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Disident medzi nami
Ján Liteck˘ ·veda je povojnové dieÈa. 

Narodil sa v roku 1948. Pochádza zo Zborova,
kde sa jeho prapredkovia uch˘lili v 17. storoãí,
pred prenasledovaním katolíkov za Bohdana
Chmeºnického v Poºsku. Pôvodné meno tejto
zemianskej rodiny nebolo Liteck ,̆ ale Lutev-
sk .̆ No ako to v t˘ch ãasoch bolo, narodenie
dieÈaÈa bola veºká udalosÈ, ktorá sa nezaobi‰-
la bez alkoholu. A tak sa do matriky dostalo
namiesto mena Lutevsk ,̆ Liteck .̆  A keìÏe
v dedine uÏ Liteckí existovali, rodina sa odlí‰i-
la t˘m, Ïe si dala prímenie po babke zo ·véd-
ska.  No a od 19. storoãia nesie priezvisko
Liteck˘ ·veda.  Ján vy‰tudoval elektrotechnic-
kú fakultu, ale známy je predov‰etk˘m 
v hudobnom svete. Dokonca jeho meno bude
zaznamenané aj v nemeckej encyklopédii. 

Máte veºmi pekn˘ vzÈah k Zborovu. âo také ste
tam preÏili?

Predov‰etk˘m nádherné detstvo. Môj otec bol za
Slovenského ‰tátu predsedom Hlinkovej strany v obci.
Keì vypuklo to tzv. povstanie, Nemci pátrali po zá‰kodní-
koch a partizánoch. Pri‰li aj za mojím otcom, ktor˘ bol
váÏenou osobou a p˘tali sa ho na komunistov. A hoci ich
povaÏoval za hlupákov, neprezradil  ich. 

Pokraãovanie na 10. strane Na sneme PV ZPKO. Foto Vlastimil Morávek
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Na rokovaní Republiko-
vej rady PV ZPKO v Îiline
som predniesol návrhy,
ktor˘mi sa bude zaoberaÈ
najbliÏ‰í mimoriadny snem.
Ide predov‰etk˘m o zmenu
regionálnej ‰truktúry, pri-
ãom namiesto súãasn˘ch
jedenástich regionálnych or-
ganizácii by ich malo byÈ
osem. Sídlom nemusí byÈ
miesto Ïupy,  skôr potrebu-
jeme vytvoriÈ na‰e sídlo
tam, kde sú na to vytvorené
najlep‰ie materiálne a perso-
nálne podmienky.

Na‰a ãinnosÈ je podmienená
dotáciami zo ‰tátneho rozpoãtu.

Stalo sa pravidlom, Ïe peniaze na beÏ-
n˘ rok dostávame v polovici roka, ale
vyãerpaÈ ich musíme do konca roka. 

Prispôsobili sme sa tomuto systé-
mu a rozhodli sme sa, Ïe peniaze
nebudú zostávaÈ na bankovom úãte
organizácie, ale rozdelíme ich do regió-
nov. Tie budú s nimi hospodáriÈ tak,
aby zabezpeãili napríklad náv‰tevu
svojho zástupcu v centrále, na republi-
kovej rade ãi na sneme. Tento rok by
sme mali zvládnuÈ snem a pietny akt
17. novembra na bratislavskom cintorí-

ne zo zdrojov centrály, teda z ãlen-
sk˘ch príspevkov a darov organizácii. 

Nie menej dôleÏitou je personálna
otázka ãlenskej základne. Akcieschop-
nosÈ nás star‰ích sa kaÏd˘m dÀom
zmen‰uje a preto musíme zváÏiÈ, ak˘m
spôsobom zabezpeãíme manaÏovanie
na‰ej organizácie. Podºa stanov ãlenmi
na‰ej organizácie sú aj manÏelky, deti
a najbliÏ‰ie potomstvo politick˘ch väz-
Àov. MôÏu teda zastávaÈ pozíciu
manaÏérov PV ZPKO v jednotliv˘ch
regiónoch. T˘mto spôsobom zabezpe-
ãíme manaÏérsky funkcionársky aktív,
aby sme predi‰li tomu, Ïe síce budeme
maÈ predsedu za zásluhy, ale fyzicky
neschopného vykonávaÈ nároãnú
ãinnosÈ. Je ale dôleÏité, aby títo ºudia
ostali v pamäti a stali sa ãestn˘mi
ãlenmi orgánov PV ZPKO. 

Od spoloãensk˘ch zmien v roku
1989 sme oãakávali podstatne viac,
ako sa realizovalo.  Predov‰etk˘m  kád-

rové zastúpenie b˘valého totalitného
systému zostalo v ‰truktúrach ‰tátu. âi
uÏ vo vládnej moci alebo na in˘ch
úrovniach spoloãnosti. Napríklad v súd-
nictve. Pamätám si v˘rok Adenauera,
ktor˘ povedal, Ïe najväã‰iu chybu spra-
vil, keì po roku 1945 nevymenil v‰etky
súdne dvory a ‰tátnych Ïalobcov, ktorí
slúÏili Hitlerovi. Nestal sa u nás ten  ist˘
prípad? Tu sa chce niekto ohradzovaÈ,
Ïe ho ktosi hodlá kádrovaÈ? Mrzí ma,
Ïe ho budú kádrovaÈ len kvôli tomu, ãi
nemá o jednu chatu viac...Mali by ho
kádrovaÈ za to, koºko nevinn˘ch ºudí
odsúdil. Bude sa brániÈ, Ïe to bolo
podºa zákona? Preão sa nebráni t˘m,
Ïe to bolo v súlade s jeho svedomím?
Koºkí poloÏili talár a odi‰li? To je len
mal˘ príklad toho, preão bohuÏiaº ne-
môÏeme ako organizácia odísÈ. Lebo
potencionálny súper v ideologickom
zmysle tu zostáva, a bohuÏiaº je pri
moci.

SLOVO NA ÚVOD
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Čakajú nás zmeny

V Îiline na zasadnutí Republikovej rady PV ZPKO. Foto Ján Ko‰iar

Arpád Tarnóczy, predseda PV ZPKO
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Pevne verím, Ïe v prípade organi-
zácii politick˘ch väzÀov je moÏné
spolupracovaÈ. K tomu je nevyhnutné
vytvoriÈ platformu, ktorá by zdruÏovala
PV ZPKO, KPVS, Svetové zdruÏenie
b˘val˘ch ãeskoslovensk˘ch politick˘ch
väzÀov, tábory núten˘ch prác a po-
mocné technické prápory.  Prvé tri
organizácie  majú v ‰tatúte, aspoÀ to
predpokladám, uvedené,  kto môÏe
byÈ ich ãlenom. Nepoznám ‰tatúty
ostatn˘ch, ale u nás je to jednoznaãné:
ãlenom môÏe byÈ politick˘ väzeÀ a jeho
najbliÏ‰í príbuzní. Keì si vyjasníme, Ïe
v platforme sú obete komunizmu, tak
musíme v protokoloch jednotliv˘ch
organizácii maÈ tie podmienky obsiah-
nuté. Tí, ktorí boli v táboroch núten˘ch
prác alebo v pomocn˘ch technick˘ch
práporoch neboli odsúdení ani
rehabilitovaní. Internovali ich na príkaz
straníckych orgánov. Preto v názve
platformy sa nemôÏe objaviÈ spojenie
napríklad ZdruÏenie  politick˘ch väz-
Àov,  ale ZdruÏenie obetí komunizmu.
Pravda, kaÏdá z organizácii platformy si
musí svoju ãlenskú základÀu vyjasniÈ,
lebo napríklad v tábore núten˘ch prác
v Novákoch bol aj tábor padl˘ch Ïien.
Teda neviem si predstaviÈ, ako by
zdôvodnila dáma z Vydrice,  Ïe je

obeÈou komunizmu. Ak si vyjasníme
ãlenskú základÀu, môÏeme spolupra-
covaÈ  a platforma bude tá, ktorá oslo-
ví ‰tátne i nad‰tátne orgány.

Preão dochádza k zjednocovaniu
organizácií obetí komunizmu? Ako
ãlen Správnej rady ÚPN som uÏ pred
troma  rokmi navrhoval, aby starostli-
vosÈ o pamätníky obetí komunizmu
prevzal do svojej kompetencie Ústav
pamäti národa.  Aby  existoval jeden
centrálny pamätník a ìal‰ie sa dosta-
vali. Ich údrÏba je nad finanãné
moÏnosti na‰ej organizácie. Pre nás sú
veºmi dôleÏité aj hroby popraven˘ch
politick˘ch väzÀov. Zbierali sme
financie, investovali sme a robíme to

ìalej, ale finanãne na to nestaãíme.
Navrhoval som to do rozpoãtu ÚPN,
lebo aj to je pamäÈ národa. Ak by si to-
to zobral ÚPN na starosÈ, tak musí
vedieÈ, kto ho oslovuje, ktorá organizá-
cia. Z toho sa potom prirodzene  for-
mulovala poÏiadavka, Ïe by sme mohli
maÈ stre‰n˘ orgán. Navrhli sme jeho
pracovn˘ názov: Slovensk˘ zväz obetí
komunizmu. Lebo obeÈami boli
popravení, väznení, vyvezení a inter-
novaní aj bez súdneho rozhodnutia.
A kto by mal zachovaÈ túto ãasÈ dejín
ak nie ÚPN? Usiloval som sa, aby sa to
dostalo do organizaãného poriadku
ústavu. 

Pokraãovanie na 4. strane

SLOVO NA ÚVOD
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Letné mesiace po-
núkajú niekoºko dátumov
na zamyslenie. âím bol

21. august 1968 a ãím 29. august 1944?
Nie sú to vzdialené dátumy a predsa
dne‰ní mladí ºudia o nich neveºmi prem˘-
‰ºajú a o niektor˘ch takmer niã nevedia.
Politick˘ch väzÀov komunistického reÏimu
najviac irituje dátum povstania, lebo s ním
spájajú zánik vlastného ‰tátu. O mnoh˘ch
historick˘ch udalostiach sa iba postupne
dozvedáme ich pravú príãinu. 

Je v‰eobecne známe, Ïe SNP po-
larizuje spoloãnosÈ. Poãas dlh˘ch rokov
komunistického reÏimu bolo SNP prezen-
tované ako udalosÈ, ktorá Slovákov zara-
dila medzi víÈazné mocnosti a zmyla
z nich ‰pinu 1. Slovenskej republiky.
A v takomto zmysle bola a je dodnes
oficiálnou historiografiou  hodnotená pr-

vá Slovenská republika. Nedávno v‰ak
uverejnil ãesk˘ katolícky t˘Ïdenník rozho-
vor s americk˘m a ãesk˘m historikom,
v ktorom hodnotili atentát na Heydricha
z 27. mája 1942. Jednoznaãne z ich
rozhovoru vypl˘va, Ïe atentát bol

objednávkou exilovej Bene‰ovej vlády,
ktor˘ bol pripravovan˘ na „podporu
spojeneck˘ch metropol pre obnovenie
âeskoslovenska po vojne“. A M.D.Brown
dodáva: „MôÏeme povedaÈ, Ïe atentá-
tom bola v skutoãnosti obetovaná
väã‰ina prozápadne orientovaného
odboja v prospech dlhodobej‰ieho cieºa
obnovy ‰tátu.“  Vedeli by o tom z vlast-
n˘ch skúseností hovoriÈ ãlenovia rodiny
popraveného Viliama Îingora, ktorého
syn je ãlenom na‰ej organizácie.

Nedávno vy‰la kniÏka slovenského
historika Matú‰a Kuãeru Slováci a Chor-
váti, historické a kultúrne vzÈahy.
Jedineãn˘m spôsobom vedie ãitateºa po
zákutiach známej-neznámej histórie. Je
smutné, Ïe také diela, ktoré Slovákom
koneãne vysvetºujú nepochopiteºne
sprostredkovávané ich dejiny, musia maÈ
zapálen˘ch sponzorov. Profesor Kuãera
s ist˘m smútkom v du‰i sa pozastavuje
nad t˘m, Ïe väã‰ina európskych národov
do svojho národného obrodenia zahrnula
historizmus ako prvok, a my, Slováci, niã. 

Máme sa teda nad ãím zam˘‰ºaÈ.
Republiková rada PV ZPKO udala nov˘
smer organizácii s perspektívou do
budúcnosti. Lebo spoloãnosÈ vÏdy
potrebovala svedomie národa.

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Pomalé rozkrývanie dejín

V Îiline sa uskutoãnilo zasadnutie Republikovej rady PV ZPKO

Nový impulz pre organizáciu
Posledn˘ júnov˘ deÀ sa v Îiline konalo zasadnutie Republikovej rady PV

ZPKO. Zúãastnil sa na Àom predseda Arpád Tarnóczy i obaja podpredsedovia
organizácie – Anna Fodorová a Anton Malack˘. 

Delegáti prerokovali aktuálne otázky, súvisiace predov‰etk˘m s finanãn˘m
zabezpeãením organizácie a jej nov˘m územn˘m a personálnym usporiadaním.
Zaoberali sa tieÏ moÏnosÈou spolupráce organizácií zdruÏujúcich obete
komunizmu a rozhodli o uskutoãnení mimoriadneho snemu v novembri tohto
roku. Diskusia potvrdila, Ïe organizácia pri súãasnom finanãnom zabezpeãení
nie je schopná efektívne spravovaÈ pamätníky politick˘ch väzÀov ani organizovaÈ
aktivity, ktoré vypl˘vajú z jej ‰tatútu. (zl)
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Dokonãenie z 3. strany
Dosiaº nedorie‰en˘m problémom

je spoloãenské postavenie ãloveka,
ktor˘ sa na prekvapenie tej doby
postavil za svoj názor a neodvolal ho
napriek metódam ·tB, ktoré sa veºmi
podobali gestapáckym.  Mnohí obeto-
vali Ïivot, skoro v‰etci zdravie, takÏe by
si od spoloãnosti zaslúÏili  úctu a ìaku-
jem. IbaÏe zase sú treÈotriednymi
obãanmi a preferovaní sú tí, ktorí celé
roky uÏívali v˘hody zo svojej úãasti,
povedzme v druhom odboji. Lebo ak
jestvovala  studená vojna, tak tá mohla
maÈ aj odboj. Aj ho mala, tretí,  a my
sa k nemu hlásime. Neviem, kto by
vymenil ‰esÈ  mesiacov  v horách  za
15  rokov v Jáchymove. 

Pred ‰tvrÈstoroãím sme sa te‰ili, Ïe
k nám príde slobodn˘ demokratick˘
svet na princípoch európskej kultúry.
Verili sme nádeji, ktorú do Slovákov
vkladal svät˘ Ján Pavol II. Neviem, ãi
sme sa napojili na to správne potrubie
zo západnej kultúry. Neviem, ãi to nie
je odpadov˘ kanál. Lebo kto sleduje
dianie v Európe a vo svete tak musí

vidieÈ absenciu akejkoºvek morálky,
vyvracanie prirodzen˘ch zákonov,
uprednostÀovanie men‰in ãi vyzdvi-
hovanie omylov prírody. A my, zo spo-
loãnosti politick˘ch väzÀov, sa s t˘m
nevieme vyrovnaÈ. Jednoducho nemô-
Ïeme byÈ spokojní a ‰Èastní a ne-
chceme byÈ ani ticho. Pripravujeme
materiál pre ministra zahraniãn˘ch vecí
do ìal‰ieho pripomienkového kola

k ºudskoprávnej  stratégii. Aby si vypo-
ãul aj názor ºudí, ktorí preto, aby bol
ministrom v zvrchovanom demokratic-
kom ‰táte, nieão urobili. Myslím, Ïe si
to od pána ministra,  vlády  a v‰etk˘ch
‰tátnych funkcionárov na‰a kategória
obãanov zaslúÏi. 

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO

SLOVO NA ÚVOD
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·tefan Novák diskutuje. Foto Ján Ko‰iar

1. Súhlasí s vytvorením platformy PV ZPKO, KPVS,
Svetové zdruÏenie b˘val˘ch ãs. politick˘ch väzÀov, TNP, PTP
s v˘hradami (treba vedieÈ o kaÏdom jednom, preão a zaão
bol v PTP a v TNP, ‰tatút kaÏdej organizácie musí ostaÈ
zachovan˘).

Pracovn˘ názov je Slovensk˘ zväz obetí
komunizmu.

2. Odporúãa zvolaÈ mimoriadny snem PV ZPKO, ktor˘
by mal byÈ v prvej polovici novembra 2014. 

3. Ustanovila komisiu (Mária Dvorãáková, Ján Ko‰iar,
Martin Hagara, Radomír Îingor) na  zmenu Stanov a nové-
ho organizaãného poriadku vzhºadom na spoloãnú platfor-
mu a novú ‰truktúru – osem Ïupn˘ch organizácií podºa
‰tátnych krajov.

4. Îiada ãlenskú základÀu, aby do 1. septembra 2014
navrhla kandidátov na nové vedenie, ktoré schváli mi-
moriadny snem.

5. Prijala informáciu pani podpredsedníãky Anny
Fodorovej o finanãnej situácii a schvaºuje rozpoãet na rok
2014.

Cestovné a nocºaÏné na kladenie vencov v Bratislave
17. novembra 2014 o 11.00 hod. bude preplácané na
ústredí, nie z financií regionálnych poboãiek.

6. Prijala informáciu o poãte ãlenov v jednotliv˘ch
poboãkách. Uverejnené to bude vo Svedectve.

7. Prijala informáciu o moÏnostiach kúpeºnej lieãby
pre drÏiteºov preukazu veterána protikomunistického
odboja, ktor˘ vydáva ÚPN. Presn˘ postup uverejÀujeme na
strane 5.

8. Poveruje predsedu Arpáda Tarnóczyho, aby poÏia-
dal predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja KrajÀáka, aby
vÏdy informoval PV ZPKO o v‰etk˘ch akciách, ktoré ÚPN
koná v súvislosti s politick˘mi väzÀami. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseºne.

Republiková rada PV ZPKO 30. júna 2014 v Žiline prijala toto uznesenie

Čakajú nás zmeny
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Podmienky priznania postavenia úãastníka protikomu-
nistického odboja urãil zákon NR SR ã.219/2006 Z.z. zo 16.
marca 2006 o protikomunistickom odboji. Charakterizoval ho
ako pokraãovanie národného boja za oslobodenie. Podºa zá-
kona ním bol aktívny odpor obãanov proti komunistickému
reÏimu prejaven˘ organizovane alebo individuálne v období
od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989 na území âeskoslo-
venska ãi v zahraniãí. Za zaãiatok protikomunistického odboja
tak bol urãen˘ vstup âervenej armády na územie Slovenska
a za koniec vypuknutie NeÏnej revolúcie.

Za úãastníka protikomunistického odboja povaÏuje tento zákon
obãana, ktor˘ sa v danom období postavil na odpor proti komunis-
tickému reÏimu ako ãlen ilegálnej organizácie, politick˘ väzeÀ, autor
ãi roz‰irovateº petícií alebo podobn˘ch materiálov zameran˘ch na
obnovu slobody a demokracie, ako organizátor politick˘ch organi-
zácií ãi verejn˘ch vystúpení proti komunistickému reÏimu. Úãastní-
kom protikomunistického odboja bol aj ten, kto vyvíjal politickú,
publicistickú ãi inú preukázateºne protikomunistickú ãinnosÈ zame-
ranú na obnovu slobody a demokracie, opustil republiku z dôvodov
hroziaceho zatknutia a odsúdenia alebo z dôvodu hroziacej inej
formy perzekúcie ako dôsledku protikomunistického odboja ãi vyví-
jal v zahraniãí politickú, publicistickú alebo inú preukázateºne proti-
komunistickú ãinnosÈ zameranú na obnovu slobody a demokracie.

Zákonom, ktor˘ nadobudol úãinnosÈ 1. júna 2006, dostal ÚPN
úlohu rozhodovaÈ o priznaní postavenia úãastníka protikomunistic-
kého odboja in memoriam. Zákon stanovil aj prekáÏky, ktoré bránia
udeleniu tohto postavenia: vedomé a aktívne budovanie a upevÀo-
vanie komunistickej moci, spáchanie ãinov, ktoré sú trestné aj podºa
platného práva a nesúviseli s realizáciou práva odporu proti komu-
nistickej moci, príslu‰nosÈ k ·tátnej bezpeãnosti ãi spolupráca s Àou,
funkcie v KSâ od okresnej úrovne, práca v aparáte t˘chto orgánov
na úseku politického riadenia Zboru národnej bezpeãnosti a âesko-
slovenskej ºudovej armády, príslu‰nosÈ k ªudov˘m milíciám, ãlenstvo
v akãnom v˘bore Národného frontu, ãlenstvo v previerkov˘ch komi-
siách po Februári 1948 alebo previerkov˘ch a normalizaãn˘ch komi-
siách po Auguste 1968, ‰túdium, vedecká a‰pirantúra alebo úãasÈ
na kurzoch dlh‰ích ako tri mesiace na sovietskych vysok˘ch ‰kolách
pre príslu‰níkov ·tátnej bezpeãnosti a Verejnej bezpeãnosti a na Vy‰-
‰ej politickej ‰kole Ministerstva vnútra ZSSR, alebo ak ide o osobu,
u ktorej bola prekáÏka pre získanie postavenia „úãastníka národné-
ho boja za oslobodenie“ podºa zákona Ústavodarného Národného
zhromaÏdenia ã.255/1946 Zb. z 19. decembra 1946 o príslu‰níkoch
ãeskoslovenskej armády v zahraniãí a o niektor˘ch in˘ch úãastníkoch
národného boja za oslobodenie v znení zákona ã. 101/1964 Zb.

Jednej kategórii úãastníkov protikomunistického odboja
(politick˘m väzÀom) prináleÏalo podºa zákona o protikomunistickom
odboji aj postavenie vojnového veterána.

Po prijatí zákona o protikomunistickom odboji zaãal ÚPN
postupne vybavovaÈ prichádzajúce Ïiadosti (len do konca
roka 2006 ich pri‰lo vy‰e dvesto a ìal‰ích takmer dvesto v na-
sledujúcom roku). V roku 2006 vznikol v ÚPN v rámci oddde-
lenia sprístupÀovania referát Ïiadosti úãastníkov protikomu-
nistického odboja. Pri rozhodovaní posudzoval ÚPN informá-
cie, ktoré Ïiadateº uviedol v dotazníku, a overoval ich
pomocou dokumentov z Archívu ÚPN a in˘ch archívov. Po
preverení, ãi Ïiadateº spæÀa podmienky na udelenie postave-
nia úãastníka protikomunistického odboja , mu ÚPN vydal
preukaz úãastníka. ZároveÀ v prípade, ak i‰lo o politického
väzÀa, poÏiadal ÚPN Ministerstvo obrany Slovenskej republi-
ky aj o priznanie postavenia vojnového veterána.

Situácia sa zásadne zmenila prijatím zákona NR SR ã.
58/2009 Z. z. zo 6. februára 2009, ktor˘m sa mení a dopæÀa zákon

ã. 463/2003 Z. z. o vojnov˘ch veteránoch a o doplnení zákona ã.
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeãení policajtov a vojakov
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích pred-
pisov v znení zákona ã.219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niekto-
r˘ch zákonov. Od 1. apríla 2009, keì tento zákon nadobudol
úãinnosÈ, stratili úãastníci protikomunistického odboja (poli-
tickí väzni) nárok na postavenie vojnového veterána. Na-
miesto toho sa pre nich vytvoril ‰tatút veterána protikomu-
nistického odboja. Ten je urãen˘ politick˘m väzÀom, t.j. ºuìom,
ktorí boli obmedzení v osobnej slobode väznením, zaradením do
tábora núten˘ch prác, boli protiprávne násilne odvleãení alebo inter-
novaní pre svoj aktívny odboj proti komunistickej moci z politick˘ch,
náboÏensk˘ch, ãi z ìal‰ích dôvodov súvisiacich s protikomunistic-
k˘m odbojom. Postavenie veterána protikomunistického odboja
prislúcha aj osobám, ktoré boli v rokoch 1948-1953 zaradené do
vojensk˘ch táborov núten˘ch prác, alebo boli v rokoch 1944-1946
odvleãené do sovietskych táborov. Úlohu priznaÈ postavenie
veterána protikomunistického odboja in memoriam dostal ÚPN.
Veteránom protikomunistického odboja sa na základe Ïia-
dosti podanej Vojenskému úradu sociálneho zabezpeãenia
poskytuje rekreaãná a kúpeºná starostlivosÈ podobne ako
vojnov˘m veteránom. (Kontakt nájdete na konci ãlánku.)

V roku 2009 zaãal ÚPN organizovaÈ na úrovni samosprávnych
krajov a vo väã‰ine prípadov aj v spolupráci s nimi slávnostné
podujatia, na ktor˘ch  oficiálne odovzdáva dekréty a preukazy vete-
ránom protikomunistického odboja  a pozostal˘m po nich (in me-
moriam). Cieºom je vyjadriÈ tak aj verejne, v prítomnosti ich blízkych,
ako aj osobnosti daného regiónu a médií, vìaãnosÈ za ãiny, ktoré
vykonali v prospech slobody slovenského národa. Od roku 2009 do
28. septembra 2012 sa vo v‰etk˘ch samosprávnych krajoch
uskutoãnilo dovedna trinásÈ tak˘chto podujatí.

Od roku 2006 prijal ÚPN spolu viac ako 700 Ïiadosti o priznanie
postavenia úãastníka protikomunistického odboja. Ako prvému
udelil toto postavenie 7. novembra 2006 Klimentovi Krutému.
Celkovo ÚPN priznal od roku 2006 do 28. septembra 2012 posta-
venie úãastníka protikomunistického odboja 560 osobám, z toho
136 in memoriam. V siedmich prípadoch, z dôvodov prekáÏky
uvedenej v zákone o protikomunistickom odboji, ÚPN ÏiadosÈ
zamietol. Do marca 2009 dostali postavenie vojnového veterána od
Ministerstva obrany SR na základe Ïiadosti od ÚPN desiatky osôb.
Od apríla 2009 stratili nárok na toto postavenie a získali novoutvo-
ren˘ ‰tatút veterána protikomunistického odboja. Prv˘m veteránom
protikomunistického odboja , ktorému ÚPN priznal toto postavenie,
sa 5. mája 2009 stal Karol Maník. ÚPN celkovo priznal od roku 2009
do 28. septembra 2012 postavenie veterána protikomunistického
odboja 500 osobám, z toho 132 in memoriam. 

Anton Malack˘
ãlen Správnej rady ÚPN
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Účastníci a veteráni protikomunistického odboja

Adresa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia:
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia

Špitálska 22, 812 74 Bratislava 1
Telefón: Automatická predvoľba z celého Slovenska 

je 0960 + linka
Detailné telefónne linky na zamestnancov VÚSZ 

nájdete v kontaktoch pre jednotlivé regióny 
FAX: sekretariát riaditeľa: 0960 316 096

Oddelenie ostatných činností: 0960 316 095

� Poznámka: Písomn˘ styk je pre úrad právne záväzná a ro-
hodujúca forma styku. Pri písomnom styku je vhodné uvádzaÈ
ãíslo dôchodkového spisu (identifikaãné ãíslo dávky), ktoré je
totoÏné s ãíslom rozhodnutia a okres trvalého bydliska.
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Niekde som ãítala peknú a múdru my‰lienku, Ïe pripo-
mínaÈ si v˘znamné udalosti národa je nielen slu‰nosÈ voãi
predkom, ale i povinnosÈ voãi potomkom. Tak˘chto v˘znam-
n˘ch udalostí, ãi uÏ radostn˘ch alebo naopak smutn˘ch  aÏ
tragick˘ch, máme na Slovensku veºa, no na mnohé si nik ani
len nespomenie.  Aj tu v Zliechove si dnes pripomíname 65.
v˘roãie takejto udalosti a keìÏe ide o v˘roãie jubilejné, patrí
sa tieto udalosti z 19. júna 1949 trochu priblíÏiÈ. âo o
„Katolíckej akcii“ hovorí Rada pre históriu pri Konferencii
biskupov Slovenska?

„Úsilie mocn˘ch tohto sveta zniãiÈ Cirkev a vyma-
zaÈ vieru je staré ako kresÈanstvo samé. Preto je dôle-
Ïité si pripomínaÈ, Ïe na‰a viera je vzácnym darom, za
ktor˘ sa priná‰alo a priná‰a veºa obetí. V 20. storoãí sa
k slovu dostali ideológie, ktoré chceli kresÈanom tento
dar vziaÈ. VyuÏívali sa pritom najrôznej‰ie metódy.
DÀa 10. júna 1949 bola v Prahe z podnetu
komunistického vedenia zaloÏená ‰tátna „Katolícka
akcia“. Politicky sa zneuÏil u‰ºachtil˘ názov, aby sa vy-
volalo ºudové hnutie konformné s reÏimom, no bez
biskupov, ba proti ním a proti pápeÏovi. Katolíci boli
vystavení skú‰ke svojej viery – súhlasiÈ a zaprieÈ, alebo
nesúhlasiÈ a podstúpiÈ prenasledovanie. Biskupi mohli
svojich veriacich upozorniÈ na nebezpeãenstvo iba taj-
ne roz‰íren˘m pastierskym listom, v ktorom napísali:
„... tu nejde uÏ o dohodu medzi Cirkvou a ‰tátom, ale
ide o podriadenie Rímskokatolíckej cirkvi takej ideoló-
gii, ktorá je protikresÈanská, ktorá hlása nahradenie
náboÏenstva materializmom a osobuje si pre ‰tát
práva i vo veciach svedomia, viery, mravov, ão Ïiadny
kresÈan nemôÏe uznaÈ.“

Tento list preãítala väã‰ina kÀazov poãas bohoslu-
Ïieb, a to aj napriek hrozbám a teroru. Veriacim osud

ich kÀazov nebol ºahostajn˘. Chceli zabrániÈ ich zaiste-
niu a zaãali ich stráÏiÈ na farách. Ak sa pokúsili priblíÏiÈ
predstavitelia skompromitovanej moci, ºudia ich
vyhnali. Slovenské dediny sa búrili. Takéto otvorené
vzbury prepukli v 60 slovensk˘ch obciach a zúãastnilo
sa ich asi 25 tisíc obãanov. Zasiahli aj dve mestá – âad-
cu a Levoãu. ·tátna „Katolícka akcia“ skrachovala, na
Slovensku sa vôbec neujala. ReÏim musel ustúpiÈ.
Dozvuky boli tvrdé. Násilné zákroky bezpeãnosti si
vyÏiadali mnoÏstvo ranen˘ch. Odsúden˘ch bolo vy‰e
500 ºudí.“ 

Medzi odváÏnych kÀazov patril aj vdp. Ján Klimek, ktor˘
bol v tom ãase duchovn˘m otcom Zliechova. List v stanove-
nom ãase preãítal a uÏ popoludní, poãas litánii, pri‰li ãinitelia
vládnucej moci ‰tátu robiÈ poriadky. KeìÏe takáto udalosÈ sa
po dedine ‰íri r˘chlosÈou blesku, ºudia z kostola aj z obce sa
zhromaÏdili pri fare, odhodlaní brániÈ svojho kÀaza. Situácia
sa vyhrotila a nepodarilo sa ju upokojiÈ ani pánu farárovi. ·tát-
na moc musela zutekaÈ. Koleso pomsty sa roztoãilo na druh˘
deÀ. Niekto musel pykaÈ. Po skonãení rannej smeny v dubnic-
kej ·kodovke, zliechovsk˘ autobus s nastúpen˘mi robotníkmi
musel vodiã odviezÈ za bránu závodu, kde si povyberali obete.
Zmlátili mnoh˘ch, krik bolo poãuÈ aÏ za bránu závodu.
Dozvuky a ‰ikanovanie trvali dlho. Napokon 14. októbra
1949 Okresn˘ súd v PovaÏskej Bystrici odsúdil za trestn˘ ãin
vzbury a ‰írenia popla‰nej správy 12 obãanov Zliechova na
tresty odÀatia slobody. Ich mená sú vyryté do pamätnej
tabule. Rodiny odsúden˘ch zostali bez prostriedkov. Tragick˘
bol osud Vendelína Ka‰iara, ktor˘ poãas v˘konu trestu  ako
26 roãn˘ zahynul následkom smrteºného úrazu v handlov-
sk˘ch baniach. ManÏelka zostala s dvoma deÈmi do dvoch
rokov bez prostriedkov na Ïivobytie. Rehabilitácie sa odsúdení
doãkali aÏ po novembri 1989.. Hedviga Slivková

Spomienka v Zliechove 
Regionálna poboãka PV ZPKO  Ilava – PovaÏská Bystrica

v spolupráci s RO PV ZPKO Trenãín usporiadala 18. júna
pietnu spomienku v obci Zliechov, pred pamätnou tabuºou,
venovanou obãanom obce Zliechov, ktorí boli odsúdení za
obranu svojho kÀaza, pri zásahu totalitnej moci 19. júna
1949 v rámci tzv. ‰tátnej Katolíckej akcie. Slávnosti sa v hoj-
nom poãte zúãastnili obãania Zliechova, starosta obce
a ãlenovia regionálnych poboãiek z Trenãína a Ilavy. 

Pietna spomienka sa zaãala svätou om‰ou v rímskoka-
tolíckom kostole. Homíliu venoval pán farár v‰etk˘m
obãanom Zliechova, ktorí sa postavili na odpor násilnej to-
talitnej akcii, a ak˘mkoºvek spôsobom za to trpeli, hlavne
v‰ak odsúden˘m mart˘rom. Program pokraãoval pri pa-
mätnej tabuli prednesom básne, príhovorom predsedníãky
regionálnej poboãky PV ZPKO Ilava – PovaÏská Bystrica

Hedvigy Slivkovej, kladením vencov k pamätnej tabuli
a spevmi zliechovsk˘ch Ïien. Spomienku zakonãili
modlitbou za zomrel˘ch zliechovsk˘ch mart˘rov. (hs)

ZAZNAMENALI SME
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V kostole... Foto archív

Obstáli v skúške viery
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Regionálna organizácia PV
ZPKO v Îiline pripravila na svia-
tok sv. Petra a Pavla v Komjatnej
slávnostnú pietnu spomienku  pri
príleÏitosti  65. v˘roãia  krut˘ch
udalostí  v ãase ateizácie  ná‰ho
národa.  Politickí väzni  ZPKO
z RuÏomberka, Dolného  Kubína
a obãania Komjatnej  sa zúãastnili
sv. om‰e,  ktorú  celebroval vdp.
Pavol Túry  a ktorá  bola venova-
ná  obetiam komunistického
násilia. V homílii  priblíÏil udalosti
spred 65 rokov.  

V tento deÀ,  29 júna 1949 na
sviatok sv. Petra a Pavla  Komjatnú
zobudila  streºba z guºometov. Zo
strán od Brestovej,  Studniãnej a od
Îa‰kova obec zaãala zvieraÈ obruã
ozbrojen˘ch príslu‰níkov  ZNB, milícii
a príslu‰níkov  ·tB. Hlas  zvona

prehlu‰ovali  v˘strely.  ªudia sa zh⁄kli
okolo fary a kostola, aby chránili  kÀa-
za  Daniela Oravského.  Zneli povely,
streºba,  milicionári  vytiahli obu‰ky,
nastal  krik  a plaã.  Mnohí  obyvatelia
obce  zostali  leÏaÈ  na zemi  postrele-
ní a zbití.  Ozbrojenci  vnikali  do
domov,  vyháÀali  obyvateºov von
a opäÈ  bili  obu‰kami.  Toto besnenie
trvalo niekoºko hodín.  Pred obedom
odváÏali   nákladné  autá  do
ruÏomberskej  väznice  42  zaisten˘ch
a zbit˘ch  obãanov.   Po krut˘ch
vypoãúvaniach,  na  ktoré  Ïiaden  vy-
‰etrovan˘  po  cel˘  Ïivot nezabudol,
komunistická  justícia vyniesla 22. ok-
tóbra 1949 rozsudky za  zloãin
vzbury  na roky väzenia  a straty
obãianskych  práv. 

Po sv. om‰i pätnásÈ ãlenov  na‰ej
organizácie  pod vedením  predsed-
níãky  z ruÏomberskej poboãky PV
ZPKO   Márie  ·idovej  a Heleny
Záhorovej  predsedníãky poboãky
z Dolného Kubína, spoloãne  s obyva-
teºmi  Komjatnej, pre‰li k pamätnej
tabuli,  kde  sa  k úãastníkom  priho-
voril  posledn˘ Ïijúci  svedok  udalostí
·tefan Gallo.

Spoloãne  sa   poklonili,  poloÏili
veniec,  ãím  vzdali  úctu  odváÏnym
obyvateºom  tejto obce,  ktorí  na-
priek  presile  ozbrojen˘ch  príslu‰ní-
kov  ·tB  sa neváhali  postaviÈ a brániÈ
svoje  práva  na  vieru v Boha
a svojho  kÀaza. 

Anna  Fodorová 
predsedníãka RO PV ZPKO v Îiline
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Besnenie na aké sa nezabúda

Mária ·idová spomína pri pamätníku obetí komunistického násilia.
Foto archív

Mária ·idová a vdp. Pavol Túry
po sv. om‰i.  Foto archív

Na sv. om‰i v Komjatnej. Foto archív
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Obyvatelia Levoãe spomínali.... Foto archív

Vo vstupnej ãasti chrámu sv. Jaku-
ba je umiestnená tabuºa s menami
úãastníkov vzbury. MládeÏ
nezabúda. Foto archív

Prišiel aj predseda Ústavu pamäti národa

Mária Dvorãáková, predsedníãka RP PV ZPKO Levoãa - Spi‰ská Nová Ves,
sa prihovára úãastníkom pietnej spomienky na Levoãskú vzburu.

Foto archív

Iba dve mestá sa v ro-
ku 1949 postavili na odpor
proti „Katolíckej akcii“
a bránili svojich kÀazov.
Okrem âadce to boli  obãa-
nia Levoãe, ktorí si 23. jú-
na pripomenuli okrúhle
v˘roãie tejto udalosti. 

Pietneho aktu pri príleÏitostí
65. v˘roãia Levoãskej vzbury sa zú-
ãastnili Ïiaci Strednej zdravotníckej
‰koly ·tefana Kluberta v Levoãi,
spolu so Ïiakmi oboch levoãsk˘ch
gymnázií a ìal‰ími obãanmi mesta.
Po slávnostn˘ch príhovoroch
Ondreja KrajÀáka, predsedu Správ-
nej rady ÚPN, Ing. Miroslava
Vilkovského, primátora mesta
a Mons. Franti‰ka Dlugo‰a, správ-
cu levoãskej farnosti , boli za tónov
hymnick˘ch piesní  poloÏené kytice
kvetov k pamätnej tabuli v kostole
sv. Jakuba. Odtiaº sa úãastníci pre-
miestnili do priestorov mestského
divadla. Program pokraãoval
premietnutím snímky 22 hláv
a následnou besedou. 

Srdeãná vìaka patrí v‰etk˘m
organizátorom krásnej akcie, z kto-
rej si na‰i ‰tudenti odniesli hlbok˘
duchovn˘ a kultúrny záÏitok. Je
povinnosÈou v‰etk˘ch Ïijúcich
generácií nezabúdaÈ na odkaz mi-
nulosti, pripomínaÈ si hrdinov
doby, ochotn˘ch obetovaÈ za prav-
du a vieru aj svoju osobnú slobodu
a ãasto aj vlastné Ïivoty. Dne‰ná
mladá generácia Ïijúca v demokra-
cii nepozná mnohé osudy pred-
chádzajúcich generácií, preto jej
ich musíme primeran˘m spôsobom
pripomínaÈ a zapájaÈ ich do
tak˘chto aktivít. ëakujeme.

Pedagógovia 
zúãastnen˘ch ‰kôl
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ëal‰ia kniha, na ktorú by som rád upria-
mil pozornosÈ (najmä vydavateºov), je práca
Norberta Borrmanna z roku 2013 „Veºké
zrovnanie“ s podtitulom „O miznutí rozma-
nitosti“. Autor je vy‰tudovan˘ architekt
a historik, ãomu zodpovedá aj jeho vyjadro-
vanie.  Borrmann sa v knihe venuje v˘sostne

aktuálnej téme – multikulturalizmu.  Zaãína historick˘m
prehºadom a spomína uÏ antick˘ch filozofov a neodmysli-
teºného Alexandra Veºkého. Z pohºadu novodobej Európy
mapuje prvé prejavy multikulturalizmu v 18. storoãí vo
Francúzsku, spoloãne s nástupom slobodomurárstva. Fran-
cúzska revolúcia obdarila ºudstvo  v‰eobecn˘mi ºudsk˘mi
právami a keìÏe boli „univerzálne“, nebol problém v ich
mene prekraãovaÈ hranice a viesÈ vojny v celej Európe.
Samozrejme, Ïe neboli „humanistické“, ale jednoducho
imperialistické na ãele s diktátorom Napoleonom. 

V roku 1917 sa dostala v Rusku k moci ìal‰ia explicitne
univerzálna ideológia, ktorej cieºom bola „svetová revolú-
cia“. Borrmann tieÏ pripomína niektoré nemecké duchovné
prúdy, majúce pôvod e‰te v romantizme, s ich snahou
presadiÈ miestne zakotvenú, stredoeurópsku alternatívu,
proti liberálno-kapitalistickému univerzalizmu západného ra-
zenia a sovietskemu komunistickému univerzalizmu. Autor
upozorÀuje, Ïe univerzalistick˘ kapitalizmus a univerzalistickí
ºaviãiari pôsobia spoloãne, ruka v ruke. Poukazuje na to, Ïe
po skonãení studenej vojny USA sa správajú neporovnateºne
agresívnej‰ie ako âína alebo Rusko. Dokonca ºavicov˘ (ale
e‰te nie ºaviãiarsky!) politik Helmut Schmidt sa vyjadril, Ïe
hlavné nebezpeãenstvo pre mier nie je nacionalizmus, ale
univerzalizmus. Na ãele súãasn˘ch univerzalistick˘ch snáh
stoja bezpochyby USA. 

Demokracia, ako ju poznáme z tej lep‰ej stránky, je
moÏná iba v rámci národného ‰tátu, rovnako ako solidarita.
Globálna identita neexistuje, iba globálne vedomie zodpo-
vednosti. âlovek sa nemôÏe pripútaÈ k „svetovej civilizácii“,
ale len k vlasti. V súãasnom smerovaní EÚ vidí vznikajúcu vy-
prázdnenú kreáciu bez akéhokoºvek étosu.  

V kapitole o procese vymierania kultúr zaãína jazykom.
Podºa odhadu expertov na konci XXI. storoãia zostane len
asi 20 percent jazykov zo súãasn˘ch 6000. No s kaÏdou
reãou zahynie aj jeden spôsob nazerania na svet. Ako
architekt nemôÏe obísÈ ani modernú architektúru, ktorá sa
nein‰piruje regiónom a tradíciou, ale módou a ne-
ukotvenosÈou.  Podobne celosvetová pop-music rozru‰uje
v‰etky hudobné tradície. Politici sa síce naz˘vajú „ãervení“,
„zelení“, „ãierni“, alebo „Ïltí“, no v skutoãnosti sú v‰etci
bledosiví. Posvätné umenie sa uÏ úplne vytráca, pretoÏe je
z masmédií organizovane vytláãané pomocou nenávisti
a v˘sme‰ku. Pre globalistu je zem vlastne iba zásobárÀou
surovín a predmetom vykorisÈovania. 

V kapitole o multikulturalizme autor poukazuje na
logiku pojmu a na to, Ïe iba slúÏi ako ur˘chºovaã globalizá-
cie a teda glajch‰altovania. PrisÈahovalectvo nevytvára
mnohokultúrnosÈ, naopak, obrusuje hrany. S globalizáciou
jednoducho nastupuje monotónizácia. Globalisti, rovnako
ako rovnostárski ºaviãiari, berú ºudí len ako producentov
a konzumentov a nie ako súãasÈ nejakej organickej jednoty.
ªaviãiari svojou ideológiou sú najväã‰í pomocníci nespútané-
ho kapitálu. Multikulti v‰ak je iba krycí názov pre multirasiz-
mus, ão sa v‰ak nemôÏe spomenúÈ a podlieha to prísnemu
tabu. A keìÏe neprikrá‰lené opisovanie multikultúrnej
reality je proti pravidlám politickej korektnosti, ktoré tu
nain‰talovali ºaviãiari, multi-kulti vlastne znamená neslobodu
a cenzúru. V ìal‰ích kapitolách si e‰te môÏeme preãítaÈ
o potláãanej originalite a o normovanej mase atomizova-
n˘ch ideálnych konzumentov. Nech˘ba ani predstavenie
gender ideológie.  Lebo   ideálny konzument by sa uÏ nemal
odli‰ovaÈ nielen v kultúrnom, ale uÏ ani v biologickom
ohºade.

Na koniec autor e‰te pridal kapitolku o súãasnom
odpore a odmietaní multikulturalizmu, ktoré sa zaãína ‰íriÈ
v Európe. Citujem: „Kºúãov˘ problém pre obrann˘ boj
spoãíva v tom, Ïe veºa ºudí Ïije v bláznivej predstave, Ïe je tu
„pestrosÈ“, „diverzita“ a „multikulti“. IbaÏe „pestrosÈ“ je
len náhradka, krikºavá komercia, kultúrne náhradné diely,
no niã autentické.“ A preto konãí vetou: „Boj sa oplatí, uÏ
len preto, lebo je nutn˘.“

Ján Liteck˘ ·veda

KULTÚRA
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Multi-kulti znamená neslobodu
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Pokraãovanie z 1. strany
Vedel, Ïe to pre nich môÏe

znamenaÈ istú smrÈ. NuÏ povedal, Ïe
Zborov je vzorná katolícka obec a
Ïiadni komunisti v nej nie sú. Ges-
tapáci odi‰li. A po vojne si pred ko-
munistami, ktor˘m zachránil Ïivot,
musel ratovaÈ  ten svoj. UÏ v októbri
1944 musel ujsÈ s celou rodinou na
západné Slovensko. Lebo ako
prichádzali  Rusi, komunisti  zaãali
udávaÈ ºudí a Rusi ich posielali  do
gulagov. 

Koºko detí bolo vo va‰ej
rodine?

Ja som v tom ãase e‰te nebol na
svete.  Brat mal 10 rokov a sestra 8.
TakÏe to bola veºká  zábava  s tak˘-
mi deÈmi utekaÈ  a opustiÈ celú
existenciu. 

A mal kam ísÈ?
Mamin brat Andrej robil na

nejakom statku na Veºkom Bábe,
tak tam pri‰li a zostali  skoro rok.
Otec teda u‰iel, no zobrali maminho
brata, Karola Bu‰íka.  Pritom on ani
nebol Ïiadnym funkcionárom. Keì
manÏel otcovej sestry, ktor˘ sa za
Slovenského ‰tátu tieÏ angaÏoval
v politike,  videl ão sa deje, emigro-
val do Spojen˘ch ‰tátov. Tam aj
obaja doÏili. Otec sa po roku  vrátil
do Zborova,  no e‰tebáci ho hneì
chytili, vypoãúvali, trápili.  Jednodu-
cho uÏil si to. 

Ako  ste  teda  preÏívali
detstvo?

Ako dieÈa som pociÈoval akurát
to, Ïe sme boli chudobnej‰í ako iní.
Druhé deti mali väã‰inou viac
hraãiek ako ja. Ale to mi nejako ne-
ch˘balo, lebo ako deti sme sa hrali
spolu. Otec mal predt˘m ÏivnosÈ,
potom chodil robiÈ po stavbách,
najprv ako murár, neskôr ako
majster. Robil aj v Chemku StráÏske.
Viedol ÈaÏk˘ Ïivot za málo peÀazí.
Boli sme chudobnej‰í, ale niã pod-
statné nám nech˘balo. Osobne som
nov˘ reÏim pocítil hlavne v tom, Ïe
som nemohol ‰tudovaÈ to, ão som
chcel – v˘tvarné umenie alebo
filozofiu. Najmä k filozofii som mal

veºmi blízko.  ·tudoval som ju doma,
ako samouk, ale mohla sa mi staÈ
celoÏivotn˘m naplnením. No ne‰lo
to. U nás sa filozofia nevyuãovala,
iba samé  marxistické gebuziny,
propaganda, to nemalo s filozofiou
niã spoloãné. TakÏe som potom
nakoniec i‰iel na elektrotechniku
s t˘m, Ïe tam sa aspoÀ dala
‰tudovaÈ atómová fyzika, ktorá
dobre zapadala do môjho filozofic-
kého skúmania sveta. No a potom
som mal  celkom normálnu robotu
a nemusel som sa prostituovaÈ.
Mimochodom, bolo to v roku 1968,
no môj star‰í brat zaÏil väã‰í ‰ok.

âo sa mu stalo?
Po skonãení gymnázia si dal

prihlá‰ku na elektrotechnickú fakul-
tu. Vzápätí mu pri‰lo, Ïe je prijat˘ do
ostravskej bane tej a tej a nastúpiÈ
môÏe tam a tam. Tak˘to papier
dostal. Napokon sa otcovi podarilo
presvedãiÈ miestneho e‰tebáka,
ktor˘ ale nebol z na‰ej dediny, aby
nejako zasiahol a do ‰koly ho nako-
niec zobrali. Najhor‰í, najjedovatej‰í
boli miestni komunisti, ktor˘m otec
moÏno zachránil Ïivot. S veºk˘m
apetítom sa chopili vládnutia,
rabovania a in˘ch odpornosti. Z t˘ch
ãias si pamätám, s akou obavou sme

poãúvali rádio. Dodnes mi zostali
v pamäti vtieravé hlasy ideológov
súhlasu. Od detstva mi je to
odporné a dodnes som na to priam
alergick˘. 

Preto nepoãúvate rádio,
nepozeráte televíziu a neãítate
noviny?

Nielen preto. Slováci sú azda
jedin˘ národ na zemeguli, ktor˘
nemá svoju televíziu, rozhlas ani
noviny. Keì manÏelka s dcérou si vo
vedºaj‰ej miestnosti obãas pustia
správy, stále  vnímam ten ist˘ zvuk
a tón hlasu ako z 50. rokov,  z ktoré-
ho sme mali strach. 

DokáÏe vás manÏelka
pochopiÈ?

Náhoda chcela, Ïe som sa
priÏenil do podobne  prenasledova-
nej rodiny.  ManÏelkin  dedo bol
policajtom aj za âesko-Slovenska, aj
za Slovenského ‰tátu, ale byÈ policaj-
tom za Slovenského ‰tátu bol zloãin,
tak si odsedel päÈ rokov.  Odsúdili
ho za to, Ïe „horlivo vykonával
perzekúciu demokratick˘ch a proti-
fa‰istick˘ch osôb“. âiÏe za to, Ïe
niekto si horlivo plnil svoju prácu i‰iel
do väzenia. A jej str˘ko, farár Alexej
Izakoviã, sedel za to, Ïe neudal
Komanderu, s ktor˘m sa náhodne

NÁŠ ROZHOVOR
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Disident medzi nami

Ján Liteck˘ ·veda (zºava) pri bratislavskom pamätníku politick˘ch 
väzÀov. Foto Vlastimil Morávek
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st˘kal. Mimochodom, dostal 18 me-
siacov, ale praÏsk˘ prokurátor sa od-
volal a dostal ‰tyri roky v Leopoldove
a Ilave. âarovná bola  formulácia
v rozsudku – pokus o násilné
odtrhnutie ãasti republiky (pozri str.
24). Teda nie Slovenska, to sa ani
nemohlo spomenúÈ, ale ãasti repub-
liky... Aj to svedãí o tom, ako nás
âesi mali radi.  Pritom str˘ko Alexej
bol mimoriadne dobr˘ ãlovek. Nikdy
sa nesÈaÏoval na väzenie.   A aÏ v ãa-
sopise Svedectvo som sa doãítal
v spomienkach jedného väzÀa, ako
sa z ãasu na ãas po v˘sluchu krvav˘
vracal do cely.  

Je zaujímavé, Ïe sa Slovákom
dodnes  vyãíta,  Ïe  sa  mali  za
prvej Slovenskej republiky
dobre. 

A smutné. Ale keì zaãnete poãí-
taÈ, za ão vlastne tí komunisti tu dá-
vali tie drakonické tresty, zistíte, Ïe
za priamy protikomunistick˘ postoj
ich vlastne ani tak veºa nebolo, no
napríklad uÏ len za tak˘ záporn˘ po-
stoj k povstaniu ich bolo podstatne
viac. ByÈ Slovákom  bol jednoducho
zloãin. Toto sa hlavne prenasle-
dovalo a v „na‰ich“ médiách sa to
prenasleduje dodnes.

Neboli ste napojen˘ na
nejak˘ch disidentov?

Bol som. To je tieÏ celkom zaují-
mavá historka. V Bratislave sme boli
celá ‰iroká skupina, zjednodu‰ene
povedané  nonkonformn˘ch ºudí, do

ktorej okrem in˘ch patril aj Ján
Budaj, Agnes Snopko, Du‰an Hanák,
Vlado Havrilla ãi neboh˘ Gusto
Dobrovodsk˘. Ku koncu reÏimu som
ako hudobník chodil koncertovaÈ po
celom âesko-Slovensku. VyuÏívali
ma teda ako kuriéra, ktor˘ nosil
z Prahy samizdatové  Lidové noviny
a zháÀal do nich príspevky, takÏe

som sa zúãastnil aj na takej priamej
disidentskej ãinnosti proti komuniz-
mu. Aj som publikoval nejaké
básniãky v samizdatov˘ch zborní-
koch, ktoré vydával Fero Guldan, ãi
v ãasopise ·páradlo. A zaujímavé, Ïe
po tzv. antikomunistickom prevrate
odrazu  moji kamaráti nieÏe na mÀa
zabudli, lebo som sa aj bol pripome-
núÈ, ale sa zaãali okúÀaÈ.   

Odmietli vás?
Priamo nie, ale aj keì som pri‰iel

na Ventúrsku, ãi som chcel zahraÈ
nejak˘ protest song na námestí,
odrazu  na stretnutie ãi na rozhovor
nevy‰iel ãas a ja som zistil, Ïe som
nevítan˘.  Lebo oni vedeli, Ïe ja som
naozaj antikomunista a tak˘ch ºudí
oni nepotrebovali. Na niã som sa
nehral.  Spolupracoval som aj s Hav-
lom, mám od neho aj novoroãné
pozdravy. Stretli sme sa tieÏ na
koncerte Joan Baezovej v Bratislave,
ão bola podºa mÀa jedna z generá-
lok na „november“ a potom odrazu
ma uÏ nebolo treba. Po prevrate sa
hovorilo, Ïe si môÏeme ísÈ vyÏiadaÈ
zväzky ·tB. 

Dokonãenie na 16. strane

NÁŠ ROZHOVOR
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S manÏelkou Evou a dcérou Ulrikou (jún 1996). Foto archív

Ako privyrábajúci si ‰tudent v roku 1969. Foto A.Podstrask˘
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Tvrdí sa, Ïe ozbrojené povstanie
na Slovensku v auguste 1944 bolo
po juhoslovanskom odbojovom
hnutí druhé najväã‰ie protinemecké
a protifa‰istické ozbrojené vystúpe-
nie v Európe. KeìÏe v ãase jeho
vzniku bolo jasné, Ïe Slovensko bu-
de patriÈ do sovietskej sféry vplyvu,
slovenskí komunisti mali príleÏitosÈ
uskutoãniÈ aj komunistickú formu
slovenskej ‰tátnosti, k ãomu boli
povzbudzovaní dokonca aj ãasÈou
slovenského politického exilu,
alebo spolu s ãesk˘mi komunistami
aspoÀ federatívnu formu ‰tátu. 

Postavenie jednotliv˘ch národov vo
versaillskej Juhoslávii a rovnako tak aj
v Hitlerovej Novej Európe bolo veºmi
rozdielne. Je tu analógia s âesko-Slo-
venskom. V Juhoslávii v‰ak na rozdiel
od âesko-Slovenska v˘voj, usmerÀova-
n˘ komunistami, viedol k vytvoreniu
predpokladov na federatívne budovanie
juhoslovanského ‰tátneho spoloãenstva. 

S programom federatívneho uspo-
riadania pri‰la Komunistická strana
Juhoslávie (KPJ). Exilová juhoslovanská
vláda v Lond˘ne stratila ak˘koºvek pro-
gramov˘ základ juhoslovanskej politiky
t˘m, Ïe najprv (1941-1945) mala
charakter v˘luãnej veºkosrbskej ãetníckej
protichorvátskej politiky. SkutoãnosÈ, Ïe
sa aj ãetnícke hnutie pred koncom vojny
(1944) prihlásilo k federalizmu, bol iba
v˘sledok zistenia, Ïe Spojenci uznali
politické i vojenské víÈazstvo NOP a Ïe
pre nové medzinárodné okolnosti Ju-
hosláviu uÏ nemoÏno obnoviÈ ako uni-
taristick˘ ‰tát v star˘ch formách neskr˘-
vaného hegemonizmu. Edvard Bene‰ so
svojou exilovou vládou naopak, pokra-
ãoval v presadzovaní svojej unitaristickej
koncepcie ‰tátu a veºmoci, vediac
o vnútornej príãine rozpadu âSR, spoãí-
vajúcej vo fikcii „ãeskoslovenskeho ná-
roda“, boli ochotné akceptovaÈ jeho
politiku a odmietnuÈ právo slovenského
národa na sebaurãenie.     

Podobnú v˘hodu akú mali chorvát-
ski komunisti, mohli v augustovom

povstaní v roku 1944 zúroãiÈ aj sloven-
skí komunisti. Ch˘bal im v‰ak podobn˘
program a chuÈ spravodlivo a dôsledne
vyrie‰iÈ národnostnú otázku v âSR. SNR
po svojom príchode do Ko‰íc propagan-
distick˘ a pritom bez ‰tátoprávnych zá-
ruk vyhlasovala, Ïe „v dorozumení
s predstaviteºmi ãeského národa upraví-
me v novom âeskoslovensku pomer
Slovákov a âechov na základe úplnej
rovnosti tak, aby na Slovensku Slováci
a v âechách âesi si spravovali svoje
veci“. Poãas celého obdobia ìal‰ej
existencie tohto ‰tátu v‰ak dochádzalo
iba k ãiastkov˘m (zvyãajne v neprospech
Slovákov revidovan˘m) rie‰eniam v tejto
oblasti.

Slovenskí komunisti na svojom
prvom snemovaní po prechode frontu
v Ko‰iciach ústami svojho podpredsedu
Gustáva Husáka sa zriekli modelu vlast-
ného ‰tátu: „Odmietli sme tisovskú
koncepciu samostatného ‰tátu za kaÏ-
d˘ch okolnosti.“ A hoci v texte jeho
prejavu nájdeme pasáÏ, kde hovorí:
„...,Ïeláme si federatívny ‰tát, ‰tát jed-
notn˘ a spoloãn˘, v ktorom by si kaÏd˘
z národov vládol sám....Na Slovensku
má maÈ slovensk˘ národ svoju sloven-
skú demokratickú vládu a svoj slobodne
volen˘ parlament“, je zrejme, Ïe i‰lo
ozaj iba o Ïelanie, lebo tieto jeho návrhy
nedostali legislatívnu podobu, neboli
nijako a nik˘m garantované. Negaran-
toval ich ani Ko‰ick˘ vládny program.      

Väã‰ina spravodajsk˘ch správ o sta-
ve slovensk˘ch ilegálnych opoziãn˘ch
skupín hodnotila komunistov ako
najlep‰ie organizovan˘ch a akcieschop-
n˘ch. Od roku 1943  Bene‰ intenzívne
naliehal na slovensk˘ a ãesk˘ domáci
obãiansky odboj, aby prekonal predsud-
ky k Sovietskemu zväzu: „V‰echny
hrozby bol‰evizmem a bol‰evick˘m
Ruskem jsou smû‰né báchorky. Má-
me s Ruskem o své samostatnosti
a jednotnosti svého území pevnou
dohodu... Nûjaké zapojení na‰í
republiky do Sovûtského svazu je
smû‰ností, protoÏe ani Svaz si toho
nepfieje.“ Rovnako ako Bene‰ naliehal

na skupiny obãianskej rezistencie, nalie-
hala zasa Moskva na komunistov, aby
do‰lo k ich jednotnému postupu. Bene‰
vo svojom odkaze z 3. 9. 1943 adreso-
vanom slovensk˘m nekomunistick˘m
odbojov˘m skupinám vyz˘va: „Také
komunisté jdou jednotnû s námi
a pokuste se o totéÏ doma, je to dÛ-
leÏité.“ Plodom tejto spolupráce, ktorú
podporoval Bene‰ i Moskva, bolo
zásadné zjednotenie odbojov˘ch skupín
a prijatie tzv. Vianoãnej dohody.

25. decembra 1943 - Bola podpísa-
ná tzv. Vianoãná dohoda medzi jednot-
liv˘mi opoziãn˘mi skupinami na Sloven-
sku o vytvorení Slovenskej národnej
rady. Tá mala prevziaÈ moc na Sloven-
sku. Opoziãní predstavitelia slovenského
politického spektra, ktorí sa nemohli
v nedemokratickom prostredí  prvej
Slovenskej republiky podieºaÈ na riadení
‰tátu, podpísali na tajnom stretnutí
v bratislavskom byte Mateja Josku na
Gajovej ulici Vianoãnú dohodu o vzniku
Slovenskej národnej rady (SNR), ktorá
mala vo vhodnej chvíli prevziaÈ moc na
Slovensku. 

23. marca 1944 - âeskoslovensk˘
prezident Edvard Bene‰ z exilu v Lond˘-
ne poveril doãasn˘m vedením vojenské-
ho odboja na Slovensku podplukovníka
generálneho ‰tábu Jána Goliana. 

20. alebo 27. júla 1944 - V lesnej
chate v katastri obce âremo‰né v Îar-
novickej doline sa konala schôdza ilegál-
nej SNR so zástupcami vojenského
ústredia SNR. Prerokovali sa na nej prin-
cípy a podmienky proti‰tátneho ozbro-
jeného vystúpenia, posledné prípravy na
povstanie a potreba nadviazania spoje-
nia s blíÏiacou sa âervenou armádou.

11. augusta 1944 - Minister vnú-
tra Alexander Mach vyhlásil ‰tatárium
namierené proti partizánom.

21. aÏ 31. augusta 1944 - Partizá-
ni popravili asi sto ºudí v Sklabini.
V Brezne bol zavraÏden˘ poslanec
Slovenského snemu SlameÀ. Bol
obsaden˘ RuÏomberok. Bola tam
zlikvidovaná jednotka SS a zaãalo  sa
vraÏdenie ruÏombersk˘ch Nemcov.

V ZRKADLE ČASU
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zachrániť slovenskú štátnosť?
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V Turãianskom Sv. Martine partizáni
postrieºali 32-ãlennú nemeckú jednot-
ku, ktorá sa vracala z Rumunska.

28. augusta 1944 - Na základe
partizánskych akcií Nemci predloÏili
návrh na vojensk˘ zásah. Prezident
Jozef Tiso s ním súhlasil.

29. augusta 1944 - Nemecké
vojská zaãali obsadzovaÈ Slovensko. Ján
Golian - veliteº ilegálneho vojenského
ústredia v Banskej Bystrici, ktoré povsta-
nie dlhodobo samostatne pripravovalo,
dal pomocou dohovoreného hesla sig-
nál na zaãatie povstania. Podplukovník
generálneho ‰tábu Slovenskej armády
Ján Golian vydal posádkam Slovenskej
armády rozkaz, aby zaãali klásÈ ozbroje-
n˘ odpor nemeck˘m okupaãn˘m silám. 

31. augusta 1944 - Nemci praktic-
ky bez boja odzbrojili dve slovenské diví-
zie na v˘chodnom Slovensku. Vojenské

velenie ich chcelo pouÏiÈ na otvorenie
priesmykov v Karpatoch. Vìaka tomu
sa malo umoÏniÈ âervenej armáde
r˘chle oslobodenie Slovenska. Pre
povstanie to bola veºká strata.

1. septembra 1944 - SNR prijala
Deklaráciu, v ktorej vyhlásila obnovenie
âeskoslovenskej republiky a prevzatie
v‰etkej moci na Slovensku.

5. septembra 1944 - Na povstalec-
kom území sa uskutoãnila prvá mobili-
zácia do 1. ãs. armády na Slovensku.

5. septembra 1944 – Prezident SR
Jozef Tiso prijal demisiu vlády Vojtecha
Tuku. Pod nátlakom Nemecka vymeno-
val novú vládu, ktorej predsedom sa stal
·tefan Tiso.

8. septembra 1944 - âervená ar-
máda spolu s 1. ãs. armádnym zborom
zaãala Karpatsko-dukliansku operáciu.
Jej cieºom bolo prekonaÈ nemeckú

obranu  v Karpatoch  a pomôcÈ  SNP.
19. septembra 1944 - Zaãal sa

masov˘ odsun slovensk˘ch Nemcov zo
Slovenska. Spolu ich odi‰lo pribliÏne
120-tisíc.

6. októbra 1944 - âesko-slovensk˘
armádny zbor sa dostal na územie
Slovenska.

7. októbra 1944 - Generál Rudolf
Viest sa stal hlavn˘m veliteºom povsta-
leck˘ch vojsk. Vymenil dovtedaj‰ieho
veliteºa generála Jána Goliana, ktor˘ sa
stal jeho zástupcom.

27. októbra 1944 - Nemecká
armáda po dvojmesaãn˘ch bojoch
obsadila sídlo povstaleckého územia -
Banskú Bystricu. Velenie povstania
nariadilo presun do hôr a prechod na
partizánsky spôsob boja.

Peter Mulík
autor je historik

RECENZIA
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Aké bolo skutočné SNP?
Na jar tohto roku vy‰la v bratislavskom  Vydavateºstve

Post Scriptum veºmi zaujímavá publikácia od Petra B. Podol-
ského: Povstanie roku 1944. Bolo národné, slávne, uÏitoã-
né?  Táto neveºká, stostranová kniÏka vychádzajúca v roku
70. v˘roãia povstania je iste podnetom na váÏne zamyslenie
sa a spytovanie si svedomia. Texty v nej sa opierajú o 630
historick˘ch prameÀov uveden˘ch v poznámkovej ãasti
knihy. Autor sa usiluje objektívne odpovedaÈ na nastolené
otázky, priãom postupuje vedeckou anal˘zou – skúman˘ jav
hodnotí vo v‰etk˘ch jeho prejavoch a súvislostiach. 

Bolo SNP národné?  Autor na túto otázku odpovedá cez
prizmu ‰tatistiky. A keìÏe bojov proti hitlerovsk˘m okupan-
tom sa zúãastnili nie viac ako tri percentá Slovákov, odpoveì
znie: Nebolo národné. Pritom väã‰ina mobilizovan˘ch
slovensk˘ch vojakov bojovala na rozkaz, nie dobrovoºne! Nie
za âSR!

Väã‰ina obyvateºov Slovenska uznávala mladú Sloven-
skú republiku za svoju, lebo vtedaj‰ia slovenská vláda bola
oddaná ºudu a starala sa oÀ zo v‰etk˘ch síl. V ÈaÏk˘ch vojno-
v˘ch rokoch, keì Európu zvierali diktátorské reÏimy a bieda
i hlad, a tisíce ºudí umierali na frontoch a v koncentraãn˘ch
táboroch, slovenská kresÈanská vláda dokázala zv˘‰iÈ úroveÀ
obyvateºov nad úroveÀ obãanov vo v‰etk˘ch okolit˘ch
‰tátoch. Slováci si koneãne vládli samy. Usilovali sa vytváraÈ
‰tát na princípoch kresÈanskej sociálnej solidarity na demo-
kratick˘ch základoch do tej miery, aká bola moÏná pod
politick˘m a hospodárskym dozorom nacistického Nemecka. 

Slovensko sa poslovenčilo 
Tisíce ãesk˘ch Ïandárov, colníkov, úradníkov, predno-

stov Ïelezniãn˘ch staníc, pô‰t, riaditeºov a profesorov ‰kôl,
pracovníkov súdov, aj vrátnikov a zriadencov a ìal‰ích odi‰lo
do svojej vlasti. Na ich miesta nastúpili na‰i ºudia, dovtedy
nezamestnaní. Mali sme svoju vládu, svoj snem, svojich
úradníkov. Koneãne aj svoju Slovenskú univerzitu. Ná‰ mal˘
národ dokázal, Ïe si vieme vládnuÈ sami. A úspe‰ne! Vo vte-
daj‰ích vojnov˘ch podmienkach sa HDP zv˘‰il na dvojnáso-
bok, poãet vysoko‰kolákov na trojnásobok. V‰etci obãania si
mohli nájsÈ prácu. Príklad o obetavosti pre dobro celej spo-
loãnosti prichádzal zhora. Prezident Ïil z kÀazského platu.
Plat za funkciu prezidenta i‰iel na sociálne úãely. Platy minis-
trov boli na úrovni odborn˘ch robotníkov. Nikto z ministrov
nezbohatol. Poslanci Slovenského snemu nemali mesaãné
platy, iba diéty za dni, v ktor˘ch zasadali. PrevaÏná väã‰ina
obãanov dôverovala vláde a Slovenskej republike. Preto ne-
mali dôvod bojovaÈ za obnovenie âSR. DvadsaÈ rokov ich
klamala po sociálnej aj národnej stránke. Preto boli tie veºké
dezercie vojakov poãas SNP. ëal‰ím dôvodom neochoty pre
boj bola smutná skutoãnosÈ, zrejmá pre skúsen˘ch vojakov,
Ïe povstanie v danom rozloÏení síl nemá nádej na úspech.

Predčasný začiatok
Predãasn˘  termín zaãiatku povstania ho takmer neod-

vratne urãil na poráÏku. Vyvolali ho soviestki partizáni. Svoj-
voºne. Útokmi na Ïeleznice i vraÏdami vojakov aj civilov vy-
volali zásah nacistickej armády na Slovensku. T˘m sa ne-
‰Èastne pretrhla príprava povstania. V Banskej Bystrici uÏ od
poãiatku vládol chaos. Na frontoch ch˘bali dôstojníci, ale
v meste boli ‰táby preplnené o 250%. Krãmy, hotely boli
plné dôstojníkov. Tu bojovali o hodnosti a postavenie
a civilisti o plné válovy. 

Pokraãovanie na 14. strane
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Tohto roku si pripomíname
65 rokov od zaloÏenia tzv.
„Katolíckej akcie“, ktorá
vznikla v Prahe 10. júna 1949
na podnet komunistického ve-
denia ‰tátu. Bol zneuÏit˘ u‰ºa-
chtil˘ názov, aby sa vyvolalo
ºudové hnutie konformné
s komunistick˘m reÏimom,
ktor˘ si chcel podriadiÈ Kato-
lícku cirkev. Pastierskym
listom tajne ‰íren˘m medzi
veriacimi, ale na mnoh˘ch
miestach ãítan˘m v kostoloch,
Cirkev upozorÀovala, Ïe „... tu
nejde o dohodu medzi Cirkvou
a ‰tátom, ale o podriadenie
Rímskokatolíckej cirkvi takej
ideológii, ktorá je protikres-
Èanská, ktorá hlása nahrade-
nie náboÏenstva materializ-
mom a osobuje si pre ‰tát
práva i vo veciach svedomia,
viery a mravov, ão Ïiadny
kresÈan nemôÏe uznaÈ“.  

V t˘chto dÀoch si na mnoh˘ch
miestach pripomínajú udalosti spred
65 rokov. Otvorené vzbury totiÏ

LITERATÚRA FAKTU/RECENZIA
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Aké bolo skutočné SNP?
Dokonãenienie z 13. strany

Lebedili si tam stovky darebákov a k‰eftárov. Ove‰aní
samopalmi a granátmi bojovali o liter vína a hlavne o Ïeny.“
(str.17) V takejto situácii obsadila hitlerovská armáda Banskú
Bystricu bez boja. Vojenské aj civilné vedenie povstania u‰lo
do hôr, alebo sa skryli s falo‰n˘mi dokladmi. (Karol ·midke,
Gustáv Husák a ìal‰í.) Podobne v‰etci ãlenovia revoluãnej
SNR. Bolo to hanebné jednanie t˘ch, ktorí hanebné povsta-
nie vyvolali a nahnali státisíce Slovákov do ne‰Èastia. TakÏe,
bolo povstanie v roku 1944 slávne? Îiaº, nebolo. 

Nezachránilo Slovensko
Nesplnilo vojensk˘ cieº zachrániÈ Slovensko od pohromy

prichádzajúceho frontu. A politick˘ cieº povstania, aby sa SR
a slovensk˘ národ zaradil do protinacistického bloku k víÈa-
zom II. svetovej vojny nebolo potrebné naplniÈ vojensk˘m

a politick˘m spôsobom. Veºmoci  Sovietsky zväz, USA, Veºká
Británia rozhodli na konferencii v Teheráne v roku 1943
o obnovení âeskoslovenska vrátane Slovenska do predvoj-
nového stavu. Aj Stalin s Bene‰om sa podobne dohodli uÏ
v roku 1943. TakÏe Slovensko bolo zaradené do protihitle-
rovského bloku uÏ pred povstaním. Povstanie bolo teda zby-
toãné a tragické. V˘sledkom bolo asi 20 tisíc ºudsk˘ch  obe-
tí. Hospodárske ‰kody dosiahli asi 500 miliónov SK, vtedaj‰ej
slovenskej meny. Polarizovalo slovensk˘ národ. Politické pro-
cesy po vojne tieto zlovestné rozpory e‰te vyostrili. 

Rezumé: SNP nebolo národné, slávne ani uÏitoãné pre
slovensk˘ národ. UÏitoãné bolo len pre Bene‰a a jeho exilo-
vú vládu. Posilnila sa jeho pozícia. Stroskotanie SNP zapríãi-
nili sovietski partizáni a ãechoslováci jeho predãasn˘m vy-
provokovaním. Îiaº, nepodarilo sa uskutoãniÈ plán vojenské-
ho prevratu so zvrhnutím vtedaj‰ej vlády a reÏimu, so
zachovaním Slovenskej republiky.

Július Homola

Pripomíname si 65 rokov od vzniku tzv. Katolíckej akcie

Tiekla krv, plnili sa väzenia

Ján Petro vo svojom dome so „svojou“ Patrónkou. Foto Mária Dvorãáková
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prepukli v 60 slovensk˘ch dedinách
a dvoch mestách – âadci a Levoãi. Zú-
ãastnilo sa ich okolo 25 tisíc obãanov.
A na mnoh˘ch pietnych spomienkach
sa pritom zam˘‰ºajú, ãi mravn˘ odkaz
t˘ch ãias je dosÈ siln˘ na to, aby
vzdoroval novodobému pohanstvu.
Odklon od Boha, od kresÈanského
základu Európy priná‰a svoje plody
v podobe vnucovania nov˘ch
ºudsk˘ch práv, ktoré popierajú aj pri-
rodzen˘ princíp existencie ãloveka. 

V Dlhom nad Cirochou Ïije po-
sledn˘ úãastník vzbury z roku 1949
a ãlen na‰ej organizácie Ján Petro. Ne-
jestvuje veºa dokumentov  popisujú-
cich skutoãné udalosti t˘ch ãias. Poãas
komunistického reÏimu to ne‰lo a po
roku 1989 uÏ mnohé udalosti získali
patinu ãasu. Predsa v‰ak ‰Èastnou
náhodou sa podarilo Jozefovi
Gumenickému podaÈ dôkaz o statoã-
nosti veriacich v Dlhom nad Cirochou
a o zvrátenosti b˘valého reÏimu, ktor˘
sa najbrutálnej‰ie prejavil práve voãi
katolíkom a Cirkvi. Nasledujúci úryvok
je z jeho publikácie ªudová vzbura
v Dlhom nad Cirochou. 

„Od roku 1950 prebiehali
politické súdne procesy s predsta-
viteºmi reholí a katolíckej cirkevnej
hierarchie, ale aj s radov˘mi kÀaz-
mi a laikmi. Komunistick˘ reÏim
zároveÀ pristúpil k vytváraniu no-
vej organizácie duchovn˘ch – Mie-
rového hnutia katolíckeho du-
chovenstva – ktorá bola z hºadiska
jeho záujmov úspe‰nej‰ia ako „Ka-
tolícka akcia“. Cel˘m komplexom
rôzne kombinovan˘ch opatrení
systematicky zatlaãil a decimoval
rady Cirkvi. Na zaãiatku päÈde-
siatych rokov 20. storoãia gradoval
mocenskopolitick˘ zápas, ktorého
v˘sledkom bola ochromená a do
defenzívy zatlaãená Cirkev.

Administratívny tlak komunis-
tického reÏimu zameran˘ na pod-
riadenie Cirkvi ‰tátnej moci sa
zaãal systematicky uplatÀovaÈ aj
na okresnej úrovni, okres Snina
nevynímajúc. Od druhej polovice
roku 1949 zaãal riadiÈ cirkevn˘
Ïivot v okrese Snina kultúrny refe-
rent ONV a po reorganizácii
cirkevn˘ tajomník ONV. Podarilo sa
im vybudovaÈ fungujúcu sieÈ

dôverníkov, ktorí pravidelne
referovali o ãinnosti jednotliv˘ch
duchovn˘ch v okrese a o aktivitách
veriacich vo farnostiach. Vìaka
dôverníkom mal cirkevn˘ tajomník
dostatoãn˘ prehºad o cirkevnom
dianí, preto o Àom mohol kaÏdé
dva t˘Ïdne posielaÈ hlásenie na
Cirkevné oddelenie KNV v Pre‰ove.
Prv˘m cirkevn˘m tajomníkom ONV
v Snine sa stal Ján Vokaº.

Okrem cirkevného oddelenia
ONV riadila cirkevnú politiku
v okrese aj „cirkevná päÈka“, ktorá
bola obdobou cirkevnej komisie
ÚV KSâ – „cirkevnej ‰estky“. Na ãe-
le „cirkevnej päÈky“ stál vedúci ta-
jomník. âlenmi boli predseda ONV,
zástupca akãného v˘boru Sloven-
ského národného frontu, cirkevn˘
tajomník a bezpeãnostn˘ referent
ONV. Pri presadzovaní proticirkev-
nej politiky ‰tátu mal napomáhaÈ
cirkevnému tajomníkovi aj Okres-
n˘ v˘bor „Katolíckej akcie“ (prv˘-

krát rokoval 1. júla 1949). V˘bor
tvorilo 15 ãlenov pochádzajúcich
z okresu. Po neúspechu „Katolíc-
kej akcie“ prestali jeho ãlenovia
vyvíjaÈ aktívnu ãinnosÈ, preto v ro-
ku 1950 zanikol.

Tzv. „Katolícka akcia“ zorgani-
zovaná v júni 1949 nesplnila pre
‰tátnu moc svoje poslanie. Nestala
sa masov˘m hnutím veriacich kato-
líkov, a to aj vìaka ráznemu zása-
hu Cirkvi, ktorá ju vyhlásila za
schizmatickú. Odmietla ju aj väã‰i-
na tzv. pokrokov˘ch kÀazov.
Okresné orgány „Katolíckej ak-
cie“, v ktor˘ch malo byÈ ÈaÏisko jej
pôsobenia, prestali vyvíjaÈ aktivitu
a postupne zaãali zanikaÈ. Ostalo
len ústredie. Pokusy o jej oÏivenie
v rokoch 1950 a 1951 boli neúspe‰-
né. ReÏimu sa Àou teda nepodarilo
vytvoriÈ „hnutie vo vnútri Cirkvi“. 

Do histórie obce  vo‰la nedeºa 26.
júna 1949 ako krvavá.  Pôvodne Ïalo-
van˘ch osôb zo vzbury bolo 77. Po vy-
konanom dokazovaní vzal okresn˘
prokurátor obÏalobu voãi 35 obvine-
n˘m späÈ. ·tyroch obvinen˘ch okresn˘
súd oslobodil a 30 dospel˘ch obãanov
uznal súd za vinn˘ch zo spáchania
zloãinu vzbury. Súd o.i. kon‰tatoval,
Ïe „ãin bol spáchan˘ zo zá‰ti a ne-
návisti k ºudovodemokratickému
zriadeniu ‰tátu, proti robotníckej
triede ako nositeºke my‰lienky po-
kroku a uskutoãnenia komunizmu,
teda stavu, v ktorom prestane vy-
korisÈovanie ãloveka ãlovekom.
Bol to teda ãin spáchan˘ z pohnút-
ky nízkej a neãestnej...“

AÏ v júli 1993 Najvy‰‰í súd SR
rozhodol o plnej rehabilitácii obvine-
n˘ch zo vzbury v Dlhej nad Cirochou.

(ze)

LITERATÚRA FAKTU
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Rímskokatolícky kostol v Dlhom
nad Cirochou. Foto (ar)

Pamätná tabuºa v Dolnom nad Cirochou. Foto (ar)
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Dokonãenie z 11. strany

Samozrejme, Ïe som aj hneì
i‰iel, no moje zväzky boli spálené.
Nemal som ambície ísÈ do politiky,
ale evidentne sa to spálilo preto, Ïe
som bol obklopen˘ „dobr˘mi
ºuìmi“. 

Ako viete, Ïe boli na vás
vedené zväzky, keì sa nena‰li? 

V registri zväzkov som veden˘
ako sledovaná osoba aj s krycím
menom „Lite‰“.

âím si to vysvetºujete?
Cel˘ prevrat bol  podvod. Robili

ho e‰tebáci a oni vedeli, Ïe ja som
fakt antikomunista, pretoÏe ja som
svoje názory nikdy neskr˘val. A moÏ-
no by niekomu veºmi zle padlo, keby
som zo svojho zväzku usúdil, Ïe
ktor˘ z t˘ch vysokováÏen˘ch disi-
dentov na mÀa doná‰al... 

Ako sa volá va‰a kapela?
VíÈazn˘ traktor. Hráme men‰ino-

v˘ Ïáner, blues, ktor˘ sa tu veºmi
nehrá, ale napriek tomu hudobn˘
svet ma pozná, hrávam na známych
európskych bluesov˘ch festivaloch.
E‰te po prevrate a za Meãiara som
b˘val aj u nás v televízii, kaÏdú chvíºu
v rádiu, no odrazu o mne nie je reã.
Je jasné, Ïe ma vytesÀujú preto, Ïe

som antikomunista a k tomu e‰te aj
Slovák. Takí ºudia pre súãasné médiá
akoÏe nejestvujú.  TakÏe ma skôr
uvidíte paradoxne v ãeskej televízii
alebo v poºskej, kde so mnou ne-
dávno robili hodinov˘, resp. polho-
dinov˘ rozhovor aj s hudbou.
Hovorím, sme jedin˘ národ na svete,
ão nemá médiá vo svojich rukách.

Od zaãiatku dodnes robíte
politickú pieseÀ?

V podstate áno, hoci to bol
zároveÀ vÏdy blues. Muziku mám
veºmi rád, vrátane ºudoviek. Prv˘
koncert som mal v roku 1970. U nás
vtedy  blues e‰te nikto nehral, tak
som chodil na folkové koncerty, kde
sa grupovalo protikomunistické
podhubie,  hral sa protest-song.  Na
sklonku reÏimu na festivale v Lipnici
nad Sázavou  to uÏ boli vyslovene
protest-songové koncerty. Vystupo-
val som s Mertom, Nohavicom,
Janou‰kom, „Bacilom“ Valúchom...
Keì sa to prevalilo,  zaloÏil som si
kapelu, lebo spoãiatku som hrával
sám. 

Ako ste pri‰li na názov
VíÈazn˘ traktor?

Hral som na jednom koncerte
v klube Elektrotechnick˘ch závodov
na Kominárskej v Bratislave. Bolo po

prevrate a na chodbách sa váºali
‰tósy kníh. Na pódium sme vystupo-
vali po Leninoch, Stalinoch a podob-
n˘ch velikánoch. Medzi nimi som
zbadal  kniÏoãku od Pa‰e Angeliny
VíÈazn˘ traktor. Pa‰u Angelinu
spomína aj Viktor Suvorov vo svojich
knihách,  keì pí‰e o tom, ako sa
Sovietsky zväz pripravoval na vpád
do Európy. Chlapi museli ísÈ na
vojenãinu k v˘sadkárom a Ïeny trak-
torovali.  Videl som ten neuveriteºn˘
názov a neschádzal mi z mysle. Keì
som zaloÏil bluesovú kapelu, tak
som sa preÀ rozhodol, hoci som
konzervatívec telom i du‰ou
a v blues sa nosia skôr tradiãnej‰ie
názvy. Aj môj tretí autorsk˘ album
nesie toto meno a „krstil“ ho vod-
kou Gorbaãov b˘val˘ predseda na‰ej
organizácie, dnes uÏ neboh˘ Jozef
Vicen. 

Stretávali ste sa teda s ºuìmi,
ktorí sa prejavovali ako odporco-
via komunizmu. V‰etci sa po
novembri 1989 uplatnili v politi-
ke. To vás rozdelilo? 

Rozdelilo, ale nerozãarovalo ma
to. Nikdy som za Ïiadnou kariérou
ne‰iel, veì som nebol ani v SZM.
Netrápili ma ich posty, skôr som za-
ãínal uvaÏovaÈ nad t˘m, ak˘ podvod
to celé bolo.  Îe ãasÈ  mojich kama-
rátov boli vlastne podvodníci, zrad-
covia. Toto ma  iritovalo. A ako
hneì na t˘ch, ako ëuro Mihálik

NÁŠ ROZHOVOR
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Disident medzi nami

Hostia na svadbe: ujo Karol Bu‰ík, ktor˘ preÏil Gulag s manÏelkou 
Annou. Foto J. Sapáková

Na prezentácii cédeãka.
Foto P. Haru‰tiak
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z na‰ej partie, na‰li, Ïe mal nieão
v papieroch a exkomunikovali ho zo
svojich vépeenkarsk˘ch kruhov.  No
len preto, Ïe bol proslovensk˘.
A skoro v‰etk˘m tak˘m odrazu na‰li,
Ïe boli e‰tebáci. Podobne to bolo aj
s Janom Budajom. Ale tí, ão boli tí
skutoãní e‰tebáci, ktorí robili  pre-
vrat, na t˘ch sa niã  nena‰lo. MÀa
toto mrzelo,  nie funkcie.  Na
redakãnej rade sme raz hovorili
o názve na‰ej organizácie a Ivan
Mrva len tak z voleja povedal - Zväz
obetí komunizmu. Pomyslel som si,
Ïe to by bola organizácia, kde by
som patril, tak ako veºa ºudí, ktorí
nie sú v na‰ej organizácii, lebo
neboli väznení a ani nemali väzÀov
v rodine, ale t˘ch obetí komunizmu
je u nás dosÈ. TakÏe táto organizácia
by uÏ aj preto nemala vymrieÈ.

Kedy ste vstúpili do zväzu
protikomunistického odboja?

âasopis Svedectvo som odoberal
od zaãiatku a bolo mojím útoãis-
kom, kde som mohol slobodne
písaÈ, keì mi  v Literárnom t˘Ïdenní-
ku zaãali vstupovaÈ do ãlánkov. Ako
som spomínal, str˘ko bol politick˘m
väzÀom, ãlenom organizácie a ãasto
sme sa nav‰tevovali a komunikovali.
Ale nemal som záujem vstupovaÈ do
akejkoºvek organizácie. No keì
do‰lo, podºa mÀa, k typicky e‰tebác-
kej rozkladnej  akcii voãi organizácii

politick˘ch väzÀov, tak ma to nahne-
valo, Ïe v roku 2000 som kvôli tomu
vstúpil do  ZPKO. UÏ samotn˘ fakt,
Ïe od‰tiepeneckej organizácii dali
star˘ názov svedãí o tom, Ïe to bolo
nekalé, nemorálne. Nepodarilo sa im
organizáciu rozbiÈ, ale urãite ju
oslabili. Veì keì ãítame ãasopis
PamäÈ národa tak sa dozvieme, ako
komunisti robili rozkladné akcie, ako
vypú‰Èali v‰elijaké dezinformácie a
tak vznikla aj nová tzv.  KPVS. Táto
organizácia sa v osobe svojho pred-
sedu prejavuje uÏ dokonca ako

bojovníãka voãi cirkvi,  ão sa nezlu-
ãuje s ideálmi bojovníkov proti
komunizmu. Lebo jestvovali tri poli-
tické veci, za ktoré sa u nás sedelo.
Za Slovensko, za náboÏenské
presvedãenie a za antikomuniz-
mus. A keì nejaká organizácia, ako-
Ïe politick˘ch väzÀov, bojuje proti
jednému z t˘ch troch pilierov, na
ãele s preukázateºn˘m e‰tebákom
Srholcom, tak je jasné, o ão tu ide.
Preão je v médiách len Srholec
a KPVS? To nemôÏe byÈ babráctvo,
alebo  neinformovanosÈ, naopak, sú
veºmi dobre informovaní, Ïe  sú to
ich súdruhovia, ktor˘m môÏu dôve-
rovaÈ.  A ich propagujú.

Myslíte si, Ïe pravda  zvíÈazí?
Keì ãlovek hºadá pravdu, o to

viac bolia neduhy ako prvoplánová
podlosÈ, klamstvo, zlodejstvo, tie
ºudské slabosti. Ale oni existujú
a nikdy ich nijak˘m spôsobom ne-
zru‰íme. IbaÏe to, ako sa teraz  vy-
tiahli závory zlu a vypustilo sa do
sveta,  to nemá obdobu. Netreba za-
búdaÈ, Ïe na zaãiatku toho v‰etkého
bola loÏ protikomunistického prevra-
tu. LoÏ, ktorá je tu zatiaº s nami kaÏ-
dodenne. Pravda nikdy nezvíÈazí, ale
nikdy sa netreba vzdávaÈ.  BoÏie die-
Èatko sa narodilo na slame a na‰ou
ctiÏiadostivosÈou by malo byÈ,  kaÏd˘
rok preloÏiÈ aspoÀ jednu slamku
dobr˘m smerom.

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Blues festival Chorzów 2013, so súdkovou gitarou vlastnej v˘roby. 
V pozadí syn Ján. Foto Ulrika Litecká ·vedová

Jozef Vicen (predseda PV ZPKO) „oslobodzuje“ 13. decembra 2004 nové
CD „VíÈazn˘ traktor“ vodkou Gorbaãov (v pozadí transparent „Sovietsky
blues ná‰ vzor“). Foto P. Haru‰tiak
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Dne‰ní mladí ºudia strávia
omnoho viac ãasu pri notebo-
okoch, poãítaãoch, tabletoch
a ìal‰ích vymoÏenostiach
dne‰nej techniky, ako pri kni-
hách. Na obrazovkách s obºu-
bou virtuálne zne‰kodÀujú
nepriateºské lietadlá. 

Veºká ãasÈ t˘chto mlad˘ch ºudí ani
nevie, Ïe medzi t˘ch, ktorí boli za
komunizmu kruto stíhaní nepatrili iba
kÀazi, roºníci, Ïivnostníci ãi kritici
reÏimu, ale aj posádky lietadiel, ktoré
poãas druhej svetovej vojny bojovali
vo Veºkej Británii proti nemeckej
armáde. V tomto boji denne nasa-
dzovali svoje Ïivoty.

Synovec mojej krstnej mamy
Anton Marti‰ bojoval poãas vojny
v Anglicku a na bombardéri B-24 robil
navigátora. Zostrelil tri nemecké
lietadlá, bombardoval Nemecko
a pravdepodobne po‰kodil nemeckú
ponorku. Na tri potvrdené zostrely
mal aj fotodokumentáciu. 

Keì sa v Trnave vydávala moja
sesternica, bol som e‰te mal˘ chlapec.
Na jej svadbu do‰iel aj navigátor B-24
Tóno Marti‰. Spolu s bratrancom
Jurkom Dani‰om, ktor˘ bol o dva roky
star‰í, sme sa v‰ak nezaujímali o ne-
vestu Tonku Îilinskú, ale o ná‰ idol.
Prisadli sme si k nemu a zaprosíkali: -
Ujo Tóno, porozprávaj nám nieão
o tom, ako si bojoval v Anglicku.

Ujo Tóno nám potom porozprával
o bojoch jeho bombardéra, ale o tom,
ão jeho i celú posádku postihlo po-

SPOMIENKY
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Dostanem niekedy odpoveď?

Anton Marti‰ Foto archív

Nabíjanie zbraní spitfira Foto archív Po ‰tarte
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tom, keì sa k moci dostali komunisti,
som sa dozvedel aÏ z rozprávania
mojich rodiãov, z kníh a ãasopisov.

Keì sa zaãalo prenasledovanie
leteck˘ch posádok, ktoré bojovali
v Anglicku, Anton Marti‰ dal v armá-
de v˘poveì a odi‰iel z letectva. Do
smrti potom robil in‰talatéra vo svojej
rodnej obci Komjaticiach pri Nitre. 

Veliteº jeho bombardéra v‰ak také
„‰Èastie“ nemal. Keì odmietol
dobrovoºne odísÈ zo sluÏieb ãeskoslo-
venského letectva, obvinili ho zo
‰pionáÏe v prospech Veºkej Británie.
Súd ho odsúdil na trest smrti a vzápätí
ho aj popravili. 

Rovnaké prenasledovanie

a väznenie museli podstúpiÈ aj b˘valí
piloti v âechách. Klasick˘m príkladom
je Franti‰ek Fajtl, jeden z najúspe‰nej-
‰ích ãeskoslovensk˘ch stíhaãov v bitke
o Britániu. Na svojej stíhaãke zostrelil
dva nemecké bombardéry a dva
po‰kodil. Okrem toho zostrelil aj tri
nemecké stíhaãky. Napokon bol aj on
sám zostrelen˘, ale preÏil. Po skonãení
vojny sa vrátil domov, do vlasti, kde
naìalej slúÏil v letectve.

Na jar 1949 bol z armády
prepusten˘ s ponechaním hodností.
V januári 1950 bol zatknut˘ a odsúde-
n˘ „akãnou trojkou“ . Komunistick˘m
súdruhom v‰ak ani jeho zatknutie
a zdegradovanie na vojaka nestaãilo.
Jeho rodinu vysÈahovali z Prahy. A po
vynesení rozsudku ho  previezli  do
tzv. tábora nápravn˘ch prác v Mírove.

Zaujme niekedy k t˘mto, ako aj
mnoh˘m ìal‰ím prípadom oficiálne
stanovisko aj Slovensk˘  zväz protifa-
‰istick˘ch bojovníkov?

Vojtech Ottmar

SPOMIENKY
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Tesne pred ‰tartom Foto archív

Po návrate (niekedy) Foto archív

Foto archív
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Keì sa pred dvoma rokmi Slovenskom prevalila kauza
Bezák, dalo sa tu‰iÈ, Ïe ani tak nejde o odvolaného arcibis-
kupa Róberta Bezáka z Trnavskej arcidiecézy, ako skôr
o Cirkev. TotiÏ reakcia Bezáka  na odvolanie pápeÏom z je-
ho funkcie bola neãakaná. Nere‰pektoval ho. Správu
uverejnil predãasne a jeho ìal‰ie kroky boli mediálne
masovo pokryté. UÏ skutoãnosÈ, Ïe vyvolal tak˘ ohlas v li-
berálnych médiách musela znepokojiÈ kresÈansk˘ svet.
Rovnako ako ºudia stojaci okolo neho. My‰lienka na
rehabilitáciu Bezáka ovládla nielen
jeho priateºa Franti‰ka Miklo‰ka, ale
aj blízke zahraniãie. Pravda, pri
pozornom sledovaní udalosti si po-
zorovateº nemohol nev‰imnúÈ, Ïe
v pozadí pestovania kauzy Bezák
stojí  Franti‰ek Miklo‰ko.

Franti‰ek Miklo‰ko bol jedn˘m
z najbliÏ‰ích spolupracovníkov Jána
âarnogurského. Prostredníctvom
KDH sa mimoriadne angaÏovali
v slovenskej politike. Mnohí ãleno-
via na‰ej organizácie boli svedkami
prvého snemu tohto hnutia,  z kto-
rého odi‰li veºmi rozpaãití. A skla-
maní z postoja âarnogurského
k otázke slovenskej ‰tátnej samo-
statnosti. Obaja politici v‰ak pokra-
ãovali v nastúpenom trende spoloã-
ne. Preão to spomíname? âo má
spoloãné kauza Bezák, Miklo‰ko
a âarnogursk˘?

Po odvolaní Bezáka z funkcie
arcibiskupa sa ho okamÏite ujal
jeho priateº ·tefan Hríb, novinár
a v˘znamn˘ ãlen Cirkvi bratskej, ktorá má na Slovensku 0,1
percenta príslu‰níkov. Napriek tomu, Ïe u nás má problém
vydaÈ kniÏku aj renomovan˘ historik, ak˘m je napríklad
Matú‰ Kuãera, Hríbova kniÏka rozhovorov s Bezákom vy‰la
v krátkom ãase po jeho odvolaní. Rovnako ako ìal‰ia kniÏ-
ka rozhovorov s reportérkou denníka Új Szó Marie Vrabco-
vou. Nehovoriac o televíznom spracovaní témy, ktorú
v RTVS pestoval Hríb a angaÏovala sa najmä TA3. Diváci
mali moÏnosÈ vidieÈ (ãesk˘) film o arcibiskupovi, o jeho
budovaní veºkej jedálne v arcibiskupskom paláci a ìal‰ích
liberalizmu blízkych aktivitách arcibiskupa. A predov‰etk˘m
zaujímal kritick˘ postoj k svojmu predchodcovi emeritnému
arcibiskupovi Jánovi Sokolovi. Obvinil ho z nekal˘ch praktík
pri nakladaní s majetkom arcidiecézy, no predov‰etk˘m
zaujal opaãn˘ postoj k prvej Slovenskej republike, neÏ
Sokol. Stal sa teda nepostrádateºn˘m nástrojom pre od-
porcov Cirkvi a slovenskosti.

Zaãiatkom roku 2014 sa na internete objavilo samizda-
tové vydanie kniÏky od jezuitu ·ebastiána Laba: Róbert
Bezák, pravda o odvolanom arcibiskupovi. KniÏka
vzbudila veºk˘ ãitateºsk˘ ohlas, lebo oboznamovala so
zamlãiavan˘m rubom kauzy Bezák. KÀaz, skvel˘ kazateº
a autor vy‰e dvadsiatich kníh predov‰etk˘m o cestách
pápeÏov, ·. Labo spôsobom spovedníka vstupuje v nej do
svedomia Bezáka a Ïiada ho, aby sa vydal na cestu pravdy.
Od  kniÏky sa  SpoloãnosÈ JeÏi‰ova na Slovensku di‰tanco-

vala, no ako sme uviedli v minulom
ãísle Svedectva, uÏ deÀ po jeho
pohrebe stiahla jej zákaz zo svojej
web stránky. V t˘chto dÀoch vy‰la
v praÏskom Ottovom nakladateºstve.
A ão je zaujímavé, nasledovalo
uverejnenie ãlánku Jána âarnogur-
ského na www.postoy.sk, v kto-
rom sa zaoberá  hospodárením
dvoch biskupsk˘ch úradov – v Ban-
skej Bystrici a Trnave, priãom ist˘m
spôsobom pritom asistoval Róbert
Bezák. âarnogursk˘ uvádza: „Biskup
BaláÏ poveril právnym riadením hos-
podárenia diecézy jednu advokátsku
kanceláriu z Bratislavy. Skonãilo to
tak, Ïe biskupstvo pri‰lo o 80 per-
cent majetku a takmer cel˘ zvy‰ok
dlhodobo prenajalo  - priamo alebo
sprostredkovane partnerom uvede-
nej advokátskej kancelárii.“  âarno-
gursk˘ v ãlánku uvádza, Ïe Bezák
pred menovaním za arcibiskupa Ïil
v klá‰tore na Star˘ch Horách v Ban-
skobystrickej diecéze. „Ako mních

nepodliehal diecéznemu biskupovi, ale ako predstaven˘ re-
hole nemal ìaleko a hovorí sa, Ïe bol pravou rukou bisku-
pa Rudolfa BaláÏa. Poznal finanãné problémy hospodáre-
nia diecézy...“ Na inom mieste uvádza: „Róbert Bezák
poveril právnym riadením hospodárenia v Trnavskej arcidie-
céze tú istú advokátsku kanceláriu, ktorá rozpredala
majetok Banskobystrickej diecézy.“   âarnogursk˘  v závere
ãlánku kon‰tatuje, Ïe „tentoraz Vatikán zasiahol pomerne
zavãasu“. Teda skôr, neÏ Trnavská arcidiecéza pri‰la o svoj
majetok. 

Pozoruhodn˘ na v˘voji tejto kauzy je fakt, Ïe k˘m
jeden z dvojice b˘val˘ch disidentov sa stavia za rehabilitáciu
Bezáka, druh˘ tvrdí, Ïe jeho odvolanie pri‰lo práve vãas.
Nepochybne obaja patria medzi dobre informovan˘ch ºudí
v tejto kauze. Kto koho v nej zneuÏíva je na posúdenie
kaÏdého z nás. Cirkev preÏila dvetisíc rokov, preÏije aj
kauzu Bezák. Mária Hámorová

FAKTY A POLEMIKA
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Pravda o kauze Bezák
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Som dcérou po rodiãoch,
ktorí obaja boli politick˘mi
väzÀami. Otecka popravili na
Pankráci v Prahe a mamiãka
dostala doÏivotie. 
Rodiãov zatkli 14. januára 1952.

Do vynesenia rozsudku ich drÏali v Jus-
tiãnom paláci v Bratislave. Mamiãku
20. septembra 1952 preloÏili do Ïen-
skej väznice v Rimavskej Sobote. Z ãa-
sopisu KPVS Na‰e svedectvo som sa
dozvedela, Ïe 5. apríla odhalili v tejto
väznici pamätnú tabuºu Ïenám ne-
spravodlivo väznen˘m komunistick˘m
reÏimom. 

Veºmi rada by som sa bola zúãast-
nila na tomto spomienkovom akte,
keby som bola o tom vedela dopredu.
Îiaº, KPVS neoznámilo na‰ej organizá-
cii PV ZPKO niã o tomto podujatí. Mrzí
ma to o to viac, Ïe ide uÏ o druh˘
prípad, kedy som sa z rovnakého
dôvodu nezúãastnila odhalenia pamät-
nej tabule na mieste, kde bola väzne-
ná moja mamiãka. Bolo to v roku
2006 v Îeliezovciach – Veºkom Dvore.
V tejto súvislosti si spomínam na prí-

hodu, ktorá sa stala mamiãke hneì po
príchode do väznice v Rimavskej Sobo-
te. DozorkyÀa zobrala mamiãku do
mesta na nákup mäsa. Mala so sebou
aj vozík. Keì pri‰li do predajne, dozor-
kyÀa odi‰la. Dlhé hodiny tam mamiãka
na Àu ãakala. Priam sa jej ponúkala

moÏnosÈ ujsÈ. Neurobila to, vrátila sa
do väznice. Takéto prípady sa stávali
ãasto a rovnako aj zastrelenie na úte-
ku... Mamiãka bola rozumná, s ãím
zrejme dozorkyÀa nerátala...

Margita Zimanová, 
rod. Valentová

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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O nás, bez nás

Posledná spoloãná fotografia rodiny Valentovej. Foto archív

STALO SA
� 29. júna – 3. júla 1995 na pozvanie Biskup-
skej konferencie Slovenska, prezidenta 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 sa na tradiãnej púti na Marián-
skej hore v Levoãi, tentoraz s mnoh˘mi kríÏmi –
podºa vzoru bratislavskej kríÏovej púte z 11. má-
ja – zúãastnilo vy‰e 130 000 veriacich. Bola to
v tom ãase  najväã‰ia púÈ v dejinách Levoãe. Táto
púÈ sa stala kaÏdoroãnou 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. júla 1945 vydala SNR  nariadenie o prepú‰-
Èaní osôb ‰tátne nespoºahliv˘ch zo súkromn˘ch
sluÏieb.
� 3. – 4. júla 1945 bolo z katolíckeho univerzit-
ného internátu Svoradov v Bratislave uväznen˘ch
64 ‰tudentov.
� 7. júla 1946 vypracovalo vedenie Bene‰ovej
Národnosocialistickej strany  tajn˘ dokument –
Memorandum o Slovensku, v ktorom dopodrob-
na rozviedlo plány na duchovnú a mocenskú

asimiláciu a etnicko-politickú likvidáciu sloven-
ského národa.
� 11. júla 1951 schválilo Národné zhromaÏde-
nie zákon o ochrane ‰tátnych hraníc. Na tomto
základe pohraniãná polícia mohla strieºaÈ do ob-
ãanov, ktorí sa pokú‰ali odísÈ za hranice ‰tátu.
� 14. júla 1949 ·tátny súd v Bratislave na zákla-
de obÏaloby prokurátora Ondreja Ujhelyiho zo
dÀa 22. mája 1949 odsúdil 6 mlad˘ch Slovákov
ãlenov Bielej légie, ktorej cieºom bolo obnovenie
slovenskej ‰tátnosti. Augustín Lednick˘ ako vedúci
skupiny bol odsúden˘ na trest smrti a potom bol
aj popraven˘. Na doÏivotné väzenie boli odsúdení
dvaja 21-roãní Milan Michal Bi‰ão a ·tefan Erlach;
Anton Petrek dostal 25 rokov a Ján Gani‰in 15 ro-
kov väzenia. (Pri novom súdnom konaní na Kraj-
skom súde v B. Bystrici 6. septembra 1990 boli
rozsudky zru‰ené a v‰etk˘ch uznali za nevinn˘ch.)
� 14. júla 1950 vládnym nariadením ã.
112/1950 komunistická vláda zru‰ila v‰etky
diecézne kÀaÏské semináre aj rehoºné vysoké
‰koly bohoslovia a zriadila na Slovensku jedinú
bohosloveckú vysokú ‰kolu, ktorú nazvala
Rímskokatolícka cyrilometodejská (sic!) bo-
hoslovecká fakulta v Bratislave. Dozor nad touto
fakultou zverili ·tátnemu úradu pre cirkevné
veci.

� 17. júla 1960 zomrel vo väzení v Leopoldove
ut˘ran˘ gréckokatolícky pre‰ovsk˘ biskup Pavol
Peter Gojdiã. PápeÏ Ján Pavol II. ho v roku 2001
vyhlásil za blahoslaveného muãeníka, ktor˘
podstúpil smrÈ za svoju vieru.
� 17. júla 1992 schválila SNR Deklaráciu o zvr-
chovanosti Slovenskej republiky, ako základn˘
dokument suverénnosti ‰tátu slovenského národa.
� 20. júla 1950 zaãala ·tátna bezpeãnosÈ
deportovaÈ aj diecéznych kÀazov, najmä farárov,
zo v‰etk˘ch krajov Slovenska do koncentraãného
tábora v Muãeníkoch (neskôr – Ïe by aj preto? –
premenované na Sládeãkovce). Za t˘ÏdeÀ tam
deportovali vy‰e 150 kÀazov.
� 21. júla 1948 Zákonom ã. 213/1948 bola zle-
galizovaná protiprávna ãinnosÈ Akãn˘ch v˘borov.
Jej v˘sledkom bolo medzi in˘m prepustenie 28
tisíc obãanov zo ‰tátnych a verejn˘ch sluÏieb,
vylúãenie z vysok˘ch ‰kôl asi 7 000 ‰tudentov
a nepriamo aj zaãiatok mohutnej emigraãnej
vlny, ktorá do roku 1950 priviedla asi 25 000 ob-
ãanov k tomu, aby hºadali útoãisko v západn˘ch
krajinách, neraz s rizikom straty vlastného Ïivota.
� 28. júla 1914 vypovedalo Rakúsko-Uhorsko
vojnu Srbsku. To bol zaãiatok prvej svetovej vojny.

Pokraãovanie na 22. strane
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Dokonãenie z 21. strany
� 28. júla 1922 bol z iniciatívy preláta Dr. Eu-
gena Filkorna zaloÏen˘ katolícky internát pre
vysoko‰kolsk˘ch ‰tudentov Kolégium sv. Svora-
da 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 odhadov sa
postupne zúãastnilo na vojnov˘ch operáciách
asi 400 000 Slovákov.

❖ ❖ ❖
� 4. augusta 1964 zomrel spi‰sk˘ biskup Ján
Vojta‰‰ák  v nemocnici v ¤íãanoch pri Prahe,
kde ho ÈaÏko chorého zaviezli z núteného po-
bytu v Senohradoch. Dlhé roky bol väznen˘
a tr˘znen˘ pre svoju vieru a pre svoju lásku
k slovenskému národu. Pohreb sa konal 7. au-
gusta v Zakamennom a vykonával ho trnavsk˘
biskup Ambróz Lazík za úãasti vy‰e 200 kÀazov
a nespoãetn˘ch veriacich aj zo vzdialenej‰ích
krajov Slovenska. V roku 1990 zru‰ili rozsudok,
následkom ktorého ho väznili a tr˘znili.
� 12. augusta 1919 na ºudovom zhromaÏdení
v Îarnovici Andrej Hlinka predstavil text
Pittsburskej dohody a – podºa ãetníckeho
hlásenia – „provolal za souhlasu v‰ech pfiítom-
n˘ch samostatnou autonomii (tak fieãenou
slovenskou samostatnost).
� 13. – 15. augusta 1933 sa v Nitre  konali
veºké Pribinove slávnosti na 1100. v˘roãie
posvätenia prvého kostola na Slovensku, ktor˘
dal postaviÈ knieÏa Pribina. K desaÈtisícom veria-
cich prehovoril z tribúny Andrej Hlinka, ktor˘
slávnostne vyhlásil: „Slováci uÏ na úsvite dejín
Slovanov mali svojho vladára Pribinu. Boli sme
teda uÏ vtedy národom slobodn˘m, samobyt-
n˘m, svojráznym, národom kresÈanskej a slo-
venskej kultúry. K˘m iné národy slovanské
v t˘ch ãasoch nedospeli e‰te k dostatoãnej
kresÈanskej vzdelanosti, my, Slováci, Ïili sme uÏ
ako národ kresÈansk˘ a slobodn˘.“

� 14. augusta 1946 bol b˘val˘ predseda vlády
SR Vojtech Tuka  odsúden˘ na trest smrti
povrazom.
� 16. augusta 1968 sa rozhodlo Politické byro
ÚV KSSZ  uskutoãniÈ vojensk˘ zásah v âesko-
Slovensku.
� 20. – 21. 1968 vojská piatich komunistick˘ch
‰tátov Var‰avskej zmluvy (ZSSR, NDR, Poºsko,
Maìarsko a Bulharsko) bez vypovedania vojny
vtrhli v noci do âesko-Slovenska. 
� 22. augusta 1936 maìarsk˘ rí‰sky správca
Miklós Horthy poãas svojho stretnutia s kance-
lárom Nemeckej rí‰e Adolfom Hitlerom
zdôraznil, Ïe „predov‰etk˘m treba  zniãiÈ -
âesko-Slovensko (…) Verím, Ïe na‰a nádej nie
je neopodstatnená a Ïe v prípade spomenutého
úroku v krátkom ãase obsadíme celé územie
Horného Uhorska.“
� 23. augusta 1945 SNR vydala nariadenie 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, jezuitsk˘ kÀaz
Ján Chryzostom Korec. Vysvätil ho tajn˘ biskup
Pavol Hnilica.
� 25. – 26. augusta 1944 v noci partizáni
obsadili Turãiansky Sv. Martin a spojili sa s ta-
moj‰ou posádkou slovenského vojska, ktorá sa
k nim pridala. Revoluãn˘ národn˘ v˘bor vyhlásil
obnovenie âesko-Slovenskej republiky.
� 29. – 31. augusta 1950 komunistick˘ reÏim
realizoval tzv. Akciu R, ktorá znamenala násilné
deportácie veºkej ãasti rehoºn˘ch sestier zo 137
slovensk˘ch klá‰torov do 16 koncentraãn˘ch
táborov.  V koncentraãn˘ch strediskách ich ãas-
to premiestÀovali a nakoniec viac neÏ polovicu
internovan˘ch sestier deportovali na nútené
práce do âeska. Po novembri 1951 ich na Slo-
vensku zostalo koncentrovan˘ch iba asi 800
osôb, väã‰inou v charitn˘ch domovoch.
� 30. augusta 1944 prezident SR Jozef Tiso

vo svojom rozhlasovom prejave zdôraznil, Ïe
„slovenská ‰tátna samostatnosÈ sa zrodila z ne-
popierateºného prirodzeného práva slovenské-
ho národa na vlastn˘ Ïivot“. K povstaniu zaujal
toto stanovisko: „NevyjasnenosÈ pojmov a cie-
ºov, pouÏitie podvodu a zaskoãenia dobromyse-
ºn˘ch ºudí, predstieranie dobroprajnosti voãi
Slovákom boli prvé príznaky rodiaceho sa nové-
ho Ïivota. Do toho nevyjasneného ovzdu‰ia
hodila sa správa, Ïe Nemci obsadzujú Sloven-
sko, Ïe zabili prezidenta, odvliekli vládu, a preto
bola pohotová v˘zva: ,Slováci, poìte s nami
proti Nemcom!‘ A aby sa v‰etky du‰evné zloÏky
slovenského ãloveka aktivovali, bola roz‰írená
popla‰ná správa: ,Maìari sú vo viacer˘ch prú-
doch na postupe proti Slovensku. Slováci, pri-
druÏte sa k nám, chytajte zbraÀ na obranu
Slovenska proti Maìarom!‘ (...) Tak sa stalo, Ïe
tejto prefíkanej taktike podºahli  mnohí statoãní
ºudia a dobrí Slováci nielen v armáde, ale i v ra-
doch civilného obyvateºstva, ktorí nachytaní
zvuãn˘mi heslami alebo drastick˘m vystupova-
ním partizánov dostali sa do spoloãnosti ºudí,
ktor˘ch ohavnosÈ spoznali aÏ potom, keì si uÏ
uvedomili, Ïe sú v hroznej protive nielen so
zákonmi ná‰ho ‰tátu, ale i so Ïivotn˘mi záujma-
mi slovenského národa.“
� 31. augusta 1944 vojenské vedenie povstal-
cov v Banskej Bystrici Ïiadalo âesko-Slovenské
ministerstvo národnej obrany v Lond˘ne
o bombardovanie Bratislavy. Îiadalo vyslanie
niekoºk˘ch rojov stíhacích lietadiel. Oznamova-
lo, Ïe „duch slovenského vojska skvûl˘ – civilní-
ho obyvatelstva nejist˘“.
V Trenãíne pre‰la k povstalcom iba ãasÈ sloven-
sk˘ch vojakov, k˘m väã‰ina zostala verná SR.
Nitrianska posádka (asi 2 000 muÏov) na ãele
s veliteºom podplukovníkom Jánom ·migov-
sk˘m ostala celá (s v˘nimkou podplukovníka
âerneka, ktorého uväznili) verná SR.
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STALO SA

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

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

Darcom úprimne ìakujeme. 
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo.

Vďaka, kardinál Korec!
„Pri príleÏitosti sviatku

sv. Cyrila a Metoda“, kon-
‰tatuje sa v liste predsedu
PV ZPKO Arpáda Tarnóc-
zyho  kardinálovi Jánovi
Chryzostomovi Korcovi,
„si Vás dovoºujeme v me-
ne Politick˘ch väzÀov
Zväzu protikomunistické-

ho odboja pozdraviÈ. KeìÏe Vás, Va‰a Emi-
nencia, kladieme na piedestál najväã‰ích
dejateºov duchovného Ïivota Slovenska
a Slovákov, je ÏiadosÈou na‰ich ãlenov, aby
sme Vás pri tejto príleÏitosti pozdravili a vy-
jadrili Vám úctu a odkaz, Ïe ste a budete
v na‰ich modlitbách.“ 
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✞ Vo veku 89 rokov, 29. mája
2014, zomrel  dlhoroãn˘ ãlen PV
ZPKO Imrich NOVODVORSK¯,
ãlen Regionálnej organizácie PV
ZPKO Prievidza.

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SA
PRISPELI NA ČINNOSŤ

ªudovít Virãík, Michalovce 9 EUR
Danko Juraj, Trebi‰ov 3 EUR
Korecová Mária, Nitra 25 EUR
Majzún Mikulá‰, Závod 8 EUR
Lantgová Mária, Vrádi‰te 3 EUR
Jakubec Anton, Chropov 3 EUR
Me‰Èánek Marian, Petrova Ves 3 EUR
Spru‰anská Bernardína, Popudinské Moãidºany 3 EUR
Uhrín Karol, Ing., Îilina 10 EUR
·andor Ladislav, USA 10 EUR

Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie.

V mesiacoch júl a august si pri-
pomíname Ïivotné jubileá t˘ch-
to na‰ich ãlenov a priaznivcov.
Spomíname aj na t˘ch, ktorí sa
tejto slávnosti nedoÏili.

Îivotné jubileum 80 rokov oslávila
Mária MiãáÀová z Dlhej nad Oravou
26. januára 2014. Jubilantke  prajeme
do ìal‰ích rokov veºa pevného zdravia.

Júl
40 rokov

Matysová, Ing., Bratislava 26.7.1974
65 rokov

Hritz Martin, Bratislava 13.7.1949
75 rokov

Novotná Mária, Levoãa 6.7.1939
80 rokov

Hagenová Margita, Bratislava 28.7.1934
Prekopová Marta, PovaÏská Bystrica 3.7.1934
Butalová Oºga, Michalovce 19.7.1934
Ing.Volek Jaroslav, Îilina 3.7.1934
Kosa Alfonz, Îilina 31.7.1934
BodÏovsk˘ Stanislav, Tvrdo‰ín 15.7.1934
Adolf Jaãa, Bernolákovo 13.7.1934

81 rokov
âiÏmár Ján, Trhovi‰te 16.7.1933
Novák Jakub, Krompachy 22.7.1933
Sobotová Emília, Nitra 1.7.1933

82 rokov
Haviar Marian, Banská Bystrica 22.7.1932
Keplová Oºga, Martin 19.7.1932
Maìar ·tefan, Borsk˘ Sv.Jur 31.7.1932
·andorfi Pavol, Trenãianska Teplá 1.7.1932

83 rokov
Otãená‰ Ján, Ing., RuÏomberok 18.7.1931
Fabian Jozef Miroslav, 
Plavecké Podhradie 6.7.1931
Stra‰iftáková Elena, ·enkvice 3.7.1931
BoÏa Franti‰ek, Humenné 15.7.1931

84 rokov
Ano‰kin Juraj, Bratislava 21.7.1930

Walner Otto, ·paãince 8.7.1930
85 rokov

·rank Karol, Veºk˘ Lapá‰ 13.7.1929
86 rokov

Králová Anna, Banská Bystrica 13.7.1928
Michaloviã Franti‰ek, Bratislava 18.7.1928

88 rokov
Vitkovsk˘ Vojtech, Bratislava 8.7.1926
Îofãík Viliam, Rudina 23.7.1926

89 rokov
Kuska Ján, Dr., RuÏomberok 6.7.1925
Sarva‰ Miroslav, Nitra 17.7.1925

91 rokov
Hra‰ková Elena, Banská Bystrica 12.7.1923
Parcer Ján, Prievidza 13.7.1923

92 rokov
Tóthová Anna, Bratislava 21.7.1922

93 rokov
Oºga Telgárska, Bratislava 29.7.1921

August 
50 rokov

·panková Jana, Bratislava 10.8.1964
55 rokov

Farka‰ Imrich, Spi‰ské Vlachy 22.8.1959
60 rokov

StaÀo Marian,  MUDr., 
Opava-âR 23.8.1954

65 rokov
Porubãan Stanislav, Ing., 
Dubnica nad Váhom 7.8.1949

70 rokov
Sabová Anna, B.Lehôtka 1.8.1944

80 rokov
Belicová Jozefína, Pezinok 23.8.1934
Karol Kõrmõczy, 
Îiar nad Hronom 23.8.1934

81 rokov
Draho‰ Martin, Plaveck˘ ·tvrtok 1.8.1933

82 rokov
Elena  Súlová – Petroviãová,  PaeDr., 
Trnava 15.8.1932
Fa‰ko Milan, Banská Bystrica 10.8.1932
Ilonãiaková Emília, Bohunice 8.8.1932
Melek Jozef, Námestovo 17.8.1932

83 rokov
Krupová Anna, Vrbnica 7.8.1931
Závradská RuÏena, Gajary 31.8.1931

84 rokov
Gdoviãin Ján, Vranie 19.8.1930
Viteková Anna, Îilina 9.8.1930
Maru‰ková Viera, Martin 30.8.1930
Pál Sebok, ·títnik 28.8.1930

85 rokov
Hlbocká Elena, Boleráz 17.8.1929

86 rokov
R˘dzi ·tefan, Mgr., Prievidza 20.8.1928
Hrubová Mária, Ko‰eca 7.8.1928
Ihnátková AlÏbeta, Michalovce 6.8.1928
âech Milan, Pezinok 30.8.1928
âervenková Mária, Nitra 4.8.1928

87 rokov
Vdp.Olos Viktor, RuÏomberok 4.8.1927
ëuricová Mária, Banská Bystrica 28.8.1927

88 rokov
Vaculíková Mária, Vrbové 21.8.1926
Hrnãár Ondrej, Trenãín 5.8.1926

89 rokov
Markuliak Martin, Bratislava 23.8.1925
Pavloviã ªudovít, Nitra 14.8.1925

91 rokov
Sopúchová Vilma, Sereì 4.8.1923

92 rokov
DaÀo ·tefan, Slávnica 25.8.1922

94 rokov
Stano ·tefan, Ing, Îilina 15.8.1920
Lofajová Magdaléna, Bratislava 26.8.1920

95 rokov
Chromão Ondrej, Bugºovce 29.8.1919

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

PRIPOMÍNAME SI
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