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Režim ich vyhnal z vlasti
Don Vojtech Zeman je jed-

n˘m z t˘ch kÀazov povojno-
vého obdobia, ktorého komu-
nistick˘ reÏim vyhnal z vlasti.
Narodil sa 28. marca 1930 v No-
vej Bani. Ako hovorí, Nová BaÀa
sa vyznaãovala katolicizmom
a mnoho kÀazov tam na‰lo azyl
pred komunistickou mocou. Je-
ho Ïivot sa niekomu môÏe zdaÈ
ako Ïivot cestovateºa, ktor˘ má
v‰etko, kde príde, zabezpeãené.
Lebo tak˘ je Ïivot misionára.
IbaÏe títo ‰íritelia evanjeliá pri-
chádzajú na pôdu, kde kresÈan-
ská viera nemá tradície. Mnohí
pre túto sluÏbu obetovali Ïivot.
Don Zeman sa na‰Èastie doÏíva
pekného veku pri dobrom zdra-
ví a stáva sa Ïiv˘m svedkom
svojej doby. Doby totalitného
útlaku, ktorá sa skonãila len
pred tridsiatimi rokmi. 

● Narodili ste sa do obdobia
svetovej hospodárskej krízy. Po-
znaãila nejako va‰u rodinu?

Som z rodiny, ktorá nebola bo-
hatá, no vÏdy sme mali ão daÈ do
úst, aj cez vojnu. Bolo nás ‰esÈ detí,
otec bol obchodník. Postavil pekn˘
dom a keì pri‰la hospodárska kríza,
pri‰iel o v‰etko. E‰te aj o pozemok,
ktor˘ mu darovala svokra. No a tak

sme sa uch˘lili k babke a Ïili sme
spolu s Àou. 

● Va‰im rodiskom je Nová Ba-
Àa. Aká bola v ãase va‰ej mladosti?

Nová BaÀa leÏí na Pohroní a vy-
znaãovala sa katolicizmom. 

Pokraãovanie na 10. strane

Don Vojtech Zeman SDB Foto autorka
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KeìÏe máme okrúhle v˘roãie novembro-
v˘ch udalostí, patrilo by sa povedaÈ aj pár
okrúhlej‰ích, zmierlivej‰ích slov. Veì aj vìaka
novembru 1989 mohla vzniknúÈ na‰a organi-
zácia. Napriek tomu  dobre vieme, Ïe celé to
bola inscenácia komunistick˘ch tajn˘ch slu-

Ïieb. Veì uÏ bolo zverejnené dostatoãné mnoÏstvo faktov
a svedectiev, ktoré to bez ak˘chkoºvek pochybností doka-
zujú. Za v‰etky svedectvá spomeniem iba e‰tebáka Zifãáka,
ktor˘ v zamatovej inscenácii hral „m⁄tveho ‰tudenta“ Marti-
na ·mída. Ten vo vynikajúcej knihe Roberta Buchara „Revo-
lúcia 1989“, ktorú vrelo odporúãam, hovorí, Ïe scenár urãite
nenapísala Amerika, ale Ïe vznikol niekde na V˘chode. Zá-
roveÀ hovorí, Ïe „v roku 1988 uÏ bola prevaÏná väã‰ina
takzvan˘ch demokratick˘ch alebo protikomunistick˘ch síl
pôsobiacich v âeskoslovensku pod vplyvom komunistick˘ch
tajn˘ch sluÏieb.“ 

Keď si trochu zaspomíname 
Nebol to úÏasn˘ pocit, keì v‰etci tí komunistickí komi-

sári, ão mali nad nami neobmedzenú moc a mohli  kedykoº-
vek a kedy sa im len zachcelo zapuãiÈ nás  ako ãervíka, od-
razu sami sa museli pred nami zvíjaÈ ako ãervíci ãi ako slizkí
hadi a hraÈ divadlo na demokraciu, ktorá im bola uÏ gene-
ticky z du‰e odporná? Veºmi dobre nám to v súãasnosti uka-
zujú aj ich deti. Tí, ão ozaj zaÏili ãervenú totalitu  aj s cel˘m
jej zverstvom, najlep‰ie chápu, o ãom tu hovorím. Bolo to
predsa len nejaké – aj keì iba na základe divadielka – za-
dosÈuãinenie, na ktoré tak ºahko nezabudneme. Veì najmä
tí, ão absolvovali komunistické koncentráky a gulagy sa uÏ
nauãili byÈ spokojní aj s málom – veì niekedy na preÏitie
muselo postaãiÈ aj pár vyhoden˘ch zemiakov˘ch ‰upiek ... 

No aj keì dobre vieme, Ïe to bolo iba divadlo,  niektoré
stavivá sa uÏ nedali zasunúÈ naspäÈ do pôvodnej nepriedu‰-
nej podoby. A práve preto, Ïe dobre vieme, aká je situácia,
je na nás, aby sme si my sami roz‰irovali priestor svojej slo-
body a prestali sa ich báÈ. V tom neprehºadnom bludisku si
my sami musíme vy‰liapaÈ svoje chodníãky pre ãestn˘ Ïivot
v pravde. Nikto in˘ to za nás nespraví, a najmä nie detiãky
e‰tebákov a komunistov, ktorí opäÈ totalitne ovládli v‰etky
masmédiá. V tejto súvislosti  musím opäÈ pripomenúÈ bri-
lantnú Vonnegutovu vetu, Ïe keì nám zobrali ‰koly a novi-
ny, tak sme ako Poºsko za ãias okupácie. Pravdivo treba po-
vedaÈ aj to, Ïe z ãervenej záplavy, ktorá nás zaliala z v˘chodu
v roku 1945 a ktorá v‰etko brala hlava-nehlava, sme e‰te
stále nevyplávali na bezpeãn˘ breh. A slúÏi len na hanbu

t˘m, ktorí sa k jej pusto‰eniu ºahko a bez ak˘chkoºvek mo-
rálnych zábran pridali – ãi uÏ ich hnacím motorom bola pro-
tislovenská nenávisÈ, obyãajná hlúposÈ, alebo len typická
túÏba luzy za pln˘mi válovmi. Stále sú tu medzi nami a na-
ìalej rabujú, pretoÏe niã iné nikdy ani nevedeli. Ak to struã-
ne zhrnieme: v roku 1945 tu zaãal ãerven˘ teror, v roku
1948 ãervená totalita,  taká intenzívna a v‰eobjímajúca, Ïe
aj po roku 1989 bez väã‰ích problémov zanechala ãervenú
moc, ktorá veselo vládne ìalej. Aj keì s trochou mikrosko-
pick˘ch trhlín. Tu máme zároveÀ aj odpoveì na otázku, pre-
ão sa súdruhovia dodnes za svoje nechyrované zloãiny ani
len neospravedlnili. Veì e‰te nikdy v histórii sa vládcovia
neospravedlÀovali poroben˘m, ktor˘ch majú stále vo svojom
podruãí.

Nedávno sme odhaľovali 
v Borskom Mikulá‰i pamätnú tabuºu statoãn˘m ºuìom,

väznen˘m  a muãen˘m ãeskoslovensk˘m komunistick˘m
reÏimom len zato, Ïe pomáhali utekajúcim za slobodou,
pretoÏe u nás Ïiadna nebola. (Viac o tom vnútri ãísla.) A ak
nebudeme aj my neustále pracovaÈ na odsúvaní mantinelov,
ktor˘mi nás chcú obohnaÈ, aj nám sa môÏe staÈ, Ïe za slo-
bodou slova a názoru budeme musieÈ opäÈ utekaÈ. Otáz-
kou v‰ak je, kam. Keì uÏ aj západ propagandisticky ovládli
marxisti. TakÏe aj tam uÏ sloboda slova zaãína byÈ úzkopro-
filov˘ tovar.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO 
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November ’89 otvo-
ril cestu nielen k slobo-
de, ale aj k naplneniu

emancipaãného úsilia Slovákov maÈ
vlastn˘ ‰tát. A práve táto ambícia sa
kdesi v útrobách prvej kon‰tituovanej
strany – Verejnosti proti násiliu, stratila
napriek tomu, Ïe vznikla na jej pôde.
Augustín Marián Húska v rozhovore
pre SNN v roku 2013 o tom povedal:
“Do programovej skupiny VPN s Àou
pri‰iel Roman Zelenay, pôsobiaci v tom
ãase v klube medzinárodn˘ch vzÈahov
pri VPN. Doniesol uznesenie klubu,
ktoré Ïiadalo, aby Slovensku bolo pod-
ºa Wilsonovho memoranda o práve
národov na sebaurãenie priznané prá-
vo na medzinárodno-právnu subjekti-
vitu. Zapracoval som to teda do pro-
gramov˘ch téz, na ktor˘ch som sa po-
dieºal s Martinom Bútorom a Petrom
Zajacom. Súhlasil s t˘m aj Fedor Gál,
ibaÏe povedali, Ïe to e‰te prekonzul-
tujú s praÏsk˘mi kolegami z Obãian-
skeho fóra. A keì sa vrátili hovorili, Ïe
dokonca sám Havel im povedal, Ïe je
to múdre, lebo len za tak˘ch podmie-

nok, keì VPN prijme do svojho pro-
gramu radikálne emancipaãné heslo,
vyhrá voºby nad KDH.” 

Preão tribúni novembra mali odra-
zu starosÈ o to, aby kresÈanská strana
na Slovensku nevyhrala voºby? Lebo
kresÈania predstavujú mravnú silu? Pre-
to bolo nevyhnutné vyhnaÈ kresÈan-
sk˘ch aktivistov z Hnutia za obãiansku
slobodu a nahradiÈ ich sluhovsk˘mi

typmi politikov?  Napokon tak˘m sa
stalo aj KDH. Prvé slobodné voºby sa
uskutoãnili v júni 1990 a VPN získala
vy‰e 29, KDH vy‰e 19 percent hlasov
voliãov. Predsedom vlády sa stal Vladi-
mír Meãiar, no globalisti skoro spozna-
li, Ïe tento politik nebude plniÈ príkazy
zvonku. OdstraÀovali ho niekoºko ro-
kov a vydali na to kopec peÀazí. Ako
povedal Húska, “nosné heslo ‰táto-
tvornej emancipácie prevzalo HZDS
z VPN a rozvinuli sme ho o odmietnutie
unitárnej podoby ‰tátu”. Za zmienku
stojí, Ïe ako prv˘ ponovembrov˘ den-
ník Smena striktne odmietol rozdelenie

âeskoslovenska, prijal poniÏujúce po-
stavenie sluhu.  Ako prv˘ denník bol fi-
nancovan˘ ‰pekulatívne získan˘m  ka-
pitálom Prvej slovenskej investiãnej sku-
piny a dodnes ako Sme funguje proti
záujmom tohto ‰tátu. Podobne ako
Denník N, financovan˘ firmou Eset. 

Nositelia my‰lienky na ‰tátnu sa-
mostatnosÈ boli b˘val˘m reÏimom tvr-
do postihovaní. No zdá sa, Ïe ani dnes
nie sú v kurze. 

Na plagátoch nového filmu Amne-
stie je slogan, Ïe sloboda nie je pre
kaÏdého. Veru nie je. Pre tak˘ch, ão
poh⁄dajú zákonmi; pre tak˘ch, ão sa
nedokáÏu vymaniÈ z pubertálnych
okov a podliehajú drogám a in˘m
omamn˘m látkam; pre tak˘ch, ão si
myslia, Ïe sloboda nemá hranice
a môÏu v‰etko; pre tak˘ch, ão po-
h⁄dajú in˘mi ºuìmi. Jednoducho pre
tak˘ch, ktorí nedokáÏu zodpovedne
konaÈ. A za tridsaÈ rokov sa ich tu na-
hromadilo toºko, Ïe si  dokonca trúfajú
vládnuÈ t˘m zodpovedn˘m.

Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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Na Záhorí, v Borskom Mikulá‰i, v rodisku Jána Hollého
13. októbra odhalili  pamätnú tabuºu politick˘m väzÀom Jo-
zefovi Macekovi, Jozefovi Bízekovi a Ferdinandovi Totkovi.
Rodáci nezabúdajú na ich statoãnosÈ a obetavosÈ, keì kon-
com ‰tyridsiatych a zaãiatkom päÈdesiatych rokov minulého
storoãia pomáhali dostaÈ sa cez hranice do slobodného sve-
ta najmä kÀazom a klerikom. Ako uvádza spoluator pamät-
nej tabule Stanislav Májek, v‰etk˘ch troch prevádzaãov sti-
hol ÈaÏk˘ osud. Totku odsúdili na 22 rokov väzenia, Bízeka
zastrelili na hraniciach a Macekovi vymerali trest odÀatia slo-
body na 20 rokov. 

SlávnosÈ odhalenia pamätnej tabule sa zaãala sv.
om‰ou, ktorú celebroval duchovn˘ PV ZPKO ThDr. Ján Ko-
‰iar. Koncelebroval miestny kÀaz Ing. Mgr. Vladimír Mikulec.
Ján Ko‰iar v homílii pripomenul, Ïe „dokonalého a bezhrie‰-
neho ãloveka chceli vychovaÈ aj sociálni komunistickí inÏinie-
ri v 50. rokoch. Mnoh˘m sa to nepáãilo, niektorí sa dali do
sluÏieb tomuto zloãinnému systému, a boli aj takí odváÏni,
ktorí z komunistického raja utekali preã, na Západ.   Bez do-
mácich znalcov prostredia by sotva boli nieão dokázali“.  

Po krátkom presune k múru cintorína, na ktorom je

umiestnená pamätná tabuºa, nasledoval akt jej odhalenia.
Prítomn˘m sa prihovoril starosta obce Róbert Macek, pred-
seda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda, spoluator tabule Stanislav
Májek, synovec bl. Titusa Zemana Michal Rado‰insk˘, pred-
sedníãka MO MS v Borskom Mikulá‰i Jozefa Drinková a re-
ferentka pre kultúru Oºga Cintulová. Podujatie pripravili
obec Borsk˘ Mikulá‰, Matica slovenská, PV ZPKO a Farsk˘
úrad v Borskom Mikulá‰i. (zl)

Je dobré, že nezabúdame na našich rodákov, ktorí
trpeli pre pomoc prenasledovaným. Len nedávno, 20. jú-
la, sme si pripomenuli 70. výročie odporu  našich obyva-
teľov proti stupňujúcemu sa komunistickému násiliu voči
Cirkvi, ktorý pre trojdňové štatárium sa nazýva aj Tri dni
nijak. Poznáme tragické dôsledky perzekúcií. Podobné
protesty sa udiali i v ďalších obciach na Slovensku. Mno-
hí prenasledovaní občania, kňazi, klerici, najmä po tzv.
Barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950, aby sa vyhli
uväzneniu, pracovným táborom, respektíve aby mohli
doštudovať za kňazov, zvolili si odchod do slobodného
sveta. Hľadali skúsených prevádzačov, ktorých na-

šli v našich odvážnych rodákoch Jozefovi Maceko-

vi, Jozefovi Bízekovi a Ferdinandovi Totkovi. Kto
boli títo odvážni muži? Čiastočne som ich poznal. O ich
činnosti v dedine vedeli viacerí, najmä rodina, lebo ich
hľadala polícia. Jozef Macek chodieval do Rakúska cez
rieku Moravu za prácou už pred vojnou, takže poznal
brody - miesta prechodov. V roku 1948 previedol Búra-
nov Antona Matulu, Jozefa Bobeka, Jozefa Solára
a Františka Matulu. Bízek a Totka odišli spolu v roku
1949 a Macek ich našiel v utečeneckom tábore pri Salz-
burgu. Bízekovi hrozilo zatknutie za odpor v kauze Tri
dni nijak a Totkovi za incident s predsedom pri agitácii
do JRD. 

V roku 1950 previedol viacčlennú skupinu, v ktorej
bol aj salezián Štefan Fabera. V liste saleziánom odporú-

čal, aby organizovali odchod rozpusteného kňazského
dorastu do zahraničia. 

Významné skupinové prechody klerikov od roku
1950 organizovali saleziáni Títus Zeman, Ernest Macák
a František Reves. O týchto prechodoch je dnes už boha-
tá literatúra a sprístupnené sú aj  archívne dokumenty.
Zásluhou všetkých troch Búranov sa zachránili také vzác-
ne osobnosti, ako napríklad biskup Pavol Hnilica, Jozef
Heriban, Rudolf Blatnický, Anton Botek, Rafael Černý, Ľu-
dovít Sucháň, Gorazd Zvonický, Ľudovít Pavlo, Vojtech Ze-
man, Augustín Nádaský, Štefan Fabera, František Reves
a mnohí ďalší, ktorí pre Slovensko a Cirkev vykonali ne-
oceniteľné služby. 

Všetkých troch prevádzačov stihol ťažký

osud. Prvý sa dostal do väzenia Ferdinand Totka,

keď tretí skupinový prechod cez Moravu strosko-

tal pre rozvodnenú rieku a pri ústupe väčšiu časť

členov pochytali. Odsúdený bol na 22 rokov väze-

nia. Prepustený bol na amnestiu 11. októbra

1961. Zomrel 11. novembra 1998 v Bratislave.

Jozef Bízek s Macekom a Filípkom sa chceli 1. de-

cembra 1953 vrátiť na Slovensko, ale pri strihaní

drôtov na hranici to počul pohraničník, nastal po-

plach a prenasledovanie. Pri ústupe sa Bízek od-

delil a ukryl v poraste, kde ho o 21.15 hodine po-

hraničník objavil a niekoľkými dávkami z auto-

matu zastrelil. Privolaný lekár o druhej po polnoci

konštatoval smrť. Telo bolo pitvané v Bratislave,

ale neexistuje žiaden záznam, ako s ním naložili.

Macek s Filípkom stačili prejsť cez rieku Moravu. 

Jozef Macek sa 12. mája 1955 vracal na Sloven-
sko, aby zistil pravdu o zastrelenom Jozefovi Bízekovi.
Pri prekročení hranice bol však zadržaný, uväznený
a odsúdený na 20 rokov väzenia. Po deviatich  rokoch
ťažkých prác, najmä v uránových baniach, dostal rakovi-
nu. Vo februári 1964 bol v Brne hospitalizovaný a 3.
apríla 1964  prepustený s vyhliadkou na mesiac života.
Žil ešte rok. V závere života bol hospitalizovaný v Brati-
slave a Skalici, kde 10. mája 1965 zomrel. Pochovaný je
v Peterskom cintoríne. 

Ďakujem vedeniu obce, že dnes sme mohli sláv-
nostne odhaliť  pamätnú tabuľu venovanú  aj pamiatke
občanov, ktorí pomáhali organizátorom, utekajúcim
a ich sprievodcom pri úteku za slobodou.  Za ich skutky
ľudskosti boli prenasledovaní, väznení a mučení. Spome-
niem aspoň niektorých, ktorí boli najviac postihnutí:
Mons. Augustín Karmaš, Ema Olbrichová, rodina Sojáko-
va, Pavol Škápik, Dr. Boris Travenec, rodičia Jozefa Ma-
ceka a sestra Mária s manželom Ignácom Cintulom, Alž-
beta Maceková, otec Ferdinanda Totku, rodina Jozefa Bí-
zeka, rodina Drinkova, Anton Filípek, Helena Búzková,
Ján Šebesta, Mária Onuferová, Štefan Júva a ďalší. Všetci
veľa pomohli, ale aj veľa trpeli.   

Česť ich pamiatke!

ZAZNAMENALI SME
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Z príhovoru Ing. Stanislava Májeka

Toxická hranica na Západ

Pribúdajú pamätníky hrdinom

Úãastníci pietnej spomienky pri pamätnej tabuli.

Foto Eva Zelenayová



V Levoãi vládlo krásne jesenné dopo-
ludnie. Taxikár, ktor˘ nás doviezol od vlaku
v Spi‰skej Novej Vsi, síce nevedel, kde je
gymnázium, ale povedal, Ïe asi tam... Po-
ãiatoãnú ospalosÈ z únavnej cesty z Pova-
Ïia do Levoãe zahnala ‰álka dobrej kávy,
ktorú nám naservírovali v kaviarni na ná-
mestí a my sme sa vybrali pohºadaÈ cieº
ná‰ho  putovania. 

Ukázalo sa, Ïe gymnázium je celkom
blízko námestia a pôsobilo ozaj impozant-
ne. Gymnázium Janka Francisciho-Rimav-
ského je  reprezentaãná budova. Má upra-
ven˘ ‰kolsk˘ dvor a pri vstupnej bráne Ïivo
debatoval hlúãik ‰tudentov. Pozdravili nás,
napriek tomu, Ïe sme ani zìaleka nevyze-
rali ako ‰tudáci. Zrejme vedeli, aká sláva sa
v ich ‰kole chystá. Pripomienka na staré
ãasy, na mladého profesora, ktor˘ na ich
‰kole uãil. Prof. Rudolf Jurik  bol mlad˘
skoro ako oni. 

Îivotnú cestu mal pred sebou, plno
ideálov, plánov, vojna  sa nedávno skonãi-
la, te‰il sa zo Ïivota. Roz‰iroval vedomostí
mlad˘ch ºudí, uãil históriu, viedol ich k zo-
ceºovaniu tela v skautskom hnutí. Aby sa
aj oni postavili Ïivotu ãelom, budovali spo-
loãnosÈ na svoj obraz. IbaÏe sa prerátal.
Vtedaj‰ia spoloãnosÈ vedená nenávistnou
ideológiou ho odvrhla, lebo sa zúãastnil
protestu obyãajn˘ch ºudí proti zlovôli ‰tát-
nej moci, ktorá chcela ovládnuÈ myslenie

ºudí a vyhlásila boj kresÈansk˘m tradíciám
národa. Zaistili ho, väznili a po prepustení
nechali ÏivoriÈ na okraji spoloãnosti.
Napriek tomu nezúfal, ostal sám sebou,
tvoril nov˘ svet a zanechal po sebe svetlú
spomienku. 

Takémuto ãloveku je hodné odhaliÈ
pamätnú tabuºu a my budeme pri tom.
Majestátne priestory ‰koly v nás navodili tú
správnu atmosféru. A uÏ tu bola hromada
Ïiakov, ale i star‰ích ºudí aj my, najstar‰í,
pred zahalenou tabuºou. Zvítali sme sa
medzi sebou, veì sme starí známi, ten
z Bratislavy, ten z PovaÏia ãi z v˘chodu.
Pred zastretou tabuºou  v rade zopár pá-
nov, zástupcovia mesta Levoãe a pre‰ov-
ského samosprávneho kraja a medzi nimi
na‰a Marienka Dvorãáková. Zrazu ticho,
potom uvítacia báseÀ a príhovor riaditeºa
‰koly. Spevácky zbor ‰tudentiek spieva
hymnickú  pieseÀ „Kto za pravdu horí“
a slávnosÈ sa zaãína. Reãníci sa striedajú,
spomínajú na prof. Jurika, osvetºujú jeho

cestu Ïivotom, jeho myslenie i cítenie. Poli-
tickí väzni a my, ich potomkovia, ktorí sme
tieÏ zaÏili neprávosti a odvrhnutie spoloã-
nosÈou, sme v duchu preÏívali rovnaké utr-
penie, ako on vtedy. Spomenuli sme si na
beznádej a bôº, keì na‰ich otcov i matky
nemilosrdná ma‰inéria vládnej moci uvrhla
na kraj spoloãnosti.  Nám, ktorí sme to za-
Ïili, zostáva veºká úloha, rozprávaÈ o dobe
neslobody mlad˘m generáciám, aby nedo-
pustili návrat ãasov, keì vládne násilie
a teror. 

Podobné my‰lienky sa nám preháÀajú
hlavou aj pri rozprávaní ná‰ho ãlena, pána
Martina Hagaru, o jeho stretnutiach s prof.
Jurikom. ·tudentsk˘ zbor zaspieva piesne
„Hej, Slováci“ a „BoÏe, ãos ráãil“ a my vy-
chádzame do slnkom zaliatej Levoãe a pre-
súvame sa do gymnaziálneho kostola, kde
sa zúãastÀujeme svätej om‰e. Bol to dô-
stojn˘ záver slávnosti odhalenia pamätnej
tabule prof. Rudolfovi Jurikovi.

E‰te malá prechádzka po Levoãi, niek-
torí aj s v˘stupom po nekoneãn˘ch scho-
doch na vyhliadkovú veÏu a príjemné spo-
loãenské posedenie pri obede. Závereãná
cesta na Ïelezniãnú stanicu v Spi‰skej No-
vej Vsi a dlhá cesta domov, ktorá napodiv
ubehla ani sme sa nenazdali. 

Plní dojmov budeme maÈ ão rozprá-
vaÈ na‰im priateºom doma o vydarenej ak-
cii v Levoãi! Stanislav Porubãan 
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Hold profesorovi Rudolfovi Jurikovi

Rudolf Jurik sa narodil 6. júla 1923 v Novákoch v remeselníckej rodine. Je-
ho otec Ján bol stolár a umelecký rezbár vyučený u rezbára európskeho formátu
Sziklayho. Matka viedla domácnosť a starala sa o výchovu štyroch detí. Počas
hospodárskej krízy otec rodiny vycestoval za prácou do Argentíny. 

V roku 1929 začal Jurik chodiť do rímskokatolíckej ľudovej školy v Novákoch, kde bol
riaditeľom a organistom národovec Cincík. V rokoch 1933-1938 študoval na reálnom gym-
náziu a v štúdiách pokračoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave –
nemčinu a dejepis. Patril medzi zakladateľov Katolíckeho skautingu, Hlinkovej mládeže
a Združenia katolíckej mládeže. Počas štúdia bol literárne činný, prispieval do časopisov Pla-
meň, Nová mládež, Naše misie a Misijné zvony. Úzko spolupracoval s chorvátskym je-
zuitom Tomislavom Kolakovičom, ktorý sa v roku 1946 ukrýval u jeho rodičov
pred ŠtB. Keďže býval na študentskom internáte Svoradov, kde sa stretával s budúcimi
predstaviteľmi katolíckej inteligencie, ovplyvnilo to celý jeho ďalší život. 

Na gymnáziu v Levoči založil skautský oddiel, ako učiteľ dejepisu zdôrazňo-
val, že historické udalosti treba chápať a hodnotiť v rozsahu dobových podmie-
nok. Po nástupe komunistov k moci v roku 1948 sa stal pre režim nepohodlným.
Štátna moc využila vzburu v Levoči a obžalovala ho z jej organizovania. Odsúdili ho na dva
roky väzenia, ktoré si odpykával  v Leopoldove a Jáchymove. V novembri 1950 ho prepustili

a v januári 1951 opäť zaistili v súvislosti so zaistením nováckych študentov, členov zakáza-
ného skautingu. Hoci ho po týždni prepustili, mal problémy zamestnať sa. Pracoval na vý-
stavbe Bujanovského tunela, neskôr ako baník v Nováckych uhoľných baniach. Stal sa re-
daktorom časopisu Novácky kahanec, ale do školských služieb sa už nevrátil, hoci ho ešte
pred rokom 1968 rehabilitovali. Počas obrodného procesu v roku 1968 obnovil spolu
s Jánom Manasom Zlatý orol v Prievidzi a skautskú organizáciu v Novákoch. No
po vstupe okupačných vojsk v auguste 1968 ho znovu  prepustili zo zamestnania. Pracoval
ako pomocný robotník, aj ako čistič kanálov. Po roku 1989 obnovil činnosť skautingu a opäť
sa  zapojil do politického a kultúrneho života.

V rokoch normalizácie napísal niekoľko románov, ktoré však neboli publikované. Písal
články pod pseudonymom, popri vlastnej tvorbe vydával rôzne práce, napríklad kratšie diela
Jána Chryzostoma Korca, básne kresťanskej poetky Jany Dutkovej. Napísal Dejiny nováckej
farnosti a Históriu nováckeho baníctva. Politický boj režimu s profesorom Rudolfom Jurikom
trval až do roku 1989. Po novembri ’89 bol plne rehabilitovaný. Jeho viera v Boha, prav-
du a spravodlivosť, jeho nezlomný charakter a láska k národu mu pomáhali pre-
konať príkoria, ponižovanie, ktorému ho vystavil komunistický režim. Zomrel
v roku 2001.

(Odznelo v Levoči)

Životný príbeh statočného profesora
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Pocity syna politického väzňa 

Pri múre ilavskej väznice
Je to zvlá‰tny pocit stáÈ pri múre

ilavskej väznice. Lebo naposledy som
tu bol – ale vo vnútri, za múrmi, Ïe-
leznou bránou, mreÏami a ostnat˘m
drôtom, s bacharmi ako chalan, keì
som mal trinásÈ rokov. Na náv‰teve.
Za otcom. Tam zatvárali otcov, bra-
tov, manÏelov, synov… ktorí nezdie-
ºali nad‰enie z budovania svetl˘ch
zajtraj‰kov. Tam zväã‰a zo‰ediveli,
zlomili im zdravie, ale nie du‰u a vie-
ru. Dnes tam sedia ºudia, ktorí zi‰li
z cesty práva. Pred rokom 89 tam
v‰ak sedeli aj slu‰ní ºudia, ktorí ho-
vorili súdruhom, ão nás vedú po ces-
te, Ïe nevidia správne, ani dobre
a Ïe tá cesta je viac krivá, ‰pinavá
a hrboºatá ako rovná a ãistá a Ïe je
to slepá uliãka (ão sa potvrdilo); ale-
bo Ïe Slováci majú právo na väã‰iu
mieru suverenity, prípadne aÏ
‰tátnosti; alebo ºudia, ão nezapreli
vieru v Boha a preto ich reÏim poslal
do väzenia. Aj na múroch tohto
väzenia pre vieru, slobodu, slobodné
my‰lienky a slobodné názory je kré-
do b˘val˘ch politick˘ch väzÀov Zväzu
protikomunistického odboja: „Kto
stratil majetok, nestratil veºa – Kto
stratil slobodu, stratil mnoho – Kto
stratil vieru, stratil v‰etko“.

Práve tá nezlomná viera vo vy‰‰iu

spravodlivosÈ,  Ïe raz sa zlo na dobré
musí obrátiÈ, viera v rodinu, ktorá
mukla podrÏí, viera vo vlasÈ, ktorá Èa
nezradí, viera v Boha, ão napráva
kaÏdú krivdu… to je morálna preva-
ha slobodomilovn˘ch ºudí, ktorí sa
nebáli povedaÈ, Ïe kráº je nah˘, aj
keì na nich mierili zbraÀami kráºovi
Ïoldnieri. Dá sa zatvoriÈ ãlovek, ale
nie sloboda. Dá sa ãlovek aj zabiÈ, ale
nie jeho idea. Tá si nájde nové du‰e
a mysle, ktoré ju oÏivia a ponesú vlaj-
ku boja za vieru, nezávislosÈ, slobo-
du, pravdu, spravodlivosÈ ìalej. Len
mám pocit, Ïe dnes si slobodu  nevá-
Ïime. Ovládla nás kultúra smrti, ne-
návisÈ  a závisÈ, nová ideologická ne-
návisÈ voãi tradícii, blbá nálada a no-
stalgia naratívu za misu ‰o‰ovice.

Jediná schodná cesta je v na‰om
vnútri. Túto atmosféru vieme ustráÏiÈ
a zlep‰iÈ takmer okamÏite. Chce to
zmenu ná‰ho postoja a priorít k ne-
materiálnym hodnotám a ku globali-
zujúcemu sa svetu, ktorému moÏno
ãoraz menej rozumieme alebo ktor˘
ãoraz menej poãúva hlas ºudí a ná-
rodn˘ch ‰tátov. Myslím, Ïe toto je
základn˘ postoj, aby sa ºudia ne-
zbláznili ãi nerezignovali. Lebo t˘ch
„väzení“ môÏe byÈ podstatne viac.
Moderní väzni systému dnes chodia

beÏne po ulici, surfujú po internete,
nakupujú podºa reklamy… ani o tom
nevedia, Ïe majú veºkú Ïeleznú guºu
na nohe. A to je paradox doby. Dnes
neviete, kde je nepriateº, kto je pria-
teº; kto je „väzeÀ“ sám seba alebo
okolností, manipulácie politického
a mediálneho mainstreamu; kto je
slobodn˘ a kto akoÏe „nezávisl˘“;
kto má svoj názor a kto len opakuje
vsugerované postoje  z médií; kto je
odváÏny a kto svoj strach skr˘va
v online priestore; kto potrebuje ce-
stovaÈ, aby videl a poznal a kto to
nepotrebuje, lebo v‰etko sa dá po-
znaÈ srdcom a vnorením sa do
mikrokozmu, odkiaº je priame spoje-
nie na makrokozmos; kto je veriaci
a kto je len ceremonialista; kto je
‰Èastn˘ a kto len ukazuje pozlátka…
Dalo by sa e‰te písaÈ, ale ako sa ho-
vorí: múdremu napovedz, hlúpemu
aj tak nepomôÏe‰… 

Cez sviatky si spomeÀte v mysli
aj na v‰etk˘ch odváÏnych ºudí a Slo-
vákov, ktorí obetovali svoje Ïivoty za
Slovensko, slobodu a vieru. Aj oni by
radi dostali du‰evn˘ lajk, Ïe si cení-
me to, ão nezi‰tne pre nás a ãasto aj
za cenu svojho Ïivota, urobili.

Rafael Rafaj

podpredseda PV ZPKO

Regionálne poboãky PV ZPKO v Trenãíne, Ilave, PovaÏskej Bystrici a Púchove v spolupráci s Mestsk˘m úradom

v Ilave a Farsk˘m úradom v Ilave usporiadali 30. októbra pri troch pamätn˘ch tabuliach na väzenskom múre

väznice  pietnu spomienku na nespravodlivo a protiprávne väznen˘ch komunistick˘m reÏimom vo väznici 

v Ilave. (sp)



V duchu sa vrátim medzi demonštrantov druhého veľ-
kého mítingu na Námestí SNP v Bratislave v novembri
1989. Doma som si z farebného papiera vyrobil slovenský
štátny znak (ktorý sa legitímne používal do roku 1960, ho-
ci iba na prsiach českého leva) a postavil som sa s ním ne-
ďaleko pódia, z ktorého sa prihovárali rečníci. Krátko pred
začiatkom mítingu prišiel za mnou jeden mladý muž (asi

organizátor) a pozerajúc na slovenský znak mi povedal: „Toto sem nepatrí!“
Jeho gesto ma nijako neovplyvnilo v mojom odhodlaní zvýrazniť slovenskosť
týchto veľkých revolučných zmien. Vzápätí však prišiel druhý pán od rečníckeho
pódia a rezolútne ma vyzval: „Dajte to dole!“. 

Táto spomienka je iba na ukážku, aký bol prístup tribúnov revolúcie
k symbolu slovenskej národnej identity a štátnej suverenity. Na transparentoch
demonštrantov sa však veľkými písmenami vynímalo (podobne ako v Prahe)
heslo „Sme jeden národ!“. Vtedy si  málokto uvedomil, že ožil prvorepublikový
masarykizmus.  

Neboli sme jeden národ
Politické zmeny z prelomu 80. a 90. rokov dvadsiateho storočia v strednej

a východnej Európe, umožnené rozkladom totalitných komunistických režimov,
sprevádzali dve protikladné politické tendencie. Prvou bolo presvedčenie disi-
dentov a proreformných skupín intelektuálov o samozrejmej nevyhnutnosti
smerovania postkomunistických krajín k liberálnej demokracii a občianskej
spoločnosti. Druhou bola tendencia k uplatneniu práva na sebaurčenie náro-
dov, ktoré nemohlo byť  uplatnené v plnej miere  alebo nebolo uplatnené
vôbec. Politická zmena bola chápaná ako manifestačné odmietnutie všetkých
autoritárskych ideológií 20. storočia, nielen marxisticko-leninskej. 

Pokúsme sa skúmať z hľadiska rešpektovania národnej identity Slovákov
a nastoľovania princípu štátnej suverenity Slovenska niektoré dôležité doku-
menty Nežnej revolúcie. V prvom vyhlásení občianskeho hnutia Verejnosť
proti násiliu z 20. novembra 1989 nájdeme formuláciu vzťahujúcu sa na jav
slovenskej národnej identity. Je iba spomenutý ako neriešený problém: „Už
pridlho sme svedkami deformácií v spoločenskom a politickom živote,(...) nara-
stajúcich napätí medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva, generáciami, medzi
národmi a národnosťami Československa...“ 

Utajení Slováci
V celom vyhlásení sa nevyskytuje ani termín Slováci a ani termín Sloven-

sko. Vyskytuje sa však dvakrát termín krajina, prvý raz: „Dnes na prahu

posledného desaťročia tohto tisícročia sa aj pre našu krajinu otvára reálny
priestor na demokraciu...“ a druhý raz „Je nepredstaviteľné, aby naša krajina
so svojimi demokratickými tradíciami a miliónmi tvorivých ľudí ostala ostrovom
stagnácie a úpadku.“ V oboch prípadoch však signatári zjavne nemysleli pod
krajinou Slovensko, ale Československo.  

Vo vyhlásení členov Slovenského národného divadla z 22. novembra
1989, v ktorom vyzývali predstaviteľov vedúcich straníckych a štátnych orgá-
nov, aby sa počas štrajku hercov zúčastňovali v divadlách na verejnej diskusii,
okrem iného píšu: „...k tomuto konaniu nás vedie predovšetkým naše hlboké
presvedčenie, že môžeme žiť, pracovať a tvoriť jedine v spoločnom štáte
Čechov a Slovákov a ostatných národností. Iba vnútorné pevné spoločenstvo
našich národov, republika, ktorá stojí na základoch slobody, demokracie a hu-
manity môže zaujať dôstojné miesto v spoločnom európskom dome.“

Posun k štátnej suverenite
Požiadavky občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu a Koordinačného

výboru slovenských vysokých škôl z 25. novembra 1989 však už celkom zreteľ-
ne definujú myšlienku slovenskej štátnej suverenity.  V prvom bode sa hovorí:
„Žiadame slobodnými voľbami zo Slovenskej národnej rady skutočný parla-
ment Slovenského národa, v ktorom budú mať zastúpenie všetky zložky na-
šej spoločnosti.“ Autori vyhlásenia však nestáli na pozícii úplnej slovenskej sa-
mostatnosti, čím by samozrejme v tom období riskovali obvinenie zo separatiz-
mu, preto v desiatom bode sa dočítame: „Žiadame dôslednú demokratickú
federáciu Čechov a Slovákov a zákonné upravenie práva a postavenia národ-
ností na princípe plnej a faktickej rovnoprávnosti.“

Významným krokom smerujúcim k slovenskej štátnej suverenite bolo 6.
decembra 1989 zrušenie uznesenia SNR, ktorým pôvodne súhlasila s návrhom
Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o jedinej ústa-
ve pre federáciu aj pre obe republiky. Slovensko začalo cestu k vlastnej
ústave. 

Vznikali občianske hnutia, ktoré dávali dôraz na otázku národnej a štát-
nej identity. Štúrova spoločnosť vznikla 8. decembra 1989 a vo svojom pro-
gramovom vyhlásení zdôraznila, že si „v duchu európskych kultúrnych tradícií
kladie za úlohu v slovenskom národe rozvíjať najpokrokovejšie hodnoty národ-
ného povedomia“. Predstaviteľ Koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu
Ján Budaj, ale 13. decembra 1989 verejne odmietol výzvy niektorých slo-
venských exilových organizácií, ktoré žiadali vyhlásenie štátnej samostatnosti
Slovenskej republiky. Vývoj sa však nedal zastaviť.

Peter Mulík
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U Semeša v Dechticiach
Vzácny ãlen na‰ej organizácie Anton Seme‰ sa presÈahoval

z Bratislavy do Dechtíc. Veºmi nám ch˘bajú jeho náv‰tevy, lebo
nielenÏe nás napæÀal optimizmom a ‰írením dobrej nálady, ale
obohacoval o nové poznatky najmä zo slovenskej histórie. Aj po-
ãas náv‰tevy predsedu organizácie Jána Liteckého ·vedu,
duchovného Jána Ko‰iara, ‰éfredaktorky Evy Zelenayovej a fi-
nancmajsterky Evy Liteckej ·vedovej hovoril ako z veºkej knihy
o neznámych slovensk˘ch dejinách ‰tvrtého storoãia. Tonko, veºa
energie do zaznamenávania Tvojich poznatkov. Sú vzácne a ori-
ginálne. ëakujeme. (zl)

November 1989 a štátna suverenita Slovenska



Zl˘ duch od praveku vedie zúriv˘ boj proti Bohu. Chce zniãiÈ
BoÏie dielo. ªudstvo i modrú planétu Zem. Nám, veriacim ºu-
ìom, je to v‰eobecne známe. JeÏi‰ Kristus pri‰iel v kritickom ãa-
se, keì pohanské zm˘‰ºanie a pohanská nemravnosÈ ovládli ºud-
stvo. Aj znaãnú ãasÈ vyvoleného Ïidovského národa. Najmä tú
panskú vládnucu ãasÈ. JeÏi‰ Kristus pri‰iel ako Záchranca a Spasi-
teº. Neprijali ho. Prijala ho Európa. Tisíc rokov trval urputn˘ zápas
na jej pokresÈanãení. Svetlo proti tme, vzne‰ené uãenie podºa
modlitby Otãená‰a, hlboko ºudské podºa spravodlivého zákona
Desatora. Základy i piliere pre v‰estrann˘ rozvoj ºudskej spoloã-
nosti. Vonkaj‰í nepriatelia kresÈanskej Európy Huni, Avari, Tatári
a v˘bojní extrémni nacisti, ktorí uÏ 1200 rokov ustaviãne ohro-
zujú na‰u slobodu a demokraciu a po stároãn˘ch krut˘ch bojoch
ovládli Balkán, v‰etci títo sú nám dobre známi. 

Vnútorní nepriatelia kresťanstva
Aj o vnútorn˘ch nepriateºoch kresÈanstva uÏ od prv˘ch ro-

kov jeho zrodu, o bludároch, rozvratníkoch, reformátoroch his-
torici zaplnili celé kniÏnice. Reformátori – ak to obãas preÏenú –
stávajú sa deformátormi. âo sa diablovi nepodarilo kanónmi
a ‰abºami a od Veºkej francúzskej revolúcie revolúciami a násilím,
to sa teraz Satan usiluje novopohanstvom. Zasieva ho plaziv˘m
spôsobom, pod demokratick˘mi heslami a zákonmi o slobode
i humanizme, aby dosiahol mravn˘ rozvrat ºudí, národov i ‰tátov.
Nezodpovední nedoukovia dobre platení v masmédiách usilovne
ohlupujú masy ºudí. Strom poznáme po ovocí. 

Dnes uÏ neplatí staré porekadlo a darovanému koÀovi sa
pozrieme na zuby.

Paul Johnson: Dejiny 20. století, nakl.  Rozmluvy, Praha
1991. „V dejinách nie je niã nevyhnutné – uÏ v 18. storoãí voº-
nomy‰lienkári a republikáni zavrhovali vo Francúzsku Boha aj
kráºa. Ale ãlovek je príli‰ zl˘ na to, aby mohol byÈ slobodn˘. Jest-
vuje sprisahanie na oslobodenie ãloveka, ale v skutoãnosti v Àom
uvoºÀuje diabla. Vymiznutie viery v Boha medzi vzdelancami
v mysliach intelektuálov na Západe ponechalo vákuum, ktoré sa
ºahko naplnilo poverou propagandy. Potrebovali veriÈ a nechaÈ
sa ohlupovaÈ.“

Nemorálnosť plodí krutosť
Hitler mnoh˘m Nemcom vyhovoval. T˘m, ktorí túÏili ÏiÈ bez

absolútnych mravn˘ch hodnôt kresÈanskej viery. Bola to morálka
v mene rasy. U boº‰evikov morálka v mene triedneho boja. Zloãi-
ny stalinistov v Sovietskom zväze i zloãiny marxistov na celom
svete odhalili ich pravú tvár (Albánsko, âína, KambodÏa, atì.).
A trojroãná revolúcia v ·panielsku v rokoch 1936-1939. Str. 321:
„Mierny republikán Robles 16. júna 1936 preãítal v parlamente
posledné varovanie – zoznam ukrutností a zverstiev: 160 vypále-
n˘ch kostolov, 269 politick˘ch vráÏd, 1287 násiln˘ch napadnutí,
69 demolácií kancelárií politick˘ch strán, 113 politick˘ch gene-
rálnych stávok, 10 vyrabovan˘ch redakcií... Robles obvinil repub-
likánsku vládu zo zodpovednosti.“  Na oboch stranách sa odo-
hrávali úÏasné krutosti. Pre republikánov hlavn˘m predmetom
nenávisti bola katolícka cirkev. Lebo kÀazi boli proti liberalizmu

i proti socializmu. Ale neboli fa‰isti. Väã‰ina z nich, ak vôbec ich
politika zaujímala, bola za monarchiu. O pozemky Cirkev pri‰la
uÏ pred sto rokmi, v roku 1837. Aj keì sa o Cirkvi vravelo, Ïe je
bohatá, obyãajn˘ farár rozhodne bohat˘ nebol. 

Str. 322: „Väã‰inu republikánskych zverstiev uskutoãÀovali
tlupy raubírov. Bolo zavraÏden˘ch 11 biskupov, 2400 mníchov,
4500 kÀazov, 283 mní‰ok, niektoré boli pred popravou znásil-
nené. V provincii Ciudad  Real matka dvoch kÀazov bola zavraÏ-
dená vrazením kríÏa do hrdla. Biskup z Jaén bol zavraÏden˘ so
svojou sestrou pred dvetisíc ºuìmi. Niektorí kÀazi boli upálení, iní
za Ïiva pochovaní, niektor˘m odrezali u‰i.“ 

Vrahovia v tajnej službe
V Ronde bolo 512 ºudí zvrhnut˘ch do rokliny. (UdalosÈ opí-

sal E. Hemingway v knihe Komu zvonia do hrobu.) Vzorom tu
bol Lenin. Mnoho t˘chto vrahov sa uplatnilo v tajnej policajnej
organizácii, ktorú zaviedli Sovieti v Barcelone. Celkom zavraÏdila
ºavica asi 55 tisíc civilov, vrátane pribliÏne 4 tisíc Ïien a niekoºko
sto detí. Nacionalisti zabili asi 50 tisíc ºudí. 

Str. 324: „Rusi dodali asi tisíc lietadiel, 900 tankov, 300 obr-
nen˘ch vozov a mnoÏstvo vojenského materiálu.“ Str. 327: „Re-
publikáni dali Stalinovi 480 ton zlata, viac ako dve tretiny ‰tátne-
ho pokladu.“ Str. 326: „Generál Franko nebol nikdy fa‰istom,
bol monarchistom. Republikánov dirigovalo sovietske veºvysla-
nectvo. (NKVD – Alex Orlov a André Marty zástupca Kominter-
ny, pozri Hemingway). Str. 328: „Komunisti, t.j. Stalinova tajná
polícia prevzala vládu v ·panielskej republike. Stalinove zloãiny
opísal masov˘ vrah A. Orlov po Stalinovej smrti.“

André Malraux, b˘val˘ minister kultúry Francúzska v knihe
Nádej pí‰e: „DÀa 17. júla 1936 vzplanuli v Barcelone v‰etky ko-
stoly.“ (Marxistick˘ signál na ovládnutie ·panielska.) „Spoloã-
nosÈ bez morálky sa rozkladá a rúca. Systémy zaloÏené na zaml-
ãovaní pravdy sa m˘lne domnievajú, Ïe ºudské ‰Èastie sa dosiah-
ne, keì sa ºudia nauãia milovaÈ otroctvo.“ Str. 373: „PápeÏ mal
byÈ obesen˘. Plán Hitlera na zákroky po víÈaznej druhej svetovej
vojne.“ (Diktátor – cisár Napoleon uniesol z Ríma a uväznil
dvoch pápeÏov. Jeden z nich umuãen˘ vo väzení zomrel.) 

Diktatúra jednej strany
Pouãenie pre ºudstvo: Nikdy viac diktatúra jednej strany!

Pravá alebo ºavá – rovnako vládne jedna hlúpa hlava, aby zniãila
slobodu. Slobodu a demokraciu, ktorá je obsiahnutá v kresÈan-
stve. RovnosÈ a bratstvo. A zodpovednosÈ. To v‰etko je vyjadrené
v modlitbe Otãená‰. Sloboda, bratstvo, rovnosÈ, zodpovednosÈ.
Sloboda je moÏnosÈ rozvoja. Úplne sa môÏe rozvíjaÈ slobodn˘,
nezávisl˘ ãlovek i národ a zodpovedaÈ sa za svoju ãinnosÈ. Ak je
závisl˘, jeho rozvoj je urãovan˘ mierou závislosti. Úplne závisl˘
ãlovek sa nemôÏe rozvíjaÈ. Podobne aj národ. Teda podºa kres-
Èansk˘ch mravn˘ch zásad kaÏd˘ ãlovek i národ má právo a po-
vinnosÈ usilovaÈ sa o nezávislosÈ – o slobodu.  To je sväté právo
i povinnosÈ. Zamlãovanie pravdy? Denne sa stretávame s touto
spoloãenskou chorobou. Trápi nás to a ‰kodí nám. 

Sto rokov mlčania
O tragickej smrti ná‰ho národného hrdinu Milana Rastisla-

va ·tefánika sa koneãne po storoãí verejne hovorí a pí‰e pravda.
Pokraãovanie na 12. strane

FAKTY A POLEMIKA
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V prvé novembrové dní sa modlíme za
t˘ch, ktorí nás predi‰li do veãnosti... (alebo...
na‰i liberáli majú v bratislavskej Cvernovke
„nezabudnuteºnú party HalloQueen: drag
queens, masky, techno, d’n’b, italo disco, vo-
gue, divok˘ Ïúr...“, ão oznamujú plagátom,
kde na spôsob Piety drÏí „ktosi s rohami“ na

kolenách korunovanú osobu - liberálna kultúra!
V novembri je aj deÀ - 11. november 1918 - keì sa

skonãila prvá svetová vojna. Poãas nej narukovalo asi 400 –
450 tisíc Slovákov a z nich asi 69 700 zahynulo a 61 660
bolo zmrzaãen˘ch. Slováci umierali i vo vojnách predt˘m,
od ãias Samov˘ch ãi Pribinov˘ch i potom. Na‰i muãeníci
neumierali v‰ak len poãas vojen, ale za národ i za Boha aj
v ãasoch mieru. V knihe Slovenské martyrológium uvádza
Viliam Judák osudy okolo 50 z nich. Ale mnohí zomreli a na
ich mená sa zabudlo a mená in˘ch muãeníkov sa akosi „ne-
patrí“ pripomínaÈ.

Slovenskí muãeníci v‰etk˘ch ãias - to je názov projektu,
ktor˘ ide rozvíjaÈ skupina slovensk˘ch katolíkov pri KDÎP -
Aliancia za Slovensko. SprítomÀovanie osudov, v˘znamu
a posolstiev na‰ich muãeníkov je okrem iného aj odpoveìou
na v˘zvu pápeÏa sv. Jána Pavla II.: „Slovensko má veºkú úlo-
hu pri budovaní Európy tretieho tisícroãia. Je povolané po-
núknuÈ svoj veºmi v˘znamn˘ príspevok k pravému pokroku
európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi
muãeníkmi a vyznávaãmi, ako aj Ïiv˘mi silami svojich nov˘ch
generácií.“ 

Svätý aj Svätopluk
Slovensk˘mi muãeníkmi sú aj spoloãníci sv. Gorazda, aj

ìal‰í svätci ãi nesvätci: králi Rastislav a Svätopluk (Marek Va-
drna na‰iel v Rakúsku tlaã z roku 1655 Menológium
svät˘ch, blaÏen˘ch a presláven˘ch muÏov benediktínskeho
rádu, v ktorom prior klá‰tora vo ‰vajãiarskom Weingartene
Gabriel Bucelin oznaãuje Svätopluka za svätého pri dátume
16. marec). Medzi muãeníkov patrí sv. Bystrík, Svorad, Be-
Àadik, Mojsej Uhrín, ale aj 15 obetí streºby v âernovej, obe-
te vzbury slovensk˘ch vojakov z trenãianskeho 71. pluku
v Kragujevaci, kde 3. júna 1918 z 81 obvinen˘ch 44 odsúdi-
li na trest smrti a zastrelili. 

Po skonãení vojny v júni 1919 Slovensko vojensky na-
padla pod vedením Bélu Kúna (Kohna) Maìarská ãervená
armáda, ktorej príslu‰níci vyhlasovali: „My sme v prvom rade
Maìari a aÏ potom komunisti!“ 18. júna 1919 vyhlásili Slo-
venskú republiku rád v Pre‰ove na ãele s ãesk˘m novinárom
Antonínom Janou‰kom (doteraz má v Pre‰ove ulicu). Po
troch t˘ÏdÀoch (5. júla 1919) sa Maìari stiahli a Kún (Kohn)
utiekol do Ruska. Tesne po vojne zastrelili ãi obesili viacero
národne uvedomel˘ch Slovákov. Bol medzi nimi Anton Pro-
kop z Detvy, ‰esÈ ãlenov rodiny mlynára KmeÈa v Le‰ti, roºník
Andrej Tomko z Fintíc-Záhradného. Z Kokavy odvliekli do
Rimavskej Soboty 19-roãnú Máriu Zdutovú a na miestnom

cintoríne ju zabili spolu s ìal‰ími troma obãanmi. V Leviciach
pri ústupe zastrelili Maìari troch ºudí, pri odchode z Pre‰ova
zavraÏdili roºníka Andreja Tomá‰a z Tulãíka so synom. Medzi
obete patrí aj kÀaz Franti‰ek Majoch, ktorého zákerne za-
vraÏdili 9. augusta 1919 v obci Bertotovce pri Sabinove. 

Povojnoví svätci
Muãeníci sa rodili aj po vojne. V Ratkovciach 3. apríla

1921 umrel  roºník ·tefan Miku‰, ktorého na Veºkonoãn˘
pondelok na zhromaÏdení v Trnave, keì vlastn˘m telom
chránil Andreja Hlinku, udrel rozzúren˘ útoãník, jeden zo
sociálnych demokratov  veden˘ch âechom Kocourkom, sia-
hov˘m polenom po hlave. 

Viacero obetí - katolíckych kÀazov - priniesli aj povsta-
lecké akcie v roku 1944. V Liptovskom Svätom Jáne, medzi
6. a 7. septembrom 1944 vyvliekli farára Rudolfa Schedu do
Svätojánskej doliny, kde ho hrozne umuãili, zaÏiva mu sÈa-
hovali koÏu z tela a trápili ho, k˘m v stra‰n˘ch bolestiach ne-
skonal. V Liptovskom Svätom  Michale zastrelili farára Marti-
na Martinku. V Hájnikoch (dnes Sliaã) zastrelili a hodili do
Hrona kÀaza, spisovateºa, profesora Antona ·aláta. Jána
Nemca, farára v Lieskovci pri Humennom, uviazali za kon-
sk˘m poÈahom a umuãili v noci zo 16. na 17. novembra
1944. Inej viny títo a ìal‰í muãeníci nemali okrem jedinej, Ïe
boli dobrí katolíci. Veºa muãeníkov priniesli aj roky po druhej
svetovej vojne. Niektorí z nich - P. Gojdiã, V. Hopko, M. Trã-
ka, Z. Schelingová, T. Zeman, A. Kolesárová - uÏ boli blaho-
reãení, iní na tento proces ãakajú. Medzi nimi i kÀaz ·tefan
Polák, ktorého brutálne zavraÏdili na fare v Borovciach v no-
ci zo 7. na 8. októbra 1987.

Marián Tkáã

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany

Cirkev tam bola vÏdy silná, lebo ºudia
boli silno veriaci. Koºkokrát, pravda, za ko-
munistov, sa tam, najmä na ·táloch (na la-
zoch) schovávali kÀazi, ktor˘ch hºadala po-
lícia. Môj otec bol obchodník, postavil pek-
n˘ dom a keì pri‰la ekonomická kríza,
pri‰iel o v‰etko. E‰te aj o pozemok, ktor˘
mu darovala svokra. Bolo nás ‰esÈ detí,
dvaja bratia a ‰tyri sestry. Prich˘lila nás bab-
ka. Îili sme spolu s Àou. AÏ keì sa súro-
denci postavili na vlastné nohy, odi‰li za
svojím Ïivotn˘m poslaním. Ja som b˘val
u babiãky e‰te v ãase maturity.

● Kde ste maturovali?
Zaãal som ‰tudovaÈ na gymnáziu v Zla-

t˘ch Moravciach. Nemal som tam v‰ak
dobré spojenie, nuÏ som o rok  prestúpil
do Levíc. Ale Èahalo ma to k saleziánom. 

● Kedy ste sa prihlásili k saleziá-
nom?

Po vojne, po „VíÈaznom februári“.
Chcel som sa staÈ kÀazom a poãul som, Ïe
v ·a‰tíne sa dá ‰tudovaÈ za kÀaza. Îe to
ani veºa nestojí, 300 korún mesaãne. I‰iel
som teda do Svätého BeÀadika k saleziá-
nom a oni mi vysvetlili, ão na to potrebu-
jem. Mamka nebola proti, ale otcovi som
to povedal aÏ vtedy, keì som mal uÏ doku-
menty v rukách a chystal som sa podaÈ Ïia-
dosÈ do ‰a‰tínskeho saleziánskeho malého
seminára. To otca nahnevalo a nedal mi
súhlas. Povedal, Ïe po maturite si môÏem
robiÈ, ão len budem chcieÈ. Tak som sa pri-
hlásil na gymnázium v Zlat˘ch Moravciach
s t˘m, Ïe po maturite pôjdem ‰tudovaÈ za
kÀaza. 

● âo vás ako mladého ãloveka pri-
mälo k tomu, Ïe ste sa chceli vydaÈ na
kÀazskú dráhu?

Mal som skonãenú iba sextu, keì raz
v novobanskom kostole ma pochytila veºmi
silná my‰lienka: âo osoÏí ãloveku v‰etka
námaha? Aj tak raz zomrieme a naão bude
to v‰etko. Najlep‰ie by bolo zanechaÈ tento
svet a ísÈ niekde do klá‰tora. Znova som sa
teda i‰iel informovaÈ do Svätého BeÀadika,
ako ìalej. Od rodiãov som uÏ dostal povo-
lenie. Bola jar, magister novicov P. Jozef
Babiak mi radil, aby som b˘val u nich v Be-
Àadiku a odtiaº dochádzal do ‰koly v Levi-
ciach. Tak sa mi tieto tri mesiace rátali do
a‰pirantátu (skú‰obná doba pred noviciá-
tom).  Na gymnáziu nevedeli, Ïe som u sa-

leziánov a aby som unikol pozornosti, hºa-
dal som ‰kolu, kde by ma nepoznali. ëal‰í
roãník som teda nastúpil na gymnázium
v Kremnici.

● Stále vás drÏala túÏba staÈ sa
kÀazom?

Áno, poãiatoãné odu‰evnenie ma ni-
eslo e‰te veºa rokov. A potom som zbadal,
Ïe teraz uÏ budem kráãaÈ po vlastn˘ch no-
hách. Nie kaÏd˘ to zaÏije, ja som túto mi-
losÈ dostal.

V Kremnici som bicyklom chodil do
kostola mini‰trovaÈ a odtiaº do ‰koly. Veºmi
poctivo som sa uãil marx-leninizmus, lebo
veì keì som chcel proti nemu byÈ,  tak
musel som vedieÈ,  ão to je.  TakÏe riaditeº
ma mal rád, samozrejme komunista, a na-
vrhol ma na ‰túdiá do Sovietskeho zväzu.
Boli sme ‰iesti. Mali sme ísÈ akoÏe zajtra
vlakom z Kremnice do Banskej Bystrice na
pohovor, ale dvaja sa napla‰ili a nepri‰li.
Zostali sme ‰tyria. No v Bystrici sa ìal‰í dva-
ja zºakli, lebo v tom ãase prebiehal proces
s Gustávom Husákom. Tak sme zostali
dvaja, jeden protestant a ja. Vypoãúvali
nás, v‰elião som im natáral, ale som im
nepovedal, Ïe som u saleziánov. Napokon,
ani nám nedávali Ïiadne náboÏenské otáz-
ky...

● Zrejme im to ani nenapadlo...
No, povedali, Ïe to príde na rad ne-

skôr, lebo ten evanjelik vyhlasoval, Ïe  on je
ateista, Ïe rodiãia e‰te veria, ale Ïe on sa
bude usilovaÈ ich z toho dostaÈ. 

● Proste vyrovnanie sa s náboÏen-
skou otázkou...

Hej, samozrejme, keby mi dali takú
otázku poviem, samozrejme, Ïe som vyrov-
nan˘ s náboÏenskou otázkou, ale ináã, ako
vy. Oboch nás prijali. A keì som maturo-
val, ru‰tina mi nechutila, ani mi ne‰la, tak
profesor hovorí, v‰ak ty ide‰ do Ruska, tam
sa ju nauãí‰. Aby som nejak˘m spôsobom
zabránil môjmu vyslaniu do Sovietskeho
zväzu, neposlal som komisii v‰etky poÏa-
dované dokumenty. Napokon komunisti
v Kremnici vyhlásili, Ïe ani jeden z nás sa
nehodí na ‰túdiá do Sovietskeho zväzu.

● Va‰e spomienky na vojnu i po-
vojnové obdobie sú akési romantické.
Takto ste vtedy vnímali svet?

Mal som ‰trnásÈ rokov, keì vypuklo
povstanie. Îiaº, partizáni chceli Nemcov vy-
provokovaÈ. To bola zaiste taktika exilové-

ho „prezidenta“ Edvarda Bene‰a, aby
zhor‰il situáciu na samostatnom Slovensku.
Z Rumunska sa vracala jedna nemecká vo-
jenská diplomatická skupina vysok˘ch vo-
jensk˘ch diplomatov a partizáni si dovolili
prekroãiÈ v‰etky medzinárodné vojenské
dohody a v‰etk˘ch v Martine postrieºali. To
staãilo na to, aby Hitler nariadil obsadiÈ do-
vtedy samostatné Slovensko. Po povstaní
brali preã kaÏdého Îida ãi mal v˘nimku ale-
bo nie. Slovensko obsadili nemeckí vojaci
a vtedy slovenská vláda mala na starosti iba
zásobovanie obyvateºstva a poriadok. Os-
tatné bolo v rukách nemeck˘ch vojensk˘ch
úradov. Po povstaní sa prestalo vyuãovaÈ,
lebo mnohé ‰koly obsadili nemeckí vojaci.
Nerád spomínam na hrôzy, ktoré sme vte-
dy preÏívali.

● Svoje spomienky ste vydali aj
kniÏne, volajú sa Moje príbehy. V nich
spomínate, Ïe noviciát ste ukonãili 15.
augusta 1949 a bolo vás 30 novicov.
To uÏ bolo obdobie veºmi nepriateºské
Cirkvi. Ako ste to pociÈovali?

V septembri sme sa nasÈahovali do
skromného ka‰tieºa v Hodoch pri Galante. 

LenÏe na‰i predstavení sa báli, aby
nám nezobrali ·a‰tín, lebo to bola veºká
budova, tak sme sa  presÈahovali do ·a‰tí-
na. Raz veãer sedel pri stole, kde sedávali
predstavení, ist˘ pán z Bratislavy. Priniesol
nejakú dôleÏitú správu. Veãer nás informo-
vali, Ïe sa v‰elião hovorí o na‰ej budúcnos-
ti. Niekoºko minút po polnoci nás pri‰iel
osobne zobudiÈ direktor domu. Vysvetlil
nám, Ïe pri‰li policajti, máme sa r˘chlo
umyÈ a v ‰tudovni ãakaÈ na ìal‰ie pokyny.
K˘m sme sa umyli a obliekli bola celá bu-
dova obsadená policajtmi. O niekoºko ho-
dín boli  v‰etky saleziánske komunity sú-
stredené u nás v ·a‰tíne. Vyzvali nás, aby
sme podpísali prehlásenie, Ïe chceme
opustiÈ ná‰ rehoºn˘ in‰titút. Îe kÀazi po-
tom pôjdu pôsobiÈ na nejaké fary. E‰te do-
dali, Ïe takto to uÏ urobili viacerí franti‰ká-
ni. Dostali sme nejak˘ ãas na rozmyslenie.
Po jeho uplynutí sme zistili, Ïe ani jedného
z nás nenachytali.

● TakÏe preÏili ste Barbarskú noc,
keì vládna moc likvidovala rehole a ão
nasledovalo?

Asi po dvoch t˘ÏdÀoch nadránom do-
razili do ·a‰tína autobusy a na prednom
skle mali nápis: Turistick˘ zájazd. Dostali
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sme niekoºko minút na zbalenie a pod
hlavÀami samopalov nás viezli na severov˘-
chod. Nikto nevedel kam, aÏ náhodou sme
sa cestou dozvedeli, Ïe nás vezú do Podo-
línca. B˘val˘ klá‰tor redemptoristov bol ob-
kºúãen˘ vysok˘m múrom, zrejme sa vtedaj-
‰ím mocn˘m zdal ako najlep‰ie miesto pre
koncentraãn˘ tábor. Zaobchádzali s nami
ako s väzÀami. Ani cez okná sme sa ne-
mohli pozeraÈ. Neskôr skupinu klerikov
previezli do Kostolnej. Bol som medzi nimi.
Poslali nás na niekoºko t˘ÏdÀov na nútené
práce na Priehradu mládeÏe pri Púchove.
V tom ãase sa e‰te nevedelo ako bude ko-
munizmus prenasledovaÈ Katolícku
cirkev. Mali sme povolenie uchová-
vaÈ na izbe Najsvätej‰iu oltárnu
sviatosÈ a najstar‰í zo spolubratov –
klerik Anton Hlinka nám dával svä-
té prijímanie. Po niekoºk˘ch t˘Ïd-
Àoch sme sa dozvedeli, Ïe nás pus-
tia na slobodu, ale aby sme si dá-
vali pozor, lebo budú nás sledovaÈ. 

● Zmaturovali ste teda
v Kremnici, ale neprihlásili ste
sa do kÀazského seminára?

KdeÏe, ja som sa uÏ v tom ãa-
se pripravoval na ilegálne opuste-
nie republiky. Niekedy v novembri
1950 som dostal písomné pozva-
nie na jeden vojensk˘ útvar v Banskej
Bystrici. Stretli sme sa tam sami rehoºníci.
·lo o verbovanie budúcich ãlenov pracov-
ného práporu PTP. Mal som ‰Èastie. Ich
úradn˘ lekár bol na dovolenke a zastupujú-
ci, keì videl moje ploché nohy, dal mi od-
klad zo zdravotn˘ch dôvodov. Prihlásil som
sa na Technickú vysokú ‰kolu v Bratislave
a ãakal som na vhodnú chvíºu.

● A tá pri‰la?
Raz ma na priváte nav‰tívil môj krajan,

Novobanãan don Stanislav ·trba. Oznámil
mi, Ïe keì si trúfam absolvovaÈ útek cez
rieku Moravu, mám byÈ v nedeºu o 19. 00
hod. v Trnave na Ïelezniãnej stanici. Aj tak
bolo. UÏ tam boli viacerí spolubratia, ale
tvárili sme sa, Ïe k sebe nepatríme. Dostali
sme pokyn, aby sme si kúpili lístok do Kú-
tov. Ale necestovali sme aÏ potiaº. Asi po
hodine cesty nám ten ist˘ spolubrat pove-
dal, aby sme na nasledujúcej stanici vystú-
pili. âakali sme, k˘m sa domáci zo stanice
vytratia a potom sa nám ukázal don Reves.
Zaviedol nás do blízkeho lesa a povedal
nám, aby sme ho tam v tichosti ãakali. Asi
po polhodine sa vrátil aj s dvoma muÏmi.
Dobre poznali terén a boli ozbrojení. Don

Reves sa rozlúãil a povedal nám, aby sme
sa riadili podºa pokynov t˘chto dvoch mu-
Ïov. Tí nás doviedli na jeden sedliacky dvor
v pohraniãnom pásme. Bolo okolo polnoci,
dostali sme veãeru a uloÏili sme sa do sena
nad ma‰taºou. Cez deÀ sme sa nesmeli
ukázaÈ, ale bolo nás dvanásÈ a nedalo sa
zabrániÈ ‰uchotu sena. Takto sme strávili
dva dni. 

● Vedeli ste, kde sa nachádzate?
Nie veru, lebo som si nestihol v‰imnúÈ

staniãnú tabuºu. V jeden veãer sme sa vy-
brali na nebezpeãnú cestu k rieke Morave.
Bolo viacero poplachov, ale zdalo sa, Ïe

nás polícia nezbadala. Pri‰li sme k rieke
a ukrytí pod stromami sme ãakali, k˘m pre-
vádzaãi napumpujú dva gumové ãlny. Tr-
valo to nekoneãne dlho. Najprv sa pobrala
prvá polovica, potom sa jeden prevádzaã
vrátil s obidvoma ãlnmi a zobral aj ostat-
n˘ch. Problémom bolo dostaÈ sa do ãlna.
Keì ãlovek poloÏil nohu blízko okraja, ãln
sa zdvihol a mohol sa prevrátiÈ. A bol uÏ
koniec októbra. Mal som obleãen˘ nov˘
zimník zelenej farby, zvan˘ hubertus, ktor˘
sa mi namáãal vo vode. Keì sme sa dopla-
vili na druh˘ breh, mal som kabát mokr˘
a ‰pinav˘. 

● Ale boli ste na slobode.
No e‰te nie. Na rakúskej strane sme

pe‰o pokraãovali k Ïelezniãnej stanici. Plá-
novan˘ vlak sme nestihli, museli sme sa
schovaÈ, aby nás nena‰la polícia. Ná‰ pre-
vádzaã nám kúpil lístky a ìal‰ím vlakom
sme sa dostali do Viedne a tam k saleziá-
nom. Na‰i sprievodcovia sa stratili. Z Vied-
ne sme sa vlakom vydali do Linzu. E‰te nás
ãakal presun cez ruskú zónu do mesta
a boli sme na slobode. Tam sme sa prihlási-
li u Ameriãanov. U nich sme mali svojich
niekdaj‰ích oratoriánov zo Slovenska a tí

nám radili, aby sme boli obozretní, lebo sa
tam nachádzajú aj ‰pióni z na‰ej republiky.
Onedlho nás Ameriãania prepustili a po-
kraãovali sme do Innsbrucku. Tam nás po-
hostili sestriãky FMA a kaÏdému dali na
cestu do Talianska balíãek  s jedlom.

● âiÏe uÏ ste boli, ako sa hovorí,
za vodou?

KdeÏe. Veì sme nemali Ïiadne povo-
lenie na pobyt v Taliansku. Museli sme sa
vyh˘baÈ talianskej polícii. E‰te pred hrani-
cou s Talianskom sme zistili, Ïe z desiatich
nás ch˘ba presná polovica. Predpokladali
sme, Ïe ich zadrÏala rakúska polícia. Jeden

z nás sa rozhodol zistiÈ rovno
u pohraniãnej polícii ãi ich tam ne-
zadrÏiavajú. Ale nikoho nena‰iel.
Zrejme tí uÏ vtedy  boli vo väzení.

● âo ste spravili?
Rozhodli sme sa, Ïe aspoÀ

my piati budeme pokraãovaÈ
v ceste. Jeden mlad˘ Rakú‰an
nám ukázal chodník, ktor˘m sme
sa mali dostaÈ do Vipitena, kde
nás mali ãakaÈ kapucíni. Bola zi-
ma, sneh a my sme mali obuté len
poltopánky. Hor‰ie v‰ak bolo iné.
Keì sme kráãali rozdelení na sku-
pinky istou dedinou, stretli sme
dvoch talianskych policajtov. Don

Fabera im vysvetlil, kto sme. My sme im ne-
dôverovali a u‰li sme do blízkeho lesa. Od-
razu sme videli auto s policajtmi, ktoré za-
stalo neìaleko nás a policajti zaãali prehºa-
dávaÈ les. Uvedomili sme si, Ïe to hºadajú
nás. Zaãali sme utekaÈ smerom do mesta
a na jednom dvore sme ãakali, k˘m sa roz-
vidní. Zaãuli sme zvony a vybrali sme sa
t˘m smerom. Vo‰li sme do kapucínskeho
kostola, kde sa práve slúÏila sv. om‰a. Zú-
ãastnili sme sa na nej, potom sme vo‰li do
sakristie. Tu nás milo prijal predstaven˘
guardián a povedal nám, Ïe nás uÏ oãaká-
val. Ubezpeãil nás, Ïe sa nám niã zlé nesta-
ne. Po niekoºk˘ch hodinách pri‰li talianski
karabinieri a zaviezli nás na policajnú stani-
cu. Odtiaº nás eskortovali do Bolzana na
policajnú centrálu pre pohraniãnú políciu. 

● DodrÏali slovo? Niã zlé sa vám
nestalo?

Naopak, dostali sme povolenie na po-
byt v Taliansku. Udialo sa to na sviatok Ne-
po‰kvrnenej Panny Márie 8. decembra,
ktor˘ je tak˘ blízky srdcu dona Bosca. Slávi-
li sme ho uÏ v Turíne. 

Eva Zelenayová
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O tom, Ïe v totalitnom reÏime jest-
vovali mladiství politickí väzni svedãia
nápravné zariadenia v Zámrsku (âR) a
Hlohovci (SR). V t˘chto mestách boli
prebudované na väzenské zariadenia
dva krásne renesanãné ka‰tiele, v kto-
r˘ch boli väznené dospievajúce deti do
veku 19 rokov. Mladiství politickí väzni
zo Slovenska boli 16. júna 1951 z väz-
nice v Hlohovci prevezení do väzenia ã.
4 v Zámrsku. Táto väznica sa stala mies-
tom v˘konu trestov mladistv˘ch odsú-
dencov z b˘valého âesko-Slovenska.

Paragrafové znenie údajn˘ch trestn˘ch
ãinov za velezradu, kolaborantstvo,
‰pionáÏ, pokus o útek za hranice alebo
in˘ prejav nesúhlasu s reÏimom sa v ni-
ãom neodli‰oval od znenia pre dospe-
l˘ch.

Koneãne 17. mája 1999 sa podari-
lo zástupcom mladistv˘ch politick˘ch
väzÀov odhaliÈ pamätnú tabuºu na bu-
dove zámoãku v Hlohovci. Pripomína
dobu, keì ani mladá generácia nebola
u‰etrená zlovôle komunistického reÏi-
mu, ktor˘ prenasledoval a likvidoval

najmä t˘ch z mladej generácie, ktorí
neváhali nasadením vlastného utrpenia,
ba i Ïivota bojovaÈ za demokraciu a ná-
boÏenskú slobodu. Na mieste pamätní-
ka sa zi‰li uÏ starci, aby prehodnotili
svoje vlastné utrpenie, splnenie povin-
nosti voãi víÈazstvu demokracie, slobo-
de národa a náboÏenského presvedãe-
nia. Zi‰lo sa okolo 300 úãastníkov a bo-
lo to jedno z najväã‰ích podujatí na‰ej
organizácie.  Po dvadsiatich rokoch sa
aspoÀ v spomienkach vraciame k tejto
udalosti. Mirko TuchyÀa

V roku 2015 sa v âeskej republike
konal 12. snem KPV, na ktorom  neús-
pe‰n˘ kandidát na predsedu organizácie
napadol v˘sledky snemu na súde. Súd
rozhodol v prospech Ïalobcu z dôvodu
neúãasti nadpoloviãnej väã‰iny ãlenov na
sneme... 

UÏ dlh‰í ãas sa vedenie KPV âR zao-
beralo my‰lienkou zru‰enia organizácie.
K jej naplneniu do‰lo  v apríli 2019, keì
Franti‰ek ·ediv˘, Leo Îídek, Blanka Ma-
tûjiãková (dcéra b˘valej predsedníãky
KPV âR pani Kavalírovej), Vlasta Preisle-
rová (organizátorka Jachymovského pek-
la) a ‰tyria ãlenovia Konfederácie podali
na Mestskom súde v Prahe návrh na zru-
‰enie a likvidáciu KPV âR. Tento akt sa
udial bez povinného súhlasu ãlenskej
základne. Ako príãinu zániku uvádzajú
funkãnú neschopnosÈ veºkého poãtu po-
boãiek, choroby a vymieranie politick˘ch
väzÀov, prebiehajúce súdne konanie
medzi politick˘mi väzÀami (ão je nedô-

stojné postaveniu politick˘ch väzÀov)
a nesúhlas s prijímaním rodinn˘ch prí-
slu‰níkov za nov˘ch ãlenov politick˘ch
väzÀov. Súd 24.7.2019 zamietol zru‰e-
nie právneho subjektu KPV âR  a meno-
val opatrovníka KPV âR pána Otakara
Tulaãku, ktor˘ navonok zastupuje Kon-
federáciu. Treba poznamenaÈ, Ïe b˘valé
vedenie v roku 2018 previedlo pietne
miesto VeÏu smrti na Národn˘ pamiat-
kov˘ ústav, darovali rekreaãné chaty
v Smiloviciach na Slapskej priehrade
v hodnote 30 miliónov ãesk˘ch korún
Generálnemu finanãnému riaditeºstvu,
vypovedali nájmy ústredia a v‰etk˘ch
poboãiek KPV, zamietli dotáciu ‰tátu
a odniesli osobné údaje ãlenskej základ-
ne z kancelárie ústredia KPV. 

V máji  tohto roku  pán  Îídek, pani
Preislerová  a pani Matûjiãková zaloÏili
Spolok nositeºov odkazu Jáchymovské
peklo, ktor˘ svojim úãelom kopíruje KPV
âR. Ostatná ãlenská základÀa nesúhlasí

so zru‰ením organizácie a bojuje o jeho
obnovu. Hlavn˘mi protagonistami obno-
vy sú b˘valí politickí väzni Franti‰ek
Wiendl a Zdûnek Mandrholec, ktorí boli
krstn˘mi otcami novovzniknutého chod-
níka Jáchymovské peklo. Pánovi Wiend-
lovi bolo znemoÏnené vystúpiÈ na tohto-
roãnej pietnej spomienke v Jáchymove,
ão sa nestretlo s pochopením niekoºk˘ch
prítomn˘ch ãlenov, ale paradoxne dostal
slovo veºvyslanec Slovenskej republiky
v âR Peter Weiss, ktor˘ bol ãlenom V˘-
konného v˘boru ÚV KSS.  

V novembri 2019 sa konãí posledn˘
nájom Ústredia KPV âR a to smeruje
k tomu, Ïe politickí väzni nebudú maÈ
priestory na ãinnosÈ. Vzhºadom na to, Ïe
nemajú ani finanãné prostriedky, tak sa
dnes nevie, kto bude organizovaÈ pietnu
spomienku  Jáchymovské peklo a ãi
vôbec bude. 

Juraj Vrábel

ãlen redakãnej rady Svedectva

Pokraãovanie z 8. strany

V knihe Stephena Weira Dejiny plné omylov, vydal Perfekt,
Bratislava 2009, preklad z angliãtiny, na str. 264 Doc. PhDr. Ivan
Mrva, CSc. pí‰e: „Lietadlo Caproni privítala vo vzdu‰nom priesto-
re Bratislavy streºba z pu‰iek a salvy delostreleckej batérie umiest-
nenej v blízkosti Vajnor. Po priamom zásahu sa stroj zrútil neìa-
leko Ivanky. ·tefánik a jeho spolucestujúci zahynuli. 

Náhodn˘ch svedkov udalosti vojenské hliadky pochytali, nie-

koºko dní vypoãúvali a zastra‰ovali. O streºbe na lietadlo vedela
celá Bratislava, ale na Slovensku platil v˘nimoãn˘ stav v réÏii Prahy
a jej predæÏenej ruky v osobe Vavra ·robára. Tlaã ‰írila úradnú
správu o havárii spôsobenú vetrom. Postupne sa objavilo e‰te
niekoºko oficiálnych vzájomne si protireãiacich verzií, ale Ïiadna
z nich nepripú‰Èala streºbu a tobôÏ nie atentát.“

Áno, zl˘ duch nevedomosti je príãinou v‰etkého zla. Pravda
nás vyslobodí. Najvy‰‰ia absolútna pravda o Bohu a ãloveku: Boh
je láskav˘ Otec v‰etk˘ch ºudí. A najvy‰‰ia spravodlivosÈ: BoÏiu lás-
ku odvìaãovaÈ na‰ou ºudskou láskou.

Július Homola

FAKTY A POLEMIKA
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Mladiství politickí väzni v Hlohovci

Prežije Konfederácia politických väzňov v ČR ?

Boj o Európu



Medzi pozoruhodné diela tohtoroãnej slovenskej kniÏnej
úrody nepochybne patria spomienky operného speváka Jura-
ja Hurného Keì nám nebolo do spevu… s podtitulom Osudy
operného speváka a jeho rodiãov za komunizmu a v exile
(1944 – 2018). V príbehu tejto rodiny sa totiÏ odráÏa mnoho
kºúãov˘ch momentov slovensk˘ch dejín 20. storoãia. 

Hurného otec Juraj, pochádzajúci z Dobrej nad Onda-
vou, v roku 1942 pomohol získaÈ prezidentskú v˘nimku pre
Karola Grüna, obyvateºa Ïidovského pôvodu, ktor˘ bol t˘m
zachránen˘ pred deportáciami. Prvého manÏela jeho mamy,
Eli‰ky, Franti‰ka ·andrika  2. septembra 1944 odvliekla a ná-
sledne vo Faãkove zavraÏdila skupina komunistick˘ch parti-

zánov, medzi ktor˘mi bol
aj Anton Sedláãek. Jeho
pamätná tabuºa visí v Îili-
ne dodnes. Eli‰ka a Juraj
sa zoznámili v povojnovej
Bratislave v roku 1946,
nasledujúci rok sa vzali
a 3. mája 1948 sa im na-
rodil syn Juraj, autor kni-
hy.

Rodinné ‰Èastie v‰ak
nemalo dlhého trvania.
UÏ 11. marca 1950 bol
Juraj Hurn˘ st. zatknut˘
a obvinen˘ z napomáha-
nia zloãinu velezrady,
keìÏe neudal, naopak

pomohol b˘valému kolegovi, ktor˘ chcel emigrovaÈ na Zá-
pad. Odsúden˘ bol na 12 rokov odÀatia slobody, z ktor˘ch si
odsedel desaÈ a väã‰inu z toho si odpykal v uránov˘ch ba-
niach (súdne rehabilitovan˘ bol v roku 1971). 

Nemilosrdná pani Colotková
V‰etky Ïiadosti o jeho prepustenie zamietla sudkyÀa

Zdenka Colotková, manÏelka neskor‰ieho premiéra SSR Pet-
ra Colotku. Strata otca ÈaÏko a existenãne postihla rodinu
Hurn˘ch. Pani Hurná mala veºké problémy s nájdením za-
mestnania, pretoÏe zamestnaÈ manÏelku odsúdeného poli-
tického väzÀa bolo pre mnoh˘ch nemysliteºné. Po viacer˘ch
prechodn˘ch obdobiach sa rodine podarilo v roku 1953 nájsÈ
aké-také zázemie v Îemberovciach neìaleko Levíc. Prepus-
tenie z väzenia a návrat Juraja Hurného st. v máji 1960 mal
rozhodujúci vplyv na neskor‰iu profesnú orientáciu mladého
Juraja. Práve on ho totiÏ nasmeroval k hudbe, ktorá sa stala
jeho celoÏivotnou vá‰Àou a Ïivobytím. 

Vìaka pomoci uãiteºky hudby Eli‰ky Vágnerovej z Levíc
sa Juraj Hurn˘ dostal napriek zlému kádrovému posudku na
talentové skú‰ky bratislavského konzervatória, kam bol pri-
jat˘ ako najlep‰í uchádzaã. Do Bratislavy sa v roku 1963 pres-
Èahovala celá rodina a mlad˘ Juraj sa na konzervatóriu

preorientoval z pôvodnej hry na trúbku na opern˘ spev. Oba
odbory riadne absolvoval, ale neskôr sa uÏ venoval len spevu.
Medzi jeho spoluÏiakov-spevákov patrili Peter Dvorsk˘, Jaro-
slav Kosec ãi Vlado Franc. 

Strana ako kladivo na talent
Juraj Hurn˘ si svoje spevácke umenie zdokonaºoval v ro-

koch 1973 aÏ 1975 aj na dvoch pobytoch v palermskom
Teatro Massimo na Sicílii pod vedením opernej divy Giny Cig-
ny. Na pobyty Hurnému odmietla prispieÈ jeho „socialistická
vlasÈ“, ale vìaka úspe‰nému predspievaniu získal ‰tipendium
od Talianskej republiky. Pri oboch pobytoch na Západe
Hurn˘ nav‰tívil aj Rím, kde absolvoval audienciu u pápeÏa
Pavla VI. a osobitne aj slovensk˘ Rím, najmä tamoj‰í Sloven-
sk˘ ústav sv. Cyrila a Metoda  a slovenské osobnosti, ktoré
vo veãnom meste pôsobili. 

Sºubne rozbehnutú spevácku kariéru v‰ak zmarili snahy
komunistov zverbovaÈ Hurného do strany. On v‰ak vstup do
strany, ktorá bola zodpovedná za nespravodlivé prenasledo-
vanie jeho otca, odmietol. To malo svoje následky. Juraj Hur-
n˘ stratil v‰etky ponuky na vystupovanie v rozhlase, televízii,
koncertovanie ãi hosÈovanie. Vrchol bol, keì mu vtedaj‰í ‰éf
opery Pavol Bagin oznámil, Ïe bude ako sólista opery prera-
den˘ do zboru. To bola posledná kvapka a rodina Hurn˘ch
dospela k ÈaÏkému rozhodnutiu opustiÈ vlasÈ a emigrovaÈ, ão
sa im v septembri 1977 úspe‰ne podarilo. 

Rytier vysokého C
Ich nov˘m domovom  sa stal rakúsky Graz a Juraj spieval

v tamoj‰om Opernhause 35 rokov, aÏ do roku 2013, kedy
ukonãil kariéru. Za jeho dlhoroãné fenomenálne pôsobenie
dostal od vedenia mesta âestn˘ zlat˘ znak mesta za mimo-
riadne zásluhy. Kritika a diváci ho pre jeho spevácke maj-
strovstvo zaãali naz˘vaÈ rytierom vysokého C, ão je v nemec-
ky hovoriacich krajinách pre tenoristu najväã‰ia pocta.
Okrem toho sa podieºal aj na aktivitách slovenského exilu
a v roku 1985 naspieval legendárnu mariánsku hymnickú
pieseÀ Kráºovná nebies. 

Vo svojich pamätiach Hurn˘ reflektuje aj v˘voj na Slo-
vensku po roku 1989, do ktorého sa spoãiatku aktívne zapá-
jal. Nakoniec v‰ak bol z neho sklaman˘. Ako pí‰e, „pre‰iel
som kus sveta, no pokiaº sledujem medzinárodnú politickú
situáciu v Európe, nikde sa s tak˘m  odstupom a odmerane
nesprávajú k svojej emigrácii, ako to robia Slováci.“ S t˘m,
Ïiaº, nemoÏno nesúhlasiÈ.

Kniha Keì nám nebolo do spevu… predstavuje pútav˘
príbeh jednej rodiny v rozbúren˘ch dejinách Slovenska v 20.
storoãí. Îiaº, jej hlavní protagonisti, osobitne samotn˘ autor,
sú na dne‰nom Slovensku prakticky neznámi, hoci ich príbeh
môÏe in‰pirovaÈ a zaslúÏil by si aj umelecké spracovanie. Dú-
fajme, Ïe táto kniha, ktorú vydali PV ZPKO, tento neblah˘
stav pomôÏe napraviÈ. Michal Malatinsk˘
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Neobyčajné spomienky 

Juraja Hurného a jeho rodiny
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2. novembra 1938 sa v zámku
Belvedere  vo Viedni zi‰li zahraniãní
ministri Nemeckej rí‰e a Talianskeho
kráºovstva Joachim von Ribbentrop
a Galeazzo Ciano a podpísali doho-
du, ktorou „rie‰ili“ maìarsko-slo-
vensk˘ spor o pohraniãné územia.
Senec, Galanta, Nové Zámky, Levi-
ce, Komárno, Luãenec, Rimavská
Sobota, RoÏÀava a Ko‰ice s okolím
sa dostali pod zvrchovanosÈ Maìar-
ska. Ich slovenskí obyvatelia boli vy-
stavení diskriminácii, odnárodÀova-
niu, ba v niektor˘ch prípadoch aj
brutálnemu prenasledovaniu.

6. novembra 1887 odviezli zo
Îiliny  ìal‰ích 192 katolíckych slo-
vensk˘ch detí proti vôli ich rodiãov
na Dolnú zem, aby sa z nich stali
Maìari a kalvíni. Aj v nasledujúcom
roku e‰te odviezli 86 detí, medzi ni-
mi aj 12- aÏ 15-roãné dievãatá.

7. novembra 1992 zomrel
Alexander Dubãek, autor a stúpe-
nec socializmu s ºudskou tvárou. 

15. novembra 1948 zákonom
ã. 248/1948 boli zriadené tábory
núten˘ch prác (TNP) pre triednych
nepriateºov a nepriateºov ºudo-
vodemokratického ‰tátneho zria-
denia. 

16. novembra 1999 minister
spravodlivosti Ján âarnogursk˘
oznámil, Ïe v rámci svojho minister-
stva vytvorí oddelenie pre doku-
mentáciu zloãinov komunizmu.

16. novembra 1989 sa v Brati-
slave konala ‰tudentská demon‰trá-
cia.

17. novembra 1989 komunis-
tická polícia brutálne zasiahla proti
demon‰trujúcim ‰tudentom v Prahe. 

19. novembra 1989 sa v Brati-
slave  organizovalo hnutie VerejnosÈ
proti násiliu.

20. novembra 1953 uväzne-
n˘m ãlenom Katolíckej akcie ozná-
mili, Ïe 168 z nich udelil Zbor pove-
reníkov amnestiu.

20. novembra 1959 vo väzení
v Brne zomrel posledn˘ ministersk˘
predseda vlády SR Dr. ·tefan Tiso
(1897 – 1959). Jeho smrÈ oznámili
manÏelke  aÏ mesiac po tom, ão
„byl spopolnûn a popel rozpt˘len“.

20. novembra 1959 poãas 50.
rokov bolo na Slovensku pre nábo-
Ïenskú ãinnosÈ odsúden˘ch 302 ka-
tolíckych kÀazov, z nich dvaja na
doÏivotie. 

25. novembra 1989 sa v Brati-
slave na nám. SNP zi‰lo okolo 70 ti-

síc obãanov, ktorí Ïiadali zru‰enie
vedúcej úlohy KSâ a jej mocenské-
ho monopolu.

25. novembra 1992 Federálne
zhromaÏdenie âSFR schválilo ústav-
n˘ zákon o zániku âeskej a Sloven-
skej federatívnej republiky uplynu-
tím dÀa 31. decembra 1992. Zákon
vyhlásil za nástupnícke ‰táty âSFR
âeskú republiku a Slovenskú repub-
liku. Obidvom nástupníckym ‰tátom
tento ústavn˘ zákon zakazoval pou-
ÏívaÈ ‰tátne symboly âeskej a Slo-
venskej federatívnej republiky.

30. novembra 1989 parlament
v Prahe pod tlakom verejnosti zru‰il
ãlánok 4 Ústavy âSSR o vedúcej úlo-
he KSâ v ‰táte a v spoloãnosti. Zru‰il
aj ãlánok 16, ktor˘ uzákoÀoval mar-
xizmus-leninizmus ako základn˘
princíp v˘chovy a vzdelávania.

V novembri 1948  odi‰li Zo
Slovenska do Viedne  niekoºkí ãle-
novia Slovenskej tajnej ochrany,
ktorí sa dohodli zaloÏiÈ hnutie nená-
silnej spoloãenskej sebaobrany proti
boº‰evizmu a za obnovu slovenskej
samostatnosti.  Tak vznikla my‰lien-
ka Bielych légií. Ich zakladateºmi bo-
li Albert Púãik, Jozef Vicen, Anton
Tunega a Dr. Jozef Mikula.

STALO SA

Do roku 1989 bol Marián Le‰ko, súãasn˘ porad-
ca prezidentky Zuzany âaputovej, tvrd˘m kritikom
americkej politiky. Dnes naopak. PripomeÀme si, ão
napísal o protiraketov˘ch systémoch  v Novom slo-
ve 21. 11.1985  pod názvom Na historickom rázcestí. 

Americk˘ prezident údajne povaÏuje kozmické zbra-
ne za prostriedok, ktor˘ vedie k cieºu a o ktor˘ sa usilujú –
podºa jeho slov – obe strany (americká i sovietska, po-
známka redakcie). LenÏe ak cieº nie je niãím in˘m ako sú-
hrnom naÀ vynaloÏen˘ch prostriedkov, potom zbraÀ no-
vej generácie je stále iba zbraÀou, teda primárne ohroze-
ním potenciálneho nepriateºa a nie prostriedkom mieru. 

ëalej – ak je cieºom Spojen˘ch ‰tátov likvidácia jadro-
v˘ch zbraní, preão potrebujú na to, aby o tom zaãali ro-
kovaÈ, „e‰te jeden dôvod“?  Naão je dobrá okºuka – cez
zbrojenie k odzbrojeniu, presnej‰ie cez prípravu „hviezd-
nych vojen“ k likvidácii jadrov˘ch zbraní? Otázka by
správnej‰ie mala znieÈ – pre koho je dobrá táto okºuka?
Ak si uvedomíme, koºko má cel˘ projekt stáÈ, je odpoveì

zbytoãná. Vízia „hviezdnych vojen“ pri‰la pre americk˘
vojensko-priemyseln˘ komplex v pravú chvíºu – keì
iracionalita ìal‰ieho hromadenia doteraj‰ieho druhu v˘-
zbroje zaãala vyvolávaÈ odpor verejnej mienky, objavil sa
„obrann˘ systém“, ktor˘ údajne urobí atómovú zbraÀ
anachronizmom, ale ktor˘ urãite bude znamenaÈ nielen
presun v˘davkov na zbrojenie, ale i ich neb˘valé – ão je
naozaj ão povedaÈ – zv˘‰enie. A to v‰etko v mene zabez-
peãenia veãného jadrového  mieru.

Existujú ìal‰ie závaÏné dôvody pre tvrdenie, Ïe Rea-
ganov plán militarizácie kozmu nie je prostriedkom upev-
nenia mieru a podmienkou rokovania o jadrovom od-
zbrojení, ale samoúãelom, koneãn˘m cieºom vojensko-
priemyselného komplexu. Jedn˘m z nich je fakt, Ïe
projektovan˘ protiraketov˘ systém nikdy nemôÏe urobiÈ
jadrové zbrane anachronizmom, uÏ z toho dôvodu nie, Ïe
v najlep‰om prípade bude úãinn˘ proti teraj‰ím balistic-
k˘m raketám, aj to iba proti ãasti z nich, ktoré v‰ak nie sú
– ako vie kaÏd˘ laik – jedin˘m nosiãom jadrov˘ch náloÏí. 

NAPÍSALI
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✞ Vo veku nedoÏit˘ch 89 rokov,
9. mája 2019, zomrela Kvieta
HRA·KOVÁ, dlhoroãná ãlenka RP
PV ZPKO v Îiari nad Hronom. Zomre-
la v Banskej ·tiavnici na oddelení
dlhodobo chor˘ch.

✞ Vo veku 87 rokov, 8. októbra
2019, zomrela Anna ·TEFANOVÁ
zo Spi‰skej Novej Vsi. Posledná rozl-
úãka s dlhoroãnou ãlenkou RP PV
ZPKO v Levoãi bola na cintoríne
v Spi‰skej Novej Vsi. 

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 10 EUR
Ing. Daniel Kiaba, Nováky 90 EUR
·tefan BaÀas, Martin 15 EUR
Gabriela Trulíková, ·tiavnik 90 EUR
Ing. Eva Krajãiová, Bratislava 10 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympati-
zanti, priatelia. Na‰a organizácia dlhodo-
bo  zápasí s ne‰tandardnou situáciou, keì
pripravuje plány svojej ãinnosti bez krytia
finanãn˘mi prostriedkami. Nedostatok pe-
Àazí  nás núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou
o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej
moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov ‰tátnej
dotácie, preto sa obraciame na Vás s pros-
bou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí potenciál-
nych sponzorov ná‰ho ãasopisu. Ak nebu-
de vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj

prezentácie vlastného jestvovania. Azda
neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme
v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj na-
ìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia
o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ
svoj príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100
0000 0040 0012 8109 alebo sa kon-
taktujte na tel. ãísle 02-526 381 56.

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Ob-
chodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. 

● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej

Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.

Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej ko-

rektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane

Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok až štvrtok

sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo

štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do 13.00

a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie na 0903

946 718.

Îivio pre ná‰ho jubilanta, pod-
predsedu PV ZPKO Rafaela Rafaja.
Na snímke s Jozefom Hermanom. 

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

50 rokov
Jozefa Michalcová, Îilina 4.11.1969
Gejza Lyócsa, Ko‰ice 15.11.1969
Ing. Pavol âauãík, Bratislava

4.11.1969
Alexander Miku‰ka, Bratislava

30.11.1969

60 rokov
Marián Danko, Trebi‰ov 1.11.1959

70 rokov
Ing. Emil Zlatinsk˘, Uºany nad  Îitavou

21.11.1949

80 rokov
Franti‰ek Sarva‰, Pie‰Èany 6.11.1939
Mária Meleková, Námestovo

28.11.1939

81 rokov

Anna Danková, Dlhá nad Oravou
15.11.1938

Margita Kováãová, Tvrdo‰ín1.11.1938
Melánia Provazníková, 
Trenãianska Teplá 23.11.1938

82 rokov
Ferdinand ·ebesta, Bratislava

3.11.1937

83 rokov
Margita JeÏová, Spi‰ské Vlachy

5.11.1936

85 rokov
Veronika Gregorová, âadca

19.11.1934

88 rokov
Karol Pribi‰, Borsk˘ Sv.Jur 14.11.1931

89 rokov
Irena Stanková, Luãenec

23.11.1930

91 rokov
Paulína Filipová, Heºpa 3.11.1928
Ján Brichta, Bratislava 8.11.1928

92 rokov
Franti‰ka Hlubíková, Bratislava

6.11.1927

93 rokov
Jozef Stanãík, Brezno 8.11.1926

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

Výzva
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