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Desiate výročie Ústavu památi národa si na slávnostnom večere pripomenuli (na snímke spřava) predseda PV zPKo Arpád Tarnócry, prezident
INTER Asso Jure Knezovié a podpredseda PV ZPKO Anton Malacký.
F o t oP e t e rB i e l i k

sluhovstvonárodu
nesveděí

Dvadsiater4iročie
UstavyS|ovenPoIitickívázni' ako S\,edkovia
skej repub|ikyje aj čas na aspoň a ÚčinkujÚci
na scénehistórie,
zaviac
miernu reflexiu dvadsiatichrokov ako po|storočie
preŽiIi,
i ked lŽ značsIovenskejSamostatnosti.
A moŽno ne preriedeni,
aIe sÚ prrpraverivydať
by sa Žiada|ozačrieť
aŽ k národným svedectvo.No, div Sa svete, ZáUjem
prob|émom'Ak ide o historické o i c h s v e d e c t v n
á i e j e a k : u a | r ya n i
sÚvislostitak s výhradou,aby do na- v inštitÚciách,
ktoých názovsa zač|
šichdejínnemohIihovoriť
|,udia.
ktorí na S|ovenský...
ich deformova|i,čiuŽ ako presvedPo|itickívázni
súsvedomimnáročenLčihonorovaní
Čechos|ováci,
ale- da. povedaIive|,kítohto sveta Je
bo prez|ečení
demokratiz byva|ých smutné,Že nikto nevienájsťsvedoč|enovVedÚcej si|y páťdesiatročnejmie národa,ktorésme organizovane
mocikomunistov.
zaš|,apovali
a ešteaj dnes zaš|,apujeSvet, teda ten reá|no-vedecký me. MoŽnosi ešteviemepredstaviť,
pozná historikovako naprík|adpro- Že ho objavíme
a začnesa konfronfesorMi|anS. Durica.Tomuvšakchý- tácia s rea|itouŽivota otázky ako:
bajúvázby,Sympatieskutočne1
moci. Sme -zvrchovaný
'
Štát SIovákov?
-i -:*
'J
jazykna naČi uŽ peňazí,a|ebo tých,čo rozho- Máme nařbdny,
štátny
dujÚ, ba diktujÚčoje správnea čo šomÚzemía plati?ZabezpeČujeme
mÓŽe ísť
povedzme
do Života.A samozrejme,
čo reciprocitu,
v problematije v sú|ade
polltikoučiŽe ke menšin?
s g|obá|nou
Ako a do akejmierysÚ
neoliberaIizmom.
čo v prek|ade
značí pre nás prioritou
záujmySIovenska?
svetoobčia
nstvo' odkresťa
nčova
nie
Ak mámeÚstavpamátinároda,tak
Európy a uctievaniepeňazínie ako
ktorého?
S|ovenského?
De1iny
štátu
prostriedku,
aIeako konečného
cie|,a. sÚ agendou
historických
ústavov,
a|e

Na titulnej strane: Památník
obetiamkomunizmu
v Nitre'Nachádza
pred
sa
budovoubývalého
sídIa
komunisticke1
stranyViac na strane8.
Foto archív

pamáťby ma|abyt pamáťou
S|ová- sa nám nedarí.Musímeoracovať Prečo
satedanevieme
zbaviť
syndrókov a týchčosa k nímpočasstoroČí a niečoaj obetovať
za to, aby tých mu s|uhovstva
a ustupujeme
na úkor
prida|ia cítia,Že S|ovensko
p ich krásnych
hrdých|,udí
na úspechy
náš- S|ovenska,
za ktorésme bojovali7
v|asťou.
ho zvrchovaného
S|ovenska
bo|io|né Stá|esa niekohobojíme,
a dokonca
je určite u|icea námestia
otázok a aj odpovedí
čonajčastejšie.
Má- dnes sú oficiá|neviac uznávané
omnohoviac.Č|oveku,
ktoý obeto- me na to predsainštitúcie,
minister- osobnosti
býva|ého
reŽimu,
nežjeho
va|svojus|obodua mnohíaj Život, stvá a organizácie,
ktoré to majú obete' NemÓžemesa čudovať,
ak
nieje predsa|,ahostajné,
akoa akým v pracovnej
náplní'Lensi trebap|niť internacionaIistom
bo| |,ahostajný
prektorÚ oovinnosti.
Smeromideýojvo v|asti,
osud slovenského
národa v dobe
sa obetoval.
Nedámi eštezáveromnesoome- ohrozeniajeho existenciepočas
Ve|,avecínás bo|í,moŽnonaj- núťfakt o našomštátnomjazyku. druhejsvetovej
vojny.Ale nemaliby
viacto, Žetých,ktoýmje to jednoje Ministerstvo
ku|tÚrymoŽnonezazna- smem|čať.
tak mnoho.Pritomsi uvedomujeme,mena|o,
je h|boko
Že našedetipozerajÚce
rozNašač|enská
zák|adňa
Ž e t o b o I a p r á v e k a t e g ó r i a , , n e - právkysa pri tom intenzívne
učia veriaca,kresťanská,
miIujÚcasvoju
zainteresovaných,,,
ktorá spÓsobiIa češtinu,
Že sIovenské
rádio desať zástavu,krajinu,štáta svojekrédo
tragédiu
Európya sveta'
ki|ometrov
od hranícMad,arska
ne- vyznávav preambu|e
Ustavy.
Dá Pán
Ako mi bolo krásneori návrate poČuť,
Žete|ev2ia,
ktorámq.|icenciu Boh Že jej s|ovázachováv reá|nom
slovenských
hokejistovz majstrov- vysielať
na S|ovensku,
má redaktora, Životeako dedičstvo
otcov našich'
stievsveta!UŽ |enaby častejšie
bol ktorýhovorí
|enčesky.
V Čechách
nič A zbavínáss|uhovstva.
dÓvod byt hrdýna to, Že som S|o- podobné
nejestvuje,
dokoncas|ovenArpád Tarnóczy
vák.TieŽsa nám patrísmútiť,
ked, sképrogramydabujÚdo češtiny...
oredsedaPV ZPKO

Kde súl'udskoprávneorganizácie?
Diskrimináciaje musiamaťani rozmerGori|y.Nieje nyzo dňana deňurobi|
z dÓchodcov
- starodÓpojem,ktoým sazao- ničím
ak
rodinná
firma
|,udí
dvoch
kategórií
4inimočným,
berámnoŽstvo
organi- s |icenciou na výstavbu bytov chodcova novodÓchodcov'
jePodI,a
zácii vo svete'Nijaký odovzdáobjektyvybavené
naj|acnej-ho zákona dvaja|,udia,ktorírobi|i
č|ovek,pod|,aVšeo- šími
komponentmi,
s najniŽšou
Život- spo|uce|ýŽivotv tej istejprevádzke,
becnejdek|arácie
|,ud- nosťou.
Po ko|audácii
firmuzruší,
na- len jedenz nichsi poŽiada|
o dÓskýchpráv,ktorÚ oSN vyh|ási|a
v ro- novo zaregistruje
pod novýmme- chodoko deň skÓr ako ten druhý,
ku 1948,by nemalbyt diskrimino-nom a majite|ia
bytov mÓŽu svoje prišieIo nieko|,kostoviek korún
ju rek|amácie
vaný.Do svojhozákonodarstva
vybaviť
tak na |ampárni' mesačne.
V d,a|šom
obdobísa táto
prija|a
aj Slovenská
repub|ika.
Pod|,a Pravda, fantázii podvodníkovsa nerovnosť
vaIorizáciou
ešteorehíbiIa.
nejsÚ |,udia
slobodní
a rovnívdÓstoj- medzenek|adú'
Je nepochopite|'né,
ŽedÓchodcovské
nostii v právach.Pretoje správne
organizácienereagujÚ.ved, majÚ
poukazovaťna rozpory s touto
vzor v sudcovskomstave'A ešte
dek|aráciou,
|ebosúzároveňporušoPodaťnávrhna trestné
stíhanie váčšie
rozčarovanie
Vyplyva
z nečinpráv.
vaním|'udských
mÓŽemaťažtragikomické
zavÍšenie,nosti |,udskoprávnych
organizácií,
V novodobej
históriiS|ovenska
pod- ktorésa inak rady prezentujÚna
sa ako v prípade
obČana,
ktorého
posta- viedoIstavebník.
najzvučnejšie
vočidiskriminácii
Byt,ktorýmu sta- verejnosti,
v pos|ednomčaseako
vi|isudcovia..
PrekáŽa|o
im, Že ich va|.z jeho finančnýchprostriedkovzástancoviaprá-y'neprispÓsobivých
p|atynie sÚ na Úrovnip|atovsudcov jednoduchov projekteprečíslovaI
občanov.
špeciá|nych
sudov'A kedžesÚ aj sa- a preda|
inému
záujemcovi.
A po|ícia Práve ooIitickí
vázni komunismi vykonávate|'mi
rozsudkov,
dá sa sťaŽovate|,ovi
oznámi|a,
Že jeho byt tickéhoreŽimutvoria ve|,kúčasť
očakávať,
Že budúúspešní.
Menej neexistuje'.'MÓŽeme
sa potomČudo- diskriminovaných
dÓchodcov.
Nie|enpodvo- vať,ko|,ko
šťastné
súobete roz|ičných
trestných
oznámenízostá- Že počasaktÍvneho
ŽivotanezískaIi
dov, |ebo vymoŽite|,nosť
práva je va bez odozvy?
dobrep|atenÚprácu,a|e návrhmi
v našomštátehotovouutóoiou'Kto
Nedávnosa pos|anecNR SR Iiberá|nych
po|itikov
sa mnohí
dostaIi
sa razsúdil,
si dobre rozmys|í,
čisi to LudovÍt
Kaník(SDKÚ-DS)
vo verejnej do postavenia
sociá|neodkázaných
zopakuje.Žijemesíce v právnom diskusii
zasadzovaI
orotidiskriminácii|,udí'
Všimne
si ich,naprík|ad,
Šimečštátea predsazostávajú
nepovšim-v podnikate|,skej
sfére.
Trebapriznať,kovanadácia?
podvody,
nutémnohé
očividné
ktoré ŽeKaníksav diskriminácii
vyzná.Ako
Eva Hromjáková
s|ušným
|,udbm
strpčujÚ
Život'A ne- minister
prácesociá|nych
vecía rodišéfredaktorka
t
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Ustavpamáti národasi
pÍipomenul10 rokovjestvovania
J

I

predstavuje
nášspoIočný
majePavo|Hni|icabo| po roku 194Btajnevysvátený
za
,,Národnáminu|osť
povedaI
predseda
památi
tok,,,
Správnejrady Ústavu
kňazai biskupa.
V nociz24. na25.augusta
1952vysvátil
národa(Úptrt)
tvanA. Petranský
20. septembra
Korcaa v septembritajne
t.r' počas za biskupa)ána Chryzostoma
s|ávnostného
večera
k 10.4iročiuza|oŽenia
ústavu
v Zrka- prišie|
do Ríma.
Vypracova|
správuo náboŽenskej
situácii
jazykov.
pa|ácav Bratis|ave.
dlovejsieniPrimaciá|neho
Medzipo- na S|ovensku,
ktorábolapre|oŽená
do deviatich
prt'ni
zvanýmihosťami
bo|iaj dvajačlenovia
Správnej
radyUPN V roku 1968pomoho|Matkereréz|i
za|oŽi.ť
kláštor
predseda
PVZPKOArpádTarnóczy,
a funkcionári
láskyv Rímea roku 1991 na S|ovensku.
a Anton misionárok
podpredseda
Ma|acký,
organizácie'
Pok|ada|
saza pastiera
um|čanej
Cirkvi
je
pripomenuI
Petranský
oko|nosti
vznikuUPNajjehoneRÓbert Letz vedÚcimKatedryhistÓriena Pedazastupite|,nÚ
ú|ohu
v spracovaníobdobia
nes|obody
nášho gogickejfaku|teUK v Bratis|ave.
Venujesa po|itickým,
pod cirkevným
národav rokoch193B-19B9Podujatie
sa uskutočniIo
v 20. storočí
a ku|túrnym
dejinámSIovenska
prezidenta
záštitou
SR |vanaGašparoviča.
Ude|ením
Ceny a patrík týmhistorikom,
ktorísanevyhýbajú
cit|iuim
a taÚstavupamátinárodainštitÚciasymboIickou
formou buizovaným
témam.
Azdaaj preto medzijehonajváčších
postaviIi
vzda|a
Úctul,udbm,
ktorísa
aktívne
naodporproti kritikovpatríriaditel,
MÚzeaŽidovskej
kultúry
v Bratis|ave
tota|itnému
reŽimu.
Tohtorokucenuin memoriam
ude|i|i Pavo|Mešťan.
Za vedeckýprínosv ob|asti
biskupoviPav|oviHnilicovi.
Na podujatí
aj prezident
INTER
ASSo Jure
sazúčastnil
nes|obody
skÚmania
obdobia
boIacenaude|ená
m|adému KnezoviČ,
ktoý pre náš časopisposkytoInasIedujúci
(ehl
historikovi
RÓbertoviLetzovi.
orofesorovi
roznovor.

chýbanám spolupráca
správaním.
NeboIivšetcikomunisti
rovnakí'
Súčasný
neo|iberá|ny
systémna
Jure Knezoviéa,
prezidenta INTER ASSO
Slovenskufaktickypokračuje
v dis.
krimináciipolitickýchvázňov.Ako
Ktorá z postkomunistických je to inde?
- Nemecko
krajínnajviacoceňujeobetekomusi napríklad
zachováva
nistického
režimu?
sociá|ny
rozmerpo|itiky,
takŽetamnie
- Mys|ím
si, Že Českárepublika sÚ natomoo|itickívázni
sociálne
ohro.
a naj|epšie
možnosti
majÚ po|itickí zení'Toje ideálny
mode|po|itiky
štátu. SIávnostný večer pri prí|ežitosti
vázniv Nemecku'
Naoriek
tomusa ci
Nie neo|iberaIizmus
amerického
typu. 10. qýročia založenia Úptrl lol tie:
tiadiskriminovaní.
To sme nechce|i.Nemeckí
občania príležitosťou na rozhovory. Na
Prečo?
majú
istÚsociá|nu
ochranu,
nemusia
sa snímke prezident INTER A55o Jure
- Ak chcÚdostať
čestný
dÓchodok, bá,ť,
žepÓjdupo žobraní
Ak súv núd- Knezovié s manžeIkou
t'j'250eur k svojmu
dÓchodku,
musia zi, dostávajÚ podporuna bývanie, a predsedom PV zPKo Arapádom
je Tarnóczym.
dokázať,
že súv sociá|nom
ohrození dovo|enky.
zdravotnástarost|ivosť
FotoPeterBielik
a to ichuráŽa.
samozrejmosťou.
To je i kresťanský
politiky.
Majúzmyse|také
inštitúcie
ako rozmer
spo|očnosť
upiera vyšší
status?
- U po|itických
je akcentna
Úptrtz
Existujespoluprácamedzi návázňov
- Tie inštitÚcie
je v tom,Že
súdÓleŽité
najmá rodnýmiústavmipamáti?
slove po|itický'
Prob|ém
- Spo|upráca
je to, čopo|itickým komunizmus
prebudÚcnosť.
je
Životpo|itických
váznie tak odsúdený
ako
ňovje ohraniČený.
Navyše,
Ústavypa- vázňomchýba.TietoÚstavysícespo|u- nacionaIizmus
a fašizmus.ExistujÚ
mátinárodapracujÚ
na vedeckom
zá- pracujÚ,
a|enaprík|ad
spÓsobypodporypo|itických
Chorvátsko
ani rozličné
je,Žeorganizácie,
povaŽované
uistupy
k|ade,
takŽe
ich
sÚ
nemá
takÚto
inštitúciu.
vázňov,
faktom
naMy
sme
sa
síce
t;*
po|itická
stanoviská.
Nieakov prípa- o to pokÚša|i,
fungujÚna báze
a|enebo|a
vÓ|,a. prík|ad
ajv Nemecku,
l;.'l!,i. zavedecké
je Chorvát.)
.li.i,: de r4Ípovedí
po|itických
grantov.
vázňov,ktoré (JureKnezoviČ
Pritom
to je nezmyse|né,
|ebo
vŽdymajÚsubjektívny
charakter.
Naprí.
Na Slovenskufungujúpolitickí ideváčšinou
o staýchl,udí,
ktorísotva
k|ad,musíme
si priznať,
Žeajv éreko- vázni len ako občianske
projektom.
s nejakým
združenie. dokáŽuuspieť
munizmu
sa naš|i
s l,udským Myslítesi, žeje to ich chyba,ak im
Eva Hromjáková
iednot|ivci
;

zaěali.smevroku 1990
Vyšedvadsaťrokov existencie organizácie politických
vázňov komunistickéhorežimu
na S|ovenskuje dobý dóvod na
to, aby sme si pripomenulijej
začiatky.
Napokon uznieslisa na tom
de|egáti Repub|ikovejrady PV

zPKo 1. augusta 2o12v Žiline.
Zodpovednýmza doloženieau.
tentickýchlistínbol Anton Tomík'býva|ýzapisovatel,aterajší
č|enrevíznejkomisiePV zPKo.
Úlohu sp|ni|a Svedectvopo.
stupne uverejnívšetky prijaté
dokumenty"súvisiaceso založe-

nímorganizáciepo|itickýchváz.
ňov na Slovensku. Súčasne
vyzývame členovnašejorganizácie poIitických vázňov, aby
poslali redakcii na uverejnenie
svoje spomienkyna zakladanie
organizácievo svojomregióne.
{eh}

Akosme zaléínali
Svedectvá
doložené
autentickými !istinami
dókazmi' móžu pod!,a mňa
potvrdiť už |en traja žijúci
svedkovia patriaci k zakladajúcim č|enomprípravné.
ho v'ýboru organizácie
politických vázňov: JUDr.
Július Porubský' Anton
Tomík a štefan Novák.
Existuje13 |istín.
dokazujÚcich
priebehprípravyvznikuorganizácie
aŽpojejustanovujúci
snema nás|edné zasadnutie
inikonného
ýboru.
BoI Som zapisovate|,om
všetkých
aktovvznikajÚcej
organizácie.
1 . Z á a i zs o s c h Ó d z e
Prípravného
4Íborr,
z o d ň a8 . 1 . 1 9 9(0u K o r d u )
2. Zakladacia
listina
z o d ň a1 5 . i a n u á1r a9 9 0
(vbyteKordu)
poriadok
3. organizačný
KPVS
a990
z o d ň a15 .j a n u á r 1
4. StanovyKPVS
z o d ň a2 2 j . 1 9 9 0
5.Záaiszo schÓdze
Prípravného
t4Íboru
KPVS
zo dňa5.2.1990
uŽv Domove
dÓchodcovna ovručskej
u|.
za prítomnosti
kooptovaných
č|enov
Prípravného
rniboru
EmilaŠveca
a Štefana
Nováka
z Košíc
6.Zápiszo schÓdze
Prípravného
uýboruKPVS
zo dňa 12-2-1990
7.Záoiszo schÓdze

r4iboruKPVS
Prípravného
zo ona t5.2.t99u
8. Zápiszo schÓdze
Prípravného
t4Íboru
KPVS
zo dňa 19.2.1990
9,Zápiszo schÓdze
Prípravného
t4Íboru
KPVS
z o d ň a2 6 2 ] 9 9 0
10.Zápiszo schÓdze
PrÍpravného
iniboruKPVS
z o d ň a2 7' 2 1 9 9 0
11.Zápis
zo schÓdze
Prípravného
výboruKPVS
zo dňa2'3'1990
12.Zápisz ustanovuj
úceho
KPVS
uskutočnený
lazdu
3.marca
1990v Bratislave
v budoveDomukultÚry
o 9.00
h o d .; s k o n č e on ý1 5 . 0 0h o d .
13.Zápisnica
zo zasadnutia
novozvoIeného
t4ikon
ného
výboruKPVS3'3.1990
po skončení
ustanovujÚceho

h
.t"

'ť

í

\ri

Alfred Piffl: Štúdiaspoluvázňov

prípravvd,akapatrívšetkým
č|enom
néhoniboru.i ked,uŽniesÚ medzi
Pok|adám
za potrebné
a morá|ne n a m t .
oceniťEugenaKordu za obetavÚ
Dovol,ujem
si navrhnÚť
vedeniu
prácu.prepoŽičiavanie
svojhoma|é- organizácie
i redakčnej
radeSvedecho bytuna našučinnosť,
v ktoromsa tva,aby v časopise
Svedectvobo|o
kona|ischÓdze od decembra
19B9 uverejnených
čonajviac
autentických
aŽdo marca1990'
Iistín
o vznikuorganizácie,
abyi noví
TaktieŽ
prípravné-Č|enovia
d,a|ších
č|enov
v budÚcnosti
oozna|i
zak|aho uiboru ako JozefaTomáška,
po|itických
za date|,ov
organizácie
VáZjehočinnosť
uŽv roku1968i 1990; ňova tieŽ,abydomne|í
zaa faIošní
poznalipravdu.
ŠtefanaNováka, ktorému patrí kladatelia
vd,akaZa obetavosť,
s akou za
Anton Tomík
prostriedky
v|astné
mera|cestuz Košícna schÓdzedo Bratis|avy.
Zápis zo schódze prípravného
I dnes patrí k aktÍvnym
funk- vtýboruzo dňa 8.1.1990uverejňucionáromPV ZPKO. Samozrejme, jeme na 16.strane
ziazdt n 15 OO hnfl.
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Nášzápas o kresthnskéhodnoty
(2)

V marci1982smeniektoýmriadite|,stvám
škÓ|a redakciámzas|aIiIist
s nadprsom:
Pravdao J.A. Komenskom.V závereIistusmekonštatovaIi:
boj zničiIv našej
,,ProtináboŽenský
v|astimnoho duchovnýchhodnÓt'
A zapríčiniI
ve|,astrastitisícomnašich
učitel,ov,
mi|iónomrodičov
a Žiakov.
ob|udnýbojprotiBohua náboŽenstvu
nemá obdobuv doterajších
dejinách
|,udstva.
Z|ýDuchneznášanIivosti
v|ečie
nás do tragickej
záhuby.Smezodpoje
vedníobČania.
Našoupovinnosťou
žiadať
predstavitelbv
najvyšších
štátu,
protináboŽenský
aby sa ukončiI
boj.
A aby sa našasociaIistická
spoIočnosť
;
riadiIa kresťanským
svetonázorom.
Takýje duchovný
odkazJ.A. Komenského.
Ak to dokáŽeme'
budememžiť
pravdivejšie
a šťastnejšie',,
Smo|enice neraz posk1rt!i skvelé prostredie na stretnutia politických
Koncom 1ú|a
1982 sme boli opáťvázňov.
FotoV|astimiI
Morávek
za biskupomv BanskejBystrici.
Prosili
smeho,abyakopredseda
ZoS rozpustiI
kňazskÚorgani- ločnosť.
So Žia|,om
si spomíname
na miIiónové
l'udské
záciuP|T'Namieta|,
Že právepomocouP|Tsa mu poda- obete protináboŽenského
boja v rokochsta|inizmu.
riIovybaviť
znovuštátnysúhIas
pre kňazovM. Čabáka Ktoý normáIny
občan
by si pria|jeho
návrat? Pándoka R. Ba|áŽa.
Dvanásť
rokovod zákazučinnosti.
prach,ktorýste.zdÓrazniIi,
tor,ten stre|ný
nieje suchý.
V marci1983smezaslalil8-stranor4i
listDr.Felixovi Ani nikdynebo|'Je mokrýod slza krvinevinných
obetí
Vašečkovi,
riadite|,ovi
Ústavuvedeckého
ateizmuSAV protináboŽenkého
boja.V menematerialistického
ateisv Bratis|ave.
Vyjadri|isme svoj postojk jeho č|ánku tickéhosvetonázoru,
ktorý1e za|oŽený
na tragickom
bojovného
materiaIizmu,,
v časopise
Ateiz- omy|e.Astrofyzicidokázali,Že hmota nie je večná.
,,o t4izname
musČ.6/1982.
v Bohaje nie|enprezaosta|ých Vznik|apri zrodevesmíru
,,Viera
(big-bang)
ve|,kým
r,nibuchom
- ako to tvrdíte,,,
a má|ovzde|aných
zdÓrazňovaIi
sme predmiIiardami
rokov'Predvznikomvesmíru
neexistova|
v |iste.,,Pripájame
menáa verejné
vyznaniasveto\4ich časa priestor.
A teda anihmota.(Vid,kniha
Vesmír,
ko|.
osobností
o Bohu,JeŽišovi
Kristovi
a náboženstve.
V tom autorovastrofyzikov,
M|adáfronta,Praha,,l979.)To je
cenya asi 60 d,a|šíchdÓkaz pre kresťanský
4ibereje 20 nosite|bvNobe|ovej
svetonázor,
Že hmotu- vesmír
lniznamných
dejate|,ov
z rÓznychnárodov.Pán doktor, vytvori|a
duchovná,
večná,
abso|Útne
dokona|áBytosť
vyzývateku zr4Íšenému
protlnáboženskému
boju Boh.on v|astní
abso|útnu
dokona|é
vedomie'všetko
Zamys|ite
počínaním.
sa,prosím,
nadsvo1ím
Kdesa stra- tvoríuvedome|e.
Hmotanemávedomie,nieje schopná
pocitzodpovednosti
tilosvedomie,
za nespravodliui
boj vytváratorganizovanÚ
čjnnosť.,
Takže najnovšia
teória
protinámskromným,
pracovitým
veriacim
občanom?
Je o vznikuvesmírupotvrdzuje-kresťanský
svetonázor'
smutnéa tragické,
Že ateistickí
ideo|ógovia
taktokrivo Z pÓvodnýchkresťanských
zásad: rovnosť,s|oboda,
predstavite|bv
usmerňujÚ
najvyšších
štátua KS do boja bratstvo
všetkých
|,udí
vyrást|o
aj socialistické
hnutie.Tie
protiváčšine
svojich
spo|uobčanov.
Pándoktor,sÚ to zlé, zásadyvyrást|iz presvedčenia,
Že my, |,udia,máme
nečestné
a nebezpečné
spÓsoby.
Ve|,mi
škodia
našej
spo- spoločného
BoŽského
otca.TakŽenieboj,nie nenávisť,
|oČnosti.
Ateizmus
ničíduchovné
energie
m|ádeŽe.
Ras- a|e bratskáspo|upráca.
Nie nevedecký
materia|istický
tie početmateria|istických
sebcov,hrabošov.
Vyrastá ateizmus,aIe kresťanský
svetonázor,rozumnákreskonzumnáspo|očnosť.
hrubáa surová,takáako na kapi- ťanská
je správnoucestoua zárukou
výchovam|ádeŽe
taIistickom
Západe'JejsÚ cudzieideálytak kresťanstvaprerozvojnašej
socialistickej
spo|očnosti.,,
ako aj socializmu.
Mámevážneobavyz budÚcehouivoíPokračovaniev budúcom ěísle.l
ja. Na nápravuz|éhosmerovania
je potrebné
ukonČiť
protináboženský
boj.on rozvracia
našusociaIistickú
spoJúlius Homo|a
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Máme ešte ksebe úctu?
-t'

PredStátnym
súdom
v Košiciach
2. ti totalitnej
komunistickej
mociaj po ro- po|itických
stránAni kresťania
sa k neoktÓbra1952odsÚdi|i
č|enov
skupiny ku 1989'Vyčíta|i
mu chybyneh|,adiacmu nezachova|i
kresťansky,
ked,okrem
Bie|ei|éaie
pohrebu
pojehosmrti.mu
' - v ' - za teroristickú
činnosť nato' Ženikdynebo|
funkcionárom
na cirkevného
v prospech
a špionáŽ
USA,,'Na trest Úrovnimesta,okresu,či kraja,nikdy v ničom
nepomoh|l.
DnesuŽmoŽno
za
smrtilána Rešetku,
Micha|a
Mihóka, nema|vedÚcepostavenie
aksivÓbeceštenaneho
a|ebovp|yv. ním|ensmÚtiť,
Bohumi|a
Na Bo|tÍňomv oku býva|ých
Nebá|sa,svojupoGrÚberaa dr.Bodnára.
sÚdruhov, niektospomenie'
príslušníkov
Hadača.
na 25 rodoživotie
Stanis|ava
StB a to nielendo roku zíciuoo|itického
vázňazastával
statočne
kov JánaMinárika'
na 1BrokovJozefa 1989,ale aj po ňom,ked,sa snaŽil bezoh|,adu
nav|astnÚ
bezpečnosť.
LeŽáka
Madeja. presadiť
hodnoty
nevy1asnených
a na 15rokovMicha|a
demokracie.
Za dosia|'
oko|ností
Stanis|avHadač Sa narodi|
AŽ s odstupom
Hadača
zrazi|o
na cesteaučasu,pojehosmr- Stanis|ava
31.10'1923.Pochádza|
z Trebišova,ti, somsi uvedomi|
ho v trebišovskej
neakýsombo|zbabe- to Hospitalizovali
- dostaI
kde aj býval aŽ do svojej smrti lýked,mihovori|
kdesa po vy|iečení
znovuvrásomdoŽivotie mocnici,
pocho- ti|,s inoudiagnÓzou.
revo|úcii
2B-1'1995'
PoneŽnej
sapodie- - a ja somhov tejchví|i
nevede|
PodrobiIsa
operápo|itických piť.
|,alna vytvorení
organizácie
Spo|upracova|som
s ním,a]enedo- cií a po prepustení
do domáceho
jehood- |iečenia
po nieko|,kých
vázňov
komunistického
reŽimu
zoma k|ubov káza|somdostatočne
oceniť
mesiacoch
je na mestskom
KDHv Trebišove
Ba porvoči
a v obciachokresu.
tota|itnému
systému
v b1ivalom re|.Pochovaný
cintoríi navytvoreníústredra
KDHv Bratis|ave Cesko-S|ovensku.
Vede|zosadiť
z trónu nev Trebišove.
NeŽije
uŽanijehomanpo|i- mocitucetb1iva|ých
pobočky
DoprácesapustiI
bezskÚsenostív
komunistov,
ktorábo|atieŽč|enkou
odha- Že|ka,
prostried- Iiť
tikea takmerbezfinančných
konfidentov
v okrese.
ŠtB
V Bratis|avePVZPKOv Trebišove.
kov.Dba|o to,abysamedzipo|itickýchtri hodinyviedolrozhovor
na ieho
s vtedajším osobnesomsa zÚčastnil
vázňova do k|ubov
KDH nedosta|
za ministrom
vnÚtraV|adimírom
Mečia- pohrebe'
Ži|vo vel,mi
ťaŽkej
dobe,ked,
členanijakýb1;ivalý
č|enKSS Hadačovi rom Kol,kokrát
ho poníŽi|i,
zneváŽi|i| ja som eštenebo|na svete.Po roku
vytýka|ijeho
neprajníci,
ajz radovKDH,
Z doŽivotného
trestusi vo vázení 1989som ho vníma|
ako odváŽneho
prí. odsedel12 rokov.No nestalsa postra- odporcu
ho roz|ičnými
Žeje ostýa častovali
komunistického
reŽimu,
č|oveporadiť chom l,udí,
predemokraciu,
v|astkami'
No samisi nevede|i
ako komunistido roku ka so zmyslom
slobopo neŽnej du a kresťanské
a ozvaťsa vočikomunistom.
Ďalší 1989.Len zobúdza|
hodnoty.Na takýchto
I,udí
v okresesa mu posmieva|i
a k|ádlipre- revo|úcií,
abya1nad,a|ej
zabÚdať.
s|epones|úŽi|i|,udíby
smenema|i
káŽky
v jehočinnosti.
b1iva|ým
komunistom,
ktorísa transforMikuláš Tóth
pro- mova|r
Hadač
bo|praýmbojovníkom
do právevznikajúcich
roz|ičných
Č|en
PVZPKo.Trebišov

l Predsedníctvo
PV ZPKO konštatopietna
valo, Že 22 augustasa uskutočni|a
vencovpri památnej
spomienka
a kladenie
doske politickýmvázňom v Leopoldove
Podujatie
sa uskutoČnilo
v spolupráci
s riadivázenske.a justiČne1
tel,stvorn
straŽepod
p|k B|aka
vedenim
a m1rMišíka
I Predsedníctvozobralo na vedo.
pobočky
mie obsah|istovod predsedu
PV
ZPKO v PopradeZo|tánaKukuluzo dňa
21 82012 a 26.82012.Rovnako
sa zaoberalo Iistomod predseduKPVS zo dňa
287 2012
podpori|okandidal Predsedníctvo
túru|ng.Jany Špankovej,
dcérypoIitic.
kéhovázňaa predsedu
kontrolnej
komisie
PV ZPKOlng .JánaBrichtu,na postč|enky
Správnej
radyÚlN
l Predsedníctvo
sa zaobera|orokovaním s predsedom NR sR Pavlom

l Presedníctvovys|ovi|o uznanie
č|enovinašejorganizácieMatejovi Šu|e.
je zme- jovi a predsedovi pobočkyv Poprade
Paškom8'8,2012.Cie|,om
iniciativy
na kategorizácie
organizácie
z obČianskeho zo|tánovi Kuku|oviza zás|uhyna vyhotopamátnej
zdruŽenia
na ||lodboj'Za týmÚČelom
roko- venía inštalovanÍ
tabu|ekňazovi
valo predsednÍctvo
s povereným
Kertisovi
vo Vel,kej
Lomnici
zástupcom JozeÍovi
predsedu,oboch podNR SR ]UDr Štefanom
KrÍdlom
o orÍorave
l Za účastí
predsedova predsedukontrolnejkomizákona
I Na zasadnuti5.9.2012
sa predsed- sie PV ZPKo sa ,|9'9'2012uskutočniloroníctvozaoberalosituáciouv regioná|nej kovanie s JUDr' lng' i|vanornŠimkom'
Prerokovali
moŽnosti
spo|upráce
na nove|e
organizácii PV zPKo v Banskej Bystrici'
poh|,adávok
podpredsedníČky
vyrovnani
Funkciu
zákonao ce|kovom
a hospodárky
Movázňovna S|ovensku'
rovnocennikyPfieglovej
by mala prevziaťlela
Boboko- po|itických
zaoezpeČením
v CR
vá na najb|iŽšej
Č|enskej
nomso zákonným
schÓdzi'
I Predseda kontrolnejkomisie PV
I Predseda kontrolnej komisie PV
ZPKO |ng.Ján Brichtaodovzda|12 9 2012
ZPKo uoozorni|
oredsedníctvo
na neÚčast
správuod pos|edného
Člena
kontrolnej
komisicIng Joze|aCuraja
snemuPVZPKo.
komisie
l Predsednictvo
uloŽiloprioraviť
mate. na rokovaniach
poriá|yo dvadsaťroČnej
l Repub|iková rada PV ZPKO sa
Činnosti
organizácie
Iitických
vázňova odovzdať
ichšéfredaktorke ttskutoční
začiatkom45. týždňav roku.
Časópisu
Svedectvo(Novák,Porubský,
Kova- Miestoa terrnínrokovania
budÚ uvedené
pozvánkach
v
čovský,
Masár,Fritz,Tomik,Bie|ik)

{

Priekopníknášhoiaryka
s|ovenského
národnéhoobrodenia,
jazykovedcaa prvéhokodifikátora
spisovnejsIovenči
ny.Tretiehooktóbra tohto roku si prtoomíname
250
rokovod jeho narodenra.
- Vy stvori|iste povedomieprví:
Že národom Sme a nie dáke mrvy,
a Že sme v právachrovníiným kme.
ňom - NapísaI
básnikTichomírMi|kin na os|avuberno|ákovcov.
Pod

vedenímBerno|áka
za|ož||i
v roku
1792 S|ovenské
učené
tovarišstvo,
ktorého cie|,om bo|o pestovať.
zuš|,achťovať
a šíriť
nový spisovný
mu stúpencov.
orga1azyk,zÉkavať
nizovaťspisovate|,ov,
vydavatel'skÚ
činnosť
a distribÚciu
kníh.JehočinnosťsIedovaIa
národnobudite|,ské,
hospodárske
i poIitické
cieIe.
{vkl

Anton Berno!ák

q l a n i c u ,d e d i n um e d z i k o p J c a m i a h o r a m i v y s onk aoO r a ju
ve by ste márneh|,ada|i.
Zatopi|i
vodyoravskejpriehrady.
Z pÓvodnej
S|anice
sa nadvodouvyníma
Ienostrovs kosto|om
z 18' storočia,
s ka|várioua sochouAntonaBerno|áka,
sIanickéhorodáka, priekopníka Rodný dom A. Berno!áka v SIanici.

Fotoarchívautora

Památníki memento
PosIednou ku|túrnou
pamiatkou, ktorá pribudla
v uliciach Nitry na sklonku
roku 2oo5 je Památník
obetiam komunizmu, ktoý sa nachádza pred budo.
vou Mestského úradu na
Štefánikovej ulici.
je vytvorený
Památník
zo Žu|y
a má podobuotvorenej
knihy'Jeho
autoromje Ing.arch.otakarKriŽma' Umiestnenie
památníka
pred
je
budovouMestského
Úradu viac
- pÓvodnebolatoako symbolické
tiŽbudovaMestského
Úraduposta,
venáv 7Otychrokoch20. Storočla
ako síd|okomunistickei
stranvPa-

I

mátník
sa staIsymboIickým
dieIom existencie
totalitného
reŽirnu
a zabojovníkov
za s|obodua dÓstojnosť čiatok
slobodného.
demokratického
č|oveka
a národa.Má pripomínaťŽivota
vyše 260 000 váznenýchl,udízo
Vo svojoms|ávnostnom
príhoSlovenska,
z nich200 bolo popra- voreuviedoI
Ján Chryzostom
kardivenýcha d,a|ších
174 |,udí
bolo za- n á |K o r e c,', , . . . s I o b oj ed u
potrebné
strelených
pri pokuseo prekročenie stá|eočisťóvať,
zdokona|,ovať,
chrá*
hranícvtedajšieho
Ceskos|ovenska. niťa rozvr1ať,'.
PostojtohtomÚdrepamátní. ho č|oveka,
S|ávnostné
odha|enie
ktorýna v|astnej
koŽi
ka sa uskutočnilo
za úČasti
oredsta- okúsil
komunistický
reŽimdopÍna1Ú
vite|.ov
mestaNitra,Politických
VáZ' i slováprimátora
NitryMgr. Ferdiňov Zvázu protikomunistického
nandaVíteka:,,Nech1etentopaodboja, Konfederácie
poIitických mátnÍkmementompre nás r pre
vázňovSIovenska
a kardiná|a
Jána budÚce generáciea symbolom
Chryzostoma
Korca16. novembra odmietnutia
akejkol'vek
formyto2005- v predveČer
16' vyročia
za- tality,ktoráničía rozrušu1e
všetky
čiatku,,neŽnej
revo|úcie,,
, 1]. no. sociálne vázby, ovláda č|oveka
v e m b e r1 9 B 9z n a m e n áu k o n Č e n l ea jehoexistenciu
".
{vw}

ohýbajínamamko,
hýmnebudeneskoro
TohoJankasom vynecha|a
preto,|eboohýbať
treba
aj Hanku'čiMarku,aspoňtak mi to začiatkom
tohto
ško|ského
rokuvychádza.
UŽdIhšie
totiŽzisťujem,
Ženaše
ško|stvo,
ktorévŽdyÚzko súvise|o
a sÚvisíaj s ku|tÚrou
-v závoze.A to je eštemierne
je - miernerečeno
národa,
konštatovane.
Čize akébudememaťško|stvo'
takú
budememaťvzdelanosť
ale a1správanie,
takébudÚzásadnépostojek životu,
vzÍahy,
a|eaj sebavedomie,
takí
- za nami...
budÚtí,čoprichádzajú,
a|eboeštelenprídu

natočas.SÚ prive|,mi
vyťaŽení
v práci,privel,a
robia,ak,
pravdaŽe,
majÚaj kde'A tu je mojaotázka:
Naširodičia
nerobi|i?
My,dnesstarí,
smenepracova|i,
nás p|ati|icelýŽivotzadarmo?My sme tu neexistova|i
v akomsisk|eníku.
kdesa od násničnechce|o7
Naopak:
my SmenemaIito|,ko
sviatkov,
ako majÚtí dnešní,
my
smerobiIiešteaj na Štedry
deň,a o ve|'konočnej
Bielejsoboteaninehovorjac!
Ak s niekým
taks namisatedanikto
nemazna|,
komunisti
uŽ určite
nie.Bo|oby a|euŽ určite
viac,akonačase,
abysi aj rodičia,
aj dnešní
m|adí
konečUěitel'' elita národa
ne uvedomi|i.
Že všetkozaČína
v rodine.Súveci'a to
Bo|ňou u nás,na S|ovensku,
ce|édesaťročia.
Farár, ve|,mi
zásadné,
ktoréniktonenahradí.
Ani oxford'ani
notár,učite|'to boIiváŽené,
uznávané,
uctievané
osob- Harvard.
Tamje uŽna to neskoro.
nostinašich
dedín,mestečiek,
aj miest.Mojagenerácia,
ktorázačínala
chodiť
do ško|y
za prvejČSR,
dospieva|a
za otázniky ostatných dní
(pokia|'
jejto dovo|iIi)
Slovenského
štátu.študova|a
za soAby bo|ojasné:
ani na Um mi nepríde
idea|izovať
je tohonaj|epším
ciaIizmu,
dÓkazom.Lebočoraz
viaczis- dnešnú
školu,ktoráma určite
ve|,a
chýb.A|ev normá|nej
- akísmebo|isiIní
ťujem
a čovšetko
smemuse|i
vydrŽaÍ spo|očnosti
predsanie1emoŽné,
abyšie|mjnister
ško|stva
a to so cťou.
AIenikdysmenespochybňova|i
autority.
problémy
Ani riešiť
do neve|,kého
s|ovenského
mesta,|ebosi
- týchdruhýchna akomko|'- v
svojichrodiČov,
ani učite|bv
uŽ nevediarady.Lebosúdoštípané
od
-ňomučitel,ky
vekstupni.Aj za to boIatáto generácia
taká,akouboIabich,naháňajÚ
všia raz niettoho,kto by im pomoho|.
akouaj do najvyššej
starobyzosta|a.
A nie|enim _ aj všetkým
týmostatným
čistým
a s|ušným
Ked,dnespočúvam
(bez
a čítam,
čovšetko
si Žiaci
učite|bm.
aj Žiakom.Na čosa tu vÓbec hráme?Sme
oh|,adu
na vek)vočisvojimučite|'om,
nerazza podpory v stredoveku,
a|ebov 21' storočí?
^ká je to spoločnosť,
rodičov,
dovo|,ujÚ,
vidísa mi,žetu užnaozajnemámčo ktorása nevievysporiadať
s podobnými
e|ementárnymi
robiť.
A rada by SomSa spýtalavšetkých
týchoteckov zá|ežitosťami?
Dokedysatu chcemehrať
s ,,neprispÓsobia mamičiek,
Čosi mys|ia,
žezich rato|estí
vyrastie?
Ako sa uimi,,akoichfajnovomenujeme?
príspevky
DostávajÚ
od
- na kaŽdé
raz budÚchovať
k nim,svojím
mamáma otcom,aká to štátu- pokia|,viem
dieťaa totoje r4Ís|edok?
tu budespo|očnosť,
ak v nejprestanÚp|atiť
elementárne Verejnevyhlasujem,
žeby somodmiet|a
posielať
dieťa
do
pravid|á
slušnosti
a správania
sa.Lebo|entam,kdep|atia ško|y,
kde vd,akarÓmskymdeťomskáčublchya behajÚ
je aj bIahobyt.
isténormy,kdeje poriadok.
To sÚ pravdy, vši!A somzvedavá,
Čoby sastalo,kebyto urobiIi
tívšetci
ktoré
zatia|,nikto
nespochybni|.
Ani dejiny.
prispÓsobiví,,'
,,
A naostatok:
niet dňa, čivečera,
aby sa človekzo
ěo všetko nevedia
správnedozvede|
prekvapí.
niečo,
Čoho mrernerečeno,
tí našidÓleŽití
mIadí,
ktorípomaIynechcú
uznávaÍ' A sÚ to d,a|šie
otáznikyprizačiatku
nového
školského
roŽiadneautority?NuŽ,nevedia
tohopríliš
ve|,a.
Ako somsi ka.Rokujeme,
vraj,s Českým
ministrop.ško|stva
o vydaní
nedávnovypočuIa
v rstejrozhIasovej
besede,nevediačo spoločných
učebníc.
A pod tým si mám čopredstaviť?
sa tu sta|ov roku 1968,poma|y,
ale isteich nezaujíma Akéspo|očné
učebnice,
dvochnárodova dvochštátov?
dokoncaani rok 1989- |eboto všetko
bo|odávnoIAko Nemámdosťve|,kú
fanÍáziuna to, abysom si predstavi|a
by ich potommaIizau1ímať
obrodenci,
ako Štúrovci,
ne- _ azdaokremmatematiky,
fyziky,možnoeštechémie,
hovoriac
o Ve|,kej
Moravea iných,,maličkostiach,,.
Vedia
- namietnete
|ento, čosa dozvedia
v ško|e
a v mnohom
máteaj pravdu.|de|eno to,čisato vÓbecdozvedieť
chcÚ
a potom:ško|a
naozajnemÓŽesup|ovaťvšetko.
Škola
nemÓŽenahrádzať
r4ichovu,
spoločenskú
ale ani sÚstavné
čítanie
kníh- na to nemáčas.Ško|a
nemÓŽe.urobiť
všet- každý
na iné.A pretoje to ce|é
piinajmenšom
scestné. ůffi
ko, čosa zanedbáv rodine,rodičmi,
ktoríakobyv ostatĎakujem
pozornosť.
vámza
Premýš|,aťje
nadčím.
F
nom časeodmietaIr
akÚko|Vek
zodpovednosť
za to, čo
l,lti;í'ler
il.t:'É.
z ich dieťaťa
rastie.PretoŽe- počúvam
stále- nemajÚ
Eva Laucká
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honazáliladelistumďke
0dsúdili
Ako ste sa o tom dozvedeli?
chodiťna Gymnáziumna Vazovovej
Jan: Ked,otecnedávalo sebe uIici. Sorávuo otcovomodsÚdení
vedieť,
mamasa vráti|a
vtedajší
denníkPRÁCA Bo|
do Bratis|avy, uverejni|
ško|ského
roka'v triedesme
|ebo bo|a v Prahe na návšteve začiatok
Triednaprofesesternrce.
sa vel'mi nepoznali.
pani
pýZ vázenia sa vrátil otec na sorka
Haviarovása kaŽdého
zázemie,napr.ktoje
Slovensko?
taIana rodinné
Jan: Vrátilsa' ved,tu sme bo|i otec,kderobíačo'Čosomma| poja? Áno mám otca,a|eon je
doma'a|enafakultuho uŽnezobra- vedať
v Prahe.Po
li. |stýčas robilna stavbáchmimo momentá|ne
d|hodobo
Bratis|avy
Ževedea aŽ na sk|onkuŽivotasa rokochsa triednaprizna|a,
vrátilnajehomi|ované
a žema obdivova|a,
Že
Podhradie
cez |a,čosasta|o,
V ooArcheoIogický
som tÚ otázkutaktoznieso|.
Ústavv Nitre.
priAko vás dvoch poznačilasku- s|ednom
ročníku,
ked,do ško|y
ževáš otec bol politický šieInoui zástupcariadite|,a,
točnosť,
chceIi
vázeň?
mavyhodiť'
Napokon vás nevyhodili
Jan: Ked,otcazavre|i,
zača|
som

!

.'
Y

Profesor AIfred Piff! s dekanskými
insígniami.
FotoarchÍv
rodiny
Dokončenie
z minu|ého
čís|a

čísle
sme
1 1lminu|om
V uverejniličasť
rozhovoru
s dvoma synmi profesora
Alfreda Piffla,Lukášom(1940)
a Janom(1943).Pripomíname,
žeprofesor Piffl bol prvym
dekanomFakultyarchitektúry
a pozemnéhostavitel'swaSVŠT
v Bratislavea vel'koumierou sa
zas|úži|
o obnovu Bratislavského
hradu.V minulomčís|e
sme
rozhovorskončiliv momente,
ked,Štátnabezpečnosť
zaistila
profesoraPiffla v jeho byte.

Jedna z posledných fotografií proÍesora Alfreda PiffIa.

Profesor AIfred Piff! v uliciach Bratislavy so svojimi študentmi.
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a skončiliste aj vysokú školu,
zahraničný
obchod.
Jan: A|e aŽ ako štyridsaťročný.
Triednami v maturitnomročníku
povedala,,aby
mi aninenapadlo
rozTaksom išieI
mýš|,ať
o vysokejško|e.
na nadstavbové
štÚdium
na Hote|ovÚ
ško|udo Piešťan'
Zmaturova|
som
v roku 1962a nastÚpi|som do zamestnania
v hote|iDevín.
V tom čase
pupok
to bol
sveta. Nejestvoval
BÓrik, všetky recepcie štátneho
a straníckeho
charakteru
sa odohráva|iv Devíne.Na storočnici
Štúra
prezident
tam bo| ubytovaný
Novotný,od ktorého
som dokoncadostaI
za dobrés|uŽbyzhúžvaných
20Okorún.odtia|,som
odišie|
do Tatier.
do

Piff! s rodinou

T
,é

Čechos|ováci
majÚ za sviatok,ked,
blokujú
dopravuv meste. Našťastie
záznamo tomtoincidente
sa nedostaIdo mojichkádrouichmaterrá|ov'
A vy' Lukáš?
Lukáš:Bol som v maturitnom
ročníku
na po|,nohospodárskej
ško|e
v Trnave,ked, na riadite|,stvo
ško|y
prišie|
|istz UV KSS, Že nemámbyť
pripustenýk maturtte.Pravdaže,
kvÓliotcovi.Vzh|,adom
nato,Žepošpedagogického
ta ško|y
iš|a
cez ruky
profesora
zástupcuriadite|,a
Kostihu,
ktoý bo|sám perzekvovaný
za svoje
č|enstvo
v Demokratickej
strane,tak
sa rozhodolspolu s profesorom
Foto archjvrodiny
Veng|arčikom,
Že |istspália'UŽ bol
máj,rátaIis tým,Žekýmzačne
pátrajehopomocnú
ruku' No neboloho' niepo liste,ja zmaturujem.
Listnebol
A v roku1968somsi takmerešteai doporučený,
takŽemohIipovedať,
Že
sám,,pomohol,,
ničneprišlo'
o |isteniktoinýv ško|e
Ako?
nevedel.Taksomzmaturoval.
Jan: |nváziaspojeneckých
vo1sk
Malo otcovo zatknutiea náma zastihlana Kube.kdesmena re- |epkapolitického
vázňa v d'a|šom
cepciiodmiet|i
obs|uhovať
obchod- vašomživotenásledky?
nýchradcovpochádzajÚcjch
zo štáLukáš:Ako smeužuvied|i,
obaja
tovRVHP.To bolov noci21.augus- sme nemoh|ihned,po maturitách
ta 1968' A na druhýdeň posádka študovať
navysokejško|e.Pretosme
našej|ode pochodovalaHavanou sa o to ookÚšaIi
neskÓr
S transparentmi
a štátnouvlajkou
lan:.Zotcovhovázenského
soisu
aŽ na vtedajšie
čs've|Vys|anectvo'Smesa dozvede|i,
žeho ŠtBnad,alej
kde bo|ozhromaŽdenie
vtedydosť s|edova|a
aj po zah|adenítrestu.
Popočetnej
ko|óniečs'občanov,
ktorí s|ednýzápisv spiseje z roku1976,
na Kubepracova|i'Privíta|
nás roz- teda4 rokypojehosmrti.
trasený
ve|vys|anec
s tým,Že mu VoMoŽnos|edovaIi
aj nás'
|alkubánskvminister
vnÚtračoŽeto
Eva Hromjáková

Alfred Piff|:KasárBorovička
ako kamenár
Piešťan
a dozvede|
Somsa,Žejestvuje čosi,
ako Čs'námornáp|avba.
Tak
som tam pos|aldotazník,
dva roky
niča na Vianoce1967somv Štetíne
nastupovaI
na čs'námornú
lod,BIaníkdo funkciestewarda.
V podstatesa vám neži|ozle.
Jan: NuŽ,otcovtieň po|itického
vázňavise|nad namiako Damok|ov
mečnajmádo roku 1964,ked,moho| požiadať
o zah|adenie
trestu.
otec vŽdydúfa|,Že pÓjdemv jeho
š|,apajach,
Že budemarchitekt,
|ebo
som pomernesIušnekres|i|.
A|e
v tých rokoch,ked,bo| vo výkone
trestu,som mal 14 rokov.Roky Profesor Piffl starost|ivo zaznamenal nálezy pri vykopáÚkach.
puberty,kedysomvel'mipotreboval
Fotoarchívrodiny
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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 spoločnéVyhlásenie 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.

novodobejhistÓriičloveka,
na
,,Nietv s|ovenske1
ktoréhoby sa tak diametrá|ne
|íšiIi
názoryv radoch
s|ovenských
obČanov,
ako je práveJozefTiso,ktorého
piatevýročie
stodvadsiate
narodenia
piate
a šesťdesiate
výroČie
smrti(13'11.1BB7-18.4.1947)
si pripomíname
tento rok. Pre jednýchje to krištá|,ovočistá
osobnosť,
ktorálennedopatrením
eštenieje zaradená
do panteóIt
nu svátýchza svojobetavýŽivota martýrsku
smrťza
kresťanskÚ
vierua s|ovenský
národ' Pre druhých1e
ste|esnením
všetkého
z|a,aké|enčlovek
mÓŽespáchať,
'il -ntP"
*
takŽeniekedymÓŽe maťnezaujatý
pozorovate|,dojem,
Že nie Ado|fHit|er,nie nacistické
Nemecko,
a|epráve
lozef Tiso rozpÚtal druhÚ svetovúvojnu. vymysIel
ho|okaust
a Pánbohvie, čoeštevšetkomu trebazo
z|očinov
druhejsvetovej
vojnypričítať'
V oko|itých
štátochsi uŽ dávnosvojichh|avných
potichu(E.Háchav Česku,
a zradcov,,
E.
,,ko|aborantov
Do||fus
a K. Schuschnigg
pomv RakÚsku)
a|ebos vel,kou
pou (Mik|ósHorthyv Mad,arsku)
rehabiIitovali
a zaradi|i
na popredné
stránkysvojichučebníc
dejepisu.
V ba|tskýchštátoch
sa pravide|ne,
za tichýchsympatiíširokých
vrstievobyvatel,stva
a vlád,vynášajú
esesáckihrd|orezy
na piedestá|
národných
hrdinov,
bojovníkov
za ichštátnu
samostatnosť
a protibo|ševikom.
Ved,vraj
nebo|odÓ|eŽi- Alfred Piff!;Strahovskýk|áštor
té,s kýma akýmiprostriedkami,
a|eza čobojujÚ.Len
.;i,lti]]!l
pohl,adv
u nás sa extrémne
na JozefaTisaani len v ná- SIovenskej
je v nás,v súČasníkoch,
problém
repubIiky,
znakochneobrúsili,
ba na.opak,
moŽnopovedať,
Že sÚ ktorísmesa nedokázali
princíaspoňv elementárnych
ešte
vyhrotenejšie
ako
v
čase
procesov
jednotnej
tzv.
retribučných
poch
predstave,
zhodnÚť
na
ako
by
ma|a
t''..-'fl
.ili
a|ebov obdobísocia|izmu.
Nehovorím,
žeby smesi ma|i vyzeratnašanárodnáprítomnosť
a budÚcnosť.
Ako to
uŽ v časeprocesUs prezidentomprvej SIovenskej
predvídaIi
repub|iky
po|itici
viacerí
rozh|,adení
a ana|ytici,
poškodiI
mÍtvyTisoviac
myš|ienke
česko-sIovenského
spo|uŽitia
akohocičo
iné'Bo|a nad,a|ej
zostáva
traumou
"
politiky.
slovenskej
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odsúdenína 5 až1o rokov
BallaVojtech,narodený
f
odsÚdený
16,10.1
948
21 '10'1927,
na 5 rokov,príprava
úk|adov,
Ma|éostratice
7.4.1933,
BeňadiklozeÍ,narodený
na 5 rokov,
odsÚdený
23. 10.1950
veIezrada,
SebedraŽie
BenickáEva,narodená4'9'1921,
na 7 rokov,
odsÚdená22'10.1952
zásobovania'
Košice
ohrozenie
BeznákRudolf'narodený
5.10.197Bna
3.6.1936,
odsúdený
7, 5 roka,vyzvedačstvo,
zbehnutie
Trenčianske
TepIice
do cudziny,
27.5.1930,
DankoJuraj,narodený
25.10J951
na
5 rokov,
odsÚdený
ve|ezrada,
Trebišov
ĎurišováErnestína(Nová),
odsúdená
narodená23.12.1927'
16.10'194Bna 5 rokov,príprava
Úk|adov,
Ve|'káHradná
DvončlozeÍ,narodený
5'12.1926,
odsÚdený11'10'1949 na B rokov,
Partizánske
HanusJán,narodený
15.1.1909'
o d s Ú d e n1ý6 ' 1 0 ' 1 9 4 B n5ar o k o v ,
príprava
Nitra
Úk|adov,
Haškolozef, narodený
2 2 . 1 1 . 1 9 3o2d, s ú d e 2
n7
ý' 1 0 . 1 9 5 3
vyzvedačstvo,
na 9 rokov,ve|ezrada,
Bratislava
Horváth lozeÍ,narodený
12.7
. 1 9 2 8o, d s Ú d e n2ý0 . 1 0 . 1 9 5 0
na 5, 5 roka,vyhýbanie
sa
povinnosti,
Alfred Piffl: Zátišie s ešusom
s|uŽobnej
Kostolné
Kračany
17.10.1958
na 6 rokov,zdruŽovanie 10.3.1920,
odsúdený
1B'10.1957
HorváthViliam,narodený
protirepublike,
BanskáBystrica
na 6 rokov,násilienaverejnom
30'3'9
1 2 9 ,o d s Ú d e nBý. 10 . 19 5 3
protištátu, MjartanPavel,narodený
činite|bvi,
NovéZámky
na 7 rokov,zdruŽovanie
HornýČepeň
25'1.1933
o ,d s Ú d e n2ý3 ' 1 01.9 5 0
SkošníklozeÍ,narodený
17.12.1
949,odsÚdený
1B.10.1989
Hrnčárondrej' narodený
5'B.1926, na B rokov,velezrada,
SebedraŽie
na 5 rokov,záškodníctvo,
Bratis|ava
1.10.1955na 7 rokov,
M|ynárikJán,narodený
odsÚdený
23.12.1927,
24.1.1931,
Trenčín
odsúdený
Šebesta
Ján, nároi]ený
veIezrada'
25.10'1955
na 8 rokov,
22.10.1949
na 5 rokov,velezrada, odsÚdený
JenčováMária, narodená
ve|ezrada,
BorskýMiku|áš
31.3.1928'odsÚdená
28'10.1954
RuŽomberok
Nov'ý[udovít'narodený
TkáčLadis|av'odsúdený
na 5 rokov,velezrada,
Bardejov
2 7' 1 0 ' 1 9 2 1
o ,d s Ú d e n1ý4 ' 1 0 ' 1 9 4 8 1 1 . 1 0 . 1 9 5 0 n a 6 r o k o v ,
Kapišiak
Viliam'narodený
7.10'197
4
V|achy
13.1'1932,
odsúdený
na 5, 5 roka,Topo|,čany
vyzvedačstvo,
Spišské
podnikanie, or|ickýJuraj,narodený
Ťapuška
Viliam' narodený
na 5 rokov,nedovo|ené
2'7 '1912,
5'1'1931,
odsÚdený
23'10'1950
na
Bratislava
odsúde3
n .ý1 0 . 1 9 5n1a6 r o k o v ,
Bojnice
sabotáŽ,
DraŽkovce
6 rokov,velezrada,
Klobučník
Karol,narodený
2 7. 1. 1 9 2 3o, d s Ú d e n2ý0 ' 1 0 . 1 9 5 0 PruškováKristína,narodená
Zuzák Milan, narodený
2 2 , ..]1 9 2 3o' d s Ú d e n2á1. 1 0 . 1 9 5 4
2 7. 1 0 . 1 9 3, 1
odsúde3
n0
ý . 1 0 .915 3
na 6 rokov,Bánov
ve|ezrada,
na 8 rokov,vyzvedačstvo,
Matkulčík
|9nác,narodený
na 5 rokov,vyzvedačstvo,
Ma|acky
NovéZámkv.
5 '11'1929,odsÚdený
Sebestyénlozef, narodený
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Ked,sme
sa 21' augusta
dozvede|i
tÚ smutnú
správu,Že násnavŽdy
predseda
opustildlhoročný
regioná|nej pobočkyPV ZPKOv Topo|'čanoch
lÁN MAcKo,
ve|'mi
sme zosmutneli.
V spomrenkach
sme sa vrátiIi
k tomuto vzácnemučIoveku,
ktorý pre po|itických
vázňovurobi|
ve|'mi
vel,a.
Vynak|adal
enormné
úsi|ie
na
zvidite|,nenie
osudovpo|itických
vázňov.Bo| jedným

z má|atých,ktorísa neobávaIi
pravduo svojom
hovoriť
živote.
posledným
Bol
svedkomrepresá|ií
bezpečnostnýchorgánovv roku 1946v topo|,čianskom
regióne,
počas
ktorýchbol umučený
TiborBenkovič
z Nitrianskej
Stredy.Pos|edných
desaťrokovboIodkázanýna invaIidnývozík,no s pomocousynalána sa zúčastňoval
na
všetkých
pohrebe
schÓdzach.
Na
v
Chrabraýročných
nochsa miťaŽko
|ÚČilo
s kamarátom,
odchádzaiÚcim
za
spravodlivou
odmenou
v nebi
Mirko Tuchyňa

Po|itickí vázni ZPKO pri rozIúčkevlani v Smoleniciach. Azda toto stretnutie nebolo pos|edné...
FotoV|astimiI
Morávek

odišielpriatel'

1B'8.1960'
odišielza manžeIkou
AneŽkoudo Svitav,
kdenašieI
zamestnanie.
Vo štvrtok16.augustasmesa roz|Úči|i
s priatelbm
Roku 19]2 sa presťahovaI
s manželkou
bIiŽšie
VLADlMíRovtŠutultnnAsToM.
k svojmurodiskudo Trenčína,
kde pracovaI
na Povodí
Narodi|
sa 13.3.1927
v opatovej
nadVáhom.Zom- Váhu'Tak'akov koryteriekyteČie.
vodado nenávratna,
relv nemocnici
v Martine13.auqusta
2O12.Svojvečný tak aj rokya Životodchádza.Mnohopotokoví potÓčiseno šťastía
láskemedzil,ud,mi
budesnvaťnacintoríne kov pretekáS|ovenskom,
prečovšakmuse|itiecťaj
v Trenčíne,
kdesmesas nÍmroz|účiIi.
potokys|zrodičov,
manŽe|iek
i detí,ked,im zobraIiich
Ako aktívny
dÓstojník
sa 13.-15.
.Júna
1955ocito| drahých
a ked,imzniČili
Životy?Na tÚtootázkuh|,adaI
predVojenským
kolégiom
v Trenčíne.
Medzidvanástimi V|adoodpoved,,
no dosial,neprichádza.
- nášVlado,pracovaI
obŽalovanými
boljedinývojak'Aj rozsudky
bo|ipriamo
V|adimír
Šumichrast
v Regioúmerné
významuakývyŽadova|
procespredNajvyššímná|nej
organizácii
PVZPKov Trenčíne
ako predseda.
Bo|
- Vojenským
súdom
ko|égiom
skromnýa rozváŽny'
Bol statočný
a priatel,sky.
DokázaI
odsúdený
bo|za ve|ezradu,
špionáŽ
a podl,a
zákona poradiť
i pomÓcť.
Taktona nehobudÚspomínať
všetci,
na ochranumieruna 1B rokovvázenia.
Prešie|
tábormi ktorího poznali'
Aj ked,odišie|'
budestálemedzinami,
Niko|aj
a Rovnosť.
odtial,hopreviez|i
do P|znena Bory. |eboktov srdciach
Žije,nezomiera.
Amnestia
v roku1960ho obiš|a,
na slobodusa dosta|
lvan Masár

HarodekováMária,Nitra

86 rokov

1 . 1 0 . 1 9 3 2 Adamík
)ozef,Ži|ina 19.10.1926
V októbri si pripomín+me IomKo >TeTan,
FatKusovce
88 rokou
v'ýznamné
životnéjubileá týchto
9.10.1932 PoIačková
Anna,Bratis|ava
našichčlenova priaznivcov.Spo- Píš
Emi|,Kanianka
9.10.1932
20.10.1924
ř,

r

mínameaj na tých. ktorísa tejto
slávnostinedožili.

8í rokov
89 rokou
Mgr.BeIica
František,
Pezinok
De RigováCecília,
PÚchov
15 . 10 . 19 31
26.10.1923
7() rokov
oIejníková
Hedviga,
Popudiny
90 rokov
MandÚchMicha|,
Topo|'čany
1 7. 1 01 9 3 1 M rovčáková
He|ena,
Markušovce
3 . 1 0 . 1 9 4 2 M U D r . S t r e i cTheeor d o r 9 . 10 . 19 3 1
19.10.1922
Krivošová
Emília.
Liptovský
Hrádok
8il rokov
Ústredie a redakcia jubilan29.10.1942 JUDr.Ing.
Kovačovský
Ján,Šenkvice tom srdečneblahoželajú.
Libiedziková
Mária'Nitra
3 0 . 10 . 19 3 0
25.10.1942 FodorJozef,Ži|ina
20.1o.193o
l V časopise
Svedectvo
č'3/2012
Lidaylvan,Nitra
28.10.1942
83 rokou
smenesorávne
uvied|i
dátumnarode75 rokou
Kl,účovský
Pius,HornéSÍnie
niajubi|anta
EduardaKováčazBratiBí|eková
A|Žbeta,
JabIonov
29.10.1929 s|avy.Správnemá znieť:13.3'1937.
6.10.1937
84 rokou
Jubi|antovi
saospraved|ňujeme'
Mo|čanová
Agnesa,
JabIonov
BrhIovičová
Lívia,
Bratis|ava
16.10.1937
3.10.1928
80 rokov
Ma1erák
František,
Ferdinand
podZnievom 2.10'1928 PetroJán,D|hé
Lasica,
Bratislava
K|áštor
nadCirochou
19.10.1932 Janošovský
Juraj,Sered, 7 '10.192B
20EUR
Vavračová
Anna,Poprad
85 rokou
DvorčákováMária, Levoča
2 2 . 1 0 . 1 9 3 2 lng.Štubňa
Boris,
Víg|,aš
28EUR
Pa|enčárová
Anna,Korytné
20.10.1927
Darcom vyslovuieme úprimné
1 1 . 1 0 . 1 9 3 2 Č u p eVc| a d i m Í
Šr t, i a v n2i1k. 1 o . 1 9 2 7 poďakovanie,

r 2. októbra 1952v procese
ored vrátiIdo RuŽomberka'
V nociz 11' na 1522pý neta|ian
na Petrovom
stolci'
Štátnym
v Košiciach
súdom
bo|iodsÚde. 12.oktÓbraho českí
Četníci
odvliek|i
z Vybralsi menoján Pavo|
||.
nínatrestsmr|iza ,,teroristickÚ
činnosť
a RuŽomberka
na Moravua bezsÚdneho
l21. októbra1947československá
špionáŽ
v prospech
USA,,prís|ušníci
Bie- pokračovania
ho váznilinajprv
v Mírove, v|ádav Prahepred|oŽi|a
návrhzákona
|ej|égie:
JánRešetka,
Micha|
Mihok,Bo- potomv Brodku
pri
proti
a nakoniec
v Podolí o stíhanítrestných
činov štátu.
humi|
Gruber
a Dr.Bodnár
natrestsmrti, PraheaŽ do 28. aprí|a
1920,ked,ho
r 22. októbra 1997 sme Sa na
Stanis|av
Hadač
na doŽivotný
Ža|ár,
)án muse|iprepustiť,
lebo bo| zvo|enýza bratis|avskom
cintorínev RuŽinove
Minárikna25 rokov,
JozefLeŽákna 18 pos|anca
do praŽskej
Snemovne'
roz|účili
so zanieteným
č|ovekom
za
rokova M. Madejna15rokovvázenia.
l 10. októbra 1938 predseda právaslovenského
národa,podpredsel 6. októbra 1938Národné
zhro- autonómnej
v|ádyS|ovenskej
krajiny domnašej
organizácie,
JUDr.Valentom
maŽdenie
v Prahevynres|o
zákonna JozefTisopým v|ádnymnariadenímMicha|íkom.
ochranu
l'udovodemokratickej
prez.)vyh|ásiI
republiky.(Č.
1/1938
s|ovenčinu
zajer 23.októbra 1915bolauzavretá
jazyk
Tentozákonč'231/1948
nariadenia,
a
dinýÚradný naS|ovensku.
C|eve|andská
dohoďá'Český
návrhtejto
ktoré
postupne
sa k nemupripája|i,
odr 16.októbra1968českos|ovenský
dohody
bo|stručný
a jasný:
pozostatky
všetky
strániIi
(o.Čerdemokraticképredseda
a sovietsky
ministerský
Program: 1 Samostatnosť
tak
poriadku
hoprávneho
v Československej
podpísa|i
níka A. Kosygin)
Zm|uvu
o Ceska,akoajSlovenska.
2. Spojenie
česreoublike.
podmienkach
pobytusoviet- kéhoa s|ovenského
dočasného
národavofederatiiyl8. októbra 1938prváautonÓm- skychvojsknaÚzemíČssn,
ktore1
ne1as- nomzvázkuštátov
s Úo|nounárodnou
na v|ádaSlovenska
s|ávnostne
oriš|a
do ný obsahma|byt právnympodk|adomautonómiou
S|ovenska,
s v|astným
sneBratis|avy
a ujalasa vykonávania
štátnej pretrvalé
virtuá|ne
obsadenie
Ceskoslo- mom,S v|astnou
štátnou
správou,
úp|mocina S|ovensku.
Jedným
z je1pnnýchvenskabo|ševickými
vojskami.
nouku|túrnou
s|obodou,
tedaajs p|ným
opatreníbol
dekrét
ministerstva
vnútra
jazyka,
o
r 16.októbra 1977bo|zaoáaeŽa právomuŽÍvania
s|ovenského
zastavení
činnosti
KSČnaS|ovensku. zvolenýkrakovský
arcibiskupkardiná| s vlastnou
finančnou
a po|itrckou
sorál9. októbra1919saAndreiH|inka Karo|Wojty|a,
pý Slovana od roku Vou,soštátnym
jazykom
s|ovenským.
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politických
výboT1r argarrizácie
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p.ractr*:reňro l*31o4 t.63tst2?
Í[Eva í*edrieh' iputníkova ?'} ÉelŮE} t.a24Ť2s
a l a t t
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Kordg Eugen,SibÍrska 56'}.B3Lcer t.
Koštiak ďrllius,.I,E,g.'fiieěaa E, i' s1l$.2't.33o 9aof, a a . t r ! , 4
I^ackoJoaeť,ti:ranova 11'i *qe1*1t.2aE6o4
řoriibei.ý J jlj.up Err,Ůvruěe].;{ ]'i.' t:i3lue' t"65s1I1
'ltbanĚílt ijevnl' :libír'sba itj l!- s3iÉl' t.4ť$3iaí
$voreň Jurajr]' ogkovsk'á 9'p El].oí.'t,. i591,Í1
to:ul1šekJozef ,TovárenekÉ s'i.' *11Ů9 t.sjt754
,ťomíkAr:totl,..,eě.zilaboregtl.*"ž3 j' t?2lij].rt. ?3á73'Ť
,
avo].il za sredse{u : Iom$šek ďoagf
za niee iopretjr i iJŤrlintav;i
;B?o1
l.orda Sugcri
ra ta;or*n{kui
Y i:ratisiave
, il. junuára Lg!É.

*'{4t

o a a I {.
I

t o

+rQaa

