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Čechoslovakizmus zasiahol aj KPVS
V minulom dvojãísle Svedec-

tva sme uverejnili besedu k 30.
v˘roãiu zaloÏenia organizácie po-
litick˘ch väzÀov. Páni Arpád Tar-
nóczy a Anton Tomík sa jej nezú-
ãastnili zo zdravotn˘ch dôvodov.
Dohodli sme sa, Ïe tak urobíme
individuálne a oboch pánov nav-
‰tívime. Anton Tomík (1932) Ïije
v Bratislave s manÏelkou Máriou.
Narodil sa v Skalici a je o tri roky
mlad‰í neÏ jeho rodák a spolu-
väzeÀ v Jáchymove Anton Srho-
lec. Tomík patrí medzi zakladate-
ºov organizácie politick˘ch väz-
Àov. V rozhovore sme spomínali
nielen na útek z jáchymovského
väzenia, ale najmä na udalosti sú-
visiace so zaloÏením organizácie. 

� Súdne v˘roky vo va‰ej ro-
dine nie sú ojedinelé. Vá‰ star˘
otec bol uÏ v roku 1906 odsúde-
n˘ na ‰tyri mesiace a 300 korún
v procese Andreja Hlinku a spol.
„pre podnecovanie proti maìar-
skej národnosti“. Neskôr sa stal
senátorom Národného zhromaÏ-

denia âSR. Vo svojej deklarácii
k pozemkovej reforme trval na
tom, aby z nej mal osoh cel˘ slo-
vensk˘ národ, nielen príslu‰níci
jednej strany. A opäÈ ãelil trest-
nému stíhaniu. Pamätáte si ho?

K starému otcovi sme chodievali

na Vianoce. Spomínam si na rok
1938, keì sa vrátil z pohrebu Andre-
ja Hlinku a doniesol jeho fotografiu
v sklenej rakve. Povedal, Ïe tam boli
tisíce ºudí. Hlinku v roku 1906 zaistili
uÏ na fare. 

Pokraãovanie na 10. strane

Anton Tomík s manÏelkou Máriou. Foto Eva Zelenayová
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Tohto roku slávime 30. v˘roãie
vzniku na‰ej organizácie. Je to v˘znam-
n˘ dátum nielen pre nás, ale aj pre celú
politickú scénu, nech si hovorí kto chce
ão chce, veì ináã by nás boli cel˘ ãas
súdruhovia nechali nepov‰imnut˘ch na

pokoji. KeìÏe korona nám prekríÏila pôvodné plány
na slávnostné pripomenutie si tohto v˘znamného
medzníka, tak ideme pri tejto príleÏitosti aspoÀ vy-
daÈ jednu publikáciu a neskôr sa uvidí. Táto napo-
hºad nenápadná kniÏoãka je poctou tak obetiam ko-
munizmu, ako aj v‰etk˘m na‰im ãlenom a hlavne
bojovníkom, ktorí túto organizáciu s veºk˘m elánom
zakladali a postupne vybudovali. V krátkom úvode
knihy sa nedalo spomenúÈ na v‰etk˘ch, ão by si to
zaslúÏili, tak aspoÀ pár mien je uveden˘ch vzadu na
obálke. Samozrejme, táto kniha je venovaná aj na-
‰im Ïenám, ktoré majú veºkú zásluhu na kvalite na-
‰ej organizácie. Len na okraj: v súãasnosti je z ôs-
mich regionálnych organizácií päÈ predsedníãok
a len traja predsedovia. No a bez vãeliãiek na ústredí
by na‰a organizácia hádam ani nebola schopná fun-
govaÈ. 

Neuhli sme od predsavzatí
âo sa t˘ka na‰ej ãinnosti, pokojne môÏeme pove-

daÈ, Ïe sme za t˘ch 30 rokov nijako neuhli od na‰ich
troch hlavn˘ch princípov: kresÈanstvo, vlastenectvo,
antiboº‰evizmus, ani nijako nazaháºali. Keby sa na‰iel
historik, ktor˘ by mal ãas a prostriedky na prácu a spí-
sal históriu na‰ej organizácie, mal by o ãom písaÈ. Od
vybudovania Ústredného pamätníka politick˘m väz-
Àom na cintoríne VrakuÀa, na ktorého posvätení
a odovzdaní verejnosti sa na DeÀ zosnul˘ch v roku
1992 zúãastnili najvy‰‰í predstavitelia Národnej rady
SR a na ktor˘ sa skladali aj na‰i ãlenovia, cez in‰taláciu
mnoÏstva pamätn˘ch tabúº a pomníãkov na poãesÈ
obetiam komunizmu po celom Slovensku, usporiada-
nie mnoÏstva vedeck˘ch seminárov s témou totalit-
ného útlaku aj s vydan˘mi zborníkmi, in‰taláciu pu-
tovnej v˘stavy o zloãinoch komunizmu, aÏ po vydáva-
nie kníh s kvalitn˘mi historick˘mi svedectvami. No
a nemôÏeme zabudnúÈ ani na na‰u hlavnú platfor-
mu, ãasopis Svedectvo, mimochodom so Ïenskou

‰éfredaktorkou, ktor˘ prv˘krát vy‰iel v roku 1990
a stále sa te‰í Ïivému záujmu.

Autentické svedectvo doby
Táto kniha je v‰ak trochu iná. V nej sme zozbierali

v‰etky na‰e vyhlásenia a otvorené listy politikom ãi no-
vinárom za cel˘ch t˘ch 30 rokov, aby sme aspoÀ z toh-
to pohºadu priblíÏili na‰e politické a názorové snaÏenia
a pripomenuli si, v ãom sme Ïili a ão nás trápilo. Niã
sme nevynechali, aj keì niektoré veci by sme dnes
moÏno formulovali ináã, ale také nieão ako spätné pre-
rábanie historick˘ch údajov absolútne neuznávame,
rovnako ako cenzúru s názvom „politická korektnosÈ“.
Veì aj zato sme sedeli, aby sme si mohli od srdca po-
vedaÈ, ão nás trápi. Publikácia je doplnená krátkym, ale
kvalitn˘m doslovom historika Martina Lacka, ktor˘ ide
do hæbky a poctivo hºadá nitky súãasn˘ch popleteností. 

VPN nás odmietla
Je to taká kniha – zrkadlo, ktoré sme nastavovali

na‰ej spoloãnosti a hlavne jej reprezentantom. Îiaº,
veºmi málo sa na‰i politici doÀho pozerali, skôr ho za-
strkávali do kúta, aby ho nebolo vidieÈ. Veì ani slávne
„revoluãné“ VPN nepovaÏovalo za potrebné, aby poli-
tickí väzni vystúpili na bratislavskej revoluãnej tribúne,
hoci sa za to prihovárala aj taká protireÏimová autorita
ako Karel Kryl. Dokonca ani v novinách VPN „Verej-
nosÈ“ sme nedostali priestor. Aj toto svedãí o tom, ak˘
bol charakter prevratu, Ïe to bola skôr inscenácia taj-
n˘ch sluÏieb. TakÏe aj v tom na‰om zrkadle sa najãas-
tej‰ie odráÏala iba maska. Maska, ktorá mala prekryÈ
celú tú boº‰evickú nenásytnosÈ, nenávisÈ a nekoneãnú
hlúposÈ. No keìÏe sme, napriek v‰etkému, stále ãaka-
li na ich poºud‰tenie, dúfali sme, Ïe ãasom príjemné
rysy masky preformujú aj tú tvár, ktorú zakr˘vajú do
nejakej znesiteºnej‰ej podoby. No dopadlo to naopak
– najnov‰ie uÏ aj maska zaãína maÈ odporné rysy tváre
pod Àou. TakÏe aj zrkadlo sa opäÈ stáva neÏiaduce,
veì kto by uÏ rád pozeral na svoju krivú tvár. A netre-
ba zabúdaÈ ani na to, Ïe zrkadlo je veºmi krehk˘ v˘do-
bytok kultúry, staãí spomenúÈ také benátske zrkadlá...
Na rozbitie staãí obyãajn˘, aj neotesan˘ kameÀ.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Útoky na politických väzňov v liberálnej tlači neprestávajú.
Vyfabrikovaný tendenčný článok na Aktualitách.sk  (z 9.mája t.r.)
so zámerom poškodiť dobré meno opisovaných osôb a organizácie
začína hneď zostra v titulku nepravdivým tvrdením  „píšu pre kon-
špiračný web“. V texte sa opakuje toto spojenie až štyrikrát, akoby
mladej angažovanej autorke záležalo práve na vyrobení konšpi-

račného nepriateľa...  Až v závere článku sa dozvieme, že ide o portál Hlavnespravy.sk.
Vyštudoval som žurnalistiku a písanie je moja práca. Nie je však pravda, že portál Hlav-
né správy sú konšpiračný web, pretože sa nenachádza ani v tendenčnom zozname sa-
mozvanej iniciatívy Konšpirátori.sk. Štýl i logika článku sú ako vystrihnuté z temnej éry
totalitnej žurnalistiky. Hrubo šliapu po základných slobodách  slova, prejavu a názoru,
za ktoré politickí väzni  bojovali. Ideologické videnie spoločnosti, ktoré cítiť z článku po-
trebuje okrem dogiem podsúvať aj obraz „nepriateľa“. Takéto angažované články obeť
hejtujú, znemožňujú, zosmiešňujú s cieľom poškodiť jej  dobré meno.

Očierňovacie praktiky
K mojej osobe sa vzťahuje aj nepravdivé, neúplné a pravdu skresľujúce skutkové

tvrdenie, že „v predsedníctve sedia bývalí členovia Mečiarovho HZDS či Slotovej SNS.“
Politický pluralitný systém je jeden z výdobytkov zmeny po novembri 89. Nie je pravda,

že som „bývalý člen Slotovej SNS“, pretože som bol aj členom „Móricovej, Prokešovej,
Belousovovej či Dankovej“ SNS. Tieto prívlastky sú neopodstatnené a opäť z nich trčí
tendenčný zámer. Veď používal ich aj bývalý totalitný režim.

Rovnako tak sa mojej cti a dôstojnosti aj vo vzťahu k členom PV ZPKO dotýka ten-
denčné slovné spojenie „Slotov poskok“. Za poslanca NR SR ma dvakrát po sebe zvolili
občania. V parlamente som okrem vyše dvadsiatich zákonov a piatich významných uzne-
sení presadil aj prijatie zákona č. 274/2007 o príplatku k dôchodku politických väzňov.
Za moju prácu ma objektívne vyhodnotili za „najaktívnejšieho poslanca vládnej koalície
2006-2010“. Je preto jasné, že toto difamačné tvrdenie o „poskokovi“ sa dotýka mojej
cti a dôstojnosti. Ako predseda poslaneckého klubu som predsa musel koordinovať prá-
cu s vedením strany.

Bezuzdné ohováranie
Difamačný (ohovárací) charakter má preto tvrdenie, že „v spolku - oficiálne zdru-

žujúcom politických väzňov a veteránov protikomunistického odboja -  našli útočisko aj
také postavičky ako poslankyňa Mečiarovho HZDS Eva Zelenayová či niekdajší Slotov po-
skok Rafael Rafaj, ktorého otca režim odsúdil za rozvracanie republiky...“ Minimálne
eticky je neprijateľné, aby autorka svoju angažovanosť zneužila aj na difamáciu mena
politického väzňa.  Pokraãovanie na 7. strane
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Samostatná Sloven-
ská republika, cirkevné
‰kolstvo ãi pôsobenie
reholí v spoloãnosti sú

dnes samozrejmosÈou. No nebolo to
tak dávno, ão kvôli vrúcnej túÏbe maÈ
svoj ‰tát skonãili ºudia na popravisku.
KÀazi a biskupi, ktorí sa vzopreli diktátu
‰tátu do vecí cirkevn˘ch, skonãili vo
väzniciach, mnohí z nich zomreli mu-
ãeníckou smrÈou. Roºníci, ktorí nedoká-
zali plniÈ predpísané kontingenty,  pu-
tovali do väzenia. Aj takto sa zaãala
diktatúra proletariátu po druhej sveto-
vej vojne na Slovensku. 

Rok 1968 otvoril dvierka slobode.
Po konzultáciách na ÚV KSS zaregistro-
valo ministerstvo vnútra  Slovenskú or-
ganizáciu na ochranu ºudsk˘ch práv.
Pravda, poãas normalizácie bola zru‰e-
ná, ale po novembri 1989 sa  politickí
väzni opäÈ usilovali obnoviÈ jej ãinnosÈ.
Vznikla Konfederácia politick˘ch väz-
Àov Slovenska, ktorá si predsavzala
ambiciózne ciele. Napríklad v progra-
movom vyhlásení KPVS, schválenom

Slovenskou radou KPVS 5. októbra
1998, jednou z úloh do roku 2002 bo-
lo „rie‰iÈ problém prvého Slovenského
‰tátu“. A to nielen dôstojne pripraviÈ
oslavy 14. marca pri príleÏitosti 60. v˘-
roãia vzniku ‰tátu, ale tento problém

iniciovaÈ – odporuãiÈ ‰tátnym in‰titú-
ciám, aby ho zadali v˘skumn˘m organi-
záciám. Úlohou bolo aj zrovnoprávne-
nie ãlenov KPVS so Zväzom protifa‰is-
tick˘ch bojovníkov. V roku 1998, rok
pred odchodom ãasti ãlenskej základ-
ne zo spoloãnej organizácie, boli tieto
poÏiadavky e‰te legitímne. A dnes? 

Pred rokom ºaviãiar ªubo‰ Blaha,
poslanec NR SR za Smer-SD, komento-
val vyjadrenie vtedaj‰ieho opoziãného
politika Matoviãa, ktor˘ povedal, Ïe ne-
má rád komunistov, lebo „nám zobrali
slobodu“, slovami: „Je to pravda. Ko-
munisti zobrali slobodu k‰eftárom,
podvodníkom, zlodejíãkom a nemorál-
nym cynick˘m a arogantn˘m milionár-
skym prasatám.“ 

Do funkcie ‰éfredaktorky Svedec-
tva ma vtedaj‰í predseda PV ZPKO
Arpád Tarnóczy prijal pred desiatimi
rokmi. Zaãiatky neboli ºahké, najmä
preto, Ïe som v minulosti pôsobila ako
poslankyÀa NR SR za HZDS.  Toto hnu-
tie bolo a dosiaº je ostrakizované práve
preto, Ïe bolo ‰tátotvorn˘m politick˘m
subjektom. Pri moci v‰ak boli hnutia
a strany, ktoré tento ‰tát nechceli. Aby
sme nevzbudili pozornosÈ mocn˘ch,
podpisovala som sa pseudonymom. Na
poãudovanie,  po vy‰e dvadsiatich ro-
koch od zvrhnutia totalitného reÏimu...

Poãas t˘ch desiatich rokov som
spoznala mnoÏstvo vzácnych ºudí. Uro-
bila som s nimi uÏ takmer stovku roz-
hovorov a rozhodla som sa, Ïe aspoÀ
ãasÈ z nich vydám kniÏne. Aby sa ich
utrpenie nestratilo, aby sa stali memen-
tom aj pre dne‰nú generáciu mlad˘ch
ºudí. Aby sa aj pán Blaha dozvedel pria-
mo od t˘ch, ktor˘m komunisti zobrali
slobodu, akí to boli ºudia. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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R. Rafaj: Píšeme slobodne, kritizujeme totalitné praktiky, ideológie a ich nových fanatikov

Znetvorená žurnalistika i žurnalisti
Motto: „Komunistická Ïurnalistika je povolaná vytváraÈ doslova atmosféru nezná‰anlivosti voãi priaznivcom
metód a názorov, ktoré sú socializmu cudzie...“ (Vladimír Hudec, 1989)



Obmedzenia sociálneho kontaktu spôsobujú
veºkú ujmu na psychike ãloveka. Najmä v star-
‰om veku ãi u ºudí pripútan˘ch k lôÏku. Politickí
väzni a ich blízki si odlúãenosÈ od spoloãnosti uÏi-
li v Ïivote aÏ, aÏ. Op˘tali sme sa predsedov regio-
nálnych organizácií, ako ovplyvnila pandémia ko-
ronavírusu a s Àou súvisiace obmedzenia ãinnosÈ
ich  organizácie. Tu sú ich odpovede:

� Jana Masafiová, Trnava: Naozaj to bola pre nás
v‰etk˘ch, ão sa ako-tak aktívne zúãastÀujeme a podieºame
na ãinnosti na‰ej organizácie, poriadna STOPKA. Nepríjemn˘
bol hneì na zaãiatku fakt, Ïe som 4. marca t.r. posielala po‰-
tou pozvánky na na‰u v˘roãnú schôdzu – a hneì nato –
o t˘ÏdeÀ 11. marca, som ju zasa musela písomne zru‰iÈ. No
a potom? Niã. Chodila som síce do kancelárie, ale bola som
tam sama, nepri‰la Ïiadna stránka ãi náv‰teva. 

âlenovia na‰ej organizácie sa kaÏd˘ mesiac stretávame
v kancelárii.   KaÏd˘ rok zjari chodievame do blízkych Bohda-
noviec nad Trnavou poloÏiÈ veniec a zapáliÈ svieãky k pamät-
níku a tieÏ  do Dolnej Krupej poloÏiÈ veniec a zapáliÈ svieãky
k pamätnej tabuli. Tento rok nám to korona znemoÏnila.
Koncom mája v‰ak uÏ do kancelárie  zaãali chodiÈ niektorí
na‰i ãlenovia, len tak – pop˘taÈ sa ão je nové, porozprávaÈ sa.
V júni sme sa napokon stretli viacerí na zasadnutí ná‰ho v˘-
boru a dodatoãne sme oslávili 89. narodeniny na‰ej ãlenky
Katky Ne‰trákovej. Hoci cez prázdninové mesiace sa zvyãajne
ná‰ v˘bor nestretáva, tentoraz sme urobili v˘nimku a 5. au-
gusta sme sa opäÈ stretli  v kancelárii a kytiãkou sme zabla-
hoÏelali na‰ej ãlenke Anke Vavrovej, ktorá 26. júla oslávila
meniny  aj narodeniny. Takisto sme dodatoãne zablahoÏelali
Jurajovi NiÏÀanskému, ktor˘ sa doÏil 89 rokov e‰te v apríli,
ale medzi nás zavítal aÏ teraz.

Netrúfam si predpovedaÈ, ako bude na‰a ãinnosÈ po-
kraãovaÈ ìalej, ale naozaj mne, a myslím si, Ïe nielen mne,
tie spoloãné akcie, ãi uÏ regionálneho  alebo aj celosloven-
ského charakteru dosÈ ch˘bajú a budú ch˘baÈ, ak sa situácia
nezmení.

� Helena Halková, Banská Bystrica: âo nám zobral
Covid 19? Veºa. Mali sme pripravenú v˘roãnú schôdzu.
Pozvan˘ spevokol z Heºpy, zabezpeãenú stravu a schôdzu
sme nemohli urobiÈ, pretoÏe vydali zákaz zhromaÏìovaÈ sa.
To spôsobilo, Ïe sme ani nemali príleÏitosÈ popredaÈ ãlenské
známky. 

TaktieÏ sme nemohli zrealizovaÈ v˘roãnú schôdzu na
Heºpe.

ëal‰ia akcia, ktorú sme nemohli zrealizovaÈ bola tradiãná
pietna spomienka  k 70. v˘roãiu Barbarskej noci. Akcia bola
zabezpeãená, pozvánky vytlaãené  a v˘sledok nula.

ëalej ma veºmi mrzelo, Ïe som nemohla nav‰tíviÈ na‰ich
star˘ch a chor˘ch ãlenov. Mám také poznatky, Ïe keì sa
s ãlenmi nestretávam a nerozprávam, na‰e vzÈahy sa osla-
bujú.

Nemohla som nav‰tíviÈ jedného ãlena v nemocnici, ktor˘
tam strávil dva  mesiace. Pri‰li sme o veºa hodnotn˘ch chvíº,
ktoré nám uÏ nikto nevráti.

� Anton Malack˘, Bratislava: Koronavírusom   bola
ãinnosÈ na‰ej poboãky zasiahnutá hlavne t˘m, Ïe sme niekoº-
ko mesiacov neboli v kancelárii poboãky, hlavne z tohto
dôvodu, Ïe sa nachádza v blízkosti najväã‰ieho ohniska
nákazy v Pezinku - Domu sociálnych sluÏieb.  VyÏiadal si tam
17 obetí. Strach z takto prebiehajúcej pandémie nám nedo-
volil, aby sme sa ão i len na krátky ãas stretali v kancelárii
podºa  stanoveného termínu v utorok a vo ‰tvrtok. Samozrej-
me v prvom rade nám to naru‰ilo konanie v˘roãnej ãlenskej
schôdze, na ktorú sme uÏ mali zabezpeãenú miestnosÈ, ob-
ãerstvenie, pozvánky no táto sa ani do dne‰ného dÀa neko-
nala. V prípade priaznivej situácie plánujeme ju uskutoãniÈ
v októbri t. r. Predpokladáme, Ïe nami plánované akcie pri
príleÏitosti 17. novembra pri pamätn˘ch tabuliach v Pezinku
a v ·enkviciach sa budú môcÈ konaÈ.

Od polovice júna sa v kancelárii stretávame pravidelne
raz do t˘ÏdÀa a to v utorok od deviatej do dvanástej hodiny.

� AlÏbeta Loudová, Nitra: V‰etky plánované podujatia
sme museli zru‰iÈ, prvou masívnej‰ou  úãasÈou  na‰ich ãlenov
bola pietna spomienka v Leopoldove 22. augusta. 

Veºmi nás trápi, Ïe sme  nemohli nav‰tíviÈ hrobové mies-
ta na‰ich ãlenov tak, ako po minulé roky. Pán Pavol BoÏík
nav‰tívil na‰u kanceláriu 19. júna a odovzdal nám  50 eur,
ako dar pre na‰u regionálnu organizáciu. Bolo mi ºúto, Ïe
som sa mu musela ospravedlniÈ za skutoãnosÈ, Ïe tohto roku
sme si nemohli pripomenúÈ v˘roãia úmrtia dvoch sestier Bo-
Ïíkov˘ch kvôli nemoÏnosti vycestovaÈ k ich hrobom v Bábe.
Jolanka uÏ ‰tyri roky nie je medzi nami a ·tefánia tri. PoloÏiÈ
kytiãku kvetov, zapáliÈ svieãku a pomodliÈ sa za na‰ich zom-
rel˘ch ãlenov sa nám nepodarilo ani v prípade piateho v˘ro-
ãia smrti ná‰ho ãlena Rudolfa Vaculu a druhého v˘roãia smr-
ti pána ªudovíta Pauloviãa. Spomienku, modlitby a zapálenie
svieãok sme na‰im zosnul˘m venovali v kancelárii poboãky. 
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Prišli sme o veľa hodnotných chvíľ

Stretnutia v trnavskej kancelárii. Foto archív



Pietnej spomienky na nespravodlivo a protiprávne väz-
nen˘ch komunistick˘m reÏimom v Leopoldove sa 22. au-
gusta zúãastnila znaãná ãasÈ ãlenov na‰ej organizácie. Naj-
mä tá, ão má osobné spomienky na toto väzenie.  Spomien-
ková slávnosÈ sa zaãala  svätou om‰ou vo farskom kostole
sv. Ignáca z Loyoly, ktorej hlavn˘m celebrantom bol biskup-
sk˘ vikár Ministerstva vnútra SR plk. Jozef Paluba a jedn˘m
z celebrantov  duchovn˘ PV ZPKO vdp. Ján Ko‰iar.  Paluba
v homílii pripomenul väznen˘ch, ktorí sa postavili proti rôz-
nym prúdom a smerovaniam, aby sme sa nemuseli hanbiÈ.
IbaÏe „dnes sa blíÏime tam, kde sme uÏ boli“, vystríhal.

„Kto bol politicky neprispôsobiv˘, skonãil za mreÏami, spále-
n˘...“ Upozornil tieÏ na nemorálnych politikov, ktorí nás za-
stupujú a svoju kázeÀ zakonãil smutn˘m kon‰tatovaním, Ïe
„keì sa nad t˘m zamyslíme, niet veºa radostí po tridsiatich
rokoch te‰iÈ sa zo slobody“. A vyzval prítomn˘ch, aby neod-
vrhli Boha zo svojich Ïivotov. 

Spomienková slávnosÈ pokraãovala pod väzensk˘m mú-
rom, kde za na‰u organizáciu poloÏili veniec Ján Ko‰iar
a Mirko TuchyÀa. Najvy‰‰ím ‰tátnym predstaviteºom na akte
pred leopoldovskou väznicou bol predseda NR SR Boris
Kollár. (ez)

„Andrejovi Hlinkovi, Otcovi náro-
da, patrí úcta aj pre naplnenie jeho kré-
da Za Boha Ïivot – za národ slobodu“.
Tieto slová povedal v mene na‰ej orga-
nizácie v sobotu 15. augusta pri RuÏi-
novskom pamätníku A. Hlinku v Brati-
slave podpredseda PV ZPKO Rafael Ra-
faj. Vo svojom príhovore pred pietnym
kladením vencov zdôraznil, Ïe Hlinka
ako kÀaz aj politik a národn˘ buditeº
neváhal trpieÈ za pravdu a slobodu slo-
venského národa ako politick˘ väzeÀ
v dvoch reÏimoch a dvoch ‰tátoch. 

Jeho vystúpenia za základné práva
slovenského národa oznaãili za pobu-
rovanie Slovákov proti Maìarom. Ma-
ìarsk˘m súdom ho ako Slováka odsú-
dili na 2 roky väzenia, 1 500 korún
pokuty a 680 korún súdnych trov.
Medzit˘m do‰lo k âernovskej masak-
re. Poãas väzby v Segedíne ho v ìal-
‰om procese odsúdili na rok a pol väze-
nia a pokutu 1 700 korún. Celkov˘
trest neskôr upravili na 2 roky a 9 me-
siacov väzenia. To podobne ako neskôr
politick˘ch väzÀov komunistickej totali-
ty, väzÀa-Hlinku nezlomilo. Práve na-
opak. Z väzenia pochádza jeden z jeho

slávnych citátov: „MÀa nepremeníte!
MÀa nezlomíte! Slovákom som sa
narodil, Slovák som a Slovák bu-
dem! A keì vyjdem zo Ïalára, zas
len budem pokraãovaÈ tam, kde
som prestal. Do posledného dychu
budem bojovaÈ za sväté práva slo-
venského ºudu, za boÏské práva
slovenského národa!“

Andrej Hlinka nemal na ruÏiach
ustlané ani v medzivojnovom âesko-
Slovensku. Po návrate z ParíÏa, kde na
mierovej konferencii predloÏil poÏia-
davku na autonómiu Slovenska ho
opäÈ, súc v novom ‰táte, zaistili a se-
dem mesiacov internovali v Mírove. Na

slobodu ho museli prepustiÈ aÏ kon-
com apríla 1920, keìÏe bol zvolen˘ za
poslanca.

Otec Hlinka bol príkladom nezlom-
nej viery aj vôle a obetavosti za pravdu
a práva národa. Podpredseda R. Rafaj
pripomenul, Ïe busta Andreja Hlinku
sa nachádza aj pri väznici v Ilave. Vyzd-
vihol aj jeho prezierav˘ boj proti ideoló-
giám, najmä proti boº‰evizmu. Z tohto
úsilia pochádza jeho v˘rok o snahe
z ãerveného Slovenska urobiÈ Sloven-
sko biele, kresÈanské. Na margo toho,
Ïe ho komunisti a v súãasnosti liberáli
neprávom oznaãujú nálepkou „kléro-
fa‰ista“, podpredseda PV ZPKO odcito-
val aj Hlinkov v˘rok, v ktorom Hitlera
na stretnutí s politikmi nemeck˘ch
men‰inov˘ch strán nazval „kultúrnou
be‰tiou“ a fa‰izmus  za nekompatibiln˘
s kresÈanskou morálkou. Aj pre túto
odvahu, nezlomnosÈ, vieru v Boha, ná-
rod, pravdu a spravodlivosÈ je Ïivotn˘
príbeh Andreja Hlinku svetl˘m vzorom
pre prítomnosÈ aj budúce generácie.
A tieÏ pre morálnu vzpruhu v‰etk˘ch
politick˘ch väzÀov, ktorí rovnako trpeli
vo väzení. (red)
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Politický väzeň Andrej Hlinka

R. Rafaj pri pamätníku A. Hlinku.
Foto archív

V Leopoldove sme spomínali
Ján Ko‰iar a Mirko TuchyÀa (vpravo) poãas kladenia vencov. � âlenovia PV ZPKO pod múrom väznice.

Foto Eva Zelenayová



Zomrel za slovenskú vlasť
Politického väzÀa, ãlena Bielej légie Bernarda Nemãeka popravili 29. júla

1955 v praÏskej väznici na Pankráci. V deÀ v˘roãia jeho popravy sa v Likavke
uskutoãnila pietna spomienka za úãasti predstaviteºov obce, ãlenov PV ZPKO
a obãanov Likavky. Zaãala sa sv. om‰ou za popraveného rodáka, pokraãovala
prejavmi pred Obecn˘m úradom a kladením venca pri pamätnej tabuli. Prítom-
n˘ch sa hlboko dotklo mart˘rium Bernarda Nemãeka v príhovore  zástupcu
starostu. Nemãek bol spopolnen˘ bez zápisu do tzv. knihy krematória. Urna
s popolom nebola oznaãená ani menom, iba poradov˘m ãíslom. Jeho ostatky
sa pravdepodobne nachádzajú v spoloãnom hrobe na cintoríne v Motolech.

K úãastníkom pietnej spomienky sa prihovoril aj predseda regionálnej or-
ganizácie PV ZPKO v Îiline
Kvetoslav Gregor. PokloniÈ
sa pamiatke popraveného
rodáka pri‰la tieÏ predsed-
níãka poboãky v RuÏomber-
ku Mária ·idová  a predsed-
níãka poboãky v Dolnom
Kubíne Helena Záhorová.   

Kvetoslav Gregor

Decisio
Decisio alebo záver k redakãnej

besede z minulého ãísla Svedectva. Po
uverejnení besedy k 30. v˘roãiu za-
loÏenia organizácie prijal predseda PV
ZPKO Ján Liteck˘ ·veda ãlenov ve-
denia KPVS pánov Petra Sandtnera
a Branislava Borovského s cieºom zlep-
‰iÈ vzájomnú komunikáciu v záujme
spoloãného cieºa – boja proti komu-
nizmu. 

Vedeniu súãasnej KPVS sa nepáãili
niektoré v˘roky  na‰ich respondentov,

t˘kajúce sa napr. Antona Srholca.
V tejto súvislosti musíme podotknúÈ,
Ïe besedu nemoÏno povaÏovaÈ za ve-
decké dielo, v na‰om prípade i‰lo o sú-
hrn osobn˘ch spomienok ºudí, o ich
subjektívne vnímanie udalostí  z obdo-
bia  prenasledovania komunistickou
mocou. Azda bolo zbytoãné uvádzaÈ
poãet komunistov z radov PTP prija-
t˘ch do KPVS, konkrétne päÈdesiat-
‰esÈ, pretoÏe to sa Ïiadnou stranou ne-
dá dokázaÈ ani vyvrátiÈ.  Stanovy
oboch organizácií vyluãujú moÏnosÈ
staÈ sa ãlenom organizácie politick˘ch

väzÀov  b˘val˘m ãlenom komunistickej
strany, ibaÏe reálne sa to nedá vÏdy
vylúãiÈ. 

Za názory respondentov redakcia
nezodpovedá.  Ale ospravedlÀujeme
sa za chyby, ktoré sa vkradli do textov.
Predov‰etk˘m na str. 15 v texte pod
obr. do‰lo hneì k dvom: 10. snem PV
ZPKO sa nekonal v roku 2001,  ale
v roku 2011 a autorom fotografie  je
Vlastimil Morávek, nie Stanislav Morá-
vek. âitateºom sa za chyby ospravedl-
Àujeme. Eva Zelenayová,

‰éfredaktorka
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V auguste pribudlo na centrálnom
Pamätníku popraven˘m a umuãen˘m
politick˘m väzÀom komunizmu v brati-
slavskej Vrakuni sedem nov˘ch pamät-
n˘ch tabúº. Na ‰iestich z nich bolo do-
plnen˘ch 101 ch˘bajúcich mien. Áno,
podaril sa husársky kúsok. Vìaka dotá-
cii b˘valej vlády sme mohli odstrániÈ
takmer 30-roãnú diskrimináciu asi polo-
vice väzÀov, na ktor˘ch sa totalitn˘ re-
Ïim vyzúril najhor‰ím nehumánnym
spôsobom – pripravil ich z nenávisti nie-
len o slobodu, ale aj o Ïivot! Siedma ta-
buºa je orientaãná a náv‰tevníkov infor-

muje, Ïe toto najdôstojnej‰ie a najre-
prezentatívnej‰ie pietne miesto pripo-
mínajúce zverstvá ãervenej totality spra-
vuje na‰a organizácia – PV ZPKO. 

Na‰a úprimná vìaka patrí v‰etk˘m,
ktorí rôznym spôsobom pomohli k dô-
stojnosti a celostnosti pamätníka. V ro-
ku 30. v˘roãia na‰ej organizácie si 17.
novembra poãas tradiãnej pietnej spo-
mienky pripomenieme oficiálnym od-
halením tabúº aj tento koneãne splate-
n˘ morálny dlh ‰tátu voãi t˘m, ktorí pre
na‰u slobodu a demokraciu urobili naj-
viac – poloÏili svoje Ïivoty. (rr)

Martin nám
všetkým chýba

Prosím o uverejnenie poìakova-
nia za úãasÈ na pohrebe môjho
manÏela.

Milí priatelia! Touto cestou vám
chcem z úprimného srdca poìako-
vaÈ za osobnú úãasÈ na pohrebe
môjho manÏela Martina 16. júna
2020 v Bojniciach. Osobitne ìaku-
jem vdp. Jánovi Ko‰iarovi, Jánovi
Liteckému ·vedovi a Eve Zelenayo-
vej. TieÏ ìakujeme za kvetinové da-
ry, písomné kondolencie a telefoná-
ty. T˘mto ste zmiernili ná‰ veºk˘
smútok za mojim manÏelom, ot-
com, dedom a pradedom. ëakuje-
me. Ch˘ba‰ nám Martin!

Vlasta Hagarová s rodinou

Satisfakcia popraveným a umučeným

Osadzovanie pamätn˘ch tabúº
kontrolujú J. Liteck˘ ·veda 
a R. Rafaj. Foto Eva Zelenayová



Pokraãovanie z 3. strany
Otcovi režim dával za vinu aj „hanobenie republiky a jej predstaviteľa“.

Nešlo o boj proti republike ako plynie zo štylistického  kontextu, ale o legitímnu
kritiku totalitných a autoritatívnych praktík režimu a jeho vedúcich predstaviteľov.
Išlo o totalitný trestný čin podľa § 102 „Podvracanie republiky“. Komunisti chá-
pali ochranu republiky ako zábezpeku seba, svojej strany, zvrhlej ideológie a dik-
tatúry proletariátu. Klement Gottwald kričal na námestiach „My si republiku roz-
vracať nedáme“. To isté opakoval aj Husák počas normalizácie, kedy otca zatvo-
rili na dva roky. 

Podvracanie ako spôsob myslenia
Milan Šimečka v knihe Obnovenie poriadku opisuje „absurdnosť“ toho pa-

ragrafu aj skutočný význam pojmu, z ktorého bol x-krát obviňovaný: „Bol som na
výsluchu ešte veľa ráz, ako svedok pri vyšetrovaní anonymných činov podvracania
republiky aj ako podozrivý z tejto absurdnej činnosti... Neskôr ma však poučili, že
podvracaním je skrátka spôsob myslenia.“ Mimochodom otca odsúdili v roku
1972 za rovnaký paragraf ako Havla v roku 1979... V tom čase som maturoval
a na vysokú školu ma  nevzali. Skúšal som to ešte dvakrát, ale totalitný režim sa
vybúril nielen na väzňovi, ale aj na jeho deťoch a rodine. Na matku vyvíjali
nátlak, aby sa s otcom rozviedla, že až potom sa budú mať dobre jej štyri deti.
Matka ako verná manželka a katolíčka to rezolútne odmietla.

Hádzanie špiny pokračuje
Špinenie autorkou pokračuje. Podľa nej som mal pobaviť internet „fotkami

v uniforme generála M. R. Štefánika.“ Autorka si neoverila alebo zamlčala fakt,
že som členom Spolku vyslúžilých vojakov M. R. Štefánika v Rači. Nosenie rovno-
šaty je pre členov cťou a nosia ich na verejnosti na významných obecných podu-
jatiach. Zábery členov spolku v tejto uniforme na slávnostných príležitostiach, do-
konca za prítomnosti francúzskych predstaviteľov, sú verejne dostupné. Overiť
fakty však nebol cieľ článku. Tým bolo šíriť nepravdivé, neúplné alebo pravdu
skresľujúce tvrdenia rôzneho druhu, dotýkajúce sa cti, dôstojnosti či dobrej poves-
ti osôb aj mena našej organizácie.

Zavádzanie o financiách
Nie je pravda faktické tvrdenie, že naše „občianske združenie dostáva od

štátu každoročne státisíce eur“. Dotácia od štátu sa dlhodobo pohybuje rádovo
podstatne nižšie - na úrovni 80 tisíc eur. Ide jednoznačne o zavádzajúce, neprav-
divé tvrdenie s cieľom vyvolať voči nám negatívne reakcie verejnosti.  Rovnako
nie je pravda  tvrdenie, že Eva Zelenayová alebo Ján Košiar sú členmi vedenia PV
ZPKO, ani to, že predsedníctvo má byť „vedením“ organizácie. Faktom je, že naj-
vyšším orgánom medzi snemami je 12-členná výkonná rada. Traja členovia pred-
sedníctva (predseda a dvaja podpredsedovia) sú jej súčasťou. Eva Zelenayová
a Ján Košiar nie sú teda členmi ani predsedníctva, ani vedenia organizácie. Poží-
vajú však prirodzenú neformálnu autoritu. Mimochodom Ján Košiar, duchovný
PV ZPKO je podpredsedom medzinárodnej siete postkomunistických organizácií
politických väzňov INTERASSO so sídlom v Berlíne, čo je pre Slovensko aj našu or-
ganizáciu veľkou prestížou. Eva Zelenayová je rešpektovanou  publicistkou. 

Útoky na dobré meno väzňov
Nielen česť poškodzujúce, ale aj zavádzajúce je tvrdenie, že „v spolku - ofi-

ciálne združujúcom politických väzňov a veteránov protikomunistického odboja -
však našli útočisko“ – podľa autorky „postavičky“... ktorými označuje riadne de-
mokraticky drvivou väčšinou zvolených predstaviteľov organizácie – Jána Litecké-
ho Švedu a Rafaela Rafaja spôsobom, akoby tam neboli právoplatne, ale iba

z núdze. Autorka zamlčala fakt, kto môže byť „oficiálne“ členom združenia. Pod-
ľa Čl. 2 Stanov členom PV ZPKO môže byť nielen „občan, ktorý bol väznený pre
odboj alebo odpor proti komunistickému režimu“, ale aj „manželky politických
väzňov, deti, vnúčatá a ďalšie potomstvo, aj osoby perzekvované pre príbuzenské
vzťahy s politickým väzňom.“  Týmto zavádza verejnosť, ktorá tendenčný článok
čítala.

Prepisovanie histórie PV ZPKO?
V rovnakom zavádzajúcom, pravdu skresľujúcom a dobré meno poškodzu-

júcom duchu je pasáž o vzniku a vývoji organizácie PV ZPKO. Nie je pravda, že by
sa „združenie premenovalo na Zväz protikomunistického odboja“ (1999) a to sa
údajne malo „nepozdávať“ niektorým členom zväzu, ktorí vraj následne „založi-
li organizáciu s pôvodným názvom Konfederácia politických väzňov Slovenska“.
Pravda je, že drvivá väčšina pôvodnej jednotnej organizácie (KPVS) sa na 5. sne-
me demokraticky rozhodla zmeniť názov, aby sa zdôraznil predmet ich „rozvrat-
nej činnosti“ i uväznenia - protikomunistický odboj. Pravda je taká, že „konfede-
rácia“ v názve po vzniku SR sa ukázala ako prežitá, obsolentná. Pravda je taká,
že nespokojní členovia a delegáti snemu (15,9%), inklinujúci ku KDH a po perso-
nálnom neúspechu Antona Srholca sa rozhodli založiť  vlastnú odštiepeneckú or-
ganizáciu. V tom čase na podnet KDH vznikali aj kresťanské odbory či organizácie
učiteľov... Pravda je taká, že táto marginálna časť sa zmocnila pôvodného názvu
organizácie. Pravda je taká, že podľa Čl.2 Stanov je práve PV ZPKO „právnym
a ideovým  nástupcom  pôvodnej  organizácie KPVS, ktorá vznikla na 1. sneme
3. marca 1990 a 23. júna 1999 na 5. sneme KPVS sa uznesením premenovala na
Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja.“ Tieto fakty si mohla autorka
overiť na našej webovej stránke, ale neurobila tak. Dojmy a skreslenú interpretá-
ciu skutkovými tvrdeniami vydávala za fakty, čím sa opakovane necitlivo dotkla
cti, dôstojnosti súkromných osôb a aj názvu a dobrej povesti našej organizácie aj
dobrého mena politických väzňov, jej členov.

Hon na čarodejnice
Ako syn politického väzňa, osoba,  ktorá trpela počas socializmu i ako novi-

nár a bývalý podpredseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá mám právo vyjadriť
svoju  mienku o pofidérnom článku pripomínajúcom  kladivá na nové „čarodejni-
ce“. Aktutality.sk podľa mňa zjavne oživujú  éru socializmu a stíhajú  iné názory
mimo hlavného prúdu a oficiálnych liberálnych dogiem. Prípad koberčekovania
na ministerstve vnútra, ktorý autorka vykresľuje v čiernych farbách nepotrebuje
komentár. Už pred pár rokmi  denníku SME prekážala dotácia štátu na časopis
Svedectvo. Tieto médiá však neuvádzajú podstatný fakt – že štát má voči politic-
kým väzňom komunizmu aj morálny dlh a má zákonnú povinnosť prispievať na
chod organizácií III. odboja za slobodu a demokraciu.

Autorka z Aktualít má zrejme iný názor a tak zanietene vyzýva na faktickú
likvidáciu organizácie cez zastavenie dotácie! Vzhľadom na tendenčný,  účelový
a odhalený skutočný zámer kontroverzného článku, by sme v motte na začiatku
článku mohli vymeniť pojmy za aktuálnejšie: „Liberálna  žurnalistika je povolaná
vytvárať doslova atmosféru neznášanlivosti voči priaznivcom metód a názorov,
ktoré sú liberalizmu cudzie...““ 

Z vyššie uvedených dôvodov som túto žiadosť o odpoveď na nepravdivé tvr-
denia článku zaslal do redakcie, ktorá sa ani neunúvala odpovedať, nieto ešte od-
poveď uverejniť podľa §8 zákona č. 167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom
spravodajstve (tlačový zákon) v zmysle práva na odpoveď.  Rafael Rafaj

podpredseda PV ZPKO 
syn politického väzňa

novinár

FAKTY A POLEMIKA
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Znetvorená žurnalistika i žurnalisti



Ubehlo dosÈ rokov odvtedy, ão bol v Prahe spáchan˘
atentát na Reinharda Heydricha a následne potom i „nemec-
ká odpoveì” na tento atentát v podobe zniãen˘ch dvoch
dedín: Lidice a LeÏáky. To, ão sa po dlh˘ch rokoch dostalo na
verejnosÈ  vybrané z nemeck˘ch archívov  sa obyvatelia âiech
nikdy nemali dozvedieÈ. Stále je namieste otázka, ãi môÏeme
poloÏiÈ znamienko rovnosti  medzi atentát na spomínaného
nemeckého pohlavára a zniãenie dvoch dedín ako tvrdej od-
povede na tento atentát?! Podºa mÀa je namieste otázka:
âo sa t˘m atentátom dosiahlo?! Skrátila sa t˘m vojna? Pre-
stalo vraÏdenie, zabíjanie, zat˘kanie a muãenie, aspoÀ v pro-
tektoráte? Neviem, moÏno sa m˘lim, ale medzi t˘m ão sa
stalo po samotnom atentáte, aká bola „odpoveì“ samotné-
ho Nemecka, tak nie som si celkom ist˘, ãi jeden atentát veci
pomohol alebo jej e‰te viac ublíÏil a skomplikoval.

Podobne na Slovensku
MôÏeme to tieÏ porovnaÈ  s vypálen˘mi dedinami na Slo-

vensku po vojenskej vzbure v Banskej Bystrici, ktorú sme po
rokoch premenovali na tzv. Slovenské národné povstanie.
A ako dnes vieme, hoci si to mnohí nechceme priznaÈ, no
stále opakujeme akési marxisticko-historické mantry komu-
nistick˘ch historikov, Ïe toto ão bolo 29. augusta 1944 vy-
hlásené v „Slobodnom vysielaãi” Banská Bystrica, Ïe to bolo
Slovenské národné povstanie. Oveºa skôr a v˘reãnej‰ie by sa
skratka SNP hodila pre  Slovenskú národnú pohromu. V‰etci
na Slovensku poãas  celého roka 1944 vedeli, Ïe vojna sa blí-
Ïi ku koncu, a preto nebol nijak˘ dôvod na to, ão sa spustilo
po 29. auguste 1944, keì v slobodnom vysielaãi vyhlásili
akési povstanie a pod. Akosi stále úãelovo zabúdame na to,
ão sa stalo pár hodín pred touto rozhlasovou správou v ka-
sárÀach na nástupi‰ti v Martine? Akosi úãelovo zamlãiavame,
Ïe tam bola postrieºaná nemecká diplomatická misia pplk.
Otta, ktorá sa cez Slovensko vracala domov do Nemecka.

V‰etci to vieme, Ïe tento neospravedlniteºn˘ ãin s po-
vraÏdením nemeckej diplomatickej misie bol ak˘msi spú‰Èa-
ãom príchodu nemeck˘ch vojsk a brannej moci na potlaãenie
tejto vzbury v Banskej Bystrici. âo v‰etko nám na Slovensko
prinieslo toto vstúpenie nemeck˘ch vojsk na Slovensko, aby
potlaãili vzburu v Banskej Bystrici a na jej okolí?!

Hovorí sa  o stovkách vypálen˘ch dedín a postrieºan˘ch
nevinn˘ch ºuìoch, ktor˘ch vtedy niekto oklamal a zatiahol
do tohto nezmyselného a zbytoãného vraÏdenia a zabíjania,
aké tu vonkoncom nemuselo byÈ, pretoÏe pred vyhlásením
tohto tzv. SNP na Slovensku, predsa nijaké nemecké vojska
neboli!? Je preto namieste otázka: Preão niekto potreboval
spustiÈ toto v‰etko ne‰Èastie a niãenie, keì na Slovensku do
tzv. SNP nebolo nijakého nemeckého vojaka?! Toto sú Ïiaº
tie historické paradoxy, ktoré nás ani po rokoch neprestávajú
bolieÈ a nedá sa na nich zabudnúÈ! Tie komunisticko-marxis-
tické mantry môÏeme do nekoneãná opakovaÈ, a zvlá‰È ich
autori, ale k pravde sa v tomto smere asi nikdy nedostane-
me?! Preão sa  tak  deje uÏ desiatky rokov? Máme uÏ viac
ako 75 rokov od skonãenia najstra‰nej‰ej vojny v dejinách
ºudstva a tu stále niekto zavádza a prem˘va ºudské mozgy,
len aby sa nepovedala celá pravda!? Preão sa to vlastne deje? 

Súdruhovia a ich prisluhovaãi, môÏete robiÈ ão len chce-
te, „perlu pravdy” nezniãíte, lebo sa to nedá! Skôr ãi neskôr
naberieme odvahu a povieme to tak ako to bolo, a nie stále
opakovaÈ  ako to nebolo. Pritom pouÏívaÈ  kopec klamstva
a poloprávd. Vymyslená a zmanipulovaná pravda nepreÏije.
Je  len otázkou ãasu, Ïe skutoãná pravda vyjde najavo a o to
väã‰ia hanba nastane pre t˘ch, ktorí tak postupovali roky ro-
kúce.

Prajem v‰etk˘m dostatok intuície poznaÈ pravdu a pre
jej poznanie urobiÈ v‰etko, aby sme neÏili v klamstve a v blu-
de. 

Ignác Juru‰
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Dokedy si budeme klamať?

V bratislavskom Dó-
me sv. Martina sa 2. au-
gusta konala spomien-
ková om‰a za rómskych
obãanov, ktorí zahynuli
v koncentraãn˘ch tábo-

roch poãas 2. svetovej vojny. Om‰u
slúÏil bratislavsk˘ metropolita Stanislav
Zvolensk˘ za prítomnosti premiéra Igo-
ra Matoviãa a kázeÀ mal dp. Viktor
Tomãányi, kÀaz, ktor˘ bol Róm a jeho
príbuzn˘ bol odvleãen˘ a zahynul

v koncentraãnom tábore. KeìÏe v káz-
ni spomenul, Ïe jeho str˘ko bol z mes-
teãka Vráble, po sv. om‰i som sa ho
op˘tal, ãi Vráble v tom ãase nepatrili
Horthyovskému Maìarsku? Vzápätí
som mu poloÏil druhú otázku, koºko
Rómov bolo vlastne vyvezen˘ch zo Slo-
venského ‰tátu? Odpovedal: „NIKTO.
Zo Slovenského ‰tátu nebol vyvezen˘
ani jeden Róm.“ 

Na moju otázku, preão o tom ne-
povedal, Ïe Slováci Rómov nevyváÏali,

Ïe sa tak dialo na území, ktoré patrilo
Maìarom, odpovedal, Ïe chcel to po-
vedaÈ, ale bolo mu povedané, aby po-
litiku v kázni nespomínal. 

VáÏim si úprimnú odpoveì tohto
kÀaza, ale potom vyvstávajú otázky:
Kto tu zneuÏíva rómsky holokaust?
Kto polopravdami podsúva vinu Slová-
kom, Ïe oni sú vinní aj za smrÈ sloven-
sk˘ch Rómov na územiach, ktoré boli
násilne pripojené k Maìarsku? Áno,
Ïivoty v‰etk˘ch (aj Rómov) je potrebné
si váÏiÈ a chrániÈ, ale preão pritom zne-
vaÏovaÈ nepravdou slovensk˘ národ?

Miroslav Vetrík

Rómsky holokaust



Keby sme vytrhli chronologick˘ ãas zo vzorca Ïivota,
v‰etko by sa dialo naraz, minulosÈ, prítomnosÈ a budúcnosÈ
by sa zliali dovedna. A keby sme stade vytrhli aj priestor, v‰et-
ko by sa dialo práve teraz a práve tu.

Takže 29. august
Tajné sluÏby sú veãné, a tie, ktoré pracovali v roku 1526 pre sultána Su-

lejmana, ktor˘ tak rád poãúval, Ïe je nádhern˘, odhalili slabosÈ Uhorska.
Mlad˘ kráº bez peÀazí, podvyÏivená armáda. A tak sa po poìakovaní Alla-
hovi vystrojil do boja. Ako sa blíÏil koniec leta, nemal mlad˘, dvadsaÈroãn˘
kráº ªudovít na v˘ber. Vrhol sa v dvadsiaty deviaty deÀ augusta na ãele dvad-
saÈpäÈtisícovej zle vycviãenej armády proti ‰esÈdesattisícovej armáde sultána
Sulejmana v moãariskách pri Moháãi. To neve‰tilo niã dobré.

Moslimovia porazili na hlavu kresÈanské vojská kráºa ªudovíta, ktor˘ na
úteku zahynul. A zahynulo aj mnoho in˘ch ºudí... biskupov, ‰ºachticov, aj Zá-
poºského brat Juraj. Aj preto, Ïe Ján Zápoºsk˘ a palatín ·tefan z Verbovca,
dnes na Ukrajine, syn slovenskej matky, kráºovi nepomohli, aj keì mohli. 

DeÀ predt˘m (podºa chronológie 28. augusta 1944) postrieºali (podºa
miesta ãinu v Martine) nemeckú vojenskú misiu, ktorá sa vracala z Rumun-
ska. Aj Ïeny, aj deti. Na nádvorí kasární – vrchol perfídnej hlúposti. Povel dal
Cyril Kuchta. Ten ãlovek mal moÏnosÈ, ak uÏ chcel ich smrÈ, daÈ misiu k dis-
pozícii partizánom, ale za Ïiadnych okolností sa nemal dopustiÈ zloãinu na
dvore kasární. Lebo takto armáda stratila svoju ãesÈ. Inak ten ãlovek dostal 4.
júla 1941 na v˘chodnom fronte ako jeden z 22 vojakov Slovenskej armády
vyznamenanie osobne od ministra âatlo‰a „Za hrdinstvo“  v boji s âervenou
armádou!

Nemeck˘ vyslanec Ludin ihneì informoval Hitlera a ten dal okamÏite
príkaz dvom divíziám obsadiÈ Slovensko. Tak sa zaãala okupácia Slovenska,
ktorá zmarila plány slovenskej vlády na pokojné odovzdanie moci. Po tom
masakri, keby boli v Banskej Bystrici aj poslúchli Tisu, âatlo‰a a Malára, pre
Nemcov uÏ bola Slovenská armáda nepriateºom. Od tejto chvíle plán na
„mierov˘“ prechod Slovenska na stranu spojencov pod vedením generálov
bol straten˘. 

Moskva údajne mala záujem o âatlo‰ov plán, ktor˘ bol predloÏen˘ aj
Stalinovi. Ten v‰ak ako ‰achista s odpoveìou otáºal, a medzit˘m vyslal na
Slovensko záºahu partizánov s in‰trukciami, ktoré neboli „mierotvorné“. Sta-
lin zohºadÀoval stanovisko svojho verného spojenca Bene‰a, a ten chcel len
zneuÏiÈ âatlo‰ov plán s t˘m, Ïe „aÏ bude v‰e pfiipraveno a akce zahájená,
má b˘ti âatlo‰ odstranûn.“ Pre Bene‰a boli âatlo‰ a Malár príli‰ lojálni voãi
Slovenskej republike.

Spečatený osud povstania
Nemci odzbrojili v˘chodoslovenské divízie, ão definitívne speãatilo osud

povstania i Slovenska. Nadarmo 29. augusta oznámil âatlo‰, Ïe na Sloven-
sko prichádza nemecká armáda, aby potlaãila rozmáhajúce sa partizánske
hnutie a vyzval armádu, aby nekládla odpor. Nadarmo Malár opustil veli-
teºstvo armády v Pre‰ove a z Bratislavy cez rozhlas Ïiadal vojakov, aby sa
vrátili do kasární a poãkali „aÏ veci samy dozrejú a potom jednotne, okol-
nostiam primerane, v‰etci za jeden povraz ÈahaÈ“. Malára zatkli a neskôr ho
v Nemecku popravili. âatlo‰ zbehol do Banskej Bystrice, odtiaº ho eskortova-
li do Moskvy, ostal naÏive, po vojne ho niekoºko rokov väznili.

Utorok 29. augusta (rok 1944) bol v Banskej Bystrici relatívne pokojn˘.
Noãn˘ spánok Bystriãanov ru‰ilo iba hulákanie partizánov, ktorí  tej noci
vtiahli do mesta a veselo popíjali s Golianov˘mi dôstojníkmi. Golian netrpez-

livo oãakával správy z Moskvy, zatiaº ão Bene‰ ho burcoval z Lond˘na: „Není
ãas na odkládání ozbrojeného vystoupení slovenské vûtvy ãeskoslovenského
národa proti NûmcÛm!“ Po âatlo‰ovom podveãernom prejave vydalo
Vojenské ústredie heslo „Zaãnite s vysÈahovaním“. Na rozkaze bol podpis
Bene‰om ustanoveného „náãelníka ‰tábu âeskoslovenskej armády na Slo-
vensku“ Jána Goliana, ão vyvolalo rozpaky. Oãakávalo sa, Ïe akciu povedú
âatlo‰ a Malár, ale tí v rozhlase povedali „nie“.

A tak sa Mirko Vesel vybral s bratom Milanom a Milo‰om Markom za
·robárom, ktor˘ vyãkával na Donovaloch – ten aj teraz mal nos byÈ v správ-
nom ãase na správnom mieste – a poÏiadali ho, aby do rozhlasu predniesol
príslu‰nú proklamáciu. Na druh˘ deÀ ráno sa teda  ·robár pohol  do Banskej
Bystrice, v správnom ãase na správne miesto, a tam nahovoril Styka, aby
preãítal do rozhlasu „jeho v˘zvu“, ktorú v‰ak zo‰tylizoval Veselov ‰vagor ªu-
dovít Nábûlek. 

V˘zva odznela 30. augusta 1944 dopoludnia: „Zradcovská bratislavská
vláda by chcela donútiÈ slovenského vojaka, aby bojoval proti na‰im a rus-
k˘m para‰utistom a partizánom, ktorí pri‰li na Slovensko, aby nám pomáha-
li brániÈ na‰u vlasÈ proti germánskym násilníkom, vrahom a banditom. My to
robiÈ nebudeme, naopak, postavíme svoje zbrane proti nim. Vyz˘vame ná-
rod do boja!“ A v Lond˘ne si vyd˘chli, uÏ sa nemuseli báÈ v˘sledkov sloven-
sk˘ch rokovaní v Moskve. Na Slovensko dorazil chaos. Povstanie vyhlásili
predãasne a v mene akéhosi Ústredného národného v˘boru, o ktorom
okrem ·robára nikto ani len netu‰il. Na Ïelanie Bene‰a.

Kde bol Husák?
Niã presvedãivej‰ie nepopiera pripravenosÈ a slovenskosÈ povstania, ako

fakt, Ïe v deÀ, ktor˘ sa oficiálne slávi ako zaãiatok SNP, v utorok 29. augusta
1944, v Banskej Bystrici nijak˘ politick˘ ãiniteº SNR nebol, ani Husák, ani Let-
trich. Tí sa o deÀ na to (v stredu 30. augusta) prebúdzali v Bratislave bez to-
ho, aby vedeli, ão sa deje. Keì sa ·aÀo Mach ponáhºal za Lacom Novomes-
k˘m, ãi je to, o ãom poãul z rádia, uÏ „toto povstanie“, poãul: „Nie, na‰a ak-
cia e‰te len príde!“ Keì sa na Golianovu v˘zvu pridala trnavská posádka
k partizánom, komunistická bunka v Coburgov˘ch závodoch na otázku, ãi sa
uÏ povstanie zaãalo, poãula Husákov odkaz: „Neprepadajte panike, toto ne-
má s na‰ou akciou niã spoloãné!“ 

Keì na druh˘ deÀ (v roku 1526) veãer dorazil na budínsky zámok posol
a mladej kráºovnej Márii odovzdal správu o zdrvujúcej poráÏke armády jej
manÏela – o jeho smrti e‰te nevedel, dala kráºovná naloÏiÈ na lode kotviace
v prístave ãasÈ kráºovsk˘ch pokladov, najmä mince, obrazy, kusy nábytku,
vzácne knihy z Korvínovej zbierky, sama sadla do koãa a vydala sa na cestu -
do Pre‰porka. Na tretí deÀ (v roku 1944) sa z Bratislavy do Bystrice vydal
Husák a spol.

Keì o tri roky po neslávnej bitke pri Moháãi (1529) z obloka budínske-
ho paláca uvidel Ján Zápoºsk˘ tisíce zajat˘ch a vleãen˘ch do tureckého ot-
roctva, údajne zaplakal nad nimi. A mal na to aj iné príãiny. NielenÏe spáchal
zradu na kresÈanstve, preão ho pápeÏ Klement VII. vylúãil z Cirkvi, ale opusti-
li ho aj iní, cisár Karol V., francúzsky kráº. A Verbovsk˘ záhadne zahynul. 

29. augusta (pred rokom 33) priniesli hlavu Jána Krstiteºa na mise pred
zabávajúcich sa hostí. Herodesovci ho dali sÈaÈ, lebo sa im nepáãila Jánova
kritika Herodesovho smilstva. Na Ïelanie Herodiadinej dcéry Salome.

A toto v‰etko, a iné, sa udialo akoby teraz a tu v dvadsiaty deviaty deÀ
augusta – staãilo, Ïe sme vytrhli chronologick˘ ãas a priestor zo vzorca
Ïivota. Marián Tkáã

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany

Môj star˘ otec bol ostro sledo-
van˘, ale vyna‰iel sa. Obliekol sa
akoÏe ide kosiÈ a na lúke sa prezlie-
kol, pre‰iel hranice, aby sa mohol
zúãastÀovaÈ na politick˘ch stretnu-
tiach. Aj tak si ho na‰li.

� Otec sa politicky neanga-
Ïoval?

Nie iba ako hasiã. Malo to svoje
v˘hody. Napríklad na doÏinkách
v Holiãi v roku 1944 niesol balda-
ch˘n, lebo boli spojené so sv.
om‰ou. Samozrejme, stál som vedºa
neho. Vtedy sa ma prezident Tiso
op˘tal, odkiaº som a ako sa volám.
Keì som mu odpovedal, p˘tal sa, ãi
poznám Michala Tomíka. „No po-
znám, veì je to môj star˘ otec.“ Tak
ma posadil k sebe na tribúne a reã-
nil. Pamätám si, ako hovoril o t˘ch,
ão poru‰ili prísahu. To bolo práve
v ãase povstania.  Potom mal prísÈ
poloÏiÈ základn˘ kameÀ nemocnice.
Ale nieão mu do toho pri‰lo, tak po-
slal ·aÀa Macha.  No a onedlho som
sa s ním stretol v Leopoldove. Hovo-
rím mu,  pán minister, no ohradil sa,
ale reku pre mÀa ste minister. Ne-
dávno som vám podával kladivko
v Skalici a tu sa stretneme. A potom
ho zobrali.

� V rozhovore pre Svedectvo
(ã.6/2014) ste uviedli okolnosti
vá‰ho zatknutia. Traja ‰tudenti
ste sa v roku 1950 vybrali na
prázdniny do Slovenského raja
a ·tB tvrdila, Ïe ste chceli ísÈ do
Bielej légie. DeväÈ rokov ste
strávili vo väzení. Tri na Jáchy-
movsku a ‰esÈ v Leopoldove.
Dokonca v Jáchymove sa vám
podaril aj útek. Je takmer zá-
zrak, Ïe vás nepostrieºali.

Bol som postrelen˘ a Ïe nás ne-
zlikvidovali vìaãíme tomu, Ïe o na-
‰om proteste proti pomerom vo
väzení uÏ vedel svet. Práve sa konali
rokovania v Îeneve o väzÀoch a my
sme sa rozhodli útekom upozorniÈ
na zlé podmienky v tábore. 

� Veì vám i‰lo o Ïivot!?
Nám uÏ bolo v‰etko jedno. Naj-

skôr sme sa búrili proti zlej strave
t˘m, Ïe sme ju odmietli jesÈ. 

� âiÏe ste drÏali hladovku?
Ale i‰li sme do roboty! Od hladu

sme upadali do spánku. IbaÏe tam
‰éfovali Rusi. „âo spíte?“ Kriãal na
nás veliteº. „No Ïrádlo je také, Ïe sa
nedá jesÈ.“ OkamÏite naliehal: „Ja
potrebujem  „rudenku“ a vy im daj-
te najesÈ sa, aby vládali robiÈ.“ Veì
nás k⁄mili pupákmi so sódou, akoÏe
dukátov˘mi buchtiãkami. Vy‰etrova-
teº mi povedal, Ïe to bolo nachysta-
né, aby boli vonku zaznamenané
rozbroje, Ïe odmietame robiÈ. Tak
sme sa rozhodli utiecÈ. 

� Bolo vás desaÈ, ale spomí-
nali ste, Ïe útek nebol nejako or-
ganizovan˘. Îe ste o sebe neve-
deli.

Nebol som pritom od zaãiatku,
lebo ºudí sÈahovali hore-dole. AÏ ku
koncu som sa dostal medzi chlap-
cov. Dva t˘Ïdne na nás poºovali ako
na ‰kodnú, pochytali nás a pridali
ìal‰ie dva aÏ dva a pol roka. (Rozsu-
dok uverejÀujeme na str. 16, pozn.
E. Z.)

� Spomínate na deÀ, keì
vás chytili?

Keì zaãali páliÈ ‰tyria so samo-
palmi cítil som, Ïe som dostal zásah.
No a neviem, ten deÀ mám vymaza-
n˘, vraj som bol v bezvedomí, vôbec
neviem ão sa stalo. Ani ako som
skákal, len z vy‰etrovacieho spisu

som sa dozvedel, Ïe preãesávali kaÏ-
d˘ch sto metrov a prebral som sa na
to, ako ma oblizuje vlãiak. Bol som
asi skrvaven˘. Tam bol  svah, ãi som
sa udrel, neviem. Bol som postrele-
n˘, ale nie tak, aby som nebol
schopn˘ pohybu. E‰te som beÏal
a ten pes  ani ne‰tekal, ani netrhal,
len ma oblizoval. A ja som sa na to
prebral.

� Vy ste  vo väzení strávili
dohromady deväÈ rokov.

Áno, z moÏnosti prepustenia na
amnestiu som bol vyÀat˘, lebo som
bol „nepolep‰iteºn˘“. 

� Koºko  tak˘ch amnestií ste
zaÏili? 

Joj, Zápotockého, ale to sme ne-
dúfali. Po na‰om úteku bolo správa-
nie sa k väzÀom lep‰ie. Svoje urobil
aj film Jáchymovské peklo, ktor˘ na-
toãil Ïandár  s lesníkom a poslali ho
do Îenevy. Oboch zatvorili.

� T˘ch autorov?
Áno, lesníka i Ïandára. Îandár,

ão pomáhal natáãaÈ, bol z tábora.
Dostali doÏivotie. 

� Vy ste sa v Jáchymove
stretli aj so svojím rodákom An-
tonom Srholcom. Nebodaj ste
spolu aj pracovali?

Srholec bol v ‰achte pod nami,
to bol in˘ tábor. Niekto mi povedal,
kde a kedy bude a ja som mal od
neho zobraÈ oplátky. O polnoci som
i‰iel s ma‰inou ‰esÈ-sedem kilomet-
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rov ‰tyristo metrov pod zemou.
V tom ãase sa dozorcovia striedali,
takÏe ma nechytili. 

� TakÏe ste sa obetovali. Od-
kiaº mal Srholec oplátky?

Od civila, ako bohoslovec. On
nebol zl˘, bol aj kazateº, len potom
sa zopsul. Viete preão? Podºa mÀa,
on poãítal, Ïe bude nejak˘m kardi-
nálom, hodnostárom. IbaÏe  on za-
ãal hodne politikárãiÈ. Preão sú
v Blumentáli  proti nemu? Poru‰il
sºub, e‰te aj kostolník povedal, Ïe
by ho mali vylúãiÈ z Cirkvi. 

� Kedy to bolo?
Hneì po revolúcii. Srholec bol

tak˘ kazateº, Ïe dokázal strhnúÈ celú
Bratislavu. Venoval sa aj prestavbe
kostolov na Záhorí, ale to, ão ‰íril
medzi ºuìmi, boli bludy. Vyz˘val aby
sa spovedali spoloãne ako luteráni.
Dozvedel som sa, Ïe nie je moÏné
s ním h˘baÈ, lebo ako salezián patril
do kompetencie ich rádu. Tak som
i‰iel do ·tiavnice, kde mali sídlo, ale
ich predstaven˘ mi povedal, Ïe by to
narobilo veºa ‰kody. Boli v‰ak ochot-
ní urobiÈ dva kroky dozadu, ak on
urobí jeden dopredu. Îiadali ho, aby
sa vzdal bludov. Ja som mu to tlmo-
ãil, aby sa ospravedlnil, ale iba odvr-
kol, Ïe sa nemá komu za ão ospra-
vedlÀovaÈ. 

� Spomínali ste, Ïe ste boli
nepolep‰iteºn˘ a preto sa na vás
amnestie nevzÈahovali. Napo-
kon predsa ste sa dostali z väze-
nia na amnestiu. Alebo sa m˘-
lim?

Ale áno, mal som pol roka do
skonãenia trestu, keì som si po-
vedal, Ïe to skúsim. Povedal som
o tom chlapcom z Bielej légie a tí sa
mi vysmiali: „âo blázni‰, v máji
prepú‰Èali na amnestiu a ty chce‰,
aby Èa po troch mesiacoch pustili?“
No ja som to podal a naraz mi ná-
ãelník v dielni hovorí, Ïe mám ná-
v‰tevu. A to do‰li z krajského súdu
prerokovaÈ moje prepustenie. Prvá
otázka bola, ãi chcem ísÈ domov,
ìalej preão som nepodpisoval socia-
listické záväzky a ãi verím v Boha.
A naraz, aby som i‰iel von, Ïe ma
prepú‰Èajú. 

� V ktorom roku to bolo?
V septembri 1960. Dali mi 400

korún a na dva t˘Ïdne poÏiãali oble-
ãenie a topánky. 

� PosuÀme sa ìalej, nebude-
me uÏ rozoberaÈ zaloÏenie orga-
nizácie politick˘ch väzÀov v ro-
ku 1968, ktorá bola neskôr
zru‰ená. Ale v roku 1989 svitla
nádej na jej obnovenie. I‰lo
o Slovenskú organizáciu na
ochranu ºudsk˘ch práv (SO-
NOLP). No nestalo sa. Preão?

Lebo funkcionári sa rozhodli ob-
rátiÈ sa na VPN, ktorá ich celkom
odignorovala. Je to zdokumentova-
né v správe Júliusa Porubského
k 20. v˘roãiu zaloÏenia KPVS. Doho-
da s VPN bola, Ïe správu o na‰ej
ãinnosti prednesie na tribúne Ján
Budaj, napokon nám nedovolili vy-
stúpiÈ ani s na‰ím vyhlásením, ãím
bol poveren˘ Jozef Tomá‰ek. 

� Je zaujímavé, Ïe jestvujú
v‰etky zápisy z rokovaní prí-
pravného v˘boru i neskôr zo
snemov organizácie, ale zo stret-
nutia v decembri 1989 nejestvu-
je nijak˘ záznam. Pritom vy ste
boli zapisovateºom od zaãiatku.
Viete nieão o decembrovej
schôdzke?

Zrejme som e‰te zapisovateºom
nebol. Z Porubského správy tieÏ  vy-
pl˘va, Ïe také stretnutie sa uskutoã-
nilo. Uvádza: “âasÈ politick˘ch väz-
Àov ako J. SvoreÀ, E. Korda, P. Pu-
kanãík a J. Tomá‰ek rozhodnutím
z 12. 12. 1989 dala podnet na
skontaktovanie sa s politick˘mi väz-
Àami z âiech, ktorí uÏ mali priprave-
né stanovy KPVâS pre celú âSR.
Tieto stanovy mali schválené
18.12.1989. Táto organizácia vznik-
la bez úãasti politick˘ch väzÀov Slo-
venska. V t˘chto stanovách bolo
Slovensko organizaãne zapojené
ako poboãka Bratislava.“  

� V januári uÏ vznikol prí-
pravn˘ v˘bor, ktorého ãlenom
ste sa stali aj vy a zúãastnili ste
sa na sneme v Prahe  30. januára
1990. Ako si naÀ spomínate?

Utkvelo mi v pamäti, Ïe sme si
nemali ani na ão sadnúÈ. Ale sme sa
s âechmi dohodli, Ïe si zaloÏíme
vlastnú organizáciu. Îe nebudeme
Ïiadna ãeskoslovenská, ale sloven-
ská organizácia. 

� ZaloÏili ste teda samostat-
nú slovenskú organizáciu, ale
predsa len v nej boli ºudia s ãe-
choslovakistick˘m zm˘‰ºaním. 

Ale nevystupovali.
� No napokon si zaloÏili

platformu.
Ale aÏ kedy? Odi‰li po sneme

v roku 1999. A e‰te predt˘m sme
mali v Zrkadlovej sále Primaciálneho
paláca rokovanie, na ktorom boli aj
Srholec, Paulíny, Krãméry, Jukl
a Tonko Srholec mi hovorí: „Dúfam,
Ïe bude‰ voliÈ Schustera!“ No a ja:
„âo Tonko hovorí‰? Vá‰ predseda
âarnogursk˘ aj s Miklo‰kom hovo-
ria, ako môÏu voliÈ takého, ktor˘ dá-
va zatváraÈ úãastníkov svieãkovej
manifestácie! No to teda nie! VoliÈ
tak˘ch boº‰evikov?“ A vtedy sme sa
s Tonom rozi‰li.

� Schuster bol predsa kandi-
dátom koalície pozostávajúcej aj
z KDH, hoci volen˘ priamo. Som
v‰ak presvedãená, Ïe polarizujú-
cim bol vzÈah k ‰tátnosti. 

Áno, v‰etci majú niekoho v âe-
chách, ale o to by ne‰lo, len nech
preto nerozdeºujú celok. Keì po-
chovávali Paºa Godoviãa tak tam
reãnil Paulíny, Ïe bol zakladateºom
klérofa‰istickej organizácie, doslova
to na cintoríne povedal, a Ïe preto
odtiaº odi‰li. Ako oni môÏu toto ho-
voriÈ?

� T˘ch paradoxov v na‰ej
spoloãnosti by sa na‰lo viac neÏ
dosÈ. ªudí ve‰ali za slovenskú
‰tátnosÈ, ktorú sa aj tak podarilo
v roku 1993 obnoviÈ. Alebo
vznik   organizácie SONOLP mu-
sel schváliÈ ÚV KSS, kde bol
v tom ãase hviezdou Miroslav
Kus˘. A o dvadsaÈ rokov neskôr
mie‰al karty vo VPN. 

Kusého dcéru uãila moja man-
Ïelka. Mala recitovaÈ báseÀ na pr-
vom sneme KPVS. Nepri‰la a man-
Ïelke povedala, Ïe nemohla, lebo
vraj boli u nich policajti. Na náv‰teve
s Havlom. A naraz mi pán Kus˘ po-
vedal, Ïe on k nám nepatrí. Moji sy-
novia filmovali snem, takÏe existuje
autentick˘ dokument a filmové pás-
ky som odovzdal do archívu pánovi
Liteckému ·vedovi. 

Eva Zelenayová
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DÀa 13. augusta 2020 oslávil pri dobrom zdraví v kruhu
svojich najbliÏ‰ích svoje 95. narodeniny prof. Milan S. ëu-
rica, saleziánsky kÀaz s jedineãnou filozofickou, teologic-
kou, politologickou a historickou erudíciou. Tento „muÏ,
ktor˘ vrátil Slovákom ich národné dejiny“, preÏil podstatnú
ãasÈ svojho nesmierne tvorivého Ïivota v dobrovoºnom
vyhnanstve a po cel˘ Ïivot bádal v európskych archívoch,
priãom sa venoval najmä nepreskúman˘m a prohibitn˘m
témam slovensk˘ch dejín. Vyuãoval a svoje práce publikoval
vo viacer˘ch cudzích jazykoch.  

Jeho ãlenstvo v medzinárodn˘ch akademick˘ch, stavov-
sk˘ch a profesijn˘ch organizáciách svedãí o ‰írke jeho
záujmov. Bolo len prirodzené, Ïe svojou publikaãnou ãin-
nosÈou získal aj medzinárodn˘ re‰pekt i patriãné uznanie.
V roku 1995 mu prezident Talianskej republiky Oscar Luigi
Scálfaro udelil jedno z najvy‰‰ích ‰tátnych vyznamenaní Ta-
lianska: veºkodôstojnícky Rad za zásluhy o Taliansku republi-
ku (Ordine al Merito della Repubblica Italiana). Na Slovensko
sa vrátil po viac ako polstoroãnom exile, no aj na neho sa
vzÈahujú slová evanjelia: Nemo propheta acceptus est in
patria sua – Nikto nie je doma prorokom (Lk 4, 24).

Milan S. ëurica je jedn˘m z najplodnej‰ích slovensk˘ch
historikov a prínos jeho diela pre slovenskú historiografiu je
neoddiskutovateºn˘ – staãí si pomyslieÈ na jeho jedineãné De-
jiny Slovenska a Slovákov v ãasovej následnosti faktov dvoch
tisícroãí (päÈ vydaní); na kºúãovú biografiu Jozef Tiso 1887 –
1947: Ïivotopisn˘ profil (‰tyri vydania) alebo na pozoruhodnú
edíciu LRB Linea recta brevissima [Priamo najbliÏ‰ie k pravde],
ktorá vychádza vo vydavateºskom druÏstve Lúã. 

PísaÈ o bielych miestach slovenskej minulosti, napríklad
o prvej Slovenskej republike vo v‰eobecnosti a osobitne
o prvom slovenskom prezidentovi Jozefovi Tisovi, je vec na-
najv˘‰ riskantná, pretoÏe ak pred rokom 1989 kánony inter-
pretácie slovenskej histórie mocensky diktovala primitívna
avantgarda robotníckej triedy, dnes tieto kánony urãujú jej
nedovzdelaní pohrobkovia, ktorí zastávajú pozície, majú
moc i peniaze a sú schopní zlikvidovaÈ ak˘mkoºvek spôso-
bom kaÏd˘ hlas, ktor˘ „canit extra chorum“, kaÏd˘ hlas,
ktor˘ nie je politically correct. Prepisovateºov slovenskej his-
tórie bolo i je neúrekom – v Pe‰ti, v Prahe, v Moskve a dnes,
Ïiaº, i v Bratislave. âi sa to dne‰n˘m prepisovateºom na‰ej
minulosti páãi alebo nie, slovenské dejiny tvorili aj národnia-
ri, aj centralisti, aj ºudovci, aj komunisti, aj „vápenkári“, aj
„meãiarovci“, aj „dzurindovci“, aj „ficovci“ a dnes uÏ aj
„kotlebovci“ a „matoviãovci“ – história ukáÏe a zhodnotí,
v ãom konali správne a v ãom nie.

Mnoh˘m puncovan˘m prepisovateºom slovenskej histó-
rie prekáÏa, Ïe Milan S. ëurica bol a je zástancom politickej
individuality Slovákov a ‰tátnej samostatnosti Slovenska. Bi-
ºagujú ho apelatívami „ºudáctva“, „klérofa‰izmu“, „revizio-
nizmu“, priãom nemajú ani potuchy o tom, ão tieto termíny
znamenajú. Dne‰ní investigatívni Ïurnalisti, ale aj nejeden
z tzv. profesionálnych historikov i pedagógov – o tzv. poli-
tick˘ch aj náboÏensk˘ch elitách rad‰ej pomlãím – dokonca

nevedia rozlí‰iÈ ani len to, ão je fa‰izmus a ão nacizmus, kto-
ré majú spoloãné korene s komunizmom, nehovoriac uÏ
o tom, Ïe nevedia rozlí‰iÈ ani pojmy „‰tát“ a „reÏim“ – ‰táty
a národy ostávajú, reÏimy a ich pohlavári sa menia a od-
chádzajú... Pok˘m sa Slováci a Slovensko nevyrovnajú so
svojou minulosÈou, do t˘ch ãias hovoriÈ o samostatnosti je
len relatívne a iluzórna je akákoºvek na‰a európska ãi euro-
atlantická integrácia, pretoÏe partnerom môÏe byÈ len seba-
vedom˘ národ a ‰tát vedom˘ si hodnôt, z ktor˘ch vzi‰iel
a ktor˘m má slúÏiÈ.

Jozef Cíger-Hronsk˘, niekdaj‰í doÏivotn˘ správca Matice
slovenskej, vo svojom povstaleckom románe Svet na Traso-
visku napísal: „Dejiny sa dajú prekrúcaÈ, ale samy nesfal‰ujú
sa nikdy.“ CeloÏivotné dielo profesora Milana S. ëuricu to
potvrdzuje a slovensk˘ národ je mu vìaãn˘ za jeho Ïivot
obetovan˘ „za Boha, za národ, za samostatn˘ slovensk˘
‰tát“.  

A práve v deÀ jeho 95. narodenín sa symbolicky zavr‰u-
je aj jeho historiografické dielo: slovenská verejnosÈ dostáva
do rúk z vydavateºstva Post Scriptum impozantn˘ päÈzväz-
kov˘ v˘ber z celoÏivotného diela slovenského historika Scrip-
si vobis [Napísal som vám], ktor˘ ponúka in˘ pohºad na deji-
ny Slovenska a Slovákov. (I/681 s., II/524 s., III/789 s., IV/229
s., V/656 s.)

Pán profesor, my Va‰i priatelia, spolupracovníci, Ïiaci, 
ctitelia a obdivovatelia len spomíname, národ, národ sloven-
sk˘, Vám v‰ak ìakuje. Jozef M. Rydlo
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Vzácne životné jubileum prof. Milana S. Ďuricu



Pod názvom Listy mocn˘m na obranu slab˘ch vydalo
v t˘chto dÀoch OZ PV ZPKO zaujímavú publikáciu do-
kumentujúcu situáciu na Slovensku v rokoch politickej ne-
slobody  prostredníctvom listov, ktoré písal rozliãn˘m in‰ti-
túciám, médiám a osobám  Július Homola. Podtitul knihy
znie: O pravdu a slobodu v rokoch 1968–2015.

Publikáciu zostavil a na vydanie pripravil historik Martin
Lacko s finanãnou podporou dp. Ignáca Juru‰a, Júliusa Ho-
molu a Jozefa Palkoviãa. Kniha má 285 strán formátu A4
a je v pevnej väzbe. Je to historick˘ dokument nielen o Ïivo-
te a aktivitách Júliusa Homolu, ale aj o neºahk˘ch podmien-
kach Ïivota kresÈanov na Slovensku v rokoch komunistickej
totality, ktor˘m boli vtedy upierané ich základné náboÏen-
ské práva a slobody, ão zasahovalo aj do ich osobného a ro-
dinného Ïivota.

V úvode autor obsiahlo informuje o svojej ãinnosti po-
ãas komunistického reÏimu, jej dôvodoch a zmysle, aj o spo-
lubojovníkoch. V ãasti Dokumenty I. diel je v pôvodnej stro-
jopisnej podobe zobrazen˘ch 63 listov napísan˘ch v období
rokov 1968–1989, ako aj niektoré v˘striÏky z dobovej tlaãe.
V ãasti Dokumenty II. diel (Zo spisov ·tátnej bezpeãnosti

1985–1987) sú dokumenty z archívu Ústavu pamäti národa
(ÚPN), kde je mapovaná jeho ãinnosÈ; obsahuje desaÈ kópií
dokumentov. âasÈ Dokumenty III. diel obsahuje ‰trnásÈ listov
– v˘ber z kore‰pondencie z rokov 1990–2015. Knihu dopæÀa
struãn˘ Ïivotopisn˘ medailón Júliusa Homolu a doslov zosta-
vovateºa Martina Lacka s názvom Nebezpeãne aktuálna
minulosÈ.

Július Homola, niekedy aj s ìal‰ími kresÈanmi, sa usiloval
daÈ vo svojich listoch najavo, Ïe kresÈania majú právo slo-
bodne ÏiÈ svoju vieru aj verejne prejavovaÈ svoju kresÈanskú
a národnú identitu. Napísal stovky listov rozliãn˘m predsta-
viteºom vtedaj‰ieho reÏimu, do masmédií, ale aj predstavite-
ºom vtedaj‰ej Cirkvi, ktorí sa dali pre rozliãné dôvody do
sluÏby  reÏimu.  Listy písal, aby bránil základné slobody
a práva prenasledovan˘ch kresÈanov, za ão si vyslúÏil sledo-
vanie ·tátnou bezpeãnosÈou i domové prehliadky.

Po roku 1989 sa Július Homola svojou angaÏovanosÈou
znova naplno zapojil do obnovy spoloãenského Ïivota vo
svojom okolí, no zaÏil mnohé sklamania, ão vypl˘va z viace-
r˘ch jeho listov uverejnen˘ch v knihe. Usiloval sa o návrat ku
kresÈansk˘m a národn˘m hodnotám v spoloãenskom Ïivote
a o podobu Slovenska a Európy budovanú na kresÈansk˘ch
zásadách. Pre svoju hlbokú vieru a angaÏovanosÈ nena‰iel
ãasto pochopenie ani po zmene spoloãensk˘ch pomerov
v âeskoslovensku, ba ani po vzniku samostatného Sloven-
ska v roku 1993. Bol ãinn˘ v KresÈanskodemokratickom
hnutí, v zdruÏení politick˘ch väzÀov a v Slovenskom misij-
nom hnutí. V roku 2016 ocenili Júliusa Homolu  ìakovn˘m
listom predsedu Správnej rady ÚPN a pamätnou medailou
ÚPN. Na 15. roãníku literárnej súÈaÏe Jurinova jeseÀ v roku
2019 bol ocenen˘ mimoriadnou cenou, z jeho tvorby vtedy
recitoval Jozef ·imonoviã a Hilda Michalíková.

Július Homola, básnik, aktívny a zodpovedn˘ kresÈan,
hutník, robotník, intelektuál, naroden˘ v roku 1930 v Le-
hôtke pod Brehmi ako najstar‰í zo ‰iestich súrodencov v ma-
loroºníckej rodine, sa poãas celého svojho Ïivota angaÏoval
za hodnoty, ktoré dávajú ºudskému bytiu zmysel a k tomu
smerovala jeho tvorba i cel˘ Ïivot. UÏ ako ‰tudent gymnázia
bol v roku 1947 zaisten˘ a jedenásÈ mesiacov väznen˘ za ‰í-
renie ‰tudentského ãasopisu Nástup. Nebolo mu umoÏnené
‰tudovaÈ, krátko pracoval aj v redakcii denníka Smena, bol
povolan˘ do PTP, pracoval ako hutník v hlinikárni v Îiari nad
Hronom.  AÏ neskôr sa mu podarilo do‰tudovaÈ. OÏenil sa
s Margitou Oãená‰ovou, ich manÏelstvo bolo bezdetné.
SmrÈ manÏelky v roku 1986 pokladal za dôsledok totalitnej
normalizácie. Je autorom básnick˘ch zbierok Slovensko v zá-
pasoch (2002), Kytica ver‰ov (2017) a Slnko a mraãná nad
Slovenskom (2018). VÏdy sa obetoval pre Boha i národ,
angaÏoval sa v prospech pravdy a slobody, no pritom
zostával skromne v úzadí.

ªudovít Ko‰ík
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Július Homola: 

Listy mocným na obranu slabých
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1. septembra 1939 vypukla druhá svetová
vojna – 81. v˘roãie.

1. septembra 1867 bolo v Martine otvore-
né Slovenské evanjelické gymnázium.

1. septembera 1950 ministerstvo národnej
obrany zriadilo prvé Pomocné technické prápory
(PTP). Boli to vlastne tábory núten˘ch prác pre
„politicky nespoºahlivé a asociálne osoby“, za aké
komunistick˘ reÏim povaÏoval najmä kÀazov, re-
hoºníkov, bohat‰ích sedliakov, b˘val˘ch pod-
nikateºov a slobodnej‰ie zm˘‰ºajúcu inteligenciu.
Do ich zru‰enia v r. 1954 pre‰lo  nimi  zo  Sloven-
ska 5 500 osôb. Niektor˘ch tam protiprávne dr-
Ïali aj celé ‰tyri roky.

1. septembra 1992 schválila SNR Ústavu
Slovenskej republiky. Pred hlasovaním zasadaciu
miestnosÈ demon‰tratívne opustili poslanci za
MKDH a SpoluÏitie, poslanci za KDH hlasovali
proti. Za ústavu hlasovalo 114 prítomn˘ch
poslancov, 16 bolo proti a 4 poslanci sa zdrÏali
hlasovania.

4. septembra 1944 minister národnej
obrany SR generál F. âatlo‰ u‰iel do Banskej By-
strice a dal sa k dispozícii vedeniu ãeskosloven-
ského vojska. To ho odovzdalo veliteºovi ruskej
partizánskej brigády A. S. Jegorovovi, ktor˘ ho
14. septembra spolu s generálom J. Turancom
deportoval do ZSSR. T˘m sa otvoril prúd deportá-
cií Slovákov do ZSSR, ktor˘ potom postihol nie-
koºko tisíc obãanov SR. 

6. – 7. septembra 1944 povstalci v Liptov-
skom Svätom Jáne v noci vyvliekli 46-roãného ka-
tolíckeho farára Rudolfa Schedu z jeho fary a vo
svätojánskej doline ho hrozne muãili. (SÈahovali
mu koÏu zo Ïivého tela, dokaliãili mu údy a tr˘z-
nili ho, k˘m v stra‰n˘ch bolestiach neskonal.) Po-
dobn˘m spôsobom boli poãas povstania parti-
zánmi a povstalcami zavraÏdení katolícki kÀazi:
Anton ·alát, farár v Hájnikoch, Ján Nemec, farár
v Lieskovci pri Humennom, klerik Imrich Teplan,
‰tudent 5. roãníka bohoslovia.

7. septembra 1619 zomreli traja ko‰ickí
muãeníci sv. Marek, ·tefan a Melichar.

8. septembra 1967 otvorili prvé Bienále
ilustrácií Bratislava.

12. septembra 1948 sa „SNR v Lond˘ne“
premenovala na „SNR v zahraniãí“. Jej predse-
dom bol Karol Sidor, gen. tajomníkom Peter
Prídavok. 

14. septembra 1947 povereníctvo vnútra
(Mikulá‰ Ferjenãík) oznámilo, Ïe v Îiline bolo od-
halené veºké sprisahanie proti republike. Zaistili
707 osôb, v‰etko b˘val˘ch ãlenov HSªS. I‰lo o tri
rozliãné skupiny: Ïilinskú (Tisove pohotovostné
oddiely), do ktorej sa integrovali aj skupina novo-
zámocká a bansko‰tiavnická ( majora ·migovské-
ho); druhú skupinu tvorili odboãky Slovenského
akãného v˘boru zaloÏeného v zahraniãí Dr. F.
ëurãansk˘m; tretia skupina pozostávala z osôb,
ktoré zastávali dôleÏité funkcie v ‰tátnom a hos-
podárskom aparáte Slovenska. Obvinili ich, Ïe
chceli obnoviÈ Slovensk˘ ‰tát a pripravovali aten-
tát na prezidenta Bene‰a. O niekoºko dní neskôr
povereník vnútra M. Ferjenãík v‰ak vyhlásil, Ïe ne-
bol zhaban˘ nijak˘ materiál, ktor˘ by potvrdil prí-
pravu atentátu na prezidenta.

15. septembra 1950 po tretíkrát uväznili
spi‰ského biskupa Jána Vojta‰‰áka.

15. septembra 1952 bol v Clevelande zalo-
Ïen˘ Slovensk˘ ústav. Jeho zakladateºom bol Teo-
dor Koji‰ OSB.

15. septembra 1997 otvorili PápeÏské slo-
venské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

16. septembra 1862 otvorili v Revúcej prvé
slovenské evanjelické gymnázium. 

16. septembra 1950 Najvy‰‰í súd v Prahe
reformoval rozsudok ·tátneho súdu v Bratislave
proti skupine Púãik a spoloãníci zo dÀa 21. mája
1949 drastick˘m zv˘‰ením trestov. Albert Púãik,
Anton Tunega a Eduard Tesár dostali trest smrti.
ªudovít Gálik doÏivotie.

20. septembra 1922 ãeské krajanské spol-
ky v USA Ïiadali o zaãlenenie autonómie Sloven-
ska do Ústavy prvej âSR.

21. septembra 1944 do‰lo v obci Sklené
k masakru 187 karpatsk˘ch Nemcov.

21. – 25. septembra 1945 sa pred Ná-
rodn˘m súdom v Bratislave konal proces proti
veliteºovi nitrianskej posádky pplk. Jánovi ·mi-
govskému, pretoÏe nepre‰iel so svojou posád-

kou na stranu povstalcov, ale zostal vern˘ svo-
jej prísahe Slovenskej republike. Odsúdili ho na
smrÈ zastrelením a 9. októbra rozsudok vyko-
nali.

22. septembra 1818 bola zaloÏená Pre‰ov-
ská gk. eparchia.

24. septembra 1762 sa vo Frankfurte nad
Mohanom narodil Chatam Sofer, vlastn˘m me-
nom Mo‰e Schreiber, najväã‰í Ïidovsk˘ náboÏen-
sk˘ uãenec 19. storoãia. V roku 1806 sa stal rabí-
nom Bratislavskej Ïidovskej obce. ZaloÏil vysoké
rabínske uãili‰te je‰iva, ktoré sa ãoskoro stalo zná-
me po celej Európe. Zomrel v roku 1839 a je po-
chovan˘ v Bratislave.

27. septembra 1864 sa v âernovej, ãasti
RuÏomberka, narodil Andrej Hlinka – 156. v˘ro-
ãie

30. septembra 1938 sa âeskoslovenská
vláda podrobila diktátu Mníchovskej dohody.
âSR stratila pribliÏne jednu tretinu svojho územia
i obyvateºstva. T˘m sa zaãal rozklad ãesko-sloven-
ského ‰tátu.

Koncom septembra 1946 Dr. Juraj ·ujan,
ktor˘ bol obÏalobcom v procese proti Jozefovi
Tisovi, vo svojich spomienkach zaznamenal, Ïe
na stretnutí v‰etk˘ch predsedov senátov Národ-
ného súdu a prokurátorov Úradu obÏaloby
predseda Národného súdu Dr. Igor Daxner po-
vedal: „Aby ste to v‰etci vedeli: Bol som spolu
s niekoºk˘mi predstaviteºmi odbojov˘ch zloÏiek
na náv‰teve u p. prezidenta Dr. Bene‰a v To-
poºãiankach. Keì sme uÏ boli na odchode,
poÏiadal som ho, aby som mohol u neho e‰te
pobudnúÈ ako predseda Národného súdu.
Dôverne som sa ho op˘tal, ako sa díva na Tisov
prípad. Otvorene mi povedal: Tiso musí visieÈ.
Hovorím vám to preto, lebo aj medzi nami sú
takí, ktorí si prajú in˘ koniec“ (Rukopis Spo-
mienky obÏalobcu, s. 60 – 61).

V septembri 1948 boli pri preverovaní ‰tu-
dentov tisícky mlad˘ch ºudí protiprávne vylúãené
z vysoko‰kolsk˘ch ‰túdií pre svoj triedny pôvod,
politické alebo náboÏenské presvedãenie. Zazná-
vanie pozitívnych i ºudsk˘ch práv sa stávalo nor-
mou nového reÏimu.

STALO SA

Americk˘ Slovák Andrej ·mith opísal svoje záÏitky
z budovania prvého ‰tátu robotníkov v knihe Bol som ro-
botníkom v Sovietskom zväze. Dnes priná‰ame ãasÈ, v kto-
rej opisuje náv‰tevu delegácie Centrálneho úradu syndiká-
tov (VCPS) v jeho byte, ako odozvu na jeho list ústrednému
v˘boru komunistickej strany.

„V tie dni som veru veºa prem˘‰ºal a priznám sa, Ïe som
bol zo dÀa na deÀ zatrpknutej‰í. Zdravotn˘ stav Ïeny sa stále
zhor‰oval. Jurov v jej veci niã neurobil. UÏ dávno som sa vzdal
nádeje na uskutoãnenie svojho ideálu, nádeje na vybudovanie
socializmu v Sovietskom zväze. (...) V januári 1934 som sa roz-
hodol napísaÈ priamo ústrednému v˘boru komunistickej strany,
ktor˘ predstavoval skutoãnú vládu v Sovietskom zväze. V tomto
liste som bol veºmi ostr˘ a nevyberal som slová kritiky. (...) Na
list som v‰ak nedostal odpoveì. Zato dÀa 25. februára ma nav-
‰tívila v byte vyslaná delegácia VCPS. (...) P˘tali sa ma, ãi sku-

toãne verím tomu, ão som písal v liste, Ïe totiÏ kapitalisti lep‰ie
zaobchádzajú s robotníkmi ako sovietska vláda s robotníkmi.
Povedal som, Ïe verím a bitka sa zaãala. (...) „âi je na svete kra-
jina, v ktorej celé mesiace nechajú robotníkovu Ïenu bez liekov,
keì ich tak veºmi potrebuje, ako moja Ïena?“ sp˘tal som sa.
„Nebol pri nej lekár?“ „Áno, mnohí lekári boli pri nej, ale ão jej
to pomohlo? Pred niekoºk˘mi dÀami bol tu lekár z okresnej kli-
niky. Predpísal jej liek, ale upozornil ma, Ïe ho dostanem iba
v Torgsine, v Kremli alebo v drogérii politickej polície. Práve tak
isto ma mohol poslaÈ na Severn˘ pól.“ (...) Povedzte mi, okla-
mal som sa alebo nie? Akú moc tu v skutoãnosti majú robotní-
ci?“  „ZáleÏí od toho, ako sa na to díva‰, súdruh. Bolo by, prav-
da, smie‰ne ponechaÈ vládu nad touto krajinou obyãajn˘m
robotníkom. Tí sú príli‰ zaostalí. Mali by sme pekne spravovan˘
‰tát, keby sme správne veci ponechali neznal˘m a neuãen˘m
ºuìom...“ (Str. 164-165)

Bol som robotníkom v Sovietskom zväze
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✞ Vo veku 88 rokov zomrela Helena
LAUKOVÁ zo Svätého Antona, dlhoroã-
ná ãlenka poboãky PV ZPKO v Îiari nad
Hronom. Posledná rozlúãka sa konala 9.
júla 2020 na cintoríne vo Svätom Antone. 

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 88 rokov, 12.
júna 2020, zomrel ·tefan MAëAR
z Borského Svätého Jura. Posledná
rozlúãka sa konala 17. júna 2020 na
miestnom cintoríne. 

✞ Vo veku 88 rokov, 1. marca 2020,
zomrela dlhoroãná ãlenka Regionálnej
poboãky Bratislava-okolie Elena STRA-
·IFTÁKOVÁ zo ·enkvíc. Rozlúãka so zo-
snulou sa za úãasti ãlenov v˘boru konala
na miestnom cintoríne v ·enkviciach.

✞ Vo veku 89 rokov, 10. marca
2020, zomrela ãlenka Regionálnej poboã-
ky Bratislava - okolie Mária MAGNOVÁ
z Bratislavy. Rozlúãka so zosnulou sa ko-
nala 13. marca 2020 v krematóriu v Brati-
slave. Pozostal˘m vyslovujeme 

úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 100 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 

20 EUR
SoÀa ·ubová, Nitra 20 EUR
Jozef Korec, Nitra 30 EUR
Jozef Mrkva, Bratislava 8 EUR
Agne‰a Lako‰tíková, Tvrdo‰ín 4 EUR
Anna Letrichová, Doln˘ Kubín 10 EUR
Mária Mi‰eje, USA 4 EUR
Jozef BrodÀansk˘, Doln˘ Kubín 12 EUR
Helena Záhorová, Doln˘ Kubín 15 EUR
Eduard Kováã, Bratislava 13 EUR
Magda Suchy, Toronto, Canada 100 EUR
Martin Vrabãek 20 EUR
Monika ·kolnová, âereÀany 50 EUR
Anton Guth 40 EUR
Rudolf Voletz, Stupava 10 EUR
Gabriela Trulíková, ·tiavnik 50 EUR
MUDr. Anna Vojtikeviãová, Îilina

30 EUR
Ing. Viliam Zopp, Bratislava 10 EUR
BoÏena Kováãiková, Trenãín 20 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

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

pisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stra-
tili nástroj prezentácie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Verí-
me v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj na-
ìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o po-
moc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj
príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000
0040 0012 8109 alebo sa kontaktujte na
tel. ãísle 02-526 381 56.

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

Rozlúãka s F. Fritzom
âlenovia PV ZPKO v Levoãi sa 28. júla 2020  dôstojne rozlúãili so svojím dlhoroã-

n˘m ãlenom, predsedom a ãestn˘m predsedom Fridrichom Fritzom, ktor˘ odi‰iel
do veãnosti 7. apríla 2020. Zádu‰nú sv. om‰u celebroval HEDr. ªuboslav Hromják,
PhD. Po svätej om‰i bola urna uloÏená do hrobu na cintoríne v Spi‰skej Novej Vsi.
Ná‰ zosnul˘ Fricko bol vzácny ãlovek. Jeho bohat˘ a ãinorod˘ Ïivot zostane pre nás
navÏdy vzorom. âesÈ jeho svetlej pamiatke! Mária Dvorãáková

� Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Ob-
chodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. 

� Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej
Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.
Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej ko-
rektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane
Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok až štvrtok
sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo
štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do 13.00
a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie na 0903
946 718.

V septembri si pripomína-
me v˘znamné Ïivotné jubileá
t˘chto na‰ich ãlenov. Spomína-
me aj na t˘ch, ktorí sa tejto
slávnosti nedoÏili.

45 rokov
Mária Helexová, Banská Bystrica

15.9.1975

55 rokov
Ing. Marián âauãík, Bratislava

22.9.1965
SoÀa SvoreÀová, Bratislava 12.9.1965

60 rokov
Mária Bednáriková, Trenãín 4.9.1960

65 rokov
Marta Vaculová, Kr‰kany-Nitra

30.9.1955

70 rokov
Helena Hlavaãková, Nitra 23.9.1950
·tefan Ve‰túr, Luãenec 22.9.1950

75 rokov
Julianna âíriová, Luãenec 24.9.1945

81 rokov
Mária Lukáãová, Bardejov 26.9.1939
Milan Urban, Ko‰ice 7.9.1939
Veronika Polková, Klokoãov 13.9.1939

83 rokov
Vlasta Hagarová, Bojnice 30.9.1937

84 rokov
Mária Oreská, Malacky 5.9.1936
ªudmila Bátorová, Veºké Chlievany

18.9.1936
Radomir Îingor, Martin 20.9.1936

85 rokov
Jozefa Nemãoviãová, Vinosady

18.9.1935
Barbora Príhodová, Trebi‰ov 20.9.1935

86 rokov
·tefan  BaÀás, Martin 17.9.1934
Jela Zajacová, Martin 8.9.1934
Melánia Mesáro‰ová, Abrahám 2.9.1934

87 rokov
Irena Lichtmanneggerová, Luãenec

5.9.1933
Helena Stoklasová, SmiÏany 19.9.1933

88 rokov
Paulína Melková, Heºpa 30.9.1932

89 rokov
Ervín BlaÏíãek, Malacky 28.9.1931
ªubomír Hatala, Prievidza 23.9.1931
Marta Dammová, Bratislava 5.9.1931

96 rokov
Mária Dobi‰ová, âierny Balog 8.9.1923

Jubilantom 
srdeãne blahoÏeláme
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