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Jáchymov – účet za antikomunizmus

Oãi ªubomíra Hatalu (1931)
z Prievidze nezaprú jeho slo-
bodomyseºnú povahu. Majú
huncútsky v˘raz, hoci uÏ dáv-
no nemá trinásÈ. Detstvo si
preÏil ako syn Ïandára a to
znamenalo ustaviãné zmeny.
Narodil sa v Záhorskej Vsi, no
chodil do ‰koly aj v Skalici,
v Michalovciach ãi v Prievidzi.
Ba i v Bratislave a Prahe, ale
to aÏ po maturite. Sám sa priz-
náva, Ïe sa v Àom bije modrá
s ãervenou krvou. Po starej
mame ‰ºachtic, po starom
otcovi drevorubaã. Po vojne
politick˘ väzeÀ komunizmu.

Iste by sme urobili chybu, ke-
by sme nezaãali va‰e rozprávanie
v ãasoch detstva. âím bolo v˘ni-
moãné?

Mal som len jedného star‰ieho
brata Milana. Keby sa neboli po voj-
ne zmenili pomery, tak obaja by sme
boli barónmi. Star˘ otec z otcovej
strany v‰ak bol drevorubaãom a plt-
níkom na Váhu a vo mne sa to

dediãstvo cel˘ Ïivot bilo. Keì sme b˘-
vali v Skalici, rád som chodieval na
prázdniny do Likavky pri RuÏomber-
ku. Îili tam otcovi nevlastní bratia.
Veºmi sa mi páãila práca pltníkov. 

Va‰i rodiãia pochádzali z roz-
liãného prostredia. âo ich spájalo?

Zrejme príslu‰nosÈ ku Katolíckej
cirkvi. 

Vychovávali vás v kresÈan-
skom duchu?

Samozrejme, povinne sme muse-
li chodiÈ do kostola. 

A neprotivilo sa vám, keì vás
do toho nútili?

Nie, vôbec nie. Som im za to
vìaãn˘. 

Pokraãovanie na 10. strane

ªubomír Hatala pred rozhovorom pre Svedectvo. Foto Eva Zelenayová
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Aj tohto roku, ak Pán Boh dá, príde
25. december, deÀ narodenín ná‰ho Pána
JeÏi‰a Krista – Vianoce. Radostná zvesÈ
a spev Glória, ktor˘ budeme spievaÈ, chce
byÈ aj pre nás, ºudí 21. storoãia, novom ná-
dejou, Ïe JeÏi‰ Kristus nepri‰iel zbytoãne

na tento svet. Îe ho chceme a Ïe ho potrebujeme. 
Aj November 1989 nám dal veºkú nádej, Ïe v‰etko

bude ináã, Ïe ãlovek prestane jeden druhého ‰pehovaÈ,
sledovaÈ, nenávidieÈ, upieraÈ právo na vlastn˘ názor.

Îiaº, udalosti v roku 2017 nás akoby vracali pred
onen historick˘ dátum 17. 11. 1989. Pluralita médií
konãí a skoro v‰etky nám chcú diktovaÈ, ão si má ãlovek,
obdaren˘ Bohom rozumom a slobodnou vôºou myslieÈ,
ão hovoriÈ, s k˘m sa stretávaÈ a ão písaÈ. V mene koho
sa tu objavuje táto moc - Mediokracia? 

Niekedy to vyzerá tak, Ïe dnes prím hrajú potomko-
via elít z ãias vedúcej úlohy KSâ a „robotníckej triedy“,
ku ktor˘m môÏeme zaradiÈ aj t˘ch, ão tento ‰tát nechce-
li a plaãú za mastn˘mi hrncami v rozvinutej socialistickej
spoloãnosti smerujúcej k beztriednemu komunizmu. No-
vinári vtedy v‰etk˘ch ináã zm˘‰ºajúcich nálepkovali ako
extrémistov, nacionalistov a triednych nepriateºov. 

Televízia na jar 1989 odvysielala päÈdielny seriál KríÏ
v osídlach moci. Biskup – vtedy tajn˘ – Ján Ch. Korec
na tento program reagoval otvoren˘m listom. Vy‰iel
v zahraniãí. Jeho slová sú v‰ak aktuálne aj dnes, preto
tento jeho list s názvom KríÏ vo svetle pravdy, bol
opäÈ publikovan˘ (Ústav dejín kresÈanstva, LRB 42, Lúã
2017).

Dejiny pí‰u víÈazi a dnes majú v rukách v‰etku moc.
Parlamentnú, vládnu, súdnu, mediálnu a najmä finanã-
nú a ekonomickú. UÏ ch˘ba len jednotná kandidátka
„národného frontu“, ktorá vylúãi v‰etk˘ch ináã zm˘-
‰ºajúcich. Mediálna moc novín, televízie i internetov˘ch
stránok v roku 2017 opäÈ diktovala aj Cirkvi, ão a ako
majú biskupi a kÀazi hovoriÈ, koho majú voliÈ a s k˘m sa
majú alebo nemajú stretávaÈ. To sme dopadli. V Cirkvi
to nikdy nefungovalo a nebude fungovaÈ tak, ako si Ïe-
lajú mocní tohto sveta. V Cirkvi to vÏdy bude fungovaÈ,
povedané dne‰n˘m slovníkom, extrémisticky. Áno, zná-
me vyjadrenie P. Miroslava âajku, „Ïe JeÏi‰ Kristus je
najväã‰í extrémista“ je pravdivé. Extrémne „miloval svo-
jich a miloval ich aÏ do krajnosti“ (Jn 13,1). KrajnosÈ je
po slovensky extrém. Veì preto JeÏi‰a Krista ukriÏovali.
LenÏe on vstal z m⁄tvych a raz príde súdiÈ Ïiv˘ch
i m⁄tvych!

Anton Chromík, Anton Seleck˘ ãi Anton âulen
(poslední dvaja sú na‰imi ãlenmi a b˘val˘mi politick˘mi
väzÀami) sú známi katolícki aktivisti. Poznajú uãenie
Cirkvi a vedia, Ïe Druh˘ vatikánsky koncil priamo vyzval
katolíkov, aby sa angaÏovali v politike: „Politické spo-
loãenstvo a verejná moc majú svoj základ v ºudskej
prirodzenosti, a preto patria k poriadku stanovenému
Bohom, hoci urãenie politického reÏimu a voºba vedú-
cich ãiniteºov sa ponecháva slobodnej vôli obãanov“ (GS

74). Na druh˘ deÀ po ostatn˘ch parlamentn˘ch voºbách
na‰i biskupi k ich v˘sledkom vydali toto stanovisko:
„OceÀujeme aktívnu úãasÈ v‰etk˘ch obãanov, ktorí
vyuÏili hlasovacie právo a pristúpili k voºbám. Îeláme si,
aby legitímne zvolení predstavitelia svoju sluÏbu v parla-
mente zodpovedne a svedomito vykonávali pre spo-
loãné dobro v‰etk˘ch obyvateºov na‰ej vlasti. SprevádzaÈ
ich budeme modlitbou a povzbudením v duchu evanje-
lia.“ A krátko nato, uãiteº náboÏenstva Anton âulen do-
stal z kúrie tak˘to „pozdrav“: „…musím Vás upozorniÈ,

Ïe Va‰e angaÏovanie sa v politickej strane, za ktorú ste

vo voºbách kandidovali, nie je zluãiteºné s poslaním, kto-

ré Vám bolo zverené udelením kánonickej misie a s pod-

mienkami pre udelenie kánonickej misie…“
Dnes sme, Ïiaº, opäÈ v situácii, Ïe nie je dôleÏité, kto

ako volí, ani kto spoãítava hlasy, ale ako najdôleÏitej‰ie
sa ukázala moc kapitálu. Teda moc oligarchov, v ãom,
Ïiaº, spoãíva súãasn˘ slovensk˘ fa‰izmus. Ak by si tí, ão
radi omieºajú toto slovo do omrzenia pozreli encyklopé-
die a slovníky alebo aspoÀ pohºadali v googli, moÏno by
prestali pouÏívaÈ toto slovo ako nadávku na v‰etko, ão
sa im nepáãi. TotiÏ, podºa komunistickej definície, prija-
tej na zjazde Kominterny v roku 1935: „Fa‰izmus je
najviac otvorene teroristická diktatúra najreakãnej‰ích,
naj‰ovinistickej‰ích a najimperialistickej‰ích elementov fi-
nanãného kapitálu“ (Georgij Dimitrov, Gegen Faschis-

mus und Krieg). Slovensk˘ homo sapiens, ktor˘ neãíta
len noviny, ºahko zistí, na koho sa to asi najviac vzÈahuje
v súãasnej slovenskej spoloãnosti.

Ako kaÏd˘ rok, aj tento, 25. decembra budeme
sláviÈ narodeniny ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista. Ak sme ºudia
dobrej vôle, prosme ho, aby nám priniesol svoj pokoj,
lebo svet bez Boha sa rúti do záhuby. NedopusÈme, aby
sa tak stalo. PoÏehnané Vianoce a v‰etko dobré do
nového roku 2018 vám Ïelá 

ThDr. Ján Ko‰iar

duchovn˘ PV ZPKO
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November 1989 ... veľa sa nezmenilo 



Tak ako každý rok, aj tohto roku sme mali 17. no-
vembra pietnu spomienku na počesť umučeným a popra-
veným komunistickým režimom na cintoríne Vrakuňa.
Spomienku na úrovni, aj s množstvom účastníkov z politic-
kého a kultúrneho života, či  diplomatického zboru, kto-
rým patrí naša vďaka. Náš centrálny pamätník politickým

väzňom s malým časovým posunom navštívil na vlastnú žiadosť aj nemecký
prezident Frank-Walter Steinmaier v sprievode prezidenta SR Andreja Kisku.
S parádnymi vencami vzdali hold umučeným obetiam.

Nuž a o tejto vydarenej pietnej akcii referoval denník N pod titulom:
„Danko kládol veniec s fašistickou poslankyňou, vraj za to môže organizá-
tor.“ To človeku jednoducho vyrazí dych. Neviem, či takým ľuďom má vôbec
význam vysvetľovať význam slova pieta, ktoré je z latinského koreňa pietas

a má viac významov – okrem zbožnosti, úcty, vďačnosti tam patrí aj láska.
Nuž, žeby práve takýto nadpis prispieval k sviatočnej atmosfére úcty k mŕt-
vym, ktorá panovala na cintoríne, len ťažko povedať. Na našom pietnom ak-
te je vítaný každý, kto si chce uctiť obete červeného teroru. Veď veľa našich
druhov bolo popravených len preto, lebo komunisti začali deliť ľudí na kád-
rovo vyhovujúcich a nevyhovujúcich. My zúčastnených netriedime podľa žiad-
nych kategórií, ani politických, ani náboženských. Boľševická mlaď má zrej-
me kádrovanie v krvi, takže tým sa to dá asi ťažko vysvetliť. No ak už chceli
naši novinári silou-mocou kádrovať, tak potom mohli spomenúť skôr tých,
ktorým by sa patrilo, aby sa na takejto spomienkovej piete zúčastnili, ale sa
neunúvali.

Musíme konštatovať, že po novembri 1989 síce padol najväčší teror, no
nie staré nezmieriteľné a totalitné mravy. Aký to kontrast, keď navštívime

napríklad cintoríny architekta Dušana Jurkoviča z 1. svetovej vojny, ktoré
ležia neďaleko našich hraníc s Poľskom. Okrem umeleckej krásy sú aj sve-
dectvom starých dobrých európskych zvykov. Tam sú vedľa seba pochovaní
vojaci obidvoch bojujúcich strán a na niektorých pamätníkoch sú aj poeticko-
symbolické nápisy, ktoré by si mali prečítať títo naši bojovníci za pokrok, na-
príklad: „Hruď proti hrudi sme bojovali, ruka v ruke povstaneme“, alebo
„Šli sme do sváru a našli zmier.“ A jeden nadpis by sa hodil aj na náš pamät-
ník: „Získajte život zo smrti našej!“ Všetky cintoríny, rovnako aj náš pamät-
ník, by mali zmierovať. Hádam ani veľmi netreba pripomenúť, že prakticky
vo všetkých prípadoch trestu smrti pre ľudí, ktorých mená sú na našom pa-
mätníku, sa najsamprv začalo kampaňou v straníckej tlači. Paľbu, ktorá kon-
čila slučkou na popravisku, vždy začali uvedomelí novinári. No namiesto to-
ho, aby sa tí súčasní poučili z červenej minulosti, opäť na nás chrlia staré boľ-
ševické termíny, čo im pripravili ich veľké vzory. V tomto prípade súdruh
Stalin, ktorý na plenárnom zasadaní Exekutívy Kominterny v roku 1931 pre-
sadil, aby sa na všetko, čo sa Kominterne nepáči, začal používať termín „fa-
šizmus“ v príkrom zápornom zmysle. Aby si to ľudia nemýlili, Hitler bol tiež
socialista ako Stalin. A aj keď väčšinu pokrokových hesiel Stalinovi učni  už
opustili, tento termín si ponechali dodnes, aby si aspoň trochu pripomínali
slávne časy boja za svetový pokrok a žiarivé zajtrajšky.

V kresťanskej Európe sa ľudia od nepamäti vyjadrovali o niekom, kto
„nenávidel až za hrob“, s veľkým dešpektom. No toto, čo predvádza denník
N, je nenávisť nad hrobmi.

Ján Litecký Šveda
predseda PV ZPKO

SLOVO NA ÚVOD

3

V rímskej Bazilike
Panny Márie SneÏnej sa
nachádza vzácna relik-

via. Pod hlavn˘m oltárom, v skleneno-
striebornom relikviári, je drevo z jasliãiek
v Betleheme, v ktor˘ch bol podºa tradí-
cie po narodení uloÏen˘ Pán JeÏi‰.
V tomto chráme pred 1150 rokmi
schválil pápeÏ Hadrián II. staroslovenãi-
nu ako ‰tvrt˘ liturgick˘ jazyk a prv˘krát
v Àom zaznela  sv. om‰a v na‰ej reãi.
Stalo sa tak po tom, ão Kon‰tantín Filo-
zof vytvoril písmo a spolu s bratom Me-
todom ho priniesli v roku 863 na‰im
predkom. KeìÏe sme Slováci, tak zrej-
me Slovákom. Smutné je, Ïe túto dejin-
nú udalosÈ, ktorá je svedectvom vyspe-
losti ná‰ho národa, si spoloãnosÈ vôbec
nepripomína. 

Hlaholika, ktorou boli napísané
a do ná‰ho jazyka preloÏené v‰etky

evanjeliá a om‰ové knihy, je v˘sostne
kresÈanská ikonografická abeceda. Je
priam symbolické, Ïe jazyk písan˘ touto
abecedou bol poÏehnan˘ pri JeÏi‰ko-
v˘ch jasliãkách. Prvá básnická skladba
napísaná hlaholikou v na‰om jazyku je
Proglas. Podºa odborníkov ide o nadãa-
sov˘, ba  aÏ vá‰niv˘ poetick˘ chválospev
na staroslovensk˘ preklad písma. Hoci
ãas pôsobenia sv. Cyrila a Metoda me-
dzi na‰imi predkami bol krátky, predsa
na Devíne zaloÏili prvú univerzitu v Euró-
pe a zanechali veºké duchovné dediã-
stvo. IbaÏe dne‰né slobodné médiá sa
nezaujímajú o toto dediãstvo. Nezveºa-
ìujú ho, lebo zaväzuje k Ïivotu s Bo-
hom, k Ïivotu v pravde. Naopak, sme
svedkami zosmie‰Àovania a znevaÏova-
nia nositeºov tradiãn˘ch hodnôt, morál-

ky. Napriek tomu, Ïe uplynulo 28 rokov
od zru‰enia cenzúry, niektoré médiá,
medzi nimi  zvlá‰È vyniká denník N, si to
e‰te nev‰imli. HúÏevnato a otvorene
kádrujú a odpratávajú nepohodln˘ch ºu-
dí i celé spoloãenstvá z verejného Ïivota,
nad ãím môÏu len blednúÈ závisÈou
niekdaj‰í pracovníci SÚTI (Slovensk˘
úrad pre tlaã a informácie). Kto by v‰ak
nemal prehliadaÈ poru‰ovanie ústavy, je
Ministerstvo kultúry SR. âlánok 26, ods.
3 Ústavy SR hovorí jasnou reãou:
Cenzúra sa zakazuje. 

Aké nádherné mohli byÈ tohtoroãné
Vianoce, keby si vedenie ‰tátu spome-
nulo na na‰e v˘znamné dejinné medzní-
ky. Na‰e písmo pred 1150 rokmi po-
svätila najvy‰‰ia autorita sveta. Pri oltári
s JeÏi‰kov˘mi jasliãkami. PoÏehnané
Vianoce! Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Vianočný dar 1150 ročný

V pamäti lásky žijete vy mŕtvi a v požehnaní mieru
(Nápis na pilieri vojenského cintorína Krempna)



Tohtoroãná pietna spomienka na obete komuniz-
mu na bratislavskom cintoríne VrakuÀa mala jednu
zvlá‰tnosÈ. Mimo oficiálneho programu  pri centrál-
nom pamätníku poloÏil veniec nemeck˘ prezident
Frank-Walter Steinmeier  v sprievode prezidenta Slo-
venskej republiky Andreja Kisku. Prezident Kiska sa
prv˘krát poãas svojho mandátu  poklonil obetiam ko-
munizmu pri tabuliach, na ktor˘ch sú mená poprave-
n˘ch a umuãen˘ch obetí b˘valého reÏimu. 

Parlamentnú delegáciu na cintoríne vo Vrakuni viedol
predseda NR SR Andrej Danko. Zúãastnil sa aj minister
obrany SR Peter Gajdo‰, zástupcovia diplomatického zboru
v Bratislave, Ústavu pamäti národa, Matice slovenskej a ìal-
‰ích ‰tátnych a kultúrnych in‰titúcii. Pri‰la aj delegácia
partnerskej organizácie politick˘ch väzÀov z Maìarska
(POFOSZ) vedená jej predsedom Zoltánom Szalayom. A naj-
mä politickí väzni z celej republiky. 

·éf rezortu obrany zdôraznil, Ïe odkaz novembrov˘ch
dní si treba neustále pripomínaÈ. „Nie je to tak dávno, kedy

demokracia a moÏnosÈ slobodne vyjadriÈ svoj názor neboli

v na‰ej krajine samozrejmosÈou. Aj preto by som bol rád,

keby v budúcnosti bolo na tak˘chto pietnych spomienkach

viac mlad˘ch ºudí, aby pri‰li ‰koláci a uvedomili si, Ïe demo-

kracia a sloboda nie sú zadarmo a ani garantované auto-

maticky. Sú krehkou záleÏitosÈou a tak k nim treba aj pri-

stupovaÈ,“ zdôraznil minister Gajdo‰.
Prejav predsedu PV ZPKO priná‰ame v plnom znení,

rovnako aj prejav ãestného predsedu PV ZPKO a b˘valého
dlhoroãného predsedu organizácie Arpáda Tarnóczyho.
K prítomn˘m sa prihovoril tieÏ Zoltán Szalay. Povedal, „s ra-
dosÈou sme  prijali pozvane na‰ich slovensk˘ch priateºov na

sviatok pamätného boja  za  slobodu a demokraciu, ktor˘m
sa pripomína 17. november 1989.“ Vrátil sa do rokov
sovietskeho reÏimu a zdôraznil: „Nevieme  zabudnúÈ  na
preÏitú minulosÈ plnú tragédií a hrôz.“

Slávnostn˘ akt kladenia vencov zakonãil biskup Franti-
‰ek Rábek modlitbou Otãe ná‰ za v‰etky obete totalitného
reÏimu. (ez)

VRAKUŇA - 17. NOVEMBER
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Minister obrany SR Peter Gajdo‰ (v strede) , za ním (sprava) ãestn˘ predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy a predse-

da PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda. Foto Eva Zelenayová

Kladenie vencov na pokračovanie

Po skonãení pietneho aktu sa ãlenovia organizácie PV

ZPKO zastavili pri hrobe b˘valého podpredsedu orga-

nizácie JUDr. Valenta Michalíka. Nezabúdajú na sta-

toãného ãloveka, ktorému kyticu na hrob poloÏila

Margita Zimanová, zapálili svieãky a predniesli tichú

modlitbu. (hh)



V‰etk˘m, ktorí ste túto na‰u pietnu spomienku poctili
svojou úãasÈou, patrí veºké a úprimné poìakovanie. Poìa-
kovanie od v‰etk˘ch politick˘ch väzÀov a ich príbuzn˘ch,
ktorí vládali prísÈ a mali viac ‰Èastia ako tí, ktor˘ch mená sú
vytesané na tomto pamätníku.

Vám, politick˘m väzÀom a ich príbuzn˘m, ktorí dlhé
roky zaÏívali ãerven˘ teror a napriek obrovskému utrpeniu
dokázali preÏiÈ a zapojiÈ sa naspäÈ do Ïivota, patrí rovnako
vìaka a - úcta. PretoÏe aj teraz potrebujeme zdrav˘ rozum,
skúsenosti a najmä charakter ºudí, ktorí nepodºahli. âi uÏ
materiálnym lákadlám, chor˘m my‰lienkam, ale rovnako aj
brutálnemu teroru. 

Tohto roku uplynulo uÏ 100 rokov od boº‰evického pu-
ãu, ktor˘ si nazvali VOSR. Komunizmus v‰ak za t˘ch 100 ro-
kov nemá na svedomí iba vy‰e 100 miliónov povraÏden˘ch
nevinn˘ch ºudí. Na svedomí má aj morálny úpadok cel˘ch
národov, keì ºudia, aby vôbec preÏili, museli kaÏd˘ deÀ kla-
maÈ. To ich poznaãilo viac, ako sú ochotní pripustiÈ. Dodnes
je latka, ktorú musíme prekroãiÈ pri poru‰ovaní morálnych
príkazov,  poloÏená veºmi nízko. 

Keď kapitalizmus budujú komunisti
Rovnako rozkladne poznaãil beÏn˘ch ºudí hlásan˘  hru-

b˘ materializmus, paradoxne kombinovan˘ s mimoriadne
neschopnou ekonomikou. To, Ïe z nás za 40 rokov spravili
Ïobrákov Európy, je ìal‰í fakt, ktor˘ tieÏ mimoriadne napo-
máha rozkladu morálky. No a najhor‰ie na v‰etkom je, Ïe
na‰i potomkovia Lenina a VOSR postupom ãasu strácajú
v‰etky zábrany a opäÈ do nás tlaãia svoje lÏi. LoÏ, nehanebná
a hlavne primitívna, je aj naìalej ich jedin˘ spôsob komuni-
kácie s verejnosÈou. 

KeìÏe tí inteligentnej‰í, ktorí si za totalitného reÏimu za-
dováÏili stranícku kniÏku, len aby mohli robiÈ svoju robotu,
ich uÏ opustili, opäÈ vyliezajú tí najprimitívnej‰í a fanatici. Vy-
beriem iba jeden príklad z oblasti, kaÏdému dobre zrozumi-
teºnej, ekonomickej. Z médií sa len horko-ÈaÏko dozvieme,
Ïe ná‰ beÏn˘ obãan aj dnes má oproti beÏnému Európanovi
ani nie poloviãn˘ plat. TakÏe ãlovek uÏ ani nevie, ãi sa má
smiaÈ a ãi plakaÈ, keì vo veºkom zaãínajú ‰íriÈ lÏi uÏ aj o tom,
ako sme sa tu za komunizmu mali dobre a hlavne aká to
bola super ekonomika. Súdruhovia sa spoliehajú na krátku
pamäÈ. NuÏ, v Rakúsku majú uzákonen˘ minimálny dôcho-
dok tisíc eur. A to tam nemali Ïiadne brigády socialistickej
práce, stachanovcov, úderníkov, neprekraãovali kaÏdú chvíºu
plán, nemali stavby mládeÏe, záväzkové hnutie ani päÈroãni-
cu. U nás nemá väã‰ina robotníkov tak˘to plat!  Samozrej-
me, Ïe hneì majú aj odpoveì: to ten zl˘ kapitalizmus po ro-
ku 1989! Akurát nejako zabúdajú, Ïe predsa v Rakúsku je
ten neºudsk˘ kapitalizmus aj dnes a Ïe ten ná‰ tzv. kapitaliz-
mus nám tu budujú starí komunisti, e‰tebáci a ich detiãky.
A nehanbia sa opra‰ovaÈ ani staré marxistické nezmysly, do-
konca aj v parlamente. 

Nenávisť odtrhnutá z reťaze
Okrem lÏi, ktorá na kaÏdú spoloãnosÈ pôsobí rozkladne,

títo ºaviãiari svorne so svojimi teoretikmi a novinármi vná‰ajú
ìal‰iu mimoriadne nebezpeãnú vec do spoloãenského or-
ganizmu: nenávisÈ. Nekoneãnú nenávisÈ hlupáka voãi svetu,
ktor˘ sa nespráva podºa ich slabomyseºn˘ch ideálov. Nako-
niec nenávisÈ voãi v‰etkému lep‰iemu a kraj‰iemu hlása mar-
xizmus uÏ od samého zaãiatku. No vìaka masmédiám je
najnov‰ie táto nenávisÈ uÏ úplne odtrhnutá z reÈaze. A na tú
by sme si mali dávaÈ dobr˘ pozor, pretoÏe je vÏdy predzves-
Èou teroru. A opäÈ – smiaÈ sa, plakaÈ? PretoÏe ako sa vraví,
trafená hus gága, títo súdruhovia najnov‰ie kaÏdého, kto sa
chce len brániÈ pred ich ºaviãiarskym názorov˘m terorom,
oznaãujú za  ‰íriteºa nenávisti. A tak zase rinãia reÈazami
a mreÏami. OpäÈ tu máme pokraãovanie proletárskej revolú-
cie, a obeÈou sú zase tí istí – poctivo pracujúci Európania,
ktor˘ch voºakedy volali kulaci, teraz rasisti.

Pred závereãnou minútou ticha by som chcel povedaÈ,
Ïe tá minúta ticha by mala znieÈ ako hlasná v˘ãitka. A bude
nielen za popraven˘ch a zavraÏden˘ch komunistami, ale aj
za t˘ch, ktor˘ch smrÈ zapríãinili nepriamo, hoci aj rozkladom
poctivej ekonomiky, napríklad aj za sedem sestriãiek, ktoré
nedávno zahynuli pri ceste za svojim Ïivobytím, keìÏe
museli ísÈ preã z domova a hºadaÈ si o‰etrovateºskú prácu
v Rakúsku. No a prirodzene venujeme ju aj v‰etk˘m na‰im
neboh˘m ãlenom, ktor˘ch za posledn˘ rok odi‰lo dvadsaÈ-
‰esÈ do veãnosti.
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Prejav predsedu PV ZPKO Jána Liteckého Švedu

Čelíme primitívnej lži

Zºava AlÏbeta Loudová a Mária Dvorãáková, regionál-

ne predsedníãky RO PV ZPKO v Nitre a Pre‰ove.

Foto Eva Zelenayová



Tak ako kaÏd˘ rok, uÏ druhé desaÈroãie podávam ak˘si
raport mojim „kamarátom“, z väã‰ej ãasti mojim dobr˘m
známym, ktor˘ch mená sú tu napísané. Chcel by som za
t˘ch, ão sme tu zostali, vìaka Pánu Bohu, povedaÈ mojim
priateºom, ão v‰etko sa za  posledn˘ rok, moÏno dva,  zme-
nilo.

Mám veºmi, ale veºmi zl˘ pocit z toho, Ïe sme zabudli
na základ ‰tátu, ktor˘m je rodina. Stratili sme úctu k tomu,
ão dáva Ïivot a nahradzujeme ho v‰etk˘m moÏn˘m. Deti
nemajú rodiãov,  maximálne jedného, alebo majú vychová-
vateºov v domovoch. Neviem, ãi je to tá najsprávnej‰ia cesta.
Myslím, Ïe by sme mali zaãaÈ od seba.

Ch˘ba tu svedomie. Na to sme nejako zabudli. Iste, ma-
teriálne sa má Slovensko lep‰ie, ako sa malo. Myslím na tie
minulé roky. Ale ducha a du‰u, máme e‰te? Veríme, Ïe
máme svedomie? 

BohuÏiaº, môj veºk˘ sen, a to hovorím kaÏd˘ rok, je
pravdivá  história.

Historici nás stále neuãia dejiny Slovenska. Preão? Komu
to slúÏi? Internacionalizmus sme nahradili  globalizmom,
na‰li sme si nov˘ch nepriateºov, aby sme mohli maÈ pripra-
vené ‰able na t˘ch, ktor˘ nám nebudú vyhovovaÈ. Aj my
sme proti fa‰izmu, aj my sme proti extrémizmu. Len sa vás
sp˘tam. A odpovedzte  si na otázku: Kto to najviac kriãí? Ak
tieto slová vyslovuje dlhoroãn˘ ãlen strany, ktor˘ je e‰te stá-
le hrd˘ na to, Ïe bol komunista, tak to bolí. MoÏno, Ïe to
bolí aj vás, aspoÀ väã‰inu z vás.

My sme si nepriateºmi vlastnej histórie. A ten kto ne-
pozná históriu, je len sprost˘, ale kto ju zamlãuje a prekrúca,
je zloãinec. Mali by sme na to myslieÈ. Mali by sme, a ja
dúfam, Ïe na‰e modlitby budú aj v tejto oblasti vysly‰ané.

Neviem, ão by som Ti e‰te povedal, drah˘ brat. Taká
ekonomická vec. Ch˘ba nám päÈ tabúº. Máme na ne mená,
ale nemáme na ne peniaze. Ministra kultúry tento pamätník
nezaujíma. Nie je tu ãervená hviezda, moÏno preto. Voºaão
tu skrátka ch˘ba. Ale ja si myslím, Ïe vy, va‰i blízki, va‰e de-
ti, va‰e vnúãence, budú na to myslieÈ. A ak by mi dal Pán
Boh moÏnosÈ e‰te povedaÈ nieão aj o rok alebo o dva, tak to
vyzradím aj mojim b˘val˘m spoluväzÀom. 
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V popredí Arpád Tarnóczy s Jánom Liteck˘m ·vedom. Foto Eva Zelenayová

Príhovor čestného predsedu PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho

Máme ešte dušu?

Maìarská delegácia. Foto Eva Zelenayová
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Od Nitry, cez Pre‰ov, Trnavu po Bratislavu... Foto Eva Zelenayová

Emília Malacká a Jozef Herman. Foto Eva Zelenayová

Vpravo biskup Franti‰ek Rábek. Foto Eva Zelenayová

Anton Seme‰ Foto Eva Zelenayová



V predveãer DÀa boja za slobodu a demokraciu  sa
v priestoroch DKC Veritas v Ko‰iciach uskutoãnila ‰tudent-
ská konferencia projektu Nenápadní hrdinovia v zápase
s komunizmom. Nad podujatím prevzal zá‰titu najstar‰í b˘-
val˘ politick˘ väzeÀ, dominikán,  páter Akvinas Gabura. UÏ
deviaty roãník projektu organizovalo Obãianske zdruÏenie
Nenápadní hrdinovia v spolupráci s ÚPN a ìal‰ími partnermi.
Zúãastnilo sa ho  rekordne 21 ‰kôl z celého Slovenska.

Za na‰u organizáciu sa na podujatí  zúãastnil Juraj Vrá-
bel. Oslovili ho ‰tudenti  Gymnázia sv. Moniky v Pre‰ove Bar-
bora Martonová a Dávid Lorinc pod vedením  prof. Beáty
Barlovej. ·tudenti spracovali príbeh jeho otca  Karola Vrábla,
politického väzÀa 50. rokov. Ich práca pod názvom: ,,Keì
pojmy národ ãi vlasÈ nie sú len prázdne slová...“ bola vy-
hodnotená v najlep‰om, zlatom pásme. 

Práca pozostáva  zo ‰tyroch kapitol. Obsahom prvej je
priblíÏenie politickej situácie v âSR po roku 1945. Diskredi-
tácia Demokratickej strany a postupné nastoºovanie komu-
nistického reÏimu.  Druhá kapitola s názvom ,,Politická
a spoloãenská situácia v Sabinove po roku 1945“ opisuje,
ako sa komunizmus prejavoval v mieste bydliska Karola
Vrábla. Tretia hovorí o Bielej légii, ktorej ãlenom bol  aj ne-
nápadn˘ hrdina a pribliÏuje vznik, pôsobenie a aktivity jej
ãlenov, ako aj jej zánik.  Závereãná ‰tvrtá kapitola je venova-

ná samotnému príbehu Karola Vrábla a jeho rodiny od jeho
vstupu do Bielej légie, cez zatknutie, väzenie, aÏ po návrat
domov a následne nekonãiace sa problémy.

Karol Vrábel bol 6 rokov väznen˘ v Jáchymove v tábore
RovnosÈ a SvornosÈ, kde v baniach triedil a nakladal uránovú
rudu do vozíkov bez ochrann˘ch prostriedkov. Po vyÈaÏení
,,smolky“ v roku 1956 bol ‰tyri roky väznen˘ v Leopoldove,
kde  preÏil samotky a korekciu. NedoÏil sa slobody,  zomrel
5.apríla 1988 a rehabilitovan˘ bol v roku 1990 Krajsk˘m sú-
dom v Ko‰iciach.

âasopis Svedectvo uverejnil v ãísle 6/2017 rozhovor so
synom Jurajom o mart˘riu jeho otca  Karola Vrábla.

Juraj Vrábel 

ãlen Redakãnej rady Svedectva

Zaujímajú sa o nás
V Komunitnom centre Banská Bystrica- Fonãorda sa

23. novembra uskutoãnila beseda na tému: Doba, ktorá
priniesla priveºa bolesti. HosÈami boli predsedníãka RO
PV ZPKO Helena Halková a syn b˘valého predsedu
Ladislava Babalu, Miroslav Babala. Besedu moderovala
Mgr. Diana Javorãíková.

Pracovníãky komunitného centra prejavili záujem
pomôcÈ na‰ej organizácii. Magistru Javorãíkovú zaujal
ná‰ ãasopis Svedectvo a chce si ho predplatiÈ.  K Viano-
ciam zorganizujú zbierku pre na‰ich ãlenov na vianoãné
darãeky. 

Národn˘ dom v Banskej Bystrici plánuje na 19. aprí-
la budúceho roku Bystrickú hodinku za úãastí pracovní-
ka ÚPN Franti‰ka Neupauera. Helena Halková
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Nenápadní hrdinovia 2017 

Úãastníci konferencie Nenápadní hrdinovia 

v Ko‰iciach. Foto archív

Na besede v komunitnom centre.
Foto Anna Benãátová

Pani Mária Korecová 14. novembra tohto roku oslávila 104.
narodeniny. Na obr. v spoloãnosti dcéry, syna a predsedníãky
RO PV ZPKO v Nitre AlÏbety Loudovej. (sv)

Blahoželáme!



Katolícka cirkev 30. septembra blahoreãila
slovenského kÀaza-saleziána Titusa Zemana.
Slovensko, slovenskí katolíci majú v panteóne
svätcov súãasnosti o jedného orodovníka via-
cej: Pavol Gojdiã, Vasiº Hopko, Zdenka Schelin-
gová, Titus Zeman majú spoloãného menova-
teºa: trpeli za svoje náboÏenské presvedãenie,

korunu utrpenia im nasadil totalitn˘ komunistick˘ reÏim, in
memoriam ich muãeníctvo uznala Katolícka cirkev a dnes ich
príklad môÏe plnoprávne uctievaÈ boÏí ºud na celom svete. 

Pri tejto príleÏitosti vy‰lo v dvoch slovensk˘ch rehoºn˘ch
vydavateºstvách niekoºko kníh. Saleziáni vo svojom na-
kladateºstve Don Bosco vydali napríklad Titus, odpusÈ mi to!
(E. Macák), Blahoslaven˘ Titus Zeman (Lodovica Maria Zane-
tová), Titus, ide‰ (J. LuscoÀ). Jezuiti v ich Dobrej knihe vydali
kolektívne dielo Neodpoãívaj, pomáhaj, do
ktorého prispelo 6 autorov (R. Hamráãek, E.
Hrabovcová, R. Letz, P. Slepãan, J. SlivoÀ, J. Vit-
tek).  V in˘ch slovensk˘ch vydavateºstvách
nevy‰lo niã, na poãudovanie ani v tak˘ch vyda-
vateºsk˘ch domoch, ak˘mi sú Spolok sv. Vojte-
cha ãi Lúã. 

V spomenut˘ch knihách sa ãitateº môÏe do-
ãítaÈ o v‰eliãom, poãnúc Ïivotopisom Titusa Ze-
mana aÏ po súdnu dokumentáciu jeho procesu
ãi cirkevno-právne a teologické aspekty blahore-
ãenia. BeÏného ãitateºa v‰ak tak˘to druh litera-
túry nie príli‰ zaujme ani ktovieako neosloví.
Slovensk˘ ãitateº súãasnosti, ak vôbec e‰te ãíta,
tak uprednostÀuje kvalitnú literatúru faktu.  

Preto v súvislosti s v˘nimoãn˘m osudom
Titusa Zemana sa oplatí siahnuÈ po jedineãnej knihe spomie-
nok katolíckeho kÀaza Franti‰ka Revesa Îivého ma nedosta-
nete!, ktorá vy‰la v pre‰ovskom vydavateºstve Michala Va‰ku. 

Prečo? 
Katolícky kÀaz Franti‰ek Reves bol práve ten ãlovek, ktor˘

v pohnut˘ch päÈdesiatych rokoch pripravoval a uskutoãÀoval
úteky slovensk˘ch kÀazov, bohoslovcov, ale aj laikov z komu-
nistického âesko-Slovenska do vtedaj‰ieho slobodného sveta.
Veì vìaka jeho organizaãnému talentu, osobnému nasade-
niu a odvahe mohli byÈ úspe‰né nielen dva kolektívne úteky
Titusa Zemana, ale aj desiatky ìal‰ích. Jeho priãinením sa do
vtedaj‰ieho slobodného sveta dostali také kÀazské a rehoºné
osobnosti ako Anton C. Botek, Daniel Faltin, Július Ga‰parík,
Anton Hlinka, biskup Pavol Hnilica, Jozef Heriban, Cecília
Kondrcová, Andrej Pauliny, Vojtech Zeman alebo básnici
Gorazd Zvonick˘ a Andrej Îarnov. Spolu takmer sto muÏov
a Ïien, ktorí si útekom do zahraniãia zachránili hol˘ Ïivot.
O tom, Ïe strojcom t˘chto úspe‰n˘ch útekov za Ïeleznú opo-
nu bol Franti‰ek Reves, sa v literatúre o Titusovi Zemanovi tak-
mer niã nedoãítame. ·koda, lebo nebyÈ Franti‰ka Revesa, nuÏ
cez Moravu by sa nedostala ani mu‰ka... 

Po detstve a ‰túdiách opisuje Ïivot v ilegalite a podzemnú
ãinnosÈ. Spomienky Franti‰ka Revesa sú veºmi Ïivé, ãítajú sa
ako dobrodruÏn˘ román a ãlovek sa ãuduje, Ïe dosiaº sa ne-
stali predmetom záujmu ani filmov˘ch ãi televíznych tvorcov,
ani investigatívnej Ïurnalistiky.

Aj Franti‰ek Reves sa napokon rozhodol odísÈ do exilu.
Bolo to 29. apríla 1952. Po úteku pôsobil v hornom Rakúsku,
v Nemecku a v Taliansku, aÏ sa napokon v roku 1959 usadil
v ParíÏi, kde pôsobil aÏ do svojej smrti ako misionár Slovenskej
katolíckej misie vo Francúzsku. Jeho pôsobenie si cenili aj
v ParíÏskej arcidiecéze a pápeÏ Ján Pavol II. mu zaÀ udelil titul
pápeÏského preláta. 

Iba raz neprešli
Knihu spomienok Franti‰ka Revesa Îivého ma nedostane-

te! pripravil na vydanie msgr. Imrich Tóth, rek-
tor Slovenskej katolíckej misie v ParíÏi. Je v˘-
sledkom jeho niekoºkoroãnej mravãej práce,
o ktorej nároãnosti pí‰e v úvode. Mnoho okol-
ností, osôb a udalostí musel de‰ifrovaÈ, overo-
vaÈ pramene, priãom sa opieral o v˘skum ar-
chívnych prameÀov uloÏen˘ch v rôznych slo-
vensk˘ch i zahraniãn˘ch archívoch. Imrich
Tóth je autorom sprievodnej ‰túdie „Îivotná
cesta kÀaza Franti‰ka Revesa“, v ktorej vykre-
sºuje jednotlivé etapy jeho pohnutého Ïivota.
Z nej je akiste najdôleÏitej‰ia tá ãasÈ, v ktorej
s presnosÈou vy‰etrujúceho sudcu dokumen-
tárne zachytáva organizovanie ilegálnych úte-
kov cez hranice. Tu sa môÏe záujemca doãítaÈ
nielen kto, ako, kedy a preão ilegálne prekra-

ãovanie hraníc organizoval, ale v chronologickom poriadku
a podºa abecedy podáva i presn˘ zoznam osôb, ktor˘m sa
vìaka Franti‰kovi Revesovi od 31. augusta 1950 do 29. apríla
1952 podarilo prejsÈ z komunistického âesko-Slovenska do
vtedy síce vojensky e‰te okupovaného, ale uÏ slobodného
Rakúska. 

Osobitne treba spomenúÈ tzv. tragickú v˘pravu z 8. na 9.
apríla 1951, ktorú viedol Titus Zeman, kde zoznam úãastní-
kov dopæÀa aj poãet rokov, na ktoré boli pochytaní uteãenci
odsúdení: 14 uteãencom súd vtedy vymeral dohromady 206
rokov (najviac dostal Titus Zeman, 25 rokov; najniÏ‰í rozsudok
bol 12 rokov). Franti‰ek Reves si na túto v˘pravu spomínal
cel˘ Ïivot, nerád v‰ak o nej rozprával: „Preão nechcem? Pre-
toÏe sa nám vÏdy darilo takmer v‰etko. Iba raz to nevy‰lo,
keì ma neposlúchli a ‰li cez rozvodnenú Moravu na vlastnú
päsÈ. Titus si nedal povedaÈ. Pochytali ich. Pochytali ako
potkanov. Uväznili na dlhé roky. Nie, o tom sa hovoriÈ nedá...
Iba modliÈ.“

Knihu uzatvára bohatá obrazová príloha s fotografiami
a reprodukciami autentick˘ch dokumentov uloÏen˘ch v archí-
ve Ústavu pamäti národa. 

Jozef M. Rydlo
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Živého ma nedostanete!
Pútavá kniha o začiatkoch boja proti komunistom



Pokraãovanie z 1. strany

V tomto prostredí som na‰iel mno-
ho vzácnych ºudí a neviem si predstaviÈ
Ïivot bez viery v Boha. Mali sme skve-
lého profesora, kÀaza ·tefana Sámela,
ktor˘ nás priviedol do skautingu.
Neskôr ho ·tátna bezpeãnosÈ zatkla.
Viem, Ïe dievãatá za ním chodili do
Banskej Bystrice, keì umieral. 

Pokiaº viem, vy rád spomínate
na obdobie povstania. Preão?

Keì vypuklo, mal som trinásÈ ro-
kov. Páãilo sa mi hraÈ sa na partizána.
VÏdy, keì prichádzali prázdniny, hovoril
som otcovi, Ïe chcem ísÈ do Likavky. To-
tiÏ tam som mal svoju armádu, str˘ka.

âo sa vám na tom páãilo?
Priam ma omráãilo, keì ºudia kriãa-

li, Nemci idú, vraÏdia deti, Ïeny znásil-
Àujú. Celé dediny i‰li hore do lesov. Pre
trinásÈroãného chlapca to bolo veºmi,
povedané dne‰n˘m jazykom, akãné. 

Vy ste i‰li proti Nemcom do po-
vstania?

Áno. 
A nie za obnovu âesko-Sloven-

ska?
Nie,  proti Nemcom. S jedn˘m som

sa dokonca aj skamarátil, ale bol to Ta-
lian. Volal sa Jozef Pisáno, mal 20 ro-
kov. Mlad˘ chlap, tak som sa ho p˘tal,
preão je u esesákov? Povedal mi, Ïe
v Taliansku nebolo roboty, niãoho,
ponúkali mu dobr˘ plat, odmeny, fajãi-
vo, dokonca  prezervatívy zadarmo, tak
vstúpil do armády. A jeho kamarát
takisto. âiÏe boli to Ïoldnieri. 

Kde boli va‰i rodiãia cez povsta-
nie?

V Skalici, ale koncom roka 1944 ot-
ca preloÏili do Popradu. Nejak˘ veliteº
Hlinkovej gardy ho udal, lebo nechcel
s nimi chodiÈ do krãmy piÈ a sám u‰iel
do Rakúska. Poãas Slovenského ‰tátu
mal otec problémy s gardistami, po voj-
ne s komunistami. V Poprade sme s ot-
com b˘vali na okresnom úrade v jednej
kancelárii, mamiãku sme nechali v Holiãi
pri  rodine. Neskôr pri‰la za nami. A keì
uÏ utekali z frontu Nemci, Taliani, Ma-
ìari, otec nás aj s mamiãkou poslednou
elektriãkou zaviezol do Dolného Smo-
kovca, kde mali rehoºné sestry dva hote-
ly. Skoro som pri‰iel o Ïivot, lebo som

jednému esesákovi povedal, Ïe je zba-
bel˘. 

Preão ste mu to povedali?
Lebo keì mal vypité, vychvaºoval

sa, ako strieºal smerom do lesa, keì ich
zo spánku vyru‰ila nejaká streºba. Pove-
dal som mu, Ïe je obyãajn˘ trus, ão
v ru‰tine znamenalo zbabel˘. A on na
mÀa: âo si to povedal? Schmatol samo-
pal a zamieril na mÀa. Zasa bol opit˘.
Chlapi  mu hovorili nech sa neblázni,
a nejakí utekali cez potok do domu,
v ktorom b˘val  nemeck˘ Poliak a Ïalo-
vali mu, Ïe ma chce jeden Nemec za-
streliÈ. Dobehol k nám, schmatol ho, zo-
bral mu samopal a povedal mu, Ïe ráno
ide k veliteºovi na raport, lebo chcel za-
biÈ decko.

Aké boli teda va‰e prázdniny
v roku 1944?

Otec ma v Skalici zaviedol na nád-
raÏie, zohnal nejak˘ vlak, ktor˘ i‰iel
spodom cez stredné Slovensko. Jedné-
ho dÀa sme sa i‰li s chlapcami kúpaÈ na
Váh, keì ktosi pribehol a povedal, Ïe
partizáni obsadzujú RuÏomberok. I‰li
sme sa pozrieÈ a videli sme, Ïe most cez
Váh stráÏia partizáni so samopalmi.
Jeden na jednom, druh˘ na druhom
konci. Kontrolovali v‰etk˘ch dospel˘ch
chlapov. Kto bol Nemec, postavili ho
nabok. Nemcov  potom zobrali na
cintorín a postrieºali. Aj dospelé Ïeny
a muÏov. Potom pri‰li Nemci a urobili to
isté komunistom.  A zasa strieºali na
tom istom cintoríne. To je fakt. 

Tam ste zaÏili aj príchod âerve-
nej armády?

V Tatrách. Spomínam si, Ïe otec
mal pridelené sluÏobné auto a aby ho
Rusi nena‰li schovali sme ho v Smokovci
v lese, ale bez akumulátora. Niekto im
to vyzradil a auto na‰li. A zaãali vy‰etro-
vaÈ, kde je akumulátor. Vraj ja by som
to mohol vedieÈ. No, a druh˘ raz visel
môj Ïivot na vlásku.  V ãiÏme som nosil
otcovu belgickú pi‰toº 6,35. Aj som
strieºal na lane ão sa tam pásli, ale neza-
strelil som niã. O otcovi v Poprade sme
takmer niã nevedeli. Neskôr nám roz-
prával, Ïe keì pri‰li Rusi, najprv zatvorili
jeho - náãelníka a po Àom v‰etk˘ch
okresn˘ch ‰éfov. PäÈ dní ich drÏali v piv-
nici o hlade. Mali tam len nejak˘ hrniec
na stolicu, ktor˘ kaÏd˘ deÀ jeden Rus
vyná‰al. Otec sa robil, Ïe nevie rusky,
len maìarsk˘ tak pri vy‰etrovaní mal ãas
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premyslieÈ si odpoveì. Napokon ho pre-
pustili, aj riaditeºa priemyslovky a ostat-
n˘ch odtransportovali na Sibír. Nikdy sa
nevrátili. Otcovi ukradli hodinky, prsteÀ
aj peÀaÏenku. No, videl  som tam v‰eli-
ão, lebo som tam chodil na toaletu.  Aj
zajat˘ch Rusov v pivnici. 

A po vojne? âo ste robili?
Zmaturoval som v Prievidzi a zaãal

som ‰tudovaÈ na medicíne.
Nemali ste problémy?
Mal, ale do ‰koly som sa dostal

‰Èastnou náhodou. Poãas maturít spal
u nás jeden zo skú‰obnej komisie. Bol
zo zväzu mládeÏe, nemal kde spaÈ, tak
som sa prihlásil, Ïe u nás je voºná izba.
Po veãeri sme sa zhovárali, povedal som
mu, Ïe idem na prijímaãky na medicínu
a on ma ubezpeãoval, aby som sa ne-
bál, Ïe bude pri tom. Skutoãne mi po-
mohol, ale v tom ãase sme uÏ b˘vali
v Prievidzi a keì som mal ísÈ do druhé-
ho roãníka nedostal som internát.  Brat
‰tudoval medicínu v Prahe, volal ma
k sebe, nuÏ do druhého roãníka som
nastúpil v Prahe. Brat sa o v‰etko posta-
ral. B˘vali sme spolu. 

TakÏe idylka?
Nie dlho. Zamiloval som sa do istej

Haniãky no a nebol by som to ja, keby
som neorganizoval skautov. Ale skau-
ting uÏ bol v tom ãase zakázan˘. Keì
som si podal ÏiadosÈ o ‰tipendium,
zaãali sa o mÀa zaujímaÈ. Îe z takej
rodiny si nezaslúÏime, aby dvaja dostá-
vali  ‰tipendium. Navy‰e niekto z vy‰‰ie-
ho roãníka musel ÏalovaÈ, Ïe mám neja-
kú partiu a zaãali ma obÈaÏovaÈ. Îe by
bolo najlep‰ie, keby som dobrovoºne

odi‰iel zo ‰koly. Vraj kvôli star˘m rodi-
ãom. 

âo to bolo za skupinu?
Chceli sme oslobodiÈ ‰tát.
Od ãoho?
Od komunistov. Veì toto bolo zlé.

Kdesi v spisoch mi uviedli, Ïe sme chceli
Ïandárske stanice prepadnúÈ, ozbrojiÈ
sa a prepadnúÈ dediny. HlúposÈ. 

No a zo ‰koly ste odi‰li?
Neodi‰iel, bol som odíden˘, tak˘m

typicky reÏimov˘m spôsobom. Cez
prázdniny, po druhom roãníku medicíny
v Prahe,  pri‰li za mnou praÏskí kamará-
ti z mojej partie Zlatého orla. Bolo to
v roku 1953. Tak sme si povedali, Ïe
ideme pozrieÈ nejaké b˘valé partizánske
bunkre. Ale cestou sa nám pokazil  aku-
mulátor, tak sme sa rozhodli prespaÈ
v aute, Ïe na druh˘ deÀ donesiem nov˘.
Bol to kabriolet s otvorenou strechou
a ako sme tak driemali, zobudili nás ‰ty-
ria Ïandári so samopalmi. Zavelili, vy,
partizáni, vystúpte von.  Ja som mal na
opasku skautskú d˘ku a jeden z nich mi
hovorí, toto si mal proti nám?  Pomyslel
som si, somár jeden, v‰ak skauti to no-
sia v‰ade do lesa, na huby... to bol
skautsk˘ nôÏ. Mal som e‰te aj sekierku,
aj tá sa dala zavesiÈ na opasok, ale tú
som nechal v aute. Îandári, teda príslu‰-
níci VB,  pri‰li na troch autách, do kto-
r˘ch nás posadili, zaloÏili pásky na oãi
a odviezli  na stanicu Verejnej bezpeã-
nosti. Do rána nás tam stráÏil jeden star-
‰í policajt, ktor˘ napokon zaspal a ja
som chlapcom prikázal, nech v‰etko
kompromitujúce ão majú pri sebe, zje-
dia. A mali plán na zhotovenie bomby,

no naozaj ho zjedli. Z Prievidze nás po-
tom s putami na rukách a páskou na
oãiach zaviezli do Nitry na Krajskú sprá-
vu ·tB. 

Zaistili celú skupinu?
Odvtedy som t˘ch chlapcov nevidel.

Neviem, ão sa s nimi stalo. MÀa, ako
‰éfa skupiny oddelili,  aj ma súdili samo-
statne, priãom na súde mohli byÈ len
rodiãia a frajerka Haniãka. 

Muãili vás?
Nie tak, ako in˘ch. PravdaÏe poãas

vy‰etrovacieho procesu sme museli spaÈ
s rukami na dekách, Ïiadne obracanie
sa do strán, Ïiadne spanie na bruchu.
Ale to zrejme nebolo niã oproti tomu,
ão som videl u jedného chlapca. Mal
popálené ruky od cigariet a e‰te mi po-
vedal, Ïe si to urobil sám. Chlapec ne-
mal ani 16 rokov. Alebo cestou do Pra-
hy Na Pankrác jeden mladík vpredu vy-
skoãil a memoroval: ja odsúden˘ ten
a ten sa priznávam, Ïe som chcel urobiÈ
to a to podºa paragrafu toho a toho.
Museli ho nasilu posadiÈ, ale on to usta-
viãne opakoval. Bol natoãen˘ ako
gramofónová doska. Na Pankráci nás
sústredili do jednej miestnosti, bolo nás
okolo päÈdesiat. Zbadal som tam kama-
ráta  Jána Manasa z Prievidze. V roku
1948 zaloÏil ilegálnu skautskú organizá-
ciu Zlat˘ orol. Îiadal ma, aby som pove-
dal, Ïe pi‰toº, ktorú mal jeho brat ako
gardista schovanú na povale, patrila
môjmu otcovi. Samozrejme, Ïe som to
nemohol urobiÈ. Reku ja mám otca
dotlaãiÈ do toho, aby ho zavreli?

Ako Ïandára prvej Slovenskej
republiky ho komunisti nechali na
pokoji?

Ako sa to vezme. Keì sa v roku
1948 stal ministrom národnej bezpeã-
nosti Ladislav Kopfiiva, tak nepohodlní
Ïandári z predchádzajúceho obdobia
museli odísÈ do ãiastoãnej invalidity, aby
nedostali dôchodok v plnej v˘‰ke. Pos-
tihlo to aj môjho otca, ktorému museli
vymyslieÈ diagnózu, ako mnoh˘m in˘m. 

Ako dlho ste boli vo vy‰etrova-
cej väzbe?

Asi ‰tvrÈ roka. 
Odsúdili vás?
Odsúdili, dostal som osemnásÈ me-

siacov a odsedel som ich v Jáchymove
do posledného dÀa. Po roku 1989 ma
rehabilitovali.

Eva Zelenayová
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V˘sledky Milgramovho „experi-
mentu poslu‰nosti“ – ochota podria-
diÈ sa autorite a vykonaÈ voãi inému
akt potrestania (bolesti), môÏu od-
haliÈ a vysvetliÈ aj vzÈah medzi silou
autority (reÏimu) so „silou“ prispôso-
bovania sa (davu).

Správanie úãastníkov pokusov, domnel˘ch kolegov, sil-
ne ovplyvnilo v˘sledky. Keì napríklad dvaja odmietli vyho-
vieÈ príkazom, ktoré boli uÏ na hrane (Experiment 17), len
‰tyria úãastníci zo 40 pokraãovali ìalej v pokuse. âo to
znamená?  Îe väã‰ina je ochotná poslúchaÈ príkazy, ne-
chaÈ sa viesÈ autoritou, aj keby to viditeºne spôsobovalo
druhému úãastníkovi experimentu bolesÈ, ãi by mu dokon-
ca hrozila smrÈ. Na prebudenie zo spoloãenského sna
a apatie potrebujú príklad odváÏnych. Psychológ Milgram
v experimente totiÏ fingoval pú‰Èanie elektro‰okov aÏ do
smrteºnej roviny 450 voltov. Podºa ochoty vykonaÈ príkaz
(potrestaní len hrali bolesÈ). 

Poznanie z tohto experimentu si môÏeme preniesÈ nie-
len na éru nacizmu, ale aj komunizmu, keì sa väã‰ina
poslu‰ne podriaìovala totalite a nebola schopná samostat-
ne rozm˘‰ºaÈ o dôsledkoch svojho (ne)konania. Aj keì
spôsobovali Ïidom alebo „triednym nepriateºom“ bolesÈ,
utrpenie ãi dokonca smrÈ. V experimente ã. 18 úãastník
podstúpil pomocnú úlohu s in˘m „uãiteºom“, ktor˘ sa
podriadil úplne. V tejto obmene sa len traja zo 40 vzopreli
experimentátorovi. âiÏe opäÈ, ak sa nenájde v dave (spo-
loãnosti, skupine) niekto, kto sa postaví proti a nezíska
k sebe ìal‰ích odporcov, bude väã‰ina apatická k odporu
a bude naìalej poslúchaÈ nariadenia, pokyny, príkazy, roz-
kazy tyrana ãi totalitného reÏimu. 

Morálna a spoločenská elita
Odpoveì na otázku, ktorá moÏno mnoh˘ch máta,

preão sa niekto vzoprel a niekto trpne zná‰al totalitu, nám
dá ãíseln˘ kód 3:17:80. Vyjadruje rozvrstvenie ºudí podºa
ochoty vzdorovaÈ a prispôsobiÈ sa. KaÏd˘ z b˘val˘ch politic-
k˘ch väzÀov komunizmu a ºudí, ktorí sa vzopreli tyranii,
presile, totalitnej autorite a propagande o raji na zemi, je
v˘nimoãná osobnosÈ, líder, ktor˘ rozm˘‰ºa, tvorí, hºadá
zlep‰enia pre spoloãnosÈ, nejde s davom.  Aj preto bolo
odporcov totality a teda aj politick˘ch väzÀov me-
nej, neÏ komunistov, ktorí prisluhovali zlu. V˘sledky
Milgramovho aj Standfordského (väzenského) expe-
rimentov dokazujú, Ïe tak˘chto ºudí sú v spoloãnosti
iba tri percentá! Len tri percentá ºudí dokáÏe maÈ sa-
mostatn˘ postoj k Ïivotu, osobne slobodne a nezá-
visle voliÈ, hºadaÈ, rozhodovaÈ sa, ãi vzoprieÈ sa. „Lo-
gicky“ uvaÏuje 17 percent ºudí, skúmajú informácie

a na ich základe sa potom rozhodujú. Na túto ãasÈ
neplatila propaganda, ale pre zmenu niã neurobili.
âasÈ tejto skupiny sa rad‰ej rozhodla emigrovaÈ. Os-
tatní zväã‰a prehliadli zlo, chápali, Ïe stojí na hline-
n˘ch nohách, ale nemali odvahu to zmeniÈ. AÏ 80
percent populácie v‰ak nie je schopnej samostatné-
ho myslenia! Ich modus je nastaven˘ na jednodu-
chosÈ, podriadenie sa a ochotu nechaÈ sa viesÈ in˘mi
– napríklad aj autoritami alebo väã‰inov˘m prúdom.
Táto skupina je, Ïiaº, obrovská, preto je spoloãnosÈ aj
s odstupom ãasu hluchá a rezistentná k tomu, ão sa
dialo v socializme. Zverstvá a zloãiny komunizmu do-
káÏe pochopiÈ a uvedomiÈ si maximálne 20 percent
populácie. A keì príde nov˘ reÏim, tak sa história aj
prerozdelenie spoloãnosti budú opakovaÈ – osemde-
siatpercentná väã‰ina sa nechá z pohodlnosti uná‰aÈ
v hlavnom prúde, rie‰enie nechá ako pred rokom 89
„na t˘ch hore“.

Stále nežiaduci?
Preto boli a sú politickí väzni pre systém hneì dvakrát

nebezpeãn˘. Najskôr pre totalitn˘ reÏim (ktor˘ ich ãasto
exemplárne trestal), lebo vedel o ich v˘nimoãnosti a hod-
note pre spoloãnosÈ. A tieÏ mohli byÈ nepohodlní pre na-
stupujúci reÏim po tzv.neÏnom komplote s komunistami,
lebo sa mohli staÈ prirodzen˘mi lídrami a nasmerovaÈ spo-
loãnosÈ na originálnu, tvorivú, spravodlivú  cestu. To aj vy-
svetºuje, preão sa nikto z b˘val˘ch politick˘ch väzÀov,
okrem elitárskeho klubu okolo Havla a spol., nedostal
k riadiacim pozíciám v spoloãnosti. A keìÏe skúsenosÈ sa
nedá vymazaÈ, sú politickí väzni a ich rodinní príslu‰níci aj
naìalej drÏaní na di‰tanc. Médiá hlavného prúdu rad‰ej
dávajú priestor b˘val˘m komunistom, ktorí pochopili a slú-
Ïia novej prozápadnej propagande.

UmoÏÀuje to aj spoloãenské vedomie 80 percentnej
mlãiacej väã‰iny, ktorá naìalej poslu‰ne kráãa s davom,
a ktorej je jedno, ãi  250 000 politick˘m väzÀom reÏim
spôsoboval utrpenie, bolesÈ, psychické trápenie a spolo-
ãenské poníÏenie. Milgram v ãlánku „Nebezpeãenstvo po-
slu‰nosti“ (1974) pí‰e, Ïe vytvoril jednoduch˘ pokus na
Yalskej univerzite „na zistenie, akú veºkú bolesÈ môÏe beÏ-
n˘ obãan spôsobiÈ inej osobe jednoducho preto, Ïe mu to
prikázal experimentujúci vedec.“ Vysvetºuje, Ïe „prísna au-

torita bola postavená proti najsilnej‰ej morálnej povinnosti

úãastníka, proti utrpeniu in˘ch; aj pri kriku obete autorita

ãastej‰ie vyhrávala ako prehrávala.“ Ide o to, aby nakoniec
pravda, spravodlivosÈ a morálka v spoloãnosti neprehrali
definitívne. O tom je aj empirická skúsenosÈ politick˘ch
väzÀov a ich rodín. Rafael Rafaj

podpredseda PV ZPKO
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V okrese Pie‰Èany boli v priebehu 20. sto-
roãia úkladne zavraÏdení aÏ dvaja kÀazi. V pa-
mäti obyvateºstva e‰te rezonuje umuãenie
kÀaza ·tefana Poláka príslu‰níkmi ·tátnej bez-
peãnosti v Borovciach v októbri 1987. VraÏdu
iného obºúbeného kÀaza a dlhoroãného sta-
rostu Pie‰Èan Alexandra ·indelára si pamätajú
len tí najstar‰í obãania. Neznámy je aj v histo-
riografii. Oboch kÀazoch spája to, Ïe ako
miestne autority boli t⁄Àom v oãiach vtedaj‰ie-
ho ãeskoslovenského reÏimu. Od vraÏdy
·indelára v roku 2017 uplynulo 70 rokov. 

Narodil sa 23. februára 1888 v obci
âeklís, dnes Bernolákovo. Po ukonãení ‰túdia
filozofie a teológie bol 26. júna 1910 v Ostri-
home vysväten˘ za kÀaza. Jeho prv˘m pôso-
biskom boli Budmerice. Od roku 1930 slúÏil
v Pie‰Èanoch, od roku 1936 ako správca farnosti Sv. ·tefana,
s ãestn˘m titulom dekana.  V októbri 1931 bol zvolen˘ za
starostu obce. (Pie‰Èany získali ‰tatút mesta aÏ v roku 1945 –
pozn. aut.). Bolo to prv˘krát v dejinách Pie‰Èan, a pravdepo-
dobne i Slovenska, Ïe na ãele obce (mesta) stál kÀaz. V jeho
prípade sedem rokov, do augusta 1938. Poãas jeho staro-
stovstva sa zaãali Pie‰Èany modernizovaÈ a zveºaìovaÈ. 

KÀazi hrali v slovenskej politike odnepamäti dôleÏitú
rolu, ·indelár nebol v˘nimkou.  E‰te za 1. âSR kritizoval

panujúce pomery, predov‰etk˘m ãesk˘ centra-
lizmus a hegemóniu nad Slovenskom. V r.
1932 – 1933 pôsobil vo funkcii okresného
predsedu HSªS v Pie‰Èanoch. V˘razne prispel
aj na pôÏiãku hospodárskej obrody Slovenské-
ho ‰tátu v lete 1939. Súãasne bol v‰ak terãom
útokov radikálnych gardistov za prekrsÈovanie
Ïidov. Za svoju dlhoroãnú aktivitu mal v roku
1938 nastúpiÈ za poslanca Slovenského sne-
mu. Nakoniec sa tak, z neznámych dôvodov,
nestalo. 

Návrat âSR v roku 1945 priniesol obnove-
nie prenasledovania Slovákov i zaãiatok pre-
nasledovania Cirkvi. Osobitne postihnuté boli
osoby spojené s prvou SR. Katolíci boli vytlaãe-
ní z politiky. V˘razom ich nespokojnosti s po-
mermi boli spontánne demon‰trácie za uväz-

neného Dr. Tisu. Prvá a najväã‰ia sa konala v Pie‰Èanoch. Re-
akcia reÏimu bola brutálna. Zatváranie trvalo niekoºko dní.
Odvleãen˘ch bolo asi 280 Ïien. Domov sa vrátili aÏ 25. mája
1947. Krátko uväznen˘ a vypoãúvan˘ bol páter Eiselle, pred-
staven˘ klá‰tora jezuitov. D.p. Vojtech Îilinãan z Krakovian,
obvinen˘ z príprav manifestácie, si za aféru odsedel 11 me-
siacov. Onedlho, na Du‰iãky roku 1947, bol zastrelen˘ farár
·indelár. Páchatelia nikdy odhalení neboli.

Martin Lacko

Prenasledovanie Slovákov v âes-
koslovensku malo viacero podôb
a etáp. Po retribuãnom súdnictve, kto-
ré trestalo za angaÏovanie sa v auto-
nomistickom a národno‰tátnom zápa-
se, pri‰iel pohon na tzv. burÏoáznych
nacionalistov a v roku 1958 na „zvy‰ky
ºudáctva“. Bez ohºadu na premenlivé
a úãelové propagandistické nálepky
mohol byÈ postihnut˘ kaÏd˘, kto ho-
voril o národnom záujme, o právach
Slovákov. Zjednodu‰ene povedané,
v 50. rokoch v‰etko v˘sostne sloven-
ské mohlo byÈ kvalifikované ako nacio-
nalistické, ºudácke, protiãeské, a teda
proti‰tátne.  

Jednou z obetí protislovenského
pohonu bol aj uãiteº a národn˘ aktivis-
ta Ján Kamil BeÀadik (1912, Brezany –

1973, Nitra). Bol trikrát obvinen˘ a sú-
den˘. Za vyuãovanie dejepisu v sloven-

skom duchu bol v roku 1958 vy‰etro-
van˘ a napokon, v mene âeskosloven-
skej republiky, odsúden˘ na tri roky
nepodmieneãne. PriÈaÏila mu aj úãasÈ
v Malej vojne, drÏba Hlinkovho Ïivoto-
pisu ãi dokonca divadelná hra na osla-
vu slovenãiny, ktorú napísal. Súd jeho
postoje oznaãil za prejav „ºudáckeho
fanatizmu, fa‰izmu, protiãeskej nená-
visti“ a kvalifikoval ako podvracanie
ústavnej jednoty âSR. 

Hoci od prípadu uplynulo takmer
60 rokov, je aktuálny aj dnes., keì
ãelíme novej vlne protislovenskej
a protikresÈanskej nenávisti a prenasle-
dovaniu Slovákov za prejavy ich národ-
ného povedomia ãi uÏ zo strany médií
alebo ‰tátnych orgánov.

(Prevzaté z obálky publikácie)
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Martin Lacko: Keď slovenské povedomie bolo prenasledované ako fašizmus...

Protičeské rovnalo sa protištátne
(Prípad Jána Kamila Beňadika z roku 1958)

Stanislav Žlnay: Komu asi prvému zazvoní?

Kňaz – starosta – mučeník 
(Príbeh farára a starostu mesta Piešťany Alexandra Šindelára)



1. decembra 1989 vláda âSSR
nariadila zru‰iÈ drôtené zátarasy na
hraniciach s Rakúskom, ktoré slobod-
n˘ svet naz˘val „Ïeleznou oponou“.

2. decembra 1946 sa zaãal pro-
ces proti J. Tisovi, A. Machovi a F. ëur-
ãanskému pred Národn˘m súdom
v Bratislave. âlenmi senátu boli: pred-
seda Igor Daxner a ‰iesti prísediaci,
v‰etci evanjelického vyznania, alebo
ateisti. Îalobcami boli ªudovít Rigan,
Juraj ·ujan a vojensk˘ prokurátor plu-
kovník Anton Ra‰la.

4. decembra 2006 zomrel pápeÏ-
sk˘ legát, prenasledovan˘ komunistic-
k˘m reÏimom, Mons. Viktor Trstensk˘

6. decembra 2006 zomrel dlho-
roãn˘ ãlen a funkcionár krajskej po-
boãky v Îiline Emil Rafaj.

10. decembra 1947 bol na trest
smrti zastrelením odsúden˘ generál ar-
mády SR a veliteº R˘chlej divízie Jozef
Turanec. Neskôr mu trest zmenili na

30 rokov väzenia. Zomrel vo väznici
v Leopoldove v roku 1957.

14. decembra 1948 vláda roz-
hodla presunúÈ 65 000 verejn˘ch za-
mestnancov „do v˘roby“. I‰lo o prvú
masovú diskrimináciu politicky „ne-
spoºahliv˘ch“ obãanov brutálnym zní-
Ïením ich spoloãenskej pozície a pra-
covn˘ch ziskov. Tieto opatrenia pokra-
ãovali aj zaãiatkom päÈdesiatych rokov
a postihli 75 000 obãanov.

22. decembra 1948 zomrel slo-
vensk˘ arcibiskup  Karol KmeÈko, sídel-
n˘ biskup nitriansky. Jeho nástupcom
sa stal Eduard Nécsey.

22. decembra 1949 schválilo
Predsedníctvo ÚV KSâ  návrh na mo-
censk˘ zákrok proti klá‰torom.

27. decembra 1992 zomrel v Bra-
tislave b˘val˘ poslanec Slovenského
snemu a najbliÏ‰í spolupracovník Ka-
rola Sidora, komunistick˘m reÏimom
prenasledovan˘ Pavol âarnogursk˘.

31. decembra 1992 zanikol ‰tát-
ny útvar âeská a Slovenská federatívna
republika.

December 1987. Vy‰e 500 000
ºudí podpísalo petíciu katolíkov za ná-
boÏenskú slobodu. Iniciatíva vy‰la
z Moravy, ale najväã‰iu odozvu vyvolala
na Slovensku (vy‰e 300 000 podpisov).

December 1955. Podºa odhadu
nemeckého historika J. G. Hoenscha
bolo v âeskoslovensku 230 „náprav-
n˘ch zariadení“ (väzníc, pracovn˘ch tá-
borov, uránov˘ch baní a pod.) a v nich
240 000 uväznen˘ch obãanov, z kto-
r˘ch asi 80 % za politické „zloãiny“.

V rokoch 1948 – 1955 bolo v so-
cialistickom âesko-Slovensku materiál-
ne zniãen˘ch 27 500 000 kníh, z naj-
väã‰ej ãasti to boli publikácie zhabané
v klá‰toroch a v in˘ch náboÏensk˘ch
in‰titúciách. ëal‰ie státisíce vzácnych
vydaní boli rozpredané zahraniãn˘m
antikvariátom.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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STALO SA

■ Duchovn˘ na‰ej organizácie a podpredseda celoe-
urópskej organizácie politick˘ch väzÀov INTERASSO d. p.
Ján Ko‰iar spolu s predsedom PV ZPKO Jánom Liteck˘m
·vedom v predveãer pietnej spomienky na cintoríne Vra-
kuÀa prijali trojãlennú delegáciu POFOSZ – zdruÏenia ma-

ìarsk˘ch politick˘ch väzÀov. Predmetom rozhovoru bola
situácia politick˘ch väzÀov v oboch ‰tátoch, ako aj ich po-
stavenie a moÏnosti v Európskej únii. Následne druh˘ deÀ
sa delegácia spolu s maìarsk˘m veºvyslancom zúãastnila
pietnej spomienky pri na‰om centrálnom pamätníku.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

Návšteva v Michalovciach
âlenovia regionálnej poboãky PV ZPKO

v Ko‰iciach nav‰tívili v Michalovciach ná‰-
ho ãlena ·tefana Tomka, ktor˘ v súãasnosti
trpí zdravotn˘mi problémami. V druÏnej
debate mu páni ·tefan Novák, Ing. Ján Brod-
Àansk˘ a Juraj Vrábel priblíÏili  pietne spomienky
v Lepoldove a v Trebi‰ove, ktor˘ch sa hostiteº
pravidelne zúãastÀoval. Aj tak˘m spôsobom
chceme byÈ spojení s t˘mi, ktorí sa pre svoj
zdravotn˘ stav nemôÏu zúãastÀovaÈ spomien-
kov˘ch slávnosti, a ktorí sa za komunizmu ne-
báli konkrétnym spôsobom prejaviÈ svoj odpor
proti nastupujúcemu neºudskému reÏimu. Za
svoju odvahu boli prenasledovaní a väznení.
Tak˘m bol aj ná‰ ãlen ·tefan Tomko, ktor˘ za

v˘robu protikomunistick˘ch letákov bol nemilosrdne vy‰etrovan˘ a väznen˘ v já-
chymovsk˘ch koncentraãn˘ch táboroch. Pri rozlúãke dal v‰etk˘ch ãlenov PV
ZPKO, ktorí ho poznajú, srdeãne pozdraviÈ. Juraj Vrábel 

V Nitre, pri hroboch svojich pria-

teºov, udrÏujú spomienky na ich

hrdinstvo. Foto archív
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✞ Vo veku 85 rokov, 15. apríla
2015, zomrela Dagmar VARGOVÁ
z Hurbanova, ãlenka PV ZPKO RO
Nitra.   

✞ Vo veku 83 rokov, 16. októb-
ra 2017, zomrela Helena LAURIN-
âÍKOVÁ, dlhoroãná ãlenka RP PV
ZPKO v Dolnom Kubíne. Posledná
rozlúãka sa konala v dolnokubín-
skom Dome smútku, m.ã. Mokraì.
Pohrebu sa zúãastnili ãlenky RP PV
ZPKO v Dolnom Kubíne.

✞ Vo veku 97 rokov, 12. sep-
tembra 2017, zomrela Bernardína
IVANâÍKOVÁ, rod. Urbaniãová,
ãlenka RP PV ZPKO Bratislava – oko-
lie. Posledná rozlúãka sa konala 18.
septembra 2017 na dolnom rímsko-
katolíckom  cintoríne vo Svätom Juri.

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

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

bo  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. Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ
vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychá-
dzaÈ, akoby sme stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda nepraj-
níci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za
ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia
o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo  úãtu: SK74
3100 0000 0040 0012 8109, BIC: LUBASKBX, alebo sa kontaktujte na tel.
ãíslach 0902 199 429 a 0905 737 790.

Darcom úprimne ìakujeme. Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová,
Bratislava 10 EUR
Ing. Vojtech Tich˘, Trenãín 10 EUR
Agnesa Hudecová, Bratislava 5 EUR
Jozef Panáã, Îilina 30 EUR
Terézia Holecová, ·enkvice 30 EUR
RK FÚ Smolenice 5 EUR
Anna Vojtikeviãová, Îilina 30 EUR
Ladislav ·imko, Sabinov 10 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Dlhoroãn˘ podpredseda PV ZPKO An-
ton Malack˘ s manÏelkou Emíliou 5. ok-
tóbra tohto roku oslávili 60 rokov spoloã-
ného Ïivota. Obaja manÏelia venovali ku-
sisko svojho Ïivota v práci pre organizáciu
politick˘ch väzÀov na Slovensku. Srdeãne
im gratulujeme k jubileu i prekrásnemu
daru, apo‰tolskému poÏehnaniu Svätého
Otca Franti‰ka. Spolupracovníci

■ 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. 

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

V decembri si pripomíname v˘znam-
né Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov
a priaznivcov. Spomíname aj na t˘ch ãle-
nov, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

DÀa 8.10.2017 oslávil Ïivotné jubi-
leum 82 rokov Ing. Michal Záhorsk˘
z Bratislavy. Oslávenca sme neuverejnili
v októbrovom ãísle Svedectva, za ão sa mu
ospravedlÀujeme.

40 rokov

Martina Kureková, âierny Potok
15.12.1977

55 rokov 

PhDr. Anna Pribi‰ová, Borsk˘ Sv. Jur
10.12.1962

Eva Hluchová, Pie‰Èany 6.12.1962
MUDr. Miriam Porubská, Bratislava

9.12.1962

60 rokov

Viera Radíková, Svät˘ Jur 28.12.1957
Peter Babjak, Humenné 25.12.1957

80 rokov

Ing. Pavel Belko, Brezno 13.12.1937

81 rokov

Mária Gregu‰ová, Nitra 6.12.1936
Hedviga Slivková, Ilava 20.12.1936
Rozália Hockicková, Spi‰ské Podhradie

15.12.1936
Helena Stanãíková, Brezno 1.12.1936

83 rokov

·tefan Hrizák, PovaÏská Bystrica
25.12.1934

Anastázia Kulá‰ová, Bratislava
15.12.1934

85 rokov

Rozália Tomãiová, Klokoãov 22.12.1932
Matej Benãík, Komárno 16.12.1932

86 rokov

Gustav Hrabovec, Doln˘ Kubín
24.12.1931

Pavol Kuºa, Levoãa 18.12.1931

87 rokov

Ján Volansk˘, Îilina 21.12.1930

88 rokov

Eva Slimáková, Limbach 22.12.1929
MUDr. Mária SlugeÀová, Levoãa

25.12.1929

89 rokov

Július Maté, Luãenec 17.12.1928

90 rokov

Franti‰ek TuroÀ, Rakova 2.12.1927
Ing. Alojz Poldauf, Ladomerská Vieska

28.12.1927

91 rokov

Anna Mazáková, Púchov 17.12.1926
Valéria Mito‰inková, Bratislava

16.12.1926

92 rokov

Ján Petro, Humenné 18.12.1925

Jubilantom srdeãne
blahoÏeláme
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