár Franti‰ek PoÏgai a psovod Ján
Trembaã. Foto archív autora

Svedkovia drámy 
na hraniciach mlčia
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Poãas „normalizácie“ do‰lo k do-
vtedy nevídanému javu, keì reÏim
verejne, no pomerne umiernene kri-
tizovala istá skupina, ktorá sa nazvala
Charta 77. Komunistick˘ reÏim k nej
pristupoval oveºa miernej‰ie ako voãi
in˘m opoziãn˘m skupinám. To bol
jeden z dôvodov, preão Charta 77
mohla vyvíjaÈ ãinnosÈ aÏ do ukonãe-
nia komunistickej moci. Ale nebolo
to len preto. Charta 77 mala znaãnú
morálnu podporu zo zahraniãia: o jej
ãinnosti rozsiahle informovali západ-
né médiá, na jej  postihy upozorÀo-
vali západní diplomati. 

No vybraní chartisti nedostávali
len morálnu podporu, ale aj materiál-
nu pomoc. Podporu dostávali prost-
redníctvom mimovládnych organizá-
cií, napr. Nadácie Charty 77.

Podºa poznatkov ·tB najväã‰iu
podporu dostával Václav Havel.

Naprílad  v roku 1983 dostal 90 431
tuzexov˘ch korún (takÏe mal väã‰í
príjem ako generálny tajomník ÚV
KSâ), v 1984. roku 85 000 TK, v ro-
ku 1985 v rozliãn˘ch menách: 10
635 TK, 12 630 nemeck˘ch mariek,
50 libier  a   do 31. 5. 1986  dostal
70 001 TK, 18 940 DM. 

In˘ signatár Charty 77, Milan ·i-
meãka, za toto obdobie dostal 47
495 TK, 2 000 DM a 25 dolárov. Sig-
natárka Charty Petru‰ka ·ustrová
za toto obdobie dostala 37 512 TK.
Signatár Charty 77 Ladislav Lis do-
stal 23 334 TK, 4 400 DM, 1 657
guldenov a 40 dolárov. Signatár
Chary 77 Jifií Hájek dostal 17 861
TK, jeho manÏelka Marie Valacho-
vá 5 804 TK. Signatár Charty 77 Jifií
Dienstbier dostal 10 721 TK. Zuzana
Dienstbierová dostala 12 264 TK.
(Údaje sú z Archivu bezpeãnostních

sloÏek v Prahe, fond X. správa ZNB,
inventárna jednotka ã. 582).

U ostatn˘ch disidentov ·tB za-
chytila podporu v niÏ‰ích sumách.
PretoÏe ·tB podºa vlastného prizna-
nia nezistila v‰etky finanãné príspev-
ky, napr. tie, ktoré chartisti dostali v
hotovosti pri osobnom kontakte
alebo na úãty v zahraniãí. Je preto
pravdepodobné, Ïe skutoãná pomoc
bola vy‰‰ia.  Zaujímavé je, Ïe niektorí
z nich dostávali podporu aj po
skonãení komunistickej éry.

Nie kaÏd˘ z chartistov  dostával
finanãnú podporu. Napríklad  Hana
Ponická, ktorá ist˘ ãas pôsobila aj
ako hovorkyÀa Charty 77, nedostala
niã. Táto skupina chartistov po skon-
ãení komunistickej vlády na rozdiel
od predo‰lej sa uÏ nedostala do
v˘znamnej‰ích funkcií.

Peter Bielik

Kardinál Ján Chryzostom Korec vo
svojej rezidencii v Nitre v prítomnosti
predsedu správnej rady Ústavu pamäti
národa Ondreja KrajÀáka v prv˘ júnov˘
t˘ÏdeÀ poskytol pracovníkom ústavu mi-
moriadne cenné svedectvo z obdobia ne-
slobody. V˘poveì 90-roãného kardinála
sa uskutoãnila v  rámci projektu Oral his-
tory a bola zaznamenaná videotechnikou
tak, aby jeho cenné svedectvo mohlo byÈ
zachované a pouÏité pre budúce generácie v  do-
kumentárnych filmoch, ktoré ÚPN pripravuje. 

Kardinál Korec poskytol rozsiahlu v˘poveì, ktorá je o
Ïivotnom príbehu jednej z v˘znamn˘ch osobností a mo-
rálnych autorít novodob˘ch dejín Slovenska. Opísal kon-
krétne Ïivotné míºniky od detstva cez rozhodnutie ku
kÀazskému povolaniu, stretnutie s Andrejom Hlinkom,
likvidáciu muÏsk˘ch klá‰torov poãas známej Barbarskej
noci, tajné vysviacky kÀazov, ãi pobyt vo väzení poãas
v˘konu trestu odÀatia slobody. Vyjadril sa aj k Svieãkovej
manifestácii z roku 1988, ktorú dokumentuje publikácia
Bratislavsk˘ Veºk˘ piatok, zostavená najmä zo svedectiev
priamych úãastníkov. Kardinál Korec priblíÏil aj mimori-
adne vzácne prijatie pápeÏom Pavlom VI. v  roku 1969,
ktor˘ mu odovzdal svoje biskupské insígnie. 

Îivotn˘ príbeh kardinála Korca je príkla-
dom ako chápaÈ a prijímaÈ v˘zvy na osobitnú
misiu pre sluÏbu Bohu a jeho Cirkvi aj v ná-
roãn˘ch podmienkach. Nesie v sebe aj posol-
stvo a odkaz súãasn˘m a  budúcim generáci-
ám v duchu jeho biskupského hesla „Ut om-
nes unum sint“ v  preklade „Aby v‰etci
jedno boli“, ako odkázal: „toto by si mali
uvedomiÈ v‰etci, ão majú zodpovednosÈ za
celé Slovensko, in‰titúcie ako Ústav pamäti

národa, Matica slovenská, ãi Fórum kresÈansk˘ch in‰titú-
cií, ktoré by mali nielen pravdivo a svedomite plniÈ svoje
poslanie, ale mali by vedieÈ aj spolupracovaÈ v  spoloã-
nom snaÏení na prospech celku v procese upevÀovania
národného povedomia bez podliehania politick˘m vply-
vom, ãi záujmom skupín a mocensk˘m zneuÏitiam jed-
notlivcov. 

·éfovi ÚPN KrajÀákovi kládol na srdce, aby bol
ústav aktívny a nápomocn˘ v tom, aby v ºuìoch
bola „Ïivá pamäÈ“. ÚPN má nádej, Ïe aj vìaka sve-
dectvám „Veºkého slovenského kardinála“ sa po-
darí vytvoriÈ filmové dokumenty, ktoré budú vyni-
kajúcou pomôckou pre budúce generácie pri za-
chovaní Ïivej pamäti národa. 

Prevzaté zo stránky KBS

ZAZNAMENALI SME
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Netradičný pohľad na Chartu 77

Kardinál Korec poskytol svedectvo
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Jozef OstroÏlík z Uºan nad Îitavou sa
25.5.2013 doÏil 70 rokov. V májovom
ãísle  sme omylom uviedli 60 rokov, za
ão sa mu ospravedlÀujeme.
Vojtech Magursk˘ z Martina sa 14.
5. 2013 doÏil 89 rokov. 

Jubilantovi dodatoãne blahoÏeláme.

V júli a auguste  si pripomína-
me Ïivotné jubileá t˘chto na-
‰ich ãlenov a priaznivcov.

50 rokov
Slámka Ivan, Ilava 20.7.1963
Sabado‰ová Katarína, Ing., 
Trebi‰ov 13.7.1963

55 rokov
Lacko Marian, Îilina 13.7.1958

60 rokov
Bednár Kamil, Trstená 17.7.1953
Tureková Mária, Jablonov 2.7.1953
Kva‰ajová Eva, Pezinok 7.7.1953

65 rokov
Halenárová Antónia, Bratislava

16.7.1948
Vojtek Jozef, Bratislava 25.7.1948
Urbanová Iva, Banská Bystrica

3.7.1948
75 rokov

ëuricová Janka, Banská Bystrica
12.7.1938

80 rokov
âiÏmár Ján, Trhovi‰te 16.7.1933
Novák Jakub, Krompachy 22.7.1933

81 rokov
Haviar Marian, Banská Bystrica

22.7.1932
Maìar ·tefan, Borsk˘ Sv. Jur

31.7.1932 
·andorfi Pavol, Trenãianska Teplá

1.7.1932
82 rokov

Otãená‰ Ján, RuÏomberok 18.7.1931
Fabian Jaroslav, Plavecké Podhradie

6.7.1931
Stra‰iftáková Elena, ·enkvice

3.7.1931
BoÏa Franti‰ek, Humenné

15.7.1931
83 rokov

Ano‰kin Juraj, Bratislava 21.7.1930
Walner Otto, ·paãince 8.7.1930

84 rokov
·rank Karol, Veºk˘ Lapá‰

13.7.1929

85 rokov
Králová Anna, Banská Bystrica

13.7.1928
Michaloviã Franti‰ek, Bratislava

18.7.1928
Zacková Anna, Visolaje 29.7.1928
Hajtmanová Anna, Îilina 4.7.1928

86 rokov
Pavlík Michal, Plechotice 28.7.1927

87 rokov
Vitkovsk˘ Vojtech, Bratislava

8.7.1926
Îofãík Viliam, Îilina 23.7.1926
Turan Albert, RuÏomberok 9.7.1926

88 rokov
Kuska Ján, RuÏomberok 6.7.1925
Sarva‰ Miroslav, Nitra 17.7.1925

90 rokov
Hra‰ková Emília, Banská Bystrica

12.7.1923
Salviany Aladár, Trnava 15.7.1923
Parcer Ján, Prievidza 13.7.1923

91 rokov
Tóthová Anna, Bratislava 21.7.1922

92 rokov
Telgárska Oºga, Bratislava 29.7.1921
Hudák Jozef, Púchov 27.7.1921

August

50 rokov
Konc Tomá‰, Bratislava 24.8.1963
Benjamin Furda, Horovce 25.8.1963
Jesensk˘ Roman, Ko‰ice 5.8.1963
Hlavat˘ ·tefan, Rudinka 6.8.1963

60 rokov
Kara Ladislav, Bor‰a 3.8.1953

70 rokov
Boboková Jelena, Banská Bystrica

5.8.1943
BaláÏová Mária, Nitra 22.8.1943

75 rokov
Papfy Anton, Michalovce

31.8.1938
80 rokov

Draho‰ Martin, Plaveck˘ ·tvrtok
1.8.1933

Olejár Jozef, Levoãa 17.8.1933
Hölcová Anna, Nitra 9.8.1933

81 rokov
Melek Jozef, Námestovo 17.8.1932
Fa‰ko Milan, Banská Bystrica

10.8.1932
Ilonãiaková Emília, Bohunice

8.8.1932
Sulová Elena, PaeDr.,Trnava

15.8.1932
82 rokov

Krupová Anna, Vrbnica 7.8.1931
Závradská RuÏena, Gajary 31.8.1931

83 rokov
Víteková Anna, Îilina 9.8.1930
Maru‰ková Viera, Martin 30.8.1930
Sebök Pál, ·títnik 28.8.1930
Gdoviãin Ján, Vranie 19.8.1930

84 rokov
Hlbocká Helena, Boleráz 17.8.1929

85 rokov
Ihnátková AlÏbeta, Michalovce

6.8.1928
âech Milan, Pezinok 30.8.1928
R˘dzi ·tefan, Prievidza 20.8.1928
âervenková Mária, Nitra 4.8.1928
Hrubová Mária ,Ko‰eca 7.8.1928

86 rokov
ëuricová Mária, Banská Bystrica

28.8.1927
Olos Viktor, RuÏomberok 4.8.1927

87 rokov
Ko‰út Ján, Bratislava 26.8.1926
Hrnãár Ondrej, Trenãín 5.8.1926
Vaculíková Mária, Vrbové 21.8.1926

88 rokov
Markuliak Martin, Bratislava

23.8.1925
Pavloviã ªudovít, Nitra 14.8.1925

89 rokov
·ilhav˘ Rudolf, Bratislava 12.8.1924

90 rokov
Sopúchová Vilma, Sereì 4.8.1923

91 rokov
DaÀo ·tefan, Slávnica 25.8.1922
Dvornáková Helena, Îiar nad Hronom

19.8.1922
93 rokov

Lofajová Magdaléna, Bratislava
26.8.1920

StaÀo ·tefan, Ing., Îilina 15.8.1920
Jeníková Helena, Nálepkovo

10.8.1920
94 rokov

Hiãová Adalberta, Michalovce
8.8.1919

Chromão Ondrej, Bugºovce
29.8.1919

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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✞ Vo veku 80 rokov,  2. júna
2013, zomrel ãlen bratislavskej po-
boãky PV ZPKO Albert FANTUZZI.
Rodina a priatelia sa s ním rozlúãili
5.júna 2013 na RuÏinovskom cinto-
ríne v Bratislave.

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 86 ro-
kov, 10. júna 2013, zomrel dlho-
roãn˘ ãlen Regionálnej poboãky PV
ZPKO Bratislava-okolie ·tefan MA-
TÚ·EK z Budmeríc . Posledná rozl-
úãka sa konala 13. júna 2013 na
miestom cintoríne v Budmericiach.

✞ Vo veku 83 rokov, 9. júna
2013, zomrela novinárka, ãlenka
redakãnej rady Svedectva a dlho-
roãná ãlenka  bratislavskej  poboã-
ky PV ZPKO Eva LAUCKÁ z Brati-
slavy. Posledná rozlúãka sa konala
v bratislavskom Krematóriu 13. jú-
na 2013. Rozlúãkovú reã prednie-
sol pochovávajúci Ján Ko‰iar, rím-
skokatolícky kÀaz a predseda RP PV
ZPKO Bratislava-mesto. 

Pozostal˘m prejavujeme  
úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SA

PRISPELI NA ČINNOSŤSTALO SA

Porubãan Juraj,
Dubnica nad Váhom 25 EUR
âlenovia PV ZPKO región Ko‰ice, 
poboãka Spi‰ská Nová 
Ves-Levoãa 40 EUR

V júli si pripomenieme
� 29. júna– 3. júla 1995 na pozvanie

biskupskej konferencie Slovenska, prezi-
denta SR a predsedu vlády SR pápeÏ Ján
Pavol II. vykonal päÈdÀovú pastoraãnú
náv‰tevu v Slovenskej republike. Nav‰tívil
Bratislavu, Nitru, ·a‰tín, Ko‰ice, Pre‰ov,
Levoãu a Vysoké Tatry.

� 1. júla 1947 na tradiãnej púti na
Mariánskej hore v Levoãi, tentoraz s mno-
h˘mi kríÏmi – podºa vzoru bratislavskej krí-
Ïovej púte z 11. mája – sa zúãastnilo vy‰e
130 000 veriacich. Táto púÈ sa stala kaÏdo-
roãnou manifestáciou viery a nepriameho
protestu proti bezboÏnému reÏimu napriek
v‰etk˘m prekáÏkam, ktor˘mi sa komunisti
usilovali znemoÏniÈ, alebo aspoÀ obmedziÈ
tento prejav viery a nádeje slovensk˘ch
katolíkov.

� 3. – 4. júla 1945 bolo z katolíckeho
univerzitného internátu Svoradov v Bratisla-
ve uväznen˘ch 64 ‰tudentov.

� 7. júla 1946  vedenie Bene‰ovej Ná-
rodnosocialistickej strany vypracovalo tajn˘
dokument – Memorandum o Slovensku,
v ktorom dopodrobna rozviedlo plány na
duchovnú a mocenskú asimiláciu a etnic-
ko-politickú likvidáciu slovenského národa.

� 11. júla 1951 schválilo Národné
zhromaÏdenie  zákon o ochrane ‰tátnych
hraníc. Na tomto základe pohraniãná polí-
cia mohla strieºaÈ do obãanov, ktorí sa
pokú‰ali odísÈ za hranice ‰tátu.

� 17. júla 1960 zomrel vo väzení v Le-
opoldove  ut˘ran˘ gréckokatolícky pre‰ov-
sk˘ biskup Pavol Peter Gojdiã. PápeÏ Ján
Pavol II. ho v roku 2001 vyhlásil za blaho-
slaveného muãeníka, ktor˘ podstúpil smrÈ
za svoju vieru.

� 17. júla 1992 schválila SNR Dekla-
ráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky
ako základn˘ dokument suverénnosti ‰tátu
slovenského národa.

� 20. júla 1950 zaãala  ·tátna bez-
peãnosÈ  deportovaÈ aj diecéznych kÀazov,
najmä farárov, zo v‰etk˘ch krajov Sloven-
ska do koncentraãného tábora v Muãení-
koch (neskôr – Ïe by aj preto? – premeno-
vané na Sládeãkovce). Za t˘ÏdeÀ tam
deportovali vy‰e 150 kÀazov.

� 28. júla 1914 Rakúsko-Uhorsko
vypovedalo vojnu Srbsku. To bol zaãiatok
prvej svetovej vojny.

� 28. júla 1922 bol z iniciatívy preláta
Dr. Eugena Filkorna  zaloÏen˘ katolícky

internát pre vysoko‰kolsk˘ch ‰tudentov Ko-
légium sv. Svorada v Bratislave. Svoradov
sa stal strediskom kultúrneho i politického
hnutia slovensk˘ch katolíckych ‰tudentov.

� 31. júla 1914  cisár Franti‰ek Jozef I.
vyhlásil v‰eobecnú mobilizáciu. Podºa od-
hadov sa postupne zúãastnilo na vojnov˘ch
operáciách asi 400 000 Slovákov.

V auguste si pripomenieme
� 4. augusta 1964 zomrel spi‰sk˘

biskup Ján Vojta‰‰ák.
� 8.  augusta 1990 rokovali zástupco-

via vlády SR a âR  v Trenãianskych Tepliciach
o ústavnom usporiadaní vzÈahov medzi
obidvoma republikami.

� 12. augusta 1919 na ºudovom zhro-
maÏdení v Îarnovici predstavil Andrej Hlinka
text Pittsburskej dohody a za súhlasu prí-
tomn˘ch sa prihlásili k autonómii Slovenska. 

� 14. augusta  1946 bol b˘val˘ pred-
seda vlády SR Vojtech Tuka  odsúden˘ na
trest smrti povrazom.

� 15. augusta 1998 poãas spomien-
kov˘ch osláv 60. v˘roãia smrti Andreja Hlin-
ku pred Mestsk˘m domom v RuÏomberku
odhalili jeho tri metre vysokú bronzovú so-
chu.

� 16. augusta 1968 sa Politické byro
ÚV KSSZ  rozhodlo uskutoãniÈ vojensk˘
zásah v âeskoslovensku.

� 20. – 21. 1968 vojská piatich  ‰tátov
Var‰avskej zmluvy (ZSSR, NDR, Poºsko, Ma-
ìarsko a Bulharsko)  bez vypovedania vojny
vtrhli v noci do âeskoslovenska, obsadili je-
ho územie a zmocnili sa kontroly ‰tátu.

� 23. augusta  1945 vydala SNR naria-
denie ã. 105/1945 o zriadení pracovn˘ch
táborov pre osoby odsúdené na základe
retribuãného súdnictva.

� 24. augusta  1951 dostal biskupské
svätenie  ìal‰í tajn˘ biskup na Slovensku, je-
zuitsk˘ kÀaz Ján Chryzostom Korec. Vysvätil
ho tajn˘ biskup Pavol Hnilica.

� 25. – 26. augusta  1944 v noci par-
tizáni obsadili Turãiansky Sv. Martin a spojili
sa s tamoj‰ou posádkou slovenského vojska,
ktorá sa k nim pridala. Revoluãn˘ národn˘
v˘bor vyhlásil obnovenie âeskoslovenskej
republiky.

� 25. – 26. augusta  1990 sa prv˘ raz
od roku 1944 zi‰li v RuÏomberku národovci,
aby vzdali hold Otcovi národa Andrejovi
Hlinkovi, ktorého protikresÈansk˘ a protislo-
vensk˘ reÏim barbarsky zneuctil po‰kode-

ním jeho mauzólea a moÏno aj zniãením
jeho telesn˘ch pozostatkov.

� 26. augusta  1992 sa v Brne stretli
predsedovia slovenskej a ãeskej vlády V.
Meãiar a V. Klaus  a dohodli sa na presn˘ch
pravidlách postupu zániku federácie a roz-
delenia ‰tátu.

� 28. augusta  1944 zadrÏali partizá-
ni v Turãianskom Sv. Martine medzinárod-
n˘ r˘chlik, v ktorom sa vracala z Rumunska
nemecká vojenská misia. Úlisne z vlaku
vylákali vy‰e dvadsaÈ  ãlenov misie a pri
pokuse o ich odzbrojenie na rozkaz soviet-
skeho partizánskeho veliteºa P. A. Veliãka
ich v‰etk˘ch zavraÏdili.
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AUTENTICKÝ DOKUMENT
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