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Svätopluk známy neznámy
Spôsobil rozkol v Cirkvi u Slo-

vákov negatívny postoj k Sväto-
plukovi? Poliaci, âesi, Maìari,
Rusi, Chorváti... napriek tomu, Ïe
sam˘ch seba odvádzajú od Svä-
topluka,  nepokladajú ho za dôle-
Ïitého. Nepasuje im do ich ná-
rodn˘ch kon‰trukcií. Kráºovstvo
Svätopluka bolo skôr, neÏ sa for-
movali dynastie strednej a v˘-
chodnej Európy a predsa si o nás
myslia, Ïe sme nehistorick˘ ná-
rod. Postava kráºa Svätopluka
a jeho v˘znam pre Európu je
dodnes aktuálny. Preão o Àom
vieme tak málo? Tridsiate v˘roãie
obnovenia slovenskej ‰tátnosti
bolo impulzom, aby sme sa o svo-
jich dejinách porozprávali s pro-
fesorom Martinom Homzom, ve-
dúcim Katedry slovensk˘ch dejín
Filozofickej fakulty UK.  

● Tohto roku uplynulo  30 ro-
kov od  prijatia Deklarácie o zvr-
chovanosti Slovenskej republiky.
Je priam ‰okujúce, ak˘mi nevybe-

ran˘mi slovami odporcovia slo-
venskej samostatnosti reagovali
na t˘ch, ão si toto v˘roãie pripo-
menuli. Má vôbec spochybÀova-
nie ‰tátnej zvrchovanosti nejakú
podobu v in˘ch ‰tátoch?

Aj keì sme my, Slováci, v tejto
záleÏitosti tro‰ku osobití,  napriek to-
mu sa nám darí realizovaÈ uÏ druhú
‰tátnosÈ v pomerne krátkom ãase.

Pokraãovanie na 10. strane

Prof. Martin Homza Foto Eva Zelenayová
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Redakcia ná‰ho ãasopisu usúdila, Ïe
okrem obsiahlej‰ích rozhovorov je dobré daÈ
priestor na‰im ãlenom, predov‰etk˘m politic-
k˘m väzÀom, aj na men‰om priestore s odpo-
veìou na zdanlivo jednoduchú otázku. Aby
sa aspoÀ struãne vystihla nálada t˘chto ãias,

ako sa nám Ïije uÏ viac ako 30 rokov po ãudnom prevrate.
Alebo aspoÀ pár vetami naznaãiÈ celkovú náladu, zlomky
my‰lienok, ktoré sa niekedy len ÈaÏko dajú opísaÈ podrob-
nej‰ie. Je uÏ len na kaÏdom jednom respondentovi, ãi
uprednostní optimistickú náladu, Ïe ten najkrvavej‰í reÏim
na‰ej histórie predsa len skonãil, alebo naopak, pár vetami
sa posÈaÏuje, Ïe ão si pri radostno-naivnej nálade novembra
1989 predstavoval úplne ináã.

K tomu pár poznámok na moÏné uvedenie do proble-
matiky. Kto chce, môÏe zaãaÈ aj peniaÏkami, ktor˘ch nikdy
nie je nadostaã. Najmä medzi b˘val˘mi politick˘mi väzÀami.
Berlínsky in‰titút pre sociálny v˘skum (BIS) nezávisl˘mi ve-
deck˘mi metódami v jednej zo svojich ‰túdií k vysporiadaniu
sa s panovaním komunistov v NDR zistil, Ïe tí, ão boli prena-
sledovaní touto diktatúrou, mali v roku 2019 priemern˘ prí-
jem 1418 EUR, no celkov˘ priemer v‰etk˘ch obyvateºov Ber-

lína ãinil 1621 EUR. V ‰túdii uviedli, Ïe stále je e‰te treba
myslieÈ na od‰kodnenie politick˘ch väzÀov a valorizáciu
príjmov.

Ale aj iné veci nás trápia, a moÏno e‰te viac. Napríklad
to, ako nám uÏ prakticky zmizla sloboda slova. Momentálne
Svedectvo je asi aj jedin˘ ozaj slobodn˘ a nekomunistick˘ ãa-
sopis na Slovensku. A aj ten nám jeden úradník na minister-
stve vnútra káÏe prestaÈ vydávaÈ. Pre t˘ch rovnej‰ích
evidentne neplatia ani zákony, ba dokonca ani ústava.
LenÏe – keì konãí sloboda slova, konãí aj demokracia. Bez
sebaregulácie je kaÏdá demokracia iba potemkinovská fasá-
da diktatúry. Nech sa naz˘va ako chce.

Neãudujme sa potom, Ïe u veºkej väã‰iny ºudí prenasle-
dovan˘ch ãerven˘m terorom, prevláda sklamanie. Aj nad
vlastn˘m posúdením správania sa súdruhov. PretoÏe to, ão
sme si vysvetºovali iba ako prirodzenú ºudskú nedokonalosÈ,
lebo nie vÏdy sa veci vydaria dokonale, nakoniec z toho
vy‰lo, Ïe to nebola Ïiadna nedokonalá snaha o polep‰enie
sprevádzaná omylmi, ale rafinovaná pretvárka. TakÏe opäÈ
Ïijeme v lÏi. âervenej, ale obohatenej o nové formy. Aby sa
postupne opäÈ mohol ‰íriÈ patologick˘ svetonázor, teraz uÏ
dokonca obohaten˘ o nevídané nezmysly. jl‰
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Arpáda Tarnóczyho
● Ako sa vám žije dnes? 
Nedávno som počul pedagóga z právnickej

fakulty brániť kádre sudcov, že súdili podľa plat-
ných zákonov, takže nenesú žiadnu vinu na roz-
sudkoch z obdobia päťdesiatych rokov. Pritom
som si spomenul na slová Konrada Adenauera,
prvého povojnového predsedu nemeckej  vlády,

ktorý povedal, že ľutuje, že nevymenil celé súdnictvo. To si pán
učiteľ už nepamätá svoju stranícku príslušnosť? Už si nespomína na
bezpečnostné trojky, pozostávajúce z vedúceho tajomníka KSČ,
náčelníka ŠtB a vybratého pracovníka na príslušnej úrovni: okres,
kraj, štát?  Čakal som, že pani exministerka pri reforme súdnictva
sa pozrie aj na učiteľov, ktorí pripravujú budúcich sudcov.

Bolo by zaujímavé vedieť, či na fakulte, respektíve v súdnictve
pôsobili ľudia bez členstva v KSČ. Kto to len odsúdil nepohodl-
ných ľudí na smrť či doživotie po skrátených výsluchoch na ŠtB
najmä po roku 1948?  Keď na pomoc vyšetrovateľom prišli aj po-
radenkovia  zo Sovietskeho zväzu a azda i viac ako 80 percent

vyšetrovaných sa po telesnom mučení  priznalo k čomu chceli. Tri
mesiace sa na mne eštebáci zabávali, nech ho vši zožerú! A mňa
skutočne žrali. 

Nakoniec prichádzam k záveru, že reforma v súdnictve by sa
mala realizovať za peniaze EÚ, ale nie absolventmi pedagógov,
u ktorých sa v životopisoch   nedá dočítať - pochádzam z rodiny:
otec člen, dedo člen, atď. a v SZM sa chcem pripraviť na členstvo
v KSČ. Žeby si na to skúsení nespomenuli? Niečo tu chýba, prav-
depodobne už 75 rokov zabudnutá spravodlivosť. V škole som sa
učil o Chammurapiho práve na spravodlivosť  z obdobia Staroba-
bylonskej ríše. A my ešte stále máme inštitúciu, ktorá sa nechce vy-
sporiadať s právom na spravodlivosť aj keď sa volá ministerstvo
spravodlivosti.  

■ ■ ■

Arpád Tarnóczy sa narodil v roku 1936 do šľachtickej rodi-
ny s rodokmeňom doloženým do 9. storočia. Jeho predkovia zís-
kali tituly za obranu vlasti. Pred voľbami v roku 1946 vytlačil hes-
lá „Smrť nacizmu!“, „Smrť Komunizmu!“ K tomu aristokratický
pôvod a hoci mal len desať rokov, stal sa triednym nepriateľom.
Zatýkanie, bitky, väzenské cely, to bola jeho mladosť. (zl)

SPÝTALI SME SA
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Prečo ľudia štrngali kľúčmi
na námestiach v roku 1989? Mali
dosť vlády jednej strany, dosť diri-

gizmu, čo môžu a nemôžu, dosť vymývania mozgov
tlačou. Z ústavy ako prvé boli odstránené vedúca úloha
strany a cenzúra. Novinári boli pozývaní na preškole-
nie do zámoria. Niektorí aj na bližší Západ. Zrejme im
to nesmierne imponovalo a prehlbovalo pocit dôležitos-
ti. Stali sa politickými komentátormi, opäť šíriteľmi
jediných správnych názorov. 

Z tých, čo sa dodnes mediálne prezentujú a majú
vplyv na vytváranie verejnej mienky, sa v čase nástupu
demokracie zamestnali v denníku Smena. Napríklad
Róbert Kotian a Marián Bednár. Prvým ponovembro-
vým riaditeľom Smeny, neskôr SME, sa stal Alexej Ful-
mek. Jeho publikácia Bol som dlho v SME poskytuje či-
tateľovi priamy dôkaz o úlohe tohto denníka na po-
stupnom likvidovaní slobody slova na Slovensku.
O vplyve vyškolených novinárov na verejnú mienku
a jej preklápaní v prospech svojich donorov. Napríklad
Kotian. Fulmek o ňom napísal: „Od roku 1990 bol ko-
mentátorom Smeny, neskôr SME, kde zostal do roku
2002. Pracoval ako hovorca Slobodného fóra Zuzany
Martinákovej. Bol dramaturgom relácie Z prvej ruky
v Slovenskom rozhlase, pracoval pre tituly Domino fó-
rum, Hospodárske noviny a pracuje aj pre denník
Šport. Pre vydavateľstvo Petit Press robí prílohu

Magazín o knihách. V rozhlase moderuje reláciu de-
jiny.sk.“ 

Fulmek bez hanby popisuje, ako vydavateľstvo
Petit Press postupne sfúzovalo (skúpilo) nielen regio-
nálnu tlač, ale aj denníky Roľnícke noviny, Prácu, Ná-
rodnú obrodu, takže z celoštátnych denníkov zostali na
trhu len Sme a Pravda. Iba na okraj, George Soros,
známy exportom liberálnej demokracie do sveta, den-
ník SME významne finančne podporoval, až napokon
v ňom odkúpil podiel. 

Po zániku titulov Verejnosť, Nový Slovák, Koridor,
Denný Telegraf,  Slovenská Republika a Nový Deň ne-
pochopiteľne na situáciu v printových médiách za-
reagoval Jozef Bednár, vtedajší hovorca Mareka Maďa-
riča, ministra kultúry Ficovej vlády. Podľa neho to malo
prispieť k postupnej štandardizácii mediálneho trhu, le-
bo vraj išlo o stranícke denníky, aké sú v Európe pova-
žované za  atypické elementy. Pritom opak je pravdou.
Niektoré európske vlády subvenciou výlučne straníc-
kych denníkov podporujú pluralitu médií. Ibaže disku-
sia na túto tému na Slovensku vôbec nie je  možná, čo
naznačuje deficit demokracie.  

Čo z toho vyplýva? Novinári sa po roku 1989 roz-
delili na proslovenských a proatlantických. Vo voleb-
nom roku 1998 dokonca Slovenský syndikát novinárov

školil žurnalistov Za zmenu, teda zmenu vlády. Po voľ-
bách v roku 1998 už proslovenskí novinári nemali
prakticky miesto pod slnkom. Dzurindova vláda si
v STV dovolila zatvoriť novinárov na 28. poschodí pod
dohľadom esbeesky a postupne ich vyhadzovala zo za-
mestnania. A kto v súčasnosti zastáva post generálneho
riaditeľa RTVS? Bývalý spoluvlastník  najreakčnejšieho
protislovenského Rádia Twist a od roku 2006 progra-
mový riaditeľ verejnoprávneho rozhlasu Ľuboš Machaj!
Takže upratané. Samozrejme, že liberálne médiá pro-
slovenských novinárov dodnes biľagujú. 

Súčasná  liberálna internacionálna politika mala
teda v médiách cestu vydláždenú  a mediálny priestor,
vrátane RTVS, je takmer nepriepustný pre iný názor.
Ak sa vyskytne je považovaný za extrémistický, radi-
kálny a ako taký ho treba postihovať. Legislatíva sa už
pripravuje. Celému tomuto procesu prajú aj vonkajšie
okolnosti, lebo vojnu na Ukrajine môže vláda bez
problémov využiť na vyhlásenie výnimočného stavu...

Na vývoj politickej scény, a to nielen na Sloven-
sku, nemali taký vplyv občania, ako globálny kapitál,
ktorý sa tu po roku 1989 udomácňoval. Ten je nenásyt-
ný a postupne požiera všetko bohatstvo sveta. Mate-
riálne i duchovné. Ale o tom nebol november ’89. 

Eva Zelenayová
šéfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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Na Mierovom námestí v Ilave bolo
pred jedenástou v pondelok 24. ok-
tóbra nezvyãajne ru‰no. Prichádzali
sem ãlenovia PV ZPKO z celého
Slovenska pokloniÈ sa pamiatke ne-
spravodlivo a protiprávne väznen˘m
politick˘m väzÀom komunistického re-
Ïimu. Na tvári organizátora pietnej
spomienky Stanislava Porubãana, pred-
sedu trenãianskej  regionálnej poboãky
v Ilave, bolo vidieÈ napätie. Kto v‰etko
príde? 

Ako plynul ãas, aj napätie povoºo-
valo. Pri‰iel  predseda regionálnej or-
ganizácie v Ko‰iciach aÏ zo Sabinova
Juraj Vrábel, podpredseda PV ZPKO
·tefan Novák z Ko‰íc, predseda Ïilin-
skej regionálnej organizácie Kvetko
Gregor, pri‰li mnohí ãlenovia a predse-
dovia regionálnych poboãiek PV ZPKO
z celého Slovenska. Regionálna pred-
sedníãka v Nitre sa ospravedlnila, lebo
sa v tom ãase zúãastÀovala sv. om‰e

za kardinála Korca, ale jej ãlenovia
v Ilave nech˘bali. 

Z oficiálnych hostí sa na klade-
ní vencov zúãastnili zástupca pri-
mátora mesta Anton Bajzík, farár
a dekan ilavskej farnosti Patrik Soj-
ãák, predseda PV ZPKO Ján Liteck˘
·veda a duchovn˘ organizácie Ján
Ko‰iar. Nech˘bala ani stála úãast-
níãka pietnej spomienky pri pa-
mätn˘ch tabuliach na väzenskom
múre pani Anna Riecka, pracovníã-
ka oddelenia kultúry MsÚ. 

Z Mierového námestia ku scho-
dom kostola v‰etk˘ch svät˘ch vedie
koridor, vytvoren˘ vysok˘mi múrmi
s ostnat˘m drôtom. Na ºavej strane sú
umiestnené pamätné tabule generál-
neho biskupa Pavla Uhorskaia, biskupa
Jána Vojta‰‰áka, otca Metoda Domini-
ka Trãku a jedna je venovaná pamiat-
ke nespravodlivo a protiprávne väzne-
n˘ch komunistick˘m reÏimom. Po po-

loÏení vencov k pamätn˘m tabuliam
zazneli príhovory Juraja Vrábela a Jo-
zefa Porubãana, ktoré uverejÀujeme
v plnom znení. BáseÀ Júliusa Homolu
predniesla pani A. Riecka. Zaznelo
v nej posolstvo: Postojte rodáci, poãuj-
te na‰u záveÈ, vám a potomkom na
stálu pamäÈ. Bránili sme právo, vieru
nás i na‰ich otcov, pomstiv˘ Satan
u‰krtil nás krutou mocou. 

Pietnu spomienku pod múrmi
väzenia ukonãil vdp. Patrik Sojãák
modlitbou a poÏehnaním. 

Program v‰ak pokraãoval náv‰te-
vou väznice, kde sa na‰i ãlenovia
oboznámili s históriou ilavského hradu,
v roku 1856 prestavaného na väzenie.
Skvel˘ v˘klad sprievodcu a prehliadka
priestorov väznice umocnili spomienku
na politick˘ch väzÀov t˘ran˘ch v t˘ch-
to priestoroch po uchopení moci ko-
munistami.

Eva Zelenayová

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Potomkom na stálu pamäť...

V Ilave sa stretli aj mladí historici Martin Lacko (zºava) a Juraj Vrábel ml. Foto Eva Zelenayová

Pieta pred pamätn˘mi tabuºami. Foto Eva Zelenayová

Vdp. Patrik Sojãák
Foto Eva Zelenayová



Zi‰li sme sa pred pamätn˘mi ta-
buºami, aby sme si uctili ne-

spravodlivo stíhan˘ch politick˘ch väz-
Àov. Stojíme pred objektom, ktor˘ nie-
kedy bol hradom, neskôr klá‰torom
bratov trinitárov a od roku 1856 sa
stal väznicou pre stredné a ÈaÏké trest-
né ãiny. Ilava a Leopoldov patria medzi
najprísnej‰ie väznice na Slovensku.

V 50-tych rokoch do tejto väznice
sústreìovali biskupov, kÀazov, rehoºní-
kov a civilné osoby,  odsúden˘ch v ne-
spravodliv˘ch procesoch. Metódy ·tB,
ktoré sa pouÏívali pri vy‰etrovaniach,
boli sadistické a neºudské. Na politic-
k˘ch väzÀoch bolo vykonávané muãe-
nie elektrick˘m prúdom na citliv˘ch
miestach tela. BeÏne im bola obme-
dzovaná strava, voda a spánok, tieÏ
náv‰tevy a písanie listov. Vychádzky
boli iba raz do t˘ÏdÀa. Tr˘znitelia
pouÏívali dezorientáciu väzÀov. Keì
ich viedli na vy‰etrovanie, zaväzovali
im oãi, aby nevedeli, kde idú. Údermi,
bitkami a kopancami spôsobovali väz-
Àom zlomeniny nosa a rebier. Dozor-
covia ich beztrestne uráÏali a poniÏo-
vali. VyhráÏali sa im, Ïe budú prenasle-
dované aj ich rodiny, manÏelky a deti.
Pod tak˘m psychick˘m a fyzick˘m ná-

tlakom väzni podpisovali svoje zápisni-
ce. Viacerí politickí väzni, ktorí preÏili
Ilavu, vydali svedectvá o bezcitnom za-
obchádzaní bacharov.

Zatvorili výkvet Slovenska
Vo väznici v Ilave boli väznení aj

bratia rehole trinitárov, biskupi Ján
Vojta‰‰ák, Pavol Peter Gojdiã, Vasiº
Hopko, Ján Hirka, profesor Ladislav
Hanus, Pavel Valent, otecko na‰ej
ãlenky pani Margity Zimanovej, ktoré-
ho popravili na Pankráci, kÀaz re-
demptorista Metod Dominik Trãka,
ktor˘ na smrteºnej posteli povedal:
,,Na nikoho sa nehnevám, v‰etk˘m
odpú‰Èam.“ 

Dodnes sa komunisti neo-
spravedlnili politick˘m väzÀom
a ich rodinám za svoje zloãiny

Pri prepustení museli väzni podpí-
saÈ mlãanlivosÈ. Ak by ju poru‰ili, boli
by sa vrátili do väzenia znovu.

Pri‰iel rok 1989 - vznik revolúcie.
Politick˘ch väzÀov v‰ak nepustili ani na
tribúny. Na ná‰ ãasopis Svedectvo uÏ
dva roky neprispieva Ministerstvo vnú-
tra SR Ïiadnou ‰tátnou dotáciou. âa-
sopis Kultúra v poslednom ãísle ozna-
muje, Ïe zaniká. âo vlastne ostane slo-
venské? Liberalizmus sa vzmáha
nepochopiteºn˘m tempom. Beztrestne
‰liape po mravn˘ch hodnotách náro-
da. Dovolím si povedaÈ: Je to cesta do
pekla.

Politickí väzni Zväzu protikomunis-
tického odboja – III. odboj vyjadrujú hl-
bokú úctu statoãn˘m hrdinom pravdy,
ktorí sa nebáli v tejto väznici obetovaÈ
svoje utrpenie a aj Ïivoty za slobodu
nás v‰etk˘ch. 

Juraj Vrábel
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Príhovor predsedu regionálnej organizácie PV ZPKO v Košiciach

Komunisti sa dodnes neospravedlnili za zločiny

Pamätné tabule na múre väzenia. Foto Eva Zelenayová

Juraj Vrábel Foto Eva Zelenayová

Dlhoroãné organizátorky piety
v Ilave Hedviga Slivková (zºava)
a Helena Ho‰táková.

Foto Eva Zelenayová



Pri‰li sme sem dnes, 24. októbra 2022, pripomenúÈ
a uctiÈ si na‰ich blízkych i mnoh˘ch nám neznámych poli-
tick˘ch väzÀov, ktorí za t˘mto múrom pred rokmi, poãas
komunistického reÏimu, trpeli pre svoj názor a túÏbu po
slobode. 

V dne‰nej neºahkej dobe korona i vojna na v˘chode
mení na‰e zauÏívané zvyklosti, obmedzuje nás, rozdeºuje
ºudí a dáva chmúrne predpovede do budúcnosti.

KaÏdoroãne sa stretávame pred t˘mito tabuºami, aby
sme si pripomenuli tisíce nevinn˘ch ºudí, ktorí za t˘mito
múrmi trpeli. Je zloãinom, keì za  múry väzenia zavrú oby-
ãajného ãloveka, ktor˘ dodrÏiava spoloãenské zákony, Ïije
bezúhonne, Ïiví rodinu, vychováva svoje deti a napriek
tomu ho zavrú. Zavrú za jeho myslenie, názory o spoloãen-
skom dianí, Ïe chce ÏiÈ slobodn˘m Ïivotom, ktor˘ nevyho-
vuje momentálne vládnucej politickej klike, ktorá vznikla
vìaka zmanipulovan˘m voºbám. 

Za 40 rokov komunistickej vlády tieto múry, rovnako
ako múry vo v‰etk˘ch komunistick˘ch väzniciach Sloven-
ska, väznili mnoho tisíc obãanov za politické preãiny. Vlád-
na komunistická moc tvrdo potláãala ak˘koºvek náznak
odporu ãi iného zm˘‰ºania. Aby si upevnila svoje mocenské
postavenie vytvorila systém prenasledovania, ohovárania,
doná‰ania, obviÀovala ºudí z fiktívnych zloãinov, potom ich
v zinscenovan˘ch procesoch odsúdila na dlhé roky odlúãe-
nia od rodiny, od ostatnej spoloãnosti v komunistick˘ch
pracovn˘ch táboroch. Koºkí ºudia zaplatili za svoj názor aj
tú najvy‰‰iu cenu, svoj Ïivot! Väznice, koncentraãné tábo-
ry, tábory núten˘ch prác – to boli metódy prev˘chovy, kto-
ré pouÏíval komunistick˘ reÏim voãi svojim kritikom. 

Nesmieme zabudnúť na zvoľu 
Politickí väzni boli lacnou pracovnou silou, dolovali

uránovú rudu v jáchymovsk˘ch baniach, kopali uhlie
v uhoºn˘ch baniach v âechách a na Morave, lámali kameÀ

v kameÀolomoch. Mladí muÏi museli narukovaÈ do po-
mocn˘ch technick˘ch práporov a pracovaÈ ako novodobí
otroci. Boli to ºudia jednoduchí aj intelektuáli, robotníci,
roºníci, lekári i právnici, kÀazi i rehoºníci, kaÏd˘ z nich trpel
rovnako a v‰etci protiprávne za svoj názor, ktor˘ sa prieãil
vládnucej ideológii.

My sme potomkovia politick˘ch väzÀov, nesmieme na
tie zlé ãasy zabudnúÈ. Musíme zakaÏd˘m pripomínaÈ ne-
právosti páchané na obyãajn˘ch ºuìoch. VolaÈ a ÏiadaÈ ná-
pravu krivdy. Nesmieme nikdy zabudnúÈ na zvoºu b˘valého
komunistického reÏimu a jeho obete z radov na‰ich blíz-
kych. My sme tí najpovolanej‰í, boli to na‰i otcovia, matky,
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Príhovor predsedu regionálnej pobočky  PV ZPKO v Ilave

Nedajme možnosť rozvinúť sa totalite

Stanislav Porubãan Foto Eva Zelenayová

Pri‰li nielen spomínaÈ, ale tieÏ vydaÈ svedectvo. Foto Eva Zelenayová



bratia, sestry.  Trpeli zavretí v Ïalároch a my, ich potomko-
via, sme trpeli spolu s nimi. Vystavení ‰ikanovaniu na kaÏ-
dom kroku, bez materiálnej podpory, oznaãovaní biºagom
- detí kulakov, deti vlastizradcov a ‰piónov. KaÏd˘ z nás si
pamätá, aké boli strastiplné roky na‰ej mladosti. Aj ja so
smútkom v du‰i spomínam na roky, keì som ako sedem-
roãn˘ chlapec dva a pol roka akosi preÏíval, len s matkou
a tromi e‰te mlad‰ími sestrami, odkázan˘ len na dobroãin-
nosÈ ºudí nezaÈaÏen˘ch komunistick˘m svetonázorom
a bránil sa poh⁄daniu a zlovôli t˘ch, ktorí si z nás urobili
obeÈ.

Sme svedomím národa
My sme tu, ako svedomie tohto  národa, aby sme pri-

pomínali mlad‰ím roãníkom, ìal‰ím generáciam mlad˘ch
ºudí, aké zloãiny vie napáchaÈ organizovaná zloãinecká
skupina, ktorá cielene zmanipuluje myslenie ºudí, zneuÏije
ich hlúposÈ ãi nevedomosÈ a cez peniaze získa moc. Pripo-
mínajme im, ak˘ mal˘ je krok medzi vládnutím v mene
v‰etk˘ch ºudí a tyraniou v mene malej skupiny, ktorá sa
nejak˘m riadením dostane k moci. Títo zloãinci sa v honbe
za peniazmi a mocou ne‰títia akéhokoºvek zloãinu, vraÏdy
nevynímajúc, aby si udrÏali moc a peniaze.  

Toto je v‰ak aj ná‰ svet a pokiaº Ïijeme, nedáme si ho
nik˘m z nich vziaÈ. Nedáme sa nik˘m zviesÈ  pod rú‰kom
pekn˘ch slov o „svetl˘ch zajtraj‰koch“, o ktor˘ch nám
básnil uÏ komunistick˘ reÏim.

Nezabúdajme na to a kaÏdoroãne si na tomto pietnom
mieste pripomeÀme, pri múre tohto väzenia, pri t˘chto
‰tyroch pamätn˘ch tabuliach, pamätníkoch bezprávia, na
v‰etk˘ch ºudí, ktorí boli lÏivo obvinení, potom neprávom
odsúdení a potom ako politickí väzni trpeli za t˘mito
múrmi. Mnohí sú uÏ na tom druhom, moÏno lep‰om sve-
te. PripomeÀme si ich trápenie, spomeÀme si, Ïe tu kedysi
boli s nami, ako nám tu bolo s nimi dobre a vzdajme im
úctu. 

NeprestaÀme v‰ak stále rozprávaÈ ná‰ príbeh mlad‰ím
generáciam, na‰im deÈom a ich deÈom. Aby sa aj oni
pouãili z na‰ich skúseností, nedali moÏnosÈ rozvinúÈ sa to-
talite v kaÏdej podobe a nedopustili jej opakovanie v bu-
dúcnosti.

Vzdajme ãesÈ pamiatke v‰etk˘m politick˘m väzÀom,
ktorí boli a sú nespravodlivo a protiprávne väznení komu-
nistick˘mi i in˘mi totalitn˘mi reÏimami vo v‰etk˘ch väzni-
ciach sveta. 

Stanislav Porubãan 
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Ján Liteck˘ ·veda a Anton Bajzík (vpravo) poãas kladenia vencov. Foto Eva Zelenayová



Prvú ãeskú pamätnú tabuºu a leví
symbol zaniknutého ‰tátu osadili
v Trenãíne v stredu 12. októbra t. r. na
v˘chodnej strane parku pri Ïelezniãnej
stanici.  Na vrchol dvojmetrového sta-
rého kamenného objektu parkovej ar-
chitektúry primurovali tri‰tvrtemetrovú
plastiku ãeského leva a zo zadnej stra-
ny objektu metrovú plastovú dosku
s textom „Padl˘m ãeskoslovensk˘m
vojákÛm 1918 - 1919...“ s tridsiatimi
ãesk˘mi a tromi slovensk˘mi menami.

Mestsk˘ park je majetkom mesta,
so zmenami musel súhlasiÈ primátor
Richard Rybníãek. V minulosti pôsobil
na celo‰tátnej úrovni v Prahe i Bra-
tislave. Fandí zmenám a omladine,
ktorá si nedávno v mestskom parku
postavila záchod a garáÏ na dohºad
k novej ãeskej tabuli. Je to symptoma-
tické?

Nie sú jasné  kompetencie Pamiat-
kového úradu Slovenskej republiky vo-
ãi starobylému mestskému parku,
resp. voãi jeho historickej drobnej par-
kovej architektúre a zásahov do nej.
PoloÏme si v‰ak otázku, ãi je pravda,
Ïe na pamätnej tabuli  vymenovaní
tridsiatitraja vojaci prevaÏne ãesk˘ch
mien padli v rokoch 1918 - 1919 v sú-
vislosti s Trenãínom? Podºa archívnych
dokumentov nie. Vtedaj‰ie odovzdanie
mesta novej vláde prebehlo pokojne,
bez zráÏok, bez obetí na ºudsk˘ch
Ïivotoch. V tomto aspekte je  nová
ãeská tabuºa v Trenãíne zavádzajúca.

Neklamme sami seba
¤imekov moravsk˘ vojensk˘ prá-

por pokojne a na poÏiadanie Trenãína,
pritiahol z Brna cez Trenãiansku Teplú
a obsadil mesto bez boja. Jeho veliteº
sa oÏenil s dcérou stankovského evan-
jelického farára Bodického a postavili
si okolo roku 1930 v Trenãíne dom na
rohu za mostami. Jeho dcéra Ema tam
b˘vala azda e‰te v osemdesiatych ro-
koch minulého storoãia. Vtedaj‰í
miestny verejn˘ ãiniteº JUDr. Karol ·túr
vo svojej zverejnenej spomienke na tie
ãasy tieÏ neuvádza Ïiadne obete na Ïi-
votoch. 

KaÏdá epocha má tendencie seba
vyzdvihovaÈ, s odstupom ãasu aÏ idea-

lizovaÈ, ostatné aspoÀ minimalizovaÈ
a ak sa dá aÏ potieraÈ. Iba v prípade
bezradnosti prechádzaÈ mlãaním.

Ako zidealizovaná pripomienka
skrútenej súãasnosti sa dá pochopiÈ aj
trenãiansky pamätník 17. novembra
1989.

V súãasnom (nielen) Trenãíne sú
poodstraÀované pripomienky na pre-
do‰lé ‰tátne útvary, poãnúc veºk˘m vy-
tesan˘m uhorsk˘m pamätníkom na
miestnych padl˘ch vojakov v prvej sve-
tovej vojne aj jeho neskor‰ou veºkou
‰tefánikovskou obdobou na okraji par-
ku. Dávno je preã uhorsk˘ znak hore
na sedrii, takisto sú odstránené staré
„levovské“ âs. ‰tátne znaky na hlav-
nej po‰te a na vojenskom veliteºstve
na Sihoti, nehovoriac o neskor‰ích
ideologick˘ch hviezdach a kosákoch
s kladivami ãi nevinná tabuºa poprave-
ného Clementisa pripomínajúca jeho
ÈaÏenie proti fa‰izmu a vojne. Odstrá-
nená je aj tabuºa na pamiatku Matú‰a
Drgu, robotníka Tiberghienky, ‰trajku-
júceho za vy‰‰ie mzdy, ktor˘ padol
guºkami ãetníkov reÏimu tatíãka Masa-
ryka. Preto v‰etko minulé „nevhodné“
je preã, treba zabudnúÈ, nestalo sa, ani
sa o tom neuãia deti na ‰kolách. 

Načo si cibriť pamäť?
Ak kedysi nastolená doba neuzna-

la za Ïiadúce zanechaÈ na verejnosti
hmotnú pamiatku na svoj zrod, ak˘

môÏe byÈ dôvod teraz, po vy‰e sto ro-
koch, zaãaÈ pamätníkom vyzdvihovaÈ
udalosti, ktoré viedli k dávno v˘vojom
prekonanej historickej etape? Ide o
symptóm spiatoãníctva? Alebo poslu-
hovania prekonanej starine za bezrad-
ného pre‰ºapovania na mieste? Alebo
o neschopnosÈ súãasnej spoloãnosti? 

Bratislavskou vizitkou je vyv˘‰en˘
ãesk˘ lev nad degradovan˘m generá-
lom Milanom Rastislavom ·tefánikom.
A ão ten dne‰n˘ veºk˘ ãesk˘ lev v Tren-
ãíne? âeská pamätná tabuºa doteraz
v Trenãíne nebola. E‰te aj tá „Palacké-
ho“ doska pripomínajúca zájazd ães-
k˘ch Sokolov v r. 1928 je v slovenãine. 

Zlé jazyky hovoria, Ïe po prvom
ãeskom koloniálnom ÈaÏení na Sloven-
sko (Kálal, OttÛv slovník, ...), jeho po-
frontovej bene‰ovskej obdobe, dub-
ãekovsko-husákovskom federatívnom
nevydarenom pokuse o vy‰myknutie
sa z ãeského „objatia“, teraz, po dru-
hom slovenskom  osamostatnení sa,
recyklujú sa pohrobkovia ãeského neo-
kolonializmu Slovenska, opäÈ vystrkujú
roÏky a naberajú svoj druh˘ páchnuci
dych.

Ako sa k práve pribudnutej ãeskej
tabuli postaví mesto Trenãín, jeho pri-
mátor, poslanci, miestny odbor Matice
slovenskej, prípadne aj Pamiatkov˘
úrad Slovenskej republiky, tieÏ politic-
ké strany a obãania? 

Matej Slovinsk˘

KOMENTUJEME
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Novodobé trenčianske mýty

V Parku Milana Rastislava ·tefánika odhalili 20. októbra 2022 nové pa-
mätné miesto, ktoré pripomína mená 33 ãeskoslovensk˘ch vojakov pad-
l˘ch v bojoch proti maìarskej armáde v rokoch 1918 – 1919. 



Harmonogram zániku ãesko-sloven-
skej federácie, dohodnut˘ vo vile Tu-
gendhata koncom augusta 1992, sa na-
priek tomu, Ïe naráÏal na prekáÏky, zaãal
napæÀaÈ. 

V utorok 27. októbra odlietali do
Lond˘na „zvlá‰tním letadlem TU-154“,

prv˘ raz v histórii dve vládne delegácie. UÏ neletela de-
legácia „ãeskoslovenská“, ani „ãesko-slovenská“, ale
delegácie Slovak and Czech Republics. Slovenskej
a âeskej republiky. V dÀoch 28. a 29. októbra sa kona-
la v Lond˘ne schôdzka zástupcov Európskych spoloãen-
stiev s predstaviteºmi Slovenska, âeska, ale aj Maìarska
a Poºska. I‰lo o mimoriadne stretnutie súvisiace
s nástupníctvom po âSFR a Maìari s Poliakmi tam boli
asi preto, aby sa fakt rozdelenia âesko-Slovenska tak
trochu zahmlil pred ìal‰ími národmi, ktoré sa odvtedy
doteraz  neúspe‰ne usilujú o nezávislosÈ – napríklad
pred ·kótmi, Kataláncami ãi Valónmi alebo Baskami.
(NuÏ, preão nezájdu do Lond˘na, v‰akÏe? Lebo Lond˘n
je mesto, kde sa „kon‰truuje“ svetová politika.) I‰lo
zrejme aj o „poÏehnanie“ rozdelenia âSFR a o zaloÏe-
nie Vy‰ehradskej ‰tvorky.

Aktuálny Jacques Attali
Delegácie mali „oficiálnych ãlenov“, v slovenskej to

boli Vladimír Meãiar, Jozef Moravãík a Július Tóth,
v ãeskej Václav Klaus, Antonín Baudy‰ a Ivan Koãárnik.
Tí sa 28. októbra stretli s vtedaj‰ím „európskym ‰é-
fom“ Jacquesom Delorsom a britsk˘m premiérom Joh-
nom Majorom, na obed prijala Klausa, Meãiara a Bau-
dy‰a kráºovná a popoludní mali neformálne stretnutie
s prezidentom Európskej banky pre rekon‰trukciu
a rozvoj Jacquesom Attalim. T˘m Attalim, ktor˘ dodnes
patrí medzi ‰piãku „globalistov“ presadzujúcich Nov˘
svetov˘ poriadok (NWO). V jeho knihe z roku 1981
(o ktorej sme v‰ak v roku 1992 ani ne‰ípili) sa dá doãí-
taÈ, Ïe „budúcnosÈ bude o hºadaní spôsobu ako zníÏiÈ
poãet obyvateºov na planéte“, Ïe „spôsobíme nieão,
pandémiu zameranú na urãit˘ch ºudí, na tom nezáleÏí,
tomu slabí a ustráchaní podºahnú. Hlupák tomu uverí
a poÏiada o lieãbu. Postaráme sa o to, aby lieãba bola
rie‰ením. V˘ber hlupákov sa preto uskutoãní sám: na
bitúnok pôjdu sami.“ Práve aktuálne?  

Čo bolo na začiatku nezávislosti?
V televíznej debate Meãiara s Klausom 30. júna t. r.

Meãiar kon‰tatoval, Ïe „vtedy v Lond˘ne“ povedali, Ïe
so vznikom nov˘ch ‰tátov pokojn˘m spôsobom súhla-
sia. TakÏe pokoj pri delení bola jedna z úloh, ktoré
nové ‰táty dostali. To splnili. A ìal‰ie úlohy? Mohli ãi
nemohli súvisieÈ napríklad s nakladaním s e‰te nemal˘-

mi zvy‰kami ‰tátneho majetku? âi so zahraniãno-poli-
tickou orientáciou? Dostali takéto a podobné „zada-
nia“ lídri Slovenska a âeska? Udalosti, ktoré sa najmä
na zaãiatku nezávislosti diali, men‰ie i väã‰ie tragédie
i následné „rie‰enia“ by mohli nasvedãovaÈ tomu, Ïe
v Lond˘ne zrejme i‰lo o rozhodujúce „poÏehnanie“ no-
v˘m ‰tátom. Napokon by o tom mohlo svedãiÈ podpísa-
nie 16 medzi‰tátnych slovensko-ãesk˘ch dohôd o hos-
podárskej, colnej a menovej únii medzi Slovenskom
a âeskom hneì po prílete delegácií z Lond˘na na ru-
zyÀskom letisku. Ani o minútu skôr a ani neskôr.

Svätoplukov dvojkríž
Bol som v tej delegácii a spolu s vtedaj‰ím minist-

rom ªubomírom Dolgo‰om sme nav‰tívili ministerstvá
financií a zahraniãn˘ch vecí, aj „centrum svetového pe-
Àazomenectva“ - najstar‰iu centrálnu banku na svete –
Bank of England, zaloÏenú v roku 1694. V‰ade sme od-
povedali na otázky o zmysle osamostatnenia sa Sloven-
ska a jeho ekonomick˘ch vyhliadkach. Bolo treba od-
povedaÈ na otázku: „âo je typick˘ slovensk˘ v˘robok?“
(nuÏ boli to veruÏe tanky, BoÏeny a Zuzany – vojenské
technické zariadenia). Ale aj: „Aké sú v˘sledky sloven-
skej ekonomiky v porovnaní s ãeskou?“ Poãuli, Ïe príle-
ÏitosÈ maÈ svoj ‰tát je historická a Slováci sú pripravení
aj ekonomicky. Îe ãísla, ktoré sú za Slovensko vykazo-
vané v rámci federácie, sú znaãne skreslené v slovensk˘
neprospech. 

DÀa 29. októbra, obe delegácie poloÏili vence na
cintoríne v Brookwoode k pamätníku ãesko-sloven-
sk˘ch legionárov. Mladá dievãina, ktorá sa oznaãila za
„ãechoslováãku“, keìÏe otca mala Slováka a mamu
âe‰ku, chcela sa odfotiÈ s Meãiarom a Klausom. Po ich
súhlase sa tak stalo. KeìÏe rady hrobov v dvoch skupi-
nách vedºa seba boli oznaãené dvojako: na kamenn˘ch
tabuliach z ãelného pohºadu vpravo boli levy a na ka-
menn˘ch tabuliach z ãelného pohºadu vºavo boli dvoj-
ramenné kríÏe. Otázka, ãi na tomto cintoríne sú âesi
a Slováci pochovaní osobitne, mala svoju logiku. „Nie,“
odpovedala dievãina, „âesi a Slováci sú pochovaní pod
pomníkmi oznaãen˘mi levmi“. 

Keì na otázku: „A kto teda leÏí pod dvojramenn˘-
mi kríÏmi?“ - oznámila, Ïe Francúzi, nedalo sa nespo-
menúÈ si na kráºa Svätopluka, ktor˘ asi v roku 870 po-
loÏil dvojramenn˘ kríÏ do kolísky svojho krstného syna
Zventibolda, budúceho lotrinského kráºa. Lotrinci majú
odvtedy ako znak dvojramenn˘ kríÏ. A pod lotrinsk˘m
dvojramenn˘m kríÏom bojovali Francúzi vedení de
Gaulleom v druhej svetovej vojne na strane spojencov. 

A od koho „prevzali“ dvojramenn˘ kríÏ na‰i juÏní
susedia? Îeby od Lotrincov?

Marián Tkáã

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany

Nepochybne sme sa usilovali o pr-
vú i o druhú ‰tátnosÈ. Faktom zostá-
va, Ïe nám bola  ponúknutá za urãi-
t˘ch geopolitick˘ch okolností, ktoré ju
neskôr do urãitej miery determinovali.
O prvej ‰tátnosti nechcem hovoriÈ,
hovorí sa o nej aj tak dosÈ, tá druhá je
v zásade ukáÏkov˘m prípadom. Naj-
mä preto, lebo vzniklo  krátkodobé
politické vákuum. Sovietsky zväz sa
stiahol z ná‰ho priestoru a rí‰a, ja ju
volám ‰tvrtá rí‰a a takto ju volá aj b˘-
val˘ poºsk˘ minister zahraniãn˘ch vecí
Geremek. TakÏe ‰tvrtá rí‰a e‰te
nenabrala dych a nevstúpila do tohto
priestoru s celou vehemenciou, po-
dobne ako ìal‰ie euroatlantické
‰truktúry. A my sme ten moment vyu-
Ïili maximálne, ako sa dalo. Rozpolte-
nie spoloãnosti je dané aj t˘m, Ïe jest-
vuje prirodzené spektrum ºudí, ktorí
my‰lienku samostatnosti vyznávajú,
iní menej, ba niektorí ju aj nenávidia
a ìal‰í sú ochotní sa za Àu aj obeto-
vaÈ. No a v na‰om prípade sme to do-
siaº nestrávili. Lebo komunizmus, kto-
r˘ sme dovtedy Ïili, drÏal v‰etky tie sily
pod pokrievkou a oni akoby s novou
intenzitou vystúpili a ani  jedna strana
na to nebola pripravená. Dodnes nie
sú pripravené dôsledne poãúvaÈ in˘
názor. Keì sa p˘tate, ãi je to aj niekde
inde, pokiaº  je mi  známe, nikto v Eu-
rópe sa tak masochisticky k svojej
‰tátnosti nespráva. MoÏno je to dané
aj t˘m,  Ïe sme za ‰tátnosÈ nezaplatili
krvou.

● ·tvrtá rí‰a, to znie hrozivo.
Akonotácia  tam je, ale samozrej-

me, treba veci naz˘vaÈ prav˘mi mena-
mi a my, historici, sme okrem toho aj
preto historikmi, Ïe sa nebojíme veci
pomenovaÈ priamo. A podobne ako
prvá rí‰a, teda znamená to, ão vytvoril
Karol Veºk˘ a jeho následníci, bola
postavená na základe spojenectva
V˘chodofranskej a Západofranskej rí-
‰e,  ãiÏe z dne‰ného Francúzska a Ne-
mecka, tak aj súãasná je postavená
práve na t˘chto dvoch subjektoch.
A k˘m to bude platiÈ, tak tá rí‰a bude
existovaÈ. 

● Pre politick˘ch väzÀov ko-
munizmu je otázka slovenskej
‰tátnej samostatnosti veºmi citli-
vá, lebo mnohí boli perzekvovaní
a, Ïiaº, aj zbavení Ïivota za jej pre-
sadzovanie. Stali ste sa ãlenom
Správnej rady Ústavu pamäti ná-
roda. Ako sa v tejto in‰titúcii hod-
notí vlastenectvo?

Musím povedaÈ Ïe Správna rada
ÚPN  nie je na to, aby hodnotovo po-
sudzovala niektoré emoãne zaÈaÏené
historické okolnosti, ale aby mapova-
la, zhromaÏìovala a v prípade potre-
by  sprístupÀovala dokumenty. 

● Profesor Matú‰ Kuãera je
veºmi znepokojen˘ stavom,
v akom sa nachádza národné po-
vedomie Slovákov a najmä na‰a
národná tradícia. Tvrdí, Ïe sme je-
din˘ národ v Európe, ktor˘ svoje
národné obrodenie urobil bez his-
torizmu. Poukazuje pritom na
Svätopluka, mocného vládcu sta-
r˘ch Slovákov v deviatom storoãí,
ktor˘ je priam predurãen˘ staÈ sa
základom na‰ej národnej tradície.
Vy sa téme Svätopluk veºmi
dôkladne venujete v publikácii
Svätopluk v európskom písomníc-
tve. Dá sa v prameÀoch dopátraÈ
k tak˘m informáciam, ktoré by
oprávÀovali Slovákov odvodzovaÈ
svoju národnú tradíciu od tohto
panovníka?

Va‰a otázka má niekoºko podotá-
zok a odpovedaÈ na Àu by si vyÏado-
valo samostatn˘ rozhovor. Keì ste za-
ãali svätoplukovskou tradíciou, ide
o kon‰trukciu, na ktorej je postavené
slovenské sebavedomie. V tom  má
profesor Kuãera jednoznaãne pravdu.
Ide o to, Ïe je jedinou kontinuitne do-
loÏenou tradíciou Slovákov od ich
samotn˘ch poãiatkov v Nitrianskom
knieÏatstve. Druhá vec je, Ïe nutne
nemusíme postupovaÈ tak, ako postu-
pujú okolité národy, vytvárajúce
schému národného sebavedomia na
tom, Ïe oktrojujú alebo petrifikujú, ão
je správne a ão nie, ako sa na dejiny
pozeraÈ. A to uÏ zavádzajú do v˘cho-
vy v podstate od matersk˘ch ‰kôl,
v Maìarsku sa z dejepisu aj maturuje.

Nemyslím si, Ïe toto je správna cesta
a v tom by som si dovolil polemizovaÈ
so svojim majstrom, profesorom
Kuãerom. Myslím si, Ïe svätoplukov-
skú  tému môÏeme mládeÏi ponúk-
nuÈ oveºa priateºskej‰ie, keì ju vysvet-
líme na základe otázok a odpovedí.
V tomto som moÏno aÏ predstaro-
módny, lebo by som postupoval ako
v 18. storoãí, ktoré  svojho budúceho
odberateºa formovalo práve t˘mto
spôsobom. DávaÈ otázky a p˘taÈ si
odpovede. A keì dieÈa potenciálne
príde na to, Ïe  Svätopluk je pre Slo-
vákov dôleÏit˘, tak vedomosÈ bude
o to viac jeho súãasÈou,  ako keì mu
to niekto  naservíruje, ako nám kedysi
pionierske ãi zväzácke pravdy alebo
iné pravdy a my sme samozrejme ne-
súhlasili. 

● IbaÏe ak vôbec nevedia
o existencii Svätopluka, tak ão sa
budú p˘taÈ?

My sme sa tak˘m zvlá‰tnym
spôsobom dostali do 21. storoãia,  Ïe
si musíme uvedomiÈ objektívne dôvo-
dy, preão sú veci, napríklad aj späté
so Svätoplukom, ako sú. Posledné ro-
ky maìarizácie nás zbavili ‰kolstva,
kde sa mohlo a malo pripravovaÈ  slo-
vensky vzdelané vedomé intelektuál-
ne prostredie. Teda maìarizácia spô-
sobila nedostatok vzdelan˘ch kapacít,
ktoré by tradíciu pamäte, pamäÈovú
politiku preniesli do 20. storoãia. Ne-
hovorím, Ïe tu bolo vákuum, ale
neexistovala in‰titucionalizovaná v˘-
uka, neexistovalo in‰titucionalizované
slovenské stredné a vysoké ‰kolstvo.
V 20. storoãí, namiesto toho, aby po
vzniku prvej âesko-Slovenskej repub-
liky pri‰lo k vedomej práci na  na‰om
kultúrnom a historickom dediãstve,
pri‰lo k akejsi dichotómii. Na jednej
strane vznikol etatistick˘ ãeskosloven-
sk˘ v˘klad dejín, kde to slovenské bo-
lo redukované na maximálnu moÏnú
úroveÀ, povedzme na  veºkomoravskú
tradíciu,  tisícroãn˘ útlak a potom na-
sledoval sebaspásonosn˘ ãeskosloven-
sk˘ reÏim. Na druhej strane tu predsa
vznikla urãitá iniciatíva intelektuálov
okolo Matice slovenskej a Slovenskej
jednoty, ktorá vzi‰la zo Spojen˘ch
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predsa vznikla veºmi sebavedomá slo-
venská inteligencia, ktorá  sa v rokoch
prvej Slovenskej republiky jednodu-
cho  mohla  realizovaÈ, ale vìaka to-
mu potom získala punc  kolaborácie,
ktor˘ sa dodnes  zv˘razÀuje.  Potom
prichádza  obdobie, povedzme, ºudo-
vej demokracie a vìaka Bene‰ovi
a Stalinovi obnovenie ãeskoslovenskej
‰tátnosti. Teda âesi pomocou sovie-
tov zasa dominovali  a do‰lo k ìal‰ej
redukcii  slovensk˘ch dejín o kultúrne
a náboÏenské aspekty, ktoré nijako
nepasovali do  marxisticko-leninského
v˘kladu. Ako príklad poviem, Ïe e‰te
aj slovenské povstanie 1848 – 49 vìa-
ka tomu, Ïe ho Marx odsúdil ako
reakãné, sa jednoducho nedostalo do
v˘uky na‰ich ‰kôl a ºudia o Àom prak-
ticky nevedeli. 

● Marx poznal na‰e povstanie
z rokov 1848-49?

Vtedy Ïil, mal prehºad, kto proti
komu bojuje. (Smiech.) A na komu-
nistické vyprázdnenie slovensk˘ch de-
jín nastúpil v 90. rokoch nov˘, liberál-
ny duch, ktor˘ poukazovaním najmä
na roky 1939-1945 sa usiloval spojiÈ
slovenské a fa‰istické do jedného cel-
ku, z ãoho konzervatívne strany neve-
deli nijak˘m spôsobom vykorãuºovaÈ,
a dodnes s t˘m majú váÏny problém.
Preto som na túto otázku odpovedal
ob‰írnej‰ie, lebo vec stojí a padá na
tom, Ïe my len pokraãujeme v tom,
ão nám bolo zaãaté v predminulom

storoãí a stali sme sa tak˘mi, povedal
by som, mentálnymi bezzemkami
v strednej Európe. A samozrejme je to
vec, ktorá nezodpovedá miestu  slo-
vensk˘ch dejín  v orchestri národn˘ch
dejín strednej Európy. Áno, je tu veºa
práce.

● Vá‰ odborn˘ záujem sa sú-
streìoval predov‰etk˘m na Spi‰.
Vydali ste niekoºko odborn˘ch
kníh s touto tematikou, ão neu-
niklo poºskému prezidentovi Ko-
morowskému a v roku 2012 vám
udelil Rytiersky rád za zásluhy
o Poºskú republiku. V tom istom
roku ste sa stali profesorom v od-
bore slovensk˘ch dejín. âo vás
upútalo na Svätoplukovi, Ïe ste
mu venovali knihu na 745 stra-
nách?

Spi‰ a Svätopluk sú dve témy.
Najskôr sa vyjadrím k Spi‰u. Spi‰ je
naozaj mimoriadny - historicky, kul-
túrne, etnicky bohat˘ priestor, aj po-
kiaº ide o náboÏenskú tematiku.
Spi‰iaci nesmierne ºpejú na svojej his-
torickej tradícii. OpäÈ by som zdôraz-
nil, keì vznikla prvá âesko-Slovenská
republika, jednou z vecí, ktorou necit-
livo vstúpila do predchádzajúceho slo-
venského Ïivota, bolo revidovanie do-
vtedy zauÏívaného územno-správne-
ho ãlenenia. Zanikli staré historické
Ïupy a namiesto nich vznikli nové,
umelé, dodnes nie celkom vyrie‰ené
územno-správne jednotky, ktoré ra-

dikálne naru‰ili predchádzajúci v˘voj.
ëal‰ím veºmi  siln˘m momentom bola
deklerikalizácia, zru‰enie privilégií
‰ºachty ãi pozemková reforma. Tá
v zásade ukázala, Ïe  Desatoro je po-
ru‰iteºné, Ïe môÏete kradnúÈ v záuj-
me vy‰‰ej moci, ão sa potom veºmi
negatívne prejavilo v ìal‰om na‰om
historickom v˘voji. Spi‰iaci napriek to-
mu, Ïe uÏ vy‰e sto rokov Spi‰ ako
územno-správna jednotka neexistuje,
udrÏujú si svoje historické vedomie.
Dovolím si povedaÈ, Ïe  aj v rámci sta-
rého Uhorského kráºovstva nikto ne-
má lep‰ie zmapovanú svoju minulosÈ
ako  Spi‰iaci a stále v tom veºmi in-
tenzívne pokraãujú. A ão ma zaujalo
na Svätoplukovi? Zaujal ma práve
t˘m, obrazne povedané, je to tak˘ Po-
polvár dejín. Poliaci, âesi, Maìari, Ru-
si, Chorváti, atì. napriek tomu, Ïe sa-
m˘ch seba odvádzajú od Svätopluka,
ãi uÏ pozitívne alebo negatívne, nepo-
kladajú ho za dôleÏitého. Lebo im ne-
pasuje do ich národn˘ch kon‰trukcií,
ktoré vznikli v archaickej dobe, keì sa
vyformovali a legitimizovali dynastie
v˘chodnej a strednej Európy. Tie tvo-
ria základ,  jadro, od ktorého sa ne-
skôr vyvinul politick˘ program a ná-
sledne  národn˘ program. A takto sa
to podelilo na národy historické a ná-
rody nehistorické. A Slováci sa zrazu,
najmä v 19. storoãí, dostali do pozície
nehistorického národa, hoci v 18. sto-
roãí to e‰te nikomu neprekáÏalo. Pre-
toÏe  podobne ako Angliãania hovo-
ria o svojich dejinách aj pred Vi-
liamom Dob˘vateºom, aj uhorské
dejepisectvo hovorilo o uhorsk˘ch de-
jinách aj pred príchodom Arpáda v 9.
storoãí. TakÏe preto je Svätopluk
dôleÏit˘, lebo on je pramenne omno-
ho lep‰ie doloÏen˘, dobovou aj retro-
spektívnou spisbou, ako hociktor˘ in˘
z panovníkov, o ktor˘ch sa dnes deti
uãia a stavajú sa im sochy. To, Ïe
Svätopluk nepasuje do národn˘ch v˘-
kladov je aj dôvod, preão sa mu jed-
noducho nikto nevenuje. A to je pres-
ne ten popolvárizmus, Ïe je to ãlovek
obsypan˘ popolom a jeho hodnota je
viditeºná, aÏ keì sa ten popol z neho
sfúkne. 

Eva Zelenayová

Dokonãenie v budúcom ãísle
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Martin Homza v redakcii Svedectva. Foto Eva Zelenayová
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Od urãitého ãasu parlamenty európskych ‰tátov nepre-
stávajú schvaºovaÈ zákony, ktoré majú trestne postihovaÈ
osoby v prípade, ak sa ich správanie koncepãne vojde do tej-
to kategórie. Touto novou kategóriou je homofóbia. âo
v‰ak znamená byÈ homofób? To v skutoãnosti nikto presne
nevie, lebo homofóbia je ãíry ideologick˘ v˘mysel. Je to v˘-
dobytok niekdaj‰ieho sovietskeho trestného zákonníka, kto-
r˘ v komunistickom reÏime umoÏÀoval prokurátorom a sud-
com trestne stíhaÈ najrôznej‰ie typy správania, priãom ‰lo
o najtragikomickej‰í triumf tzv. kreatívneho zákonodarstva.

Od homofóbie k manželstvám homosexuálov
Národ, ktor˘ zavedie do svojich zákonov kategóriu ho-

mofóbie, neodvratne schvaºuje aj rodovú ideológiu. âo to
znamená? Podºa rodovej ideológie ºudské pohlavie nie je
nesporne dané prírodou (teda, Ïe ãlovek sa rodí ako muÏ
alebo ako Ïena, tertium non datur), ale kaÏd˘ ãlovek si vy-
berá – a nemusí to byÈ definitívne, ãi chce byÈ muÏ, alebo
Ïena, bez ohºadu na telesné znaky a genetiku. Homofóbia
schvaºuje právnou cestou de‰trukciu prirodzeného pohlavia
ako ºudskej identity a pretvára ho na arbitrárnu ºudskú voº-
bu. âlovek sa môÏe rozhodnúÈ, ãi chce byÈ muÏom, alebo
Ïenou, rovnako ako si môÏe vybraÈ medzi broskyÀov˘m,
alebo ãere‰Àov˘m dÏemom. âlovek  doslova „kon‰truuje
sám seba“ a sám zavr‰uje plán spoloãenského a antropolo-
gického zniãenia, ktoré zaãali revoluãní osvietenskí myslitelia
poãnúc Rousseauom. Ide o zámer, ktor˘ spoãíva v absolút-
nej vzbure voãi Bohu. Tá vrcholí t˘m, Ïe sa ãlovek zbavuje
sexuálnych pút, dan˘ch samotn˘m telom a jeho orgánmi.
ªudstvo sa vysmieva z BoÏieho plánu pre ãloveka: „MnoÏte
sa a naplÀte zem.“ UÏ od zaãiatku nám musí byÈ jasné, Ïe
nasledujúcim krokom po prijatí zákona o homofóbii, nech

by bol ak˘koºvek, bude zákon o manÏelstvách homosexuá-
lov. A následne nebude ch˘baÈ legalizácia adopcie detí zo
strany homosexuálnych párov a povolenie umelého oplod-
nenia tak˘chto párov. 

Od rodovej rovnosti k apokalypse
Dôsledky zákonov o homofóbii sú apokalyptické. Nor-

málne by bolo, keby na Slovensku vznikla tvrdá reakcia zo
strany kresÈanského sveta, Katolíckej cirkvi. No v‰etci pre-
kvapivo mlãia. Jedinou katolíckou realitou, ktorá nemlãala
a obdivuhodne sa ozvala, bol POCHOD ZA ÎIVOT
A SLOVENSK¯ DOHOVOR ZA RODINU. Ako si môÏeme vy-
svetliÈ to, Ïe pravde nikto nevystrel pomocnú ruku?  

Existujú tri moÏné príãiny: 
1. Tradícia kompromisov: uÏ roky si katolícky svet zvykol

voliÈ men‰ie zlo, nie dobro a pravdu: lep‰ie odsúhlasiÈ zl˘ zá-
kon o homofóbii neÏ jeho hor‰í variant.

2. PrítomnosÈ silnej homosexuálnej lobby vo vnútri kato-
líckeho sveta, ktorá ho paralyzuje nielen v tomto boji, ale aj
na ìal‰ích frontoch.

3. Strach postaviÈ sa proti celému svetu a prehraÈ poli-
tick˘ spor. 

Táto kapitulácia v podstate vysvetºuje, ako je moÏné, Ïe
homosexualita, ktorá bola donedávna väã‰inou verejnej
mienky posudzovaná ako ‰kodlivá úchylka, sa zrazu stala
nielen prijateºnou, no aj hodnou ‰peciálnej právnej ochrany.
Homosexualita sa zrazu stala zásluÏnou, a to v oveºa väã‰ej
miere ako tradiãn˘ vzÈah muÏa a Ïeny. Samozrejme, veºkú
prácu v tejto oblasti odviedla homosexuálna lobby a kúpno-
predajné masmédiá, ktoré jej vytvorili veºmi priaznivé prost-
redie. No nezabudnime, Ïe katolíci si takpovediac „vykopali
hrob“ vlastn˘mi rukami. Jozef M. Rydlo
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Homofóbia, alebo vopred prehratý zápas hodnôt

Slovensk˘ dohovor za rodinu, ktorého iniciátorom bol vdp. Marián Kuffa, zviedol víÈazn˘ zápas s Istanbulsk˘m
dohovorom. Snímka je z bratislavského modlitebného stretnutia. Foto Eva Zelenayová



Knihu s t˘m-
to názvom vydal
v roku 2022 spo-
lok Free Czech
Media. Zostavo-
vateº a hlavn˘
autor je Ladislav
Kudrna, v súãas-
nosti nov˘ riadi-
teº Ústavu pre
‰túdium tota-
litn˘ch reÏimov
v Prahe. 

Hlavnou snahou kni-
hy je vyvrátiÈ revizionistic-
ké m˘ty o „znesiteºnej“
normalizácii, ktoré sa
snaÏí roz‰irovaÈ ãasÈ ães-
k˘ch historikov mlad‰ej
generácie. Niektorí uÏ
dokonca tvrdia, Ïe my‰-
lienka komunizmu mala
dobré jadro, no pritom
nielen zºahãujú, ale aj za-
mlãiavajú obrovsk˘ roz-
sah komunistick˘ch zloãi-
nov. Îiaº, takéto snahy
pozorujeme aj u nás na
Slovensku, a ãím ìalej
t˘m nehanebnej‰ie. Len
si zoberme reakciu komunistov na ‰tátne vyznamenanie
pre obete ãervenej pliagy Púãika, Tunegu a Tesára. To
ako keby kloaka vyrazila v‰etky poklopy. 

K hlavnej téme „normalizácia“ sú v knihe aj
rozsiahlej‰ie podkapitoly o Ïiv˘ch pochodniach v âesko-
slovensku, o (ne)cestovaní do zahraniãia, o religiozite
a jej prenasledovaní, o opozícii ãi o „Meãi a ‰títe“ stra-
ny, ·tB v okupaãnej ére. 

Autori sa taktieÏ aspoÀ struãne nemohli vyhnúÈ ani
téme „neÏn˘ prevrat“, ku ktorému uviedli niekoºko zá-
sadn˘ch v˘hrad. Hlavne pripomínajú, Ïe ozajstné zúãto-
vanie s komunizmom neprebehlo a v‰etky relativizujúce
knihy a ãlánky v médiách iba prispievajú k tomu, aby sa
podobné zloãiny mohli opakovaÈ.

Kybernetika vraj paveda
V knihe sa doãítame aj o otrasn˘ch zloãinoch

e‰tebákov, ktor˘ch postkomunistickí autori v revizionis-

tickej knihe „âo bola
normalizácia“ bezoãivo
a zvrátene opisujú ako
„prísnych otcov, autorita-
tívne dozerajúcich na svo-
je deti.“(!) Nájdeme tam
aj odpovede na mnohé
ekonomické otázky, ktoré
hádam najviac prekrucujú
boº‰evickí propagandisti,
spoliehajúci sa na krátku
pamäÈ. Nájdeme tam
struãn˘ v˘poãet v˘dajov
na základné potraviny pre
domácnosÈ, ktoré v roku
1989 tvorili 6,57 percen-
ta mesaãného príjmu
a v roku 2021 len 1,47
percenta. Nevyhli sa ani
ekológii, architektúre ãi
pamiatkam, ba ani tak˘m
veciam, ako je priemerná
dæÏka Ïivota, ktorá sa zv˘-
‰ila u muÏov z 68 na 75
rokov, u Ïien zo 75 na 81.
No a pripomenieme  si aj
také príãiny ná‰ho zaostá-
vania za vyspel˘m sve-
tom, keì kybernetiku
súdruhovia oznaãili za
burÏoáznu pavedu! 

Český pohľad na SNP
Druhá ãasÈ knihy je venovaná hlavne diskusii s deka-

nom Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej  Michalom
Pullmannom, jedn˘m z najhorlivej‰ích obhajcov komu-
nistickej normalizácie. Nepripomína nám to náhodou
na‰u Univerzitu Komenského? Ním riadená fakulta je
povaÏovaná za najºavicovej‰iu vysokú ‰kolu v âechách.
Knihu odporúãam kaÏdému na preãítanie. Nebudem ju
tu uÏ veºmi rozoberaÈ, uvediem  iba jeden citát. Pripomí-
nam, Ïe to hovorí popredn˘ historik a funkcionár vyso-
kej ‰koly. A z dobrej komunistickej rodiny, veì vyrastal
v Moskve, kde pôsobil jeho otec.

„Z vlastnej skúsenosti viem, Ïe sa komunistická a lu-
teránska imaginácia môÏu prepájaÈ. Pamiatka SNP, kto-
ré bolo rovnako evanjelick˘m ako aj komunistick˘m
podnikom, je v evanjelick˘ch krajoch dodnes ohromne
silná.“ (jl‰)
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Ladislav Kudrna: Fakty a lži o komunismu a

Co byla normalizace
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1. novembra 1946 odi‰iel do
Nemecka posledn˘ transport Nemcov
vyhnan˘ch z âSR, spolu 2 170 598
osôb. 

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 dohodu,
ktorou „rie‰ili“ maìarsko-slovensk˘
spor o pohraniãné územia. Senec, Ga-
lanta, Nové Zámky, Levice, Komárno,
Luãenec, Rimavská Sobota, RoÏÀava
a Ko‰ice s okolím sa dostali pod zvrcho-
vanosÈ Maìarska. Ich slovenskí obyva-
telia boli vystavení diskriminácii, odná-
rodÀovaniu, ba v niektor˘ch prípadoch
aj brutálnemu prenasledovaniu.

4. novembra 1936 otvorili Kato-
lícku bohosloveckú fakultu (KBF), dnes
RK CMBF UK.

4. novembra 2001 sa v Ríme
uskutoãnilo blahoreãenie bp. Pavla
Gojdiãa OSBM a o. Metoda Trãku
CSsR.

6. novembra 1887 odviezli zo Îi-
liny ìal‰ích 192 katolíckych sloven-
sk˘ch detí proti vôli ich rodiãov na Dol-
nú zem, aby sa z nich stali Maìari
a kalvíni. Aj v nasledujúcom roku e‰te
odviezli 86 detí, medzi nimi aj 12 aÏ
15-roãné dievãatá.

7. novembra 1992 zomrel
Alexander Dubãek, autor a stúpenec
socializmu s ºudskou tvárou. Narodil sa
27. novembra 1921 v Uhrovci. 

8. novembra 1921 v Dolnom Ku-
bíne zomrel Pavol Országh Hviezdo-
slav.

8. novembra 1981 nav‰tívil pá-
peÏ Ján Pavol II. Slovensk˘ ústav sv.
Cyrila a Metoda v Ríme. 

15.  novembra  1948 zákonom
ã. 248/1948 boli zriadené tábory núte-
n˘ch prác (TNP) pre triednych nepria-
teºov a nepriateºov ºudovodemokratic-
kého ‰tátneho zriadenia. 

16. novembra 1941 sa v âiernej
Hore (dnes Poºsko) narodil kÀaz ·eba-
stián Ko‰út.

16. novembra 1999 minister
spravodlivosti Ján âarnogursk˘ ozná-
mil, Ïe v rámci svojho ministerstva vy-
tvorí oddelenie pre dokumentáciu zlo-
ãinov komunizmu.

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

17. novembra 1989 komunistic-
ká polícia brutálne zasiahla proti de-
mon‰trujúcim ‰tudentom v Prahe. 

18. novembra 1991 zomrel
v Bratislave Gustáv Husák. V období
od 29. mája 1975 do 10. decembra
1989 bol posledn˘m komunistick˘m
prezidentom b˘valého âesko-Sloven-
ska. Po novembrov˘ch udalostiach
v roku 1989 vymenoval „Vládu národ-
ného porozumenia" a v ten ist˘ deÀ
abdikoval z funkcie prezidenta. V no-
vembrov˘ch dÀoch 1989 bol jedn˘m
z politikov, ktorí odmietli situáciu rie‰iÈ
násilím, trval na jej ústavnom rie‰ení
a prispel k pokojnému priebehu pre-
vratu.

19. novembra 1989 sa v Bratisla-
ve organizovalo hnutie VerejnosÈ proti
násiliu.

20. novembra 1953 uväznen˘m
ãlenom Katolíckej akcie oznámili, Ïe
168 z nich udelil Zbor povereníkov
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 kato-
líckych kÀazov, z nich dvaja na doÏi-
votie. 

25. novembra 1989 sa v Bratisla-
ve na nám. SNP zi‰lo okolo 70 tisíc ob-
ãanov, ktorí Ïiadali zru‰enie vedúcej
úlohy KSâ a jej mocenského mono-
polu.

25. novembra 1992 Federálne
zhromaÏdenie âSFR schválilo ústavn˘
zákon o zániku âeskej a Slovenskej fe-
deratívnej republiky uplynutím dÀa 31.
decembra 1992. Zákon vyhlásil za ná-
stupnícke ‰táty âSFR âeskú republiku
a Slovenskú republiku. Obidvom ná-
stupníckym ‰tátom tento ústavn˘ zá-
kon zakazoval pouÏívaÈ ‰tátne symboly
âeskej a Slovenskej federatívnej re-
publiky. âR to nedodrÏuje.

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

V novembri 1948 odi‰li Zo Slo-
venska do Viedne  niekoºkí ãlenovia
Slovenskej tajnej ochrany, ktorí sa do-
hodli zaloÏiÈ hnutie nenásilnej spolo-
ãenskej sebaobrany proti boº‰evizmu
a za obnovu slovenskej samostatnosti.
Tak vznikla my‰lienka Bielych légií. Ich
zakladateºmi boli Albert Púãik, Jozef
Vicen, Anton Tunega a Dr. Jozef
Mikula.

STALO SA

Vo ‰tvrtok 27. októbra 2022 sme si pripomenuli 115.
v˘roãie âernovskej tragédie. Jej obete si v predveãer pamät-
ného dÀa pripomenuli Daniela Suchá, predsedníãka obãian-
skeho zdruÏenia CYRILOMETODIADA, Anton Hrnko,
konateº nadácie PRO PATRIA a Pavol Stano, predseda Spo-
loãnosti Andreja Hlinku, v ruÏinovskom Parku Andreja
Hlinku pri pamätníku Andreja Hlinku modlitbou a poloÏe-
ním kvetov.

âernovãania sa pred 115 rokmi vzopreli rozhodnutiu

úradov o vysvätení nového ãernovského kostola. PätnásÈ
z nich vtedy zaplatilo za svoj nesúhlas Ïivotom, niekoºko de-
siatok bolo zranen˘ch. Udalosti v âernovej a streºba Ïandá-
rov do zástupu nevinn˘ch ºudí vyvolali ostré reakcie nielen
doma, ale aj za hranicami vtedaj‰ieho Rakúska-Uhorska.

V pamätn˘ deÀ ãernovskej tragédie v DOME SENIOROV
Doln˘ Oháj slávil sv. om‰u za obete tejto tragédie otec
·ebastián Ko‰út, koncelebroval páter Michal Huljak z bene-
diktínskeho klá‰tora v Subiacu. 

Od tragédie v Černovej uplynulo 115 rokov
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✞ Vo veku 95 rokov, 24. septem-
bra 2022, zomrela Antónia
GAÎÁKOVÁ z Novej Dubnice, dlho-
roãná ãlenka RP PV ZPKO PovaÏská
Bystrica, Ilava, Púchov. Posledná roz-
lúãka so zosnulou sa konala 29. sep-
tembra 2022 v Dome smútku na cin-
toríne v Novej Dubnici.

✞ Vo veku 97 rokov, 15. septem-
bra 2022, zomrel Martin MAR-
KULÁK z Bratislavy, dlhoroãn˘ ãlen
RP PV ZPKO Bratislava - mesto.
Posledná rozlúãka so zosnul˘m sa ko-
nala 23. septembra 2022 v Dome
smútku na Martinskom cintoríne
v Bratislave.

✞ Vo veku 96 rokov, 14 októbra
2022, zomrel Michal LABUDA z Nit-
ry,  dlhoroãn˘ ãlen RP PV ZPKO Nitra.
Posledná rozlúãka so zosnul˘m sa
konala 18. októbra 2022 v Dome
smútku na mestskom cintoríne v Nit-
re. Poslednej rozlúãky sa za RO PV
ZPKO v Nitre zúãastnili ãlenky Magda
Baãová, Miroslava Wallewein a pred-
sedníãka AlÏbeta Loudová.

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA SVEDECTVO

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava

20 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou

15 EUR
Mária Brichtová, Bratislava 14 EUR
Martin Lacko, Modrová 20 EUR
Michal Malatinsk˘, Bratislava 10 EUR
Petronela ·ustová, Pie‰Èany 30 EUR
Ing. Marián Hromádka, Trnava 15 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, sympatizanti,

priatelia. Minister vnútra SR Roman Mikulec
sa rozhodol, Ïe rezort uÏ nebude viac finan-
covaÈ ná‰ ãasopis Svedectvo a radikálne zní-
Ïil na‰ej organizácii v˘‰ku ‰tátnej dotácie.
Nedostatok peÀazí 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 prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí poten-
ciálnych sponzorov  ná‰ho ãasopisu. Ak ne-
bude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj

prezentácie vlastného jestvovania. Azda ne-
prajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak,
Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrá-
niÈ a obhajovaÈ. 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. ãísle:
02-52 63 81 56.

Darcom úprimne ìakujeme
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

Îivio, pani S˘korová
Keì sa povie dobr˘ anjel, mnohí si

predstavia b˘valého prezidenta Andreja
Kisku. Nie, tak˘m obludn˘m anjelom pani
Mária S˘korová nie je. Ona je skutoãn˘m
naplnením predstavy o dobrom anjelovi.
V bratislavskej Liga pasáÏi predáva aj na‰e
Svedectvo. Nedávno, 13. októbra, oslávila
svoje Ïivotné jubileum a redakcia i vede-
nie organizácie jej posielajú svoje Ïivio, Ïivio, Ïivio. 

Na snímke je pani Mária v spoloãnosti Tonka âulena poãas v˘roãnej ãlenskej
schôdze. (red)

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

60 rokov
RNDr. L˘dia Plaãková, Ko‰ice 27.11.1962

65 rokov
Ing. Jozef Timko, Veºaty 26.11.1957

75 rokov
Milan Ka‰iar, Ilava 18.11.1947
Irena Bieliková, PovaÏská Bystrica

27.11.1947

81 rokov
Krescencia Gálková, LuÏianky 3.11.1941
Eva Jariabková, Trnava 15.11.1941
Monika Koãi‰ová, Levoãa 9.11.1941

82 rokov
Irena âeremugová, Levoãa 26.11.1940

83 rokov
Franti‰ek Sarva‰, Pie‰Èany 6.11.1939

Mária Meleková, Námestovo 28.11.1939

84 rokov
Anna Danková, Dlhá nad Oravou

15.11.1938
Margita Kováãová, Tvrdo‰ín 1.11.1938

85 rokov
Ferdinand ·ebesta, Bratislava 3.11.1937

86 rokov
Margita JeÏová, Spi‰ské Vlachy

5.11.1936

88 rokov
Veronika Gregorová, âadca 19.11.1934
Elvíra Mazúrová, Îilina 5.11.1934

91 rokov
Karol Pribi‰, Borsk˘ Svät˘ Jur 14.11.1931

95 rokov
Franti‰ka Hlubíková, Bratislava 6.11.1927

Jubilantom 
srdeãne blahoÏeláme
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