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Za slobodu aj na šibenicu
Janette DRÁPELOVÁ je dcé-

rou politického väzÀa. S jej ot-
com sa matka zoznámila vo vä-
zení, kam chodievala nav‰tevo-
vaÈ svojho brata, tieÏ politického
väzÀa. Aj ìal‰í brat zo strany
matky si posedel rok vo väzení
za „nevhodné“ názory. Matkin
otec bol legionárom a z Ruska si
doviedol domov mladú Sibírãan-
ku. Ich syn Jaroslav Fabok v spo-
mienkach zaznamenan˘ch Ústa-
vom pamäti národa sa priznal,
Ïe iba vìaka génom, ktoré sa
v krajn˘ch situáciach prejavia,
vìaãí za to, Ïe sa nepoddal. Tlak
zo strany reÏimu bol ohromujú-
ci. Miestami aj trápny. âo si
môÏe myslieÈ odsúden˘ na doÏi-
votie, keì sa mu vyhráÏajú pre-
dæÏením väzby o desaÈ rokov?
Tak otecko Janetty, ako aj jej
str˘ko boli odsúdení v roku 1950
na doÏivotie. Za ão? O tom uÏ po-
rozpráva pani Janette.  

● Povedali ste, Ïe otecka súdili
niekoºkokrát. Dvakrát odznel návrh

na trest smrti, potom doÏivotie,
napokon vo väzení pobudol ‰trnásÈ
rokov. V Jáchymove, v uránov˘ch
baniach. Ako ste ho vnímali vy?

Bol kamarátsky, chodili sme do prí-
rody, nikdy nekriãal, ani matka, hoci ma
vychovávali veºmi prísne. Staãilo mi do-

hovoriÈ. Veºmi rád mal zvieratá, bol vtip-
n˘, jednoducho pohoda. Nebol diktátor,
väzenie nezanechalo na Àom ãosi, ãím
by potom terorizoval rodinu. Nie, to nie,
lebo niekto môÏe maÈ z tohto obdobia
v sebe ãosi na cel˘ Ïivot. 

Pokraãovanie na 10. strane

Janette Drápelová Foto Eva Zelenayová
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Kaleidoskop je milá detská hraãka, ktorej
princíp spoãíva v tom, Ïe sa v‰elijaké malé
sklíãka, korálky, samé osebe nijako zaujímavé,
nahádÏu do trubice, vyplnenej zrkadielkami
a keì sa potom pozeráte do svetla, z t˘ch
ãriepkov sa pri otáãaní poskladajú ãarovné
obrázky. 

Aj ja tu prinesiem iba pár ãriepkov, slov, raz väã‰ích raz
men‰ích, niektoré aj cudzie, aby to bolo pestrej‰ie, pretoÏe
v súãasnej hektickej dobe je ÈaÏké sústrediÈ sa na dlh‰ie
úvahy.

✔ Keì obãas ãítam pokrokové noviny, najnov‰ie sa
dozvedám, Ïe politickí väzni nie sú obãania, len tí ostatní.
Viacerí sa oz˘vali s v˘ãitkou, ako to, Ïe napríklad ãasopis
Svedectvo sa vydáva za peniaze ãi z peÀazí v‰etk˘ch obãa-
nov, ão pre mlad˘ch súdruhov je obrovsk˘ ‰kandál. Vyne-
chám teraz citovanie zákona (ktor˘ neovládajú ani úradníci
Ministerstva vnútra SR) a iba pripomeniem, Ïe aj my sme
obãania, aj my predsa máme nárok na nieão z na‰ich peÀa-
zí, ktoré sme v daniach platili ‰tátu, nielen v‰elijaké obskúr-
ne spolky ako Sexistick˘ kix a podobne. Dokonca vzhºadom
na obete, ktoré priniesli na‰i ºudia, ich nárok stojí morálne
urãite vy‰‰ie ako v‰elijak˘ch spolkov „nemakaãenkov“.
OdopieraÈ prostriedky politick˘m väzÀom môÏe iba
úplne bezcharaktern˘ ãlovek, ãlovek bez morálky. Sa-
mozrejme, veºmi dobre vieme, ão t˘mto komsomolcom pre-
káÏa – Ïe ná‰ ãasopis, tak ako celá na‰a ãlenská základÀa,
stojí na kresÈanstve, vlastenectve a antikomunizme. A na
slobode slova, ktorá sa stala opäÈ rovnak˘m nepriateºom
ako za komunizmu. No keì sme nepodºahli krvavému
ãervenému teroru, nemienime podºahnúÈ ani tejto „light“
verzii ãerveného „tolerantného“ teroru. 

✔ Jedno z obvinení bolo, Ïe je tam „kon‰piraãná“
publicistika. Títo komunistickí potomkovia kráãajú pevne
v ‰ºapajách svojich predkov,  predvádzajú rovnakú nekultúr-
nosÈ a nevedomosÈ. Keby aspoÀ nepouÏívali cudzie slová,
ktor˘m nerozumejú. PretoÏe slovo „kon‰pirácia“ znamená
ukr˘vaÈ ãinnosÈ tajnej politickej organizácie, sprisahanie, no
ná‰ ãasopis je presn˘m opakom, pretoÏe verejne pranieruje-
me, ão sa nám nepáãi, a väã‰inou riadne nahlas. NuÏ, ale,
keì ich predkovia stále Ïili v obave, Ïe ich „dokonal˘
systém“ by mohli podkopaÈ nejakí sprisahanci, ktor˘ch obja-

vovali na kaÏdom kroku a posielali na popravisko ãi do Já-
chymova...

✔ Jeden, tieÏ pomerne pokrokov˘ úradník z minis-
terstva, ktoré George Orwell nazval „Ministerstvo lásky“,
nám vyt˘kal, Ïe uverejÀujeme „hoaxy“. Dobre vieme, Ïe slo-
vo hoax znamená in‰trumentalizovanú loÏ. KeìÏe nie sme
dokonalí, a nejak˘ omyl sa votrieÈ môÏe, slu‰ne sme sa  op˘-
tali, aké lÏi sme to popísali. Dodnes sme odpoveì nedostali. 

✔ Keì sme uÏ pri cudzích slovách, tak si nutne musí-
me pripomenúÈ jedno, ktor˘m sa v poslednom ãase neú-
merne a bezhraniãne zasviÀuje verejn˘ priestor: fa‰izmus. Je
to slovo – pºuvanec. PouÏívanie neãist˘ch slín namiesto pres-
n˘ch pojmov je typické pre ºudí vychádzajúcich z kloaky.
Veì jeho pouÏívanie a posadenie do politick˘ch súvislostí
navrhol sám veºk˘ generalissimus Stalin. A súdruhovia ho
dodnes vzorne poslúchajú. 

✔ Najãastej‰ie toto „antislovo“ poãujeme v súvislosti
s prvou SR, ão len poºutovaniahodne poukazuje na ich úro-
veÀ historickej nevzdelanosti a neschopnosÈ pouÏívaÈ cudzie
slová, ktor˘m aj tak nerozumejú. Pre istotu pripomeniem
jednu perliãku, ktorá sa nám mimoriadne zaleskne na poza-
dí tejto komunistickej propagandy. Na Slovensku pôsobila
v ãasoch prvej âSR jedna ministrana, ktorá sa naz˘vala „Ná-
rodná obec fa‰istická“. Tá mala v praÏskom sneme dokonca
jedného poslanca Jána Iváka. A ten vÏdy hlasoval – stavím
sa, Ïe neuhádnete – proti slovenskej ão i len autonómii...

✔ No niektor˘m cudzím slovám na‰a mladá neoko-
minterna rozumie veºmi dobre, medzi také patrí napríklad
imigrácia. Lebo to celkom zodpovedá internacionalizmu ich
otcov. A aj ju vytrvalo presadzujú. âlovek sa môÏe iba do-
mnievaÈ,  preão. MoÏno preto by tak radi poz˘vali pri‰elcov
na Slovensko v ão najväã‰om poãte (teraz nemyslím Ukrajin-
cov!), aby hádam oni dokonale spusto‰ili to nenávidené Slo-
vensko, keì ich otcom sa to aÏ tak celkom nepodarilo.

✔ V literárnej prílohe postkomunistick˘ch novín
s ãerven˘m názvom som sa doãítal o doneba volajúcom
„‰kandále“, Ïe po intervenciách rodiãov a ãitateºov stiahli
jednu knihu (autorka a názov sú nepodstatné) z nominácie
na Cenu René – Anasoft litera pre gymnazistov. Pre sãasti
explicitné sexuálne scény a sãasti pre opisy úchylného
správania. 

Pokraãovanie na 8. strane
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Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘
·veda  dostal list od splnomoc-

nenca  obãianskeho zdruÏenia Don Ti-
tus pána Rado‰inského, ktoré navrhu-
je, aby sa v Leopoldove zriadilo mú-
zeum obetí komunizmu. 

Táto idea nie je pre na‰u organizá-
ciu nová, zatiaº v‰ak nena‰la in‰titucio-
nálnu podporu. S návrhom sa obozná-
mili ãlenovia V˘konnej rady PV ZPKO
a vyjadrili s ním súhlas. Pre rovnak˘
úãel majú upravenú ãasÈ väznice aj
v rumunskej Jilave. Na snímke ãlenovia
PV ZPKO poãas tohtoroãnej pietnej
spomienky v Leopoldove na nespra-
vodlivo väznen˘ch. (zl) 
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Zaujímavé! Demokra-
tické nástroje ako slobo-
da prejavu ãi sloboda
zhromaÏìovania sú pod-
ºa monitorovacej správy
o stave extrémizmu v Slo-

venskej republike vyuÏívané  na komu-
nikovanie svojich my‰lienok a ‰írenie
rozliãného druhu propagandy ‰irokej
verejnosti. Preto v januári 2021 schváli-
la vláda SR Koncepciu boja proti radi-
kalizácii a extrémizmu do roku 2024. 

Samotná ‰tylizácia správy vzbudzu-
je pocit deficitu slobodnej spoloãnosti.
Napríklad sa v nej uvádza, Ïe „viaceré
z nahlásen˘ch nenávistn˘ch prejavov
mali v roku 2021 spoloãného menova-
teºa, a t˘m bolo vymedzenie sa proti
tzv. otvorenej spoloãnosti a jej podpo-
rovateºom, predstaviteºom (politick˘m
aj verejne ãinn˘m osobám), ãasto do-
plÀované rôznymi kon‰piraãn˘mi teó-
riami, dezinformáciami a hoaxami“.
Správa teda hovorí o tom, koho ne-
moÏno kritizovaÈ. Politikov  a verejne
ãinné osoby, otvorenú spoloãnosÈ a jej
predstaviteºov. Aby sme rozumeli, na-
dácie otvorenej spoloãnoti po roku
1989 nielen na Slovensku zakladal
George Soros. Sám vo svojich publiká-
ciach tvrdí, Ïe otvorená spoloãnosÈ rov-
ná sa liberálna demokracia. In˘mi slo-
vami, na Slovensku sa kritika liberálnej
demokracie pomaly stáva trestn˘m ãi-
nom, rovnako ako kritika Sorosa, kto-

rého koncepcia priamo menuje ako ne-
dotknuteºného. 

Kto na Slovensku monitoruje ne-
návistné prejavy na internete? Podºa
správy sa monitorovacích cviãení za SR
pravidelne od roku 2017 zúãastÀuje
nezisková organizácia digiQ. Monitoro-
vanie prebehlo na otvoren˘ch platfor-
mách Facebook, Instagram, YouTube,
Twitter, TikTok, Jeuxvideo.com na zá-
klade spolupráce s Európskou komi-
siou, IT spoloãnosÈami a organizáciami

obãianskej spoloãnosti v rámci Kódexu
správania na úãely boja proti nenávist-
n˘m prejavom na internete. Monito-
ring potvrdil celosvetové trendy ‰írenia
nenávistn˘ch rasistick˘ch, antisemit-
sk˘ch, antielitn˘ch ãi protiimigraãn˘ch
nálad.  

Ako chce vláda bojovaÈ proti nála-
dám? Je nenávistn˘ prejav extrémiz-
mom? Preão sa spoloãnosÈ radikalizu-
je? Ak sloboda slova ãi sloboda zhro-
maÏìovania prekáÏa vládnej moci
a má v úmysle ich obmedziÈ, odstraÀu-
je následok, nie príãinu radikalizácie. 

Od útleho detstva sa ãlovek preja-
vuje podºa toho, ão sa mu páãi a ão
nie. Ak mu spôsobujete bolesÈ, protes-
tuje, dalo by sa povedaÈ, má nenávist-
n˘ prejav. Zvyãajne rodiãia ochránia
dieÈa pred nebezpeãenstvom. No kto
ochráni dospelého ãloveka pred boles-

Èou, ktorú mu spôsobujú elity? Elity
v riadiacich pozíciách ‰tátu. Ústava vy-
medzuje moÏnosti správania sa pri
akejkoºvek záÈaÏi. Nezapodieva sa po-
citmi ãloveka. Poskytuje mu v‰ak slobo-
du slova i zhromaÏìovania. 

Do roku 1993 som pracovala
v denníku Smena. Do roku 1989 ne-
jestvovali v tlaãi Ïiadne politické ko-
mentáre, ale mohli sme písaÈ poznám-
ky na rozliãné spoloãenské témy.
Osemdesiate roky priniesli perestrojku
a ja som sa rozhodla vyskú‰aÈ ostraÏi-
tosÈ vedenia redakcie. Napísala som
poznámku na tému ‰trajk. Hlavn˘ se-
kretár redakcie, ktor˘ kontroloval kaÏ-
d˘ príspevok do novín, sa objavil vo
dverách kancelárie s mojou poznám-
kou a s úsmevom na tvári mi povedal:
To myslí‰ váÏne? 

Na túto príhodu som si spomenula
pri rozhovore s pani Drápelovou, dcé-
rou politického väzÀa, s ktorou je uve-
rejnen˘ rozhovor v aktuálnom Svedec-
tve. Ustaviãne zdôrazÀovala, ako veºmi
ch˘bala oteckovi, ale aj ìal‰ím ãlenom
rodiny, sloboda. Za slobodu obetoval
‰trnásÈ rokov v Jáchymovsk˘ch ba-
niach. Ja som obstála lep‰ie, iba moja
poznámka putovala do ko‰a. Zdá sa,
Ïe koncepcia boja proti radikalizmu
a extrémizmu opäÈ siaha na na‰u slo-
bodu. DoÏijeme sa nového Jáchymova?

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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Bude v Leopoldove múzeum?



V˘konná rada PV ZPKO sa po pandemickom ob-
dobí prv˘krát zi‰la v kompletnom zloÏení v Bratislave
7. septembra 2022. Telefonicky sa k rokovaniu pripojil
ãestn˘ predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy s viacer˘mi
podnetn˘mi návrhmi. K súãasnému stavu v spoloãnos-
ti povedal: „NemôÏem povedaÈ, Ïe Ïijeme na slobode,
hovorím, pokraãuje ná‰ Ïivot mimo väzenia.“ TieÏ
pripomenul, Ïe zo svojich pozícií po roku 1989 neodi-
‰iel ani jeden komunista. Napriek chorobe by sa e‰te
rád zúãastnil pietnej spomienky 17. novembra. âleno-
via v˘konnej rady (ìalej len VR) sa s jeho názormi sto-
toÏnili.

Zasadnutie VR otvoril a jej ãlenov privítal predseda PV
ZPKO Ján Liteck˘ ·veda. Prítomní boli obaja podpredsedovia
organizácie ·tefan Novák a Rafael Rafaj, za jednotlivé regio-
nálne organizácie Rafael Rafaj (Bratislava), Eva Hluchová (Tr-
nava), Helena Ho‰táková (Trenãín), Kvetoslav Gregor (Îilina),
AlÏbeta Loudová (Nitra), Helena Halková (Banská Bystrica),
Mária Dvorãáková (Pre‰ov) a Juraj Vrábel (Ko‰ice). 

Predseda organizácie poÏiadal regionálnych predsedov,
aby do 20. decembra 2022 nahlásili plán podujatí na budú-
ci rok s predpokladan˘mi v˘davkami. Ide  totiÏ o nevyhnut-
nú poloÏku pri Ïiadosti o dotáciu na budúci rok. 

Správy o ãinnosti je potrebné zaslaÈ vedeniu organizácie
do 15. decembra 2022. A do 30. októbra 2022 je potrebné
nahlásiÈ zoznam ãlenov podpredsedovi PV ZPKO Rafaelovi
Rafajovi a to podºa ãlenenia: väzeÀ, manÏelka, syn, dcéra,
sympatizant...

Potrebujeme každé euro
Ján Liteck˘ ·veda poÏiadal funkcionárov, aby sa viac ve-

novali v˘beru ãlensk˘ch príspevkov, najmä vzhºadom na sú-

ãasnú finanãnú situáciu. TieÏ upozornil na moÏnosÈ odviesÈ
dve percentá z dane pre na‰u organizáciu. DôleÏité je aj zís-
kavanie ìal‰ích ãlenov a podºa stanov, kaÏd˘, kto nebol ãle-
nom KSS a ·tB môÏe sa staÈ na‰im ãlenom.  Pripomenul, Ïe
pretrvávajúcou úlohou je vyhºadávaÈ ºudí na rozhovor, aby
ich osudy zostali zaznamenané. TaktieÏ uviedol, aby na spo-
loãné akcie si nezabudli na‰i ãlenovia dávaÈ odznaky.

Úãtovníãka Eva Litecká ·vedová oboznámila prítomn˘ch
s finanãnou situáciou na‰ej organizácie. 

V diskusii dominovala téma zákonov o protikomunistic-
kom odboji, o príplatku k dôchodku politick˘m väzÀom
a opäÈ zaznela kritika nielen na zlé nastavenie zákonov, ale
aj na spôsob lustrovania politick˘ch väzÀov. âlenovia na‰ej
organizácie sú nespokojní aj s dæÏkou vybavovania ‰tatútu
veterán protikomunistického odboja.

Zákony diskriminujú obete komunizmu
Pani Margita Zimanová sa osobne vloÏila do iniciovania

nápravy krívd z nedokonal˘ch zákonov a poãas dni otvore-
n˘ch dverí v NR SR oslovila v tejto veci poslancov NR SR
i predsedu parlamentu Borisa Kollára. Na stretnutie s ním sa
pripravuje aj vedenie PV ZPKO. 

Helena Halková oznámila, Ïe  pani Zimanová ju poprosi-
la, aby tlmoãila VR jej poÏiadavku, rie‰iÈ zákon o od‰kodnení
detí politick˘ch väzÀov.

Ján Liteck˘ ·veda podotkol, Ïe rokujú s ÚPN a viacer˘mi
stranami, aby sa zákony zmenili. Îe písal list predsedovi
predstavenstva kvôli nezmyselnému a poniÏujúcemu dotaz-
níku, ktor˘ musia vyplniÈ ãlenovia organizácie, aby získali
‰tatút veterána protikomunistického odboja, ão je podmien-
ka na príplatok k dôchodku. Dotkol sa aj návrhov na ‰tátne
vyznamenanie. Po diskusii padlo rozhodnutie, Ïe organizá-
cia opäÈ predloÏí svoje návrhy a to nielen prezidentskej

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Zasadala Výkonná rada PV ZPKO
Po korone v kompletnom zložení

Juraj Vrábel (vºavo) sa rokovania v˘konnej rady zúãastnil prv˘ raz. Foto Eva Zelenayová



kancelárii, ale aj kancelárii predsedu NR SR, ktor˘ udeºuje
·tátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. 

V diskusii k pamätn˘m tabuliam informoval K. Gregor
o rokovaniach smerujúcich k odhaleniu pamätnej tabule pri-
pomínajúcej vzburu veriacich v âadci. VyÏiadala si vy‰e dves-
to odsúden˘ch. K odhaleniu pamätnej tabule by malo prísÈ
na budúci rok a pri tejto príleÏitosti navrhol usporiadaÈ semi-
nár a pozvaÈ renomovan˘ch historikov. 

Oslavy DÀa boja za slobodu a demokraciu 17. novem-
bra sa uskutoãnia tak ako doteraz pietnou spomienkou na
bratislavskom cintoríne VrakuÀa, pri centrálnom pamätníku
obetí komunizmu.

Spoločenstvo politických väzňov
Predseda organizácie informoval ãlenov VR, Ïe dostal

list od splnomocnenca  obãianskeho zdruÏenia Don Titus
pána Rado‰inského, ktor˘ navrhuje, aby sa v Leopoldove
zriadilo múzeum obetí komunizmu. Vyjadril súhlas s t˘mto
návrhom a poukázal na podobné múzeum v Rumunsku (Ji-
lava), kde majú za t˘m úãelom upravenú ãasÈ väznice. Návrh
podporili aj ostatní ãlenovia VR. Vzhºadom k tomu, Ïe rezort
vnútra ignoruje finanãné potreby organizácie, jednomyseºnú
podporu získal aj návrh, aby PV ZPKO v prípade zamietnutia
rokovania o napravení potupnej dotácie usporiadalo pro-
testné zhromaÏdenie pred budovou Ministerstva vnútra SR.
V tomto smere prejavilo pochopenie na‰ej organizácií aj
medzinárodné zdruÏenie politick˘ch väzÀov INTERASSO,
ktoré poslalo protestn˘ list ministrovi vnútra. 

V diskusii odznelo viacero podnetn˘ch návrhov. Juraj
Vrábel hovoril o moÏnej spolupráci s múzeom obetí komu-
nizmu v Ko‰iciach a o potrebe spolupracovaÈ s ÚPN na ude-
ºovaní ocenení pre politick˘ch väzÀov. ëalej pripomenul, aby
kaÏd˘ ãlen, ak ide rokovaÈ v mene PV ZPKO, oboznámil
o svojom úmysle vedenie organizácie. Postupne kaÏd˘ pred-
seda regionálnej organizácie poskytol informáciu o ãinnosti.
·tefan Novák zdôraznil, Ïe  „sme spoloãenstvo politick˘ch
väzÀov a nie ‰tátna organizácia ani eseroãka. Mnohí, vráta-
ne potomkov to necítia, nie je to v nich, ale my zachovajme
‰tatút politick˘ch väzÀov a nie ‰tátnej organizácie“. 

Eva Zelenayová
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Zºava Rafael Rafaj, Kvetoslav Gregor a Helena Halková. ● Helena Ho‰táková, Ján Liteck˘ ·veda a Ján Ko‰iar
poãas zasadnutia v˘konnej rady. Foto Eva Zelenayová

Juraj Vrábel, Eva Hluchová, ·tefan Novák a Mária
Dvorãáková. Foto Eva Zelenayová

Cez mobil (v rukách predsedu) sa prihovára Arpád Tarnóczy.



21. august v Detve
V deÀ 54. v˘roãia vpádu vojsk Var‰avskej zmluvy na

územie vtedaj‰ieho âesko-Slovenska si pripomenuli tieto
smutné udalosti v Detve ãlenovia regionálnej poboãky
PV ZPKO v Luãenci. Na akte kladenia vencov k pamätní-

ku obetiam invázie spojeneck˘ch vojsk sa zúãastnili
predstavitelia Mestského úradu, primátor mesta Ján
·ufliarsky i poãetní obyvatelia mesta. Odzneli príhovory
odsudzujúce nielen vojensk˘ zásah proti demokratizaã-
nému procesu v na‰om ‰táte, ale aj totalitn˘ reÏim v kra-
jinách v˘chodného bloku. Elena Krãmáriková

Predsedníãka regionálnej poboãky PV ZPKO v Îiari
nad Hronom Margita Zimanová nav‰tívila 1. sep-
tembra 2022 Národnú radu SR poãas dÀa otvoren˘ch
dverí. Jej cieº bol jasn˘,  osloviÈ poslancov a predsedu
parlamentu a poÏiadaÈ ich o nápravu zákona, ktor˘
neumoÏÀuje od‰kodniÈ detí politick˘ch väzÀov, ak
nezomreli poãas v˘konu trestu. 

To sa priamo dot˘ka mamiãky pani Zimanovej, ktorá sa
z väzenia vrátila. Pani Zimanová 4. septembra t.r. napísala aj
list predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi, v ktorom o. i. uvied-
la: „I‰la som z parlamentu ku hradu, kde mali strany stánky
a zhovárala som sa s poslancami. Bola som rada, Ïe som sa
stretla s pani poslankyÀou Annou Andrejuvovou, ktorá bola
pri zrode zákona ã. 274/2007 a sp˘tala  som sa jej, preão
s tak˘m zákonom súhlasila. Îe ja s bratom nedostaneme
od‰kodnenie za mamiãku, lebo Ïe sme neboli siroty. Zaãala
mi hovoriÈ veci, ktoré som povaÏovala za kruté, aby sme ne-
dostali za mamiãku od‰kodnenie. Ja som jej na to povedala,
Ïe tak˘chto poslancov, ão s t˘mto zákonom súhlasili, by
som dala na mesiac do väzenia, aby sa v podzemí zhovárali
s potkanom, ako moja mamiãka.“ ëalej napísala predsedovi
parlamentu, Ïe navrhla pani poslankyni, aby v parlamente

interpelovala za novelu zákona „a verím, Ïe poslanci, ktorí
majú dobré a ‰ºachetné srdce, zahlasujú za zmenu zákona“,
nádeja sa nielen pani Zimanová, ale v‰etci pozostalí po poli-
tick˘ch väzÀoch, ktorí nezomreli vo väzení, ako to vyÏaduje
súãasná právna norma. (red)

V Ko‰iciach v centre mesta sa 11. septembra t.r.
v JuÏnom parku pri kaplnke sv. Michala uskutoãnila piet-
na spomienka ,,Ko‰ick˘ deÀ kvetov“. Ko‰iãania si kaÏdo-
roãne spomínajú na tragédiu, ktorá sa odohrala 7. sep-
tembra 2008. V tento deÀ na chorvátskej diaºnici A1
medzi Zadarom a Splitom, neìaleko mesteãka Gospiã,
autobus Karosa v plnej r˘chlosti narazil do betónového
stæpu. Svedkovia, ktorí preÏili túto haváriu, hovoria
o hrôze. Táto nehoda ‰okovala celé Slovensko. Aj napriek
nesmiernemu úsiliu záchranárov sa niektor˘m úãastníkom
zájazdu uÏ nedalo pomôcÈ. Spolu s dvoma vodiãmi zahy-
nulo 16 Slovákov. I‰lo prevaÏne o Ko‰iãanov, ktorí chceli
v Chorvátsku stráviÈ príjemnú dovolenku. 

Primátor Ko‰íc  Jaroslav Polaãek pozval na toto podu-
jatie aj na‰u Regionálnu organizáciu PV ZPKO. PoloÏením
kvetov a uctením si pamiatky zosnul˘ch sa na pietnej
spomienke zúãastnili podpredseda PV ZPKO ·tefan No-
vák, predsedníãka RO PV ZPKO v Pre‰ove Mária Dvorãá-
ková, predseda RO PV ZPKO v Ko‰iciach Juraj Vrábel,

predseda ko‰ickej poboãky PV ZPKO Ing. Ján BrodÀansk˘
a ãlenovia organizácie PV ZPKO  Marián Îalobín a Ing. Jo-
zef Timko. Juraj Vrábel 

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Ukáže sa šľachetné srdce poslancov?

Margita Zimanová v rozhovore s ministrom Milanom
Krajniakom. Foto archív

Deň kvetov v Košiciach

âlenovia PV ZPKO v Ko‰iciach poãas pietnej spomien-
ky. Foto archív



Biskup Pavol Hnilica, ktor˘ je pochovan˘ v trnav-
skej katedrále, má od nedele 25. septembra  pamätnú
tabuºu aj v rodnej obci. Pavol ako mlad˘ jezuitsk˘ kle-
rik bol vysväten˘ za kÀaza tajne v RoÏÀave 29. sep-
tembra 1950. Po 72 rokoch od tejto udalosti – zrodu
„tajnej“ umlãanej Cirkvi – si pamätnou tabuºou svojho
rodáka pripomenula rodná obec UÀatín, ktorá je sú-
ãasÈou farnosti Bzovík (okres Krupina). Do roku 2008
patrila pod Bratislavsko-Trnavskú arcidiecézu. 

Hlavn˘m celebrantom a kazateºom na svätej om‰i bol
emeritn˘ pre‰ovsk˘ arcibiskup-metropolita vladyka Ján Bab-
jak SJ, s ktor˘m koncelebrovali spolubratia jezuiti Ján ëurica,
Ladislav ·ofranko a Marcel Mecko ako aj diecézni kÀazi Mi-
chal Válka i ·ebastián Ko‰út a Ján Ko‰iar, ktorí boli v Ríme
dlhoroãn˘mi spolupracovníkmi otca biskupa Hnilicu. Samoz-
rejme nech˘bal domáci pán farár vdp. Vladimír Slovák, ktor˘
tabuºu z poverenia biskupa Mariána Chovanca (z apo‰tol-
skej postupnosti idúcej skrze biskupa Hnilicu) po svätej om‰i
odhalil a poÏehnal. Pozdravn˘ list pri tejto príleÏitosti zaslal
aj Ïilinsk˘ biskup  Tomá‰ Galis. 

UÀatínske Ïeny na ãele s pani starostkou Lenkou
Sedmákovou pripravili domácim i vzácnym hosÈom zblízka

i zìaleka  ‰tedré agapé. Osobitne sme boli radi, Ïe na sláv-
nosti sa zúãastnil aj brat otca biskupa Pavla, Dr. Ján Hnilica. 

Ján Ko‰iar

Nezabúdame na ná‰ho b˘valého predsedu RO
PV ZPKO v Nitre Dezidera Gregu‰a. Pri jeho hrobe
v LuÏiankach si 26. augusta t.r. pripomenuli deviate
v˘roãie jeho smrti Mária BaláÏová, Anna Mesáro‰o-
vá, Agáta Fi‰erová, Jozef Turãek a predsedníãka or-
ganizácie AlÏbeta Loudová. 

Myslíme na neho, ch˘ba nám. PoloÏením kytice,
zapálením svieãok a tichou modlitbou sme sa poklonili
jeho pamiatke. Ale nezabúdame ani na ìal‰ích  na‰ich
ãlenov, ktorí nás navÏdy opustili: Cecília Bartová z Bádice
(2. v˘roãie úmrtia) a Miroslav Sarva‰ z Nitry (5. v˘roãie
úmrtia). Syn ‰vagrinej nebohého kardinála Jána Chryzo-
stoma Korca, Jozef Korec, nás pozval na sv. om‰u, ktorá
sa konala 9. septembra pri príleÏitosti ‰tvrtého v˘roãia
úmrtia jeho matky a na‰ej dlhoroãnej ãlenky Márie Korco-
vej. Poìakoval sa nám za udrÏiavanie trvalej spomienky
na jeho matku. 

Spolu s manÏelom Bohumilom Loudom sme potom
poloÏili kvety a zapálili svieãky na hrobe Márie Korcovej
a jej manÏela Antona Korca a venovali sme im tichú mod-
litbu. AlÏbeta Loudová
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Pamätná tabuľa biskupovi Pavlovi Hnilicovi SJ

Slávnosť v Uňatíne s arcibiskupom Babjakom

Ján Hnilica, arcibiskup Ján Babjak, Ján Ko‰iar a Vladi-
mír Slovák po odhalení pamätnej tabule.

Foto ·tefan Such˘

V Nitre spomínali

● âlenovia nitrianskej organizácie PV ZPKO sa pravi-
delne stretávajú na miestach posledného odpoãinku
politick˘ch väzÀov. Foto archív



Pokraãovanie z 2. strany

Pobúren˘ autor príspevku to vyrie‰il uÏ v titulku: „Nicol,
René a úchylní dospeláci“. Je to úplne jasné – ak si nepraje-
te v˘chovu svojich detí nemorálnou literatúrou, tak ste
úchylní. 

✔ Tak˘mto nehoráznostiam treba ãeliÈ uÏ v zárod-
ku, aby sme sa postupne nedoãkali toho, ako v Nórsku
ideologickí sudcovia odsúdili feministku (!) Christinu Elling-
sen na tri roky (!) zato, Ïe odmietla uznaÈ jednému chlapovi,
Ïe je lesbická matka. âím ho nenávistne diskriminovala
a poníÏila. Podºa autora spomenutého príspevku je to teda
tieÏ nejaká úchylná dospeláãka. Také nieão normálny ãlovek
nevymyslí. Ale skúste  nazvaÈ niekoho, kto polonah˘ pobe-
huje po námestí, najlep‰ie s nejak˘m pierkom v zadku a na-
podobÀuje pohlavn˘ akt ãi onániu, Ïe je úchylák. UÏ aj u nás
budete maÈ za chvíºu väzenie isté, veì v‰elijaké nevládne or-
ganizácie sa snaÏia zo v‰etk˘ch síl! A zo v‰etk˘ch peÀazí
svojich sponzorov. Slovo úchylák je totiÏ dávno rezervované
pre heterosexuálnych bielych kresÈanov, ako nám to suve-
rénne predviedli  v uveden˘ch novinách.

✔ „Putinove represie smerujú priamo proti naciona-
listom a konzervatívcom. Kde sú jeho kresÈanské alebo kon-
zervatívne hodnoty? Nikde. âo sa ráta, je 9. máj, deÀ víÈaz-
stva, veteráni âervenej armády a boj proti nacistom. Putin
nie je ani náboÏensk˘, ani konzervatívny ãlovek. PreÀho sú
náboÏenstvo a rodiny iba ìal‰í nástroj propagandy. âo je
mu sväté, je dediãstvo Sovietskeho zväzu.“ (Dimitrij Savin,
rusk˘ historik a autor v loty‰skom exile).

✔ Samozrejme, Ïe v t˘chto ãasoch sa nedá vyhnúÈ
vojne na Ukrajine. âo je pre mÀa osobne a z ná‰ho po-
hºadu politick˘ch väzÀov aÏ nepochopiteºné a priam tragic-
ké, ako veºa na‰ich národniarskych politikov sa nehanbí byÈ
na strane brutálneho okupanta Putina. A jeho bezoãivo lÏi-
vého slovníka, odkukaného od v˘palníkov, o ãom sme uÏ pí-
sali (Svedectvo ã.4). Keby boli aspoÀ ticho, Ïiaº, dnes ani na-
‰i vedúci ãinitelia nepoznajú múdru pravdu: „Keì sa veºkí
bijú, malí pod stôl!“ UÏ sa nepamätajú, ãia armáda tu roz-
kopala slovenskú samostatnosÈ, dosadila k moci masového
vraha Bene‰a a deportovala desaÈtisíce nevinn˘ch do gula-
gov? Samozrejme, Ïe aj za pomoci neschopnej slovenskej
svoloãe, ktorá iba takto mohla zasadnúÈ k válovom, ale tí
neboli ani len piate koleso na voze.

✔ Malá odboãka do Buchenwaldu – keì sme v rám-
ci Kongresu INTERASSO  v roku 2021 v nemeckom Etters-
burgu boli na prehliadke b˘valého koncentraãného tábora,
bolo nápadné, ako málo barakov tam zostalo. Vo veºkej väã-
‰ine boli vyznaãené iba pôdorysy. AÏ som sa od ruského spi-
sovateºa Sa‰u Filipenka doãítal, Ïe „v‰etky baraky, ktoré boli

v koncentraãnom tábore Buchenwald, boli vlastne rozobraté
a prevezené do gulagov v Sovietskom zväze.“ âo ale sovie-
tom nebránilo, aby aj v tom zvy‰ku nespravili v roku 1945
ìal‰í, ako to oni neÏne nazvali, „·peciálny tábor ã. 2“, kde
bolo okrem zajatcov internovan˘ch  asi 28 000 väzÀov
a 7000 z pomsty popraven˘ch. 

✔ Cez internet dostávam kaÏdú chvíºu maily, v kto-
r˘ch sa opisujú zloãiny americk˘ch imperialistov a ich vojen-
ské akcie. UpozorÀujem svojich nezi‰tn˘ch „dopisovateºov“,
Ïe ja o nich dobre viem a nerobím si o americk˘ch globalizá-
toroch Ïiadne ilúzie. Ale zatiaº som od nich nedostal Ïiadnu
po‰tu s tak˘m obyãajn˘m údajom, Ïe aj ten super strojca
mieru, sovietske Rusko, viedlo od roku 1917 uÏ 60 ozbroje-
n˘ch invázií. Nehovoriac uÏ o tom, Ïe práve Marxov komu-
nizmus je pôvodca a ideológia v‰etkej globalizácie. Aj histo-
ricky globalizácia je ãervená, ão sa uÏ v poslednom ãase ani
veºmi neskr˘va. Nie, ja nie som za Ïiadnu globalizáciu, ani
sovietsku, ani americkú. „Mal˘“ rozdiel je len v tom, Ïe aj
keì si o tom, ão priná‰ajú Ameriãania, niã nenahováram
a vidím ten umelohmotn˘ úpadok, presadzovanie g˘ãa, ãi
popieranie na‰ich kultivovan˘ch európskych zvykov, vÏdy je
predsa len lep‰ie, keì na konci spú‰te zostane americká
cola a Ïuvaãky ako sovietsky ostnat˘ drôt.

Tak toto sú tie ãriepky, no na rozdiel od detského kalei-
doskopu, tieto nám nedávajú Ïiadny ãarovn˘ obrázok pre
pote‰enie, skôr na v˘strahu. Ani keby sme ho otoãili rovno
do slnka. MoÏno by sme obãas na‰li aj kraj‰ie sklíãka (teraz
napríklad v˘sledky volieb vo ·védsku a v Taliansku), ale na
ozaj pekn˘ súmern˘ obrázok je to stále e‰te málo. Zatiaº je
to ako s tou povestnou babkou, ão robila v národnom pod-
niku na v˘robu ‰ijacích strojov, a keì si doma chcela
z postupne nakradnut˘ch súãiastok jeden poskladaÈ, vÏdy
jej z toho vy‰iel samopal.

Zatiaº sa musíme ute‰ovaÈ z neod‰kriepiteºného faktu,
Ïe kaÏdá moc, zaloÏená na 2+2=5, zákonite raz padne. Ale
ão potom s toºk˘mi ruinami? Ján Liteck˘ ·veda  

predseda PV ZPKO

ZAZNAMENALI SME

8

ro
ãn

ík
 3

2
●

ok
tó

be
r 

20
22

Zamračený kaleidoskop 
(cudzích slov)



Pri slovensk˘ch svät˘ch máme na mysli
predov‰etk˘m muÏov – priãom o niekto-
r˘ch, muãeníkoch - sa hovoriÈ, ba ani mys-
lieÈ nesmie. Pristavíme sa teda pri sloven-
sk˘ch sväticiach. V Katolíckej cirkvi je ich
dosiaº - podºa miesta narodenia, ale aj
pôvodu – v „rôznych úrovniach svätosti“
‰esÈ. 

Sv. Alžbeta Uhorská 
Najstar‰ou a jedinou sväticou v pravom zmysle slova -

bola totiÏ v 13. storoãí vyhlásená za svätú cirkevnou
vrchnosÈou – je sv. AlÏbeta Uhorská, aj Durínska, ktorá sa
narodila 7. júla 1207 v Bratislave ako dcéra uhorského
kráºa Ondreja II. UÏ ako jednoroãnú ju zasnúbili s durín-
skym grófom ªudovítom IV., ktor˘ mal v tom ãase osem
rokov. Zosobá‰ili ju ako 14-roãnú a jej svätosÈ sa spája
s pomocou chudobn˘m a chor˘m, priãom jej Ïivot zreteº-
ne poznaãili ideály súãasníka sv. Franti‰ka z Assisi. Je jej
zasvätená najväã‰ia sakrálna stavba na Slovensku Dóm sv.
AlÏbety v Ko‰iciach a pomník má aj na Bratislavskom
hrade.

Žofia Bosniaková
Medzi slovenské svätice zaraìujeme aj barónku Îofiu

Bosniakovú, ktorá sa narodila v rodine v˘znamného proti-
tureckého bojovníka Tomá‰a Bosniaka na ·urianskom
hrade 2. júna 1609. Zomrela 28. apríla 1644 na Streãne
v ch˘re svätosti, aj keì k jej oficiálnej kanonizácii dosiaº
nedo‰lo. Pochovali ju v kaplnke na Streãnianskom hrade.
Keì sa tu jej telo na‰lo po 54 rokoch, bolo takmer nepo-
ru‰ené, priãom v‰etky ostatné vtedy nájdené telá boli
spráchnivené a rozloÏené. V roku 1729 slávnostne pre-
niesli jej ostatky do kostola v Tepliãke nad Váhom, kde
boli aÏ do 1. apríla 2009. V ten deÀ ich zapálil muÏ zo Îi-
liny. Kardinál Ján Chryzostom Korec v novembri 1997
oznámil ustanovenie diecéznej komisie na prípravu pod-
kladov k procesu blahoreãenia Îofie Bosniakovej. âinnosÈ
tejto komisie – tentoraz uÏ v rámci Îilinskej diecézy -
údajne prebieha dodnes.

Bl. Miriam Terézia Demjanovičová   
TreÈou je blahoslavená Miriam Terézia Demjanoviãová

ako panna a mystiãka. Narodila sa 26. marca 1901, Ïila
i zomrela 8. mája 1927 v Amerike, no v roku 1976 pri
dvestoroãnici USA ocitla sa medzi najslávnej‰ími americk˘-
mi Slovákmi. Narodila sa totiÏ v rodine slovensk˘ch gréc-
kokatolíkov Alexandra Demjanoviãa a Johanny rodenej
Suchej, pôvodom z Bardejova. Vyznaãovala sa intenzív-
nou spiritualitou, naz˘vajú ju „americkou svätou Terez-
kou od JeÏi‰ka“. PápeÏ Benedikt XVI. jej 10. mája 2012
prisúdil hrdinsk˘ stupeÀ ãností, ktor˘ sa spája s titulom
„ctihodná“. Za blahoslavenú bola vyhlásená 4. októbra

2014 v americkom Newarku, ão bolo historicky vôbec pr-
vé blahoreãenie, ktoré sa udialo na americkej pôde.

Bl. Sára Šalkaháziová  
Za na‰u sväticu povaÏujeme aj blahoslavenú Sáru ·al-

kaháziovú, ktorú za pomoc Îidom v Budape‰ti hodili do
Dunaja. Narodila sa 11. mája 1899 v Ko‰iciach a krutou
smrÈou skonala 27. decembra 1944. V roku 1927 vstúpila
do rehoºnej Spoloãnosti sociálnych sestier v Ko‰iciach,
v roku 1937 ju preloÏili do klá‰tora v Budape‰ti, kde po-
ãas druhej svetovej vojny skr˘vala Îidov, a to sa jej stalo
osudn˘m. Katolícka cirkev ju 17. septembra 2006 vyhlási-
la za blahoslavenú. 

Bl. Zdenka Schelingová
Blahoslavená Zdenka Schelingová sa narodila 24. de-

cembra 1916 v Krivej. Ako absolventka zdravotnej ‰koly
pracovala v klá‰tore Milosrdn˘ch sestier v Podunajsk˘ch
Biskupiciach. Keì zaãiatkom roka 1952 pomohla k úteku
kÀazovi ·tefanovi Ko‰tialovi a trom bohoslovcom, ktor˘m
hrozila smrÈ, zatkla ju ‰tátna bezpeãnosÈ a po vy‰etrovaní
a muãení ju súd 17. júna 1952 odsúdil na 12 rokov väze-
nia. Väzenie a muãenie jej natoºko podlomili zdravie, Ïe
31. júla 1955 zomrela v trnavskej nemocnici. PápeÏ Ján
Pavol II. ju 14. septembra 2003 blahoreãil v PetrÏalke pred
Kostolom sv. Rodiny. 

Bl. Anna Kolesárová
Najmlad‰ou slovenskou sväticou je blahoslavená Anka

Kolesárová, ktorá sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej
nad Uhom. Do jej Ïivota kruto zasiahla druhá svetová voj-
na. V stredu veãer 22. novembra 1944, prechádzali cez
Vysokú vojská âervenej armády. Jeden z ãervenoarmej-
cov ju zaãal obÈaÏovaÈ, vytrhla sa mu z rúk a utekala, no
nahnevan˘ vojak ju zastrelil. PápeÏ Franti‰ek 6. marca
2018 schválil dekrét o jej muãeníctve. SlávnosÈ blahoreãe-
nia sa konala 1. septembra 2018 na ‰tadióne Lokomotívy
v Ko‰iciach. 

Umučený Ján Nemec
November 1944 bol na v˘chode Slovenska krut˘m me-

siacom. O polnoci zo 16. na 17. novembra sa tragicky
skonãil Ïivot 33-roãného kÀaza Jána Nemca, ktorého na
fare prepadla osemãlenná partizánska skupina âapajev.
Uviazali ho o koÀa a vliekli popri voze po zamrznut˘ch les-
n˘ch a poºn˘ch cestách osem kilometrov z Lieskovca do
Îalobína. Zastali pri rozvodnenej rieke Oºke, ktorú mal
kÀaz Nemec prejsÈ po zrúbanej jel‰i ako lávke, namiesto
zniãeného mosta. Av‰ak od vysilenia uÏ nevládal. Na mies-
te mu sovietski, ale aj slovenskí partizáni údermi do hlavy
rozsekli lebku a dvoma ranami do hlavy ho surovo zavraÏ-
dili. Muãeník za Boha a národ. Bude aj on slovensk˘m
svätcom? Nájde na to Cirkev odvahu? Marián Tkáč

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany
Ale my sme to nepocítili. Samozrej-

me, keì sme sa o tom rozprávali, lebo nie
vÏdy sa mu chcelo o tom rozprávaÈ, ako
boli t˘raní,  muãení,  bití, nútili ich bos˘ch
stáÈ v mraze, nedostávali jedlo, a ten urán
bol najÈaÏ‰í, tak sa mu aj ÈaÏko hºadali slo-
vá. VÏdy, keì niekomu sãernel nejak˘ prí-
vesok vedeli, Ïe je zasiahnut˘. Îe otec pre-
Ïil do roku 2006 je zázrak. Azda aj preto,
Ïe sa veºa venoval  prírode a azda aj vy-
pestovaním psychohygieny.

● Va‰i rodiãia sa zobrali aÏ po-
tom, keì sa otec vrátil z väzenia. Na-
rodil sa na Morave. Kde sa zoznámili?

Paradoxne vo väzení. Matka mala
jednu sestru a troch bratov. V roku 1939
sa rodina presÈahovala do Nového Mesta
nad Váhom. Jeden jej brat Jaroslav (Fa-
bok) tam nav‰tevoval gymnázium. Musel
aj pracovaÈ, no popritom hrával divadlo,
venoval sa ‰portu a bol ãlenom zboru
evanjelickej mládeÏe. V roku 1943 sa
dostal do tajného anglického hnutia a pô-
sobil v odbojovej skupine Flora. Bol tieÏ
funkcionárom Demokratickej strany, kde
pracoval do 24. februára 1948, kedy ho
zatkli a odsúdili na niekoºko rokov. Vy‰et-
rovanie  na slobode  mu umoÏnilo ujsÈ do
Nemecka, kde sa dokonca stal ãlenom
americkej spravodajskej skupiny. Bol po-
veren˘ takzvanou priemyselnou a politic-
kou ‰pionáÏou. V roku 1949 ho poãas je-
ho prvej misie v âeskoslovensku zatkli
a odviezli do Prahy, kde ho vy‰etrovala
·tB. Súd ho najprv odsúdil na trest smrti,
ktor˘ sa neskôr zmenil na doÏivotie.
V rôznych väzeniach a uránov˘ch baniach
strávil dlhé roky. Na Pankráci bol aj môj
otec a tam sa zoznámil s matkou, ktorá
chodila nav‰tevovaÈ svojho brata. 

● Predt˘m sa otecko s va‰ím str˘-
kom nepoznal?

Nie, ale na Pankráci boli blízko seba,
pomáhali si. Otec bol súden˘ ‰tátnym sú-
dom v Brne a v Prahe, lebo sa narodil
v Îìári nad Sázavou. Otec videl, Ïe str˘ko
je spravodliv˘ a ãestn˘ ãlovek, nenechal sa
zlomiÈ, preto mu bol sympatick˘. Vy‰etro-
vatelia im za zradu ìal‰ích ºudí a skupín
ponúkali rôzne v˘hody, aj prepustenie
z väzenia. Samozrejme, ak str˘ko bol ‰est-
násÈ rokov vo väzení a otec ‰trnásÈ, zna-
mená to, Ïe nikoho nezradili. Spolu fárali

vo VeÏi smrti, kde na nich cel˘ deÀ padal
uránov˘ prach a oni sa nemohli ani
osprchovaÈ. Nemali vodu.

● Hovorili o tom doma?
Áno, aj o tom, ako otec pomáhal

str˘kovi, lebo ustaviãne bol v korekcii. Nie-
kedy mu vhodil dve kocky cukru cez mre-
Ïu v zemi alebo kúsok chleba. Párkrát sa
stalo, Ïe ho pri tom chytili a t˘m pádom aj
otec i‰iel do korekcie. Str˘ko stále s nieãím
nesúhlasil, bol bojovn˘, tak mu to zrátali.
Vravieval, telo môÏete biÈ aj zlomiÈ, ale
ducha mi nezlomíte. Napokon si to spr-
chovanie vymohli. Str˘ko s otcom bojovali
aj za ostatn˘ch. Lebo mnohí si mysleli, Ïe
keì sa neozvú, bude dobre. Ale nebolo.
Zaujímav˘ stav zaÏil str˘ko poãas ostatnej
korekcie. Dali ho tam s vysokou horúã-
kou. Bodaj by nie, keì musel stáÈ naboso
v mraze. Tá korekcia pozostávala z búdky,
v ktorej mohol iba stáÈ, lebo bola taká tes-
ná, Ïe sa v nej nedalo ani sadnúÈ, ani ãup-
núÈ. Navy‰e kvapkala naÀho ºadová voda.
Iste rátali s t˘m, Ïe ho ráno odtiaº vynesú
v plachte. Aké bolo prekvapenie bacha-
rov, keì odtiaº vy‰iel bez horúãky a v cel-
kom dobrom zdravotnom stave. TakÏe
potom sa ho trochu aj báli, zrejme v jeho
uzdravení videli zásah vy‰‰ej moci. TaktieÏ
nechápali, Ïe sa niãoho nebál. A on prí-
zvukoval, ãoho sa mám báÈ, viac ako smrÈ
mi nemôÏu spôsobiÈ.

● To boli ÈaÏké skú‰ky.
Boli aj ÈaÏ‰ie. Str˘ko napríklad hovoril,

ako museli politickí väzni poãúvaÈ v˘kon
trestu smrti. Ten m⁄tvy vÏdy padol a oni to
museli poãúvaÈ. Otec zasa mal okienko na
nádvorie a videl, ako ich ve‰ali. V situácii,
keì visel nad nimi trest smrti, to muselo
byÈ neznesiteºné napätie. Napriek tomu
otec nezatrpkol, mal ºudí rád, ale komu-
nizmus,  to bola koneãná.  

● Nepom˘‰ºal otec na to, ako sa
dostaÈ z väzenia? 

Urãite nie, hoci príleÏitostí bolo dosÈ.
Tlaãili na nich zo v‰etk˘ch strán. VyhráÏali
sa im, Ïe zabijú ich deti, matku a podob-
ne. Str˘ko bol rád, Ïe sa nedostal do
situácie, aby  musel rie‰iÈ dilemu, zabijeme
ti matku, ak neurobí‰ to alebo to. Vyhrá-
Ïali sa, rodina sa nebude maÈ dobre a po-
dobne, ale on nepovolil, lebo vedel, Ïe
rodina je silná. Str˘ko hovoril, Ïe nie kaÏd˘
tam obstál. Keì sa vrátil z väzenia, babka

skoro odpadla, mal 40 kg, bol koÏa
a kosÈ. A e‰te dlho sa nemohol poriadne
najesÈ, lebo mal stra‰né bolesti Ïalúdka.
TakÏe utrpenie pokraãovalo. 

● Preão otca zatvorili?
Nesúhlasil s reÏimom. Strata slobody

ho tak iritovala, Ïe zaloÏili skupinu, ktorá
mala robiÈ podvratnú ãinnosÈ. Pomocou
trhavín mali odstrániÈ nejaké autá, sklady,
ale zrejme niekto z kamarátov ich zradil
a chytili celú skupinu. Navy‰e otec chcel
ujsÈ z republiky, takÏe dostal aj paragraf
velezrady a hneì návrh na trest smrti.

● Pri ãítaní rehabilitaãného uzne-
senia (na strane 16)  z roku 1994 je
jasné, Ïe ani v roku 1990, keì do‰lo
k prvému rehabilitaãnému konaniu,
súd otca celkom nezbavil viny a pone-
chal mu „primeran˘ trest“ na dobu
päÈ rokov, ão následne tieÏ zru‰il. Na-
pokon, z rehabilitaãného uznesenia
vidno, ão v‰etko, z ak˘ch skutkov ho
súd vinil. Otecko mal 22 rokov, keì sa
dostal do väzenia, ão predt˘m robil?

Bol elektrikár, zváraã, vedel robiÈ
s drevom. Väznen˘ bol od roku 1950
a prepusten˘ na amnestiu v roku 1964.
Dvakrát mu navrhovali trest smrti, potom
doÏivotie a to mu napokon zmenili na 25
rokov. 

● Do väzenia sa dostal veºmi mla-
d˘, preão tak nenávidel komunizmus,
ão mu na Àom prekáÏalo?  

Myslím si, Ïe preto, Ïe nejestvovala
sloboda ãloveka, Ïivota. Tam ne‰lo len
o to, Ïe ãlovek nemohol vycestovaÈ do za-
hraniãia ãi chodiÈ do kostola, ale najmä
preto, Ïe ktosi dirigoval,  ão môÏete a ão
nie. Ch˘bala im sloboda. Str˘ko bol aj po-
litik a filozof a videl do budúcna. Îe to bu-
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Za slobodu aj na šibenicu

Janette Drápelová s rodiãmi.
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de dlho trvaÈ a budú ºudí manipulovaÈ.
Vedel aj o ºuìoch, ktorí mali in˘ názor a
odpratali ich do gulagov. Likvidovali ºudí
aj bez súdov. A toto v‰etko im prekáÏalo,
nemohli sa s t˘m zmieriÈ, takÏe sa stali
neÏiadúci. Str˘ko tieÏ spomínal, koºko tam
bolo vrahov, darebákov a mali dostatok
jedla a politickí väzni, muÏi ãi Ïeny, boli bi-
tí, t˘raní, bez jedla a toto e‰te viac pobu-
rovalo ºudí. Nútili ich kºaknúÈ si na stoliãku
a pendrekom ich ‰ºahali po chodidlách,
aby sa priznali k nieãomu, ão neurobili. 

● Napriek tomu ich odsúdili. âo
preÏívali, vedia len oni. Zverili sa so
svojimi pocitmi niekomu?

Ale áno, str˘ko ich dokonca vydal
kniÏne. Pred blíÏiacim sa súdom si veºmi
zreteºne uvedomoval, Ïe za to, z ãoho ho
obviÀujú, je ‰pagát. Budem citovaÈ: „Tak
to boli dlhé noci, keì ãlovek nespal, lebo
to nie je maliãkosÈ, keì ste uzavret˘, kde
kaÏd˘ je v akejsi obave, strachu. Tam ne-
máte sa o koho oprieÈ, Ïe vám dá sily, le-
bo kaÏd˘ chce tú silu. Tak nakoniec ãlovek
sa musel prepracovávaÈ sám k sebe a hºa-
daÈ silu v sebe. A tam mám dojem, Ïe za-
se bola v˘hoda toho, ão mi dala mama po
genetickej stránke. ,Boº‰aja Sibír‘, ãlovek
zvyknut˘ na to. Tak naraz ako keby som
zachytával takú urãitú vnútornú istotu,
akoÏe nebudem popraven˘.“

● Ale rozsudok znel trest smrti?
Ten monsterproces trval päÈ dní. Str˘-

ko naÀ takto spomína: „A keì ste videli,
ako ten prokurátor hovorí: ,A nesúdime
vás pre to, ão ste urobili, ale ão by ste boli
urobili, keby neboli ostraÏití a bdelí na‰i
príslu‰níci. A preto navrhujem trest smrti.‘
Aplauz. Nakomandovaná sála, obrovsk˘
aplauz. SmrÈ. A len kútikom oka som videl
rodinu, ktorá tam bola, v‰etci skrãení, le-
bo proti tej mase sa niã nedalo robiÈ, dav

je ako zviera, divoké zviera.“ Predseda sú-
du v‰ak pokraãoval a povedal, Ïe s pri-
hliadnutím na paragraf 113 mení sa trest
smrti na doÏivotie. 

● Ako sa rodina mamiãky stavala
ku skutoãnosti, Ïe mali v rodine poli-
tického väzÀa?

Mamiãka mi hovorila, Ïe rodina po-
ãúvala rádio a keì ãítali mená t˘ch, ão bu-
dú popravení a napokon meno jej brata,
Ïe je odsúden˘ na doÏivotie, tak si v‰etci
vyd˘chli. Najmä babiãka, ktorú si star˘
otec ako legionár priviedol zo Sibíre a te‰i-
la sa, Ïe budú ÏiÈ v normálnych pome-
roch. Kto by bol povedal, Ïe príde taká
doba, keì jej zatvoria syna pre politické
názory, ale boli veºmi ‰Èastní, Ïe bude ÏiÈ.
Tam je vÏdycky ‰anca. LenÏe, aj môjmu
otcovi kaÏdú chvíºu hovorili, Ïe bude pre-
rokovanie súdu a zasa trest smrti, zasa
trest smrti a zasa to napätie. 

● V rodine nedo‰lo k v˘ãitke, Ïe
musela strádaÈ kvôli angaÏovanému
ãlenovi rodiny?

Nie, nikdy, dokonca aj ìal‰í matkin
brat bol rok vo väzení ako politick˘ väzeÀ. 

● âo robil otec po prepustení
z väzenia?

B˘vali sme v Bratislave - Lamaãi a ani
v takom veºkom meste si nedokázal nájsÈ
prácu. TakÏe sa vrátil robiÈ do bane v Já-
chymove. Keì otca prepustili v roku
1964, tak v roku 1965 bola svadba a na-
sledovali dvoj ãi trojt˘ÏdÀovky za robotou
do Jáchymova. Takmer aÏ do odchodu na
dôchodok. Ako slobodn˘ uÏ nerobil v urá-
ne, ako elektrikár mal roboty dosÈ. 

● Ako Ïila rodina s biºagom poli-
tického väzÀa?

T˘m, Ïe str˘ka zavreli, bola celá rodina
diskriminovaná. VysÈahovali ju, mala veºké
problémy. Mama sa nevedela  zamestnaÈ.

Chcela ‰tudovaÈ hru na klavír, ale povedali
jej, Ïe s tak˘mto posudkom neexistuje. Ani
robiÈ nemohla to, ão by chcela. Jej sestra
robila v nejakej sódovkárni, mama sa na-
koniec zamestnala v Slovenskej knihe.
Ustaviãne ich kontrolovala ·tátna bezpeã-
nosÈ, ãi náhodou v zamestnaní nepostúpili
na vy‰‰í post. Celá rodina bola diskrimino-
vaná. A str˘ko povedal, Ïe urãite mali od-
poãúvané byty. Tí komunisti sa stále báli
a boja sa doteraz.

● Máte pocit, Ïe politickí väzni
a ich rodiny boli dostatoãne od‰kod-
není za svoje utrpenie a ‰tyridsaÈroã-
né Ïivorenie na pokraji spoloãnosti?

Keì sa zaãalo hovoriÈ o od‰kodnení,
veºmi dlho sa veci neh˘bali. Písala som aj
prezidentovi, Ïe poslanci návrhy  prakticky
zmetú zo stola, tvrdia, to nie je pravda, Ïe
trpeli. A Ïe stále len o minulosti. Oni neve-
dia, o ãom hovoria. Ale títo ºudia, politickí
väzni, sú svedkami brutality b˘valého reÏi-
mu. No oni o tej minulosti nechcú niã po-
ãuÈ. Tvária sa, akoby nejestvovala. Videla
som jeden ãesk˘ dokument, otec vtedy e‰-
te Ïil, v ktorom sa vyjadrovali b˘valí bacha-
ri o politick˘ch väzÀoch, Ïe sa mali ako
prasatá v Ïite. Otec to nemohol pozeraÈ.
Takto hovoriÈ o ºuìoch bit˘ch, t˘ran˘ch,
bez jedla? Koºkokrát nedostali Ïiadne jed-
lo, veì nech zomrú. A bachar povie, Ïe
oni si vym˘‰ºajú. Tak to vie ãloveka rozãú-
liÈ. A mÀa vie nahnevaÈ aj to, keì niektor˘
politik povie, Ïe to budú rie‰iÈ. Od‰kodne-
nie politick˘ch väzÀov stále posúvajú, od-
kladajú, ale títo ºudia  uÏ dosÈ dlho ãakali.
Oni nemajú ÏobraÈ, oni majú dostaÈ od-
menu od ‰tátu za to, Ïe sa vzopreli totalit-
nej moci. Bol to tvrd˘ boj, v‰etci sú uÏ vo
vysokom veku a mnohí sa nedoÏili Ïiadnej
satisfakcie za to, ão museli vytrpieÈ. 

Eva Zelenayová
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Zºava Jaroslav Fabok (str˘ko), Mária Maximovna Faboková (babka), Pavla Faboková (matkina sestra), ªudmila
Drápelová (matka), malá Janette Drápelová, Franti‰ek Drápela (otec) a priateº rodiny. ● V strede pani ªudmila
Drápelová poãas v˘roãnej schôdze PV ZPKO.
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Môžeme oprávnene predpokladať, že tak ako po
iné roky (naše?) hlavnoprúdové médiá ani tentoraz v pr-
vom októbrovom týždni  nepripomenú Žilinský manifest
zo 6. októbra 1938, teda vyhlásenie autonómie Sloven-
skej krajiny.  

Nemožno to čakať ani od čelných politikov hlásiacich sa k lži-
liberálnej ideológii a európskym hodnotám, hoci doteraz nevedno,
aké to vlastne sú. Skôr pôjdu do Svidníka, kde položením kvetov

k nohám veľkej sochy pochybného hrdinu generála Svobodu oslávia deň Československej ľudovej
armády. Údajne 6. októbra 1944 niekoľko vojakov čs. armádneho zboru pôsobiaceho v So-
vietskom zväze vkročilo na územie Slovenskej republiky a zahájilo jej likvidáciu. Spomienka na
vyhlásenie autonómie podľa povojnových zámerov mala byť vymazaná z pamäti národa. Viac
ako štyri desaťročia 6. október vypĺňali oslavy dňa armády. Nie náhodne bol povestný Zákon na
ochranu republiky a ľudovodemokratického zriadenia číslo 231 prijatý práve v deň desiateho
výročia vyhlásenia autonómie – 6. októbra 1948. 

Autonómia mala svoje obete 
Žiaľ, za takého stavu prevažná väčšina slovenskej verejnosti ani netuší, že 6. október

1938 je jedným z najdôležitejších dátumov v dejinách nášho národa. Slovenskí politickí činitelia
s výnimkou marxisticky orientovaných strán (komunistov a sociálnych demokratov) sa na porade
v Žiline prihlásili k návrhu ústavného zákona o autonómii, vypracovaného pred niekoľkými me-
siacmi Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou (HSĽS). Ešte ten istý deň bola ustanovená vláda
Slovenskej krajiny na čele s podpredsedom HSĽS Jozefom Tisom. 

Na Slovensku sa táto dejinná udalosť takmer nespomenie, nie je to dovolené. Prokurá-
torské prenasledovanie členov obecného zastupiteľstva vo Varíne za to, že nezmenili názov ulice
nesúcej meno prvého predsedu autonómnej vlády  je mementom pre ostatných. Za desať tričiek
s jeho podobizňou sudca vymeral tri roky podmienečne a 3 tisíc eur pokuty. Počas jestvovania
takejto demokracie a slobody panujú obavy pripomenúť si autonómiu aj pološeptom. Cesta
k slovenskej autonómii trvala takmer poldruha storočia a bola vyplnená zápasom, utrpením, ba
aj obeťami. 

Politické požiadavky z Liptova
Revolúcia roku 1848 ponúkala možnosti o akých sa v predchádzajúcich dobách sotva

mohlo snívať. V tom istom čase, keď aj ostatné národy monarchie – Chorváti, Maďari, Rumuni,
Srbi, Česi - aj my, Slováci, sme si na májovom zhromaždení v Liptovskom Mikuláši formulovali ja-
zykové, demokratizačné a štátoprávne požiadavky, vrátane vlastného snemu a autonómnej správy. 

Muselo prejsť ďalších 13 rokov, kým sme sa pokúsili o čosi podobné. Na Slovenskom kon-
grese v Turčianskom Svätom Martine bola prijatá požiadavka slovenskej samosprávy na území
v podobe Hornouhorského slovenského Okolia s hlavným mestom v Banskej Bystrici. Vo Viedni
i v Pešti memorandoví aktivisti našli dvere zavreté.

Všetko sa však zmenilo počas prvej svetovej vojny. Americkí Slováci diskutovali o rôznych
variantoch štátoprávneho usporiadania strednej Európy so zreteľom na slovenskú budúcnosť.
Napokon prevážilo v danej dobe optimálne riešenie – spojenie slovensko–české. 

Konkrétnym výsledkom bola Clevelandská dohoda uzavretá 22. októbra 1915
predstaviteľmi Slovenskej ligy a Českého národného združenia. V máji 1918 na porade sloven-
ských predstaviteľov v Martine sa práve najväčší bojovník za autonómiu Andrej Hlinka osvedčil za
spoločný štát s Čechmi. O niečo neskôr na americkej pôde bola vypracovaná Pittsburská dohoda.
Jej spoluautorom a dvojnásobným signatárom bol Tomáš Masaryk neskôr viacnásobný prezident
Československa. Zaručovala síce Slovensku autonómiu, ale všetky podrobnosti o zriadení česko-
slovenského štátu prenechala právoplatným predstaviteľom Čechov a Slovákov. 

Deklarácia nesvojprávnosti
V Martine 30. októbra 1918 Národná rada slovenskej vetve jednotného československého

národa žiadala pre česko-slovenský národ právo sebaurčenia. Deklarácia sa stala dôležitým

argumentom pre českých centralistov, aby odmietali naplniť Pittsburskú dohodu. Slováci sa
v Martine vraj dobrovoľne prehlásili za súčasť československého národa a teda samostatný slo-
venský národ nejestvuje, iba akási vetva, ale tá nemá právo na sebaurčenie. Národné zhromaž-
denie prijalo vo februári 1920 centralistickú ústavu, ktorá bola v rozpore so zásadami všetkých
predchádzajúcich dohovorov o slovenskej samospráve. 

Česká supremácia v novom štáte a nerešpektovanie predchádzajúcich dohôd zrodili dve
desaťročia trvajúci zápas o autonómiu. Je nepochybné, že Slovensko za Prevratu i po ňom
potrebovalo českú vojenskú i ekonomickú pomoc, podporu z českej strany v administratíve,
školstve i v ďalších sektoroch verejného života. Tá však išla nad rámec potrebného a želateľného.
Téza, že Slováci musia byť navždy vďační Čechom za to, že ich zachránili od národnej i duchovnej
smrti, sa stala akýmsi sloganom prvej republiky a heslom všetkých centralistov. Slovensko
zaplavili zástupy doma nepotrebnej a často napochytro kurzami vyrobenej českej inteligencie,
ktorá zaujala pozície v administratíve a pre Slovákov zrazu neboli miesta. Jedna generácia
slovenskej inteligencie potrebná pri budovaní Slovenska bola obetovaná v prospech českých
záujmov.  

Pohŕdanie Slovákov rozhýbalo
Stotridsať slovenských úradníkov spomedzi deviatich tisícok zamestnancov pražských mi-

nisterstiev a ústredných orgánov – a to v roku 1938 - , štvornásobná prevaha Čechov v úradoch
na Slovensku, jeden brigádny generál Slovák, popri 137 Čechoch a Čechonemcoch, znevýhodne-
né železničné tarify, likvidácia priemyslu, masové vysťahovalectvo a doplácanie Slovenska na
Čechy, ale aj pokrokárstvo, racionalizmus a ateizmus, pohŕdanie Slovákmi a ich jazykom, rozhý-
bali slovenské masy. Hnutie za autonómiu malo obrovskú podporu. Viacero návrhov na auto-
nómne usporiadanie z dielne HSĽS Národné zhromaždenie zmietlo zo stola. Bankrot hradnej po-
litiky spečatený 30. septembra Mníchovskou dohodou veľmocí vytvoril podmienky na rýchle rie-
šenie slovenskej otázky. Oslabenie pražského centra, doterajšieho hegemóna nášho priestoru dve
desaťročia neochotného na kompromis, otvorilo cestu k Žilinskej dohode a k autonómii. Už
nebolo treba klopať na dvere pražských kabinetov, prosiť, žiadať, argumentovať. 

Beneš pred autonómiou abdikoval
Deň pred vyhlásením autonómie prezident Beneš, zarytý odporca slovenskej svojbytnosti,

ohlásil svoju abdikáciu. O 54 rokov neskôr, tesne pred prijatím deklarácie o zvrchovanosti
Slovenska, Benešov politický kotrmelec zopakoval prezident Havel. 

Šiesteho októbra 1938 sa v Žiline politické reprezentácie ľudákov a agrárnikov, za
asistencie zástupcov SNS, strany živnostníkov a národných socialistov dohodli na podobe auto-
nómie a zložení slovenskej vlády. Praha zamestnaná vyprázdňovaním odstúpených území všetko
schválila. Autonómia uspokojila Slovákov a privítali ju aj mnohí Česi. U našich susedov panovali
veľké obavy, že Slovensko opustí krachujúcu republiku. V mimoriadne ťažkej dobe pod hrozbou
odtrhnutia južných území a obsadenia celého „Felvidéku“ maďarskou armádou,  začala auto-
nómna vláda na čele s Jozefom Tisom budovať slovenskú samosprávu. Aby Slovensko v neistých
časoch obstálo čo najlepšie, slovenskí poslanci a senátori centralistických strán účinkujúci dopo-
siaľ v Národnom zhromaždení zahodili stranícke tričká a vstúpili do Hlinkovej slovenskej ľudovej
strany, ktorá sa zmenila na HSĽS - Strana slovenskej národnej jednoty. Na posilnenie zjednoco-
vacieho trendu a na odstránenie straníckych škriepok, ktoré doposiaľ oslabovali slovenskú spo-
ločnosť, vláda vyhlásila nedeľu 20. novembra za deň slovenskej jednoty, lásky a zmierenia. Vy-
snívaná autonómia trvala len päť mesiacov, bolo to však náročné obdobie, ktoré mohli zvládnuť
len pevné charaktery, odbornosť a obetavosť politických predstaviteľov. Po Viedenskej arbitráži
bolo treba zaopatriť tisícky utečencov z južného územia, pripravovať voľby do slovenského sne-
mu a popasovať sa s množstvom ďalších úloh a to všetko v tieni neúprimnej politiky Prahy, kde
sa čakalo na vhodnú chvíľu umožňujúcu skoncovať s autonómiou. V týchto nesmierne ťažkých
skúškach ministri autonómnej vlády aj vďaka všeobecnej podpore a obetavosti más obstáli. Dve
desiatky rokov z Prahy znejúce lživé tvrdenia reprodukované slovenskými koryfejmi centralistov,
že Slováci nie sú schopní spravovať si svoje veci sami,  boli navždy vyvrátené. 

Ivan Mrva 
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Nezabúdajme na 6. október



Názov knihy Vyprosen˘ a vymodlen˘, ktorú vydal
Ústav pamäti národa v roku 2022, na prv˘ pohºad zvádza
k úvahe, Ïe ide azda o „vymodlené a vyprosené“ dieÈa.
V skutoãnosti sa za titulkom skr˘va vyprosenie a vymodlenie
otca rodiny z krutého väzenia. Takmer 400 stranová publiká-
cia má v úvode dve faktograficky vedecky podloÏené ‰túdie
historikov - Silvie Haladovej a Stanislava Labjaka. Jadrom
knihy je vy‰e 700 zachovan˘ch listov
väzÀa neslávnych Jáchymovsk˘ch baní
a moravského Mírova Juraja Hurného
a jeho manÏelky Eli‰ky Hurnej. Man-
Ïelia si ich vymieÀali poãas desiatich ro-
kov väznenia neprávom odsúdeného
politického väzÀa Juraja Hurného. Je to
kniha – dokument o reálnom období
ná‰ho ‰tátu, ale aj svedectvo dozrieva-
nia dvoch bytostí - manÏelov, postihnu-
t˘ch utrpením, odlúãením, sociálnou
biedou osamotenej manÏelky politické-
ho väzÀa, navy‰e s mal˘m synãekom.
VäzÀa, na náv‰tevu ktorého si musela
celoroãne sporiÈ peniaze, aby sa odviez-
la so  synom na povolenú náv‰tevu zo
Slovenska do Jáchymova. 

Juraj Hurn˘, kedysi príslu‰ník Slo-
venskej armády, po vojne túÏil ÏiÈ nor-
málny civiln˘ Ïivot v kruhu rodiny, zloÏenej z malého synãeka
Juraja a manÏelky (predt˘m vdovy, ktorej prvého manÏela za-
strelili v prv˘ch dÀoch Povstania zdivoãelí povstaleckí banditi).
NezákonnosÈ a udavaãstvo, ktoré vládli v neblah˘ch rokoch
polovice minulého storoãia, viedli k tomu, Ïe 11. marca
1950 Juraja Hurného zatkli. Dôvodom bol nájden˘ list brato-
vi Jánovi do Kanady, v ktorom sa zaruãil za priateºa, ktor˘
chcel - podobne ako rodina Hurn˘ch - emigrovaÈ do Kanady.
Plánovan˘ útek dotyãného bol v‰ak zmaren˘ konfidentsk˘m
prevádzaãom. 

Po násilnom vy‰etrovaní prezradil  priateº mená a detaily
vzájomného stretnutia, od ãoho sa odvíjalo zatknutie a ná-
sledn˘ proces s Jurajom Hurn˘m. Odsúdili ho  7. júla 1950
na ‰esÈ rokov, no po odvolaní sa prokurátora dokonca na 12
rokov odÀatia slobody! Amnestiu dostal od prezidenta re-
publiky aÏ po uplynutí desiatich rokov väznenia.

Kniha plná autentických dokumentov
Na vydaní knihy má zásluhu aj syn Juraja Hurného - Juraj

Hurn˘ ml., vynikajúci umelec. Spoãiatku sólista - tenorista
Opery SND, spoluÏiak (aj kolega) Petra Dvorského na Kon-
zervatóriu v Bratislave,  po návrate otca z väzenia a uplynutí
istého ãasového úseku (a naliehaní vedenia SND, aby Juraj
Hurn˘ vstúpil do KSâ), nasledovala  emigrácia celej rodiny do
Rakúska. Stal sa  sólistom Opery v Grazi, ako aj hosÈujúcim
spevákom v mnoh˘ch európskych opern˘ch domoch a na
vystúpeniach Svetového kongresu Slovákov v zahraniãí. Juraj
Hurn˘ ml. sa v˘znamne podieºal na sprístupnení rodinn˘ch

foto-dokumentov, ale aj ìal‰ích dokumentov z pozostalosti
svojich uÏ neÏijúcich rodiãov. 

Okrem dokumentaãnej hodnoty a svedectva o dobe, na
ktorú si e‰te azda Ïijúci svedkovia spomínajú,  je to kniha
o neobyãajnej láske a vernosti odlúãen˘ch manÏelov, rodiãov
jediného syna. Eli‰ka ho vychovávala aj podºa morálnych zá-
sad a neustáleho záujmu väzneného manÏela. Láska a ver-

nosÈ, viera v návrat i vyslobodenie otca
rodiny, no najmä pevná kresÈanská vie-
ra obom manÏelom pomohli prekonaÈ
roky odlúãenia. Mimoriadne poãetné,
hlboké a ºudsky zrelé sú najmä listy Ju-
raja Hurného, ktor˘ v kaÏdom riadku
preukazuje svojej Ïene vernosÈ, lásku,
odporúãania, priãom v listoch sa sám
utvrdzuje v manÏelskej vernosti a prehl-
buje duchovne. Ani v jednom liste sa
nezniÏuje na opisovanie vzÈahov medzi
väzÀami, ich malichern˘mi príhodami,
opismi jednotlivcov, ãi preÏívaním utr-
penia na samotke, ktorú okúsil dokon-
ca s „pohoden˘m“ m⁄tvym spoluväz-
Àom, ãím sa malo jeho trápenie znáso-
biÈ. ·tB sa totiÏ e‰te aj vo väzení snaÏila
zlomiÈ odpor politick˘ch väzÀov nátla-
kom na spoluprácu, ão sa jej v prípade

J. Hurného nepodarilo. âo sa podarilo, drÏaÈ ho pln˘ch desaÈ
rokov vo väzení a prenasledovaÈ aj kvôli zdôrazÀovaniu kato-
líckej viery v jeho listoch manÏelke.

Jeho listy sú úvahami o Ïivote, plné záujmu o rodinu,
ktorá sa trápi na slobode v biednych sociálnych podmien-
kach.  Listy manÏelky Eli‰ky sú menej poãetné (mnohé boli
zlikvidované poãas ôsmich sÈahovaní mladej Ïeny, ktorá Ïila
u príbuzn˘ch, neskôr v prenajatej izbe, zmenami jej zamest-
nania, starosÈou o kaÏdodenné preÏitie atì.). Svedãia v‰ak
rovnako o hæbke a vernosti tejto Ïeny, o jej samote a spolo-
ãenskom vylúãení, o Ïivote mimoriadne inteligentnej, hudbu
milujúcej, no zo dÀa na deÀ opustenej manÏelky s mal˘m
dieÈaÈom. Aké utrpenie musela preÏívaÈ, keì sa dozvedela,
Ïe manÏel dostal v bani infarkt, celoÏivotnú reumu, Ïe pri
vy‰etrovaní mu dokonca skaliãili nohu...

Kniha Vyprosen˘ a vymodlen˘, s podtitulom Listy
politického väzÀa Juraja Hurného z jáchymovského
pekla manÏelke Eli‰ke je dvojak˘m záÏitkom pre ãitateºa,
ktor˘ chce poznaÈ fakty z na‰ej minulosti: v historick˘ch ‰tú-
diách Stanislava Labjaka a Silvie Haladovej sa veºa zaují-
mavého a podstatného dozvie o samotnej rodine Hurn˘ch uÏ
pred väznením otca a manÏela, ako aj o Ïivote Eli‰ky Hurnej,
ktorá stratila prvého manÏela v prv˘ch dÀoch SNP. Obaja his-
torici v‰ak neãerpajú len z rozprávania syna, ale dôsledne ci-
tujú predov‰etk˘m z prameÀov a dokumentov (zvlá‰È Ústavu
pamäti národa), ìal‰ia poãetná pouÏitá literatúra dopæÀa
v závere knihy toto vzácne svedectvo o jednej tragickej etape
ná‰ho ‰tátu. Terézia Ursínyová 
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Silvia Haladová, Stanislav Labjak: Vyprosený a vymodlený
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1. októbra 1869 bolo zaloÏené rk.
Gymnázium v Klá‰tore pod Znievom.

1. októbra 1950 sa v RoÏÀave
konala tajná kÀazská vysviacka kardi-
nála Jána Chryzostoma Korca.

2. októbra 1952 v procese pred
·tátnym súdom v Ko‰iciach boli odsú-
dení na trest smrti za „teroristickú ãin-
nosÈ a ‰pionáÏ v prospech USA“ prí-
slu‰níci Bielej légie: Ján Re‰etka, Michal
Mihok, Bohumil Gruber a Dr. Bodnár
na trest smrti, Stanislav Hadaã na doÏi-
votn˘ Ïalár, Ján Minárik na 25 rokov,
Jozef LeÏák na 18 rokov a M. Madej
na 15 rokov väzenia.

6. októbra 1938 podpredseda
HSªS Jozef Tiso pozval do Îiliny ãlenov
V˘konného v˘boru Hlinkovej slovenskej
ºudovej strany. K nim sa pripojili aj pred-
stavitelia v‰etk˘ch dôleÏitej‰ích politic-
k˘ch strán Slovenska a podpísali spo-
loãné Vyhlásenie o autonómii Slovenska
v rámci ãesko-slovenského ‰tátu.

6. októbra 1948 Národné zhro-
maÏdenie v Prahe vynieslo zákon na
ochranu ºudovodemokratickej republi-
ky. Tento zákon ã. 231/1948 a na-
riadenia, ktoré sa k nemu pripájali,
postupne odstránili v‰etky pozostatky
demokratického právneho poriadku
v âesko-Slovenskej republike.

8. októbra 1938 prvá autonóm-
na vláda Slovenska slávnostne pri‰la
do Bratislavy a ujala sa v˘konu ‰tátnej
moci na Slovensku. Jedn˘m z jej pr-
v˘ch opatrení bol dekrét ministerstva
vnútra o zastavení ãinnosti KSâ na
Slovensku.

9. októbra 1919 sa Andrej Hlinka
vrátil do RuÏomberka. V noci z 11. na
12. októbra ho ãeskí ãetníci odvliekli
z RuÏomberka na Moravu a bez súdne-
ho pokraãovania ho väznili najprv v Mí-
rove, potom v Brodku a nakoniec v Po-
dolí pri Prahe aÏ do 28. apríla 1920,
keì ho museli prepustiÈ, lebo bol zvo-
len˘ za poslanca do praÏskej snemov-
ne.

10. októbra 1938 predseda auto-
nómnej vlády Slovenskej krajiny Jozef
Tiso prv˘m vládnym nariadením vyhlásil
slovenãinu za jedin˘ úradn˘ jazyk na
Slovensku.

10. októbra 1919 bola zaloÏená
Univerzitná kniÏnica v Bratislave.

12. októbra 1985 zomrel  v Bec-

kove  Andrej Marsina, kÀaz, ãlen ·tát-
nej rady SR. Po príchode frontu zaiste-
n˘ a odsúden˘ na 4,5 rokov väzenia
a na osem rokov straty obãianskych
práv. Svojho ‰vagra Ïidovského pôvo-
du zachránil pred  odvleãením do kon-
centraãného tábora. Narodil sa 28. no-
vembra 1885 v Îiline.

13. októbra 1914 bola otvorená
AlÏbetínska univerzita v Bratislave.

18. októbra 1918 T. G. Masaryk
vydal Washingtonskú deklaráciu (Vy-
hlásenie nezávislosti ãeskoslovenské-
ho národa doãasnou vládou âeskoslo-
venska), ktorou jeho „vláda“ vyhlásila
samostatnosÈ ãesko-slovenského ‰tá-
tu. âesko-Slovensko teda formálne
vzniklo v zahraniãí, bez akéhokoºvek
prejavu súhlasu obyvateºstva území,
na ktoré si jeho tvorcovia robili ná-
roky.

21. októbra 1947 ãeskoslovenská
vláda v Prahe predloÏila návrh zákona
o stíhaní trestn˘ch ãinov proti ‰tátu.
Zákon mal odstrániÈ pochybnosÈ, ãi ta-
kéto ãiny na Slovensku sa majú stíhaÈ
podºa zákona na ochranu republiky ã.
50/1923, alebo podºa zákona Sloven-
skej republiky ã. 320/1940 Sl. z.

22. októbra 1997 na bratislav-
skom cintoríne v RuÏinove sme sa roz-
lúãili so zanieten˘m ãlovekom za práva
slovenského národa, podpredsedom
organizácie politick˘ch väzÀov JUDr.
Valentom Michalíkom. 

23. októbra 1915 na spoloãnej
konferencii Slovenskej ligy a âeského
národného zdruÏenia v Clevelande
uzavreli prvú dohodu o spolupráci
americk˘ch âechov a Slovákov, ktorá
vo‰la do dejín ako Clevelandská do-
hoda. âesk˘ návrh tejto dohody bol
struãn˘ a jasn˘: Program: 1. Samostat-
nosÈ tak âeska, ako aj Slovenska. 2.
Spojenie ãeského a slovenského náro-
da vo federatívnom zväzku ‰tátov
s úplnou národnou autonómiou Slo-
venska, s vlastn˘m snemom, s vlastnou
‰tátnou správou, úplnou kultúrnou slo-
bodou, teda aj s pln˘m právom uÏíva-
nia slovenského jazyka, s vlastnou fi-
nanãnou a politickou správou, so ‰tát-
nym jazykom slovensk˘m.

25. októbra 1949 vláda zriadila
Úrad pre veci cirkevné, na ktorého ãelo
postavila komunistického predáka A.

âepiãku. Jeho poverencom pre Sloven-
sko sa stal G. Husák.

25. októbra 1940 obnovili vy-
chádzanie Katolíckych novín.

26. októbra 1939 na slávnostnom
zasadaní Slovenského snemu jedno-
myseºne zvolili za prvého prezidenta
Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisu,
ktorému hneì oznámili v˘sledok voºby.
ZloÏením Ústavou SR predpísanej prísa-
hy bol uveden˘ do úradu.

26. októbra 1942 Spojené ‰táty
americké uznali Bene‰ovu „ãeskoslo-
venskú vládu v zahraniãí“.

27. októbra 1907 maìarskí Ïan-
dári strieºali do zhromaÏdeného davu
veriacich, ktorí protestovali proti ma-
ìarsk˘m kÀazom vyslan˘m do ich obce
âernovej, aby vysvätili nov˘ kostol. Za-
vraÏdili 15 osôb a vy‰e 80 osôb zranili.
Obãania âernovej Ïiadali, aby kostol
vysvätil ich rodák Andrej Hlinka, z kto-
rého iniciatívy bol kostol postaven˘.
Maìarské súdy potom e‰te súdili 55
obyvateºov âernovej a odsúdili 22 mu-
Ïov a 16 Ïien spolu na 36 rokov a 6
mesiacov väzenia.

27. októbra 1944 prieskumná
hliadka pozostávajúca zo siedmich
nemeck˘ch vojakov obsadila ba‰tu
Povstania v Banskej Bystrici. Jediná
streºba sa oz˘vala v okolí liehovaru.

27. októbra 1945 americká vláda
vydala Dr. Jozefa Tisu a ìal‰ie slo-
venské politické osobnosti vláde âes-
koslovenskej republiky. E. Bene‰ vydal
„prezidentsk˘ dekrét“ ã. 137/1945
o trestaní niektor˘ch previnení proti
národnej cti (tzv. mal˘ retribuãn˘ de-
krét), o zaistení nespoºahliv˘ch osôb
a o osobitn˘ch táboroch pre nútené
práce.

27. októbra 1968 Národné zhro-
maÏdenie âSSR prijalo ústavn˘ zákon
ã. 143/1968 o ãeskoslovenskej fede-
rácii.

29. októbra 1815 sa v Uhrovci
narodil ªudovít ·túr. 

Október 1893 minister osvety
gróf Albín Csáky vydal nariadenie, kto-
r˘m rozkázal na mieste prepustiÈ zo
sluÏby v‰etk˘ch uãiteºov, ktorí nevedia
po maìarsky.

Október 1990 – boli obnovené
kÀazské semináre v Banskej Bystrici,
Nitre, Pre‰ove a v Spi‰skej Kapitule. 

STALO SA
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PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA SVEDECTVO

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 20 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou 5 EUR
Michal Malatinsk˘,  Bratislava 10 EUR
Jozef Miku‰, âastá 12 EUR
Vladimír Havrilla,  Bratislava 50 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

■ PRIPOMÍNAME
Úradné hodiny v kancelárii Pred-

sedníctva PV ZPKO v Bratislave na
Obchodnej ulici ã. 52 sú v ponde-
lok a v stredu od 9.00 hod. do
12.00 hod. 

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

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympati-

zanti, priatelia. Minister vnútra SR Roman
Mikulec sa rozhodol, Ïe rezort uÏ nebude
viac financovaÈ ná‰ ãasopis Svedectvo a ra-
dikálne zníÏil na‰ej organizácii v˘‰ku ‰tát-
nej dotácie.  Nedostatok peÀazí nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydá-
vanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabez-
peãiÈ z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto
sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ
vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov
ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ,
akoby sme stratili nástroj prezentácie vlast-
ného jestvovania. Azda neprajníci by sa to-
mu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu
podporovatelia ideálov, za ktoré sme trpe-
li, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a ob-
hajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e
Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na
ãíslo úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012
8109,  alebo sa kontaktujte na tel. ãís-
le: 02-52 63 81 56.

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

Oberaãka vo Sv. Jure
Predseda regionálnej poboãky PV
ZPKO v Pezinku Jozef Herman 
zbiera plody svojej práce. Má rád
vinohrad, aj keì práca v Àom nie je
prechádzka ruÏov˘m sadom. 

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

55 rokov
Daniel Magyar, Hrnãiarovce nad Parnou

8.10.1967

60 rokov
Milan Michálek, Bratislava 3.10.1962

70 rokov
Mária S˘korová, Bratislava 13.10.1952

80 rokov
Michal Manduch, 
Bánovce nad Bebravou 3.10.1942
Mária Libiedziková, Nitra 25.10.1942
Ing. Ivan Liday, Nitra 28.10.1942

81 rokov
Marianna Kr‰ková, Topoºãany

9.10.1941

82 rokov
Mária I‰tóková, Ko‰ice 10.10.1940

83 rokov
Ján Mravec, Ivanka pri Dunaji

19.10.1939

85 rokov
AlÏbeta Bileková, Jablonov 6.10.1937

Agnesa Molãanová, Jablonov
16.10.1937

87 rokov
Zuzana Mathiová, Bratislava 6.10.1935
Ing. Michal Záhorsk˘, Bratislava

8.10.1935

88 rokov
Magdaléna ·porerová, Bratislava

23.10.1934

89 rokov
Anna Petru‰ková, Jamník 24.10.1933
Ondrej ·i‰ulák, Bratislava 6.10.1933

90 rokov
Anna Palenãárová, Behárovce

11.10.1932
Mária Herodeková, Nitra 1.10.1932

91 rokov
Jozef BaláÏ, Trenãín 8.10.1931
MUDr. Teodor Streicher, Bojnice

9.10.1931

94 rokov
Lívia Brhloviãová, Bratislava

30.10.1928

98 rokov
Anna Polaãková, Bratislava 20.10.1924

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme
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