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Európe hrozí neomarxizmus
Rafael Rafaj (1959) v roku

2006 pochoval otca, ktor˘ mu
pripravil osud syna politického
väzÀa. Mal trinásÈ rokov, keì
otca zavreli. Nedostal sa na vy-
sokú ‰kolu, aÏ po „neÏnej re-
volúcii“. Vstúpil do Slovenskej
národnej strany a ako 
poslanec NR SR presadil dva
dôleÏité zákony pre politic-
k˘ch väzÀov. V súãasnosti kan-
diduje do Európskeho 
parlamentu, kde sa chce 
popasovaÈ najmä so ‰íriacim
sa neomarxizmom. 

� Pamätáte si okamih, keì
vám odviedli otca?

Nie, on sa jednoducho nevrátil
z práce domov. Ale veºmi dobre si
pamätám, ako jedného dÀa, keì
som bol doma iba so sestrou, zazvo-
nili dvaja páni. Ukázali nám nejak˘
papier, no nemal som z toho dobr˘
pocit, tak som ich nevpustil dnu.
Vyhovoril som sa, Ïe rodiãia nie sú
doma.

� Odi‰li?
Ale vrátili sa. Presviedãali nás, Ïe

to nevadí, Ïe nie sú rodiãia doma, Ïe
to aj s nami vybavia. Majú vraj nejak˘
papier na prevzatie a natlaãili sa nám
do bytu. Îe ide o nejakú formálnu
sÈaÏnosÈ susedov a ãi nemáme písací
stroj, na ktorom by urobili záznam,
Ïe sme list prevzali.  V podstate sa
potrebovali dostaÈ k otcovmu

písaciemu stolu, na ktorom písal
svoje kritické materiály a zasielal ich
do redakcií a do zahraniãia.

� Kde pracoval otec?
Bol  riaditeºom  kniÏnice  Vysokej

‰koly  dopravnej  v Îiline.  Onedlho
po  tomto  incidente  nepri‰iel   tri
dni domov, ão sa nikdy predt˘m
nestalo. 

Pietnu spomienku 17. novembra 2011 zakonãili ãlenovia PV ZPKO 
v budove NR SR pri pamätníku úãastníkom protikomunistického odboja.

Foto Vlastimil Morávek
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BlíÏia sa voºby do Európskeho
parlamentu. Pre ãlenov na‰ej organizá-
cie je hneì dvojak˘ dôvod zúãastniÈ sa
ich: ako politickí väzni musíme aktívne
vyjadriÈ svoj postoj, aby nás zase ne-
prevalcovali ºudia z kruhov, ktoré sú
zodpovedné za dlhoroãné strádanie
na‰ich ãlenov vo väzniciach. No a po-
tom z toho dôvodu, Ïe druhá ãasÈ ná‰-
ho názvu hovorí o protikomunistickom
odboji. Komunisti a ich ºaviãiarski po-
tomkovia totiÏ zìaleka e‰te nezloÏili
zbrane. VOSR síce skolabovala kon-
com 80. rokov, no ak by si niekto
myslel, Ïe uÏ budeme maÈ pokoj od jej
chor˘ch marxisticko-leninsk˘ch my‰lie-
nok, pri uskutoãÀovaní ktor˘ch po-
vraÏdili milióny nevinn˘ch ºudí, tak sa
m˘li. Vyzerá to tak, Ïe to bolo iba prvé
kolo nenávistného boja proti kresÈan-

skej Európe, pretoÏe títo permanentní
revolucionári po tzv. páde komunizmu
okamÏite rozpútali ìal‰ie kolo zúrivé-
ho boja. Akurát sa uÏ nenaz˘vajú
boº‰evici, ale tolerantní humanisti,
a nebojujú uÏ za práva pracujúcich, ale
za ºudské práva. Ale sú rovnako inter-
nacionálne organizovaní a ich nenávisÈ
k slobode slova a hlavne ku kresÈan-
stvu je rovnaká, ak nie e‰te väã‰ia ako
bola u ãerven˘ch boº‰evikov. 

Dnes skutoãne ide o záchranu Eu-
rópy a jej tradiãn˘ch hodnôt. Aby som
bol konkrétny,  tak predov‰etk˘m ne-
treba voliÈ socialistov, ktorí sú jedna
ruka so západn˘mi neomarxistick˘mi
ºaviãiarmi. Na‰i „socialisti“, potomko-
via star˘ch boº‰evikov, sú ich prirodze-
n˘mi spojencami. A vzhºadom na na‰u
veºkosÈ robia len to, ão im títo prikáÏu.

Staãí si spomenúÈ, ako napríklad
hlasovali v europarlamente. Podporili
v‰etky „najpokrokovej‰ie“ zvrátenosti.
A rovnako ako európski socialisti, ktorí
sú  najväã‰ími spojencami bankového
kapitálu a nadnárodn˘ch koncernov,
u nás zase konkrétnych oligarchov. 

V‰etci ãoraz intenzívnej‰ie pociÈu-
jeme, Ïe dlhodobo sa nedá obísÈ so-
ciálne uãenie cirkvi, takÏe treba voliÈ
ºudí, ktorí sú si toho vedomí. âím urãi-
te nemyslím na‰e parlamentné strany
s prívlastkom kresÈanské, pretoÏe tieto
za posledn˘ch dvadsaÈpäÈ rokov naro-
bili kresÈanstvu moÏno e‰te väã‰ie ‰ko-
dy ako komunisti. Treba voliÈ ozajst-
n˘ch a úprimn˘ch kresÈanov,  veì staãí
si spomenúÈ, ako neslávne sa vyzna-
menal poslanec za KDH Ján  Figeº, pri
organizovanom pohone ºaviãiarov na
zásadového kresÈana a poslanca Eu-
rópskeho parlamentu  pána Buttiglio-
neho. Poznáme ich  vzÈah ku Sloven-
sku a bezzásadovosÈ pri vytváraní
mocensk˘ch koalícií. UÏ len upozor-
ním, Ïe medzi kandidátmi na poslan-
cov europarlamentu sú aj synovia
politick˘ch väzÀov.  Napríklad Rafael
Rafaj e‰te ako poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky za SNS nám
pomohol presadiÈ tri zákony dôleÏité
pre politick˘ch väzÀov a ich vdovy.
Dnes uÏ máme skúseností a vieme,
komu sú drahé na‰e hodnoty. Neza-
budnime na to, keì príde ãas a my
pôjdeme k volebn˘m urnám. 

Arpád Tarnóczy
predseda  PV ZPK

SLOVO NA ÚVOD
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Kandidujú aj deti 
politických väzňov

B˘val˘ poslanec NR SR Rafael Rafaj (v strede) a ãlen PV ZPKO organizoval
stretnutia politick˘ch väzÀov v NR SR pri pamätníku, ktor˘ vznikol na po-
ãesÈ prijatia zákona ã.125/1996 Z.z. Jeho navrhovateºom bol Arpád Tar-
nóczy. Text na pamätníku znie: Úãastníci protikomunistického odboja sa
zaslúÏili o pád komunistického reÏimu a znovunastolenie demokracie na
Slovensku. Patrí im za to vìaka. Foto Vlastimil Morávek
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Ivana Šimku,
predkladateºa zákona 
o protikomunistickom 

odboji v roku 2006

� Dlhodobo sa zaoberáte le-
gislatívou v záujme politick˘ch
väzÀov. V ako je stave v súãasnosti
a ão by sa e‰te malo urobiÈ na
spoloãenské ocenenie ich obetí? 

V májov˘ch voºbách sa budem
uchádzaÈ o mandát v Európskom par-
lamente. Chcem, aby sa táto otázka
stala celoeurópskou témou. Na pôde
Európskeho parlamentu budem hovo-
riÈ o politick˘ch väzÀoch obdobia
komunistického reÏimu. V˘znam ich
utrpenia a ich statoãnosti presahuje
hranice jednotliv˘ch ãlensk˘ch ‰tátov
Európskej únie. V období studenej voj-
ny sa politickí väzni stali úãastníkmi
veºkého zápasu o slobodnej‰iu a lep‰iu
spoloãnosÈ. Preto sme i v na‰om,
slovenskom zákone o protikomunistic-
kom odboji oznaãili politick˘ch väzÀov

za veteránov tohto veºkého dejinného
zápasu. Ale to je málo. Väzni svedo-
mia podali svedectvo statoãnosti nie-
len svojím Ïivotom v komunistickom
reÏime. Vydávajú ho, Ïiaº, i dnes, v ãa-
se slobody. E‰te i teraz sa im ich niek-
daj‰í tr˘znitelia vysmievajú. B˘valí
e‰tébaci, vy‰etrovatelia, prokurátori,
sudcovia, komunistickí funkcionári,
ktorí veºmi dobre vedeli, Ïe do krimi-
nálu, alebo dokonca i na popravisko

posielajú nevinn˘ch ºudí, si v súãasnos-
ti pokojne uÏívajú svoje nad‰tandard-
né dôchodky, k˘m ich obete i dnes
väã‰inou Ïivoria. Je to veºká historická
skrivodlivosÈ!

Európa zaÏila veºa zlého. Len v mi-
nulom storoãí sa Àou prehnali dve
obludné totalitné víchrice. Priniesli veºa
ºudského utrpenia, veºa zbabelosti
a zla. Ale i veºké mnoÏstvo príkladov
statoãnosti, odvahy a odhodlanosti
proti zlu bojovaÈ, vzdorovaÈ mu a ne-
poddaÈ sa mu. Predov‰etk˘m vìaka
t˘mto ºuìom, vìaka politick˘m
väzÀom a ºuìom prenasledovan˘m za
ich presvedãenie a svedomie, tieto dve
nenávistné ideológie, fa‰izmus a ko-
munizmus, uÏ v Európe nemajú
politickú moc. Za dar Ïivota v slobode
je politick˘m väzÀom preto Európa
veºa dlÏná. Preto som presvedãen˘, Ïe
tento dlh je potrebné premietnuÈ i do
európskej legislatívy, ktorá sa proble-
matike politick˘ch väzÀov zatiaº ani
nedotkla. Toto chcem navrhnúÈ, ak mi
voliãi dajú mandát.

Anna  Hámorová

SLOVO NA ÚVOD
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In‰titucionálne za-
chovávaÈ pamäÈ náro-
da je skvelá vec. Ucho-
vá sa v autentickej for-

me, kedykoºvek sa dá „vytiahnuÈ“,
pouÏiÈ. No aká by to bola pamäÈ ná-
roda, ak by sa nezachovala ústnym
podaním? Z generácie na generáciu?
Najmä v ãase násilného vytvárania vir-
tuálnej reality valiacej sa z médií.
Pravda je deformovaná do priam
uráÏlivej podoby. Prekrúcajú sa aj
také prirodzené pravdy ako rodina,
základ jestvovania ºudského rodu. âo
potom politické deformácie?

Politickí väzni komunistického re-
Ïimu boli vystavení perzekúciám a ná-
silnostiam zväã‰a preto, Ïe si stáli za
svojou vierou v Boha a za národom.
Za vieru a ‰tát dokázali priniesÈ aj

najvy‰‰iu obetu. A dnes, v ãase, keì
Ïijeme v slobodnej a demokratickej
krajine, nie sú tieto hodnoty zvlá‰È
cenené. Skôr prekáÏajú súãasnému
virtuálnemu svetu. Azda aj preto sa
nemoÏno uspokojiÈ iba s in‰titucionál-
nym zachovávaním pamäti národa.

Práve v neÏiãlivom ãase pre univerzál-
ne ºudské práva je dôleÏitá súdrÏnosÈ
ºudí s bezprostredn˘m stretom moci,
s odovzdávaním tejto skúseností ìal-
‰ím generáciám. Mnohí politickí väzni
sa vo svojom okolí stretávajú s mlad˘-
mi ºuìmi na organizovan˘ch poduja-
tiach a hovoria o svojich postojoch
a reálnej totalite, s ktorou mali do
ãinenia. Je to Ïivotne dôleÏitá ãinnosÈ
pre zachovanie hodnotovej podstaty,

na preÏitie národa. Slovákov na túto
skutoãnosÈ upozornil aj nedávno ka-
nonizovan˘ pápeÏ Ján Pavol II. a do-
konca rátal s na‰im duchovn˘m bo-
hatstvom  pri budovaní novej Európy.  

Aká bude? Je aj v na‰ich rukách.
Bude závisieÈ aj od kvality poslancov,
ktor˘ch si ãoskoro zvolíme. Ak vôbec
pôjdeme k urnám. Ak nie, zvolia si
iní. V nastávajúcich, uÏ tretích
voºbách na Slovensku do Európskeho
parlamentu je ponuka ‰iroká. Ale nie
je veºa tak˘ch, ktor˘ch Ïivotná cesta
je rovnako priama, ako politick˘ch
väzÀov.  A nemusia byÈ vÏdy len
v stranách s kresÈansk˘m názvom,
ako uÏ pri voºbách hlavy ‰tátu
upozornil kardinál Korec.

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Pestujme si bohatstvo ducha

SPÝTALI SME SA

Európa bez svedomia?
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Nespokojnosť v Bystrici
NespokojnosÈ s prístupom k poli-

tick˘m väzÀom komunistického reÏi-
mu vyjadrili na v˘roãnej ãlenskej schô-
dzi regionálnej poboãky v Banskej
Bystrici 24. marca jej úãastníci. Privítali
návrh zákona o postavení a pôsobnos-
ti PV ZPKO a niektorí vyjadrili nespo-
kojnosÈ s priebehom XI. snemu, na
ktorom pociÈovali nedostatok ãasu na
vyslovenie svojich názorov. Ján Hric
opakovane hovoril o nespravodlivom
zo‰tátnení svojho majetku a poÏiadal
o uverejnenie otvoreného listu vo Sve-
dectve. (Do uzávierky redakcia neobdr-
Ïala tento list, pozn. redakcie.)  (hh)

V Čadci navrhli
Na v˘roãnej ãlenskej schôdzi re-

gionálnej poboãky PV ZPKO v âadci,
ktorá sa uskutoãnila 21. marca,  na-
vrhli úãastníci schôdze doplniÈ znenie
zákona o postavení a pôsobnosti PV
ZPKO v paragrafe 2 nielen vdov
a vdovcov, ale i detí a vnúãat. V âadci
vyjadrili ãlenovia nespokojnosÈ s t˘m,
Ïe sa nemajú kde stretávaÈ. PociÈujú to
ako ujmu a nedocenenie ich vkladu
pre rozvoj slobodnej spoloãnosti. (vg)

V Kubíne pribudli členovia
V Dolnom Kubíne sa v˘roãná

ãlenská schôdza regionálnej poboãky
PV ZPKO uskutoãnila 17. marca.
Organizácia v súãasnosti  registruje 31
ãlenov, z toho 5 politick˘ch väzÀov.
Vlani prijali do poboãky ‰tyroch ãle-
nov, deti politick˘ch väzÀov. Prítomní
boli oboznámení s návrhom zákona
o pôsobnosti PV ZPKO a k jeho zne-
niu nevzniesli nijaké pripomienky. Pre-
rokovali tieÏ návrh novej organizaãnej
‰truktúry a v súvislosti s ekonomickou
situáciou politick˘ch väzÀov na

Slovensku porovnali poºsk˘ ãasopis
Îivot s na‰im Svedectvom, ktor˘ je na
neporovnateºne vy‰‰ej úrovni. Infor-
muje tieÏ o Ïivote slovenskej komuni-
ty v Poºsku.  (al)

Odkaz z Košíc
V Ko‰iciach  sa v˘roãná ãlenská

schôdza regionálnej poboãky konala
11. marca. V uznesení sa kon‰tatuje,
Ïe vzhºadom na klesajúci poãet ãlenov
organizácie, ako aj na nedostatok fi-
nanãn˘ch prostriedkov na ãinnosÈ,
odporúãajú rie‰iÈ obsadenie vedenia
organizácie a touto otázkou sa zaobe-
raÈ na najbliÏ‰ej republikovej rade.
Úãastníci schôdze sa stotoÏnili s hod-
notením obdobia totality tak, ako sa
uvádza v dôvodovej správe. (‰n)

V Michalovciach požadujú
V˘roãná ãlenská schôdza regio-

nálnej poboãky PV ZPKO v Michalovci-
ach sa uÏ tradiãne konala v priesto-
roch Matice slovenskej 26. marca.
Kon‰tatovalo sa na nej, Ïe z tridsiatich
ãlenov uÏ len osem je priamych
politick˘ch väzÀov. Sústreìujú sa
predov‰etk˘m na náv‰tevy imobiln˘ch
a ãlenov s obmedzenou moÏnosÈou
pohybu. Návrh zákona o pôsobnosti
a postavení PV ZPKO pre‰iel bez pri-
pomienok. Naopak, vyvolal radosÈ
z toho, Ïe koneãne budú politickí väz-
ni komunistického reÏimu postavení
na roveÀ protifa‰istick˘ch bojovníkov.
Organizácia v roku 2013 nedostala
Ïiadne finanãné prostriedky. Aj z eko-
nomick˘ch  dôvodov sa poboãka  iba
raz zúãastnila pietnej spomienky pri
pamätnej tabuli na väznen˘ch ‰tuden-
tov  trebi‰ovského  gymnázia, ão po-
vaÏujú za veºk˘ nedostatok. Najmä
preto, Ïe ‰kola dala súhlas na umiest-

nenie pamätnej tabule, ale nemá kto
si pripomínaÈ jej odkaz. Kriticky sa
vyjadrovali ãlenovia aj na moÏnosÈ
bezplatného cestovania v bratislavskej
MHD. Túto v˘hodu majú len politickí
väzni, ich manÏelky a deti. Viac by sa
zi‰la vnukom, ktorí v Bratislave ‰tudu-
jú, ale takúto moÏnosÈ nemajú.  (mp)

Prievidza zbiera úrodu
âlenská schôdza regionálnej orga-

nizácie v Prievidzi sa uskutoãnila 24.
marca za úãasti predsedu PV ZPKO
Arpáda Tarnóczyho. V diskusii obozná-
mil prítomn˘ch s navrhovan˘mi zme-
nami v organizácii politick˘ch väzÀov.
Ing. Martin Hagara kon‰tatoval, Ïe
ÚPN pripravuje kniÏné vydanie prác
‰tudentov z prievidzkého gymnázia
spracované v jednom z projektov ÚPN
Nenápadní hrdinovia. V˘datne pri tom
spolupracoval práve M. Hagara. Zaznel
aj návrh na in‰talovanie pamätnej ta-
bule ·tefanovi R˘dzemu na historickú
budovu klá‰tora. Jeho spomienky z ãi-
as totality sú zaznamenané v ÚPN. (vh)

V Levoči sa venujú mladým
Na v˘roãnej ãlenskej schôdzi

regionálnej poboãky PV ZPKO Spi‰ská
Nová ves – Levoãa, ktorá sa uskutoãni-
la 3. apríla sa úãastníci zhodli, Ïe  je
potrebné organizovaÈ pietne spomien-
ky za úãasti  mladej generácie, ktorá
nemá ani po 25 rokoch od novembra
1989 dostatok informácií o zloãinoch
komunizmu. Príkladom takejto akcie
bolo stretnutie politického väzÀa ·te-
fana Nováka so ‰tudentmi Gymnázia
sv. Franti‰ka Assiského v Levoãi. ·tu-
dentov  podrobne oboznámil o pome-
roch v Jáchymovsk˘ch baniach, ktorí
potom uverejnili eseje  v Levoãskom
informaãnom mesaãníku. (jk)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Na výročných členských schôdzach o zmenách v organizácii

Odporúčania nie sú jednomyseľné
Pokraãujeme v uverejÀovaní záverov z v˘roãn˘ch

ãlensk˘ch schôdzí PV ZPKO. Jednou z dôleÏit˘ch zmi-
en, ktorá pravdepodobne ãaká organizáciu, je nová
úsporná organizaãná ‰truktúra. Vypl˘va z v˘voja
dotaãnej politiky vlády za posledné roky, ktorá

podstatne a negatívne ovplyvÀuje ãinnosÈ organizá-
cie PV ZPKO. Zmena organizaãnej ‰truktúry v‰ak
podlieha zmenám stanov, ktoré môÏu schváliÈ iba
delegáti snemu. Je teda pravdepodobné, Ïe sa tohto
roku uskutoãní mimoriadny snem PV ZPKO.
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V nedeºu 30.mara 2014 si obãania
farnosti pripomenuli 60. v˘roãie smrti
Vdp. Alfonza Paulena. Svätú om‰u
celebroval pomocn˘ biskup Bratislav-
skej arcidiecézy Mons. Jozef Haºko. Po
sv. om‰i nasledovalo uctenie si  jeho
pamiatky poloÏením venca na jeho
hrob pri kostole sv. Anny. Veniec po-
loÏil Mons. Jozef Haºko spolu so sy-
novcom dôstojného pána Alfonza Pau-
lena ªubomírom Paulenom za úãasti
veºkého mnoÏstva farníkov a hostí.

Po pietnej spomienke  odhalili pa-
mätnú  tabuºu na budove farského
úradu venovanú Vdp. Alfonzovi Paule-
novi (26.1.1913 – 10.4.1954) a donovi
Titusovi Zemanovi SDB (4.1.1914-
8.1.1969), ktorí v tejto farnosti pôsobi-
li do ich zatknutia. Krátky príhovor
predniesol synovec Titusa Zemana
pán Michal Titus Rado‰insk˘. (em)

Vzácna návšteva
Po Veºkej noci nav‰tívila na‰u redakciu pani Da‰a

Mazak z Toronta. 
Pani Da‰a  45 rokov Ïije v Kanade a ako sme sa dozve-

deli, komunita Slovákov udrÏuje dobré vzÈahy. Svedãí
o tom aj fakt, Ïe doniesla zásielku od pani Magdy Suchej
(85),  manÏelky politického väzÀa a stálej ãitateºky ná‰ho

ãasopisu. „âítam to s láskou a súcitom s rodinami, ktorí
preÏili utrpenie ako môj manÏel“, napísala v liste, do ktoré-
ho vloÏila 100 americk˘ch dolárov na podporu na‰ej
ãinnosti. Pani Suchá kaÏdoroãne prispieva na‰ej organizácii,
za ão jej úprimne ìakujeme a Ïeláme pevné zdravie.
A samozrejme blahoÏeláme k Ïivotnému jubileu.

Vedenie PV ZPKO 
a ãasopisu Svedectvo

·tyria ãlenovia organizácie PV ZPKO poslali list Jánovi
Chryzostomovi kardinálovi Korcovi tohto znenia:

„Úprimne Vám ìakujeme za realistické zhodnote-
nie osobnosti predsedu vlády SR Roberta Fica, ako
vhodného kandidáta na funkciu prezidenta
Slovenskej republiky. Struãná a vecná charakteristika
pomohla mnoh˘m váhajúcim voliãom ku správnemu
rozhodnutiu. 

Va‰a Eminencia, ctihodn˘ pán kardinál, Ïeláme
Vám mnoho BoÏieho poÏehnania. S hlbokou úctou
a vìaãnosÈou, verní JeÏi‰ovi Kristovi, Cirkvi a ná‰mu
ºudu, b˘valí politickí väzni.“

Podpísaní :
G. Zimanová, ·. Skladan, Ing. J. Homola, R. Chmelo. 

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

5

Slávnosť v Šenkviciach

Akt odhalenia pamätnej tabule. Foto archív

List kardinálovi Korcovi
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V dÀoch 10.-12. aprí-
la 2014 sa v Bukure‰ti  zi‰-
li  ãlenovia  v˘boru Inte-
rasso, medzinárodnej
organizácie politick˘ch
väzÀov, ktorá má sídlo
v Berline a kde  PV ZPKO
sú riadnym ãlenom.
Rumunská partnerská
organizácia Asociatia
Fostilor Detioneti Politi-
ci din Romania pripravila
bohat˘ program stretnu-
tia. Hneì v prv˘ deÀ sa
konali ‰tyri stretnutia s vy-
sok˘mi ‰tátnymi predsta-
viteºmi Rumunskej repub-
liky. V mene predsedu vlády v˘bor In-
terasso ako prv˘ prijal kancelár
premiéra Vlad Stoica. Nasledovali ofi-
ciálne stretnutia v parlamente, kde
ãlenov v˘boru prijal Valeriu Stefan
Zgonea, predseda poslaneckej
snemovne, Calin Popescu Tariceanu,
predseda senátu a Cristian Dumitres-
cu, jeho podpredseda. Predseda sená-
tu veºmi dobre pozná problematiku
politick˘ch väzÀov, lebo jeho svokor
patril tieÏ medzi nich a za Ceausesca
sedel vo väzení osem rokov. Napokon
sme sa podveãer stretli e‰te aj s b˘va-
l˘m rumunsk˘m prezidentom Emilom
Constatinescom, ktor˘ bol preziden-

tom republiky v rokoch 1996 –2000.
Ten v roku 2008 zaloÏil Rumunskú na-
dáciu pre demokraciu (Fundatia Ro-
manÇ pentru Democratie), v ktorej ru-
munskí politickí väzni majú v˘znamné-
ho partnera a vplyvn˘ch priateºov.

V piatok 11. apríla sa v priesto-
roch tejto nadácie konalo vlastné za-
sadenie v˘boru Interasso. Malo na
programe niekoºko organizaãn˘ch
otázok súvisiacich s prípravou XXI.
kongresu, ktor˘ sa bude konaÈ tieÏ
v Bukure‰ti v dÀoch 21. – 24. augusta
tohto roku. âlenovia v˘boru zvolili do
ìal‰ích volieb za podpredsedu Interas-
so Jána Ko‰iara. V ãase konania kon-

gresu by mal byÈ uÏ hotov˘ a aj odha-
len˘  centrálny  pamätník  rumunsk˘m
politick˘m väzÀom a tieÏ ako
odstra‰ujúci pamätník hrôzy sprístup-
nená verejnosti aj komunistická
väznica v Jilave.

Toto väzenie, ktoré sa nachádza
juÏne neìaleko hlavného mesta sme
nav‰tívili v piatok napoludnie. Fungo-
valo do konca roku 1989 a sedel
v Àom aj súãasn˘ predseda na‰ej part-
nerskej organizácie Asociatia Fostilor
Detioneti Politici din Romania Octav
Bjoza. Boli sme aj v cele, kde 16. au-
gusta 1954 zomrel na následky muãe-
nia katolícky kÀaz Vladimír Ghica,
ktorého 31. augusta 2013 pápeÏ
Franti‰ek vyhlásil za blahoslaveného.
Popoludní v˘bor Interasso prijal Radu
Preda, v˘konn˘ prezident In‰titútu pre
vy‰etrovanie zloãinov komunizmu
a pamäti rumunského exilu Institutul
de Investigare a Crimelor Comunismu-
lui si Memoria Exilului RomÇnesc, kto-
r˘ nám vysvetlil poslanie a úlohy tejto
in‰titúcie. Je to obdoba slovenského
ÚPN. 

V posledn˘ deÀ, v sobotu 12.
apríla nás pred odchodom na‰i ru-
munskí kolegovia privítali vo svojich
priestoroch v Bukure‰ti. K dispozícii
majú cel˘ poschodov˘ dom v strede
mesta. S ãlenmi v˘boru sa rozlúãili
slávnostn˘m obedom.

Ján Ko‰iar, 
podpredseda Interasso

ZAZNAMENALI SME

6

V Bukurešti  zasadal výbor Interasso

Predseda a podpredseda Interasso Jure Knezovic a Ján Ko‰iar v cele kato-
líckeho kÀaza, blahoslaveného Vladimíra Ghicu. Foto archív

V˘bor Interasso prijal predseda senátu Calin Popescu Tariceanu, na obr. v strede.
Foto archív

‚
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UÏ  95  rokov uplynulo 4. mája od
tragickej smrti Milana Rastislava ·tefá-
nika.  Îivotné osudy,  vedecká a poli-
tická ãinnosÈ  jednej z na‰ich najv˘-
znamnej‰ích osobností  boli uÏ  mno-
hokrát  spracované, nad okolnosÈami
jeho smrti sa v‰ak dodnes  vzná‰ajú
otázniky. Mocenské a mediálne ‰truk-
túry uÏ viac ako dve desaÈroãia usmer-
Àujúce verejnú mienku usilovne ìalej
‰íria m˘ty o havárii  spôsobenej raz zá-
vanom vetra, inokedy  vzbæknutím mo-
tora, zaseknutím kormidla, náhlym
k⁄ãom ·tefánika, ãi dokonca jeho  sa-
movraÏedn˘mi sklonmi. 

E‰te v roku 2004 vy‰la  kniha Kau-
za ·tefánik napísaná medziãasom uÏ,
Ïiaº, zomrel˘m Emilom Karolom Kaut-
sk˘m. Autor s nev‰ednou horlivosÈou
zozbieral z literatúry a archívnych do-
kumentov mnoÏstvo faktov svedãia-

cich o jednom: ·tefánik sa stal obeÈou
komplotu zosnovaného Bene‰om
a Masarykom za asistencie francúzskej
tajnej sluÏby.  Ten  zostával e‰te dlho
po  jeho smrti na Slovensku  verejn˘m
tajomstvom.  Îe to bol  politick˘ zlo-
ãin, svedãí  nasledujúca séria vráÏd, ne-
hôd a záhadn˘ch úmrtí  dvoch tuctov
nepohodln˘ch svedkov.   

Kto by si myslel, Ïe koryfeji  slo-
venskej historiografie obhajujúci ofici-
álne legendy o ·tefánikovej smrti vy-
stúpia so zdrvujúcou kritikou diela, je
na omyle. Z ich strany zavládlo mlãanie
a trvá uÏ desaÈ rokov.  Indície  zhro-
maÏdené Kautsk˘m  poukazujúce na
atentát, mimochodom o ãom bola
pevne presvedãená aj ·tefánikova
matka,  sú natoºko závaÏné, Ïe  sa im
zdá  vhodnej‰ie vopchaÈ hlavu do
piesku. 

Pravda  si v‰ak pomaly nájde cestu
bez strachu z vyceren˘ch zubov leva,
ão na bratislavskom nábreÏí  reve  na
kaÏdého, kto si chce zblízka pozrieÈ
sochu ná‰ho hrdinu.  

Ivan Mrva

E‰te sa vojna neskonãila, keì
5. mája 1945 zatkli biskupa Jána
Vojta‰‰áka.  Mal uÏ 68 rokov, ale
bol kresÈan a vlastenec, vysok˘
cirkevn˘ hodnostár a staronové
vedenie staronového ‰tátu sa
rozhodlo pre jeho exemplárne
potrestanie. 

Slováci si mali zapamätaÈ, Ïe
úspech sa neodpú‰Èa. A maÈ svoj
‰tát bol predsa úspech. Podºa pro-
fesora Róberta Letza  „prezident
âSR Emil Hácha sa pred prícho-
dom k Hitlerovi nazdával, Ïe dô-
jde k vytvoreniu ãeského ‰tátu
podobne ako v prípade Sloven-
ska. Musel v‰ak súhlasiÈ s nanúte-
n˘m protektorátom“. Letz tieÏ
dokázal, Ïe stenografické zázna-
my z procesu s tromi slovensk˘mi
biskupmi, boli sfal‰ované. Slováci
sa nikdy nemali dozvedieÈ pravdu
o statoãnosti svojich biskupov.
„Objav skutoãn˘ch stenogra-
fick˘ch záznamov zo súdneho

procesu s tromi katolíckymi
biskupmi je iba potvrdením
politickej závislosti a hlbokého
úpadku vtedaj‰ej justície“, hovorí
profesor Letz.  „Mnohé priznania
biskupov pred súdom tak vyznie-

vajú úplne opaãne. Tento nález
potvrdzuje fakt, Ïe biskupi neboli
dostatoãne „spracovaní“ vo vy-
‰etrovacej väzbe a nevypovedali
pri súde tak, ako im predpísali“,
tvrdí Letz. (ez)

V ZRKADLE ČASU
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Kauza Štefánik

Mučili ich pre výstrahu
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Asi v roku 1952 otvorili v Bra-
tislave predajÀu Darex. Predával
sa tam západn˘ tovar za doláre.
MÀa fascinovala uÏ len tá znaãka
– US $! Mal som vtedy osem ro-
kov. Tá znaãka $ ma fascinuje do-
dnes. Podobne ako mrakodrapy,
(aj ako slovo) jazz, abstraktné
umenie, saxofón, CIA, Chewing
gum, Broadway, colt, gangster,
rock and roll, A-bomb, Cadillac,
nylonky, nylon.

Moji rodiãia dostali nejaké $, asi
z USA, alebo z Austrálie a po porade
sa rozhodli, Ïe si kúpia v Darexe
montgomeráky.

Prvé a originálne montgomeráky
boli vtedy ‰ité zo ‰u‰tiakoviny, hovorilo
sa tomu „z balónu“. Tzv. „balónov˘
hodváb“. 

UÏ len ten materiál a jeho vôÀa
ma priam privádzali do mdlôb. Ameri-
ãania vtedy vypú‰Èali nad komunistické
krajiny balóny, aj nad âSR, a mnohí ºu-
dia tieto spºasnuté balóny na‰li, rozstri-
hali si ich a ‰ili si z nich vetrovky
a montgomeráky.

Strih montgomerákov navrhol
generál Montgomery.

Mal som osem rokov, ale bolo mi
jasné, Ïe kaÏd˘, kto má obleãen˘
montgomerák, je vlastne agentom
CIA. Bolo to jasné aj komunistom.

Moji rodiãia boli ‰Èastní, Ïe majú
montogomeráky. âiastoãne sa aj báli
obliecÈ si ich a vyjsÈ na ulicu, pretoÏe
vtedy mizli ºudia. Po roku poslali
pohºadnicu z Jáchymova. Miznutie ºudí
zaãiatkom 50. rokov bol známy
fenomén. Rodiãia si prezerali
montgomeráky v spálni pred
zrkadlom. K celkovému pocitu ‰Èastia
patrí niekedy aj strach a riziko spojené
s t˘mito pocitmi. 

V jeden podveãer mi rodiãia
povedali, Ïe ideme na prechádzku.
Obliekli si montgomeráky a vy‰li sme.
Rozprávali sa, ale uÏ si nepamätám
o ãom. Bol som vo veku, kedy som sa
venoval hlavne pozorovaniu sveta.
Rodiãia zaãínali byÈ nepokojní.
Napokon sa rozhodli vrátiÈ sa domov.

Celá prechádzka trvala asi desaÈ
minút. Montgomeráky putovali do
skrine. Obãas si obliekol montgomerák
otec, inokedy mama, ale vÏdy sa vra-

cali vynervovaní. Vynosili ich aÏ
koncom 50. rokov.

Z dvoch montgomerákov (origi-
nálnych) sa zachoval jeden a mám ho
v skrini. âakám na vhodné poãasie. V
nejak˘ sychrav˘ novembrov˘ veãer ob-
leãiem si montgomerák a za
plieskanice (studen˘ vietor s daÏìom)
sa pôjdem prejsÈ k Dunaju. V jednom
vrecku budem maÈ Chewing gum
a v druhom zväzok US $ bankoviek. 

A napriek nepriaznivému poãasiu
si zanôtim pekné slovenské tango:

Maliãká slziãka neza‰kodí,
bez nej sa dievãatko nenarodí, 
vyrie‰i problémy zauzlené, 
slza a v‰etko je odpustené...  

Vladimír Havrilla

SPOMIENKY
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Sto amerických dolárov

Vladimír Havrilla Foto archív autora

Kresba V. Havrillu z väzenia. Materiál: toaletn˘ papier. Foto archív autora
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KniÏka Carla Schmitta  Duchovno-histo-
rická situácia dne‰ného parlamentarizmu
vy‰la prv˘ raz v roku 1923 a platí ako dodnes
neprekonaná anal˘za parlamentného systé-
mu. Odvtedy uÏ vy‰la v Nemecku v deviatich
vydaniach, z toho sedem(!) je povojnov˘ch;
posledné je z roku 2010.

Carl Schmitt je dnes uÏ v‰eobecne uznávan˘ klasik poli-
tického myslenia. Po roku 1945 bol chvíºu v nemilosti pre
svoju právnicko-teoretickú ãinnosÈ poãas Tretej rí‰e, no jeho
teoretické v˘kony nedali na seba zabudnúÈ. Schmitt nebol
ideológ, ale právnik s presn˘mi a ãasto aÏ vizionárskymi
postrehmi a v súãasnosti sa dá dokonca hovoriÈ o urãitej
renesancii schmittovského politického myslenia. Práca sa
zaãína dosÈ pesimistick˘m kon‰tatovaním, Ïe ãisto teoretická
práca o politike, ktorá neslúÏi nijak˘m záujmom, vyvolá iba
mal˘ záujem ãi diskusiu. 

Dokonca sa bojí, ãi epocha diskusie uÏ vlastne neskonãi-
la. XIX. storoãie sa veºmi nenamáhalo odli‰ovaÈ parlamenta-
rizmus od demokracie, ktorá sa neúprosne drala dopredu.
No v 20. rokoch XX. storoãia, keì sa dá povedaÈ, Ïe zav⁄‰ili
spolu víÈazné ÈaÏenie, zaãali vystupovaÈ protiklady medzi
liberálno-parlamentn˘mi a masovo demokratick˘mi ideami.
A práve keì sa naplno rozvinul parlamentarizmus, ukázalo
sa, Ïe osoby, ktoré tento systém priviedol na v˘slnie,
nedávajú Ïiadnu príãinu na optimizmus. Naopak,  „v niekto-
r˘ch ‰tátoch to parlamentarizmus priviedol aÏ tak ìaleko, Ïe
z verejn˘ch záleÏitostí spravil objekty koristi a kompromisov
jednotliv˘ch strán a ich nohsledov“, takÏe Schmitt t˘chto
politikov povaÏuje za opovrhnutiahodnú triedu ºudí. 

PretoÏe parlament len vtedy plní svoju úlohu, keì sa
verejná diskusia berie váÏne a nie ako handlovanie. Diskusia
je v˘mena názorov za úãelom presadenia racionálnych
a pravdiv˘ch argumentov. Presadzovanie úzkych záujmov uÏ
autor  nepovaÏuje za diskusiu v pravom slova zmysle.
ZároveÀ upozorÀuje, Ïe my‰lienka parlamentarizmu ako dis-
kusie je my‰lienka liberalizmu a nie je totoÏná s demokra-
ciou. KaÏdá skutoãná demokracia spoãíva v tom, Ïe rovnaké
sa musí riadiÈ rovnako a zároveÀ nerovnaké nerovnako.
K demokracii nutne patrí homogenita a zároveÀ aj vylúãenie
iného. Tam patrí aj  identita vládcov a ovládan˘ch a niekoºko
ìal‰ích identít, ktoré postupne aj vymenováva. V tejto
súvislosti spomína tureckú demokraciu s násiln˘m vysídºova-
ním Grékov. Tu môÏeme poukázaÈ na I. âeskoslovenskú
republiku, v ktorej demokracia v podstate nemohla fungo-
vaÈ, pretoÏe záujmy âechov, sudetsk˘ch Nemcov a Slovákov
boli odli‰né. Demokratickou cestou sa tak˘to ‰tát  spravovaÈ
nedal,  aj keì propagandisti ãeského nacionalizmu by radi
tvrdili opak, bol tu stále tvrd˘ útlak neãesk˘ch národov, po
vojne ústiaci aÏ do vraÏedného teroru. 

Keì v‰ak prevládajúci diskurz túto paródiu na demokra-

ciu stále vydáva za bernú  mincu, neãudo, Ïe stále zápasíme
e‰te s jej detsk˘mi chorobami, pretoÏe diskusia sa prakticky
nikam neposunula. K homogenite, patriacej k demokracii
v‰ak nepatrí nejaká teoretická v‰eºudská rovnosÈ, naopak,
táto iba znehodnocuje politickú rovnosÈ a je to urãit˘ druh
liberalizmu so svojim individualisticko-humanitn˘m
svetonázorom. 

Podstatu parlamentu vidí vo verejnom prejednávaní
argumentov a protiargumentov. Uvádza dva hlavné znaky:
diskusia a verejnosÈ, k ãomu pridáva aj slobodu tlaãe. UÏ
podºa toho vidíme, Ïe u nás sa len ÈaÏko dá hovoriÈ o parla-
mentnej demokracii, pretoÏe u nás masmédiá nie sú slobod-
né, ale v rukách oligarchov. To automaticky znamená, Ïe
neexistuje ani verejná diskusia, namiesto toho sa iba
demagogicky organizujú potrebné väã‰iny. TakÏe tu máme
takú zmes liberalizmu pre oligarchov a diktatúru peÀazí pre
‰iroké masy. Samozrejme to, Ïe tu panujú zásadné nedoro-
zumenia ohºadom demokratick˘ch procedúr, a to uÏ od
inscenovaného prevratu, prirodzene vyhovuje vládcom. Aj
preto taká chudoba vo vydávaní základn˘ch diel európskej
politológie. Schmitt  sumarizuje, Ïe ak sa zo skutoãného
fungovania parlamentu vytratila verejnosÈ a diskusia a stala
sa z nej iba prázdna formalita, potom parlament, tak ako sa
vyvinul v XIX. storoãí, stratil zmysel.

Pre kaÏdého, koho zaujíma politika a chce aktívne ÏiÈ vo
svojom spoloãenstve, je ãítanie Carla Schmitta veºk˘m
prínosom, pretoÏe pomáha rúcaÈ falo‰né pojmy, ktoré nám
pred oãi kladú v‰elijakí pokútni podnikatelia s demokraciou.
A kto chce konaÈ, mal by predov‰etk˘m poznaÈ terén, v kto-
rom sa pohybuje. 

Ján Liteck˘ ·veda

KULTÚRA
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Knižný kútiKK
Kam sa dostal parlamentarizmus
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Pokraãovanie z 1. strany
Mama zaãala zisÈovaÈ kde je, aÏ jej

nakoniec na polícii povedali, Ïe je zaiste-
n˘. Zaistili ho na pracovisku. Tesne pred
päÈdesiatkou. Neskôr mi rozprával, Ïe
e‰te presvedãil jedného e‰tebáka, aby
mohol zaplatiÈ za rodinu ‰eky.

� A súviselo to s tou náv‰te-
vou?

Iste, u nás získali dôkaz. Jedno pís-
meno na stroji malo chybiãku krásy
a na základe toho ho usvedãili.  

� âo vlastne písal?
Písal rôzne kritické úvahy na

reÏim, na jeho pohlavárov. No aj kon-
krétne návrhy, ão by sa malo zmeniÈ.
PoÏadoval rovnoprávne postavenie
Slovenska v ‰táte. V roku 1964, pri prí-
leÏitosti 20. v˘roãia SNP, napísal histo-
rickú ‰túdiu o svetl˘ch a tienist˘ch
stránkach SNP.  Fundovane, bol vy‰tu-
dovan˘m historikom. V nej  otvorene
pomenoval tabuizované témy.  Ale aj
vychvaºovanú sociálnu situáciu.
Dokonca vyvolal pozornosÈ KGB, keì
zaslal rezolúciu protestného v˘boru,
ãím vyvolal dojem, Ïe ãinnosÈ vyvíja
nejaká ilegálna organizácia. 

� Nebola to pravda?
On bol individualista. Urobil chy-

bu, keì si v pseudonyme ponechal
svoje krstné meno Emil PovaÏsk˘. T˘m
zúÏil pátranie po Àom na PovaÏie a na
intelektuálov. Tú rezolúciu poslal v‰ade
kde sa dalo a bola to reakcia na rok
1968. Hlavné posolstvo bolo v tom,
aby ºudia nevstupovali do komunistic-
kej strany. 

� Kedy ste sa po tom stretli
s otcom?

AÏ na súde v Banskej Bystrici.
Predt˘m bol pol roka vo vy‰etrovacej
väzbe. Bola to pre puberÈáka veºká
rana. Druhá pri‰la, keì som ho bol
nav‰tíviÈ vo väznici v Ilave a videl som,
ako cel˘ o‰edivel. 

� Ako dlho bol vo väzení?
Dva  roky,  hoci  mu  navrhovali

viac. Zrejme zaváÏilo, Ïe mal 4 deti.
Napriek tomu mamku nahovárali, aby
sa s ním rozviedla. Îilo sa nám ÈaÏko,
doslova sme treli biedu. Komunisti
nám chceli zobraÈ byt, ktor˘ vraj patril
vysokej ‰kole. Niekto mal oÀ záujem,
no  mama bojovala a podarilo sa jej
zachrániÈ nám strechu nad hlavou. Bol
som najstar‰í a otec mi v Ilave pove-
dal, Ïe  mám pravdepodobne skazenú
budúcnosÈ, aby som nepom˘‰ºal hlásiÈ
sa na gymnázium. 

� âo ste chceli ‰tudovaÈ?
Históriu alebo astronómiu, ale

otec mi vybral ist˘ experimentálny
‰tvorroãn˘ odbor.  Povedal, bude‰ maÈ
v ruke maturitu i chemické remeslo,
nestratí‰ sa. 

� Ako sa k vám správali v ‰ko-
le?

Keì znovu zvolili Husáka za prezi-
denta a vyhlásil amnestiu, postavil sa
vedºa mÀa triedny uãiteº, predseda
strany v ‰kole, a sp˘tal sa ma: „No, ão
Elo, otca pustili?“ A ja som mu odpo-
vedal: „Súdruh uãiteº, veì vy predsa
viete, Ïe na politick˘ch sa amnestia ne-
vzÈahuje.“ âiÏe boli to také údery pod
pás. Na druhej strane mi to moÏno da-
lo základ pre pracovitosÈ, snahu vzde-
lávaÈ sa. Po maturite som sa trikrát
hlásil na vysokú ‰kolu, z toho raz z vo-
jenskej základnej sluÏby a hoci som
prijímaãky urobil dobre, neprijali ma.
Kolónka ãíslo 16 ma odsunula medzi
neÏiadúcich. Ja som tam vÏdy uvádzal
§ 98 podvracanie republiky, 2 roky.
A bolo po nádeji. Dosiaº nechápem,
ako mohli vy‰tudovaÈ vysoké ‰koly deti
salónnych disidentov. Napríklad
âarnogurského. Nejakého bezv˘znam-
ného Rafaja naháÀali za kritiku a neja-
ké pamflety a disidentove deti, o kto-
rom vedela celá západná Európa, si
jednoducho urobili vysokú ‰kolu?
A dokonca právo? Asi bol otec pre
nich paradoxne nebezpeãnej‰í. 

� âo robil otec po návrate
z väzenia?

Robil v martinsk˘ch strojárÀach sú-
struÏníka. Musel robiÈ nadãasy, aby
dokázal uÏiviÈ rodinu.  DosÈ ho to zlo-
milo, lebo chodil domov len na sobo-
tu, nedeºu.  A robil veºmi dlho na
dôchodok, v podstate do roku 1989.
Potom sa angaÏoval v organizovaní
politick˘ch väzÀov a zastával funkciu
tajomníka krajskej poboãky vtedaj‰ej
KPVS v Îiline.

� âo chcete urobiÈ s dediã-
stvom syna politického väzÀa?

Keì sa otec vrátil z väzenia mali
sme veºmi dlhé rozhovory o domácej
i zahraniãnej politike. Hovoril, Ïe ko-
munizmus musí padnúÈ. A nakoniec aj
vìaka mnoh˘m tisícom ºudí sa

NÁŠ ROZHOVOR
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Európe hrozí neomarxizmus

Otec Rafaela Rafaja. Foto archív

Rafael Rafaj odpovedá na otázky politick˘ch väzÀov pri pamätníku 
v budove NR SR. Foto Vlastimil Morávek
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podarilo komunistick˘ reÏim rozvrátiÈ.
Rozpadol sa. Po 89 sa stala jedna ve-
ºká chyba, Ïe spoloãnosÈ nedocenila Ïi-
votnú skúsenosÈ politick˘ch väzÀov
a nepripustila ich k ovplyvÀovaniu cho-
du spoloãnosti. K moci sa dostali pou-
liãní revolucionári a pár plejzirov˘ch di-
sidentov, ktorí s komunistami upiekli
zmenu a umoÏnili im predov‰etk˘m
ekonomicky participovaÈ na  zmene.
Myslím si, Ïe to bola jedna zo zásad-
n˘ch ch˘b, zlého nasmerovania spo-
loãnosti.  Preto  sme tam, kde sme,
v istej kríze, keì ºudia pociÈujú, Ïe sme
stratili hodnoty ako ºudskosÈ, prajnosÈ,
Ïe sa presadili vlãie zákony.

� Nakoniec ste skonãili v po-
litike. 

A získal som  skúsenosÈ, Ïe politik
môÏe pomáhaÈ ºuìom, spoloãnosti.
Len si to vyÏaduje osobnú odvahu.
Pamätám si na tvrdé rozhovory aj za
úãastí pána Tarnóczyho a Malackého
s ministerkou práce, sociálnych vecí
a rodiny Tomanovou, kde sa jej tím
i ona sama  snaÏili ma presvedãiÈ, Ïe
legislatívna norma, zákon ã. 274/2007
o príplatku k dôchodku vraj nie  je
dobrá. Nakoniec tento i ìal‰ie zákony
pre politick˘ch väzÀov som v NR SR
presadil. 

� V súãasnosti kandidujete do
Európskeho parlamentu. S akou
víziou?

Je to opäÈ veºká v˘zva aj v hodno-
tovej rovine, lebo som presvedãen˘,
Ïe západná Európa je pod vplyvom
neomarxistickej ideológie, ktorá sa
transformovala z tzv. frankfurtskej
‰koly, z ktorej  sa vygeneroval multi-
kulturalizmus. Ten sa snaÏí zlikvidovaÈ
v‰etko pôvodné, tradiãné, vrátane
samostatn˘ch národn˘ch  ‰tátov.  Ale
aj ich kultúru. Je namieren˘ proti kres-
Èansk˘m zásadám a ak by Boh dal
a voliãi by pomohli, tak urãite by som
okrem obrany základn˘ch národno‰-
tátnych záujmov SR, bránil aj  na‰ich
obãanov.  Nie je moÏné ìalej tolerovaÈ
obrovské rozdiely v Ïivotnej úrovni.
Mám predstavu o minimálnej európ-
skej cene práce, priãom si viem pred-
staviÈ maximálny rozdiel 20 percent,
nie ‰tvor aÏ päÈnásobné rozdiely v pla-
toch zamestnancov v jednotliv˘ch ‰tá-
toch únie.  A to isté by sa samozrejme
t˘kalo aj dôchodkov.  A jednou z prio-
rít by bol ideologicky boj s predsta-
viteºmi neomarxistov a vyhlásenie
propagovania  komunizmu  za  zloãin
v celej Európe.

� Netrúfate si priveºmi?
Preão? Veì máme skúsenosÈ s ko-

munistick˘m reÏimom a zaÏili sme aj
komunistick˘ praÏsk˘ centralizmus.
Mám pocit, Ïe v Bruseli nám chystajú
neomarxistick˘ bruselsk˘ centralizmus.
Nie je Ïiadnym tajomstvom, Ïe pred-
seda parlamentu je vyuãen˘ kníhkupec
a na svojej pozícii je len vìaka svojej
ãervenej kniÏke. Predseda Európskej
komisie je  b˘val˘ neomarxista, dokon-

ca nad‰enec Mao Ce-tunga. Tak˘mto
ºuìom treba zabrániÈ, aby riadili chod
Európy a rozhodovali za európske
národy. BohuÏiaº súãasn˘ systém roz-
vracia presadzovanie národno‰tátnych
záujmov, ale vieme sa spájaÈ s podob-
n˘mi ‰tátmi. Myslím, Ïe pri‰iel ãas, aby
aj v˘chodoeurópske ‰táty, ktoré majú
podobnú komunistickú minulosÈ
a skúsenosÈ  spoloãne vyvinuli tlak na
EÚ na re‰pektovanie v˘chodnej Európy
aj v otázkach etiky, kultúry.  A tieÏ,
aby sme prestali byÈ len ekonomick˘mi
otrokmi západnej Európy, ich koncer-
nov, konzumentmi ich tovarov a likvi-
dovali si vlastné poºnohospodárstvo.
Alebo po 1. máji aj slovenskú pôdu, na
ktorej robili celé generácie na‰ich
predkov. Keì si predstavíme Ïe od ãias
Svätopluka pribudlo len 12 cm ornice,
tak si uvedomme,  akú dôleÏitú hod-
notu, reálnu aj morálnu ãi  duchovnú
má pre nás pôda.  A pán Figeº, ako vy-
jednávaã v prístupov˘ch rokovaniach
s EÚ,  ju zaradil medzi komodity s kto-
r˘mi moÏno obchodovaÈ.  TakÏe EÚ
potrebuje reformy a SNS, za ktorú
kandidujem, v spolupráci s ostatn˘mi
partnersk˘mi stranami z Rakúska,
Holandska a najmä z Francúzska majú
záujem ich uskutoãniÈ. Tak, aby sme to
pocítili aj my, aby sa zníÏila byrokracia.
Aby sa zníÏilo a odstránilo ideologické
riadenie EÚ, ktoré je úplne bezv˘-
znamné, pretoÏe vstupovali sme tam
predov‰etk˘m s vidinou ekonomickej
a sociálnej prosperity. 

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Stretnutie s prezidentom republiky Ivanom Ga‰paroviãom na RuÏinov-
skom cintoríne v Bratislave. Foto Vlastimil Morávek

S mamiãkou na prechádzke. Rafael
na obr. vpravo. Foto archív
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Dokonãenie z minulého ãísla
Pokraãujeme v rozhovore

s pani Jankou Ko‰útovou, man-
Ïelkou Jána Ko‰úta, zavleãeného
v roku 1945 do gulagu v Soviet-
skom zväze. 

Vá‰ manÏel opísal v kniÏke Cez
ãerven˘ oãistec zaujímavú príhodu
z gulagu. Ako sa spriatelil so spolu-
väzÀom,  b˘val˘m plukovníkom
cárskej armády Jurijom Michajlovi-
ãom Borbittom.  Vyrozprával mu
príhodu, kvôli ktorej sa dostal do
gulagu. ·táb mu zveril mimoriadnu
úlohu: poãas bohosluÏieb, ktoré mal
vysluhovaÈ slovensk˘ prezident Tiso,
mal do povetria vyhodiÈ chrám.
Spomínal na to manÏel?

Spomínal. 
Vraj to neurobil  preto, lebo vo

vládnej delegácii nevidel nijakého
policajta, Ïiadnu ochranku. Dokonca
ho rozplakal  Tido J. Ga‰par, keì za-
nôtil Volga, Volga...   

On vyhodil ten chrám do povetria,
ale aÏ potom, keì slovenská vládna
delegácia odi‰la. Srdce mu nedalo zabiÈ
t˘chto ºudí, ktorí pri‰li bez ochranky. Vi-
del, Ïe to nie sú ozbrojení zloãinci, tak to
neurobil. A na druh˘ deÀ ho „zabasli“. 

Kedy teda manÏela rehabilitova-
li na Slovensku?

Stalo sa to aÏ po roku 1989 na zá-
klade rehabilitácie zo Sovietskeho zväzu. 

Ako je moÏné, Ïe reÏim napoje-
n˘ na Moskvu neuznal rehabilitáciu
Moskvy?

Robili ão im vyhovovalo. 
Vy ste boli zrejme obaja nábo-

Ïenskí zaloÏení?
Áno, chodili sme stále do kostola. Aj

za b˘valého reÏimu. Na‰e deti sme dali
krstiÈ, aj birmovaÈ, najstar‰í syn vy‰tudo-
val teológiu, no nie je vysväten˘ za
kÀaza. Videli sme aká je doba, tak sme
deti orientovali na technické smery,
o ktoré nebol tak˘ záujem. Najstar‰í je
strojn˘ inÏinier, dcéra a ìal‰í syn sú
stavební inÏinieri. 

Vraveli ste, Ïe v roku 1989 man-
Ïel uÏ bol na dôchodku. Ako sa teda
dostal pracovaÈ na ministerstvo
spravodlivosti? 

Po roku 1989 ministerstvo spravodli-

vosti potrebovalo zadováÏiÈ  informácie
o odvleãen˘ch Slovákoch do gulagov.
Môjho manÏela pozvali na spoluprácu
preto, lebo vedel po rusky. Bolo treba ísÈ
do rusk˘ch archívov, ão nebolo jednodu-
ché.  Málokto sa tam dostal. ManÏel
vedel dobre zaobchádzaÈ s ºuìmi, priho-
voriÈ sa, ponúknuÈ ãokoládku...  PäÈkrát
po tri t˘Ïdne bádal v ústredn˘ch mos-
kovsk˘ch archívoch a viem, Ïe tam veºa
vybavil. Vtedy na ministerstve robila aj
Oºga Rázgová, ktorá tieÏ bola v gulagu.

TakÏe oni pomohli skompletizo-
vaÈ dokumentáciu o odvleãen˘ch zo
Slovenska do sovietskych gulagov?
Spomína  vy‰e sedemtisíc ºudí.

To sú len tí, ão boli v Sovietskom
zväze rehabilitovaní. Mnohí sa toho
nedoÏili.

Stretával sa vá‰ manÏel s b˘va-
l˘mi spoluväzÀami z gulagov?  Bol
s niektor˘m Slovákom aj spolu
väznen˘?

Stretávali sa pravidelne. V gulagu
v‰ak s ním nebol nijak˘ Slovák. Len
cudzinci a najhor‰ie bolo, keì ich dali
medzi kriminálnikov. To bola hrôza.
Vtedy i‰lo o Ïivot. 

Dostal sa niekedy do ohrozenia
Ïivota?

No, cel˘ pobyt tam bol ohrozením
Ïivota. Z nedostatku vitamínov ochorel
na  vlãiu tmu. Veºmi bol zniãen˘, chor˘,
chud˘. Nejak˘ doktor ho tam postavil na
nohy. Povedal mu, Ïe potrebuje rybí tuk,
ale Ïe lieky nemá.  Povedal mu, Ján, keì
sa premôÏe‰ a zje‰ ichtyolovú masÈ, tá ti
pomôÏe. 

A zjedol to?
Asi áno. Potom ho dali na ºah‰iu

prácu, uÏ nemusel chodiÈ von. Vtedy sa
na Sibíri masívne budovalo a väzni boli
lacná pracovná sila.  Nechali ho v lágri
a urobili z neho správcu zásobovacieho
zariadenia. Tam sa uÏ mal tro‰ku lep‰ie. 

Keì ho prepustili, veril vôbec
tomu, Ïe ide domov?

Po smrti Stalina cítili, Ïe návrat
domov môÏe byÈ reálny. Veì v ZSSR boli
rehabilitovaní. Do Ko‰íc pricestovali
vlakom, tam ich sústredili aj obliekli.
Pamätám sa, Ïe pri‰iel v hubertuse. Bola
zima. Mal 27 rokov. 

Eva Zelenayová

V gulagu s atentátnikom na Tisu

S vnukom na chate. Foto archív

Celá rodina na oslavách sedemdesiatpäÈky. Foto archív
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Nie. Imro sa s kÀazmi „rozkmot-
ril“ uÏ vtedy, keì nedostal rozhre‰e-
nie za to, Ïe podpálil stoh slamy.
Z pomsty. Keì e‰te ako mlad˘
chlapec pásaval, zdulo mu kravu.
Gazda ho tak ovalil,  Ïe tri t˘Ïdne
leÏal, pºul krv a nemohol ani poriadne
d˘chaÈ. Mal polámané rebrá. Aj tie sa
mu bez lekára zle zrástli. Ani tento
kÀaz nebol v jeho zosuroven˘ch
oãiach duchovnou osobou. Bol mu
v‰ak zaviazan˘ vìakou, Ïe z neho –
surovca, spravil citlivej‰ieho ãloveka. 

Imro vystrelil v pravú chvíºu:
Dekan uÏ stál na klátiku a s pozdvih-
nut˘m zrakom k nebu prosebne pred-
ná‰al slová z Písma: „BoÏe, odpusÈ
im, lebo nevedia ão ãinia“!  A so sluã-
kou na hrdle odovzdane sklonil svoju
hlavu. âakal na moment kedy mu
dreven˘ klátik vyrazia spod nôh.

Peter, keì s pu‰kou v ruke vtrhol
do dvora, zoãil dopichaného zdoch˘-
najúceho psa a nev‰edné divadlo
s neãakan˘m zvratom: Imro drÏal pod
pazuchou namierenú pu‰ku na
podveliteºa a s vytasenou d˘kou v pra-
vej ruke so zvieracím v˘zorom v tvári
blíÏil sa k samozvanému popravcovi.
E‰te si nestihol uvedomiÈ ão sa deje,
ale keì zbadal Imra proti celej skupi-
ne, odskoãil nabok a namieril svoju
pu‰ku tak, aby jedin˘m v˘strelom mo-
hol prev⁄taÈ niekoºk˘ch. Vy‰kºabené
tváre vojakov zváÏneli. Imro pritisol
svoju d˘ku k popravcovmu bruchu.
Keì dekan so sluãkou na hrdle zbadal
v Imrovej ruke známy nôÏ, zvolal
mohutn˘m hlasom: „Schovaj svoj
meã do po‰vy, lebo v‰etci ão sa meãa
chytajú – meãom zahynú! Matú‰
hlava dvadsiata‰iesta, ver‰ päÈdesiaty-
druh˘.“

- Dajte pokoj s Matú‰ov˘mi
hlavami – teraz ide o va‰u! - odvrkol
Imro.

- Nech sa stane vôºa BoÏia! - odo-
vzdal sa dekan osudu.

- A ãi tento je Boh?! - Imro
zlostne zareval a po‰túral d˘kou do
popravcovho opaska.

- Koho chce‰ zmárniÈ, ty

zloduch?! A ruka s d˘kou mu náhle
znervóznela.  - Pozri na tie ‰ºachetné
ruky!

- Tak dosÈ! Majte rozum! - skríkol
kaprál – a kÀaza omilostiÈ!

- MilosÈ prichádza zhora a nie
zdola - pripomenul dekan kaprálovi
a jeho bande ìal‰ie slová z Písma,
priãom s neopísateºn˘m pokojom
v tvári pozrel naÀho z kláta, ktor˘
pred chvíºou mu uÏ-uÏ mali vyraziÈ
spod nôh. 

- Tak, zloÏ mu ten ‰tránok! - d˘-
kou posúril Imro samozvaného
popravcu a upozornil: - Merkuj, aby si
ten klátik nepostrãil! A e‰te jedno si
pamätaj – ako je Boh nado mnou –
toto bol posledn˘ nevinn˘, ktorého si
chcel skántriÈ!

V˘bu‰ná situácia poºavila. 
Dvaja vojaci dokonca priskoãili

a pomohli dekanovi z klátika na zem.
Jeden sa mu po maìarsky za v‰etk˘ch

ospravedlnil. Pán dekan mu podal
ruku na znak zmierenia a ten vojak ju
s úctou pobozkal a zaãal si ju
prezeraÈ. Bola mozoºnatá...

Vojaci sa vytrácali zo dvora.
- A viete vy – ospravedlÀoval Imro

svoj postoj – koºk˘ch ten kÀaz cez
vojnu zaratoval? Koºk˘m pomohol?
Koºk˘ch v zúfaní pote‰il? Koºk˘ch
uzdravil? âi tento – ukázal hlavou na
samozvaného popravcu – má také
pracovité ruky ako on? A k tomu
nepo‰kvrnené, ‰ºachetné a posvät-
né?!

Vojaci nereagovali a vytrácali sa
zo dvora. Mlãali, iba psí brechot
z okolit˘ch dvorov neutíchal. 

Dekan vo‰iel do príbytku, aby
chorej starenke, kvôli ktorej pri‰iel
pe‰o aÏ z Kalinky, udelil pred smrÈou
posledné pomazanie.

Úryvok z kniÏky 
Jána Ko‰úta: Odkliate

LITERATÚRA FAKTU
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Dekanova hlava

Ilustraãné foto (ar)
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S odstupom ãasu som sa rozhodol reagovaÈ na niektoré
záleÏitostí, ktoré ma trápia presne tak, ako na‰ich ãlenov. 

Predov‰etk˘m pokiaº ide o zmenu názvu Politickí väzni
Zväzu protikomunistického odboja na  nov˘ názov  Poli-
tickí väzni  Protikomunistického odboja – III. odboj. V na‰om
mesaãníku  Svedectvo som zatiaº nena‰iel odporné stanovis-
ko voãi zmene. Ani ja s t˘m nemám Ïiadny problém!

V ostatnom ãísle ná‰ho mesaãníka som si okrem iného
preãítal referencie z v˘roãnej ãlenskej schôdze PV ZPKO v Pe-
zinku,  na ktorej  pán Malack˘ ozrejmoval svoj návrh na
postupnú likvidáciu na‰ej organizácie. Nechápal som jeho
úmysel od samého poãiatku zverejnenia tohoto návrhu na
sneme. Pán Malack˘, preão ten pesimizmus?  Politickí väzni
majú svoje rodiny, svojich potomkov. Je pravdou, Ïe priamy
politickí väzni odchádzajú na svoj veãn˘ odpoãinok. Ostá-
vajú v‰ak ich rodiny. Zrejme je chyba v tom, Ïe nedokáÏeme
presvedãiÈ o správnosti ãlenstva v na‰ej organizácii potom-
kov tak, aby na‰a organizácia oÏila a Ïila. IsteÏe, aktívny
Ïivot nie je moÏn˘ bez financií nutn˘ch k ãinnosti.  Mnohé
poboãky svoje aktivity financujú zo svojich skromn˘ch fi-
nanãn˘ch zdrojov. Úlohou ‰tátu v‰ak okrem iného je,  mo-
rálne, spoloãensky a finanãne podporovaÈ tie organizácie,
ktoré sú na‰ej spoloãnosti prospe‰né. To, Ïe na‰a spoloãen-
ská organizácia zo strany ‰tátu je asi na konci záujmu, je

vysvedãením, Ïe sa na‰ej organizácie boja? Je to môj osobn˘
názor, Ïe medzi politikmi nie je pravdepodobne  ani jeden
tak˘, ktor˘ by mal v rodine politického väzÀa, ão by aj v‰et-
ko vysvetºovalo. V slovenskom parlamente  máme zástupcov
rôzneho razenia. Som presvedãen˘ o tom, Ïe ani jeden
z nich  nie je tam z toho dôvodu, aby rie‰il  problémy
politick˘ch väzÀov. Pripú‰Èam, Ïe azda  KPVS má svojich
zástupcov v KDH. Ale hneì si kladiem otázku, preão sa zau-
jímajú iba o KPVS a nie aj o PV ZPKO, ktorí majú jedineãn˘
názov, Ïe sú Politickí väzni Zväzu protikomunistického
odboja? KresÈanskí demokrati pravdepodobne zabúdajú,
Ïe politickí väzni v drvivej väã‰ine trpeli pre svoje kresÈanské
presvedãenie. To, Ïe sa ãasÈ z nich odpojila a vytvorila druhú
organizáciu s pôvodn˘m názvom svedãí o nieãom, ão
politickí väzni PV ZPKO dodnes nevedia pochopiÈ.  Preão?! 

Snáì nie preto, Ïe v PV ZPKO sú skutoãne v‰etci
politick˘mi väzÀami...? 

Mimoriadny snem, ktor˘ sa plánuje na tento rok, by
okrem roz‰írenia svojho názvu, mal priniesÈ aj rie‰enie
problému financovania zo strany ‰tátu tak, aby organizácia
mohla plniÈ aspoÀ základné zameranie svojej existencie. Veì
bez politick˘ch väzÀov by nevznikla Ïiadna demokratická
vláda po roku 1990.

Marián Burík

� 3. mája 1945 Sovietska armáda 4.
a 2. ukrajinského frontu rozdrvila posledné
nemecké vojenské jednotky na území
Slovenska v Bielych Karpatoch a v Javorní-
koch. T˘m sa skonãila druhá svetová vojna na
Slovensku.

� 3. mája 1945 spolu so sovietskou
armádou vtiahli na Slovensko aj osobitné jed-
notky NKVD, ktoré robili oãisÈovacie akcie
proti známym nekomunistick˘m verejn˘m
ãiniteºom aj na najniÏ‰ej úrovni mal˘ch dedín.
Nevinné osoby bez akéhokoºvek súdneho po-
kraãovania väznili, sústreìovali v improvizova-
n˘ch táboroch, a potom veºkú ãasÈ z nich
násilne odvliekli do Sovietskeho zväzu. Od
októbra 1944 do júna 1945 takto
deportovali 7500 slovensk˘ch obãanov.

� 8. máj 1945 vláda SR v exile v rakús-
kom Kremsmünsteri podpísala dokument,
ktor˘m sa bezv˘hradne podrobila veliteºovi
20. korpusu 3. americkej armády generálovi
Waltonovi H. Walkerovi.

� 10. – 11 mája 1848 sa z iniciatívy ·te-
fana M. Daxnera  zi‰la porada slovensk˘ch
národovcov v Liptovskom Sv. Mikulá‰i, na
ktorej zostavili Îiadosti slovenského národa.
V ‰trnástich bodoch obsahovali program slo-
venského národno-revoluãného hnutia. Jeho
obsah predstavuje dôleÏit˘ dokument o ‰táto-
právnych poÏiadavkách Slovákov.

� 11. mája  1944   vymenoval   pápeÏ
Pius XII. nitrianskeho biskupa Dr. Karola
KmeÈka za arcibiskupa. Bol to prv˘ slovensk˘

arcibiskup  od  ãias  sv.  Metoda.
� 16. mája 1949 dvadsaÈjeden príslu‰ní-

kov polície obsadilo Saleziánsky ústav v Mi-
chalovciach a ich vedúci oznámil riaditeºovi
prof. ·tefanovi Faberovi, Ïe je zbaven˘ svojich
funkcií predstaveného saleziánskeho ústavu
a správcu priºahlej farnosti. Musí ihneì opus-
tiÈ túto budovu aj so svojimi spolupracovník-
mi. Fabera odporoval poukázaním na nezá-
konnosÈ ich postupu, ale márne. Obyvateºst-
vo sa hrozivo zhromaÏdilo pri kostole a na
dvore ústavu, takÏe saleziáni museli ºudí pres-
viedãaÈ, aby ich nebránili. Báli sa totiÏ krvipre-
lievania. V‰etk˘ch rehoºníkov odviezli a eskor-
tovali s ozbrojenou stráÏou aÏ do ·a‰tína.

PribliÏne v tom istom ãase podobne
likvidovali ìal‰ie tri saleziánske diela v Îiline,
v Trnave a v Komárne. To bola prvá násilná
a protiprávna akcia komunistického reÏimu
proti katolíckej reholi. Postupne t˘m ist˘m
spôsobom likvidovali ìal‰ích 24 klá‰torov
in˘ch rehoºn˘ch spoloãností.

� 20. mája 1950 zriadili v Prahe mi-
nisterstvo národnej bezpeãnosti,  ktoré  viedol
najprv   Ladislav  Kopfiiva  a od 23. 1. 1952
K. Bacílek. Toto ministerstvo sa stalo v˘kon-
n˘m orgánom nekontrolovateºného bezprá-
via a teroru proti v‰etk˘m „nepriateºom“
totalitnej Komunistickej strany v celej âSR.

� V máji 1947 bolo na Slovensku e‰te
stále deväÈ pracovn˘ch táborov, v ktor˘ch
Ïivorilo vy‰e 900 osôb. Ku koncu roka sa ich
stav zv˘‰il na 1387.
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✞ Vo veku 79 rokov, 25. februá-
ra 2014, zomrel Imrich KUBI·, dl-
horoãn˘ ãlen PV ZPKO Trnava. Po-
sledná rozlúãka sa konala 28. febru-
ára 2014 na cintoríne v ·paãinciach.

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 47 rokov,
31.marca 2014, navÏdy  opustila ra-
dy PV ZPKO v Senici Hana
HORSKÁ, rod. Pardubská. Posled-
ná rozlúãka sa konala 3. apríla 2014
v dome smútku v Skalici.

✞ Vo veku 89 rokov, 14. apríla
2014, zomrel  Róbert CHMELO,
ãlen Regionálej poboãky PV ZPKO
v Îiari nad Hronom. Posledná roz-
lúãka sa konala 16. apríla 2014
v rímskokatolíckom kostole v Hliní-
ku nad Hronom.  Pochovan˘ bol na
miestnom cintoríne. Rozlúãky sa zú-
ãastnila predsedníãka RP PV ZPKO
Margita Zimanová.

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SA
STALO SA

Nemáme zástupcov v parlamente
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Îivotné jubileum 95 rokov oslávil
Ing. arch. Martin Smetana z Bratisla-
vy, t.ã.  b˘vajúci vo Svätom Jure, 20.
apríla 2014.  

Îivotné jubileum 80 rokov
oslávila Mária MiãaÀová z Dolného
Kubína 26. januára 2014.  

Jubilantom  oneskorene, ale
úprimne blahoÏeláme.

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

40 rokov
PovaÏsk˘ Anton, ml. Kvaãany

19.5.1974
50 rokov

·alapková Eva, Ing., RuÏomberok
29.5.1964

Mercell Peter, Ing., Zvolen 9.5.1964
55 rokov

Gavaºa Du‰an, Humenné 6.5.1959
60 rokov

Moy‰ Ferdinand, MUDr., Pezinok
30.5.1954

Holubec Pavol, Îilina 15.5.1954
65 rokov

Bahnová Mária, Lovãa 18.5.1949
70 rokov

Fusík Rudolf, Kolãín-Nová Dubnica
17.5.1944

Sládek Anton, Ilava 11.5.1944
80 rokov

Karel Jozef, Bratislava 1.5.1934
Mikulová Katarína, PhDr., Bratislava

31.5.1934
Lichtmannegerová Irena, 
·iatorská Bukovina 9.5.1934

81 rokov
·ranková Irena, Veºk˘ Lapá‰ 8.5.1933
BoÏiková ·tefánia, Nitra 21.5.1933

82 rokov
Cahel Jozef, PovaÏská Bystrica

18.5.1932
Uhrík Marian, Banská Bystrica

1.5.1932
83 rokov

Kobidová Edita, Bánovce nad Bebravou
8.5.1931

Tabaãár Ján, Trenãianske Teplice
9.5.1931

BoÏiková Jolana, Nitra 4.5.1931
Bartoviãová Margita, ·urany

30.5.1931
85 rokov

Oveãková Anna, Humenné 23.5.1929
86 rokov

Vyskoãilová Eugénia, Bratislava
5.5.1928

Zacharová BoÏena, Bratislava 19.5.1928
Salvianyová Magdaléna, Trnava

17.5.1928
Bahna Ján, Humenné 26.5.1928

87 rokov
Mi‰eje Rudolf, Bo‰any 28.5.1927

88 rokov
·korvaga Jozef, Trnava 16.5.1926

89 rokov
Belicová Margita, Ko‰ice 29.5.1925

90 rokov
Magursk˘ Vojtech, MUDr., Martin

14.5.1924
94 rokov

Ivanãíková Bernardína, Svät˘ Jur
17.5.1920

Vígºa‰ská Anna, Lutila 3.5.1920
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.
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PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

Herman Jozef, Sv. Jur 21 EUR
Hudecová Anna, Limbach 8 EUR
Sládkoviã Eduard, Limbach 6 EUR
Nayová Ida, Pezinok 3 EUR
Ivanãíková Bernardína, Sv. Jur 20 EUR
Radíková Viera, Sv. Jur 8 EUR
Zelenayová Elena, Bratislava 8 EUR
Slimáková Eva, Limbach 11 EUR
Stra‰ifták Andrej, ·enkvice 18 EUR
Stra‰iftáková Andrejka, Ing., ·enkvice

18 EUR
Lanátorová Anna, Bratislava 18 EUR
Hurban Ján, Malacky 6 EUR
Kovaãovsk˘ Ján, JUDr., Ing., ·enkvice

11 EUR
Reichbauerova Melánia, Pezinok 11 EUR
Pribi‰ Karol, Borsk˘ Sv. Jur 2 EUR
âech Milan, Pezinok 10 EUR
Ga‰paroviãová Marta, Stupava 21 EUR
Patka Ján, Sekule 4 EUR
Malá‰ková Mária, Malacky 11 EUR
·pániková Mária, MVDr.,Modra 8 EUR
BlaÏíãek Ervín, Malacky 41 EUR 
Mravcová Ivana, Ing., Ivanka pri Dunaji

10 EUR
Tkáã Ladislav, Spi‰ské Vlachy 20 EUR
·imonoviã Viktor, Levice 3 EUR
Kendra Jozef, Zlaté Moravce 3 EUR
Lofajová Magdaléna, Bratislava 3 EUR
·ustek Michal, Îarnovica 13 EUR
Malá‰ková Marta, Malacky 11 EUR
Neuwirt Ferdinand, Topoºãany 8 EUR
Lenãe‰ Vincent, Moãenok 13 EUR
Gallová Mária, Dobrá 3 EUR
Gvora Peter, Bratislava 15 EUR
BrodÀansk˘ Ján, Ko‰ice 20 EUR
BrodÀanská Elena, Ko‰ice 50 EUR
Bencková Irena, Ko‰ice 5 EUR
Ihnátová Emília, Ko‰ice 3 EUR
Horváthová Mária, KriÏovany 
nad Dudváhom 18 EUR
Izakoviã Pavol, Leopoldov 10 EUR
Vavrová Anna, Hlohovec 10 EUR
Salvianyová Magdaléna, Trnava 11 EUR
Kraushuber Róbert, Hlohovec 4 EUR
Hrãáriková Valéria, Hlohovec 5 EUR
Halásová Mária, Hlohovec 6 EUR
Horváth Jozef, Hlohovec 19 EUR
Gromanová Katarína, Trnava 10 EUR
Straková Melánia, Pie‰Èany 10 EUR
Straka Ladislav, Veºké Orvi‰te 12 EUR
Jadrná Anna, Madunice 3 EUR
·krabák Jozef, Trnava 21 EUR
âauãik Pavol, Bratislava 8 EUR
âauãik Marian, Bratislava 18 EUR
Jezuiti, Trnava 20 EUR
BaÏalík Viliam, Bratislava 21 EUR
Kr‰ek Jozef, Ing., Bratislava 93 EUR
Baumann ·tefan, Bratislava 3 EUR
Hatala Pavol, Bratislava 3 EUR
Ondrejka Anton, Ing., Bratislava 11 EUR
Michalková Anna, VaÏec 3 EUR
Suchá Magda, Kanada 100 USD
Kula‰ová Anastázia, Bratislava 11 EUR
Poºni‰er Vojtech, Levice 5 EUR
DaÀová Mária, Topoºãany 3 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie.

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 pro-
striedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo
Va‰om okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ,
akoby sme stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajníci  by
sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o po-
moc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo  úãtu:
4000128109/3100, ‰pecifick˘ symbol: 1212, alebo sa kontaktujte  na tel.
ãíslach  0905 737 790 a 0902 199 429.  Darcom úprimne ìakujeme. 

Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo.
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