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Nesiemeštafetu
talkladatel'ov

Ked' som bol
v pos|edných rokoch
skeptický a stá|e viac
upada| do presvedče.
nia, Že tejto spoloč-
nosti uŽ nezá|eží na
poIit ických vázňoch
komunistického reŽi-
mU, tak začiatkom
tohto roka som mu-
se| zmeniť názor.
Predsa |en naše ÚsiI ie
o dÓstojné zaradenie
po|itických vázňov 69 ..li.i1"
oficiá|nych štruktÚr spoIočenského
života dostalo noui rozmer. ZaIia|,sí-
ce zostávame v oÓsobnosti Minister-
stva VnÚtra SR, a|e Zmenou zákona
Sme dos iah| i ,  Že už nebudeme
musieť kaŽdoročne Žiadať finančné
prostriedky na svoju činnosť. Po
rokoch neistoty ba priam existenčné-
ho ohrozenia našej organizácie je to
skve|á soráva.

Všetci sme v noslednom obdobÍ
pocítiI i ako nás zasiah|o znižovanie
prÍspevku na našu činnosť a tieŽ jeho
oneskorené prtznanie. Sme závis|í od
podpory štátu, Iebo sme tou spo|o-
čenskou VrStVou, ktorá aŽ do roku
1989 stá|a na okraji spo|očnosti ako
nežiadÚca a takto bo|a aj ohodnoco-
vaná. Nie sme bohatí na materiá|ne
statky, preto bez podpory štátu by
PV ZPKO nemoh|i existovať. A všetci
si uvedomujeme, čo znamená, mať
svoju organizáciu. Len v spo|očenstve

|,udí sa mÓže pestovať
soIidarita, ta ká vzácna
a nesmierne uŽitočná
vIastnosť, bez ktorej
sa |,udská spo|očnosť
nemÓŽe zdravo vyví-
jať. Bez so|idarity niet
vzájomnej Úcty. rastie
egoizmus, l 'udia sa od
seba vzd,a|,ujÚ. To nie
je spo|očnosť, o akej
sme snÍvaIi, pre ktorÚ

' i sme sa obetovali.
Hoci si ve|,mi Že-

|ám pokoj, nemÓžem sa zbaviť poci-
tu napátia v spo|očnosti. Aj v našej
organizácii Mnohí z vás mi vyčítajÚ,
Že poIitických vázňov na verejnosti
a najmá v médiách reprezentujÚ |,u-
dia, ktorí nezdiel,ajÚ naše hodnoty
a n ie sÚ našimi  zástupcami '  Hoc i
sme pred rokom zorganizovali t|ačo-
vú besedu, na ktorej sme zástupcom
médiívysvetlili kto je kto, musím s l'ú-
tosťou konštatovať' Že dodnes sa
v prístupe k našej organizáci i nič ne-
zmenilo. V médiách dostáva priestor
ý|uČne novodobá KPVS a r4i|učne jej
názory Sú prezentované ako názory
poIit ických vázňov. PodráŽdilo vás,
ked,ste vide|i na os|avách 20 uiročia
vzniku Slovenskej republiky, organi-
zovaných prezidentskou kancelári-
ou, ako po|itických vázňov zastupo-
val predseda, novodobej KPVS.
Som presÝedčený, Že tak, ako odtrh-
nutie sa zanedbate|'ného oercenta

Na titu|nei strane: Miesto posledného odpočinku padlých vojakov
v prvej a druhej svetovej vo1ne, obetÍ Malej vojny v Spišskej Nlovej Vsi, ale aj
revo|ucionárov z roku 1B4B bolo po Zmene reŽimu v roku 1989 spustnuté
a v Ža|ostnom Stave' UpÚtalo pozornosť správcu cintorína Viktora Bondaren-
ka, ktorý sa rozhodol s tým niečo urobiť Navrhol mestu rekonštrukciU s Vy-
tvorením Ústredného památníka. Myšlienku projektovo stvárniI lng. Ján Tkáč.
Na podnet miestnej pobočky po|itických vázňov, najmá F' Fritza a M Dvor-
čákovej, v novovytvo[enom martýriu osadÍ|i tabul'u aj politickým vázňom
komunistickél-ro reŽi m u.



č|enov od pÓvodnej organizácie poli-
tických vázňov, ako i d,a|šie pÓsobe-
nie tejto novodobej KPVS má l.úbšie
príčiny. Podobne ako si Česká repub-
Iika protizákonne ponechala v|ajku,
tak novodobá KPVS sa prinajmen-
šom neslušne zmocni|a starého ná-
zvu KPVS a tvári sa, Že ona je repre-
zentantkou všetkých po|itických váz-
ňov. No nie je to tak. My sa dÓrazne
dištancujeme od takých vyh|ásení,
aké zazn ieva jú z Úst sÚčasného pred-
sedu novodobej KPVS. My nezdiel'a-
me jeho názor, Že ,, kato|ícka cirkev je
oos|edná bašta tota|itného vedenia
l,udí pod p|áštikom BoŽieho,,, ani si
nemys|íme, Že my, po|itickÍ vázni ,,sa
stávame Cirkvou,,. Nepotrebujeme
Cirkev reformovať, Cirkev i jej prvÚ
h|avu ustanoviI sám Pán JeŽiš, preto

odsudzujeme znevaŽovanie Svátého
otca ako h|avu Cirkvi a povaŽujeme
to za hrubý útok voči Cirkvi. DÓrazne
protestujeme voči tomu, aby nás, na-
šu č|enskÚ zák|adňu, našu organizá-
ciu reprezentovaIi |,udia s takýmito
názormi. Váčšinu po|it ických vázňov
komunistického reŽimu tvoriI i veriaci
l,udia a kňazi. Preto je pre nás neprí-
pustné, aby nás reprezentoval č|o-
vek, ktorý verejne hanobíCirkev.

Neprekvapuje nás, Že médiá pre-
feru1Ú tÚto vetvičku po|itických VáZ-
ňov. Ved, ju vedie č|ovek s rovnakým
zameraním _rozvracaÍ Cirkev. A ne-
prekáža im ani fakt, Že je vedený vo
zvázkoch ŠtB ako dobrovo|'ný spo|u-
pracovník.

organizácia poIitických vázňov
nevznik|a preto, aby pomáha|a Iiberá-

|om pustošiť kresťanské zák|ady náro-
da. VydrŽaIi sme komunistický teror,
vydrŽíme aj sofistikovanejšie maniére
sÚčasných neprajníkov Cirkvi. Videl i
sme, S akou vervou sa médiá chopili
kauzy Bezák, |en aby kompromitova|i
Cirkev' A to v oredvečer osláv 1 150.
ýročia príchodu vierozvestov sv. Cyri-
|a a Metoda na Ve|,kú Moravu. ChcÚ
nám ookaziť radosť z os|áv a zasiať
pochybnosti o správnosti nášho sme-
rovania. ZabÚdajú na JeŽišove slová
,,Ty si Peter skala a na tejto skale po-
stavím svoju Cirkev a peke|né brány
ju nepremÓŽu,,.

Prekonali a vytrpel i sme mnoho
a predsa sme vytrva|i. Že|ám vám,
bratia a sestry, poŽehnaný rok 2013.
Váš

Arpád Tarnóczy

Politichí oiizni ZPKO iíhhúú ašetllým priazniacon, 4a ainše do roku 2073,

ohýbali nás, ale neohli
Rok 2013 je pre

S|ovákov mimoriadne
vyznamný' Prvého ja-
nuára sme os|ávi|i 20

rokov od obnovenia s|ovenskej štát-
nosti a onedlho si pripomenreme
1 150' uiročie príchodu misie so|Ún.
skych bratov sv. Cyrila a Metoda na
Územie Ve|,kej Moravy. obidve 4iro-
čia sú svedectvom vitaIity s|ovenské-
ho národa, ktoý sa udrŽaI v geopoIi-
ticky najqiznamnejšom, a|e aj najviac
atakovanom prostredí EurÓpy.

Nedá sa však povedať, že ce|á
s|ovenská popu|ácia si je vedomá
svojho ukotvenia v ku|tÚrno - histo-
rickom európskom prostredí. KaŽdý
dejinný hegemÓn nášho národa sa
usi|oval vštepiť nám poddanskú úlo-
hu a podmaniť si nás. Nitr iansky bis-
kup Vil iam Judák vo svojej kniŽke Ži-
vé dedičstvo pripomína: ,,V našom
s|ovenskom prostredí pÓsobia dve ý-
razné tendencie, ktoré akoby stá|i
proti sebe: neobyčajne zdravo a by-
tostne Živo sa ,zdo|a, rozvíja regioná|-

ny historizmus, vedomie ku|túrnej za-
koreneností, oproti,zhora, presád.
zajÚcej sa historiografickej skepse
a re|ativizmu aj národnej histórie.,,

le pozoruhodné, Že dnes m|adšia
generácia biskupov nemá traumu
z v|astenectva, aká sa prejavova|a
u viacerých biskupov po roku 1989.

V spomínanej kniŽke Judák píše, Že
Ú|ohu tradície a v|astenectva chápe-
me ako element duchovnej a ku|túr-
nej stabi|ity a kontinuity dobrého.
Judák sa teda ukazuje dÓstojným
pokračovate|,om die|a Jána Chry-
zostoma kardiná|a Korca, ktorý sa
V tomto mesiaci dožíva 89 rokov.
BIahoŽe|áme'

Do neradostného stavu historic-
kého bezdomovectva časti s|oven-
ske1 verejnosti negatívne zasiah|a sve-
tová hospodárska kríza. Vieme, Že je
produktom ignorovania prirodzených
|,udškých hodnÓt, nehovoriac o hod-
notách kresťanských. Z ma|ej hÍstky

|,udí robí dominujÚcu vrstvu boháčov,
kým 99 percent svetovej popu|ácie
vrhá do biedy. Dnes je teda viac ako
inokedy v minu|osti potrebné, aby sa
predstavitelia cirkvi vyladrovali k so-
ciá|nym nerovnostiam medzi |,ud,mi.
Lebo sociá|ny út|ak sp|odi| uŽ
nejednu svetovÚ katastrofu'

Na prahu nového roku zvyčajne
hodnotíme rok odchádzajúci. Na-
priek neutešenej f inanČnej situáci i sa
č|enovia našej organizácie dokázaIi
zmobiIizovať a vo svojom oko|í daIi
o sebe vedieť. Nie kvÓ|i ním samým,
ale preto, aby smÉ nézabÚdaIi. V za-
bÚdaní nez|,ahostajneIi '  Lebo nič
l,ahšie sa neov|áda, ako |,ahostajná
soo|očnosť. Povzbudzovanie k viere
v dobro a jeho uskutoČňovanie bo|o
prvoradým záujmom našej č|enskej
zák|adne. A bude aj v d,a|šom
období. Lebo takto sú nastavení
úprimní po|it ickí vázni komunistické-
ho reŽimu.

Eva Hromiáková
šéfredaktorka



Zasadala Republiková rada PV ZPKO

Je ěozlepšovaÚ
pÍedovšetlcým však y4'a hy

Liptovský Mikuláš (Eva
Hromjáková) - Členovia Repub-
Iikovej rady PV ZPKO sa 5. no-
vembra 2o12 ziš|i v l-iptov-
skom Miku|áši na pravidelnom
zasadnutí rady. Rokovanie
otvoril hostitel' Kazimír Krivoš.
Ďalší program pokračoval
podl.a schváleného návrhu.

Predseda PV ZPKO Aroád Tar-
nÓczy urobiI inventarizáciu aktivít
vedenia organizácie smerujÚcich
k odstráneniu rozdie|ov v odškodne-
ní poIit ických vázňov na SIovensku
a v Českej repub|ike. Študiou bo| po-
verený právnik |van Šimko. rarnÓczy
oodrobne informovaI o moŽnostiach
finančného zabezpečenia prác na
nove|e zákona o odškodnení obetí
komunizmu na Slovensku aj na opra-
vu oamátnÍka na RuŽinovskom cinto-
ríne. V obidvoch prípadoch by iš|o
o sponzorské peniaze

Súčasnú finančnÚ situáciu orga-
nizácie zhodnoti la podpredsedníčka
PV ZPKO Anna Fodorová ako znevá-
Ženie obetí komunizmu bývaIou
pravicovou vládou. Pripomenu|a, Že
v roku 2000 predstavova| štátny prís-
pevok 150 tisíc eur, čo pokry|o čin-
nosť organizácie. V roku 2011 bolo
organizáci i priznaných Ien 1 16 tisíc

Predseda PV zPKo A. Tarnócry
a podpredsedníčka PV zPKo
A. Fodorová. Foto Beáta Chrenková

eur' čo ma|o za nás|edok zrušenie
funkcií hospodárov a kance|árií v re-
gioná|nych pobočkách aj napriek to-
mu, Že d,alších 1B tisíc eur poskyt|i
z v|astných zdrojov. Na rok 2012 bo-
la poŽiadavka PV ZPKo 172 tisíc eur,
pričom zvýšené nák|ady maIi byť
pouŽité na rozšírenie časopisu Sve-
dectvo kvÓ|i Iepšej informovanosti
č|enskej zák|adne. Rea|ita však bo|a
103 tisíc eur, ktoré bo|t organizáci i
poukázané aŽ v.1Úni 2012, čo ve|,mi
skompIikovaIo chod organizácie.
Činnosť bo|a prakticky zabezpečova-
ná pÓŽičkami od v|astných č|enov

a aj vence na pietny akt v RuŽinov-
skom cintoríne boIi zabezpečované
sponzorsky. ,,Napriek tomu, že sme
si zníŽi|i p|aty o tretinu, štátny príspe-
vok sme uŽ minuIi,, '  konštatova|a
Anna Fodorová.

V diskusi i vystÚpiIa Eva Hromjá-
ková' šéfredaktorka Svedectva a in-
formova|a prítomných o svojej ná-
všteve na Ministerstve vnÚtra 5R.
Reagova|a A. Fodorová, ktorá spo-
menu|a návštevu vedenia PV ZPKO
u predsedu NR SR a prís|,ub pomoci
jeho poradcu D' KrídIa pri r iešení fi-
nančných prob|émov organizácie, a|e
aj |egislatÍvnych návrhov. Spomenu-
té aktivity smerujÚ k tomu, aby sa
obetiam komunistického reŽimu do-
sta|o dÓstojné zaradenie v spoIočnos-
ti a moŽnosť d,a|šej existencie ich or.
ganizácie.

Dalej Sa diskutujÚci zaoberal i
konkrétnymi návrhmi ako postupo-
vať s návrhom novej legis|atÍvnej nor-
my aj otázkou jej moŽnej podpory
v par|amente. Štefan Novák vy1adriI
nespokojnosť so zdIhavosťou riešen ia
prob|émov a Žiada|, aby pým bo-
dom rokovania bo|a vŽdy kontro|a
uznesení. Kazimír Krivoš pripomenuI
závázok zo Smoleníc' Že PV ZPKKO
poš|e listy primátorom a starostom
miest a obcí a bude ich informovať
o existenci i PV ZPKO v lokalrte ich
oÓsobnosti '  Anna Fodorová navrh|a
zuo|iť komisiu,'ktorá by kontro|ova|a
návrh zákona, ktoý pripraví JUDr
|ng. |van Šimko. Mária Dvorčáková
vznies|a námietku, Že verejnost re-
gistruje KPVS ako organizáciu po|itic-
kých vázňov' Poukáza|a na otvorenie
Múzea z|očinov komunizmu na ori.
vátnej pÓde. kde ani |en neprivÍtali
PoIitických vázňov ZPKo'

V diskusi i r iešiIi orítomní i ďa|šie
fungovanie popradskej poboČky'
Z diskusie vzišlo uznesenie, ktoré na
záver schÓdze prítomní hIasovaním
schvá|iI i '

4

Nie všetci sa radi fotografujú.'. Foto Beáta Chrenková



Ženská časť osadenstva. o Muži v prevahe. Foto Beáta Chrenková

Uznesenie
Repub|ikovej rady PV ZPKO zo dňa

5'11'2012 v Liptovskom Miku|áši
Berie na vedomie:
1. Správu podpredsednÍčky PV ZPKo A.

Fodorovej o finančnej situácii organizácie.
2. Rozhodnutie Ro PV ZPKo Košice

o zrušení popradske1 pobočky a jej priČ|enení
do košickej organizácie

3. Zvo|enie He|eny Hoštákovej do
funkcie predsedníčky regioná|nej pobočky
PV ZPKO v TrenČi'ne.

4 Zvo|enie Márie DvorČákovej do
funkcie predsedníčky regioná|nej pobočky
PV ZPKO v Spišskej Novej Vsi'

Schvaluje:
1. JUDr |ng. lvana Šimka a poveruje ho

vypracovanÍm návrhu zákona na odškodne-
nie po|itických vázňov porovnate|,ného so
ZAKONOM V LK.

2. Komisiu na orioomienkovanie zá-
kona pripravovaného |. Šimkom v z|oŽení-.
A. TarnÓczy, A. Ma|acký, A Fodorová, Š.
Novák a K Krivoš

3' Ude|enie titulu čestný predseda F.
Fritzovi, býa|ému predsedovi regioná|nej
pobočky PV ZPKO v Spišskej Novej Vsi'

4. Komisiu rr.a prípravu nor4ich stanov
PV ZPKO v z|oŽeni' A. TarnÓczy, A. Fodoro-
vá,Žingor, K. Krivoš, Š. Novák a M. Dvorčá-
ková Prvé zasadnutie sa uskutoční
31.1.2013 v Ž iI ine.

5. |ng Evu HromjákovÚ zastupovaním
s médiami.

6. Pred|oŽenie návrhu rozoočtu na rok
2013 vo tlýške 150 tisíc eur MV SR.

Ukladá:
1. Predsednictvu PV ZPKo |obovať za

presadenie zákona, pripraveného I Simkom
2 Predsedníctvu PV ZPKo povinnosť

sp|niť uznesenie zo Smo|enÍc a zas|ať listy

primátorom a Starostom.
3. Predsedníctvu PV ZPKo' aby zázna-

my z repub|ikorných rád PV ZPKO óverova|i
dvaja navrhnutí delegáti a aby sa jej uznese-
nia kontro|ovali vždy na začiatku d,alšieho
zasadnutia.

4. Regiónom pripraviť časoul' harmono-
gram podujatív roku 2013 aj s finančnými
nárokmi.

5 Republikovej rade, aby po potvrdení
rozpoČtu na rok 2013 upresni|a rnidavky na
pub|ikaČnÚ činnosť.

6 Predsedníctvu PV ZPKO vyhotoviť no-
vÚ ÚradnÚ peČiatku bez s|ova ,,Ústredie,,.
Zodpovedná: A Fodorová

7' Repub|ikovej rade, aby pod|,a finanč-
ných moŽností a potrieb navrh|a poČet
Zamestnancov kance|árie PV ZPKO, ktorí
nevyplývajÚ Zo stanov organizácie.

8 Predsedníctvu zvo|ať zasadnutie na-
s|edujÚcej repub|ikovej rady v termíne pod|'a
odporÚčania predsedov regioná|nych orga-
njzácii a schvá|iť rozpoČet na rok 20]3.

9. Kance|árii PV ZPKO, aby č|enské
známky na rok 2013 rozpos|a|a poboČkám
do 31.12.2012.

10. Petrovi Bie|ikovi vypracovať zoznam
pub|ikácií vydaných PV ZPKO a zoznam za-
s|ať správcovi internetovej stránky na zverej-
nenie. Termín. 20.12'2012'

1 1. Pobočkám - zas|ať kance|árii PV
ZPK? stav č|enskej zák|adne Termín:
31.12.2012.

12. Predsedníctvu PV ZPKo, aby v spo-
|upráci s |NTER-ASSO poŽiada|o MK SR o fi-
nančné zabezpečenie Účasti de|egácie PV
ZPKo na odha|ení památnika po|itickým váz-
ňom v kanadskej ottawe

1 3' Kance|árii PV ZPKO, aby zabezpeČi|a
zas|ánie t|ačÍv na 2%o-ný príspevok z dane
s Čís|om Účtu a adresou PV ZPKo regioná|-
nym poboČkám' Termín: 31 '12.2012'
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č'1/2013 prik|adáme šek na Zap|a-
tenie predpIatného časopisu PV
ZPKO Svedectvo na rok 2013. Ked'-
Že sa v minu|osti stáva|o, Že šek
Z časopisu Vypado| a nedostal Sa
k Vám, UpozorňUjeme na moŽnosť
zap|atiť predplatné 7 EUR beŽnou
poštovou poukáŽkou' Pri je1 vyplňo-
vaní je potrebné uviesť nasledujÚce
údaje:

Adresát: PoIit ickí vázni
Zváz protikomu nistického
odboja
obchodná 52
811 06 Brat is lava
Číslo účtu: 4ooo128109
Kód banky:3100

Kto má záujem prispieť na našU
činnosť 2 percentami zo svojich da.
ní, mÓŽe tak urobiť na prís|ušnom
tlaČive (dá sa stiahnuť z našej adre-
sy www.pv-zko.com).

Príslušné ko|ónky treba
vyplniť naš|edovne:
Rok :2012
Úda1e o prij Ímate|,ovi :
obchodné meno aIebo názov',

Po| itickí v ázni Zváz oroti komu n istic-
kého odboja

SídIo:  B11 06 Bra t i s lava ,
obchodná č. 52
Právna forma:
občianske zdruŽenie
ldentif i kačné čís|o prijímatel'a
(lČo): 00679879



l,e|'kým sviatkom pre po|itických váz.
\U ňov komunistického režimu je í7" no.

vember' V ten deňiprichádzajú na Ružinov-
ský cintorín v Bratis|ave z ce|ého Slovenska.

Prostredníctvom príhovoru prezidenta
republiky lvana Gašparoviča a fotografií
Tibora Malackého si pripomíname chvíle
z ostatného pietneho aktu.

PotÍebuieme památníl€
Vied|i sa debaty o tom, kde má

stáť Památník popravených a umuče-
ných po|itických vázňov - a či taký
památnÍk vÓbec potrebujeme' Vraj,
nedá sa zabudnÚť. Ako tak rok po
roku s|edujem ubúdajúci počet
zhromaŽdených, opak sa zdá byť
pravoou.

Preš|o 23 rokov, vyrást|a porevo-
Iučná generácia a v|astne ani nevie,
na čo všetko by ma|a spomínať'
Z jednej strany je to dobré, ved,to
znamená, Že s|obodu sme si ubráni|i,
demokraciu sme si vybudova|i a už
dospe|i |'udia, ktorých neťaŽia
pochmÚrne spomienky na časy,
ktoré ka|ičjl i  dušu a myse|,. Z druhej
strany: je to váŽna príčina na Znepo-
kojenie a je to chybou nás, ktorí sme
to zaži|i My musíme naučiť m|adých
a neskÚsených, akÚ cenu má demo-
kracia, plural ita, sloboda slova, akou
hodnotou sú |,udské práva. Bez tých-
to vedomostísa ve|,mi |'ahko nechajÚ
ovp|yvniť si|ami, ktoré fa|ošnými hes-
|ami o nouich poriadkoch podkopá-
vajÚ demokratické spoIočenské zria-
denie. MÓŽu ich strhnÚť na svoju
stranu extrémistické hnutia' ktoré
ponÚkajÚ naoko jednoduché riešenia
na z|oŽité prob|émy. Pritom to bo|i
práve m|adí I'udia, ktorísa obrovskou
mierou pričiniI i o to, Že dnes os|avu-

jeme Deň boja za s|obodu a demo-
kraciu. A je ve|,a m|adých aj medzi tý-
mi, na ktorých tu dnes spomíname.
V rokoch nes|obody a diktatÚry sní-
val i svoj sen a za jeho naplnenie aj
konaIi '  RiskovaIi vázenie, mučenie'
smrť. Mnohíznámi aj bezmenníhrdi-
novia tohto desaťročia trvajÚceho
boja sa nedoŽi|i pádu reŽimu, ktorý
ich týzni| ' Je našou povinnosťou, aby
sme aj za nich zve|,ad,ova|i získané,
aby sme ukazovaIi správny smer m|a-
dým. ktoríh|,adajÚ svoju cestu. Kritic-
ky a zodpovedne.

Musíme si uvedomovať' Že de-
mokracia nám nie ie daná raz a navŽ-

dy' Je ako Žiý organizmus, ktorý sa
vyvÚa, ak ho Živíspo|očná snaha ob-
čanov. No chradne, ked,sa opomína
v chaose sebeckých sporov. Skibiť
osobný prospech so záujmami spo-
|očnosti nikdy nie je |,ahké. osobitne
z|oŽité je to teraz, ked, preŽívame
d,a|šie kolo f inanČno-ekonomickej
krízy a zrazu si musíme uvedomiť, Že
pre nás ,,my,, nie je |en S|ovensko,
a|e aj Európska Únia, aj voči nej má-
me povtnnosti. je to ve|'ká zodpoved-
nosť, a|e h|avne ve|,ká šanca pre ma|ý
národ na upevnenie si svo1ej pozície
v gIobá|nej pol it ike' Musíme sa jej
chopiť v ťaŽkých podmienkach, aIe ja
verím, Že práve teraz sa prejaví naša
sila a vo svoj prospech vyuŽijeme
moŽnosti, ktoré sa nám ponúkajÚ.

Žijeme v zloŽitom období, aIe
v s|obodnom, demokratrckom štáte,
ktoý vznikoI z ideá|ov 17' novembra
a z obetí l,udí. ktorí boli mučení
a s ktoými bolo nel,udsky zaobchád-
zané. Všetkým, ktorí dávno pred
neŽnou revo|úciou h|ásaIi idey s|obo-
dy a demokracie. patrí naša úcta,
vd'aka a spomienka.

Príhovor prezidenta SR
lvana Gašparoviča pri prí|eŽitosti

Dňa boja za s|obodu a demokraciu,
Ružinovský cintorín 17 .11 '2012
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V spoločnosti prezidenta. Ružinovský kríž.



Pred památníkom'
Biskup František Rábek a Anton
Malacký, podpredseda PV ZPKO

Jedinečná príIežitosť stretnÚť sa.

Pamiatke obetí komunistického reŽimu sa pokloniI aj
minister obrany MaÉin Glváč

K památníku prichádzajÚ vzácne osobnosti verejného
života.
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ChvíI'a piety'M. Hagara' T. Streicher a M. Tuchyňa.



Maimg na památi
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GyÍi lometodské ded iěstvo
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roku, uŽ 2013' Pred nami je vzácny
BoŽí dar času 365 dní. ktoré máme
k dispozíci i . Če|íme moŽno pokuše-
niu, Že aj tento rok zv|ádneme všet-
ko sami, a Že my sami sme stro1covia
svojho šťastia a majiteIia našich Živo-
tov. Pritom soátné obzretie sa za
up|ynu|ým rokom stačí, aby sme bo|i
vyvedení z tohto omy|u. Ko|,kí z nás
uŽ nie sú medzi namiI Za všetkých
spomeniem aspoň nášho prvého
predsedu, JUDr. Jú|iusa Porubského,
ktorý ,,dobrý bo.1 bojova|, beh do-
končil a vieru zachova|,,(porov' 2.
Tim 4 - 7).

Pro|óg Jánovho evanje|ia, ktorý
sme počuIi v chrámoch na Si|vestra
nám pripomína, Že životy nás všet-
kých majÚ svoj počiatok v Bohu
a k nemu smerujÚ. Za najdÓ|eŽitejší
text Bib|ie ho povaŽovaIi aj naši vie-
rozvestovia sv. Cyril a Metod a preto
prek|ad Svátého písma do staroslo-
venčiny začaIi práve týmto evanje-
Iiom' Aby sme V nadšení cyriIome-
todských os|áv nezabudIi prá-ve na
to podstatné, čo nás urobi|o ku|túr-
nym národom: Prek|ad Svátého
písma do nášho jazyka.

S|ovenská repub|ika, ktorá os|a.
vuje dvadsať rokov svojho vzniku,

má v preambu|e svojej ústavy tieto
s|ová-' My, národ slovenský, památa-
júc na politické a kultúrne dedičstvo
svo|ch predkov a na stáročné skÚse-
nosti zo zápasov o národné bytie
a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-
metodského duchovného dedič-
sťva' '. Majme vŽdy na památi cyriIo-
metodské dedičstvo, aby to nebo|a
|en Íráza, a|e a'1 kaŽdodenný Život
pod|,a Božích prikázaní a svedomia,
BoŽieho h|asu v nás! Byť solbu ze-
me, svetlom sveta a neutopiť sa
v mori Európskej únie, ale byť
v nej majákom'

Známy býva|ý ruský a sovietsky
disident V|adimír Konstantinovič Bu-
kovskij, vázeň GuIagu, ktorý boI
v decembri , l976 vyhostený zo ZSSR
a na |etisku v ZŮrichu vymenený za
šéfa čí|skych komunistov Luisa Cor-
volána, od roku 2000 v rámci svojich
možnosti upozorňuje SVet, na ,,tajný
plán, ako sa EurÓpska únia (po rus-
ky) má stať takým štátom ako bol
Sovietsky zváz.,, Pod[a Bukovského
a Stroilova ,,v Sovietskom zváze vlád-
la skupina 15 |udí, ktorých nikto ne-
volil, ktorÍ neniesli pred nikým nijakú
zodpo-vednosť a ktorých nikto ne-
mohol odvolať'., A všetci hovoria
ako napísal Lenin vo svojej knihe

Štát a revolúcia, kde vysvetťuje, ako
zanikne národný štát.,,

odkaz po|it ických vázňov je pre-
to aj po páde Ber|ínskeho mÚru a po
dvadsiatich rokoch druhej Sloven-
skej repub|iky stá|e aktuálny a je ne-
smierne dÓležité odovzdať ho akým-
ko|Vek spÓsobom d,a|ším generá-
ciám. Cez deti a vnukov polit ických
vázňov všetkým ostatným. DÚfam,
Že všetkým je jasné, prečo: Aby sa
hrÓza komunizmu, spo|očnosti bez
Boha, kde |,udský Život nemá nijakÚ
cenu, uŽ nikdy nezopakova|a.

B|ahos|avený pápeŽ Ján Pavo| ||.
v|oŽil do nás S|ovákov ve|,ké nádeje,
ked' 9. novembra 1996 v Bazi l ike
svátého Petra v Ríme nám odkáza|:
,,Slovensko má ve[kú úlohu pri bu-
dovaní EurÓpy tretieho tisícroČia.
Dobre si to uvedomte! Je povolané
ponúknuť svoj ve[mi významný prís-
pevok k pravému pokroku európ-
skeho kontinentu svojimi tradÍciami,
kultúrou, svo|mi mučeníkmi a vy-
zná-vaČmi, ako aj Živými silami
svojich noých generáci í.,,

SpoIu s  Vami,  mi|í poI i t ickívázn i
a ctení čitate|ia Svedectva vys|ovu-
jem toto Že|anie. aby sme sa toho
doŽiI iv  Roku Pána 20,13

Ján Košiar

l Predsedníctvo PV ZPKO na decembrovom zasadnutí
konštatovalo, že napriek ve|'kému úsi|iu sa nič nezmeni|o
na finančnom zabezpečení organizácie' Činnosť PV ZPKO
v roku 2013 je preto reálne ohrozená.

l Predsedníctvo PV ZPKo vy;adriIo závězok vykonávať Ú|ohy
o registrácii organizácie v sÚ|ade so zákonom Č219/2006Zb

l Priebežne sa predsedníctvo PV ZPKO zaoberá zís-
kaním finančnýeh prostriedkov na opravu památníka
v Ružinovskom cintoríne.

I Predsednictvo PV ZPKO spolupracule s.JUDr. lng. lvanom
Simkom na oríorave návrhu zákona o odškodnení obeti komu-
nizmu porovnatel'ného so zákonom v CR.

l V súlade so stanovami uk|adá predsedníctvo PV
ZPKO regioná|nym radám a pobo.čkám vykonať výročné
č|enské schódze a vol'bu orgáhov a predsedov pobočiek
PV zPKo ' ktorí sa stanú č|enmi regionálnej rady. Členo-
via regionálnej rady si spomedzi seba zvolia predsedu
regioná|nejrady. Regioná|ne rady podajú návrh na pred-
sedu a podpredsedov PV ZPKO do 31.3. 201 3.

l PodpredsedníČka PV ZPKo Anna Fodorová sa zaviaza|a,
že po uverejneníýzvy MV sR do '1S-tich dnívypracuje Žiadosť
na dotáciu pre rok 2013

l ČIenské známky regioná|nym organizáciám zas|ať
do 13.12.2012.

l Nové pečiatky' pod|,a uznesenia RR PV ZPKO, sú uŽ
vyhotovené



Daj Boh $ťastia tejto zemi...
..'všetkým |,ud,om

v ne1 - tak znejú s|ová
krásnej piesne, spieva-
nej Palbm Haberom,
ktoré sa mi vidia byl,
ve|,mi vhodné prÍ rniročí
vyh|ásenia samostatnej

S|ovenskej repub|iky, ktoré sme si za-
čiatkom tohto roka pripomenuIi '
A preto mi ani nedá venovať sa
v tomto príhovore vÓbec niečomu
inému, |ebo nič dÓ|eŽitejšie sa ani ne-
udia|o. DÚfam, Že pre váčšinu z nás
nie, aj ked, sme sa v uplynu|ých
dňoch napočÚvaIi dosť vajatania
o tom, Že čo by bo|o, keby... TakŽe,
naozaj: Daj Boh šťastia tejto zemi.

Zanaiktaiší deň
svoiho života

považovaI usta noven ie samostat-
nej S|ovenskej republíky aj nedávno
zosnu|ý, pr4i predseda organizácie
poIitických vázňov Slovenska Dr.
JÚ|ius Porubský práve v rozhovore
pre tento časopis. Za to isté by ho
bo| povaŽova| aj mÓj otec, aj d,a|ší
z mojej rodiny, keby sa ho bo|i doŽiIi.
osobitne tí emigrovaní a usadení
v americkom C|eve|ande' či kanad-
skom Toronte. Lebo tí všetci zaŽÍ|i ai
prvri ČsR na v|astnej koŽi, videli všet]
ky jej prednosti, a|e áno, aj mnohé
negatíva, ked,si nás bratia Česi neraz
mý|i|i s ko|óniou. |ste nie tL čo priš|i
sup|ovať inte|igenciu, ktorú sme vd,a-
ka tuhej mad,arizáci i nema|i. A tak
všetka česť tým, ktorí sem priš|i za-
kladať ško|sfuo - vysoké, aj iné _ ve|'a
inštitúcií a Úradov, ibaže, Žia|', nezo-
sta|o |en pritom. Prík|ady? Hockol,ko.

Na |udovej ško|e v Bratislave som
mala riaditel'a Čecha a nema| chybu.
A|e ma|i sme aj ško|níka Čecha a to
v časoch, ked,tisíce S|ovákov emigro-
vali za chlebom do USA, lebo doma
pre nich práce nebo|o. Lebo tu aj
ško|níkov, aj poštárov, aj iné povola-
nia, na ktoré ozaj nebo|o treba ma-
turity - pre nich nebo|o... To všetko
obsadzovaIi občania spoza Moravy...

MÓj svokor, inteIektuá|, pÓvo-
dom z juŽných Čiech' sem prišiel za-
k|adať druŽstevníctvo. ZobraI si ženu

z roduvernej oravskej rodiny, po slo-
vensky hovori| |epšie, ako hocktorý
dnešný pos|anec v par|amente, pred-
nášaI na vysokej ško|e, čiŽe bo|
jedným z tých, ktoým máme by(' za
čo vd,ační. A|e potom tu uŽ bo|o
kadečo, čo S|ovákov uráŽa|o a to aj
po ||. svetovej vojne, ked' k nám
komunizmus prišie| akurát z Čiech -
a|e k tomu ešte orídeme.

české máslo,
ěeské peníze...

Ked' bo|a moja dcéra so zaťom
na zájazde s CKM po Ta|iansku -
presne roku 1981 - vráti|í sa domov
pobÚrení, aj urazení. Dva týŽdne ne-
počÚva|i v tom zmiešanom kolektíve
iné, ako ,,České peníze, čes|<é más|o,
české pasy, české hranice.'.,, A to uŽ,
prosím, bo|o za federácie! A|e ja
osobne nám aj iný prík|ad:

V sedemdesiatych rokoch som
bo|a na ve|,kom prestíŽnom medziná-
rodnom festiva|e piesní v po|,skom
Sopote. PravdaŽe, s|uŽobne. Pred na-
trieskaným amfiteátrom tam spíevaI
vtedy najpopu|árnejší po|,ský spevák
ce|ej krajiny - vo|a| sa, tuším, Lazuka
_ o českých Tatrách ! V refréne sa
opakovaIi nieko|,kokrát' pubIikum
ša|e|o, ja som si mys|e|a, Že ma pora-
zí, a po skončení programu som kri-
ča|a na svojich ko|egov: ,,Aké České
Tatry, preboha! Z jednej strany sú
po|,ské, z druhej naše, s|ovenské,
a kde sÚ tie české? !

Bo|a som nato|,ko hIasná' že ma

poču| od ved|,ajšieho sto|a istý pol,ský
spisovate|,. Pos|a| mi f|,ašku šampan-
ského a prišie| sa ospraved|niť. To je
moja, autentická skÚsenosť, rovnako
z čias federácie. A tak by som sa rada
sp1íta|a všetkých, čo tu uŽ ce|é týŽdne
p|ačÚ nad rozdelením Česko - S|o-
venska, čoho im je v|astne tak |,úto?
Toho, Že tie Tatry uŽ nie sú české?
Naozaj?

Spomienka
od Jadranu

Ked,sme boli s manže|om _ tak
isto už za federácie - na dovo|enke
v Čiernej Hore, obs|uhoval nás istý
sympatický študent. Ked, mu raz mÓj
muŽ pri sto|e poveda| ,,...vy, Jugo-
s|oveni,,, okamŽíte reagova|:,,Gos-
podine, ja ne Jugosloven, Srbin Jugo-
sloven, Hrvat Jugosloven, ja - Crno-
gorec!" A bolo to. Nikdy som na
toto poučenie o národnej hrdosti -
nezabudla. . .

Neviem si predstaviť národ, ktoý
by nechce| byť samostatný. Nie|en
v tej býva|ej Juhos|ávii, kde za to p|a-
tili krvou. Ani nikde na svete. A tak
by sme uŽ raz moh|i prestať s trápny-
mi diskusiami na tému - čo by bo|o,
keby. Poviem vám, čo by bo|o:

Naše vzťahy s Čechmi by zd,a|eka
nebo|i také dobré, aké chvaIabohu,
sÚ a dÚfajme. Že aj zostanú. Ak tu
niekto p|ače nad tým, Žesme sami
sebe pánmi - a to jedni, ako druhí-
sám seba zhadzuje' Ako napos|edy
redaktorka,, mienkotvorného,, SME'
ktorá v rozh|asovej besede (RTVS) vy-
h|ási|a toto: ,,V Čechách sa |epšie vy-
sporiadali s kompnizmom, ako my,
na S|ovensku, čďim'aj úprimne závi-
díme.'.,, No, toto! Neviem o tom' Že
by sme mali v parlamente komuni-
stov, ako oni, ani o nedávnom aŽ
prekvapujÚcom víťazstve červených
v komuná|nych vo|,bách _ a tak, pani
ko|egyňa, ani neviem, čo by som ma-
|a, čo by sme maIi - závidieť| Život je
ozaj p|ný prekvapení.

Daj Boh, šťastia
všetkým l,udbm v nej
desaťročiach'

ta i tn  zami

Aj v d'a|ších

Eva Laucká



štátnei bezpeěnosti
Mladoďvtieni

Mala dvadsať rokov
a páť mesiacov, ked' ju zais.
tila štátna bezpečnosť. A!ž.
beta Bileková rodená Koša.
lová sa narodila 6. októbra
1937 v Jablonove, nedhleko
Spišského hradu. Rodičia
po svadbe zostali bývať so
svojimi rodičmi z matkinej
strany. Jej najstarší brat Ján
Hutyra bol kňazom. BoI pro.
vinciálom rehole Nazaristov
a Vincentiek' Dcér kresťan.
skej !ásky. Pani Alžbeta ho.
vorí, že rodiěom i staným
rodičom vdhčí za dobrú
kresťanskú v'ýchovu' ktorú
si zachováva celý život.

Čo sa stalo, že ste sa dostali
do vázenia?

Moh|a by som povedať, Že ne-
viem. Neurobi|a som nič, za čo by
som si zas|Úži|a vázenie. No stalo sa.

Aké ste malidetstvo, mladosť?
Ve|,mi pekné, aŽ kým mÓj strýko

v roku 1952 neodišie| do i|ega|ity'
StrednÚ ško|u som skonči|a v roku
1953 v Soišskom Podhradí a chce|a
som ísť študovať účtovníctvo' No

10

ochorela som. Po| roka som sa |ieči|a
v Kvetnici, potom Som Sa do|ieČova|a
doma.

Prečo váš strýko odišiel do
ilegality?

Počas likvidácie reho|í aj mÓjho
strýka zobraIi do sustredbvacieho
kláštora v Podo|inci' Pre z|ý zdravotný
stav ho pre|oŽiIi do Belušských Slatín.
Ked'uŽ likvidovali Ženské reho|e tajný
poso| ho upozorni|, Že ho prídu ráno
zatknÚť, nech ujde. Strýko bo| uŽ
v roku 1947 zatvorený na povereníc-
tve vnÚtra, kde si svoje vytrpe|, takŽe
sa rozhodo| ore Útek.

A kde sa skrývaI?
Po ce|om S|ovensku. Aj u nás do-

ma bo| trikrát' Ma| oonuku odísť do
zahraničia, dokonca uŽ bo|o pristave-
né |ietadlo a on to odmieto|. Poveda|,
že pastier nemÓŽe opustiť svoje stá-
do. RozhodoI sa, že bude riadiť svoje
dve reho|,né spoIočnosti z iIegaIity'
Kde všade bo|' neviem. Ked'nás v ro-
ku 1952 poŽiada|, či mÓže prísť do-
mov' sÚhlasi| i sme. Ma|a som 15 ro-
kov, ked,ma poŽiadal, či mu budem

robiť spojku s reho|,ami. Samozrejme,
Že som sÚh|asila, a|e to znamena|o, Že
som nemoh|a ísť d,a|ej študovať.

Čo ste teda robili?
Boli to čudné roky. Mamka dosta-

|a ako svadobný dar od rodičov dom,
v ktorom sme ma|i nájomníkov, lebo
sme ho nepotrebovali. No ked'sme sa
dozvede|i, Že nám ho chce štát zo-
brat, presťahovaIi sme sa. Ja som však
muse|a zostat v dome staých rodi-
čov, |ebo tam sa zdrŽiava| strýko a
ked,prišla nejaká kontro|a a t ie boli
Časté, zauja|a som jeho miesto.

Ma|i ste pátnásť, neštudovali
ste, nepracovali, nevzbudzovalo
to pozornosť?

Asi áno' V tom čase som aj ve|,a
cestova|a za sestričkami. Do Trenčína'
RuŽomberka, a|e inkognito. Ani se-
stričky sa nesme|i dozvedieť odkial,
a kam cestujem. Raz v Ružomberku
ma iš|i odprevadiť na stanicu, aby zis-
tiIi, kde majú toho svojho ve|ebného
otca. Vynaš|a som sa, kÚpila som si
|ístok do Rybárpo|,a a tam som vystÚ-
pi|a a kúpi|a som si |ístok do Splšské-
ho Podhradia. Spojku som robi|a uŽ
aj v poslednom ročníku strednej ško|y.
Sestričky mi da|i potvrdenie, Že som
bo|a na rÓntgene, urobiť krvný obraz
a podobne. Učite|,ka mi dohovára|a,
či to nejde b|iŽšie. Ja |en, Že kde ma
|ekár pos|a|, tam som musela ísť.

A nebolo to podozrivé?
No, moŽno. Ved, ma aj ve|,mi

dlho s|edóvaii. Hocikedy sme doma
dosta|i návštevu, akoŽe priš|i e|ektri-
kári' SnoriIi po pÓjde, zháňaIi dÓkazy.
Ked,bo| strýko doma v Úkryte, preŽí-
va|i sme hotové muky. Celé tie roky,
od páťdesiateho druhého. ked, bo|o
po ňom vyhlásené ce|oštátne pátranie
a vypísaná odmena 60 tisíc. Napriek
tomu ho nikto neudal

Ale odviedlivám otca.
Bolo to 8. marca 1958. V ponde-

|ok ráno išie| na bicyk|i do práce, a|e
večer sa nevráti|. Robi| na traktorovei

Alžbeta Bileková
Foto Mária DvorČáková

Ján Hutyra z Jablonova. Foto archív



v roku 1969.

stanici, v Spišskom Podhradí' |š|i sme
pátrať, preČo. otcov ko|ega nám po-
veda|, Že priš|i po neho nejakí páni
v koŽených kabátoch. Ce|ý týŽdeň
sme sa nedozvedeli, kde je otec. Mu-
se|a som o tom informovať strýka,
ktoý v tom čase bo| v RuŽomberku.
Druhý deň večer som sad|a na v|ak
a zastih|a som ho akurát pri sv. omši.

Prečo ste muse|i ísť za ním?
Aby som ho informovala o otcoví

a poŽiada|a som ho, aby okamŽite
zmeni| miesto pobytu. A uŽ |en som
poveda|a s Pánom Bohom a uháňa|a
som spát na rých|ik. Zmeška|a som
ho, akurát som dochádza|a do stani-
ce, ked,odchádza|. Tak som sa orevi-
ez|a do Miku|áša, a tam som sa pri
peci na stanici suši|a, |ebo som bo|a
po ko|ená mokra. V sobotu ráno som
dostala telegram od sestry z yydrnl
ka, aby som hned, priš|a k nej' V do-
mnienke, Že vie. niečo o otcovi, som
okamŽite za ňou vycestova|a. V moto-
rovom v|aku som si všim|a' Že ma
niekto s|eduje. oproti si sado| pán,
ktorý nespustiI zo mňa oči. A ked,sme
dochádza|i do Spišskej Novej Vsi voš|i
do vagóna šiesti. obstá|i ma a hned'
na mňa: Vy ste Koša|ová? A ja hovo.
rím áno a čo má byt? Urobi|a som Sa
hrdinka, a|e nebo|o mi všetko iedno.
A kde cestujete? Hovorím, idem nav-
šttviť sestru do Vydrníka. V Spišskej
Novej Vsi vystÚpime. Pýtam sa, prečo
mám vystúpiť? Nerobte Žiaden cirkus,

Foto archív

vystÚpime v Spišskej Novej Vsi. ChytiI
ma okolo krku, a ideme. pred stani-
cou už čakaIi dve šesťstotrojky a osem
ch|apov. Tak uŽ som vede|a ko|'ko bi-
je, a|e ešte som neda|a najavo, Že sa
bojím Doviez|i ma na sedriu do Levo-
če, a zača|o vyšetrovanie' Dvanásť
ch|apov, kríŽovy uis|uch do rána.
Viete Čo, ked,si na to po rokoch spo-
meniem, mráz mi ide po chrbte.
Samozrejme, že som nechce|a nič
prezradiť.

A čo sa pýtali?
V prvom rade, čo som robi|a B.

marca na Ka|varskej uIicu v Ružom-
berku' Poveda|a som, Že som sa chce-
|a stretnÚť s priate|,kou, s ktorou som
bo|a na |iečení, a|e nenaš|a som iu

doma. Kedy ste vide|i svojho strýka
naposledy? Dal mi papier, ceruzku
a ja som zača|a písať: Napos|edy som
svojho strýka vide|a v roku 1949
v martinskej nemocnici. Schytil ten
papier aj s mojou hlavu a hovoril mi,
o pár hodín ti s tým papierom
vyškriabem očí. A čo som robi|a v Mi-
ku|áši na stanici7 Všetko ma|i zmapo-
vané. A d,a|ej, koho vyprevádzaI váš
otec vtedy a vtedy v Spišskej Novej Vsi
pri v|aku? A ukáza| mi fotku. A ja ho-
vorím, no ved, otec moho| koho-
ko|Vek vyprevádzať, nie? SnaŽi|a som
sa dávať vyhýbavé odpovede, |ebo
stýko mi poveda|, Že ked' ku niečo-
mu príde, rovno cigáníť nesmiem, a|e
dávať vyhýbavé odpovede. SnaŽi|a
som sa o to, ale na nich to nezabralo.
Dvanásti ma vypočÚvaIi do rána.
StriedaIi sa, aby si oddýchIi.

A vy? Ponúk|ivám niečo?
Nadránom mi ponúk|i Čaj, a|e od-

miet|a som. obáva|a som sa' Že mi
niečo do toho čaju dajÚ a ja poviem
aj to, čo sa nikdy nesta|o' Hovorím,
d,akujem pekne neprosím si' Tak si
niečo zajedzte. Neprosím si. Nič som
si nezobra|a. V tom som poču|a |evoč-
ské zvony, uŽ bo|o ráno. Pomys|e|a
som si. Betka, drŽ sa. odmiet|a som
aj |,ahnúť si a tak som tam sede|a
a rnod|i|a sa aŽ doobeda. Poobede
prišie| po mňa sám náče|ník Diniš.
odviezli ma do Košíc. Ked,sme dora-
zi|i, da|i ma do suterénu' kde som sa
muse|a prezliecť do vázenského.

Eva Hrorniáková
Dokoněenie v budúcom ěís|e

u,

Radosť zo stretnutia so Sv' Otcom. Ján Huýra s Pavlom V!. v Ríme

Foto archív



Náš záp?s o kÍesthnské hodnoty (4)
V d,a|šej časti |istu prof. Ce|kovi

sme uviedIi citát z knihy Vesmír, d,aIej
z knihy astrofyzika Stevena Weinber-
ga , |aureáta Nobe|ovej ceny Prvé tri
minúty a z knihy Kde začína budÚc-
nosť (RNDr. Mrázek a koI.). A uviedl i
sme nevyvrátite|,né dÓkazy o existen-
ci i Boha a večného Života. DÓkazy
prírodovedecké aj psycho|ogické. Ci-
tovaIi sme aj z marxistickej IiteratÚry.
A prida|i sme svoje poznámky: ,,Vše-
mocná hmota nemá vedomie. Nevie,
načo vytvori|a |,udí. Nevie o sebe, Že
jestvuje. Je ve|'mi hlúpa, ked,dovo|i|a
nepatrnému l,udskému mozgu, aby si
vymyslel Boha."

Rok 19B5 sa n ieso| v znamení
masových pÚtí. LevoČa, Šaštín, Ga-
bo|tov, Lutin, Staré Hory, Banská
Štiavnica' Úradná moc Sa mračÍ, na-
háňa Štg do usiIovnej práce. V marci
zomre| v Sovietskom zváze generá|ny
tajomník strany Černenko. Po ňom
nastÚpiI mIadý MichaiI Gorbačov.
Dostávame rnistrahy z rÓznych strán'
Aj od po|ície' Musíme byť opatrní.
PredstaviteI ia cirkvi m|čia.

Po desaťmesačnej prestávke sme
v decembri 1985 zaslal i obsiahl i l ist
(9 strán) prezidentovi repub|iky Gu-
stávovi Husákovi. Malá ukáŽka: ,,Naj-
váŽnejšou hrozbou pre d'alší qývoj
spo|očnosti je všestranný boj proti
náboŽenstvu. VedÚ ho štátne a Stra-
nícke orgány' Konečným cie|,om je
úplná l ikvidácia náboŽenstva. Výsled-
kom boja je mravný a duchovný roz-
k|ad spo|očnosti. Je reá|na hrozba. že
v priebehu jednej generácie sa naša
sooločnosť ocitne vo všeobecnom
mravnom, hospodárskom a po|it ic.
kom úpadku. My veriaci nemáme
žiadnu právnu ochranu. Nerovno-
právnosť veriacich občanov je zakot-
vená v Ústave Čssn, et. 16 a 24.
Uvádzame šesť prípadov protinábo-
Ženského boja v našom okrese za
pos|edné roky. 1 . Nási lné zrušenie
vyučovania náboŽenstva v školách
mesta Žiar nad Hronom. 2. Miros|av
MuŽík a jeho manŽe|ka (obyvate|ia
Ladomerskej Viesky) v roku 1973 bo-
Ii uštvaník smrti hrozbami a diskrimi-
náciou' DÓvod: daIi si na orvé sv. pri-

odhod'rne, braaia, podrazy a škriepky,

či rniesto srdca rr-lán.le dieru snád'?!

Sme rnalý národ, bud'rne statoční a krepkí'

dokážrne vl,Údnyrn duchorn rnúdru |udskost siat,

Hovoria, vraj sn.le plachí, holubičí'',

To ýsrnech či uznanie? tV|álo, prive|a?

Len hlúpy wák si swoje hniezdo ničí,

AJáš Život: rodina, vlast, Boh a dÓvera.

Hťa, Pán vesmíru daraval nárn slobodu,

zlárnaná spadla ťarcha retazí.

U ni kl i sn1e zán i ku, tvo rrn e poh od u,

l<tro preskočí svojtrieň, ten zvítazí'

Tieň hrdinov _ srrlieěna žiarlivosť,

tieň chabých odroňov - plná rniska,

A naĚa íreČitá tÓňa - nesvoPnosť,

Hej, vyŽeňrne ju ako zlého psiska'

[\]ie, nedárr-le si náš štát rozvrátit,

on pre nás živá studňa s vierou i chleborn'

V ětastnej slobode chcerne svorne žit

od Tatier k Dunaju pod slovensýrn neborn,

jímanie svoju dcérku. 3. Pani A|Žbeta neprávosťou, onemocne| a po krát-
Vará| lová, Úradníčka na MsNV v Žiar i  kom IieČenízomre|. Tento prot inábo-
nad Hronom muse|a pod nát lakom Ženský teror otr iaso| nielen rodnou
rozviazaÍ pracovný pomer. DÓvod: dedinkou Vysoká pr i  Banske1 Štiavni-
chodí do kostola. 4. UČite|,ka ZDS ci ,  a|e a1 ce|ým okresom. Na od-
pani Lešniaková dosta|a výstrahu stránenie, nerovnopráVneho stavu
a pre|oŽenie na vzdia|enÚ dedinu za veriacich óbčanov je potrebne Úp|ne
niŽší plat' DÓvod: je1 manŽe| - robot- a natrva|o skončiť teoretický aj prak-
ník občas hrá v kosto|e na orgáne' 5. t ický boj prot i  náboŽenstvu a zrušiť
V Dome smÚtku v Žiar i  nad Hronom č|. 16 a1 24 Ústavy Čssn a vč|eniť do
nesmie sa pouŽívať organ pri  c irkev- nej jasné,1ednoznačné vyh|ásenie, Že
ných pohreboch. 6 V roku 1984 náboŽenskýsvetonázorje rovnocen-
Barto|omej Kubík - študent v gymná- ný a rovnoprávny s materia| ist ickým
ziu v Banskej Štiavnic i  nebo| pr ipuste- marx|eninským svetonázorom. VáŽe-
ný k maturitným skÚškam. DÓvod: ný pán prezident, prosi ,me Vás, aby
podal s i  pr ih|ášku na štÚdium teo|Ó- ste ako najvyšší predstavite| '  nášho
gie Rodičia napísaIi  protest na naj- Štátu inic iovaIi  ŽiadanÚ nápravu , '

vyššie Úradné miesta. Protest zamiet- Júři*xs }fromoBa
|i Otec študenta - robotník' zdrvený (Pokraěovanie nabudúce.)

Pned dvadsiatirni vznikla
Si|ovenská nepublika.

Július Hornola ju pnivíta| básňou,
ktorá je aktuálna aj dnes.

Prosba k rodákom



odsúdení na5 až 10 rokov
Babjačok Ján, narodený. t
13 '2 '1913,  odsÚdený 26.1.1952 na
7 rokov; ve|ezrada, NiŽný Hrušov
Baláž Milan, narodený 14.1.1929,
odsúdený 16.1'1953 na B rokov;
nedovoIené ozbrojovanie,
zbehnutie, Trnava
Barčák Alexander, narodený
13.9.1923, odsÚdený 27 '1.1954
na 6 rokov; velezrada, Turzovka
Brecková Bedriška, narodená
2.9 '1922'  odsÚdená 28 '  1 '  1 950
na 5 rokov; velezrada, Bratislava
Cisárik Pavol, narodený
5.1 1,1924,  odsúdený 1 4 '1 '1954
na 6 rokov; ve|ezrada, K|okočov
Gottwald lozeÍ, na rodený
27 .6 '1926,  odsúdený 17 .1 '  195B
na 5 rokov; ohrozenie štátneho
tajomstva, Košice
Grečnár Ján, narodený 27.5-1920,
odsÚdený 27 .1 '1954 na 6 rokov;
ve|ezrada' Lietavská Svinná
HIbocký Mi|an, narodený
22'7 '1925, odsúdený 13.1-1949
na 5 rokov; veIezrada, Bo|eráz
JankoviČ Vende|ín, narodený
27 ' ]  '1915,  odsÚdený 12 '1 '1950
na 7 rokov; zdruŽovanie proti
štátu, Báhoň
Jurčo Ján' narodený 29.10'1916,
odsÚdený 27 1 '1955 na B rokov;
vyzvedačstvo, Zabokreky nad Nitrou
Kožár Ján, narodený 241 .1911 ,
odsÚdený 20.1 .1954 na 5 rokov;
ve|ezrada, JamnÍk
Ličko Ján, narodený 7.3.1914,
odsúdený  31 .1 '1951  na  6  rokov ;
velezrada, Blatnica
Martinásek Ladislav' narodený
14.4.1926, odsÚdený 4.1 .1951
na 5 rokov; velezrada, Košice
Mikula Štefan' narodený
19'12.191 2, odsÚdený 12'1'1950

1Vtedy 9, augusta (1957) ma uviedli do cely na prízemí smerom
na západ. BoIo tu plno slnka, nal,avo od vysokého okna bolo vidno
kus komína. To bola tá najsmutnejšia cela. Bol som v nej úplne sám.
Naplnil som ju spomienkami na deti a ženu a otázkami, nevediac,
prečo som vo vázení a čo bude ďalej so mnou a s celou rodinou.
odtialto ma presunuli na prué poschodie smerom na východ a sta-
dial, na vyšetrovacie oddelenie ]ustičného paláca na druhom
poschodí nad vstupom. Nad nami bola pracovňa žien, ktoré tam
váčšinou žehlili bielizeň. V celách muselo byt ticho, iba ženám sa
povoliltlmený spev, vlastne nik im ho nevedelzakázať,

A|fred Piffl, profesor architektÚry, zatknutý 9.8'1957

na 5 rokov; výzvak nep|neniu Panáček Milan Emi|' narodený
zákonných povinností alebo 3 '] .1920, odsÚdený 19 '1 '1952
k trestným činom, na 6 rokov; podie|nictvo, Svinná,
K|áštor pod Znievom So|čiansky Alex, narodený
o|os V iktor ,  narodený 4 '8 '192] ,  3 .1 0.1924,  odsÚdený 23.1 .1 950
odsÚdený 14.1.1954 na 6 rokov; na B rokov; velezrada, Levice
ve|ezrada, Va|aská Dubová Zsolnai František' narodený
ondko Michal, narodený 16.3.1927, odsÚdený 28 121949
21.2.1925, odsÚdenýv januári na 7 rokov; prípř.avá-Úk|adov,
1952 na 6 rokov; ve|ezrada, Čak|ov nedovo|ené ozbroiovanie, Va|aská

šte známa _ '] l'.'
.  l , . , ' : "

neznama
obec Šenkvice v sooluoráci

s Ústavom památi národa usporta-
daI i  30.  novembra 2012 d iskusný
večer na tému štB známa - nezná-

ma spojený s prernietaním fi lmu
Vo|,ne ži.1Úca mládeŽ

Svoje skÚseností so Štátnou bez-
pečnosťou prerozprával č|en Správ-
nej rady UPN A. Ma|acký. DiskutujÚ-
cimi boli Mgr. Lubornk Morbacher
a Mgr Jerguš Sivoš,PhD. (eh)
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N itrianske slovenské král'ovstvo
Prekvaoenie sooČíva u! u ,u'orn

názve článku. V ško|ách nás učiIi |en
,,ve|,mocenskÚ,, pravdu - Mad,ari,
Česi, Rusi - za pos|edných dvesto ro-
kov. Pod|'a rch ,,vedeckej,, hypotézy
naši predkovia na stredný Dunaj priš-
|iv 4' a 5' storočí spoza Karpát' Tam
však po|'skí a bieloruskí archeológo-
via nenaš|i nijaké dok|ady, Že na Pin-
ských močiaroch Ži|i nejaké kmene.

DÓkazy nám o našich predkoch
prinášajÚ antickíautori - Gréci. Típo-
zna|i našich predkov pod menom Vi-
nidi, Vendi. A nie|en to. Rímsky Taci-
tus sa vo svojom diele Germania
o tom k roku 70 zmieňuje a po ňom
aj a|exandrijský historik C|audius Pto-
lemaios pred rokom 130 to potvr-

dzuje vo svojom fenomená|nom die-
|e Ve|'ká Germania. Tam stojí čierne
na bie|om, Že s|ovanské kmene sÚ
rozloŽené od Vis|y (nad Karpatami
a Sudetami) aŽ po ústie Labe a Rýna.
od Rýna smerom na Regensburg, na
Linz a Benátky a od tejto Čiary na se-
ver ŽijÚ s|ovanské kmene. Severozá-
padný BaIkán obývaIi taktieŽ (||yri-
koum). Názvy - Germánia (Tacitus)
a Ve|,ká Germania (Pto|emaios) neho-
voria o nemeckých (teutónskych)
kmeňoch' a|e o S|ovanoch ako o su-
sedoch Rímskej ríše' Germanus má
v Iatinčine význam: b|ízky, priate|,sky,
susedský a poIit ický - federaČný.
Tento pojem zaviedli Rimania v polo-
vici 2. storočia namiesto pojmu bar-
bari. Potvrdzuje to aj svetový pa|eon-

to|óg Pierre Thie|ard de Chardin. Po-
rovnávaním kamenných výrobných
nástrojov došie| k syntéze, Že všetky
indoeurópske kmene priš|i naraz do
Európy na začiatku m|adšej doby ka-
mennej' A najnovšie to potvrdzuje
vedecká metóda DNA. Z našich ved-
cov prepídaI naše dejiny PhDr' Viktor
Timura vo svojom die|e Dávnoveká
Európa (Bratis|ava 201 1).

Z rímskeho obdobia sa nám
zachovaIa asi tretina materiá|ov
o uda|ostiach mierového a vojnové-
ho obdobia. SIovensku ešte dIho
potrvá, kým sa emancipuje z pseudo-
vedeckých mýtov, ktoré o nás vy-
mys|e|i a nám ,,naočkovaIi,, cudzí'
Úryvok z článku Antona Semeša

v časopise KULTÚRA č.z1t2o12

L4

Kardinál Korec o cirkvi
Uverejňujeme Úryvok z kniŽky

)ána Chryzostoma kardinála Korca
Rok nad evanjel iom. KniŽku uza-
tvára kapito|a Cirkev. Cirkev je
V ostatnom čase aj na S|ovensku
ustavičným terčom Útokov. Dokonca
aj zvnÚtra Cirkvi prichádzajÚ refor-
mátori, tÚŽiaci po jej demokratizácii.
Akoby Cirkev bo|a ustanovizeň po-
chádzajÚca od |,udí. Kardinál Korec
jasne ukazuje miesto Cirkvi v Živote
kresťanov kato|íkov.

,,Pri Cézarei Filipovej Ježiš sl'ú-
bi|, že na Petrovi - Ska|e vystaví
svoju Cirkev, ktorú nik a nič nepre-

móže - ani brány pekla. Po vzkrie-
sení odovzda| Petrovi moc kl'účov'
ktorú mú"slriui l . Ustanovi| ho za
najvyššieho pastiera svojho stáda.
Takto celé svoje dielo odovzda|
Cirkvi, ktorej ska|ou je Peter a zá-
kladmi sú dvanásti apošto|i. Cirkev
vybudovaná na Petrovi a na zákIa-
doch dvanástich apošto|ov pretrvá-
va stáročia a tisícročia, ohlasuje
evanjelium, krstí, učí a rozdáva Bo-
ží život z Božích prameňov, ktoný-
mi sú sviatosti. Prostredníctvom
Cirkvi sa stretáme so vzkrieseným
Pánom a žijeme jeho životom.',
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Zivio iubilantovi
Ján Chryzostóm kardi-

nál Korec sa 22. januára
dožíva 89 rokov.
Ako reho|,ník bol v roku 1950

internovaný a po prepustení museI
odísť do civiIného Života. Pri oorave
4íťahov sa s ním mohIi viaceríBrati-
s|avčania stretnúť, pričom nemohIi
tušiť, Že robotnÍcka kombinéza je
ob|ečením skvelého kňaza. Na kňaz-
skÚ činnosť nemaI sÚhIas od komu-
nistického reŽimu, takže svoju pas-
toráciu vykonávaI tajne. Státna bez-
pečnosť si ho však naš|a a v roku
1 960 bol odsÚdený na ] 2 rokov

vázenia Aj po prepustení v roku
1 968 vykonávaI svoju kňazskú čin-
nosť tajne a sta| sa pi|ierom tajnej
cirkvi na Slovensku. Hoci bol na bis-
kupa vysvátený uŽ v roku 1 951 ' ofi-
ciá|ne biskupské insígnie dostaI aŽ
v roku 1 969. V roku 1 991 ho oáoeŽ
Ján PavoI l|. menovaI za kardiná|a.

Ján Chryzostom kardinál Korec
je príkIadným v|astencom a nez|om-
ným vo viere. V časoch dobrých aj
z|ých' Je mravným eta|ónom,
ktorého si S|ováci nadovšetko váŽia
a miIujÚ. Dá Pán Boh, Že ešte dIho.

(red)

8O rokov
Hric ján, Banská Bvstrica

V januári si pripomíname život-
né jubileá týchto našich členov a pri-
aznivcov. Spomíname aj na tých'
ktorí sa tejto slávnosti nedoži|i'

45 rokov
Beinsteinová Katarína, Mart in 1B., l .1968

75 rokov
Danková Anna, Trstená 1 5.1 .1 938
Kudašíková Agnesa, LevoČa 21 '1.1938
Bencková |rena, Košice 251 1938

Surový Ján, RuŽomberok 1 1 .1 930
Daňová Mária, Topo|,čany 27 '1.1930
Semeš Anton, Brat is|ava 30.1 .1930

84 rokov
Tomášková Františka, Záhorská Ves
14.1 .1929
Korba Jozef, Hni|čík 19,1,1929
LauckýGustáv,Brat is|ava 5,1.1929
Ba|áŽ Mi|an, Trnava 14 1.1929

85 rokov
Janšová E|ena, Banská Bystrica

29.1.1928
Svet|íková Mária, Banská Bystrica

2 . 1 . 1928
MáriaKomza|ová,Ljetava 16.1'1928
Mo|nárová otí| ia, Brat is lava 29.1.1928
Lavo Pavel, Nitra 13.1]928

87 rokov
otí| iaStránska,Trenčín 16'1'1926

1 1 1925

Ústredie a redakcia jubilantom
srdečne blahoželajú,

30.1  .1  933

Lauková He|ena, Žiar nad Hronom
7 1 1932 88 rokov

Masár |van, Trenčianska Tep|á 6'1 1932 Ata|ovič Jozef, Červeník

8í rokov
Trník Ján, Banská Bystrica 12.1 1932
oká| Michal,  RuŽomberok 19 1 1932
Danko Pavo|, RuŽomberok 12'1'1932
lštók.jozef, Košice 27.1 1932

8ll rokov
Plaštiaková Mária, Nitra

83 rokov
Procházková Zuzana, Ba nská Bystrica

1  1  1930

93 rokou
2'1'1931 David Ján, Do|ný KubÍn 19.1]920

1. januára 1993 S|ovenská repub|ika
vošla do Žjvota ako nezávis|ý samostatný
štát s Úp|nou a pÓvodnou štátnou suvere-
nitou Hned,po vyh|ásenÍju uzna|o 91 štá-
tov a bo|a prijatá do oSN ako 180' č|enský
štát.

2. januára 1951 bo| za tajného bis-
kupa na S|ovensku vysvátený 27-roČný je-
zuitský novokňaz Pavo| HniIica VysvátiI ho
roŽňavský biskup Dr RÓbert PoboŽný

15

Preěo musela
zomrieť?

Pred tridsiatimi rokmi, B. januá-
ra 2013 naš|i zavraždenÚ MUDr.
Annu Maťkovú s mnoŽstvom
bodných rán na te|e . Narodi|a sa
roku , l952 v Námestove Po skon-
čení Lekárskej faku|ty vykonávala
|ekársku prax a sÚčasne prednáša|a
na vysokej škole. organizovala ne-
|egá|ne duchovné cvičenia s m|á-
deŽou v sÚkromných bytoch. Pred-
pok|adá sa, Že príčinou smrti bo|a
skutočnosť, že odhaliIa obchod
s krvou na Západ Pravdepodobne
svolho vraha poznala, lebo na stole
sa našli dva ooháre a fl,aša od vína
Úda.1noho páchatel,a po dvoch me-
siacoch z vázby prepustili. Dodnes
nebola vražda doktorkv Maťkovei
ob1asnená' (vk)

PaeDr.Su|ová Elena, Trnava 18 EUR
Vitkovská Vincencia, Bratislava 3 EUR
Vrábe|Juraj' Sabinov 12 EURHakelová Lýdia" Bratislava 39 EUR

Matysová Dagmar, Limbach 15 EUR
Chmelo Róbert, HIiník nad Hronom

í3 EUR

Tarnóczy Róbert' Costa Rica 50 EUR
Darcam vyslovujeme

úprimné pad,akovanie.
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t' usteBonrJůoehÓ'.zJezdu EoBFtrDERrÍgrg -P0l.tllcrÝcli vxz;Ťov
sLoTlENsK.l\,uskutoěneaý J.ma,rca 1990 v Bratlslave v bud'ovo
loBu .EuLtuBr'.-[tuŽí.aov.ÍMÍd\ebo,'.2B 0'9 : bod'
-  -  : . -  :  -  -  - . -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Zo^žlí$igu 
.zo. gcbódze pitňn'inébo výbgru or6rnÍ zá,cLe pol1tl-

ckýcb*vEaaov. E rolni l948il9ts9koaa.rreJ. dna B;}.1999Ý BretlglBve,
vyp\íra. aaaledov4ý. Pro.sran. . . :

L . / ffiprdvnýivýbor rryhlaá'{ b . 9e 
. ne. gátlede /EEgtEIlsxK6EÍ \Tl.. /

lontí.nuÍtl. lsl,oÍllřÍlB.er onG^EIzAcIE fiA oci{ilúnu ;.UD,S&,Ygfi. PBAvl.
a JaauÁra-1968 Je JeJ poti5adovuteioo,q zá,nveř chcq byE.s1o:
řÍfitnrÚT'F6.Trivuu,bkou.'ób8tóu.;.3io:rF!'DERAgT3 PoLÍTIcKřcH v]t?Jtov.
uatan.oveaeJ i a tegletrgvancJ'aa,. Pederál.uog mlnleterstve" vnútra
v Prabe.

3e*ťřÍEá:řá*jffi g[áÍÍí.:ainli $8T:iť :;á t' řauoí]i'l' : 5*1
t4ý€h. zátgnoÝ]. crĚénl'íi1str.atívaých pokraóovaní. i

3.7 [1g;;r..tl iJto róntc.áerůcie n6Ěu b;l! aJ aaJbl1žĚí rodinný
príš!.ufiÍ64:l}ýcb vilaňoÝ,lctorÍ-' bol.l pbpruvení,aIebo zomrcl1.

tn.Ístbrstvě .rmútr.a 3R o reg1st:rrí-
v a:progťanovébo vyhlásenía taJto
o1Á po re51stráo1ltna !ív ji' zJtlztJ

5./..lcaňsiiucnoq:.FÍpr:ranrébo. rýbonr a podplsovó právo naJú pr€,l-
sed,ii'pod,9r.É-dsada't.aJoÉraíklStyk s úredrnl.'lnštttúcÍ'enrl. rnOiu t1e:
'rykánána{, aÍfr:l'l . povátĚnó ; o a o by.č lettoláa, výb oru' .

7./ Uleaov1a .qrÍn+nór'o'-rlrýbo4r. Lt9ní pracoval pred' r.lzzd'am.
Blažo Stefan

Pavla

:Dr. Cl.ntgrrý';t11i61 :...'
GBba. Frgl}tÍšek.
Godovló" ?aťól
il1avg Bgd,rtcb
i.ťLubíL' Stcfarr
Korrla tiu6en.Xgštlďt Jtáltrrs
l(edúc' Jozef
Lsěko Józef'. .ilu}r lÍádaždy; Cyr,t.l'

.JUDr Ponrbský Jú].lus.hrkan!ík 
?evól

Svon€n'JuleJ .

8.1.1990 nas ledov: ie :
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