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Desiate výročie Ústavu památi národa si na slávnostnom večere pripo-
menuli (na snímke spřava) predseda PV zPKo Arpád Tarnócry, prezident
INTER Asso Jure Knezovié a podpredseda PV ZPKO Anton Malacký.

Foto Peter B ie l ik

sluhovstvo národu
nesveděí

Dvadsiate r4iročie Ustavy S|oven-
skej repub|iky je aj čas na aspoň
miernu ref lexiu dvadsiat ich rokov
sIovenskej Samostatnosti. A moŽno
by sa Žiada|o začrieť aŽ k národným
prob|émom' Ak ide o histor ické
sÚvislosti tak s výhradou, aby do na-
šich dejín nemohIi hovoriť |,udia. ktorí
ich deformova|i, či uŽ ako presved-
čenL či honorovaní Čechos|ováci,  a le-
bo prez|ečení demokrati z byva|ých
č|enov VedÚcej si|y páťdesiatročnej
moci komunistov.

Svet, teda ten reá|no-vedecký
pozná historikov ako naprík|ad pro-
fesor Mi|an S. Durica. Tomu však chý-
bajú vázby, Sympatie skutočne1 moci.
Či uŽ peňazí, a|ebo tých, čo rozho-
dujÚ, ba diktujÚ čo je správne a čo
mÓŽe ísť do Života. A samozrejme, čo
je v sú|ade s g|obá|nou pol l t ikou čiŽe
neol iberaI izmom. čo v prek|ade značí
svetoobčia nstvo' od kresťa nčova n ie
Európy a uct ievanie peňazí nie ako
prostriedku, aIe ako konečného cie|,a.

PoIit ickí vázni '  ako S\,edkovia
a ÚčinkujÚci na scéne histór ie, zaviac
ako po|storočie preŽiI i ,  i  ked lŽ znač-
ne prer iedeni, aIe sÚ prrpraverivydať
svedectvo. No, div Sa svete, ZáUjem
o i ch  svedectvá  n ie  je  ak:ua| ry  an i
v inštitÚciách, ktoých názov sa zač|
na S|ovenský...

Po|it ickívázni sú svedomim náro-
da. povedaIi ve|,kí tohto sveta Je
smutné, Že nikto nevie nájsť svedo-
mie národa, ktoré sme organizovane
zaš|,apovali a ešte aj dnes zaš|,apuje-
me. MoŽno si  ešte vieme predstaviť,
Že ho objavíme a začne sa konfron-
tácia s rea|itou Života otázky ako:
Sme zvrchovaný Štát SIovákov?- '  - i  - : *  ' J

Máme nařbdny, štátny jazyk na na-
šom Území a plati? ZabezpeČujeme
reciprocitu, povedzme v problemati-
ke menšin? Ako a do akej miery sÚ
pre nás prioritou záujmy SIovenska?
Ak máme Ústav památi národa, tak
ktorého? S|ovenského? De1iny štátu
sÚ agendou historických ústavov, a|e

Na titulnej strane: Památník obetiam komunizmu v Nitre' Nachádza
sa pred budovou bývalého sídIa komunisticke1 strany Viac na strane 8.

Foto archív



pamáť by ma|a byt pamáťou S|ová-
kov a tých čo sa k ním počas storoČí
prida|i a cítia, Že S|ovensko p ich
v|asťou.

otázok a aj odpovedí je určite
omnoho viac. Č|oveku, ktoý obeto-
va| svoju s|obodu a mnohí aj Život,
nie je predsa |,ahostajné, ako a akým
Smerom ide ýojvo v|asti, pre ktorÚ
sa obetoval.

Ve|,a vecí nás bo|í, moŽno naj-
viac to, Že tých, ktoým je to jedno je
tak mnoho. Pritom si uvedomujeme,
Že to boIa práve kategór ia , ,ne-
zainteresovaných,,, ktorá spÓsobiIa
tragédiu Európy a sveta'

Ako mi bolo krásne ori návrate
slovenských hokejistov z majstrov-
stiev sveta! UŽ |en aby častejšie bol
dÓvod byt hrdý na to, Že som S|o-
vák. TieŽ sa nám patrí smútiť, ked,

sa nám nedarí. Musíme oracovať
a niečo aj obetovať za to, aby tých
krásnych hrdých |,udí na úspechy náš-
ho zvrchovaného S|ovenska bo|i o|né
u|ice a námestia čo najčastejšie. Má-
me na to predsa inštitúcie, minister-
stvá a organizácie, ktoré to majú
v pracovnej náplní' Len si treba p|niť
oovinnosti.

Nedá mi ešte záverom nesoome-
núť fakt o našom štátnom jazyku.
Ministerstvo ku|tÚry moŽno nezazna-
mena|o, Že naše deti pozerajÚce roz-
právky sa pri tom intenzívne učia
češtinu, Že sIovenské rádio desať
ki|ometrov od hraníc Mad,arska ne-
poČuť, Že te|ev2ia, ktorá mq.|icenciu
vysielať na S|ovensku, má redaktora,
ktorý hovorí |en česky. V Čechách nič
podobné nejestvuje, dokonca s|oven-
ské programy dabujÚ do češtiny...

Prečo sa teda nevieme zbaviť syndró-
mu s|uhovstva a ustupujeme na úkor
S|ovenska, za ktoré sme bojovali7
Stá|e sa niekoho bojíme, a dokonca
dnes sú oficiá|ne viac uznávané
osobnosti býva|ého reŽimu, než jeho
obete' NemÓžeme sa čudovať, ak
internacionaIistom bo| |,ahostajný
osud slovenského národa v dobe
ohrozenia jeho existencie počas
druhej svetovej vojny. Ale nemali by
sme m|čať.

Naša č|enská zák|adňa je h|boko
veriaca, kresťanská, miIujÚca svoju
zástavu, krajinu, štát a svoje krédo
vyznáva v preambu|e Ustavy. Dá Pán
Boh Že jej s|ová zachová v reá|nom
Živote ako dedičstvo otcov našich'
A zbaví nás s|uhovstva.

Arpád Tarnóczy
oredseda PV ZPKO

Kde sú l'udskoprávne organizácie?
Diskriminácia je

pojem, ktoým sazao-
berá mnoŽstvo organi-
zácii vo svete' Nijaký
č|ovek, pod|,a Všeo-
becnej dek|arácie |,ud-

ských práv, ktorÚ oSN vyh|ási|a v ro-
ku 1948, by nemal byt diskrimino-
vaný. Do svojho zákonodarstva ju
prija|a aj Slovenská repub|ika. Pod|,a
nej sÚ |,udia slobodní a rovnív dÓstoj-
nosti i v právach. Preto je správne
poukazovať na rozpory s touto
dek|aráciou, |ebo sú zároveň porušo-
vaním |'udských práv.

V novodobej histórii S|ovenska sa
najzvučnejšie voči diskriminácii posta-
vi| i sudcovia.. PrekáŽa|o im, Že ich
p|aty nie sÚ na Úrovni p|atov sudcov
špeciá|nych sudov' A kedže sÚ aj sa-
mi vykonávate|'mi rozsudkov, dá sa
očakávať, Že budú úspešní. Menej
šťastné sú obete roz|ičných podvo-
dov, |ebo vymoŽite|,nosť práva je
v našom štáte hotovou utóoiou' Kto
sa raz súdil, si dobre rozmys|í, či si to
zopakuje. Žijeme síce v právnom
štáte a predsa zostávajú nepovšim-
nuté mnohé očividné podvody, ktoré
s|ušným |,udbm strpčujÚ Život' A ne-

musia mať ani rozmer Gori|y. Nie je
ničím 4inimočným, ak rodinná f irma
s |icenciou na výstavbu bytov
odovzdá objekty vybavené naj|acnej-
šími komponentmi, s najniŽšou Život-
nosťou. Po ko|audácii firmu zruší, na-
novo zaregistruje pod novým me-
nom a majite|ia bytov mÓŽu svoje
rek|amácie vybaviť tak na |ampárni '
Pravda, fantázii podvodníkov sa
medze nek|adú'

Podať návrh na trestné stíhanie
mÓŽe mať až tragikomické zavÍšenie,
ako v prípade obČana, ktorého pod-
viedoI stavebník. Byt, ktorý mu sta-
va|. z jeho finančných prostriedkov
jednoducho v projekte prečíslovaI
a preda| inému záujemcovi. A po|ícia
sťaŽovate|,ovi oznámi|a, Že jeho byt
neexistuje'.'MÓŽeme sa potom Čudo-
vať, ko|,ko trestných oznámení zostá-
va bez odozvy?

Nedávno sa pos|anec NR SR
LudovÍt Kaník (SDKÚ-DS) vo verejnej
diskusi i zasadzovaI oroti diskrimináci i
v podnikate|,skej sfére. Treba priznať,
Že Kaník sa v diskriminácii vyzná. Ako
minister práce sociá|nych vecí a rodi-

ny zo dňa na deň urobi| z dÓchodcov
|,udí dvoch kategórií - starodÓ-
chodcov a novodÓchodcov' PodI,a je-
ho zákona dvaja |,udia, ktorí robi|i
spo|u ce|ý Život v tej istej prevádzke,
len jeden z nich si poŽiada| o dÓ-
chodok o deň skÓr ako ten druhý,
prišieI o nieko|,ko stoviek korún
mesačne. V d,a|šom období sa táto
nerovnosť vaIorizáciou ešte orehíbiIa.
Je nepochopite|'né, Že dÓchodcovské
organizácie nereagujÚ. ved, majÚ
vzor v sudcovskom stave' A ešte
váčšie rozčarovanie Vyplyva z nečin-
nosti |,udskoprávnych organizácií,
ktoré sa inak rady prezentujÚ na
verejnosti, v pos|ednom čase ako
zástancovia prá-y' neprispÓsobivých
občanov.

Práve ooIit ickí vázni komunis-
tického reŽimu tvoria ve|,kú časť
diskriminovaných dÓchodcov. Nie|en-
Že počas aktÍvneho Života nezískaIi
dobre p|atenÚ prácu, a|e návrhmi
Iiberá|nych po|it ikov sa mnohí dostaIi
do postavenia sociá|ne odkázaných
|,udí' Všimne si ich, naprík|ad, Šimeč-
kova nadácia?

Eva Hromjáková
šéfredaktorka
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Ustav památi národa si
IpÍipomenul 10 rokov jestvovania

,,Národná minu|osť predstavuje náš spoIočný maje-
tok,,, povedaI predseda Správnej rady Ústavu památi
národa (Úptrt) tvan A. Petranský 20. septembra t.r' počas
s|ávnostného večera k 10. 4iročiu za|oŽenia ústavu v Zrka-
dlovej sieni Primaciá|neho pa|áca v Bratis|ave. Medzi po-
zvanými hosťami bo|i aj dvaja členovia Správnej rady UPN
a funkcionári PV ZPKO Arpád Tarnóczy, predseda a Anton
Ma|acký, podpredseda organizácie'

Petranský pripomenuI oko|nosti vzniku UPN ajjeho ne-
zastupite|,nÚ ú|ohu v spracovaníobdobia nes|obody nášho
národa v rokoch 193B-19B9 Podujatie sa uskutočniIo pod
záštitou prezidenta SR |vana Gašparoviča. Ude|ením Ceny
Ústavu památi národa inštitÚcia symboIickou formou
vzda|a Úctu l,udbm, ktorísa aktívne postaviIi na odpor proti
tota|itnému reŽimu. Tohto roku cenu in memoriam ude|i| i
biskupovi Pav|ovi Hnilicovi. Za vedecký prínos v ob|asti
skÚmania obdobia nes|obody boIa cena ude|ená m|adému
historikovi orofesorovi RÓbertovi Letzovi.

Pavo| Hni|ica bo| po roku 194B tajne vysvátený za
kňaza i biskupa. V noci z24. na 25. augusta 1952 vysváti l
za biskupa )ána Chryzostoma Korca a v septembri tajne
prišie| do Ríma. Vypracova| správu o náboŽenskej situácii
na S|ovensku, ktorá bola pre|oŽená do deviatich jazykov.
V roku 1968 pomoho| Matke reréz|i za|oŽi.ť prt'ni kláštor
misionárok lásky v Ríme a roku 1991 na S|ovensku.
Pok|ada| sa za pastiera um|čanej Cirkvi

RÓbert Letz je vedÚcim Katedry histÓrie na Peda-
gogickej faku|te UK v Bratis|ave. Venuje sa po|itickým,
cirkevným a ku|túrnym dejinám SIovenska v 20. storočí
a patrí k tým historikom, ktorísa nevyhýbajú cit|iuim a ta-
buizovaným témam. Azda aj preto medzijeho najváčších
kritikov patrí riaditel, MÚzea Židovskej kultúry v Bratis|ave
Pavo| Mešťan.

Na podujatí sa zúčastnil aj prezident INTER ASSo Jure
KnezoviČ, ktoý pre náš časopis poskytoI nasIedujúci
roznovor. (ehl

chýba nám spolupráca
Jure Knezoviéa,

prezidenta INTER ASSO

Ktorá z postkomunistických
krajín najviac oceňuje obete komu-
nistického režimu?

- Mys|ím si, Že Česká republika
a naj|epšie možnosti majÚ po|itickí
vázni v Nemecku' Naoriek tomu sa ci
tia diskriminovaní.

Prečo?
- Ak chcÚ dostať čestný dÓchodok,

t'j' 250 eur k svojmu dÓchodku, musia
dokázať, že sú v sociá|nom ohrození
a to ich uráŽa.

Majú zmyse|také inštitúcie ako
Úptrtz

- Tie inštitÚcie sú dÓleŽité najmá
pre budÚcnosť. Život po|itických váz-
ňov je ohraniČený. Navyše, Ústavy pa-
máti národa pracujÚ na vedeckom zá-

t;* k|ade, takŽe ich uistupy sÚ povaŽované
l;.'l!,i. za vedecké stanoviská. Nie ako v prípa-
.li.i,: de r4Ípovedí po|itických vázňov, ktoré

vŽdy majÚ subjektívny charakter. Naprí.
k|ad, musíme si priznať, Že aj v ére ko-
munizmu sa naš|i iednot|ivci s l,udským

;

správaním. NeboIi všetci komunisti
rovnakí'

Súčasný neo|iberá|ny systém na
Slovensku fakticky pokračuje v dis.
kriminácii politických vázňov. Ako
je to inde?

- Nemecko si napríklad zachováva
sociá|ny rozmer po|itiky, takŽe tam nie
sÚ na tom oo|itickívázni sociálne ohro.
zení' To je ideálny mode| po|itiky štátu.
Nie neo|iberaIizmus amerického typu.
To sme nechce|i. Nemeckí občania
majú istÚ sociá|nu ochranu, nemusia sa
bá,ť, že pÓjdu po žobraní Ak sú v núd-
zi, dostávajÚ podporu na bývanie,
dovo|enky. zdravotná starost|ivosť je
samozrejmosťou. To je i kresťanský
rozmer politiky.

Existuje spolupráca medzi ná-
rodnými ústavmi památi ?

- Spo|upráca je to, čo po|itickým
vázňom chýba. Tieto Ústavy síce spo|u-
pracujÚ, a|e naprík|ad Chorvátsko ani
nemá takÚto inštitúciu. My sme sa síce
o to pokÚša|i, a|e nebo|a po|itická vÓ|,a.
(Jure KnezoviČ je Chorvát.)

Na Slovensku fungujú politickí
vázni len ako občianske združenie.
Myslíte si, že je to ich chyba, ak im

SIávnostný večer pri prí|ežitosti
10. qýročia založenia Úptrl lol tie:
príležitosťou na rozhovory. Na
snímke prezident INTER A55o Jure
Knezovié s manžeIkou
a predsedom PV zPKo Arapádom
Tarnóczym. Foto Peter Bielik

spo|očnosť upiera vyšší status?
- U po|itických vázňov je akcent na

slove po|itický' Prob|ém je v tom, Že
komunizmus nie je tak odsúdený ako
nacionaIizmus a fašizmus. ExistujÚ
rozličné spÓsoby podpory po|itických
vázňov, faktom je, Že organizácie, na-
prík|ad aj v Nemecku, fungujÚ na báze
grantov. Pritom to je nezmyse|né, |ebo
ide váčšinou o staých l,udí, ktorí sotva
dokáŽu uspieť s nejakým projektom.

Eva Hromjáková



zaěali.smevroku 1990
Vyše dvadsať rokov existen-

cie organizácie politických
vázňov komunistického režimu
na S|ovensku je dobý dóvod na
to, aby sme si pripomenuli jej
začiatky.

Napokon uzniesli sa na tom
de|egáti Repub|ikovej rady PV

zPKo 1. augusta 2o12 v Ži l ine.
Zodpovedným za doloženie au.
tentických listín bol Anton To-
mík' býva|ý zapisovatel,a terajší
č|en revíznej komisie PV zPKo.

Úlohu sp|ni| a Svedectvo po.
stupne uverejní všetky prijaté
dokumenty" súvisiace so založe-

ním organizácie po|itických váz.
ňov na Slovensku. Súčasne
vyzývame členov našej organi-
zácie poIitických vázňov, aby
poslali redakcii na uverejnenie
svoje spomienky na zakladanie
organizácie vo svojom regióne.

{eh}

Akosme zaléínali
Svedectvá doložené

autentickými !istinami
dókazmi' móžu pod!,a mňa
potvrdiť už |en traja žijúci
svedkovia patriaci k zakla-
dajúcim č|enom prípravné.
ho v'ýboru organizácie
politických vázňov: JUDr.
Július Porubský' Anton
Tomík a štefan Novák.

Existuje 13 |istín. dokazujÚcich
priebeh prípravy vzniku organizácie
aŽ po jej ustanovujúci snem a nás|ed-
né zasadnutie inikonného ýboru.
BoI Som zapisovate|,om všetkých
aktov vznikajÚcej organizácie.

1.Záa is  zo schÓdze
Prípravného 4Íborr,
zo dňa 8.1.1990 (u Kordu)
2. Zakladacia l ist ina

zo dňa 15. ianuára 1990
(v byte Kordu)
3. organizačný poriadok KPVS

zo dňa 1 5.  januára 1990
4. StanovyKPVS

zo dňa 22j .1990
5.Záais zo schÓdze

Prípravného t4Íboru KPVS
zo dňa 5.2.1990 uŽ v Domove
dÓchodcov na ovručskej u|.
za prítomnosti kooptovaných
č|enov Prípravného rniboru
Emila Šveca a Štefana Nováka
z Košíc
6.Zápis zo schÓdze

Prípravného uýboru KPVS
zo dňa 12-2-1990
7.Záois zo schÓdze

Prípravného r4iboru KPVS
zo ona t5.2. t99u
8. Zápis zo schÓdze

Prípravného t4Íboru KPVS
zo dňa 19.2.1990
9,Zápis zo schÓdze

Prípravného t4Íboru KPVS
zo dňa 262]990
10. Zápis zo schÓdze
PrÍpravného iniboru KPVS
zo dňa 27 '21990
11.Zápis zo schÓdze
Prípravného výboru KPVS
zo dňa 2'3'1990
12. Zápis z ustanovuj úceho
lazdu KPVS uskutočnený
3.marca 1990 v Bratislave
v budove Domu kultÚry o 9.00
hod.  ;  skončený o 15.00 hod.
13. Zápisnica zo zasadnutia
novozvoIeného t4ikon ného
výboru KPVS 3'3.1990
po skončení usta novujÚceho
z iazdt  n  15 OO hnf l .

Pok|adám za potrebné a morá|ne
oceniť Eugena Kordu za obetavÚ
prácu. prepoŽičiavanie svojho ma|é-
ho bytu na našu činnosť, v ktorom sa
kona|i schÓdze od decembra 19B9
aŽ do marca 1990'

TaktieŽ d,a|ších č|enov prípravné-
ho uiboru ako Jozefa Tomáška, za
jeho činnosť uŽ v roku 1968 i 1990;
Štefana Nováka, ktorému patrí
vd,aka Za obetavosť, s akou za
v|astné prostriedky mera| cestu z Ko-
šíc na schÓdze do Bratis|avy.

I dnes patrí k aktÍvnym funk-
cionárom PV ZPKO. Samozrejme,

h
.t" 'ť

í
\ri

Alfred Piffl: Štúdia spoluvázňov

vd,aka patrí všetkým č|enom príprav-
ného niboru. i ked,uŽ nie sÚ medzi
namt .

Dovol,ujem si navrhnÚť vedeniu
organizácie i redakčnej rade Svedec-
tva, aby v časopise Svedectvo bo|o
uverejnených čo najviac autentických
Iistín o vzniku organizácie, aby i noví
Č|enovia v budÚcnosti oozna|i zak|a-
date|,ov organizácie po|itických VáZ-
ňov a t ieŽ, aby domne|í a faIošní za-
kladatel ia poznali pravdu.

Anton Tomík

Zápis zo schódze prípravného
vtýboru zo dňa 8.1.1990 uverejňu-
jeme na 16. strane
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Náš zápas o kresthnské hodnoty
(2)

V marci 1982 sme niektoým riadi-
te|,stvám škÓ| a redakciám zas|aIi Iist
s nadprsom: Pravda o J.A. Komen-
skom. V závere Iistu sme konštatovaIi:
,, ProtináboŽenský boj zničiI v našej
v|asti mnoho duchovných hodnÓt'
A zapríčiniI ve|,a strasti tisícom našich
učitel,ov, mi|iónom rodičov a Žiakov.
ob|udný boj proti Bohu a náboŽenstvu
nemá obdobu v doterajších dejinách
|,udstva. Z|ý Duch neznášanIivosti v|ečie
nás do tragickej záhuby. Sme zodpo-
vední obČania. Našou povinnosťou je
žiadať najvyšších predstavitelbv štátu,
aby sa ukončiI protináboŽenský boj.
A aby sa naša sociaIistická spoIočnosť ;
riadiIa kresťanským svetonázorom.
Taký je duchovný odkaz J.A. Komen-
ského. Ak to dokáŽeme' budemem žiť
pravdivejšie a šťastnejšie',, Smo|enice neraz posk1rt!i skvelé prostredie na stretnutia politických

Koncom 1ú|a 1982 sme boli opáť vázňov.
za biskupom v Banskej Bystrici. Prosili
sme ho, aby ako predseda ZoS rozpustiI kňazskÚ organi-
záciu P|T' Namieta|, Že práve pomocou P|T sa mu poda-
riIo vybaviť znovu štátny súhIas pre kňazov M. Čabáka
a R. Ba|áŽa. Dvanásť rokov od zákazu činnosti.

V marci 1983 sme zaslali l8-stranor4i list Dr. Felixovi
Vašečkovi, riadite|,ovi Ústavu vedeckého ateizmu SAV
v Bratis|ave. Vyjadri|i sme svoj postoj k jeho č|ánku
,,o t4izname bojovného materiaIizmu,, v časopise Ateiz-
mus Č.6/1982. ,,Viera v Boha je nie|en pre zaosta|ých
a má|o vzde|aných - ako to tvrdíte,,, zdÓrazňovaIi sme
v |iste. ,,Pripájame mená a verejné vyznania sveto\4ich
osobností o Bohu, JeŽišovi Kristovi a náboženstve. V tom
4ibere je 20 nosite|bv Nobe|ovej ceny a asi 60 d,a|ších
lniznamných dejate|,ov z rÓznych národov. Pán doktor,
vyzývate ku zr4Íšenému protlnáboženskému boju
Zamys|ite sa, prosím, nad svo1ím počínaním. Kde sa stra-
tilo svedomie, pocit zodpovednosti za nespravodliui boj
proti nám skromným, pracovitým veriacim občanom? Je
smutné a tragické, Že ateistickí ideo|ógovia takto krivo
usmerňujÚ najvyšších predstavite|bv štátu a KS do boja
protiváčšine svojich spo|uobčanov. Pán doktor, sÚ to zlé,
nečestné a nebezpečné spÓsoby. Ve|,mi škodia našej spo-
|oČnosti. Ateizmus ničíduchovné energie m|ádeŽe. Ras-
tie počet materia|istických sebcov, hrabošov. Vyrastá
konzumná spo|očnosť. hrubá a surová, taká ako na kapi-
taIistickom Západe' Jej sÚ cudzie ideály tak kresťanstva
ako aj socializmu. Máme vážne obavy z budÚceho uivo-
ja. Na nápravu z|ého smerovania je potrebné ukonČiť
protináboženský boj. on rozvracia našu sociaIistickú spo-

Foto V|astimiI Morávek

ločnosť. So Žia|,om si spomíname na miIiónové l 'udské
obete protináboŽenského boja v rokoch sta|inizmu.
Ktoý normáIny občan by si pria|jeho návrat ? Pán dok-
tor, ten stre|ný prach, ktorý ste.zdÓrazniIi, nie je suchý.
Ani nikdy nebo|' Je mokrý od slz a krvi nevinných obetí
protináboŽenkého boja. V mene materialistického ateis-
tického svetonázoru, ktorý 1e za|oŽený na tragickom
omy|e. Astrofyzici dokázali, Že hmota nie je večná.
Vznik|a pri zrode vesmíru ve|,kým r,nibuchom (big-bang)
pred miIiardami rokov' Pred vznikom vesmíru neexistova|
čas a priestor. A teda ani hmota. (Vid,kniha Vesmír, ko|.
autorov astrofyzikov, M|adá fronta, Praha, ,l979.) To je
dÓkaz pre kresťanský svetonázor, Že hmotu - vesmír
vytvori|a duchovná, večná, abso|Útne dokona|á Bytosť -
Boh. on v|astní abso|útnu dokona|é vedomie' všetko
tvorí uvedome|e. Hmota nemá vedomie, nie je schopná
vytvárat organizovanÚ čjnnosť., Takže najnovšia teória
o vzniku vesmíru potvrdzuje- kresťanský svetonázor'
Z pÓvodných kresťanských zásad: rovnosť, s|oboda,
bratstvo všetkých |,udí vyrást|o aj socialistické hnutie. Tie
zásady vyrást|i z presvedčenia, Že my, |,udia, máme
spoločného BoŽského otca. TakŽe nie boj, nie nenávisť,
a|e bratská spo|upráca. Nie nevedecký materia|ist ický
ateizmus, aIe kresťanský svetonázor, rozumná kres-
ťanská výchova m|ádeŽe je správnou cestou a zárukou
pre rozvoj našej socialistickej spo|očnosti.,,

íPokračovanie v budúcom ěísle.l

Július Homo|a



Máme ešte ksebe úctu?
- t '

Pred Státnym súdom v Košiciach 2.
oktÓbra 1952 odsÚdi|i č|enov skupiny
Bie|ei |éaie za teroristickú činnosť' - v ' -

a špionáŽ v prospech USA,,' Na trest
smrti lána Rešetku, Micha|a Mihóka,
Bohumi|a GrÚbera a dr.Bodnára. Na
doživotie Stanis|ava Hadača. na 25 ro-
kov Jána Minárika' na 1B rokov Jozefa
LeŽáka a na 15 rokov Micha|a Madeja.

Stanis|av Hadač Sa narodi|
31.10'1923. Pochádza| z Trebišova,
kde aj býval aŽ do svojej smrti
2B-1'1995' Po neŽnej revo|úcii sa podie-
|,al na vytvorení organizácie po|itických
vázňov komunistického reŽimu a k|ubov
KDH v Trebišove a v obciach okresu. Ba
i na vytvoreníústredra KDH v Bratis|ave
Do práce sa pustiI bez skÚsenostív po|i-
tike a takmer bez finančných prostried-
kov. Dba| o to, aby sa medzi po|itických
vázňov a do k|ubov KDH nedosta| za
člena nijaký b1;ivalý č|en KSS Hadačovi
vytýka|ijeho neprajníci, aj z radov KDH,
Že je ostý a častovali ho roz|ičnými prí.
v|astkami' No sami si nevede|i poradiť
a ozvať sa voči komunistom. Ďalší
v okrese sa mu posmieva|i a k|ádli pre-
káŽky v jeho činnosti.

Hadač bo| praým bojovníkom pro-

ti totalitnej komunistickej moci aj po ro-
ku 1989' Vyčíta|i mu chyby neh|,adiac
na to' Že nikdy nebo| funkcionárom na
Úrovni mesta, okresu, či kraja, nikdy
nema| vedÚce postavenie a|ebo vp|yv.
Bo| tÍňom v oku býva|ých sÚdruhov,
príslušníkov StB a to nielen do roku
1989, ale aj po ňom, ked, sa snaŽil
presadiť hodnoty demokracie.

AŽ s odstupom času, po jeho smr-
ti, som si uvedomi| aký som bo| zbabe-
lý ked,mi hovori| - dostaI som doŽivotie
- a ja som ho v tej chví|i nevede| pocho-
piť. Spo|upracova|som s ním, a]e nedo-
káza| som dostatočne oceniť jeho od-
por voči tota|itnému systému v b1ivalom
Cesko-S|ovensku. Vede| zosadiť z trónu
moci tucet b1iva|ých komunistov, odha-
Iiť konfidentov ŠtB v okrese. V Bratis|ave
tri hodiny viedol rozhovor s vtedajším
ministrom vnÚtra V|adimírom Mečia-
rom Kol,kokrát ho poníŽi|i, zneváŽi|i|

Z doŽivotného trestu si vo vázení
odsedel 12 rokov. No nestal sa postra-
chom l,udí, ako komunisti do roku
1989. Len zobúdza| I,udí po neŽnej
revo|úcií, aby a1 nad,a|ej s|epo nes|úŽi|i
b1iva|ým komunistom, ktorí sa transfor-
mova|r do práve vznikajúcich roz|ičných

po|itických strán Ani kresťania sa k ne-
mu nezachova|i kresťansky, ked, okrem
cirkevného pohrebu po jeho smrti. mu
v ničom nepomoh|l. Dnes uŽ moŽno za
ním |en smÚtiť, ak si vÓbec ešte na neho
niekto spomenie' Nebá| sa, svoju po-
zíciu oo|itického vázňa zastával statočne
bez oh|,adu na v|astnÚ bezpečnosť.

Za dosia|' nevy1asnených oko|ností
Stanis|ava Hadača zrazi|o na ceste au-
to Hospitalizovali ho v trebišovskej ne-
mocnici, kde sa po vy|iečení znovu vrá-
ti|, s inou diagnÓzou. PodrobiIsa operá-
cií a po prepustení do domáceho
|iečenia po nieko|,kých mesiacoch zom-
re|. Pochovaný je na mestskom cintorí-
ne v Trebišove. NeŽije uŽ ani jeho man-
Že|ka, ktorá bo|a tieŽ č|enkou pobočky
PV ZPKO v Trebišove.

osobne som sa zÚčastnil na ieho
pohrebe' Ži| vo vel,mi ťaŽkej dobe, ked,
ja som ešte nebo| na svete. Po roku
1989 som ho vníma| ako odváŽneho
odporcu komunistického reŽimu, č|ove-
ka so zmyslom pre demokraciu, slobo-
du a kresťanské hodnoty. Na takýchto
|,udíby sme nema|i zabÚdať.

Mikuláš Tóth
Č|en PV ZPKo. Trebišov

{

l Predsedníctvo PV ZPKO konštato-
valo, Že 22 augusta sa uskutočni|a pietna
spomienka a kladenie vencov pri památnej
doske politickým vázňom v Leopoldove
Podujatie sa uskutoČnilo v spolupráci s riadi-
tel,stvorn vázenske. a justiČne1 straŽe pod
vedenim p|k B|aka a m1r Mišíka

I Predsedníctvo zobralo na vedo.
mie obsah |istov od predsedu pobočky PV
ZPKO v Poprade Zo|tána Kukulu zo dňa
21 82012 a 26.82012. Rovnako sa zaobe-
ralo Iistom od predsedu KPVS zo dňa
287 2012

l Predsedníctvo podpori|o kandida-
túru |ng. Jany Špankovej, dcéry poIitic.
kého vázňa a predsedu kontrolnej komisie
PV ZPKO lng .Jána Brichtu, na post č|enky
Správnej rady ÚlN

l Predsedníctvo sa zaobera|o roko-
vaním s predsedom NR sR Pavlom

Paškom 8'8,2012. Cie|,om iniciativy je zme-
na kategorizácie organizácie z obČianskeho
zdruŽenia na ||l odboj' Za tým ÚČelom roko-
valo predsednÍctvo s povereným zástupcom
NR SR ]UDr Štefanom KrÍdlom o orÍorave
zákona

I Na zasadnuti5.9.2012 sa predsed-
níctvo zaoberalo situáciou v regioná|nej
organizácii PV zPKo v Banskej Bystrici'
Funkciu podpredsedníČky a hospodárky Mo-
niky Pfieglovej by mala prevziaťlela Boboko-
vá na najb|iŽšej Č|enskej schÓdzi'

I Predseda kontrolnej komisie PV
ZPKO |ng. Ján Brichta odovzda| 12 9 2012
správu od pos|edného snemu PV ZPKo.

l Predsednictvo uloŽilo prioraviť mate.
riá|y o dvadsaťroČnej Činnosti organizácie po-
Iitických vázňov a odovzdať ich šéfredaktorke
Časópisu Svedectvo (Novák, Porubský, Kova-
čovský, Masár, Fritz, Tomik, Bie|ik)

l Presedníctvo vys|ovi|o uznanie
č|enovi našej organizácie Matejovi Šu|e.
jovi a predsedovi pobočky v Poprade
zo|tánovi Kuku|ovi za zás|uhy na vyhoto-
vení a inštalovanÍ památnej tabu|e kňazovi
JozeÍovi Kertisovi vo Vel,kej Lomnici

l Za účastí predsedu, oboch pod-
predsedov a predsedu kontrolnej komi-
sie PV ZPKo sa ,|9'9'2012 uskutočnilo ro-
kovanie s JUDr' lng' i|vanorn Šimkom'
Prerokovali moŽnosti spo|upráce na nove|e
zákona o ce|kovom vyrovnani poh|,adávok
po|itických vázňov na S|ovensku' rovnocen-
nom so zákonným zaoezpeČením v CR

I Predseda kontrolnej komisie PV
ZPKo uoozorni| oredsedníctvo na neÚčast
Člena kontrolnej komisic Ing Joze|a Curaja
na rokovaniach komisie

l Repub|iková rada PV ZPKO sa
ttskutoční začiatkom 45. týždňa v roku.
Miesto a terrnín rokovania budÚ uvedené
v pozvánkach



Priekopníknášho iaryka
s|ovenského národného obrodenia,
jazykovedca a prvého kodifikátora
spisovnej sIovenči ny. Tretieho októb-
ra tohto roku si  prtoomíname 250
rokov od jeho narodenra.

- Vy stvori|i ste povedomie prví:
Že národom Sme a nie dáke mrvy,
a Že sme v právach rovní iným kme.
ňom - NapísaI básnik Tichomír Mi|-
kin na os|avu berno|ákovcov. Pod

vedením Berno|áka za|ož||i v roku
1792 S|ovenské učené tovarišstvo,
ktorého cie|,om bo|o pestovať.
zuš|,achťovať a šíriť nový spisovný
1azyk, zÉkavať mu stúpencov. orga-
nizovať spisovate|,ov, vydavatel'skÚ
činnosť a distribÚciu kníh. Jeho čin-
nosť sIedovaIa národnobudite|,ské,
hospodárske i poIit ické cieIe.

{vkl

Anton Berno!ák

q lan icu,  dedinu medz i  kop-
Jcami a horamivysoko na Ora-

ve by ste márne h|,ada|i. Zatopi|i ju
vody oravskej priehrady. Z pÓvodnej
S|anice sa nad vodou vyníma Ien ost-
rov s kosto|om z 18' storočia, s ka|-
váriou a sochou Antona Berno|áka,
sIanického rodáka, priekopníka Rodný dom A. Berno!áka v SIanici. Foto archív autora

Památníki memento
PosIednou ku|túrnou

pamiatkou, ktorá pribudla
v uliciach Nitry na sklonku
roku 2oo5 je Památník
obetiam komunizmu, kto-
ý sa nachádza pred budo.
vou Mestského úradu na
Štefánikovej ulici.

Památník je vytvorený zo Žu|y
a má podobu otvorenej knihy' Jeho
autorom je Ing. arch. otakar KriŽ-
ma' Umiestnenie památníka pred
budovou Mestského Úradu je viac
ako symbolické - pÓvodne bola to-
tiŽ budova Mestského Úradu posta-
vená v 7Otych rokoch 20. Storočla ,
ako síd|o komunistickei stranv Pa-

mátník sa staI symboIickým dieIom
bojovníkov za s|obodu a dÓstojnosť
č|oveka a národa. Má pripomínať
vyše 260 000 váznených l,udí zo
Slovenska, z nich 200 bolo popra-
vených a d,a|ších 174 |,udí bolo za-
strelených pri pokuse o prekročenie
h ra níc vtedajšieho Ceskos|ovenska.

S|ávnostné odha|enie památní.
ka sa uskutočnilo za úČasti oredsta-
vite|.ov mesta Nitra, Politických VáZ'
ňov Zvázu protikomunistického
odboja, Konfederácie poIit ických
vázňov SIovenska a kardiná|a Jána
Chryzostoma Korca 16. novembra
2005 - v predveČer 16' vyročia za-
čiatku ,,neŽnej revo|úcie,, , 1]. no.
vember 19B9 znamená ukonČenle

existencie total itného reŽirnu a za-
čiatok slobodného. demokratického
Života

Vo svojom s|ávnostnom prího-
vore uviedoI Ján Chryzostom kardi-
ná|  Korec '  , , , . . .sIobodu je potrebné
stá|e očisťóvať, zdokona|,ovať, chrá*
niť a rozvr1ať,'. Postoj tohto mÚdre-
ho č|oveka, ktorý na v|astnej koŽi
okúsil komunistický reŽim dopÍna1Ú
i slová primátora Nitry Mgr. Ferdi-
nanda Víteka: ,,Nech 1e tento pa-
mátnÍk mementom pre nás r pre
budÚce generácie a symbolom
odmietnutia akejkol 'vek formy to-
tality, ktorá ničí a rozrušu1e všetky
sociálne vázby, ovláda č|oveka
a jeho existenciu ". {vw}

I



ohýbaj ína mamko,
hým nebude neskoro

Toho Janka som vynecha|a preto, |ebo ohýbať treba
aj Hanku' či Marku, aspoň tak mi to začiatkom tohto
ško|ského roku vychádza. UŽ dIhšie totiŽ zisťujem, Že naše
ško|stvo, ktoré vŽdy Úzko súvise|o a sÚvisí aj s ku|tÚrou
národa, je - mierne rečeno -v závoze. A to je ešte mierne
konštatovane. Čize - aké budeme mať ško|stvo' takú
budeme mať vzdelanosť ale a1 správanie, také budÚ zá-
sadné postoje k životu, vzÍahy, a|e aj sebavedomie, takí
budÚ tí, čo prichádzajú, a|ebo ešte len prídu - za nami...

Uěitel'' elita národa
Bo| ňou u nás, na S|ovensku, ce|é desaťročia. Farár,

notár, učite|'- to boIi váŽené, uznávané, uctievané osob-
nosti našich dedín, mestečiek, aj miest. Moja generácia,
ktorá začínala chodiť do ško|y za prvej ČSR, dospieva|a za
Slovenského štátu. študova|a (pokia|' jej to dovo|iIi) za so-
ciaIizmu, je toho naj|epším dÓkazom. Lebo čoraz viac zis-
ťujem - akí sme bo|i siIní a čo všetko sme muse|i vydrŽaÍ
a to so cťou. AIe nikdy sme nespochybňova|i autority. Ani
svojich rodiČov, ani učite|bv - tých druhých na akomko|'-
vek stupni. Aj za to boIa táto generácia taká, akou boIa -
akou aj do najvyššej staroby zosta|a.

Ked,dnes počúvam a čítam, čo všetko si Žiaci (bez
oh|,adu na vek) voči svojim učite|'om, neraz za podpory
rodičov, dovo|,ujÚ, vidí sa mi, že tu už naozaj nemám čo
robiť. A rada by Som Sa spýtala všetkých tých oteckov
a mamičiek, Čo si mys|ia, že zich rato|estí vyrastie? Ako sa
raz budÚ chovať k nim, svojím mamám a otcom, aká to
tu bude spo|očnosť, ak v nej prestanÚ p|atiť elementárne
pravid|á slušnosti a správania sa. Lebo |en tam, kde p|atia
isté normy, kde je poriadok. je aj bIahobyt. To sÚ pravdy,
ktoré zatia|,nikto nespochybni|. Ani dejiny.

ěo všetko nevedia
tí naši dÓleŽití mIadí, ktorí pomaIy nechcú uznávaÍ'

Žiadne autority? NuŽ, nevedia toho príliš ve|,a. Ako som si
nedávno vypočuIa v rstej rozhIasovej besede, nevedia čo
sa tu sta|o v roku 1968, poma|y, ale iste ich nezaujíma
dokonca ani rok 1989 - |ebo to všetko bo|o dávnoI Ako
by ich potom maIi zau1ímať obrodenci, ako Štúrovci, ne-
hovoriac o Ve|,kej Morave a iných ,,maličkostiach,,. Vedia
|en to, čo sa dozvedia v ško|e - namietnete a v mnohom
máte aj pravdu. |de |en o to, či sa to vÓbec dozvedieť chcÚ
a potom: ško|a naozaj nemÓŽe sup|ovaťvšetko. Škola ne-
mÓŽe nahrádzať spoločenskú r4ichovu, ale ani sÚstavné
čítanie kníh - na to nemá čas. Ško|a nemÓŽe.urobiť všet-
ko, čo sa zanedbá v rodine, rodičmi, ktorí akoby v ostat-
nom čase odmietaIr akÚko|Vek zodpovednosť za to, čo
z ich dieťaťa rastie. PretoŽe - počúvam stále - nemajÚ

nato čas. SÚ prive|,mi vyťaŽení v práci, privel,a robia, ak,
pravdaŽe, majÚ aj kde' A tu je moja otázka:

Naši rodičia nerobi|i? My, dnes starí, sme nepracova|i,
nás p|ati|i celý Život zadarmo? My sme tu neexistova|i
v akomsi sk|eníku. kde sa od nás nič nechce|o7 Naopak:
my Sme nemaIi to|,ko sviatkov, ako majÚ tí dnešní, my
sme robiIi ešte aj na Štedry deň, a o ve|'konočnej Bielej so-
bote ani nehovorjac! Ak s niekým tak s nami sa teda nikto
nemazna|, komunisti uŽ určite nie. Bo|o by a|e uŽ určite
viac, ako na čase, aby si aj rodičia, aj dnešní m|adí koneč-
ne uvedomi|i. Že všetko zaČína v rodine. Sú veci' a to
ve|,mi zásadné, ktoré nikto nenahradí. Ani oxford' ani
Harvard. Tam je uŽ na to neskoro.

otázniky ostatných dní
Aby bo|o jasné: ani na Um mi nepríde idea|izovať

dnešnú školu, ktorá ma určite ve|,a chýb. A|e v normá|nej
spo|očnosti predsa nie 1e moŽné, aby šie| m jnister ško|stva
riešiť problémy do neve|,kého s|ovenského mesta, |ebo si
v -ňom učitel,ky uŽ nevedia rady. Lebo sú doštípané od
bich, naháňajÚ vši a raz niet toho, kto by im pomoho|.
A nie|en im _ aj všetkým tým ostatným čistým a s|ušným
učite|bm. aj Žiakom. Na čo sa tu vÓbec hráme? Sme
v stredoveku, a|ebo v 21' storočí? ^ká je to spoločnosť,
ktorá sa nevie vysporiadať s podobnými e|ementárnymi
zá|ežitosťami? Dokedy sa tu chceme hrať s ,,neprispÓsobi-
uimi,, ako ich fajnovo menujeme? DostávajÚ príspevky od
štátu - pokia|,viem - na kaŽdé dieťa a toto je r4Ís|edok?
Verejne vyhlasujem, že by som odmiet|a posielať dieťa do
ško|y, kde vd,aka rÓmskym deťom skáču blchy a behajÚ
vši! A som zvedavá, Čo by sa stalo, keby to urobiIi tívšetci
,, prispÓsobiví,,'

A naostatok: niet dňa, či večera, aby sa človek zo
správ nedozvede| niečo, Čo ho mrerne rečeno, prekvapí.
A sÚ to d,a|šie otázniky pri začiatku nového školského ro-
ka. Rokujeme, vraj, s Českým ministrop.ško|stva o vydaní
spoločných učebníc. A pod tým si mám čo predstaviť?
Aké spo|očné učebnice, dvoch národov a dvoch štátov?
Nemám dosť ve|,kú fanÍáziu na to, aby som si predstavi|a
_ azda okrem matematiky, fyziky, možno ešte chémie, -

každý na iné. A preto je to ce|é piinajmenšom scestné. ůffi
Ďakujem vámza pozornosť. Premýš|,aťje nad čím. F

l,lti;í'ler

Eva Laucká il.t:'É.
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0dsúdili ho na zálilade listu mďke
Ako ste sa o tom dozvedeli?
Jan: Ked,otec nedával o sebe

vedieť, mama sa vráti|a do Bratis|avy,
|ebo bo|a v Prahe na návšteve
sesternrce.

Z vázenia sa vrátil otec na
Slovensko?

Jan: Vráti l  sa' ved, tu sme bo|i
doma' a|e na fakultu ho uŽ nezobra-
l i . |stý čas robil na stavbách mimo
Bratis|avy a aŽ na sk|onku Života sa
vrátil na jeho mi|ované Podhradie cez
ArcheoIogický Ústav v Nitre.

Ako vás dvoch poznačila sku-
točnosť, že váš otec bol politický
vázeň?

Jan: Ked,otca zavre|i, zača| som

chodiť na Gymnázium na Vazovovej
uIici. Sorávu o otcovom odsÚdení
uverejni| vtedajší denník PRÁCA Bo|
začiatok ško|ského roka' v triede sme
sa vel'mi nepoznali. Triedna profe-
sorka pani Haviarová sa kaŽdého pý-
taIa na rodinné zázemie, napr. kto je
otec, kde robía čo' Čo som ma| po-
vedať ja? Áno mám otca, a|e on je
momentá|ne d|hodobo v Prahe. Po
rokoch sa triedna prizna|a, Že vede-
|a, čo sa sta|o, a že ma obdivova|a, Že
som tÚ otázku takto znieso|. V oo-
s|ednom ročníku, ked,do ško|y pri-
šieI noui zástupca riadite|,a, chceIi
ma vyhodiť'

Napokon

!

.'

Y

vás nevyhodili

insígniami. Foto archÍv rodiny

Dokončenie z minu|ého čís|a

1 1lminu|om čísle sme
V uverejnili časť rozhovoru

s dvoma synmi profesora
Alfreda Piffla, Lukášom (1940)
a Janom (1943). Pripomíname,
že profesor Piffl bol prvym
dekanom Fakulty architektúry
a pozemného stavitel'swa SVŠT
v Bratislave a vel'kou mierou sa
zas|úži| o obnovu Bratislavského
hradu. V minulom čís|e sme
rozhovor skončili v momente,
ked, Štátna bezpečnosť zaistila
profesora Piffla v jeho byte.

Jedna z posledných fotografií proÍesora Alfreda PiffIa.
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a skončili ste aj vysokú školu,
zahraničný obchod.

Jan: A|e aŽ ako štyridsaťročný.
Triedna mi v maturitnom ročníku
povedala,,aby mi ani nenapadlo roz-
mýš|,ať o vysokej ško|e. Tak som išieI
na nadstavbové štÚdium na Hote|ovÚ
ško|u do Piešťan' Zmaturova| som
v roku 1962 a nastÚpi| som do za-
mestnania v hote|i Devín. V tom čase
to bol pupok sveta. Nejestvoval
BÓrik, všetky recepcie štátneho
a straníckeho charakteru sa odohrá-
va|i v Devíne. Na storočnici Štúra
tam bo| ubytovaný prezident Novot-
ný, od ktorého som dokonca dostaI
za dobré s|uŽby zhúžvaných 20O ko-
rún. odtia|,som odišie| do Tatier. do

Profesor AIfred Piff! s dekanskými

Profesor AIfred Piff! v uliciach Bratislavy so svojimi študentmi.



Piff! s rodinou

Alfred Piff|: Kasár Borovička
ako kamenár

Piešťan a dozvede| Som sa, Že jestvu-
je čosi, ako Čs' námorná p|avba. Tak
som tam pos|al dotazník, dva roky
nič a na Vianoce 1967 som v Štetíne
nastupovaI na čs' námornú lod,BIa-
ník do funkcie stewarda.

V podstate sa vám neži|o zle.
Jan: NuŽ, otcov tieň po|itického

vázňa vise| nad nami ako Damok|ov
meč najmá do roku 1964, ked, mo-
ho| požiadať o zah|adenie trestu.
otec vŽdy dúfa|, Že pÓjdem v jeho
š|,apajach, Že budem architekt, |ebo
som pomerne sIušne kres|i|. A|e
v tých rokoch, ked, bo| vo výkone
trestu, som mal 14 rokov. Roky
puberty, kedy som vel'mi potreboval

Foto archjv rodiny

jeho pomocnú ruku' No nebolo ho'
A v roku 1968 som si takmer ešte ai
sám ,,pomohol,,

Ako?
Jan: |nvázia spojeneckých vo1sk

ma zastihla na Kube. kde sme na re-
cepci i odmiet|i obs|uhovať obchod-
ných radcov pochádzajÚcjch zo štá-
tov RVHP. To bolo v noci 21. augus-
ta 1968' A na druhý deň posádka
našej |ode pochodovala Havanou
S transparentmi a štátnou vlajkou
aŽ na vtedajšie čs' ve|Vys|anectvo'
kde bo|o zhromaŽdenie vtedy dosť
početnej ko|ónie čs' občanov, ktorí
na Kube pracova|i' Privíta| nás roz-
trasený ve|vys|anec s tým, Že mu Vo-
|al kubánskv minister vnÚtra čoŽe to

Čechos|ováci majÚ za sviatok, ked,
blokujú dopravu v meste. Našťastie
záznam o tomto incidente sa nedo-
staI do mojich kádrouich materrá|ov'

A vy' Lukáš?
Lukáš: Bol som v maturitnom

ročníku na po|,nohospodárskej ško|e
v Trnave, ked, na riadite|,stvo ško|y
prišie| |ist z UV KSS, Že nemám byť
pripustený k maturtte. Pravdaže,
kvÓli otcovi. Vzh|,adom na to, Že poš-
ta ško|y iš|a cez ruky pedagogického
zástupcu riadite|,a profesora Kostihu,
ktoý bo| sám perzekvovaný za svoje
č|enstvo v Demokratickej strane, tak
sa rozhodol spolu s profesorom
Veng|arčikom, Že |ist spál ia' UŽ bol
máj, rátaIi s tým, Že kým začne pátra-
nie po liste, ja zmaturujem. List nebol
doporučený, takŽe mohIi povedať, Že
nič neprišlo' o |iste nikto iný v ško|e
nevedel. Tak som zmaturoval.

Malo otcovo zatknutie a ná-
|epka politického vázňa v d'a|šom
vašom živote následky?

Lukáš: Ako sme už uvied|i, obaja
sme nemoh|i hned, po maturitách
študovať na vysokej ško|e. Preto sme
sa o to ookÚšaIi neskÓr

lan:.Z otcovho vázenského soisu
Sme sa dozvede|i, že ho ŠtB nad,alej
s|edova|a aj po zah|adenítrestu. Po-
s|edný zápis v spise je z roku 1976,
teda 4 roky po jeho smrti.

MoŽno s|edovaIi aj nás'
Eva Hromjáková

T,é

LT

Profesor Piffl starost|ivo zaznamenal nálezy pri vykopáÚkach.
Foto archív rodiny



Naša,národná
existencianemá ideu

Historický kalendár pripomína, že 6. ok.
tóbra 1938 podpredseda HSLS Jozef Tiso
pozval do Žillny členov Výkonného vrýboru
Hlinkovej slovenskej ludovej strany. K nim
sa pripojili aj predstavitelia všetkých dó.
Iežitejších politických strán S|ovenska
a podpísaIi spoločné Vyhlásenie o autonó.
mii Slovenska v rámci česko.slovenského
štátu. V tomto roku up|ynulo í25 rokov od
narodenia a 65 rokov od smrti Jozefa Tisa.
Historik Anton Hrnko uverejnilv Národnom
kalendári 2o12 článok o prvom s|ovenskom
prezidentovi' z ktorého je nasledujúca
ukážka.

,,Niet v s|ovenske1 novodobej histÓri i  človeka, na
ktorého by sa tak diametrá|ne |íšiIi názory v radoch
s|ovenských obČanov, ako je práve Jozef Tiso, ktorého
stodvadsiate piate výročie narodenia a šesťdesiate piate
výroČie smrti (1 3'11.1BB7-18.4.1947) si pripomíname
tento rok. Pre jedných je to krištá|,ovočistá osobnosť,
ktorá len nedopatrením ešte nie je zaradená do panteó-
nu svátých za svoj obetavý Život a martýrsku smrť za
kresťanskÚ vieru a s|ovenský národ' Pre druhých 1e
ste|esnením všetkého z|a, aké |en človek mÓŽe spáchať,
takŽe niekedy mÓŽe mať nezaujatý pozorovate|,dojem,
Že nie Ado|f Hit|er, nie nacistické Nemecko, a|e práve
lozef Tiso rozpÚtal druhÚ svetovú vojnu. vymysIel
ho|okaust a Pánboh vie, čo ešte všetko mu treba zo
z|očinov druhej svetovej vojny pričítať'

V oko|itých štátoch si uŽ dávno svojich h|avných
,,ko|aborantov a zradcov,, potichu (E. Hácha v Česku, E.
Do||fus a K. Schuschnigg v RakÚsku) a|ebo s vel,kou pom-
pou (Mik|ós Horthy v Mad,arsku) rehabiIitoval i a zaradi|i
na popredné stránky svojich učebníc dejepisu. V ba|t-
ských štátoch sa pravide|ne, za tichých sympatiíširokých
vrstiev obyvatel,stva a vlád, vynášajú esesácki hrd|orezy
na piedestá| národných hrdinov, bojovníkov za ich štátnu
samostatnosť a proti bo|ševikom. Ved,vraj nebo|o dÓ|eŽi-
té, s kým a akými prostriedkami, a|e za čo bojujÚ. Len

.;i,lti]]!l u nás sa extrémne pohl,adv na Jozefa Tisa ani len v ná-
znakoch neobrúsil i , ba na.opak, moŽno povedať, Že sÚ

t''..-'fl ešte vyhrotenejšie ako v čase tzv. retribučných procesov
.i l i  a|ebo v obdobísocia|izmu. Nehovorím, že by sme si ma|i

L2

Alfred Piff!; Strahovský k|áštor

SIovenskej repubIiky, problém je v nás, v súČasníkoch,
ktorí sme sa nedokázal i aspoň v elementárnych princí-
poch zhodnÚť na jednotnej predstave, ako by ma|a
vyzerat naša národná prítomnosť a budÚcnosť. Ako to
uŽ v čase procesU s prezidentom prvej SIovenskej
repub|iky predvídaIi viacerí rozh|,adení po|it ici a ana|ytici,
mÍtvy Tiso viac poškodiI myš|ienke česko-sIovenského
spo|uŽit ia ako hocičo iné' Bo| a nad,a|ej zostáva traumou
slovenskej pol it iky. "

It

'il * -ntP"



odsúdení na 5 až 1o rokov

Balla Vojtech, narodený f
21 '10'1927, odsÚdený 16,10.1 948
na 5 rokov, príprava úk|adov,
Ma|é ostratice
Beňadik lozeÍ, narodený 7 .4.1933,
odsÚdený 23. 10.1950 na 5 rokov,
veIezrada, SebedraŽie
Benická Eva, narodená 4'9'1921,
odsÚdená 22'10.1952 na 7 rokov,
ohrozenie zásobovania' Košice
Beznák Rudolf' narodený
3.6.1936, odsúdený 5. 1 0. 1 97B na
7, 5 roka, vyzvedačstvo, zbehnutie
do cudziny, Trenčianske TepIice
Danko Juraj, narodený 27 .5.1930,
odsÚdený 25.10J951 na 5 rokov,
ve|ezrada, Trebišov
Ďurišová Ernestína (Nová),
narodená 23.12.1927' odsúdená
1 6.10' 1 94B na 5 rokov, príprava
Úk|adov, Ve|'ká Hradná
Dvonč lozeÍ, narodený 5'12.1926,
odsÚdený 1 1 '1 0'1 949 na B rokov,
Partizánske
Hanus Ján, narodený 15.1.1909'
odsÚdený 16 '10 '194Bna 5 rokov,
príprava Úk|adov, Nitra
Haško lozef, narodený
22.11.1932,  odsúdený 27 '10.1953
na 9 rokov, ve|ezrada, vyzvedačstvo,
Bratislava
Horváth lozeÍ, narodený
12.7 .1928,  odsÚdený 20.10.1950
na 5, 5 roka, vyhýbanie sa
s|uŽobnej povinnosti,
Kostolné Kračany
Horváth Viliam, narodený
30'3 '1 929,  odsÚdený B.1 0.1 953
na 7 rokov, zdruŽovanie proti štátu,
Horný Čepeň
Hrnčár ondrej' narodený 5'B.1926,
odsÚdený 1 .1 0.1 955 na 7 rokov,
veIezrada' Trenčín
Jenčová Mária, narodená
31 .3.1 928' odsÚdená 28'10.1954
na 5 rokov, velezrada, Bardejov
Kapišiak Vi l iam' narodený
13.1'1932, odsúdený 7 .10'197 4
na 5 rokov, nedovo|ené podnikanie,
Bratislava
Klobučník Karol, narodený
27 .1 .1923,  odsÚdený 20 '10.1950
na 6 rokov, Bánov
Matkulčík |9nác, narodený
5 '11 '1929, odsÚdený

Alfred Piffl: Zátišie s ešusom

17.10.1958 na 6 rokov, zdruŽovanie
proti republike, Banská Bystrica
Mjartan Pavel, narodený
25'1.1933,  odsÚdený 23 '10.  1 950
na B rokov, velezrada, SebedraŽie
M|ynárik Ján, narodený
23.12.1927, odsúdený
22.10.1949 na 5 rokov, velezrada,
RuŽomberok
Nov'ý [udovít' narodený
27 '10 '1921,  odsÚdený 14 '10 '1948
na 5, 5 roka, Topo|,čany
or|ický Juraj, narodený 2'7 '1912,
odsúdený 3.10.1951 na 6 rokov,
sabotáŽ, DraŽkovce
Prušková Kristína, narodená
22, .]  .1923'  odsÚdená 21 .10.1954
na 5 rokov, vyzvedačstvo, Ma|acky
Sebestyén lozef , narodený

10.3.1920, odsúdený 1 B' 1 0. 1 957
na 6 rokov, násilie na verejnom
činite|bvi, Nové Zámky
Skošník lozeÍ, narodený
17.12.1 949, odsÚdený 1 B. 1 0.1 989
na 5 rokov, záškodníctvo, Bratis|ava
Šebesta Ján, nároi]ený 24.1.1931,
odsÚdený 25.10'1955 na 8 rokov,
ve|ezrada, Borský Miku|áš
Tkáč Ladis|av' odsúdený
11 .10 .1950na6 rokov ,
vyzvedačstvo, Spišské V|achy
Ťapuška Viliam' narodený
5'1'1931, odsÚdený 23'10'1950 na
6 rokov, velezrada, Bojnice
Zuzák Milan, narodený
27 .10.1931 ,  odsúdený 30.10.1 953
na 8 rokov, vyzvedačstvo, ve|ezrada,
Nové Zámkv.
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Ked,sme sa 21' augusta dozvede|i tÚ smutnú sprá-
vu, Že nás navŽdy opusti l  dlhoročný predseda regioná|-
nej pobočky PV ZPKO v Topo|'čanoch lÁN MAcKo,
ve|'mi sme zosmutneli. V spomrenkach sme sa vrátiI i
k tomuto vzácnemu čIoveku, ktorý pre po|itických
vázňov urobi| ve|'mi vel,a. Vynak|adal enormné úsi|ie na
zvidite|,nenie osudov po|itických vázňov. Bo| jedným

z má|a tých, ktorí sa neobávaIi hovoriť pravdu o svojom
živote. Bol posledným svedkom represá|ií bezpečnost-
ných orgánov v roku 1946 v topo|,čianskom regióne,
počas ktorých bol umučený Tibor Benkovič z Nitrianskej
Stredy. Pos|edných desať rokov boI odkázaný na inva-
Iidný vozík, no s pomocou syna lána sa zúčastňoval na
všetkých ýročných schÓdzach. Na pohrebe v Chrabra-
noch sa miťaŽko |ÚČilo s kamarátom, odchádzaiÚcim za
spravodlivou odmenou v nebi Mirko Tuchyňa

Po|itickí vázni ZPKO pri rozIúčke vlani v Smoleniciach. Azda toto stretnutie nebolo pos|edné...
Foto V|astimiI Morávek

odišiel priatel'
Vo štvrtok 16. augusta sme sa roz|Úči|i s priatelbm

VLADl M íRovt ŠutultnnAsToM.
Narodi| sa 13.3.1927 v opatovej nad Váhom. Zom-

rel v nemocnici v Martine 13. auqusta 2O12. Svoj večný
sen o šťastía láske medzi l,ud,mi bude snvať na cintoríne
v Trenčíne, kde sme sa s nÍm roz|účiIi.

Ako aktívny dÓstojník sa 13.-15. .Júna 1955 ocito|
pred Vojenským kolégiom v Trenčíne. Medzi dvanástimi
obŽalovanými boljediný vojak' Aj rozsudky bo|i priamo
úmerné významu aký vyŽadova| proces pred Najvyšším
súdom - Vojenským ko|égiom

odsúdený bo| za ve|ezradu, špionáŽ a podl,a zákona
na ochranu mieru na 1B rokov vázenia. Prešie| tábormi
Niko|aj a Rovnosť. odtial,ho previez|i do P|zne na Bory.
Amnestia v roku 1960 ho obiš|a, na slobodu sa dosta|

1B'8.1960' odišiel za manžeIkou AneŽkou do Svitav,
kde našieI zamestnanie.

Roku 19]2 sa presťahovaI s manželkou bIiŽšie
k svojmu rodisku do Trenčína, kde pracovaI na Povodí
Váhu' Tak' ako v koryte rieky teČie. voda do nenávratna,
tak aj roky a Život odchádza. Mnoho potokov í potÓči-
kov preteká S|ovenskom, prečo však muse|i tiecť aj
potoky s|z rodičov, manŽe|iek i detí, ked, im zobraIi ich
drahých a ked,im zniČil i Životy? Na tÚto otázku h|,adaI
V|ado odpoved,, no dosial, neprichádza.

V|adimír Šumichrast - náš Vlado, pracovaI v Regio-
ná|nej organizácii PV ZPKo v Trenčíne ako predseda. Bo|
skromný a rozváŽny' Bol statočný a priatel,sky. DokázaI
poradiť i pomÓcť. Takto na neho budÚ spomínať všetci,
ktorí ho poznali '  Aj ked,odišie|' bude stále medzi nami,
|ebo kto v srdciach Žije, nezomiera.

lvan Masár



V októbri si pripomín+me
v'ýznamné životné jubileá týchto
našich členov a priaznivcov. Spo-
míname aj na tých. ktorí sa tejto
slávnosti nedožili.

7() rokov
MandÚch Micha|, Topo|'čany

3.10.1942
Krivošová Emília. Liptovský Hrádok

29.10.1942
Libiedziková Mária' Nitra

25.10.1942
28.10.1942

75 rokou
Bí|eková A|Žbeta, JabIonov

6.10.1937
Mo|čanová Agnesa, JabIonov

16.10.1937
80 rokov

Ferdinand Lasica, Bratislava
19.10.1932

Vavračová Anna, Poprad
22.10.1932

Pa|enčárová Anna, Korytné
11.10.1932

Harodeková Mária, Nitra
1 .10 .1932

ř ,  rI omKo >TeTan, FatKusovce

Píš Emi|, Kanianka
9.10.1932
9.10.1932

8í rokov
Mgr.BeIica František, Pezinok

1  5 .1  0 .1  93  1
oIejníková Hedviga, Popudiny

17  .10  1931
MUDr.Stre icher Teodor 9.1 0.1 931

8il rokov
JUDr.Ing. Kovačovský Ján, Šenkvice

30 .1  0 .1  930
Fodor Jozef, Ži| ina 20.1 o.1 93o

83 rokou
Kl,účovský Pius, Horné SÍnie

29.10.1929
84 rokou

BrhIovičová Lívia, Bratis|ava
3.10.1928

Ma1erák František,
K|áštor pod Znievom 2.10'1928
Janošovský Juraj, Sered, 7 '10.192B

85 rokou
lng. Štubňa Boris, Víg|,aš

20.10.1927
Čupec V|adimÍr,  Št iavnik 21 .1o.1927

86 rokov
Adamík )ozef ,Ži| ina 19.10.1926

88 rokou
PoIačková Anna, Bratis|ava

20.10.1924
89 rokou

De Rigová Cecíl ia, PÚchov
26.10.1923

90 rokov
M rovčáková He|ena, Markušovce

19.10.1922
Ústredie a redakcia jubilan-

tom srdečne blahoželajú.

l V časopise Svedectvo č' 3/2012
sme nesorávne uvied|i dátum narode-
nia jubi|anta Eduarda Kováča zBrati-
s|avy. Správne má znieť: 13.3'1937.
Jubi|antovi sa ospraved|ňujeme'

Petro Ján, D|hé nad Cirochou
20  EUR

Dvorčáková Mária, Levoča
28  EUR

Darcom vyslovuieme úprimné
poďakovanie,

Liday lvan, Nitra
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r 2. októbra 1952 v procese ored
Štátnym súdom v Košiciach bo|i odsÚde.
nína trest smr|i za ,,teroristickÚ činnosť a
špionáŽ v prospech USA,, prís|ušníci Bie-
|ej |égie: Ján Rešetka, Micha| Mihok, Bo-
humi| Gruber a Dr. Bodnár na trest smrti,
Stanis|av Hadač na doŽivotný Ža|ár, )án
Minárik na 25 rokov, Jozef LeŽák na 18
rokov a M. Madej na 15 rokov vázenia.

l 6. októbra 1938 Národné zhro-
maŽdenie v Prahe vynres|o zákon na
ochranu l'udovodemokratickej republiky.
Tento zákon č' 231/1948 a nariadenia,
ktoré sa k nemu pripája|i, postupne od-
strániIi všetky pozostatky demokratické-
ho právneho poriadku v Československej
reoublike.

l8. októbra 1938 prvá autonÓm-
na v|áda Slovenska s|ávnostne oriš|a do
Bratis|avy a ujala sa vykonávania štátnej
moci na S|ovensku. Jedným z je1 pnných
opatreníbol dekrét ministerstva vnútra o
zastavení činnosti KSČ na S|ovensku.

l9. októbra 1919 sa Andrei H|inka

vrátiI do RuŽomberka' V noci z 11' na
12. oktÓbra ho českí Četníci odvliek|i z
RuŽomberka na Moravu a bez sÚdneho
pokračovania ho váznili najprv v Mírove,
potom v Brodku a nakoniec v Podolí pri
Prahe aŽ do 28. aprí|a 1920, ked, ho
muse|i prepustiť, lebo bo| zvo|ený za
pos|anca do praŽskej Snemovne'

l 10. októbra 1938 predseda
autonómnej v|ády S|ovenskej krajiny
Jozef Tiso pým v|ádnym nariadením
(Č. 1/1938 prez.)vyh|ásiI s|ovenčinu za je-
diný Úradný jazyk na S|ovensku.

r 16. októbra 1968 českos|ovenský
a sovietsky ministerský predseda (o. Čer-
ník a A. Kosygin) podpísa|i Zm|uvu o
podmienkach dočasného pobytu soviet-
skych vojsk na ÚzemíČssn, ktore1 ne1as-
ný obsah ma| byt právnym podk|adom
pre trvalé virtuá|ne obsadenie Ceskoslo-
venska bo|ševickými vojskami.

r 16. októbra 1977 bo|zaoáaeŽa
zvolený krakovský arcibiskup kardiná|
Karo| Wojty|a, pý Slovan a od roku

1522 pý neta|ian na Petrovom stolci'
Vybral si meno ján Pavo| ||.

l21. októbra 1947 československá
v|áda v Prahe pred|oŽi|a návrh zákona
o stíhanítrestných činov proti štátu.

r 22. októbra 1997 sme Sa na
bratis|avskom cintoríne v RuŽinove
roz|účili so zanieteným č|ovekom za
práva slovenského národa, podpredse-
dom našej organizácie, JUDr. Valentom
Micha|íkom.

r 23. októbra 1915 bola uzavretá
C|eve|andská dohoďá' Český návrh tejto
dohody bo| stručný a jasný:

Program: 1 Samostatnosť tak
Ceska, ako aj Slovenska. 2. Spojenie čes-
kého a s|ovenského národa vo federatiiy-
nom zvázku štátov s Úo|nou národnou
autonómiou S|ovenska, s v|astným sne-
mom, S v|astnou štátnou správou, úp|-
nou ku|túrnou s|obodou, teda aj s p|ným
právom uŽÍvania s|ovenského jazyka,
s vlastnou finančnou a po|itrckou sorá-
Vou, so štátnym jazykom s|ovenským.
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