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Bratislava nie je len pre liberálov
ªudia s rovnak˘mi záujma-

mi si uÏ zvykli stretávaÈ sa
v men‰ích komunitách a na-
vzájom zdieºaÈ svoje znalosti
i skúsenosti. Niektoré sa roz-
rástli do obãianskych zdruÏení
s celoslovenskou pôsobnos-
Èou. Organizujú konferencie
i náv‰tevy miest súvisiace
s ich túÏbou po poznaní. Nie
je to inak v obãianskom zdru-
Ïení Rastic,  kde pôsobí prof.
MUDr. ·tefan HRU·OVSK ,̄
CSc., Dr. SVS, s ktor˘m sa zho-
várame nielen o Rasticovi. 

● Rastic je zdruÏenie zaobe-
rajúce sa najstar‰ou históriou Slo-
vákov. Ako sa takému zdruÏenie
darí v Bratislave a najmä za súãas-
n˘ch pandemick˘ch obmedzení?

Hovorí sa, Ïe v Bratislave a z Bra-
tislavy málo poãuÈ hlas národn˘ch,
kresÈansk˘ch a konzervatívnych síl.
Podºa mojej mienky v‰ak v hlavnom
meste pulzuje ãul˘ národn˘ a nábo-
Ïensk˘ Ïivot a mnohí v hlavnom mes-

te re‰pektujú, váÏia si a dodrÏiavajú
tradície. V posledn˘ch rokoch stovky
obãianskych zdruÏení po celom Slo-
vensku,  osobitne v Bratislave, trpezli-
vo, vytrvalo a dôsledne obhajujú slo-
venské hodnoty bez akejkoºvek ma-
teriálnej podpory, bez akéhokoºvek
spoloãenského uznania. Zorganizova-
li a organizujú diskusné stretnutia,

vydávajú memorandá, vyhlásenia
a v˘zvy, aby vyburcovali verejnú
mienku, ºahostajnú voãi likvidaãnej
ma‰inérii, namierenej proti  sloven-
skej spoloãnosti, zmocÀujúcej sa slo-
vensk˘ch v˘robn˘ch prostriedkov,
médií, slovenskej pôdy, vody, územia
i mena. Ani pandémia ich nezastaví.  

Pokraãovanie na 10. strane

·tefan Hru‰ovsk˘ na Devíne. Foto archív
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Pred pár rokmi som na stránkach Svedectva  napí-
sal, kde som bol 17. novembra 1989. Bol som v ten deň
na súkromnej svätej omši s pápežom Jánom Pavlom II.
ako sprievodca Msgr. Viktora Trstenského.  Žil 24 rokov
ako občan druhej kategórie vo väzeniach a „vo výro-

be“. Pontifikát  pápeža Jána Pavla II. môžeme zhrnúť do dvoch slov, ktoré
povedal, a nie raz, a nielen Slovákom, ale celému svetu: Nebojte sa! Tak
si aj dnes pripomeňme tieto jeho slová. A nebojme sa, on premohol svet!

Kalendár je neúprosný a pripomína, že opäť je tu  koniec roka. Ale
týždeň pred jeho koncom máme veľké oslavy. Dňa 25. decembra má Je-
žiš Kristus, Boží Syn a náš priateľ, narodeniny. Boh sa znížil k nám ľuďom
a zjavil sa nám v Synovi Ježišovi Kristovi, dávno pradávno. A my, v neho
veriaci, tak v minulosti ako aj dnes, musíme brániť túto svoju vieru v Ježiša
Krista voči rozličným aj dnešným bludárom. Brániť ju predovšetkým našim
poriadnym životom voči tým, ktorí neveria nielen v Boha, v nebo večnej
blaženosti, ale ani v peklo večného zatratenia. Neveria ani v hriech,
a preto netušia, prečo ten svet ide od deviatich k piatim... Sám Pán Ježiš
sa svojich učeníkov pýta? „Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?
(Lk 18, 8)

Pane Bože, ako si to mohol dopustiť?
Dnešný človek stratil zmysel pre duchovný život, stratil úctu k Bohu

i k sebe samému. Skutky, ktoré ľudia v minulosti s bázňou mali za
hriešne, dnes  považujú za ľudské práva...a ľudia kladú Pánu Bohu
otázku: Pane Bože, ako si to mohol dopustiť? Žiaľ, dnes mnoho ľudí, aj
kresťanov, žije bez vlastného premýšľania, bez vlastného presvedčenia,
bez vlastných názorov, bez kresťanských zásad. Stačia nám televízia a in-
ternet. Ideme úplne s duchom sveta a zabúdame, že žijeme stále v Božej
prítomnosti. My dobre vieme, že Ježiš sa narodil pred vyše dvetisíc rokmi
v Betleheme. Pre koľkých ľudí však ako keby ešte neprišiel, nič im nehovo-
rí, nič pre nich  neznamená. 

Adventné očakávanie nám pripomína dávnu túžbu človeka, aby už
čo najskôr prišiel na svet predpovedaný a očakávaný Mesiáš. Iste, dnes
sa všetci možno zhodnú, že Ježiš Kristus bola historická osoba, že bol vy-
nikajúcim človekom, mysliteľom, kazateľom. Iní zasa hovoria, že Kristus bol
jeden z mnohých náboženských nadšencov a záleží iba na človekovi, či
bude obdivovať jeho, Budhu, Mohameda alebo aj nikoho, okrem seba
samého... Ale prosím vás, načo komu je nejaký prostredník medzi Bohom
a človekom, stačí, keď človek v niečo verí a už vďaka tomu má pocit, že
mu to dáva nejakú silu. A možno ďalší  očakávajú, že príde z vesmíru ne-
jaký mesiáš, ktorý urobí poriadok na našej zemi. Áno, iste, príde na konci
čias... Toto je realita aj dnešných dní. Už sa nevieme dočkať?

Všetka moc je od Boha
My, vďaka svedectvu apoštolov a mučeníkov dvadsiatich  storočí

Cirkvi vieme, že Boží Syn na tento svet prišiel, ale my v očakávaní jeho
druhého slávneho príchodu ho najprv musíme prijať v našich srdciach

a dušiach, do nášho života. Advent by mal byť časom návratu k Bohu
a prijatiu Božej vôle, poznaniu svojho zmyslu života. Je to čas, keď chce-
me zmobilizovať svoje sily k novému a pravému životu v spojení s Bohom.
Nie vakcína je sloboda, ako počúvane každý deň z médií, ale len vyrov-
naný život s Bohom a prijatie jeho vôle nás môže naplniť šťastím a poko-
jom. Všetky vlasy na hlave máme spočítané i dni nášho života. My sami,
dnes v roku 2021, potrebujeme znovu prežiť túto skutočnosť očakávania,
zmeny zmýšľania, otvoriť a pripraviť si srdcia, aby sme boli schopní vidieť
tento náš svet z tej lepšej perspektívy, z Božej. Celý náš pozemský život
je len príprava na život večný. To je realita človeka!

Vieme, že na nás veľmi pôsobia spoločenské tlaky, vlastné emócie,
zážitky, ľudia z okolia, televízia, internet, pribúdajúce roky i súčasná koro-
na. Práve preto aj v týchto skúškach a ťažkostiach nesmieme zabudnúť, že
všetka moc je od Boha. To nehovorím ja, to napísal sv. Pavol v Liste Rima-
nom (Rim 13, 1). Realita  generácií je taká, že niekedy je to požehnanie,
inokedy dopustenie. Teraz (ale i neraz v minulosti) – je to druhé.

Dnešná Európa sa, žiaľ, pred našimi očami  zrieka svojich kresťan-
ských koreňov, zásad a minulosti. To iste neprinesie oslobodenie človeka
od ópia ľudstva, ako nazýval náboženstvo Marx, ale nastáva a upevňuje
sa podriadenie sa človeka moci toho silnejšieho. 

Božia pomoc je viac než vakcína
Dejiny dvadsiateho i prvé roky dvadsiateho prvého storočia nám

trpko ukazujú, že humanizmus bez Boha alebo proti Bohu je v konečnom
dôsledku našťastie odsúdený na neúspech. Bez zodpovednosti pred Bo-
hom, ktorej, bratia a sestry, neunikneme a bez náboženského spojenia
človeka s Bohom príde len taká „sloboda“, ktorá nás môže priviesť k stra-
te všetkých škrupúľ, k anarchii i k totalite. A etika? Tá bez nadprirodzené-
ho zakotvenia v Bohu zostáva len vecou dohody a politici ju môžu meniť
podľa svojich záujmov. 

V dnešnej situácii všetky naše ľudské prostriedky, testy a vakcíny, sú
slabé. Máme však skúsenosť našich predkov. Podobne ako oni počas
morových epidémií, aj my dnes musíme vzývať Božiu pomoc! A nielen
Boží ľud, občania, ale aj naše elity, vláda, poslanci, lekári. Panna Mária
toľkokrát pomohla, aj morové epidémie tu boli, sú o tom svedectvá, ako
ľudia vzývali Božiu pomoc! A pomohlo to, Panna Mária pomohla. Božia
pomoc a jej ochrana je viac než vakcína. Vakcína nie je ôsma sviatosť,
tých sedem nám musí stačiť. Bez vzývania Božej pomoci sa súčasná pan-
démia korony ťažko skončí. 

Radostná zvesť, a spev Glória – Sláva Bohu na výsostiach, ktorý bu-
deme o pár dní opäť spievať, ak nie v kostoloch tak aspoň  v našich do-
mácnostiach, chce byť aj dnes pre nás novou nádejou, že Ježiš Kristus na
náš svet neprišiel zbytočne. Že ho chceme a že ho potrebujeme. 

Požehnané sviatky narodenia nášho Pána a jeho prebývanie
medzi nami v roku 2022 vám želá 

ThDr. Ján Košiar
duchovný PV ZPKO 
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Milí priatelia, politickí väzni, všetci naši priaznivci!
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Politickí väzni na Slovensku silno pociťovali nutnosť mať svoju vlastnú, slo-
venskú organizáciu. Aj ju založili a už prvého decembra 1991 vyšlo  prvé číslo Sve-
dectva. V druhom čísle časopisu (1/1992), keď spoločnosť bola polarizovaná na zá-
stancov spoločného štátu  a prívržencov štátnej samostatnosti, sa za politických väz-
ňov veľmi jasne vyslovil PhDr. Pavol Cintavý, keď napísal: „Slobodu
a demokraciu budovanú na zásadách Všeobecnej deklarácie o ľudských
právach z roku 1948 je potrebné chápať nielen v kontexte individuálnych
slobôd jednotlivca, ale vo vzťahu k právam a slobodám národa, ktorý si je
vedomý svojej individuality a identity. Boli by sme len polovičatí, pretože
sloboda jednotlivca je nerozlučne spojená so slobodou a sebaurčovacím
právom národa. Kto môže občianske práva zaručiť, ak nie slobodný a su-
verénny národ? Preto v každom Slovákovi, a to najmä v tých, v ktorých
propaganda vazalstva upevnila poddanskú dušu, musí sa ozvať zdravé
sebavedomie a zodpovednosť voči budúcim generáciám.“ 

Svedectvo v celej svojej histórii podporovalo a pestovalo v Slovákoch zdravé
sebavedomie i zodpovednosť voči budúcim generáciám, ale vazalská propaganda
neprestala dodnes. 

Prvým šéfredaktorom Svedectva bol Rudolf Dobiáš. Za prvých šesť rokov sa vo

vedení časopisu vystriedalo päť šéfredaktorov. Po Dobiášovi nastúpil  Michal Gľon-
da, po ňom Jana Mjartanová, Emil Murgaš a Marián Dudinský. S Dudinským som
krátko bola kolegyňou v denníku Republika, ale vôbec som netušila, že bol v rokoch
1985-1990 väznený pre údajný trestný čin vyzvedačstva. Po Dudinskom šéfoval Sve-
dectvu Peter Krug plných trinásť rokov. V roku 2010 ma oslovil môj bývalý kolega
z NR SR a vtedajší predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy s ponukou viesť Svedectvo.
V tom čase vo vláde Ivety Radičovej zastával post ministra vnútra Daniel Lipšic.
A Tarnóczy aj ja sme v rokoch 1994-1998 boli poslancami NR SR za HZDS, štáto-
tvornej strany, čo jej kádeháci dodnes neodpustili.  Obaja sme mali hlavy v smútku,
lebo sme sa obávali, že Lipšic, odchovanec KDH, kvôli našej bývalej politickej anga-
žovanosti, našej organizácii neschváli štátnu dotáciu. Preto som  prvé dva roky vo
funkcii šéfredaktorky vystupovala pod rodným menom Eva Hromjáková. Od roku
2013 používam svoje meno Eva Zelenayová.

Časopis spočiatku vychádzal na 24 stranách, neskôr na 28 i 20. Záviselo to od
finančných prostriedkov. Od roku 2004 vychádza na  šestnástich stranách. Hoci je
štíhlejší, na jeho stránkach pravidelne uverejňujeme rozhovory bez politickej
korektnosti. Mnohé z nich som zaradila do publikácie Zrkadlenie a venovala ju
protagonistom k 30. výročiu Svedectva. Eva Zelenayová
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Prvého decembra uply-
nulo tridsaÈ rokov odvtedy,
ão vy‰lo prvé ãíslo Svedectva.
Rokmi schudlo ãi stenãilo sa,
no nikdy nestratilo súzvuk so

svojimi ãitateºmi. A práve v jubilejnom ro-
ku prv˘ raz od svojho vzniku zaãína vy-
chádzaÈ ako samizdat. Bez podpory ‰tátu.
Vy‰e tridsaÈ rokov trvalo, aby sa zopako-
vala situácia, keì „revolucionári“ nepusti-
li na tribúnu b˘val˘ch väzÀov reÏimu. Aj
tomu dne‰nému slobodomyseºní ºudia
prekáÏajú...Ale sme tu. 

Tlaãová kancelária KBS vydala 3. no-
vembra nasledujúcu správu: „Na Martin-
skom cintoríne v Bratislave KPVS odhalila
pamätnú tabuºu popraven˘m a umuãe-
n˘m politick˘m väzÀom, ktorí sú pocho-
vaní na tomto cintoríne pri príleÏitosti 70.
v˘roãia ich popráv. Pamätná tabuºa je
umiestnená na pamätnom hrobe popra-
ven˘ch Alberta Púãika, Antona Tunegu
a Eduarda Tesára a osobitne sú na nej
uvedení popravení, ktor˘ch hroby sú zru-
‰ené: Bernard Ja‰ko, Pavol Kalinaj a To-
má‰ Chovan. Hroby niektor˘ch in˘ch po-
praven˘ch sa podarilo zachovaÈ.“ Ktor˘ch
in˘ch popraven˘ch? Jozefa Tisu! Ale od
neho dáva KPVS ruky preã. A to je vec,

ktorá priam kriãí zo zamlãaného textu.
âo v‰ak touto tabuºou umuãen˘m a po-
praven˘m politick˘m väzÀom KPVS sledu-
je? A to práve pred 17. novembrom, ke-
dy si pripomíname obete komunizmu pri
Centrálnom pamätníku na cintoríne Vra-
kuÀa? UÏ od roku 1992 jestvuje pamät-
ník v‰etk˘m obetiam komunizmu, aj s ich
menami na pamätn˘ch tabuliach, ibaÏe

kádehácka organizácia KPVS ho neuzná-
va. Kádeháci potrebujú v‰etko svoje, aj
politick˘ch väzÀov! Preto KPVS organizu-
je pietny akt na Devíne pri  buste Srholca
a odteraz zrejme aj pri novom pamätníku
na Martinskom cintoríne. Preão? NuÏ pre
svoje kádehácke DNA: ‰kodiÈ, rozdeºovaÈ,
rozosievaÈ nenávisÈ.  

KDH vzniklo na politickej scéne pre-
to, aby tu nevznikla politická strana typu
Hlinkovej ºudovej strany. Teda strany
národnej a kresÈanskej. Prv˘krát sa to
ukázalo pri hlasovaní o Deklarácii o -
zvrchovanosti SR a vzápätí pri hlasovaní
o Ústave SR. Obidva ‰tátoprávne akty
KDH odmietlo, hlasovalo proti. V na‰ej
organizácii tieÏ vznikla platforma KDH,
ktorá v roku 1999 opustila organizáciu

a vystupuje pod jej star˘m menom: KPVS.
V tom roku na sneme KPVS sa delegáti
dohodli, Ïe chcú maÈ v názve organizácie
jasn˘ odkaz, Ïe sú organizáciou protiko-
munistického odboja. To sa platforme
KDH nepáãilo...  

Onedlho oslávime 30. v˘roãie vzniku
‰tátu. A na verejnosti sa potulujú persó-
ny, ba dostávajú veºk˘ mediálny priestor,
ktoré samostatn˘ ‰tát nechceli. To je celé
KDH, ale aj taká Magda Va‰‰áryová, kto-
rú do diplomacie pozval Havel. Vedel pre-
ão. Podpísala petíciu za spoloãn˘ ‰tát.
A RTVS práve ju vytiahne na obrazovku,
aby hovorila o sluÏbe ‰tátu? Veì po vzni-
ku SR vyhlásila, Ïe nebude slúÏiÈ Sloven-
skej republike! Preto ju âesi s takou obºu-
bou poz˘vajú do relácií, lebo Ïiadny âech
tak neokydá Slovensko ako Va‰‰áryová. 

Na‰a organizácia politick˘ch väzÀov
sa nikdy nespreneverila túÏbe mnoh˘ch
generácii Slovákov maÈ svoj ‰tát. Veì
mnohí zaÀ obetovali vlastn˘ Ïivot, iní sa
stali politick˘mi väzÀami. Îiaº, iba PV
ZPKO prostredníctvom Svedectva dôsled-
ne mapuje ich obete. A je smutné, Ïe
práve preto sme uÏ dlhodobo, vo vlast-
nom ‰táte, ostrakizovaní. 

Napriek v‰etkému sme tu a Ïeláme
na‰im ãitateºom pravé kresÈanské
Vianoce! Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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Svedectvo má tridsať rokov

Šťastné a požehnané Vianoce!



KaÏdoroãne si politickí väzni ko-
munizmu 17. novembra pripomínajú
jeho obete poãas pietneho aktu pri
príleÏitosti DÀa boja za slobodu
a demokraciu. Pamätníky obetiam
jestvujú v mnoh˘ch mestách Sloven-
ska, centrálny sa nachádza na brati-
slavskom cintoríne VrakuÀa. A nedá
sa povedaÈ, Ïeby o tom protokol
najvy‰‰ích ústavn˘ch ãiniteºov neve-
del, keì  pamätník popraven˘ch
a umuãen˘ch ignorujú. Nachádza sa
tu pätnásÈ tabúº s menami obetí ko-
munizmu a verejnosti bol odovzda-
n˘ v roku 1992. Jeho základom je
kríÏ, ktor˘ bol súãasÈou oltára v Bra-
tislave – Vajnoroch, pri ktorom slúÏil
sv. om‰u pápeÏ Ján Pavol II. poãas
náv‰tevy Slovenska v roku 1990. 

Doposiaº jedin˘ prezident Sloven-
skej republiky, ktor˘ sa pravidelne 17.
novembra pri‰iel pokloniÈ obetiam ko-
munistického reÏimu k centrálnemu pa-
mätníku vo Vrakuni bol Ivan Ga‰paroviã.
Ani Andrej Kiska a ani Zuzana âaputová
sa nezúãastnili pietneho aktu vo Vrakuni
a namiesto vyjadrenia úcty obetiam ko-
munizmu sa chodia klaÀaÈ k pamätníku
Brána slobody na Devíne. Tohto roku sa
pietneho aktu opäÈ zúãastnil b˘val˘ pre-
zident SR Ivan Ga‰paroviã, podpredseda
NR SR Milan Laurenãík, minister obrany
SR Jaroslav Naì, predseda správnej rady
ÚPN Ján Pálffy, ãlenovia diplomatického
zboru, ãlenovia  PV ZPKO z celej republi-
ky a mnoho sympatizantov organizáto-
rov podujatia PV ZPKO. Nech˘bal ani
spisovateº Anton Hykisch ãi rodinn˘ prí-
slu‰ník popraveného Antona Tunegu

vdp. ·tefan Herényi i sochár Du‰an Krá-
lik. Absentoval v˘chod republiky, kde si-
tuácia s covidom je najhor‰ia. 

Pietny akt sa zaãal kladením
vencov k pamätníku, ‰tátnou hym-
nou a príhovormi hostí. Ako prv˘
vystúpil podpredseda NR SR Milan
Laurenãík. Pripomenul, Ïe „napriek to-
mu, Ïe spomienka na November 89
nám ukazuje, Ïe sloboda nie je niã sa-
mozrejmé, mnohí k nej dnes pristupujú
s ºahkováÏnosÈou a prekrúcajú základnú
rovnicu - Ïe moja sloboda sa konãí tam,
kde obmedzuje slobodu druhého“
a zdôraznil, Ïe „v dne‰n˘ch ãasoch je
viac ako potrebné opäÈ nájsÈ vzájomnú
dôveru, hºadaÈ cesty k sebe a nie stavaÈ
medzi seba barikády. VerejnosÈ v no-
vembri 89 odmietla násilie. A mali by
sme na to pamätaÈ aj dnes“. (Cel˘ prí-
hovor publikujeme na 5. strane.) 

Netradiãne sa úãastníkom piet-
nej spomienky prihovoril predseda
PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda, keì svoj
prejav zaãal ãítaním mien poprave-
n˘ch z tabule na pamätníku. Uviedol,
Ïe to sú mená len z jednej z pätnástich
tabúº na tomto pamätníku. ëalej uviedol

text z tabule, ktorá je umiestnená vo
vstupnej hale Národnej rady SR: „Úãast-
níci protikomunistického odboja sa
zaslúÏili o pád komunistického reÏimu
a znovunastolenie demokracie na Slo-
vensku. Patrí im za to vìaka.“ IbaÏe, ako
povedal, „najnov‰ie sú v‰ak práve títo ºu-
dia opäÈ diskriminovaní a prenasledova-
ní, pomaly ako za ãias totality. Veì ão
povedaÈ na to, keì úradník ministerstva
len tak bez príãiny ide zru‰iÈ tribúnu poli-
tick˘ch väzÀov, ãasopis Svedectvo, ktor˘
sa mu nepáãi, asi ako darãek k 30. v˘ro-
ãiu na‰ej organizácie. Napriek tomu, Ïe
zákon (526/2010) prikazuje prideliÈ pro-
striedky o.i. aj na zabezpeãenie publikaã-
nej ãinnosti organizácie“. (Cel˘ príhovor
uverejÀujeme na 5. strane.)

S nemenej emotívnym prejavom
sa prihovorila b˘valá politická vä-
zenkyÀa AlÏbeta Dani‰ková. V brati-
slavskom Justiãnom paláci sa vo vy‰etro-
vacej väzbe v jeseni 1973 ocitla v sku-
pine osemnástich obvinen˘ch za
podvracanie republiky, priãom jedna
z nich, Marie Îivná, vy‰etrovaciu väzbu
nepreÏila. Podºa pitevného protokolu
bola „sluÏbou nájdená obesená na ute-
ráku na kovovej obrube...“ Pani Dani‰-
ková sa domáha toho, aby meno Marie
Îivnej, ktorá zomrela za podozriv˘ch
okolností v bratislavskom Justiãnom
paláci, bolo uvedené na pamätníku obe-
tiam komunizmu na bratislavskom cin-
toríne VrakuÀa. (Cel˘ príhovor uverejÀu-
jeme na 6. strane.)

Pietny akt moderoval Jozef
·imonoviã a modlitbou za v‰etky
obete ukonãil vojensk˘ ordinár
Mons. Franti‰ek Rábek.

Eva Zelenayová

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Vo Vrakuni pod krížom je 250 mien popravených a umučených

Uctili sme si obete komunizmu 

Spoloãná fotografia pod kríÏom pamätníka. Foto Eva Zelenayová

Zºava minister obrany Jaroslav Naì, podpredseda NR SR Milan Laurenãík,
b˘val˘ prezident SR Ivan Ga‰paroviã a na vozíãku politická väzenkyÀa
AlÏbeta Dani‰ková poãas pietneho aktu. Foto Eva Zelenayová



VáÏení prítomní, 
vítam vás na tejto pietnej spo-

mienke venovanej obetiam komunis-
tického teroru. V‰etk˘m, ktorí ste túto
na‰u pietnu spomienku poctili svojou
úãasÈou, patrí veºké a úprimné poìa-
kovanie. 

Dnes nezaãnem ãítaÈ z papiera, ale
z mramorovej tabule ná‰ho pamätní-
ka, kde je vytesané: (Preãítal desaÈ
mien aj s dátumami popráv.) Tak˘ch
tabúº s menami popraven˘ch a umu-
ãen˘ch tu máme 15.

A e‰te z jednej mramorovej tabu-
le, ktorá je vo vstupnej hale NR SR,
preãítam: „Úãastníci protikomunis-
tického odboja sa zaslúÏili o pád
komunistického reÏimu a znovu-
nastolenie demokracie na Sloven-
sku. Patrí im za to vìaka.“

Áno, veì práve politickí väzni tvo-
ria morálnu chrbticu tejto spoloãnosti,
ktorej morálka je silne naru‰ená dlho-
roãnou vládou ãerveného teroru.

Najnov‰ie sú v‰ak práve títo ºudia

opäÈ diskriminovaní a prenasledovaní,
pomaly ako za ãias totality. Veì ão po-
vedaÈ na to, keì úradník ministerstva
len tak bez príãiny ide zru‰iÈ tribúnu po-
litick˘ch väzÀov, ãasopis Svedectvo,
ktor˘ sa mu nepáãi, asi ako darãek
k 30. v˘roãiu na‰ej organizácie. Napriek
tomu, Ïe zákon (526/2010) prikazuje
prideliÈ prostriedky o.i. aj na zabezpeãe-
nie publikaãnej ãinnosti organizácie.

MoÏno sa e‰te pamätáte na apel
za slobodu slova a proti ‰íriacej sa ne-
návisti, ktor˘ tu zaznel e‰te v roku
2017. Tak to, ãoho sme sa obávali, uÏ
tu máme.

Najväã‰í ‰kandál je v tom, Ïe sa
tu berie sloboda slova ºuìom, kto-
rí tvoria tú ozajstnú morálnu chrb-
ticu spoloãnosti, ktorí sa nepoddali
ani komunistick˘m zloãincom, ich
amorálnosti a ani ich hlúposti. No
ak sa odoberá hlas t˘m, ktorí tu
najviac vytrpeli za nastolenie de-
mokracie, znamená to, Ïe zo slova
„demokracia“ sa opäÈ stáva iba
propagandistick˘ trik oligarchic-
k˘ch majiteºov médií. 

No vzdaÈ sa tak ºahko nemienime,
keìÏe máme morálnu povinnosÈ tak
voãi t˘m, ktor˘ch mená sú tu vytesané,
tak voãi sebe a na‰im súãasníkom, ako
aj voãi na‰im deÈom. Ako povedal gréc-
ky filozof Herakleitos: „ªud má tak bo-
jovaÈ za svoje zákony, ako za hradby.“

NuÏ a t˘m, ktorí nepreÏili, popra-
ven˘m, ale aj v‰etk˘m na‰im neboh˘m
ãlenom, ktorí nás opustili za posledn˘
rok do veãnosti, teraz venujme minútu
ticha. Ján Liteck˘ ·veda

predseda PV ZPKO

VáÏení prítomní,
dnes, 17. novembra, uplynie 32 ro-

kov, keì sa v˘razn˘m spôsobom zaãali
meniÈ Ïivoty v‰etk˘ch Slovákov. V tento
deÀ sa uskutoãnili odváÏne protesty
‰tudentov za viac slobody a demokra-
cie. Na námestiach zneli mohutn˘m
hlasom slová „sloboda a demokracia“.
ªudia sa spoloãne zomkli vo vidine lep-
‰ieho Ïivota a hlavne – chceli koneãne
slobodne vyjadriÈ svoje názory. Novem-
brové udalosti boli veºkou príleÏitosÈou
na zmenu. A tie zmeny sme aj v‰etci vi-
deli – padali bariéry, menili sa hranice
a s nimi moÏnosÈ cestovaÈ, zhromaÏìo-
vaÈ sa, poãúvaÈ slobodné média, moÏ-
nosÈ podnikaÈ, povedaÈ svoj názor
a hlavne slobodne voliÈ.

Dnes sme, zdá sa, opäÈ v období,
ktoré môÏeme prirovnaÈ k podobné-
mu míºniku. Boli sme nútení sa svojej
slobody ãiastoãne a na malú chvíºu
vzdaÈ, av‰ak pre nieão dôleÏitej‰ie –
pre zdravie a Ïivoty nás v‰etk˘ch. Na-

priek tomu, Ïe spomienka na Novem-
ber ’89 nám ukazuje, Ïe sloboda nie je
niã samozrejmé, mnohí k nej dnes pri-
stupujú s ºahkováÏnosÈou a prekrúcajú
základnú rovnicu - Ïe moja sloboda sa
konãí tam, kde obmedzuje slobodu
druhého. AÏ príli‰ ãasto vidíme, Ïe
niektorí ºudia vyuÏívajú svoju slobodu
prejavu k vyvolávaniu agresivity a pod-
porovaniu nenávisti. ZneuÏívanie slo-
body a demokracie na ‰írenie extré-
mizmu ãi ohrozovanie zdravia obyva-
teºov nie je demokracia a sloboda.
Sloboda je aj o zodpovednosti a re‰-
pektovaní zákonov a pravidiel. 

Pokiaº máme slobodu a demokra-
ciu, nespokojnosÈ môÏeme vyjadriÈ,
môÏeme kritizovaÈ, ale predov‰etk˘m
na‰u nespokojnosÈ môÏeme daÈ do
nápadov, ako veci zmeniÈ.

V dne‰n˘ch ãasoch je viac ako po-
trebné opäÈ nájsÈ vzájomnú dôveru,
hºadaÈ cesty k sebe a nie stavaÈ medzi
seba barikády. VerejnosÈ v Novembri
’89 odmietla násilie. A mali by sme na
to pamätaÈ aj dnes. PrejaviÈ svoj názor
môÏeme slu‰ne a hlavne nenásilne.
ByÈ slu‰n˘m ãlovekom niã nestojí. 

Îelám si, aby sme sa vo chvíºach
zaváhaní mohli vidieÈ oãami ãloveka
z námestia roku 1989. A aby sme si
s pokojn˘m svedomím mohli povedaÈ
– nespreneverili sme sa odkazom svo-
jich vtedaj‰ích „ja“, toto sme si v‰etci
Ïelali, tomuto verili.   

VyuÏívajme slobodu dôstojne,
chráÀme a opatrujme ju v prospech
nás v‰etk˘ch. Milan Laurenãík

podpredseda NR SR

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Zaznelo pri Centrálnom pamätníku obetí komunizmu

Zaznelo pri Centrálnom pamätníku obetí komunizmu

Ján Liteck˘ ·veda Foto Eva Zelenayová

Milan Laurenãík Foto Eva Zelenayová



Ctení prítomní,
ìakujem, Ïe môÏem predniesÈ

túto správu pred vami, na tomto piet-
nom mieste. V politickom súdnom
procese sedemdesiatych rokov nazva-
nom „Principiálni ºudia“, bolo uväzne-
n˘ch osemnásÈ mlad˘ch ºudí, prevaÏ-
ne ‰tudentov.

V septembri 1973 sme boli zaiste-
ní a odsúdení za podvracanie republi-
ky.

Ja som bola vzatá do väzby
krátko po úraze miechy a vo väze-
ní som strávila 4 roky a 4 mesiace,
do januára 1978.  

Do na‰ej skupiny patrila aj Marie
Îivná, ‰tudentka posledného roãníka
dejín umenia a histórie na Filozofickej
fakulte v Brne. Vo vy‰etrovacej väzbe
v Justiãnom paláci v‰ak ako obvinená
z podvracania republiky údajne na sa-
motke spáchala samovraÏdu! Okol-
nosti jej smrti sú dodnes nevyjasnené.
Marie Îivná zomrela vo väzení na Veº-
kú noc v roku 1974 ako 24-roãná.

S Máriou som sa niekoºkokrát
stretla na chodbách väznice, keì nás
dozorcovia vyvádzali na polhodinovú
vychádzku. Naposledy sme sa stretli,
keì ju odvádzali na samotku. Väzni sa
pri stretnutí s in˘mi väzÀami museli

obrátiÈ tvárou k stene. Mária sa v‰ak
otoãila ku mne, bachar ju okríkol, ale
v jej tvári nebol Ïiaden strach, zmätok
alebo pomätenosÈ. 

Keì mi advokát oznámil, Ïe Marie
Îivná zomrela, vyÏiadala som sa k ria-
diteºovi väznice. Na moje otázky ohºa-
dom jej smrti ma dal riaditeº odviesÈ do
cely bez vysvetlenia.

Marie Îivná pochádzala zo Svoja-
nova na Morave, kde jej otec Alois Îiv-
n˘ bol na známom hrade Svojanov kas-

telánom  a maliarom  hradu  a okolia. 
Keì rodiãia Marie Îivnej dostali

z väznice telegram, Ïe ich dcéra je m⁄t-
va, zhrození ihneì pri‰li do Bratislavy.
Nere‰pektovali nariadenie, Ïe zacíno-
vaná truhla sa nesmie pred pochova-
ním otvoriÈ a zistili, Ïe Marie leÏí v tru-
hle so siv˘mi vlasmi. Na jej pohrebe vo
Svojanove sa zúãastnilo asi tisíc smú-
toãn˘ch hostí, ktorí vyjadrovali pobú-
renie, Ïe reÏim zabíja nevinn˘ch ºudí.
Dodnes jej hrob nav‰tevujú obyvatelia
v oficiálnom pietnom sprievode za
úãasti predstaviteºov mesta so sláv-
nostn˘mi symbolmi. 

V âeskej republike je Marie Îivná
vnímaná ako mart˘rka komunistické-
ho reÏimu a v centre Svojanova má
pamätnú tabuºu. 

Marie Îivná zomrela za podozri-
v˘ch okolností v Justiãnom paláci
v Bratislave ako obvinená z podvraca-
nia republiky. Preto by malo byÈ jej
meno zverejnené na tomto Centrál-
nom  pamätníku popraven˘m a umu-
ãen˘m politick˘m väzÀom komuniz-
mu, ão dodnes nie je! Dovoºujem si
naliehavo poÏiadaÈ, aby bolo meno
Marie Îivnej na tomto pamätníku
vytesané! ëakujem za pozornosÈ.

AlÏbeta Dani‰ková

Moji rodiãia sa zosobá‰ili ako vdovci. V roku 1945 sa aj s
nami deÈmi presÈahovali do pohraniãia, kde chceli zaãaÈ no-
v˘ Ïivot. A to v Zajeãí okres Bfieclav. Môj otec bol nevlastn˘ a
volal sa Franti‰ek Cégr. 

Pri‰li roky 1952-1953, keì nám vyvlastÀovali pôdu aj
v‰etok majetok, ão sme si po vojne nagazdovali. 

Pri‰li viacerí, aj so zbraÀou v ruke, búchali na vráta, na
dvere, drzo sa k nám chovali, vyhráÏali sa, Ïe ak by sme ne-
poslúchli, tak nás vraj postrieºajú. Jeden z nich stále mieril na
otca, pretoÏe bránil cel˘ ná‰ majetok. Mamiãka od Ïiaºu od-
padla, ale ich to nezaujímalo. 

Ako prvé zamkli ‰pajzu. TakÏe sme ostali hladní. Vtrhli
do kurína a zaãali rátaÈ sliepky, kaãice, husi, morky... kozy a
do psa kopali. Keì narátali o jedno prasa viac, neÏ sme ma-
li, otec sa neudrÏal a vyhnal ich von. Malo to v‰ak svoju do-
hru. Zavãas  rána pri‰li autá a v‰etko ão sme mali odváÏali
preã. Aj mláÈaãku sejaãku, samoviazaã, no v‰etky stroje, ão
otec nadobudol. Ráno odviezli aj dobytok, kone, kravy, teºce

aj ostatné na‰e zvieratá. E‰te predt˘m vyvlastnili v‰etky na‰e
role. Neostalo nám vôbec niã, ani jedno vajce od vlastn˘ch
sliepok. Otec sa skoro zbláznil, chudák. 

Robili to aj v in˘ch rodinách, aj sa vyhráÏali, Ïe ak ne-
poslúchnu ich rozkazy, tak ich postrieºajú. Dobre sa im bralo
v jeseni, keì uÏ úroda bola uprataná doma v chalupe, v ko-
morách, na regáloch. 

Otec bol politick˘ väzeÀ a preão? Raz povedal – dajte mi
uÏ pokoj,  ja niã do druÏstva nedám. Je to moja drina a môj
vlastn˘ majetok. Dvakrát sa otec pre‰iel po dedine a od Ïia-
ºu si spieval – nad Tatrou sa bl˘ska, hrom do komunistov
tfiíská! A stalo sa, Ïe ãlovek, ktor˘ doná‰al, to ohlásil a na jar
nasledujúceho roku, po vyvlastnení ná‰ho majetku, pri‰li ot-
ca zatknúÈ. Za to bol odsúden˘ na pol roka a to od jari aÏ do
jesene. Trest si odpykával vo väzení v Zb˘‰ove pri Brne. Aj
teraz je hrozné spomínaÈ na tie ãasy. 

ZdeÀka Báãiková
Bánovce nad Bebravou 12. 11. 2021
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Zaznelo pri Centrálnom pamätníku obetí komunizmu

Nad Tatrou sa blýska, hrom do komunistov třiská!

AlÏbeta Dani‰ková
Foto Eva Zelenayová



Vyhlásenie
INTER-ASSO k ruskej organizácii Memorial

Členovia Predsedníctva INTER-ASSO – medzinárodnej
organizácie bývalých politických väzňov a obetí komunizmu
so sídlom v Berlíne (okrem iných z Albánska, Litvy, Lotyšska,
Estónska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Moldavska a
Slovenska) sú zhrození ruskou politikou voči nášmu ruskému
partnerovi Memorial a vyhlasujú: 

Dňa 11. novembra 2021 dostal Memorial predvolanie od
Najvyššieho súdu Ruska, aby sa 25. novembra 2021 dostavil na
súd. Generálna prokuratúra požaduje rozpustenie tejto organizá-
cie a obviňuje ju z opätovaného porušovania zákona o zahranič-
ných agentoch. Zároveň by sa malo prijať rozhodnutie o zrušení
tohto moskovského strediska pre ľudské práva. 

Memorial sa už tretinu storočia zaoberá vyšetrovaním represií

a zločinov spáchaných počas komunistickej vlády. Táto organizá-
cia pre ľudské práva sa od svojho počiatku zaoberala obeťami
politického prenasledovania a ich rehabilitáciou. 

Pracovníci Memorialu svojou výskumnou a osvetovou činnos-
ťou vytvorili v európskej kultúre pamäti niečo výnimočné a sú dôle-
žitými partnermi pre kolegov v našich krajinách.

Protestujeme proti tomuto útoku na Memorial a vyzývame
ruskú Generálnu prokuratúru, aby okamžite stiahla žiadosť o roz-
pustenie organizácie Memorial International a Centra pre ľudské
práva. 

Rada Európy by mala urýchlene zaradiť do svojho programu
rokovanie o tejto situácii ohľadom ruského i európskeho prehod-
nocovania zločinov komunistickej vlády v bývalom ZSSR. 

Európske štáty a inštitúcie by mali urobiť všetko, čo je v ich
silách, aby ochránili Memorial, jeho zamestnancov i ruskú ob-
čiansku spoločnosť.

Berlín 25. novembra 2021
Christian Dietrich, predseda

Dr. Wolfgang-Christian Fuchs, čestný predseda
NB
Organizáciu Memorial založil v roku 1989 nositeľ 
Nobelovej ceny mieru Andrej Sacharov  

V Košiciach 24. júna tohto roku otvorili Múzeum obetí komunizmu, ktoré som
navštívila 5. novembra tohto roku. Zakladateľovi múzea Pavlovi Hricovi som poštou za-
slala moje kruté osudy napísané v mojej knihe „Utrpenie rodiny Valentovej a Dankovej
v 50. rokoch“ a aj články z novín, ktorých som bola autorkou. Teraz som pánovi Hrico-
vi odovzdala päť kníh o mojom osude aj s článkami z novín. 

Keď som vstúpila do priestorov múzea, veľmi som sa nad ním zamyslela, prečo
také múzeum nevzniklo hneď od začiatku roku 1990 vo viacerých mestách na Sloven-
sku, najmä v hlavnom meste Bratislave. Veď vláda pána Mečiara od začiatku finančne
podporovala našu organizáciu a nikomu nenapadlo nájsť v Bratislave prípadne v Ban-
skej Bystrici takéto priestory, aby mládež sa tam informovala a dozvedela, aké to boli
kruté časy za totality a ako nevinní trpeli za vieru a slobodu. Detí politických väzňov
mali zákaz študovať, ako aj ja.

Nevedia, kde je pamätník obetí komunizmu
Chodila som do Národnej školy v Bratislave na Školskú 8, kde som sa po 63 ro-

koch zúčastnila stretnutia so spolužiakmi. A to 7. septembra 2015. Chcela som sa od
nich dozvedieť, či vedia, kde je pamätník umučených a popravených obetí komunizmu
v Bratislave. Žiaden spolužiak o tomto pamätníku nevedel. Ja som ako predsedníčka
regionálnej pobočky PV ZPKO v Žiari nad Hronom zorganizovala tri zájazdy a to v ro-
koch 2003, 2008 a 2009 na pietny akt 17. novembra na cintoríne Vrakuňa. Po skon-
čení pietnej spomienky sme sa všetci odobrali do Národnej rady SR, kde vo vestibule je
umiestnená  pamätná tabuľa s textom: „Účastníci protikomunistického odboja
sa zaslúžili o pád komunistického režimu a o znovunastolenie demokracie na
Slovensku. Patrí im za to vďaka.“ Osadenie tabule vyplývalo zo zákona
125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, ktorý inicioval
v NR SR vtedajší predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy. Návštevu NR SR som vybavila
osobne a na zájazd som pozvala mládež  zo škôl v Žiari nad Hronom aj s učiteľmi, kon-
krétne zo školy Ekonomickej, Cirkevnej i zo Základnej školy v Hliníku nad Hronom. Pý-
tam sa, prečo naše vedenie nezariadilo, aby sa v ten deň boja za slobodu a demokra-
ciu zúčastnili pietnej spomienky aj žiaci zo škôl? Veď v Bratislave je ich veľa a nič

nevedia o politických väzňoch. Usúdila som, že to zámerne niekto takto robí, aby mlá-
dež nič nevedela o týchto ľuďoch a ich rodinách, ktorí boli vo väzení, ale nekradli, ne-
zabíjali ako teraz. Ja som si sama našla finančné prostriedky na zájazdy a mám z nich
aj nahrávky. Som si vedomá, že aj múzeum obetí komunizmu v Bratislave nebolo zria-
dené preto, aby sa nevedelo, čo sa dialo v 50. rokoch. Preto takýto zlí ľudia neboli skôr
odhalení a robia nám aj ťažkosti pri odškodňovaní.

Držia sa funkcií ako kliešte
Verím, že aj naši pracovníci v ústredí budú nad týmto mojím uvažovaním roz-

mýšľať a začnú hľadať v Bratislave priestory na múzeum obetí komunizmu, ktoré je
v dnešnej dobe veľmi potrebné, aby mladí ľudia, ktorí pracujú v úradoch si konečne
uvedomili, že nemôžu robiť zle politickým väzňom a ich deťom. V roku 1999 sa na sne-
me 210 delegátov rozhodlo zmeniť názov z Konfederácie politických väzňov Slovenska
na Zväz protikomunistického odboja a čuduj sa svete, tí naši neprajníci si ponechali náš
bývalý názov a pokračujú ďalej pri preberaní nových členov. To sa môže stať iba na
Slovensku!

Terajší predseda pán Peter Sandtner (KPVS) mi vo väznici v Leopoldove pred pa-
mätnou tabuľou nedal hovoriť do mikrofónu, lebo som ho o to nepožiadala vopred. To
mi pripomína totalitné maniére. Ja, dieťa po obidvoch politických väzňoch, otecko bol
popravený na Pankráci 28. marca 1953 a mamička bola odsúdená na doživotie, som
iba pár vetami chcela prítomným povedať, čo som prežila. Nechcela som dlho hovoriť.
Začala som sa pána Sandtnera dožadovať svojho vystúpenia, ale som to ukončila a po-
myslela som si, čo robí tento človek na mieste predsedu KPVS a neuvedomuje si, že
ublížil dieťaťu, ktoré chce povedať prítomným, čo zažilo za totality. Podľa mňa nemá
na tomto mieste tento človek čo hľadať a robiť, lebo mi aj teraz povedal, že som nebo-
la sirota,  a že za mamičku ja a môj brat odškodnenie nedostaneme. 

Pýtam sa, prečo sa takýto ľudia s hrošou kožou tlačia do funkcií, aby mohli po-
škodzovať a ubližovať ľuďom? To nevedia jeho členovia, aký je to neprajný a zlý človek?
V tej organizácii nemá čo robiť. Treba ho ihneď vymeniť, ale on sa drží, ako kliešť!

Margita Zimanová 

ZAZNAMENALI SME
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Regionálna organizácia PV ZPKO v Nitre si pamiatku
obetí komunizmu uctila 16. novembra pri Pamätníku obe-
tiam komunizmu na Slovensku pred Mestsk˘m úradom
v obmedzenom reÏime. Pietny akt sa uskutoãnil poloÏením
venca, zapálením svieãok a modlitbou za obete b˘valého re-
Ïimu.  Zúãastnili sa Agáta Fi‰erová, Anna Plesníková, Marta
Vaculová, Gitka Bartová, Jozef Turãek, Lacko Solár, Anna
Mesáro‰ová, Helenka Hlavaãková, Michal Vacula, Gitka
Lukni‰ová, AlÏbeta Láteãková, Meryem Láteãková, Veronika
Jordanová, Mária BaláÏová a predsedníãka organizácie
AlÏbeta Loudová.

V Nitre na Námestí slobody sa podveãer konala
ìal‰ia pietna spomienka pri príleÏitostí DÀa boja za
slobodu a demokraciu pri novom pamätníku, vytvo-
renom z troch ãasti Berlínskeho múru. Napriek tomu, Ïe
mesto odignorovalo PV ZPKO a nepozvalo nitriansku orga-
nizáciu politick˘ch väzÀov, ani ju nespomenulo poãas piet-

neho aktu, predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre AlÏbeta Lou-
dová, Agata Fi‰erová, AlÏbeta Láteãková a Meryem Láteãko-
vá sa zúãastnili spomienky na udalosti novembra 1989. 

V hojnom poãte pri‰li ãlenovia nitrianskej organizácie aj
17. novembra na cintorín VrakuÀa, kde sa zúãastnili pietne-
ho aktu pri Centrálnom pamätníku obetiam komunizmu.
Predsedníãka organizácie pani Loudová sa listom po-
ìakovala predsedovi PV ZPKO Jánovi Liteckému ·ve-
dovi za dôstojne a dojímavo pripraven˘ program, za
jeho príhovor a aj napriek spoloãenskej nepriazni, ão-
mu znovu ãelia politickí väzni, sa poìakovala za úãasÈ
ãestn˘m hosÈom. Pripomenula, Ïe pamätník je memen-
tom a odkazom pre t˘ch, ão preÏili, aby sme v súãasnosti
boli slobodnej‰í. „Sme im veºmi vìaãní za to, ão pre na‰e
Slovensko urobili,“ zakonãila list pani Loudová. (red)

V Košiciach na Hlavnej
V predveãer 32. v˘roãia komunistického prevratu si

v Ko‰iciach na Hlavnej ulici ã.66 pri pamätnej tabuli PV ZPKO
venovanej politick˘m väzÀom komunistického reÏimu, uctili
ich pamiatku potomkovia a sympatizanti na‰ej organizácie.
Tohto roku bez predsedu RO PV ZPKO a podpredsedu PV
ZPKO ·tefana Nováka, ktor˘ sa zotavoval z napadnutia víru-
som. K pamätnej tabuli poloÏili veniec Ing. Ján BrodÀansk˘,
Roman Jesensk˘, Ing. Marián Îalobín a Ing. Rudolf âiãák.
Pietny akt aspoÀ na diaºku  podporili  Margita Pleceniková,
Juraj Vrábel, Ing. Jozef Timko, Mária Dvorãáková, Mikulá‰
Tóth a ìal‰í ãlenovia OZ PV ZPKO III. odboj.

V deÀ v˘roãia si pamiatku obetí komunizmu  v Ko‰iciach
uctili predstavitelia ‰tátu, kraja a mesta. Prezidentská kance-
lária v zastúpení, predseda KSK Rastislav Trnka, primátor
Ko‰íc Jaroslav Poláãek, starosta mestskej ãasti Západ Mgr.
Marcel Vrchota a ìal‰í.   Roman Jesensk˘

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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● Zºava Roman Jesensk˘ a Ing. Rudolf âiãák pri 
pamätnej tabuli politick˘ch väzÀov v Ko‰iciach.

Foto archív

Obetovali sa za našu slobodu

● Nov˘ pamätník
DÀa boja 
za slobodu 
a demokraciu v Nit-
re pozostávajúci
z troch betónov˘ch
panelov
z Berlínskeho
múru.

Foto AlÏbeta Loudová

Nitrianski ãlenovia PV ZPKO pri pamätníku obetiam
komunizmu v Nitre. Foto AlÏbeta Loudová



BoÏeuchovaj vyloÏiÈ nejakú ãasÈ nejas-
nej minulosti na na‰om území v prospech
Slovákov. „Marián, nepí‰ tak, m˘li‰ ná-
rod,“ odporúãal mi jeden, inak priateº,
spomedzi historikov. V‰etci nám na‰u
„vodu“ odãerpávajú, Maìari, âesi a my si
ju nesmieme naháÀaÈ na vlastné mlyny?

Poìme sa v tejto smutnej dobe, keì strach na nás ãíha
spoza kaÏdej televíznej obrazovky, pote‰iÈ in˘m, pravdi-
vej‰ím obrazom vzÈahu slovenãiny a ãe‰tiny.

Na‰i susedia, âesi, nám naìalej ostali blízki a po-
dobní, nemusíme si namáhaÈ mozog a mnohé informá-
cie si preãítame v ich reãi. Ktorá sa „odklonila“ od na‰ej.
AÏ dodnes sa uznáva, Ïe Slováci vlastne aÏ po Bernoláka
(18. storoãie) pouÏívali ako svoju „spisovnú“ reã ãe‰ti-
nu, luteráni biblickú ãe‰tinu. Bolo to v‰ak naozaj tak?
Pozrime sa, ako sa na túto vec pozerali slávni âesi v 19.
storoãí. 

Český buditeľ o Slovensku 
Napríklad ãesk˘ vedec, historik, filológ, jedna z ve-

dúcich osobností ãeského národného obrodenia, Josef
Dobrovsk˘, ktor˘ sa narodil v roku 1753 v BaláÏskych
ëarmotách v dne‰nom Maìarsku (zomrel 1829). Po-
chádzal z ponemãenej rodiny, a tak väã‰mi písal po ne-
mecky. V roku 1825 tvrdil, Ïe „dne‰né Slovensko
v Uhorsku je pôvodná Veºká Morava.“ Tak sa to uvádza
v „Korrespodence Josefa Dobrovodského II.“, vydanej
v Prahe v roku 1905, na str. 163. O niekoºko rokov skôr,
v roku 1806, nemal Dobrovsk˘ problém so stotoÏnením
„jazyka star˘ch Moravanov, ãiÏe dne‰n˘ch Slovákov“,
so slovenãinou. Uviedol tak v Slavine na stranách 366-
367.

O vzÈahu slovenãiny a ãe‰tiny sa vyslovil in˘ ãesk˘
vedec, filológ, spisovateº a predstaviteº ãeského národ-
ného obrodenia Josef Jungmann (1773 – 1847), ktor˘
dokonca poloÏil základy modernej ãe‰tiny a spôsobu jej
rozvíjania. Tento vzdelan˘ muÏ napísal v roku 1825, Ïe
„ãesk˘ jazyk jest odnoÏe slovenského, od nûhoÏ se za
starodávna aÏ skoro do 14. století málo lí‰il, pro kte-
rouÏ pfiíãinu SlovákÛm, ano jazyk svÛj ménû neÏ âecho-
vé promûnili, nejstar‰í ãeské spisy dobfie srozumitelné
a jako domáci jsou.“ (Historie literatury ãeské, 1825,
str.4.) 

Matej Korvín písal po slovensky
TakÏe je len na‰ou vecou ãi sa vzdáme reãi, v ktorej,

v jej dobovej podobe, písal svoje listy aj kráº Matej Kor-
vín, keì obãas úradoval  pod lipou v Bojniciach. Nechá-
me ju âechom? MôÏeme ju aj vo svetle Jungmannovho
svedectva nepomenovaÈ slovenãinou? Dobovou slo-
venãinou? PretoÏe e‰te raz, ãe‰tina sa odklonila od

slovenãiny a nie naopak, a to „skoro v 14. století“. Slo-
váci teda „písali po svojom“ bez ohºadu na v˘vin ãe‰ti-
ny. Napokon prvú gramatiku na‰im bratom vytvo-
ril Slovák Vavrinec Benedikt z NedoÏier (1555 –
1615). Je najvy‰‰í ãas, aby sme aj do t˘chto historick˘ch
faktov vniesli ná‰, slovensk˘ a zároveÀ pravdiv˘ pohºad.
Jazyk na západ od rieky Moravy sa postupne odkláÀal
od slovenãiny, ão nebránilo Slovákovi z NedoÏier „vy-
nájsÈ“ ãeskú gramatiku a zároveÀ podnecovaÈ Slovákov
k pestovaniu materinského jazyka. 

Sasinek, na ktorého veºmi radi zabúdame, na‰iel
dôkazy, Ïe uhorskí králi boli naozaj „uhorskí“: nevedeli
po maìarsky. „Aãkoºvek dejepisne zistené je len o krá-
ºovi Îigmundovi, Ïe okrem in˘ch jazykov hovoril i ku-
mánsky (maìarsky) a o kráºovi Matejovi, Ïe znal i ma-
ìarsky, predsa tento nemal dvor maìarsk˘, ale sloven-
sk˘; vydal nielen veºk˘ poãet listín slovensk˘ch, ale
i listinu glagolskú. DosÈ sa Viliam Fraknói (do roku 1874
Viliam Frankl), rodák z Mojmíroviec, katolícky biskup,
tajomník Uhorskej akadémie vied,  nachodil po archí-
voch domácich a zahraniãn˘ch, ale nikde nena‰iel ani
riadoãka maìarského po kráºovi Matejovi.“

Korvínova či Komenského univerzita?
Neza‰kodí vedieÈ, Ïe v t˘ch ãasoch, dokonca e‰te aj

v 17. a 18. storoãí, ‰ºachtici beÏne hovorili po slovensky.
Napríklad Pongrác zo Sv. Mikulá‰a listom v slovenãine
vyhlásil vojnu rakúskemu cisárovi Fridrichovi III. 

Pre slovenské dejiny je v˘znamné, Ïe Matej Korvín
v roku 1465 zaloÏil Univerzitu Istropolitanu v Bratislave
– na‰u najstar‰iu vysokú ‰kolu - ak, pravda, opomenie-
me vysoko‰kolské uãili‰te z ãias kon‰tantínovsko-meto-
dovsk˘ch, po ktorom sú stopy na Devíne. ·koda, Ïe sa
pri stom v˘roãí nepodarili plány zmeniÈ názov Univerzity
Komenského tak, aby vyjadroval pokraãovanie Istropo-
litany.

Po roku 1918 negatívne postihla Slovensko „dehun-
garizácia“ slovensk˘ch dejín v záujme ich zjednocovania
s ãesk˘mi. Viedla k utlmeniu úsilia o slovensk˘ v˘klad
uhorsk˘ch dejín. Mali sme byÈ „husiti“ a nie Slováci.
Preto sa uhorské dejiny dodnes interpretujú v maìar-
skom nacionalistickom duchu, ktor˘ vznikol – ako uvá-
dza Martin Homza – „v pomäten˘ch hlavách maìar-
sk˘ch nacionalistov v 19. storoãí,“ ako dejiny latinského
maìarského kráºovstva. Zápas na‰ich historikov, ako bol
Papánek, Sklenár, Fándly v 18. storoãí, a po nich Sasi-
nek, Záborsk˘ alebo aj HloÏansk˘, ktorí viedli ìal‰í ve-
deck˘ zápas proti jednostrannej interpretácii uhorsk˘ch
dejín, sa v roku 1918 náhle preru‰il. Nenechajme sa
naìalej m˘liÈ, na‰ím ‰tátom bolo aj Uhorsko.

Marián Tkáã

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany
● Zam˘‰ºate sa vo svojom zdruÏe-

ní nad t˘m, ako  zmeniÈ súãasn˘ kritic-
k˘ stav spoloãnosti, ktorej nielenÏe
ch˘ba národné povedomie, úcta
k vlastn˘m dejinám, ale ktorá priam
rekordnou r˘chlosÈou stráca svoju
hodnotovú podstatu?

Súãasné obdobie dáva ‰ancu t˘mto
zdruÏeniam a spolkom, aby vstúpili aj do
politického priestoru a spolu s národne
a kresÈansky orientovan˘mi stranami
zviedli zápas o to, aby Slovensko bolo slo-
venské, kresÈanské, aby bolo ‰Èastnou
domovinou v‰etk˘ch obyvateºov. Aby Ná-
rodná rada Slovenskej republiky bola ná-
rodnou radou. Aby národ zostal národom
a rozvíjal sa ako národ. Spoloãensk˘ch
zoskupení je dosÈ: Matica slovenská, Kore-
ne, Dediãstvo otcov, Rastic, Spoloãenstvo
KresÈanské Slovensko, Aliancia za rodinu,
Aliancia za nedeºu, Slovenskí katolíci,
zdruÏenia slovenskej inteligencie, Magnifi-
cat a ìal‰ie iniciatívy. 

● IbaÏe bez mediálnej podpory
zrejme  nemajú ‰ancu na úspech. âím
to je, Ïe o va‰om zdruÏení  verejnosÈ
moÏno ani netu‰í?

Îiaº, za súãasnej mediálnej situácie,
v priestore v‰adeprítomnej cenzúry  aj vo
verejnoprávnych médiách,  je takmer ne-
moÏné, aby sa národné a kresÈanské sily
prezentovali primerane svojmu zastúpeniu
a v˘znamu. Táto situácia sa môÏe a musí
zmeniÈ.

To bratislavské skóre 10 : 0 v pro-
spech liberálno-marxistickej ideovej komu-
nity a v neprospech Ïiv˘ch národn˘ch síl
nie je skóre Ïivota. Je to mediálne skóre.
Tlak globálnych finanãn˘ch a ideov˘ch
skupín na Bratislavu je mnohonásobne
vy‰‰í oproti ostatku Slovenska, preto hlas
Ïiv˘ch národn˘ch síl v mediálnom priesto-
re akoby zanikal. 

● Túto jeseÀ sa v Matici sloven-
skej  konali voºby. Vy ste sa uchádzali
o post predsedu s programom, ktor˘
na‰u organizáciu  presvedãil, Ïe MS by
potrebovala takého ãloveka na ãele
svojej ustanovizne a podporila va‰u
kandidatúru. No nepresadili ste sa. âo
si myslíte o súãasnom stave v Matici
slovenskej? 

Matica slovenská je in‰titúcia, ktorá

preÏíva uÏ 160 rokov a preÏila v rozliãn˘ch
‰tátoch a reÏimoch. ·tátnych útvarov bolo
asi osem. Súãasnú situáciu v Matici cha-
rakterizuje spoloãn˘ menovateº ãlenstva
v nej a diametrálne opaãná charakteristi-
ka, a to svár. Narastá poãet odíden˘ch, ba
aj vyhoden˘ch z Matice. Nejde pritom
o ºudí, ktorí by sa spreneverili slovenskej
národnej my‰lienke, práve naopak. Îivot
v matiãn˘ch odboroch moÏno dnes nazvaÈ
Ïivorením. Rozpoãet garantovan˘ ‰tátom
sa neustále zniÏuje a nevypláca sa. Navo-
nok Matica slovenská zohráva ãoraz bez-
v˘znamnej‰iu úlohu. Pritom úlohy a zame-
ranie tejto národnej in‰titúcie neprebrali
iné, mlad‰ie in‰titúcie. Slovenská národná
in‰titúcia sa dosiaº zaoberala témami, kto-
ré urãovali jej zakladatelia, no poãas de-
saÈroãí pribudli nové oblasti poznania, ºud-
sk˘ch a spoloãensk˘ch aktivít, ktoré by sa
logicky mali staÈ súãasÈou matiãného
záujmu a kultivovania. Matica dokonca vy-
pustila mnohé pôvodné a‰pirácie. Veì ãa-
sopis Slovenské pohºady má byÈ ãasopi-
som pohºadov na umenie, vedu a literatú-
ru. A na ktoré vedy dáva dnes pohºady?
A ako rozvíja, ãi dokumentuje také vedné
odbory, ktoré vznikli po vzniku Matice?
Ako sa odrazil v˘voj slovenskej spoloãnosti
a sveta v programe jej ãinnosti? Mnohé
veºké témy Slovenska a slovenského náro-
da dodnes neboli sformulované. Pokúsil
som sa naãrtnúÈ a ponúknuÈ svoju víziu

v predná‰kach a diskusiách po celom Slo-
vensku. Îivé reakcie poslucháãov mi boli
povzbudením a potvrdením, Ïe sa veci
dajú zmeniÈ. Nav‰tívil som v‰ak menej ako
10 percent matiãn˘ch odborov a tie, ktoré
som oslovil cez informaãné médiá, nezare-
agovali. Myslím, Ïe práve Matica sloven-
ská môÏe zohraÈ rozhodujúcu úlohu v za-
chovaní, obnovení a rozvinutí slovenského
národného Ïivota, v ukotvení národa
v modernej dobe tak, aby priná‰al úÏitok
jemu i svetu. 

● Ste známy predov‰etk˘m ako
lekár. Va‰e vedecké hodností hovoria
o va‰ej erudovanosti. Ako sa mohlo
staÈ, Ïe sa Bratislava zbavila takého
lekára a v súãasnosti pôsobíte v sú-
kromnej sfére? 

Keì som v mladosti mohol ‰tudovaÈ
a pracovaÈ v rozvinutej kapitalistickej kraji-
ne, ako jeden z rozdielov oproti vtedaj‰ie-
mu socializmu som videl v tom, Ïe západ-
ná spoloãnosÈ dokázala sama rozpoznaÈ
kvality ãloveka, akosi automaticky umoÏ-
Àovala rozvíjaÈ ich, ponúkala príleÏitosti.
V slovenskej spoloãnosti sa nedoceÀuje
talent. Nie vÏdy sa podporuje a oceÀuje
pracovitosÈ. Nie je úcta voãi vytváran˘m
hodnotám. Moja generácia sa v‰emoÏne
usilovala vzdelávaÈ sa. Vzdelanie patrilo
medzi základné hodnoty pre t˘ch, ktorí
ovplyvÀovali chod spoloãnosti. Teraj‰í h˘-
batelia opustili tieto hodnoty. Porovnajme
vzdelanie, rozhºadenosÈ a múdrosÈ politi-
kov, ktorí zakladali samostatné Slovensko,
s degradáciou diskusie, s plagiátorstvom ãi
aroganciou súãasnej moci. Ako príklad
vezmime v slovenskom parlamente argu-
mentáciu za voºnú nedeºu ãi za zachova-
nie Ïivota pred narodením, ktorú pred
rokmi podal poslanec Jozef Rydlo a prirov-
najme ich k súãasn˘m formuláciám t˘chto
priorít. 

V súkromnej sfére, kde teraz pôso-
bím, pretrváva to najcennej‰ie na mojej
profesii: stretnutie lekára s pacientom. 

● âím trpí slovenské zdravotníc-
tvo? 

Zdravotníctvo je oblasÈ ºudskej ãinnos-
ti, v ktorej sa kombinuje tradícia s moder-
nosÈou. Reformy nesmú po‰kodzovaÈ exis-
tujúce dielo, majú ho dopæÀaÈ a napæÀaÈ.
âudujem sa, koºko ne-zdravotníkov sklo-
Àuje Hippokratovu prísahu, ktorej obsah

NÁŠ ROZHOVOR
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Bratislava nie je len pre liberálov

·tefan Hru‰ovsk˘ (vºavo) s Ing.
Mariánom ·uranom na otvorení
pravoslávneho chrámu v Holíãi 
29. apríla 2018. Foto archív
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nepoznajú a jej zmysel im uniká. Ak niek-
to argumentuje Hippokratovou prísahou,
nemôÏe si z nej vyberaÈ hodiace sa „ãe-
re‰niãky na torte“.  Zacitujme z nej: „Ani
prosbami sa nedám prinútiÈ na podanie
smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to ne-
dám podnet. Nijakej Ïene nepodám pro-
striedok na vyhnanie plodu.“ Ak niekto
pred tisíckami rokov takto prisahal, musí
byÈ zrejmé, Ïe zaujal stanovisko voãi naj-
pálãivej‰iemu problému vtedaj‰ej spoloã-
nosti, na ktor˘ odpovedá rezolútne a jed-
noznaãne. A dnes lekár stojí pred rovna-
kou v˘zvou! 

Slovenské zdravotníctvo trpí, struãne
povedané, podv˘Ïivou: personálnou,
vzdelanostnou, logistickou, finanãnou...
A veºmi dôleÏitou, ba podstatnou podv˘Ïi-
vou morálnou. V kaÏdej situácii nás Ïivot
vyz˘va na morálnu voºbu. Ne-zdravotníci
nadávajú na zdravotníkov podobne, ako
chodci nadávajú na vodiãov, neuvedomu-
júc si, Ïe v bielom plá‰ti ãi za volantom je
identická vzorka spoloãnosti, aká je aj na
druhej strane - v nemocniãnej posteli, ãi
na prechode cez cestu. A tak sa dá odpo-
vedaÈ, Ïe slovenské zdravotníctvo trpí na
to, na ão celá spoloãnosÈ. A ÈaÏisko je
v duchovnej rovine, v morálke.   

● UÏ druh˘ rok je obyvateºstvo
t˘rané ochorením na covid-19. Aj laik
dokáÏe vidieÈ, Ïe na‰e zdravotníctvo
nie je pripravené poskytnúÈ vãasnú
lieãbu t˘mto pacientom, a preto sú
odsúdení na zomieranie v nemocni-
ciach. Na druhej strane vnucovanie
experimentálnych vakcín mnohí od-
mietajú. âo sa to deje? Mnohí kovido-
vú pandémiu povaÏujú za prostriedok
na zníÏenie poãtu obyvateºstva na Ze-
mi. âo si o tom myslíte?

Problém nového koronavírusu (SARS-
CoV-2) má mnoho vrstiev. MoÏno hovoriÈ
o hlb‰ích vrstvách, ako je dielo Stvoriteºa
versus dielo Satana, rozoberaÈ, o znaku ‰el-
my, o tom, kto vládne a kto je ovládan˘, ãi
venovaÈ sa praktickému a konkrétnemu Ïi-
votu, ktor˘ je pre mÀa dôleÏit˘. Slovensko
urobilo viacero fatálnych ch˘b, ão skrátilo
veºa ºudsk˘ch Ïivotov a podstatn˘m spôso-
bom naru‰ilo aj kvalitu ná‰ho Ïivota. Vynú-
tená samota star˘ch ºudí je ãasto stratou
zmyslu Ïivota, strata obÏivy pre ºudí v pro-
duktívnom veku znamená Ïivotnú katastro-
fu, naru‰enie vzdelávania mládeÏe je zásah
do celého Ïivota. KaÏdodenn˘ medziºudsk˘
kontakt v maskách je blokádou komuniká-

cie. Medzi najbizarnej‰ie zásahy do Ïivota
slovenskej spoloãnosti v‰ak patria tie, kto-
r˘ch sme sa stali priekopníkmi: celoplo‰né
testovanie spolu so zablokovaním primár-
nej zdravotnej starostlivosti, zavedené od
jesene 2020, ktoré v mnoh˘ch aspektoch
trvá uÏ rok. Po dosiahnutí stropu zaoãkova-
nosti experimentálnymi génov˘mi vakcína-
mi, ktor˘ u nás predstavuje pribliÏne 45
percent obyvateºov, vládna moc otvorene
pristúpila k hybridn˘m prinucovacím pro-
striedkom, ãoho sme svedkami, ktoré boli
a sú pomenované v alternatívnom infor-
maãnom priestore.

● Pandémia má dopad nielen na
ekonomiku, ale najmä na medziºud-
ské vzÈahy. Na oklie‰Èovanie ºudsk˘ch
práv sú najmä politickí väzni veºmi cit-
liví. Sú pandemické  opatrenia v súla-
de s lekárskou etikou? Ako izolácia ºu-
dí po‰kodzuje  ich zdravie? 

PovaÏujem za neetické v‰etky diskri-
minaãné opatrenia, ktoré znev˘hodÀujú
jednu skupinu obyvateºstva v prospech
inej skupiny: odmeny za to, Ïe pacient
podstúpi medicínsky v˘kon na vlastné rizi-
ko, preplácanie liekov iba u zaoãkovan˘ch,
oãkovacia lotéria, selektívne obmedzenie
pohybu a aktivít. Opatrenia a obmedze-
nia, ktoré slovenské obyvateºstvo podstu-
puje, ãasto nemajú medicínsky, ale mo-
censk˘ pôvod, a preto sa aj ich v˘znam
rozchádza so zdravotnou starostlivosÈou.
Izolácia po‰kodzuje nielen zdravie ºudí, ale
samú podstatu Ïivota spoloãnosti i zmysel
ºudskej existencie.  

● BlíÏia sa Vianoce a opäÈ sa uka-
zuje, Ïe budú kostoly zatvorené. Je to
správne rozhodnutie? âo by mali ºudia
robiÈ, aby neprepadávali zúfalstvu?

V Slovensku sa trasovaním infekcií ne-
preukázal Ïiadny prenos infekcie SARS-
CoV-2 pri bohosluÏbách, ani pri vysluho-
vaní sviatostí. Napriek tomu drastické
opatrenia v náboÏenskom Ïivote, ktoré
slovenská vládna moc od zaãiatku korona-
krízy aplikuje, sú  najprísnej‰ie v Európe.
Na zaãiatku sa argumentovalo t˘m, Ïe ide
o nahromadenie ºudí a ako príklad ‰írenia
vírusu sa vzalo zhromaÏdenie veriacich na
jednej púti s tisíckami veriacich v Mexiku.
V ìal‰om v˘voji uÏ nikto nepoloÏil vládam
relevantné otázky, tobôÏ nie poÏiadavky,
vrátane cirkevn˘ch predstaviteºov. Pri ce-
loplo‰nom testovaní na jeseÀ 2020 sa za
‰tyri dni stretli viac ako tri milióny Slová-
kov, no náv‰teva cintorínov bola zakáza-
ná, priãom policajti nepustili na cintorín
ani kÀaza! Aj v˘kon náboÏensk˘ch úko-
nov,  sviatosÈ zmierenia, sväté prijímanie,
sobá‰ ãi pohreb sa hrubo obmedzoval. Vy-
padli dve Veºké noci, jedny Vianoce a veºa
beÏn˘ch náboÏensk˘ch aktivít. Prax nábo-
Ïenského Ïivota bola obmedzená v rozsa-
hu, ak˘ Slováci nepamätajú v Ïiadnom ob-
dobí svojej histórie. 

● âo by ste robili na mieste minis-
tra zdravotníctva? 

Uvoºnil by som náboÏensk˘ Ïivot. Pri-
jal by som podstatne vy‰‰ie poãty ‰tuden-
tov na  medicínu a o‰etrovateºstvo. Skrátil
by som na minimum ‰pecializaãné ‰tú-
dium, vylúãil by som prekáÏky, ktoré ho
zbytoãne predlÏujú. Podstatne by som zv˘-
‰il platy v‰etk˘m pracovníkom v zdravot-
níctve. UmoÏnil by som nav‰tevovanie
star˘ch ºudí v zariadeniach sociálnej sta-
rostlivosti. Zru‰il by som obmedzujúce
opatrenia pre deti vo veku do 18 rokov.
Zru‰il by som oãkovanie súãasn˘mi vakcí-
nami proti COVID-19 pre deti do 18 ro-
kov. Zru‰il by som diskriminaãn˘ princíp
v opatreniach podºa oãkovanosti, podºa
prekonania choroby a pod. âo najskôr by
som obnovil ‰tandardnú zdravotnú sta-
rostlivosÈ v celom rozsahu. Zaviedol by
som systematickú osvetu a vzdelávanie
v starostlivosti o zdravie a v hygiene vo ve-
rejnoprávnych médiách. Uvoºnil by som na
voºné predpisovanie a na voºn˘ predaj
v‰etky lieky, ktoré sa pouÏívajú v osvedãe-
n˘ch protokoloch pri vírusov˘ch infek-
ciách, vrátane izoprinozínu ãi ivermektínu.
Zreorganizoval by som konzílium odborní-
kov. Zreorganizoval by som slovenské
zdravotníctvo.  Eva Zelenayová
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·tefan Hru‰ovsk˘ s arcibiskupom
Dominikom Hru‰ovsk˘m v Sloven-
skom ústave sv. Cyrila a Metoda
v Ríme v r. 2011. Foto archív
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Dávno nevyvolala žiadna udalosť takú pozor-
nosť a nevôľu našich členov, ako opätovná inštalácia
tabule z depozitu „politickým väzňom“ 5. novembra
na stene Justičného paláca, kde o.i. bol popravený aj
prvý slovenský prezident. Telefonáty, listy, maily... Vy-
beriem iba pár viet: „Veď je absurdné kupčiť aj so

smrťou! Jednoducho hnus, už aj tí čo hrob nemajú sa v ňom obra-
cajú...“ „Neberie sa ohľad ani na majestát smrti, obeť popravených
a umučených...“ „Ako to, že pri takej vážnej téme a lokalite sa ob-
chádza práve pôvodná organizácia politických väzňov? Nijaké kon-
zultácie, nijaké informácie...“ „To majú o politických väzňoch už roz-
hodovať hlavne pétepáci?“ A ďalšie a ďalšie aj menej publikovateľné
reakcie... Ťažko sa nám na to reaguje, preto radšej prinášame skráte-
nú verziu článku na túto tému zo Svedectva č. 6/2014: 

To nebola tabuľa žiadneho vlasteneckého spolku, ale od organizá-
cie, ktorá sa veľmi pochybným spôsobom nazvala „Konfederácia politic-
kých väzňov Slovenska“ („KPVS“). Bola síce venovaná politickým väzňom,
ale veľmi výberovo, až od roku 1948. Samozrejme, nechýbajú tam vzletné
slová a formulácie, no vieme, že práve pochlebovači a obchodníci s po-
kútnym tovarom majú vždy veľmi sladký jazyk. Nuž, snažiť sa niekomu na-
hovoriť, že tu boli politickí väzni až od roku 1948 je jednoducho klamstvo.
Teror komunistov tu predsa bol už od roku 1945. 

Hneď po vojne úplne ovládli vnútro a bezpečnosť a tak to aj vyzera-
lo. Okamžite sa zriaďovali zaisťovacie tábory, v ktorých brutalita dozorcov
prekonávala aj tú esesácku – len v tábore v Novákoch od jari do jesene
roku 1945 zomrelo 188 osôb, z toho 113 detí na následky neľudského za-
obchádzania. Hneď sa poštátňovalo školstvo, štát „zhabal“ vysokoškolský
internát Svoradov a v júli 1945 už uväznili aj 64 študentov. Špeciálne na
muške bola Katolícka cirkev, veď biskupa Vojtaššáka zatkli už v máji 1945,
hneď nato rozpustili všetky katolícke spolky. V roku 1946 už odhalili niekoľ-
ko „protištátnych skupín“, ktorých členov promptne aj uväznili. Pred tzv. de-
mokratickými voľbami a aj po nich sa neštítili nijakého teroru a postrieľali
viacerých politikov Demokratickej strany, ktorí sa komunistom nepáčili. Ešte
v roku 1947 sme tu mali 9 koncentrákov, eufemisticky nazvaných „pracovné
tábory“ a okrem popravy slovenského prezidenta, ktorú zahraničná tlač
označovala ako „komunistickú krvilačnosť“, sa už rozbiehali ďalšie mon-
sterprocesy, aké poznáme hlavne z 50. rokov. 

Akčný rok 1947
Najsamprv 14. septembra v Žiline zatkli 707 „sprisahancov proti re-

publike“. Súdruh povereník Mikuláš Ferjenčík však zďaleka nepoľavoval
v revolučnej bdelosti a už o pár dní objavil ďalšiu protištátnu organizáciu,
tzv. „Slovenský akčný výbor“, no a v októbri – stále píšeme rok 1947! –
sme tu mali ďalšie protištátne sprisahanie. Nehovoriac o neľudskom zaob-
chádzaní s väzňami podľa smerníc špecialistov NKVD, špeciálne s politic-
kými. Takto by sme mohli pokračovať ad libitum, no priestor jedného článku
na to zďaleka nestačí. V roku 1945 stačilo, že niekto sa zúčastňoval na
budovaní prvej  SR ako obyčajný funkcionár a väznenie mal isté. V roku
1948 sa už dokonca vracali niektorí z tých desaťtisícov, ktorých hneď v ro-
ku 1945 deportovali do komunistických gulagov. A do transportov ich vy-
berali väčšinou za spolupráce miestnych komunistov. 

Podľa dnešnej „KPVS“ to boli možno iba účastníci nejakej odborárskej
rekreácie v spriatelenej zemi. Ak chceme považovať rok 1948 za nejaký
medzník, tak len v tom zmysle, že vtedy začala totalita, keď už komunisti

chytili do rúk absolútne všetko, keď sa z masívneho teroru prešlo na teror
každodenný, postihujúci všetky oblasti. A keď už celkom bez zábran, pod
krídlami Veľkého brata,  sa verejne vysmiali všetkým dovtedy takticky pou-
žívaným heslám o demokracii. Ale komunistický teror tu bol najneskôr od
roku 1945. Žeby tento teror zaregistrovali až po roku 1948 iba preto, že
potom už začal požierať aj niektorých komunistov? Či už aj viacerých pro-
minentných tzv. demokratov, ktorí si mysleli, že keď sa načisto podložia ko-
munistom, že sa im nič nestane? Skúsme hľadať ešte iný dôvod. 

Každý štát má svoje špecifiká, aj čo sa týka politických väzňov. Slo-
venskí politickí väzni po roku 1945 sa môžu rozdeliť zhruba na tri hlavné
skupiny: kresťania, slovenskí vlastenci a antikomunisti, kde máme široké
spektrum prenasledovaných – od tých, čo odolávali združstevňovaniu, cez
ideologických odporcov komunistickej ideológie  až po tých, čo chceli
z toho proletárskeho raja ujsť. 

Išlo o boj proti Slovákom
Isteže, ono sa to všelijako prelínalo, pretože napríklad „antikomunis-

tickú“ činnosť s obľubou veľmi často našili vlastencom len za to, že ináč ich
odsúdiť nevedeli, alebo z taktických príčin, aby nebolo až tak vidno, že ide
hlavne o boj proti Slovákom. Inokedy naopak, vo vnútrostraníckom boji
o korytá sa občas využila aj karta dobre známeho „buržoázneho nacio-
nalizmu“. (Pozoruhodné, v Čechách takáto úchylka od pravej komunistickej
viery neexistovala...) Aj v boji proti cirkvi sa veľmi často používali rôzne
zástupné dôvody. Každý, kto zažil komunistický teror si však dobre
pamätá, že v prvých rokoch sa postihovalo hlavne slovenské vla-
stenecké uvedomenie, až ku koncu režimu  prešlo ťažisko hlavne
na protikomunistické činy, pretože neľudský teror 40. a 50. rokov
slovenskú otázku pomerne nadlho umlčal a eštebáci ju mali veľ-
mi dobre pod kontrolou, pretože bola pre nich absolútnou priori-
tou. Vládlo sa predsa z Prahy. Keď však po páde totality sloven-
ská otázka opäť ožila, reaktivovali sa aj staré kádre, ktorých
náplňou práce bol boj proti slovenskej samostatnosti. (...)

Táto tabuľa má jednoducho vsunúť do podvedomia, že tí, čo trpeli za
Slovensko, si nijakú úctu nezasluhujú. U nás sme dokonca nemali ani žiad-
nych vojnových zločincov, napriek tomu, že sa občas takáto dezinformácia
vypustila z čechoslováckych a komunistických kruhov. Tak za čo sa hanbí-
me? Za to, že sme ešte tu? Touto tabuľou si organizácia s pochybným
názvom vystavila iba ďalšie vysvedčenie. Jednoducho – aký názov, taká
tabuľa. Tabuľa hanby, podpísaná „KPVS“.

Ján Litecký Šveda, apríl 2014

Malý dodatok z novembra 2021: práve to, že takáto tabuľa ne-
sie podpis „Konfederácia politických väzňov“, teda nečestne prisvojený
názov našej organizácie, je doslova poburujúce, pretože naši členovia, te-
da tých 85 percent politických väzňov, ktorí nepodľahli čudne riadenej
deštrukcii, ale zostali v roku 1999 v pôvodnej organizácii, keď si dala do
názvu slovo protikomunistický, by sa pod takúto tabuľu v žiadnom prípade
nepodpísalo. V roku 1990 títo ľudia určite nezakladali organizáciu
na to, aby pomáhali komunistom falšovať dejiny.

A ešte niečo: to ako už nebohý agent Skala začal s veľkokampaňou
„Odpúšťame, no nezabúdame“, bola len jeho úloha, ktorú musel plniť.
Niečo ako „bývalý“ agent totiž neexistuje. Ale ako môžeme odpustiť nie-
komu, nota bene krvavé a beštiálne zločiny, keď sa ani len neospravedlnil?
Veď to nie je odpúšťanie, to je zahladzovanie stôp. 

FAKTY A POLEMIKA
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Súãasná slovenská spoloãnosÈ
nie je taká homogénna ako tre-
bárs pred sto rokmi. K˘m v minu-
losti Vianoce boli skôr záleÏitos-
Èou duchovnou, v súãasnosti sú
skôr o konzume. Oslovili sme Bo-
risa Kollára a sp˘tali sme sa ho,
ako preÏíva túto ãasÈ roka druh˘
najvy‰‰í ústavn˘ ãiniteº ‰tátu
a predseda strany Sme rodina.

● âo pre vás znamená tento svia-
tok?

Samozrejme okrem kresÈanskej rovi-
ny, Ïe oslavujeme narodenie JeÏi‰a Krista,
pre mÀa tieto sviatky urãite znamenajú
rodinu. Poãas vianoãného obdobia ãas
plynie akosi pomal‰ie a som rád, keì sa
rodina zíde v ão najväã‰om poãte, veì
moja rodina je naozaj veºká. Zasadneme
za spoloãn˘ stôl, veºa sa rozprávame, uÏí-
vame si spoloãné chvíle. No a pochopiteº-
ne, Ïe deti sa najviac te‰ia z darãekov.

● Ako sa chystáte preÏiÈ tohto-
roãné Vianoce?

Vianoce sú u mÀa vÏdy nároãné
a hlavne kaÏd˘ rok sú iné. Teraz sa naj-
viac te‰ím na moju mamu. Má vy‰e 80
rokov a budem sa jej v rámci moÏností
venovaÈ. Zatiaº nevieme, ako nám do
Ïivota vstúpia obmedzenia vypl˘vajúce
z pandémie. KeìÏe v práci budeme maÈ
chvíºu voºna, urãite ten ãas vyuÏijem na
to, aby som bol ão najviac s deÈmi. 

● Na ão sa najviac te‰íte poãas
vianoãn˘ch sviatkov?

V prvom rade na rodinu, aby sme sa
v‰etci zi‰li. No a na atmosféru, ktorú so
sebou tieto sviatky priná‰ajú. I na dobré
jedlo a som zvedav˘, ãím ma tento rok
prekvapia moje deti. 

● DodrÏiavate nejaké tradície?
Ak áno, tak aké?

Zrejme ako mnoÏstvo slovensk˘ch
domácností, tak aj my prekrajujeme ja-
bæãka a odkladáme si ‰upinky z kapra.
Najprv pod tanier, neskôr do peÀaÏenky. 

● Ako ste zvykli tráviÈ Vianoce,
keì ste boli dieÈaÈom?

Vianoce, ktoré som preÏíval ako die-
Èa, boli skromnej‰ie, ale o to kraj‰ie. Som

vìaãn˘ mojej mame za to, Ïe aj keì to
nemala vôbec jednoduché, robila v‰etko
pre to, aby nám s bratom niã nech˘balo.
Veºmi som na to hrd˘.  

● Ako sa lí‰ia Vianoce, keì ste
boli dieÈaÈom, s t˘mi súãasn˘mi?

Keì sa pozerám na moje deti a po-
rovnávam Vianoce poãas mojich det-
sk˘ch rokov, tak je to obrovsk˘ rozdiel.
Myslím si, Ïe na to majú hlavne vplyv
moderné technológie. Kedysi sme sa te‰i-
li z vecí, ktoré dne‰né deti povaÏujú za
úplnú samozrejmosÈ.  Dnes, keì deti vi-
dia, Ïe iné deti majú najnov‰í model mo-
bilu, tak ho chcú aj oni. BohuÏiaº, nie
kaÏd˘ rodiã to svojmu dieÈaÈu dokáÏe do-
priaÈ, aj keby urãite veºmi chcel. Myslím
si, Ïe by sme na‰e deti mali viesÈ k tak˘m
hodnotám, aby si kaÏdú vec zaslúÏili.
A najmä, aby sa nesústreìovali na mate-
riálne veci, ale na to, ão je v Ïivote
skutoãne dôleÏité. 

● Ktoré vianoãné jedlo je va‰e
najobºúbenej‰ie? Viete ho aj pripra-
viÈ?

Hoci kapra veºmi neobºubujem, má-
me ho kaÏd˘ rok. Kupujeme ho uÏ na-
porcovaného. Pamätám si, Ïe ako dieÈa
sme mávali Ïivého. S bratom sme sa
s ním vo vani ‰tyri dni hrali. No potom
nastal problém, nemal ho kto zabiÈ.
Chodili sme po susedoch a p˘tali sme sa,
kto by bol ochotn˘ ho zavraÏdiÈ. TakÏe

skôr mám neobºúbené, hoci tradiãné jed-
lo, ako obºúbené. A budeme maÈ aj
oplátky, budeme prekrajovaÈ jablká, bu-
deme maÈ cesnak i med. A ão sa t˘ka prí-
pravy, myslím, Ïe by som to zvládol, ale
rad‰ej tieto veci prenechám Ïenám. Pred-
sa len vedia lep‰ie ako na to a ja by som
nerád pokazil ‰tedroveãernú veãeru. 

● âo by ste si priali na Vianoce?
V mojom veku a v mojom prípade o

materiálne veci uÏ urãite nejde. V prvom
rade a hlavne by som si prial zdravie pre
kaÏdého, lebo to je to najdôleÏitej‰ie.
A aktuálne si to podºa mÀa uvedomuje-
me o ãosi viac. 

● Vianoce sú sviatkami pokoja
a lásky. Aké slová by ste adresovali
ºuìom v t˘chto nároãn˘ch ãasoch?

Tieto Vianoce, bohuÏiaº, budú uÏ
druh˘ rok iné ako tie, na ktoré sme boli
kaÏd˘ rok zvyknutí.  Aj napriek tomu by
som chcel  v‰etk˘m ºuìom popriaÈ aby
boli ‰Èastné a veselé, aby ich oslávili v kru-
hu najbliÏ‰ích. Nechcem mentorovaÈ,
chcem len poprosiÈ, aby si kaÏd˘ veºmi
dobre zváÏil hroziace nebezpeãenstvo pri
oslavách s väã‰ím poãtom ºudí. Aby sme
boli opatrní a neriskovali, Ïe sa nakazíme.
Prajem si, aby sme sviatky v‰etci v zdraví
preÏili, aby bolo ão najmenej prípadov
ochorenia. A aby sme sa mohli o rok
znovu opäÈ v‰etci v kruhu rodín stretnúÈ.

Linda Tribusová

POMOHLI NÁM
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Predseda strany Sme Rodina Boris Kollár o nastávajúcich Vianociach

Čím ho prekvapia deti?

Boris Kollár s folkloristami. Foto archív
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1. decembra 1989 vláda âSSR
nariadila zru‰iÈ drôtené zátarasy na
hraniciach s Rakúskom, ktoré slo-
bodn˘ svet naz˘val „Ïeleznou opo-
nou“.

1. decembra 1991 vy‰lo prvé
ãíslo mesaãníka politick˘ch väzÀov
Svedectvo.

2. decembra 1946 sa zaãal pro-
ces proti J. Tisovi, A. Machovi a F.
ëurãanskému pred Národn˘m sú-
dom v Bratislave. âlenmi senátu boli:
predseda Igor Daxner a ‰iesti príse-
diaci, v‰etci evanjelického vyznania,
alebo ateisti. Îalobcami boli ªudovít
Rigan, Juraj ·ujan a vojensk˘ proku-
rátor plukovník Anton Ra‰la.

6. decembra 2006 zomrel dlho-
roãn˘ ãlen a funkcionár krajskej po-
boãky v Îiline Emil Rafaj.

7. decembra 1961 zomrel bp.
Michal Buzalka. Narodil sa v Sv. An-
tone a pochovan˘ je v Katedrále sv.
Martina v Bratislave. 60. v˘roãie úmr-
tia.

7. decembra 2006 zomrel pá-
peÏsk˘ legát, prenasledovan˘ komu-
nistick˘m reÏimom, Mons. Viktor Tr-
stensk˘

10. decembra 1947 bol na trest
smrti zastrelením odsúden˘ generál
armády SR a veliteº R˘chlej divízie

Jozef Turanec. Neskôr mu trest zme-
nili na 30 rokov väzenia. Zomrel vo
väznici v Leopoldove v roku 1957.

14. decembra 1948 vláda roz-
hodla presunúÈ 65 000 verejn˘ch za-
mestnancov „do v˘roby“. I‰lo o prvú
masovú diskrimináciu politicky „ne-
spoºahliv˘ch“ obãanov brutálnym
zníÏením ich spoloãenskej pozície
a pracovn˘ch ziskov. Tieto opatrenia
pokraãovali aj zaãiatkom päÈdesia-
tych rokov a postihli 75 000 obãa-
nov.

21. decembra 1991 zomrel
v Oravskom Bielom Potoku ·tefan
·málik. Narodil sa v NiÏnej ·uÀave
17. decembra 1908. 30. v˘roãie
úmrtia.

22. decembra 1948 zomrel slo-
vensk˘ arcibiskup  Karol KmeÈko,
sídeln˘ biskup nitriansky. Jeho ná-
stupcom sa stal  Eduard Nécsey.

22. decembra 1949 schválilo
Predsedníctvo ÚV KSâ  návrh na mo-
censk˘ zákrok proti klá‰torom.

24. decembra 1916 sa v Krivej
na Orave narodila bl. Zdenka Sche-
lingová. Pochovaná je v Bratislave –
Podunajsk˘ch Biskupiciach. Blahore-
ãená bola 14. septembra 2003 v Bra-
tislave-PetrÏalke. 105. v˘roãie naro-
denia.

27. decembra 1992 zomrel
v Bratislave b˘val˘ poslanec Sloven-
ského snemu, komunistick˘m reÏi-
mom prenasledovan˘ Pavol âarno-
gursk˘.

31. decembra 1992 zanikol
‰tátny útvar âeská a Slovenská fede-
ratívna republika.

December 1987. Vy‰e 500 000
ºudí podpísalo petíciu katolíkov za
náboÏenskú slobodu. Iniciatíva vy‰la
z Moravy, ale najväã‰iu odozvu vyvo-
lala na Slovensku (vy‰e 300 000 pod-
pisov).

December 1955. Podºa odhadu
nemeckého historika J. G. Hoenscha
bolo v âesko-Slovensku 230 „ná-
pravn˘ch zariadení“ (väzníc, pracov-
n˘ch táborov, uránov˘ch baní
a pod.) a v nich 240 000 uväznen˘ch
obãanov, z ktor˘ch asi 80 percent za
politické „zloãiny“.

V rokoch 1948 – 1955 bolo
v socialistickom âesko-Slovensku
materiálne zniãen˘ch 27 500 000
kníh, z najväã‰ej ãasti to boli publiká-
cie zhabané v klá‰toroch a v in˘ch
náboÏensk˘ch in‰titúciách a pan-
sk˘ch sídlach. ëal‰ie státisíce vzác-
nych vydaní boli rozpredané zahra-
niãn˘m antikvariátom.

STALO SA

Dostali sa ku mne dve správy z Rakúska. Najprv, Ïe sa
oãkuje v akejsi katedrále a celkom nedávno, Ïe aj v istom za-
riadení na uspokojovanie prevaÏne pánskych potrieb. Odme-
nou za oãkovanie je polhodina v tomto zariadení.  

Asi netreba viac argumentov, Ïe situácia vo svete
i v Cirkvi je zlá a na‰a zodpovednosÈ je veºká. Zakazujú sa ko-
stoly a krãmy, musíme si hºadaÈ poºovnícke chaty. Alebo
rovno katakomby. Akoby si nenávisÈ voãi kresÈanstvu a úsilie
o jeho likvidáciu vyvolávaním strachu o Ïivot na‰la posledn˘
a nepopierateºn˘ argument. 

Väã‰ina zla a konkrétnych katastrof v ºudsk˘ch dejinách
sa zaãínala t˘m, Ïe sa urãitá skupina ºudí ãiastoãne tajne
a ãiastoãne verejne zaãala povaÏovaÈ za vyvolen˘ch a schop-
n˘ch rozdeliÈ in˘ch na rôzne kategórie. Minimálne na dve, na
dobrú a zlú  alebo aspoÀ na lep‰iu a múdrej‰iu a hor‰iu
a hlúpej‰iu. Pred tak˘mito deliacimi nárokmi a hrdosÈou na
takúto schopnosÈ vystríhal uÏ JeÏi‰ Kristus a nielen on. Pred
ním proroci a po Àom svätci, tí naozajstní a nie umelo vytvá-
raní a propagovaní. V‰etky spomínané nároky vedú k násiliu,

krvi, koneãnému a hanebnému krachu. Tí, ão vystupujú zo
samozvanej pozície „múdrej‰ích a právnej‰ích“ nemôÏu
skonãiÈ ináã ako zle. Majú to zrátané a ich koniec je len otáz-
kou ãasu. V‰etk˘mi t˘mito zov‰eobecneniami neospravedl-
Àujem konkrétne násilie, len kon‰tatujem nevyhnutnosÈ jeho
vzniku a tieÏ nevyhnutnosÈ jeho konca.

Milí moji spoluveriaci a aj v‰etci ostatní, nevstupujte do
spolkov ºudí so spasiteºsk˘mi nárokmi. Neposlúchajte t˘ch,
ktorí v‰etk˘ch ostatn˘ch povaÏujú za opice, dezolátov a jedi-
nú prekáÏku na ceste k pozemskému raju. Hlavnou a naj-
dôleÏitej‰ou témou v uãení JeÏi‰a Krista nie je boj o Ïivot za
kaÏdú cenu, ale útek pred hriechom a jeho následkami. Ne-
buìme príli‰ opováÏliví, ak chceme ostaÈ Ïiví! Nielen ako jed-
notlivci, ale aj ako spoloãenstvo, ktoré sa na rozdiel od in˘ch
snaÏí o skutoãnú rovnosÈ a slobodu. A v neposlednom rade
aj o racionalitu. Ak neprestaneme byÈ hrie‰ni, skonãíme ako
smie‰ni. A moÏno úplne skonãíme. V‰etko totiÏ ão robíme,
hovoríme a prikazujeme, je zaznamenané, zváÏené a zrá-
tané. Vlado Gregor  

Nemôžeme nasledovať Boží hlas, ak nebudeme vlastniť kovidpas?
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PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA SVEDECTVO
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, 
Bratislava 10 EUR
Viliam Horák, 
Bánovce nad Bebravou 15 EUR
Ing. Marián Hromádka, Trnava 40 EUR
Du‰an Králik, Bratislava 30 EUR
Darca 1000 EUR
Anna BrodÀanská, Ko‰ice 20 EUR
Michal Malatinsk˘ 10 EUR
Martin Lacko, Modrová 50 EUR
Renáta âerveÀanová, Trenãín 10 EUR
Dr. Ján Hnilica, Stará Haliã 30 EUR
Ján Liteck˘ ·veda, Bratislava 100 EUR
·tefan Novák, Ko‰ice 50 EUR
Vojtech Polni‰er, Tlmaãe 10 EUR
Ing. Viliam Zopp, Bratislava 20 EUR

Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovani

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo  zápasí
s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje
plány svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi
prostriedkami. Nedostatok peÀazí  nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydáva-
nie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obra-
ciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãaso-
pisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stra-

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

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

■ Pripomíname. Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO
v Bratislave na Obchodnej ulici ã. 52 sú  v pondelok a v stredu od 9.00 hod.
do 12.00 hod. UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa te-
lefonicky nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO. 

UPOZORNENIE
Vzhºadom na zmenu podmie-

nok pri financovaní ãasopisu Svedec-
tvo, musela organizácia pristúpiÈ na
uverejÀovanie ãlánkov sponzorov,
korí nám pomohli. Nemusia byÈ vÏdy
v súlade s hodnotov˘m zameraním
PV ZPKO. âitateºom za porozume-
nie ìakujeme. Redakcia 

Košické mauzóleum
Tretie výročie úmrtia Jozefa Ištóka si pri jeho hrobe

na košickom cintoríne Rozália pripomenuli členovia košic-
kej regionálnej organizácie PV ZPKO. Veľmi nám chýba,
dokázal okolo seba šíriť dobrú náladu aj napriek utrpeniu,
ktoré prežil v Jáchymove. Vedľa odpočíva jeho brat Andrej
vynikajúci futbalista a tréner.

Paradoxne vedľa hrobov bratov Ištókovcov, bojovní-
kov za slobodu, sa nachádza mini mauzóleum, podobné
tomu na Červenom námestí v Moskve. Bude miestom po-
sledného odpočinku komunistického ex prezidenta súdruha
Rudolfa Schustera… Aj to prináša život, na jednej strane
politický väzeň z Jáchymova na druhej nomenklatúrny ká-
der KSČ,  ktorý urobil kariéru aj po roku 1989.  Stačilo len
zahodiť stranícku knižku a presunúť sa k novým mocným.

Roman Jesenský

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

45 rokov
Ing. Petra Röhmanová, Bratislava

30.12.1976

60 rokov
Ing. Marián Hromádka, Trnava

7.12.1961
Mgr. Alena Belhová, Banská Bystrica

2.12.1961
Mária Kubaãková, RuÏomberok

8.12.1961
Jaroslav Stolárik, Hliník nad Hronom

21.12.1961
Beata TurÀová, Bansk˘ Bystrica

7.12.1961

65 rokov
Ing. Mária Kollárová, Bratislava

24.12.1956
·tefánia KoreÀová, Heºpa 7.12.1956

70 rokov
Ing. Jaroslav Sianta, Trnava 25.12.1951
Anna Porubãanová, 
Dubnica nad Váhom 20.12.1951

75 rokov
Beata Janãoková, 
Îiar nad Hronom 14.12.1946
Tomá‰ Macák, Bratislava 29.12.1946

81 rokov
Ing. Anton Ondrejka, Bratislava

4.12.1940

82 rokov
Jaroslav Bako‰, Nem‰ová 28.12.1939
Marta Barto‰ová, Trenãín 27.12.1939

83 rokov
Melánia Straková, Pie‰Èany 25.12.1938
Ing. Viliam Zopp, Bratislava 2.12.1938
Eva Karnayová, Michalovce 11.12.1938
Miroslav Îila, Badín 2.12.1938

85 rokov
Helena Stanãíková, Brezno 1.12.1936
Mária Gregu‰ová, Nitra 6.12.1936
Hedviga Slivková, Ilava 20.12.1936
Natália Hockicková, 
Spi‰ské Podhradie 15.12.1936

87 rokov
·tefan Hrizák, PovaÏská Teplá

25.12.1934
Anastázia Kulá‰ová, Bratislava

15.12.1934

90 rokov
Gustáv Hrabovec, Doln˘ Kubín

24.12.1931
Pavol Kuºa, Levoãa 18.12.1931

92 rokov
Eva Slimáková, Limbach 22.12.1929
MUDr. Mária SlugeÀová, Levoãa

25.12.1929

95 rokov
Valéria Mito‰inková, Bratislava

16.12.1926

96 rokov
Ján Petro, Humenné 18.12.1925 

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme
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