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Predseda PV zPKo Arpád Tarnóczy blahoželá Jánovi Chryzostomovi
kardinálovi Korcovi k narodeninám. Foto Rudolf Zelenay ml

Miluime bližneho
svoiho

VáŽení čitateIia, bratia a sestry
postihnutí komunizmom Pri poh|,ade
do ka|endára sa neviem ubrániť
pocitom, ako ten čas |etí. Nedávno
sme os|avova|i príchod nového roku,
dvadsiate ýročie vzniku Slovenskej re-
pubIiky a uŽ je tu február Spomínam
si, a iste aj vy, ako sa čas v|ieko|. Bolo
to v roku 1950, ked,sme Čas rátal i na
hodiny a počas vyšetrovania na StB a1
na minÚty, či sekundy.

Na up|ynu|ý mesiac budem mať
však hIboké spomienky. d'akujÚc Pánu
Bohu, Že som moho| V mene Po|it ic-
kých vázňov ZPKo b|ahoŽe|ať Jeho
Eminencii Jánovi Chryzostomovi kardi-
ná|ovi Korcovi k 89. narodeninám,
a Jeho Excelenci i arcibiskupovi Domi-
nikovi Hrušovskému k ieho kňazské-

mu jubiIeu. Informovanosť oboch
jubi|antov i  vo veciach po|it ických
vázňov je obdivuhodná a som rád, Že
máme rovnaké postoje či názory na
dianie v spo|očnosti Vo všetkých
rovinách - poIitickej, spoIočenskej,
ekonomickej, ci rkevnej

Morá|na kríza EurÓpy a jej odraz
na SIovensko nie je vecou náhody. Je
organizovaná, provokujÚca t ie naj-
niŽšie pudy: závisť, nenávisť, fa|ošnosť
a chuť po moci zakaŽdÚ cenu. Ubo-
há morálka tých, čo nechce|i  Samo-
statné S|oyensko, a|e naopak. organi-
zovaIi  odpor prot i  nemu, ich poháňa
k tomu, abysa staI i  samokandidátmi
na všetky vedÚce funkcie štátu. Mám
obavy, Že naše potomstvo tento ',jav,,
ťaŽko, ak vÓbec niekedy pochopí.

Na titulnej strane: Jedna z prlných památných tabú|' po|itickým
vázňom na S|ovensku sa nachádza v Gymnáziu L. Stúra v Trenčíne. Bo|a od-
ha|ená 22,z'1991 na pamiatku popraveným študentom A|bertovi PÚčikovi,
Antonovi Tunegovi a Eduardovi Tesárovi, predovšetkým zás|uhou č|ena
organizácie po|it ických vázňov |9náca MichaliČku. Viac na strane 5.

Foto Kazimír Krivoš



Vo februári, takom bohatom na
uda|osti, nemÓŽeme si nepripomenúť
tie historické okamihy, v ktorýchrdoš|o
k manipu|áci i s osudmi občanov S|o-
venska, a ktoré sÚ mementom pre
budÚcnosť. Tak naprík|ad 1. februára
1952 povereník vnútra Lietavec v rám-
ci Akcie B |en z Bratis|avy vysťahoval
743 rodh, z Turčianskeho sv. Martina
136, z Komárna 160, z Nitry 960 ro-
dh a z mnoŽstva d,a|ších miest' kde
potrebovala strana byty, domy pre
svojich súdruhov.

Nedá sa zabudnúť na študentov
Trenčianskeho gymnázia Antona Tu-
negu, A|berta PÚčika a Eduarda Tesá-
ra, ktoých 20. februára 1951 popravi-
li. Len preto, Že milova|i svoju v|asť

B1iva|ý reŽim si vytváraI represívne
z|oŽky na udrŽanie svojho systému'
K takým patriIi aj l,udové milície. Pred-
sedníctvo Úv rcsČ vyda|o 21. februára
1948 uznesenie o ozbrojení partrzá-
nov a robotníkov a o vytvorení,,|,udo-
r4ich mi|ícií,,.

NásiI ie neobiš|o ani vidiek, ked,23.
februára 1949 bo| schvá|ený zákon
o ro|'níckych druŽstvách (JRD) pod|,a
vzoru sovietskych kolchozov. Kto dob-
rovo|'ne nepodpísa| vstup do druŽstva,
pravda, s ce|ým majetkom, nas|edova-
lo násiI ie, I ikvidácia sÚkromných
ro|'níkov a diskriminácia ich rodinných
príslušníkov.

NemoŽno nepripomenÚÍ, Že
v Bratis|ave sa 24. februára 194B vel,-
kovrah Antonín Raš|a sta| oredsedom
,,Akčného výboru,, h|avného mesta
Slovenska.

No, vo februári svit|o aj na krajšie
dni. Dohodu o stiahnutí sovietskych
vojsk z Územia Česko.S|ovenska pod-
písa| vtedajší prezident Vác|av Have|
26. februára 1990. MÓŽeme |en dÚ-
f a.ť, Že navŽdy sa tým uzavre|a éra ,.Ví-
ťazného februára,,, ktorý rozvráti|
spo|oČenský poriadok a pochoval jeho
kresťanské hodnoty na štyridsať ro-
kov. Dodnes pociťujeme nás|edky
te.1to morá|nej ujmy

Čo nás čaká vo februári 2013? Dá
Boh, Že uŽ nič podobné z tých
smutných uda|ostínašej nie tak dávnej
histÓrie. Náš národ vie trpieť a veriť
v dobro i |epšiu budúcnosť. Avšak nie
všetci |,udia akceptujÚ. Že v krŽe
a v ťažkostiach je svet, Európa a nie
|en S|ovensko' Zo skÚsenostíVieme, Že
médiá nebudú nápomocné pri preko-
návaní ťaŽkostí. SkÓr naopak. Ved,čím
horšie a ťaŽšie pre obyvate|stvo, tým
lepšie pre gIobálnych hráčov. A tí
majÚ v rukách všetko, médiá nevyní-
majÚc.

My sme uŽ stratiIi takmer všetko,
a|e vieru nie' Predsa nám nemÓŽe byť
jedno, ako sa ma1Ú a budÚ mať naši
vnuci a pravnuci. Modlime sa za rene-
sanciu pravdy, jednotu národa a vzá-
jomnú pomoc v duchu mi|uj blíŽneho
svojho.

S prianím Daj Boh šťastia te1to
zemi a všetkým l,udbm v nej

Arpád Tarnóczy

Disidentkou znúdze
a !
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Vo|,ba českého
prezidenta Slovákom
pripomenuIa po|arizá-
ciu spoločnosti spred
dvadsiatich rokov.
Cechov v súČasnosti -
rozde|iIi Benešove

dekréty S|ovákov v minu|osti postoj
k samostatnému štátu V obidvoch
prípadoch iš|o o vrtazstvo v|astencov.
Na Slovensku sa však uŽ po vo|,bách
v roku 1992 zača|o Útočiť oroti
národovcom." Že ani Česi neveriI i
v schopnosť S|ovákov udrŽať si svoj
štát svedčí ich štátna v|ajka' Akoby
S|ovákom ma|a pripomínat, Že ich
Samostatnosť je |en dočasná.

V januári os|ávi| 89. narodeniny
Ján Chryzostom kardiná| Korec. Pred-
seda PV ZPKo Arpád Tarnóczy ho pri
tejto príleŽitosti navštívi|. BoIa som
s ním. Trochu ho prekvapi|o, ked,som
mu povedala. Že som šéfredaktorkou
Svedectva. Ale tam sa podpisujete
inak, povedal. Áno, inak. A trochu

sme pospomÍnaIi uda|osti za pos|ed-
ných dvadsať rokov. Naostatok
pozdravi| čitate|,ov Svedectva.

o kardiná|ovi Korcovi je všeobec-
ne známe, že vŽdy bo| zástancom
samostatnosti SIovenska. Aj počas
našej návštevy bo|o vidno, ako ťaŽko
prežíva skutočnosť, Že poIitici, ktorí
boli proti rozde|eniu federácie sa hrnÚ
do funkcií v štáte, aŽ po prezidenta
Slovenskej republiky.

Po roku 19B9 Ži|a spo|očnosť
v presvedčení, Že sme získali abso|Út-
nu s|obodu. Na hraniciach sa bÚra|i
Železné p|oty, zrušiI sa č|ánok 4
o vedÚcej Ú|ohe komunistickej strany,
nebo|o uŽ prekáŽok na s|obodné
vyznanie náboŽenského presvedčenia.
A|e so s|obodou ruka v ruke sazakrá-
da|a iná totaIita Tota|ita v nás TotaIi-
ta l iberal izmu, egoizmu. Solidarita zo-
sta|a za dverami, Z kresťanstva sa sta|
polit ický nástroj. Po roku 199B sa

prtam revo|učne prejavili všetky
negatívne javy Ako hovorí jeden zo
štyroch aktérov z rozhovorov o štá-
toprávnom usporiadaní Česko-SIoven-
ska A.M.Húska, nepriate|ia samostat-
nosti pouŽiIi obskÚrne metÓdy, aŽ
inkriminované objekty prestaIi byť
cie|bm záujmu.

Vo vo|,bách v roku 1994 iš|o o ve-
|'a. o udrŽanie štátu. Dosta|a som oo-
nuku byt pri tom. Stala som sa po-
s|ankyňou NR SR za HZDS, čo po vo|,-
bách v roku 1998 bo|o najváčším
previnením. Na akÚko|Vek moŽnosť
zamestnať Sa Som moh|a zabudnÚť.
Ako novinárka spm' bo|a pre nové
v|ádne Strany, priam bytostne nenávi-
diace všetko, čo ma|o spoločné so za-
k|adatel,mi štátu, persona non grata.
Ked, som dostala oozvanie šéfovať
Svedectvu' bo| na če|e rezortu vnútra
Danie| Lipšic' A to znamena|o |en
jedno, uchý|iť sa k disidentským
metódam' PreŽiIisme. Ja t ieŽ. Dnes uŽ
nejestvujÚ dÓvody podpisovať sa rod.
ným menom. TakŽe,

Eva Zelenayová
šéfredaktorka
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Arcibiskupa Dominika Hrušovského
Ked, sa dnes pozeráte na ži-

vot okolo seba, myslíte si, že ma-
lo zmyse| pre tie tisíce l'udí obe-
tovať sa za vieru, národ, vlastné
presvedčenie?

Myslím si, Že to ma|o svoju hod-
notu' Tá obeta sama v sebe má svoju
hodnotu. To je obeta za ideá|y. A to
je to, čo nám l,ud,om, vŽdy zostáva.
Za čo vieme Žiť' ako vieme Žiť' Naši
bratia a sestry, ktori za vieru, za
kresťanské hodnoty obetovali svoje
Životy, svoje existencie, istotne to
urobi|i s tÚŽbou pomÓcť národu. |s-
totne konali s dobrou vÓ|,ou s|úžiť
Bohu takýmto spÓsobom. Čo to
znamená s|ÚŽiť Bohu a ako s|ÚŽiť Bo-
hu by bola dlhá Úvaha. Práca, Život
a kroky Života týchto |,udí majú pred
Bohom nesmiernu hodnotu.  Tu my
nevieme vždy doceniť, a|e tá hodno-
ta tu je. A nesmieme h|,adieť na
výsledky. Lebo výs|edky určujú aj
mnohé iné skutočnosti. Naprík|ad, Že
sa chce niekomu škodiť To v očiach
mnohých iných |,udí azda nebolo ani
prítomné, ked,to z|o naŠim idea| i -
stom spÓsobova|i. A|e to z|o bo|o. Ak
by ste dnes chce|t presvedčiť nejaké-
ho vtedajšieho uŽívate|,a benefitov
komunizmu. bola by to zbytočná ro-
bota. oni prídu na to, Že urobi|i z|o
lba vtedy, ked' im niekto zvonku Po-
mÓŽe. My hovoríme, ked'im Pán Boh
pomÓŽe svojou mi|osťou. CiŽe ked,
im Boh osvieti rozum. lnáč nie |náč
neuznajú nikdy. Že oni robiIi z|e Le-
bo ore nich to bolo dobre. V tomto
zmys|e s.amozrejme tá obeta našich

hrdinov je pre nich nezmyselná. Aby
ju pochopiIi, musí preskočiť prúd
Božej mi|osti a tých |,udí vnútorne
osvietiť, os|obodlť od ich zmýš|,ania,
od ich ideí. Či sa to podaría kedy sa
to podarí? PodarÍ sa a prostriedkom
je BoŽia mi|osť. A my všetci mÓŽe-
me tej BoŽej mi|osti prispieť. No bu-
de nás to bo|ieť Sme ochotní prijat
tú bo|esť? A sme ochotníobetovať aj
my tol'ko, kol'ko treba do miery tej
BoŽej milosti? To je otázka. Ked,to
dokáŽeme, tak v tom prípade sa ce|ý
národ mÓŽe preporodiť. InáČ ťaŽko.

Bratia a sestry, obetovali ste Po-
čas rokov komunizmu ve|,mi mnoho
Svo1e Životy, rodiny, seba. NemohIi
ste Žiť tým ideálom, ktoré vás vied|i
v Živote' Čo vám teraz povedať? Ja

Foto Rudolf ZelenaY ml

sám som iu neŽil Trpe| som z tej istej
príčiny v cudzine, do ktorej som bol
pos|aný a potom donútený Žiť Patri|
som k tým kňazom, ktorícíti| i potre-
bu pracovať pre národ t.nichovou
kňazov' t|ačou, konkrétnou duchov-
nou správou. Teda prispieť k udrŽa-
niu tých ideá|ov, pre ktore Sme Sa
narodil i  a ktorým sme chce|i Žiť. Pre
ktoré sme sa formova|i A takto ťa-
hajme to spolu. A to, Že ťaháme spo-
lu, vy i my, a všetci, ktoríveria v t ie
ideá|y, v ktoré veríme aj my, ktoré
veria v Pána Boha V tomto roku viery,
prosme, aby aj náš Život moho| byť
nejako uŽitoČný, včera, dnes i za1tra.
Preto, aby sa náš národ obrátiI k Bo-
hu a žiI pod|'a Boha

.l.| Eva Zelenayová

Na návšteve u arcibiskupa Dominika Hrušovského.

MODLITBA
Ďakujeme Ti Bože, za to, že

sr?re s Tvojou pomocou ako bratia
a sestry Tvojho Syna prežili krížo-
vú cestu jedného z najtemnejších
období života nášho Slovenska -
tvrdé prenasledovanie viery, slo-
body a kresťanského svedomia,

Prosíme Ťa, prijmi láskavo ých,

ktorí na tejto krížovej ceste padli
a ktorí boli pribiti na kríž Leopol-
dova, llavy či Mírova a Jáchymova,
A nám, ktorí sme všetko v spojení
s Tebou prežili, daj silu, aby sme už
nikdy nepripusti[i barbarchto, aké
sa stalo v minulých desaťročiach
naším údelom. Mladej generácii
vnukni záujem a zmysel pre histo-

rickú pravdu a snahu túto pravdu
poznať, Daj dnes nám všetkým
ochotu v nadobudnutei slobode
spolupracovať na diele obnovy
nášho národa i celého 9lovenska,
Bože, buď pri nás a žehnaj nás!

Ján Chryzostom kardiná| Korec,
8.februára 1996 pred krÍŽom

na RuŽinovskom cintoríne v Bratis|ave

*4



zápas.o pamáť národa
Žial:, a1dnes, 20 rokov od 1.

januára 1993, sa zápasí o s|oven-
skú štátnosť. Nielen na úrovni
politiky' kde je zrejmé dlhodobé
a systematické odbúravanie
zvyškov suverenity druhej SR.

DoIeŽitý, hoci menej Vidite|,ný
zápas sa odohráva aj v duchovnej
rovine. Hrá sa o historické vedomie.
Hrá sa o pamáť, teda o to, čo z his-
tÓrie si má národ oamátať'

V minu|ých rokoch sme bo|i
svedkami viaceých káuz s historic-
kým podtónom, pričom zrete|,ná bo-
la tendencia soroblem atizovaÍ aŽ
traumatizovať obdobia. ked, maIi
Slováci v|astnÚ štátnosť. |deo|ogicky
vyhranené |ibera|ist ické médiá si za-
ča|i robiť posmech zo svátých Cyri|a
a Metoda, ich duchovného dedič-
stva, ktoré bolo S|ovákom stáročia
oosvátné. Rozvírili nenávistnú
kampaň proti SvátopIukovej,
soche. jej tvorcom, a osobitne i pro-
ti nápisu ,,král, starých SIovákov,,.
Vraj, nebo| to Žiaden krá|,, a uŽ
vÓbec nie S|ovákov-v jeho ríšiŽiad-
ni starí5|ováci neŽiIi. VrchoIom Úbo-
hosti boIo, označovanie pÓvodom
byzantského dvojkríŽa na Svátop|u-
kovom štíte a ko ,, 9a rd istického ,, '
Pochopite|,ne , nik z týchto kritikov
nespochybňovaI v Iiteratúre vžitý
termín, ,starí Mad,ar i ' , ,  Ž iadnemu
z tzv. aktivistov či novinárov ani
v na.1menšom neprekáŽa|a socha sv'
Štefana v Komárne s niektorými vy-
s|ovene nehistorickým i prvkami.

Nenávistné kampane stÍhajÚ aj
osobnosti či uda|osti spojené s ob-
dobím prvej SIovenskej repubIiky či
predchádzajÚcim národnoemanci.
pačným hnutím. Z Andreja H|inku.
vo svoje1 dobe označovaného ako
otec národa, spravi|a v roku 2007
h|učná skuoinka tzv' aktivistov za
4idatnej pomoci médií obdivovate|,a
Hit|era, osobu, za ktorÚ by sa mali
S|ováci hanbiť. o štyri roky nato jeho
nástupcu na ruŽomberskej fare,
špičkového vzdeIanca a teo|Ó9a

Jána Ferenčíka, nazyva IiberaIistický
denník, spo|u so zástupcom mesta
RuŽomberok, termínom, aký si ne-
dovoIiI ani bo|ševický prokurátor
]osef Urvá|ek v monsterorocesoch
v 50. rokoch - , ' fašistická sviňa,, Je-
den z historicky pnnich ministrov slo-
venskej v|ády Ferdinand Ďurčanský,
pre ktorého bolo alfou a omegou
nezávis|osť S|ovenska - za čo bo| aj
Hit lerom odstavený z po|it iky - sa
sta| v podaní tých istých kruhov voj-
noqim z|očincom Azda najr4iznam-
nejší katoIícky biskup prvej po|ovice
20. storočia. Ján Vojtaššák, sa v po-
daní tzv. s|ovenských médií staI
arizátorom a udavačom Židov.

Najmá tragédia židovskej ko.
munity sa zneužíva proti všetké-
mu pozitvnemu, čo v prvej SR bo|o;
ako Žo|íková karta sa vyťahuje vždy,
ked, sa spomenie nejaká pozitívna
čÍta tohto štátu. Z h|'adiska ve|,mi
vp|yvných kruhov, ktoré to roztočiIi
a Živia, je to mimoriadne rafinovaná
aŽzákerná hra. Cie|'om je pravdepo-
dobne vyformovať - h|avne u m|a-
dej a strednej generácie - vedomie,
že obdobie prvej modernej s|oven-
ske1 štátnosti bo|o |en akousi pod-
mnoŽinou ,,hoIokaustu,, '  Že kaŽdý,
kto sa o nej pozitvne vyjadrí, ho
vlastne nepriamo schval'uje a v pod-
state t ieŽ obhajuje HitIera. Takáto
atmosféra pIní sÚčasne aj dÓ|eŽitú
zastrašovaciu ro|u. Pre tých, ktorí
zmýš|,ajú inak, je výstrahou: ,,Dajte
si pozor, lebo ak poviete, napíše-
te, čo si skutočne myslíte, my vás
označíme za fašistov, l'udákov,
extrémistov a pod.!',

No a kto by dnes chce| riskovať
med iá|ne očierňovanie svojej osoby?

Kto by chceI riskovať pracovné
miesto vediac, Že vo svojom odbore
by ho viac nenašie|?

A tak sa váčšina historikov vy-
jadruje tak. aby sa nedostala do
konfl iktu so všemocnými médiami.
Aj po|it ici či verejne činné osoby si
dávajÚ ve|'ký pozor na vys|ovené his-

torické názory' Niektorí primátori Či
starostovia stÍhajÚ památné tabu|e
slovenským osobnostiam pod|,a
t|aku agresívnych novinárov.

Slobodná atmosféra z pono-
vembrového obdobia je nená-
vratne preč. Z vys|ovenia svojich
názorov na udaIosti a osobnosti
spred 70 rokov majú dnes mnohí
váčší strach neŽ z odovzdania osob-
ných Údajov cudzej osobe. Najváč-
ším paradoxom je, Že takéto Zas|ra-
šovacie maniére vychádzajÚ od tých
istých |,udí, ktorí sa oháňajÚ demo-
krac iou,  to leranc iou, , , rozmani tos-
ťou,,. Tá však nep|atí pre historikov
a historické uik|ady; tam musí p|atiť
|en nimi nadiktovaná šab|óna

Podobne, ako sa problemati-
zuje vznik prvej SR (vraj nemala
nič spo|očné s právom národa na sa-
mourčenie, bo|a |en akýmsi ume|ým
ýtvorom Hitlera a podobne), rovna-
ko úče|ovo sa hodnotí vznik druhej
SR v roku 1993.  Nezabudne sa no-
sta|9icky zanÓtiť za ČeskosIoven-
skom a zdÓrazni,L Že vraj zanik|o
proti vÓ|i občanov, bez referenda,
ergo neIegitímne.

Aká je konzekvencia všet.
kých takýchto mediálnych káuz
a vnucovaných stereotypov? Vi-
dím ju v troch zák|adných rovinách.
SIováci majÚ mať čierne svedomie,
majÚ si památať |en negatÍvne uda-
|osti, za ktoré by sa ma|i pravdepo-
dobne kajať. |ch historické - a|e aj
národné - povedomie má byt poní-
žené, degradované. Fo druhé, S|ová-
ci vlastný štát v|aštne nikdy nechce|i.
A ak čosi podobné tomu kedysi
vznik|o, nemaIi s ním nič spo|oČné.
RozhodoI o tom ktosi Úp|ne iný, cud-
zí. Po tretie: Načo je S|ovákom štát
teraz? Nebude |epšie. ak im bude
v|ádnuť ktosi iný? Nebude |epšie, ak
sa definitvne vzdáme, tak, ako sme
sa vzda|i svojho priemyslu. národné-
ho majetku. ochrany hraníc či v|ast-
nej meny? Martin Lacko,

Ku|tÚra č'3/2013
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zlonastB na popÍavisko
Fagovci býva|i v Cernovej ved|,a

Jaškovcov. Uda|osti po vojne vníma|a
ma|á Marta Fagová detskými očami.
V  roku 1949,  ked '  je j za tk l io tca ,  ma-
la iba 5 rokov. Aj jej otec sa volal
Bernard, ako sused jaško Bo|i pr ia-
te| ia. otca pani Marty Mikuškove1,
rodenej Fagovej odsúdi l i  v roku
195O a domov sa vrát i| aŽ oo Gott-
waldovej amnest i iv roku '1953.

Bernard laško sa domov nikdy
nevrát i| .  V apríI i  tohto roku by mal
90 rokov.

Po vojne vstÚpiI Bernard Jaško
do Zboru národnej bezpečnost i .  Po
ýzve, aby sa príslušníci ZNB, ktorí na
vojenčine s|ÚŽiI i  pr i  spojovacej s|uŽ-
be, pr ih|ásiI i  do nej aj vo svojom úra.
de, Jaško tak urobiI a bo| pr ide|ený
k d,aIekopisu' Z jeho výpovede pred
sÚdom vyp|ýva' Že po premiestnení
dia|'nopisnej ústredne na Povereníc-
tvo vnÚtra, odbor Štg, boI premiest-
nený aj on. SIuŽbu na dia|,nopise vy-
konával aŽ do 30' jÚna 1949, kedy
boI zaistený.

Komunist i  sa začaIi presadzovať
v bezpečnostnom aparáte od po|ovi-
ce roku 1 945, teda hned'po skonče-
ní druhej svetovej vojny. Po roku
1948 1u ov|ádIi  Úp|ne. Ako píše Ján
Pešek v knižke Štátna bezpečnosť na

Bernard Jaško
Foto archív Marty MikuŠkovej

S|ovensku, ,,prís|ušníci ŠtB sa riadiIi
pokynmi vedenia KSS (predseda
Zboru povereníkov G. Husák priamo
vydávaI inštrukcie zástupcovr pred-
nostu V||. odboru PV V' Sedmíkovi)
a odmiet|i p|niť rozkazy povereníka
vnÚtra M. Fer1enČíka .Pokyny vede-
nia KSS sa ku komunistickým pra-
covníkom bezpeČnosti dostávaIi aj

prostredníctvom tZV' akčnej tro1ky
(V' Široký, ] 'Ďuriš, G Husák), vytvo-
renej vedením KSS 23. februára
1948"

H|avným nepriate|,om komunis-
ticke1 moci bola cirkev, ktorá otvore.
ne  odmiet la  komun is t i ckÚ  ideo|Óg iu '
Utoky represívnych z|oŽiek voči nej
bol i  pre Jaška morá|ne nepri jatel 'né
Cez ruky mu prechádzaIi  d 'a|ekopisy
s  in formác iami  o  p|ánovaných ak-
ciách voči kňazom a predstavitel,om
cirkvi laško sa dohovoriI s Pav|om
Ka l ina jom,  Že mU bude dodávať
správy, ktorými pomÓŽu s|edovaným
kňazom k váčšej opatrnosti. Jaškovi
sa podarilo zobraÍ zo stanice 144
d,a|ekopisov, z ktorých Časť daI
Štefanovi Uhrínovi a časť schovaI
u suseda Bernarda Fagu. - Počas vy-
šetrovania mamička povedaIa, Že si
mys|e|a, Že sÚ to |,Úbostné |isty, - po-
veda|a Svedectvu pani Marta Mikuš-
ková. Do redakcie pr inies|a aj vzác-
nu fotograf iu, hrob Bernarda Jaška'

Bernarda Jaška a Pav|a KaIinaja
ooorav i l i  17 .  tebruára  1951 L i te -
ratÚra uvádza, Že Ka|inaj bo|
zdravotne na tom tak z|e. Že ho
muse|i na popravisko vyniesť ako
bezv|ádneho'

Eva Zelenayová

. i r r l

o

Spomienka na mladých idealistov
V nede|,u, 20. februára 195.l,

popravili v Bratislave troch mla-
dých ludí: Alberta Púčika' Anto-
na Tunegu a Eduarda Tesára.

StaIi sa obeťami bezoh|,adného
poIit ického násiI ia a sÚčasne aj hrdi-
nami rodiaceho sa orotikomunistic-
kého odboja na S|ovensku

Spo|očné osudy PÚčika, Tunegu
a Tesára sa zača|i písať na gymnáziu
v Trenčíne. Toto trenčianske puto
utuŽené priate|,stvom osta|o trva|é
a ešte viac sa utuŽi|o v Bratis|ave.
kam všetci traja odiš|i na vysokoško|-,
ské štÚdiá - Púčik na medicínu' Te-

sár na právo a Tunega na techniku.
Všetko zdramatizova|a vojna Tu-

nega S PÚčikom ako vysokoško|áci
navštevovali krátky spravodajský
kurz, ktorý organizovaIa HIinkova
m|ádež PÚčika a Tunegu však ne-
moŽno označiť za nejakých exponen-
tov S|ovenského štátu a jeho reŽimu.
BoIi to mladí |,udia, ktorí uvažovaIi
a kona|i spontánne Front prešie|, na-
sta| mier, a|e čoskoro sa ukáza|o, že
v nouich pomeroch je najrozhodujÚ-
cejšou poIit ickou siIou komunistická
Strana. ZosiIneI t|ak na Katolícku cir-
kev a neriešená osta|a ai s|ovenská

otázka. Dušou nespokojencov bo|
ž .  rStefan ChaImovský z Topo|čian, ku
ktorému sa PÚčik s Tunegom prida|i.
|šlo o zárbdok protikomunistického
odboja. Je dÓ|eŽité, Že v jednom |etá-
ku sa jednoznačne postaviIi za demo-
kraciu a rovnako proti nacizmu i pro-
t i  komunizmu.

Po |ikvidáci i Cha|movského sku-
piny orgánmi vtedajšej Státnej bez-
pečnosti v decembri 1945 skončiI
PÚčik vo vázen( a neskÓr V pracov-
nom tábore, čo mu znemoŽni|o
d'a|šie štúdium.

Pokračovanie na 12. strane



o prenasledovaní v rokoch 194s 1s,47
Prenasledovan ie sloven-

ských vlastencov a kato!íc.
kej cirkvi sa začalo už v ro.
ku 1945 a to ešte pred
oficiáInym skončením 2,
svetovej vojny' Píšu o tom
viacerí historici a pubIicisti'

PrekvaoiIa ma oubIikácia histori-
ka Jozefa Jab|onického: Podoby nási-
I ia (2000). Venuje sa v nej h|avne té.
mam, ktorými akoby sp|áca| d|h svo.
j im priatel 'om, ked' z komunistu
urobiIi disidenta. Píše o nespravodIi-
vom prenasledovaní členov Ko|a kovi-
čovej ,,Rodiny,, a predstavite|,ov DS -
Kempného s Bugárom. NemoŽno
však sÚhIasiť s jeho hodnotením
osÓb doma i v emigráci i , ktorípraco-
va|i za štátnu samostatnosť. |ch ko-
nanie vraj bolo protištátne a nebo|i
to bojovníci za demokraciu. Po|itický
zápas národa o samostatnosť je pri-
rodzený a oprávnený Ako býva|ý
straník aŽ neuverite|,ne jasne vys|oviI
krit iku, Že marxisticko-|eninská histo-
riografia v rokoch 1948 - 1989 sa
vytrvaIo pridÍŽaIa proku rátorsko.poIi-
cajného qÍk|adu' A|e tak konaIa če-
choslovakistická historiografia aj pred
rokom 1948. Priznáva. Že komunisti
a im podriadené zIoŽky ŠtB robiIi
tvrdé reštrikčné opatrenia na nasto|e-
nie monopolu moci.

Vyhrážky z Londýna
NáboŽenské a polit ické prenasIe-

dovanie na S|ovensku avizovali uŽ vy-
hráŽky Benešovcov z Londýna, ko-
munistov z Moskvy, a|e aj ich domá-
cich stÚoencov v SNP. Bo|o
poštátnené cirkevné ško|stvo, inter-
náty, obmedzené práva biskupov
i kňazov' zanik|o mnoho náboŽen.
ských spoIkov a organizáci(, zakáza-
né boIo vydávať Kato|ícke noviny
a mnohé iné časopisy. Do soviet-
skych pracovných táborov na SibÍri _
tzv. gu|agov, bo|o odv|ečených okolo
osem tisíc občanov. Retribučné a tzv.
|'udové sÚdy pos|aIi do vázenra č|enov
býva|ejv|ády i množstvo |,udí, ktoých
tvrdo vypočúvaIi, mučiIi, aby priznaIi
čo nevvkonaIi a ootom ich odsúdiIi

na dIhoročné vázenie i  oooravu. Po
roku 1 948. ked' komunisti zlikvidovali
demokraticky zvo|ené po|itické stra-
ny Sa prenas|edovanie ešte zvýši|o'

Voina sa ešte neskonČi|a a nová
poIit icŘá moc uvázni|a biskupa Mi-
cha la  Buza lku  (16 .4 .1945)  a  b i skupa
Jána Vo1taššáka (5.5.1945)'  Mnohí
občania sa ocit| i  vo vázení v roku
1945 len preto, Že prejavi|i názor,
aby S|ováci maIi svoj štát. Jeden z pr-
vých vyšetrovaných boI Ján Kršák
z RuŽomberka. ktorého pre |etáky
udaI povstaIec Štefan Gronský (Wa|-
ter Gross). Cez neho zist i l i  skupinu
1eho priate|,ov v RuŽomberku a Šte-
fana Cha|movského' ktorý spo|upra-
covaI s Antonom Kšinantom pri vy-
dávaní samizdatu Slováka a bo| aj
čIenom Ko|akovičovej Rodiny' Zatk| i
ho 29. novembra 1945 a pr i
preh|iadke jeho bytu v Topo|,čanoch
naš|i Údaje o Jozefovi Vicenovi, Joze-
fovi Bačkorovi,  Antonovi Kšinantovi
a d,a|ších sooIuoracovníkoch. Pod|,a
nich zatk| i  asi  80 osÓb. Ked,sa Jozef
Vtcen dozvede|, Že ho Štg h|,adá, do
mája 1946 sa ukrýva| v Ladcoch
a potom emigrova| do RakÚska, kde
maI pIniť ú|ohy SIovenskej tajnej
ochrany (STO).

Staěila myšlienka
Na Slovensku bolo niekol'ko sku-

pín, ktoré prejavovaIi nesúh|as s dia-
ním v krajine a rozširovali rÓzne |etá-
ky. Pod|,a správy Štátneho zastupite|,-
stva (SZ) v Bratis|ave z 15' februára
1 947 uvázni|i nieko|,ko vysokoško|á-
kov z Bratislavy a Malaciek ,,pre spol-
čovanie, ÚkIady proti repubIike
a ZnovuUtVorenie sIovenského štá-
tu , , .  V  h |ásenÍŠZzo7  j Úna  1946  sÚd
obŽa|ova| šiestich l,udí, |ebo ,,na 1e-
seň 1945 za|oŽl|i v Trnave a na okolí
tajnÚ organizáciu, ktorej cie|,om boIo
udrŽať príslušníkov v myš|ienke na
obnovu samostatného slovenského
štátu,, '  Teda na uváznenie stači|a
myš|ienka. Takéto h|ásenia Sa na-
chádza1ú v S|ovenskom národnom
archíve, fond Povereníctvo spravodIi-
vosti. kartón Č'448'

Do nemi|osti ŠtB sa dostaIi mno-

hí kato|ícki kňazi, ktorí bo|i verní
Cirkvi i  národu a prejaviI i nespokoj-
nosť s uváznením prezidenta Dr J
Tisu' Bezpečnosť s|edova|a kaŽdé ich
s|ovo a miestni komunisti sa predhá-
ňaIi v udavaČstve. Podoísať oetičnÚ
akciu za prepustenie prezidenta Tisa,
a|ebo slÚŽiť za neho sv. omšu bolo
povaŽované za protištátny čin.

Teror pÍed Íokom 1948
V sÚvis|osti s vo|,bami v máji 1946

pozatváraIi vo februári a v marci
1946 skupinu m|ádeŽe' ktorá sa do-
máhala za|oŽenia Strany S|obody.
Túto myšlienku podporovaI aj Jozef
Vicen. Po vo|,bách v jú|i 1946 ich síce
prepustiI i , aIe v septembri sÚdiIi.

Aby sa komunistr aj na Slovensku
dostaIi k moci, bo|o treba rozbiť De-
mokratickú stranu, čo riadi| G. Hu-
sák. Vývoj spel ku komunistickému
puču vo februári 194B. Po tom, čo
Štg zist iIa kontakt Komanderu s ot-
tom obuchom, t|ačovým referentom
podpredsedu v|ády Jána Ursínyho,
začaIi sa robiť intrigy proti vedÚcim
predstavitelbm Demokratickej stra ny.
pos|ancoviJánovi Kempnému a Mi|o-
šovi Bugárovi. Národné zhromaŽ-
denie ich vyda|o na stíhanie a iš|i
priamo do vázby. Do vyšetrovania
bo| zapojený sám predseda v|ády
K. Gottwald.

Do Národnej bezpečnosti sa do-
sta|i rÓzne Živ|y, boli to najmá býva|í
partizáni, ktorívo svo1e1 straníckej za-
sIepenosti sa dopÚšťaIi kriminá|nych
činov, vykrádaIi byty, zaistencov biIi,
čím spÓsobi|i i smrť. Z prokurátorov
najtvrdšíbo|i A. Rašla, J. Šujan, J. Fe-
ješ. R' Mozolanyi, A. Ujhé|yi, a|e aj
mnohí d,a|ší' Sudcovia boli servi|nými
vykonávate|,mi rozhodnutí ÚV KSČ-
S a uŽ vopred dostaIi napísané
rozsudky. V dokumentoch štátneho .,!!i i i i .n|
archívu sÚ Zaznamenané mená ff i
prenasIedovaných v|astencov, na rli*:+:..
ktory'ch by sme nema|i zabúdať. Česť
patrívšetkým, Čo pracovaIi a trpe|i za
s|obodu Cirkvia národa. ff i

riiritirrri

Stanis|av Májek
redakČne krátené
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Nestriel'ajte
na prezidenta!

Mnohokrát s|ovná prestrelka mÓže napáchať viac
škody ako ozajstná' SÚčasný prezident S|ovenskej re-
pub|iky lvan Gašparovič vzišie| z reá|ne s|obodných de-
mokratických vo|ieb formou priamej vo|,by. Takáto vo|,ba
h|avy štátu sa dá povaŽovať za najvyšší stupeň priamej
demokracie a tým determinovanej Iegit imity moci.
PriČom sa tak sta|o uŽ po druhý raz, čo postavenie
sÚčasného s|ovenského prezidenta ešte umocňuje.

Spochybňovať rozhodnutie prezidenta v prípadoch.
na ktoré má qisostné legitímne Ústavné právo, povaŽu-
jem za akt spochybňovania postavenia postu, ako hIavy
štátu a za jednu z foriem hanobenia repub|iky. Takéto
ataky na hlavu štátu, ktorého mÓŽeme byť svedkami,
nevedie nikam, Ien k rozpadu všetkých princípov azásad
fungovania demokratického štátu Ba aŽ k urČitým
prejavom anarchie.

ro, Že prezident nevymenova| Čentéša za generá|-
neho prokurátora je jeho |egitímne a nespochybnite|,né
právo, ktoré mu p|ynie ex |ege (z jeho právomocfl a nikto
z občanov tejto krajiny mu ho nemÓŽe odňať' Nie je
predmetom tohto absurdného správania voči h|ave štátu
výs|ovne |en a |en |,udská márnomyse|,nosť (ako karika-
tÚrna forma |'udskej pýchy niektoých zaangaŽovaných
jednot|ivcov, ktorým sÚ všetky praktiky, aj tie neka|é
,,sváté,,) a zároveň prejavom hrubej arogancie niekto-
rých jednot|ivcov voči občanovi, voličovi samotnému ?

Takýmto spochybňovaním Iegit imity rozhodnutia
a rozhodovacej právomoci prezidenta sa imp|icitne dajÚ
spochybniť všetky jeho rozhodnutia typu menovania, či
uŽ Ústavných a štátnych činite|,ov, ve|,vys|ancov, generá-
|ov ozbrojených sí| SR, či univerzitných profesorov, kto-
ých prezident lvan Gašparovič menovaI za svoje dve
funkčné obdobia.

Prezident |van Gašparovič nemá ekvivalent v s|ove
,,gašparko,,, ako si to mnohímys|ia, či viac a|ebo menej
adresne prok|amujú. TobÓŽ nie, ak zastáva post
orezidenta.

Takéto znevažovanie uŽ na bazá|nej Úrovni je zneva-
Žovaním osoby |vana Gašparoviča ako občana, čo
nemoŽno to|erovať, nehovoriac o znevaŽovaní h|avy štá-
tu, teda najvyššieho Iegitímneho predstavite|,a štátu,
ktorý sa ve|,kou mierou pričini|, Že tu, v srdci EurÓpy
vznikIo samostatné Slovensko. Kritikom treba pripome-
nÚť, kde by asi tak bo|i, ak by |van Gašparovič spolu
s d,a|šími po|itikmi pred 20 rokmi nezačal budovať svoj-
bytnÚ S|ovenskÚ repub|iku ...

Teda nebrojte, nepodkopávajte s|ovenskÚ štátnosť
a jej če|ného predstavite|,a a radšej si pozametajte pred
v|astným prahom' Prejavte aspoň z|omok osobnej a ob-
čianskej statočnosti, či čestnosti a prestaňte kopať do
S|ovenskej repub|iky a to priamo do jej ,,neura|gického,,

bodu. UŽ starí|,udia hovorievaIi: ,,ČoŽeje to za vtáka, čo
si špinído v|astného hniezda ?,, Ved,takýmto počinom
spochybňujete aj postavenie budÚceho prezidenta, ktorý
vzdez vol ieb na jar 2014.

V históri i  sme si uŽ jedného prezidenta ,,op|,uIi,,.
pardon, nechaIi popraviť a akceptovaIi vyfabuIované
kléro-fašistické označenie. NuŽ tak hádam takýchto
a podobných praktík v dejinách SIovenska uŽ stači|o.
Prestaňme uŽ raz a navŽdy s tým povestným: ,,Hosana
a ukriŽuj ho.,,Verím tomu' Že ak sa od takýchto praktík
budeme dištancovať, bude sa nám ove|,a Iepšie Žiť' Lebo
Život vonkoncom nie je Ien o ,,efemérnej moci,,, prep-
chatom Ža|údku a pominute|,nej mamone ...

lng. Rastislav Kalafut

Akym sme príkladom
pre mláden

Prvou mtnÚtou z tohto roku sme vykroči|i do dvad-
siateho prvého roku trvania nášho štátu' DosiahIi sme
úspechy, o ktoých sme 1.1anuára 1993 iba snívaIi. No aj
také, ktoých sme 5a bá|i' Vysoké percento nezamestna-
ných, narastajÚca chudoba aj v strednom veku obČanov,
koru pcia, nevymožite|,nosť práva, I i kvidácia po|'nohospo-
dárskej prvoqiroby a rad d,a|ších neduhov, viac_menej
zakr,ft ajú naše úspechy.

Evidentne chýba štatút štátne1 doktríny.
Evidentne chýbajú dotácie pre prvornirobcov po|,no-

hospodárskej, rast|innej a Živočíšnej výroby, ako aj pre
spracovate|,ov ich produktov. Matica s|ovenská už na
začiatku minu|ého roku vyda|a vyh|ásenie smeru1Úce do
tejto oblasti, ako aj do ob|asti nakupovania slovenských
qirobkov.

orgány, ktoré majÚ za Ú|ohu propagáciu kúpy
slovenských r4irobkov sa necha|i počuť, Že uŽ pripravujÚ
isté opatrenia. S|ovenský občan do tejto chvíle ich nepo-
zná, ani ich pri nákupoch nijako necíti. lba z úst zástup-
cov ve|,kopredajní počuť h|as, Že sa tím predraŽí cena
s|ovenských qirobkov.

Prvou minútou z tohto [oku sme vstÚpi|i do roku,
v ktorom bude v|ádnuť šetrenie verejných a štátnych ui-
davkov. ]e ve|'mi ťaŽké dnes hovorjť o tom, či to pomÓŽe
ohrozeným vrstvám v našom národe. A tejto vrstvy -
chudobných a chudobnejúcich akosi pribúda. Nespokoj-
nosť sa nerieši dobroprajnosťou a spo|upatričnosťou, a|e
štrajkami sa chce vydupať viac.

Azda najváčším nešťastím pre náš národ je, Že si svo-
j imi činmi ničíme m|ádeŽ. SpoznávajÚ pravrdlo, Že na-
jdÓ|eŽitejšie sÚ peniaze. Nie odvaha byť hrdým na ná-
rodné a kresťanské povedomie, a|e si|a peňazí ! ! !

A to je ve|,mi z|é.
Marián Burík



HIaVnel Žesa máme radilll
Tak tento tituI som si ooŽiča|a z názvu

nového sitkomu RTVS, neviem síce aký je
to Žáner a ani mi to nikto nevysvet|i|, a|e čo
uŽ? Nepozerám to, ako som nikdy ne-
pozera|a podobné,.markízovské,' progra-
my. Bola by som ale rada, keby sme si to
o sebe mohIi povedať my, ako národ, teda

to, Že sa máme radi.  A|e máme Sa - o tom uŽ váŽne
pochybulem...

Kedy sa budeme vedieť dohodnúť?
Aspoň na jednej veci v prospech nás všetkých? Tuším

nikdy PretoŽe, ak jedna Strana povie , ,a,, ,  tak druhá ho-
vorí ,,b,, , a|e rovno _zeI| UŽ sa to ani nedá poČúvať, či Čí-
tať, ako je tu kaŽdý prot i  kaŽdému. A jedno je, o čo ide
v tom par|amente Vo chví|i ,  ak by tu boIi  aspoň dvaja za-
jedno, mohIi by sme vyh|ásiť štátny sviatok' Národ je uŽ
z tých večných škriepok aj unavený, aj otrávený, napokon
k ničomu nevedÚ a v podstate ani nrč neriešia. Prík|ady?
Bo|o by ich hocko|,ko, a|e za všetky len jeden jediný. Do
nekonečna sa ťahajÚci ,  bez konca - kraja a v mnohom aj
nechutný, aIe mediá|ne bez konkurencie. No, už ste
uhádIi určite

Mediá|na hviezda
ce|é týŽdne vstávame a |íhame s kauzou - generá|ny

prokurátor V čase krízy, v Čase rastÚcej nezamestnanosti
nemá tento národ naozaj iné starosti, ako či bude, aIebo
nebude za generálneho prokurátora vymenovaný Jozef
Čentéš. Naše média a jedno akého druhu, začínali tým
kaŽdé ráno a konči|i o po|noci, aj neskÓr' Rada by som
ubezpečiIa všetkých, Že tento národ ani náhodou
nezaujíma práve táto zá|eŽitosť, naozaj má iné starosti
a okrem toho:

Aké to máme súdnictvo, ak je tu |en jeden jediný vy-
hovujÚci na tento post? Nikto iný by ho nezv|ádo|, a|ebo
čo si teda máme mys|ieť? Lenže preČo by sme sa vÓbec

maIi zamýš|,ať akurát nad týmto prob|émom, kedŽe na
jeho riešenie vÓbec nemáme dosah? ČiŽe, pekne prosím
naše médiá _ prestaňteI Národ to abso|Útne nezaujíma,
Iebo má jednoducho iné starosti...

Aproposs - podávať Ža|obu na prezidenta je nie|en
v roku 20. qÍročia samostatnostr nechutné. 'le to pod Úro-
veň. VŽdy, a či-sa to niekomu páči, a|ebo nie Jeto hysté-
ria |,udí, ktorí chcÚ mať za kaŽdÚ cenu pravdu a vyuŽívajÚ
na to všetky prostriedky. lbaŽe - zhadzujú sami seba a nás
všetkých okoIo.

rakŽe záverom tejto ,,prokurátorskej,, kauzy: máme
sa my, S|ováci. vzájomne radi? Ani sa mi nezdá.. '

ěo nám chýba ? osobnosti
Na túto tému som si nedávno prečíta|a zauj(mavú

úvahu v istom nemenovanom (dvoj)týŽdenníku a uvedo-
mi|a som si - je to tak. Aspoň v ku|tÚrne.1 ob|asti urČite.
Stadia|,osobnosti a|ebo uŽ odiš|i, a|ebo sÚ vekovo na od-
chode. Nebudem tu teraz menovať všetkých, ktorí do tej-
to kategórie patri|i, bo| by to d|hý Zoznam. LenŽe - kto
ich nahrádza, kto ich nahradí, aká je to výmena za tých
dvadsať rokov a čo sme vÓbec urobiIi preto. aby sme ich
maIi - nie|en vo svete, a|e tu, doma? Pramálo. Naozaj
muse| ísť niekto za hranice, aby presvedčiI o svojich
kvalitách? PretoŽe doma nie je nikto prorokom? Pod|,a
všetkého je to tak. V ku|tÚre určite'

Nedávno som si - neviem po ko|,ký raz pozre|a v te|e-
vízi i JarošovuJakubiskovu TisícročnÚ včeIu. Niečo úŽasné,
neopakovate|,né, slovenské a hrdé! A to, prosím, vznik|a
v období normaIizácie. lakubisko si roky nemohoI ani
pípnuť, dobre sa památám, a ked,mu to dovoIiI i, nakrútiI
tento ÚŽasný ve|,kofiIm, tÚto epopeju o Iiptovských murá-
roch! Kde tu v s|obode a demokraci i vznik|o za dvadsať
rokov niečo porovnate|'né? Ani |iterárne, ani f i|movoI
Dobre to poveda| t ieŽ medzinárodne uznávaný režisér
Jozef Bednárik, ktoý v Legendách popu verejne vyhlási|:
,,Hja, keby všetko, čo zuteka|o do Prahy, bo|o zosta|o
doma, to by bo|a repub|ika!,, Svátá vec. on zosta|, |ebo
bez toho rodného Ze|enča by asi Žiť nemoho|. Mnohí
mohli a odiš|i Preto sme dnes tam, k,de sme.

TakŽe my, S|ováci, nehovorme, Že sa máme radi. Ani
náhodou' Závidíme si nos medzi očami' s minulosťou sme
sa v umení a ku|tÚre ani náhodou nevyrovnaIi, noŽe, me-
nujte mi ve|,ké |iterárne, či f iImové, alebo divade|né die|o
o Jáchymove, Leopoldove. a|ebo gu|agoch - kto s vami,
mi|íčitatel ia, hovoriI na tÚto tému, kým ste ešte tu, kto sa
zauj(ma o všetko, čím tento národ prešie|, čo si odtrpe|,
aby to pretavi| do ve|,kého ume|eckého die|a? Kde je taký
moderný MiIo Urban, kde iní a d,a|ší? Jednoducho, niet
ich. Ani tí pred nimi, či pred nami, a|ebo uŽ aj po nás.
nema|i tučné kontá - a|e neuteka|i, tvori| i A tak my,
S|ováci, Že sa máme radi? KdeŽe! K tomu nám ešte ve|,a
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Mladoďvtieni
štátnei bezpeěnosti
Dokoněenie z minulého ěísla

V minulom čísle sme
uvereinili prvú časť rozho.
voru s Alžbetou Bilekovou
rodenou Košalovou. Mala
dvadsať rokov a páť me.
siacov, ked' ju zaistila štát.
na bezpečnosť. V minulom
čísle Svedectva sme roz.
hovor končiIi prevozom
Alžbety do Košíc' kde ju
umiestnili v suteréne bu.
dovy štatne| bezpečnosti
a prinúti l i  ju obliecť sa do
vázenských šiat.

Čiže už vás dali do vyšetrova.
cej vázby?

Áno, v novej budove ŠtB No
a samozrejme na samotku. Ce|ý čas
som bola na samotke, len na jeden
týŽdeň mi daIi konfidentku. Aby po-
vyťahova|a odo mňa niečo. Naši do-

AlŽbeta BiIeková ako sprievodky.
ňa' Foto archív

ma o mne nevede|i nič Pos|a|i  jednu
tetu na pr ieskum, či pr iš|a Betka do
Vydrníka. No a sestra im odkáza|a' Že
som tam vÓbec nebo|a. Asi oo tÝŽd-

ni dostaIi rodičia správu' Že sa na-
chádzam v Košiciach,

otec bo| tiež zaistený?
Mňa zaistili v sobotu večer a otca

pustiIi z vyšetrovačky v nede|,u ráno.
Chudák, vytrpe| si svoje, takŽe o pár
mesiacov zomre| na mozqovÚ
príhodu.

Ajho muči| i?
Ano. Mamka mi neskÓr hovori|a'

že ked,prišiel domov, |en si drŽaI hla-
vu a stena| ach moja h|ava. Vzápátí
zaisti|i aj strýka a d'alších dvoch kňa-
zov Púchovského a orieška. Mamka
mi da|a vedieť, Že uŽ nemá zmysel
zapierať, báčik Janko je zatvorený.

Dosť to na mňa pÓsobi|o, a|e po-
tom som oomocou modIit ieb naš|a
v sebe siIu Určite, Že som maIa obavy
z tých výs|uchov.

BraIivás aj v noci?
Nie, Ien cez deň. Váčšinou ma Vy-

šetrovaI náče|ník Diniš, a|e aj nadpo-
ručík Mázik Ked, ma zobra| bachar
a vo výťahu som zazre|a náče|níka,
srdce sa mi rozbÚchaIo' Ked,som voš-
|a do ýťahu, vŽdy sa mi postavi| na
špičky nÓh a vychutnával moju bo-
|est. Drzo sa mi pozeral do očí, priam
sa V tom vyŽíva|' A|e ked,tam bo| nad-
poručík Mázik, nebá|a som Sa. Bo|
|,udský

Kol'ko to trvalo?
Tri týŽdne?
A potom vás prepusti|i ?
Prepu5tiIi rna v máji. Naraz len pri-

šie| bachar a hovorí, Koša|ová, pod,-
me dole, do prez|iekárne. Hovorím,
kde zase idem. Tak som sa obliekla
do civi|u a on ma vystrčil na dvor'
MÓŽete ísť. o, reku, nejdem. Nejdem,
lebo prídem ku bráne a Vy ma zavo|á-
te naspáť. A to by som bo|a ve|,mi
sklamaná. TakŽe som nechcela ísť.
Muse| prísť aŽ ku mne, chytiť ma za
p|ecia a vystrčiť ma na u|icu. No a tak
ma prepustiI i domov, Iebo čakaIi na
súd Hutyra a spo|.' ktorý mal byť
v septembri Trval tr i dni a ked'bolo

(lt.)
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Mladí manže|ia Bilekovci. Foto archív



po Súde a dokáza|o sa, Že som robi|a
spojku, predvo|a|i  ma na sÚd do Le-
voČe. Bolo to 8'  decembra a odsÚdiI i
ma podla oaragrafu 163, lebo som
ma|a vraj prezradiť, kde sa strýko
ukýa

Takže zo súdu vás zobrali rov-
no do vázenia?

Nie Určený obha1ca ma prehová-
ra|, aby som sa ku všetkému prizna|a
a l'utovala, aie 1a som zanovito trvala
na svo1om, Že sa necíttm vinná, ne-
mám Čo l l tovat A keby nastala tá
tstá s ituácia, znovu by som to urobi|a.
Ráta|a som, Že páť rokov ma neminie
Dostala som rok. Ani som sa neodvo-
|a|a, len som Žlada|a, aby ma hned,
zobrali do vázby. Dostala som |ist. Že
mám nastÚprť 6  januára  1959,  do
vázenia v Košiciach

A tam bolo ako?
Tam sme uŽ moh|i pracovať. Na

cele bo|o dvanásť ciganiek a ja Lepi-
l i  sme sáčky' nauČi|a Som sa daČo aj
po cigánsky

V jednej miestnosti?
Ano, všetko sme tam ma|i '  a i

Wc, taký ve|,ký hrniec. TakŽe
vzduch.. čo vám budem hovoriť'

Celý rok ste tam boli?
Nie, mesiac a pol.  Potom som sa

dosta|a do Pardubíc.
A tam ste boli do konca?
Do konca
Čo ste robili, ked'ste sa vrátili

domov?
Do troch týŽdňov som sa musela

zamestnat. |š|a som na úrad práce do

Spišskej Novej Vsi. Sprevádza| ma
starý otec'  PonÚk|j mi miesto sprie.
vodkyne v košickom dopravnom
podniku. Sprievodkyne nemal i  naj lep-
šiu povesť, a|e dedko mi poveda|, s i
dobre vychovaná, keby si  sa ma|a
skaziť, skaziš sa kdeko|Vek keby si
bo|a zamestnaná. A|e ked,si  zachováš
to, čo si dosta|a z domu, tak zostaneš
dobrá, aj ked, budeš robiť |en sprie-
vodkyňu. Hovorím, dobre dedko,
idem. Vyp|ni|a som dotazník, a|e som
neuvied|a, Že som bola súdne tresta-
ná' Reku, uvidím, čo sa stane. A nič.
Tak som si tu sprievodcovskú prácu
obl,Úbi|a, Že som neš|a nikde inde, ani
študovať. Ked,som sa po rďu a po|
vydala prestÚpi|a som do Krompach

a tam som robi|a aŽ do inva|idného
dÓchodku. Ce|é roky.

Po roku 1989 vás štát od-
škodnil?

odškodni|, a|e ked,som sa vráti|a
z vázenia, prišieI mi šek na nedop|a-
tok za vyšetrovaciu vázbu. TakŽe hoci
som bo|a vo vázení pracovne vyťaŽe-
ná. nezarobi|a som si ani na vyšetro-
vaciu vázbu. Pritom v Pardubiciach
som neraz robiIa aj 36 hodín v kuse.

S manželom ste sa zoznámi|i
po skončenívázby?

Nie, doma v Jablonove. Chodila
som s ním ešte pred zaistením. ČakaI
na mňa. Dodnes sme spolu.

Eva Zelenayová
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Ján Hut1rra z JabIonova. Foto archív

Svadobná... Foto archív



Náš zápas o krest'anské hodnoty (5)
Rok 1986 sme vníma|i tragicky. Na

naše listy odpoveda|a policia Začiat-
kom januára pracovníci StB te|efonicky
predvo|a|i moju manŽe|ku (z pracovis-
ka oUNZ) na okresné ve|ite|stvo. Dvaja
pracovníci po|ície v civi|e sa jej opýtaIi'
či aj ona napomáha protištátnu čin-
nosť v písaní protestných |istov a |etá-
kov. Pohrozili jej, že je to poburovanie,
ťaŽký trestný čin, Že zhromaŽd,ujÚ
dÓkazné materiá|y proti mne, Že to bu-
de mať z|é nás|edky pre mňa a ce|Ú
našu rodinu ak okamŽite neorestane-
me S provokáciami. ManŽe|ka prišla
domov zdrvená P|aka|a. ,,ZaÍvorla Ía,
Ju|i, zničla nás všetkých,,, vz|yka|a. Ute-
šovaI som ju, Že píšeme |en pravdu, Že
prípadný trest by bo| najviac jeden -
dva roky' Ved,už nie sú páťdesiate ro-
ky, presviedčaI som manŽe|ku. V nas|e-
dujÚcich dňoch som Ien s ve|,kými ťaŽ-
kosťami dosiaho|, aby neplaka|a a tú
v1Ístrah u nebra|a tra gicky'

Ked,sme sa 17. januára vráti| i zo
zamestnania zistili sme, Že bo|a u nás
bytová prehIiadka. (Vybraná páska
z písacieho stroja. knihy pohodené
pod sto|om') Tajná bytová prehIiadka
bez našej prítomnosti. Hrozba! Protes-
tovať je zbytočné. To poznám z minu-
|ých rokov.

22. januára 1986 som si do zápis-
níka poznamena|: Náš sused Jozef Je|-
Ža dnes priŠie| k nám aj so svojou man-
Že|kou Va|ériou. (Náprotivný byt na ||.
poschodív činžiaku.) Poveda|, Že pred
niekol,kými dňami ho zavo|a|r na kád-
rové oddelenie' (J. Je|Ža pracuje ako
zámočník v hIinikárni.) V kance|ári i  ho
čakaI prísIušnrk Štg z Banskej Bystrice.
(Tak sa predstavil.) Pýta| sa na mňa. Čo
robím, čo rozprávam, kto ma navšte-
vuje, či mám písacístroj, ko|'ko qicho-
dov .1e zo spoločnej pivnice. A aby
umoŽni| z jeho bytu pozorovať náš byt
v niektorých dňoch. Jozef sa ve|,mi
prekvapil, prečo je o mňa taký ve|,ký
záujem' DostaI odpoved,, Že sú to
opatrenia pred zjazdom KSČ. Potom
sa Jozef vyhovori|, Že jeho manŽe|ka
má prudkÚ povahu, a s návrhom by
nesÚhIasiIa. Rozrušených manŽelov
som uspokoji|, Že nerobím trestnÚ čin-
nosť. Len som napísa| spo|u s priate|,mi
pár kritických Iistov na úrady s prosbou
o nápravu.

13. februára som si zaznamena|:
Dnes som streto| nášho suseda V|adi-
míra Čanigu. (Pri|,ahlý byt na ||. poscho.
dí.) Práve sme sa s manŽe|kou vraca|i
z mesta. Poveda| nám, Že včera bo| za
ním č|en Šta. ryta| sa na mňa. (Podob-

né otázky ako k|ádli v januári J. Je|Žovi.)
A Žiadal o umoŽnenie, aby po|ícia mo-
h|a z jeho bytu s|edovať náš byt. V|adi-
mír sa vyhovoriI na manŽelku a deti

1.mája 1986 som si zapísal: Dnes
dopo|udnia previed|i č|enovia ŠtB (v ci-
vi|e) bytovÚ prehIiadku v našom byte.
Prišli na troch autách. Zaoarkova|i za
našim činŽiakom. obsadiIi a1 byt J
.lelŽu pod zámienkou, Že majÚ h|ásenie
z Liptovského Miku|áša, Že v našich by-
toch sa ukýajú |upiči s korisťou. Byt
preh|iadIi. Nič nenaš|i ManŽelka preŽi-
|a ťaŽký stres.

o nieko|,ko dní ochore|a, 29 de-
cembra odiš|a jej duša do Večnosti.

Ve|,mi bo|estne Som preŽíval dni
a týŽdne počas jej choroby. ZÚfa|o som
prosi| JeŽiša Krista a SvátÚ Pannu o po-
moc pre manŽelku. Pokorná mod|itba
na ko|enách ood krŽikom na Stene ma
zachraňovala pred duševným a teles-
ným zrÚtením' Niekedy sa mi zda|o, Že
umučený JeŽiš sa mi prihovára: Nezú-
faj, nestrácaj odvahu. Pozri, ako som
ja trpe|, ja, |áskar'ni Boh za vás l,udí' To
mi dodávalo siIu prekonávať ťarchu
bo|estného trápenia. Lieky a a|kohol
som zásadne neuŽívaI

Július Homola
íPokraěovanie nabudúce.)

L2

Spomienka na mladých idealiďov
Dokoněenie zo 6. stranv

Tunega unikaI pred zaistením iba
tak, Že sa ukýal. PÚčik zváŽi| svoju
perspektívu a rozhodo| sa ešte v no-
vembri 1947 odísÍ do exi|u. V ame-
rickej okupačnej zóne RakÚska sa
spojiI s aktvnou skupinou, ktorá
oracovala vo Viedni a v Braunau na
če|e s Jozefom Miku|om a Jozefom
Vicenom.

Púčik sa podujaI na ve|,mi r is-
kantné cesty. Ce|kovo sa šestkrát pre-
pIaviI na 9Umovom č|ne cez hraničnÚ
rieku Moravu, ktorá uŽ vtedy boIa
prísne stráŽená. Na S|ovensko priná-
ša| rÓzne odkazy a kontaktova| |,udí,
ktorí by moh|i prichádzať do úvahy pri
budovaní proti komu nistickej rezisten-

cie. Kontaktoval sa s Tunegom,
s Tesárom sa ani raz nestretol.

Tesár pracovaI v Bratis|ave na
pasovom odde|en í povereníctva vnÚtra.
Tunega u neho najprv sondova| moŽ-
nosť dostať sa do zahraničia Pri jednej
z Púčikolnich ciest na S|ovensko sa
vojenské obranné spravodajstvo (oBZ)
od svojich informátorov dozvede|o, Že
chodieva na Slovensko a zistilo aj to, Že
sa zvykne schovávať v dome rodiny
BrÚderovcov vo Vajnoroch. Pos|a|i tam
svojho agenta Jána Divinca, ktorého
zhodou oko|ností PÚčik ooznaI z čias
svo1ich štÚdií v Trenčíne. Divinec vyuŽiI
známosť s PÚčikom a predstiera|, Že
s nÍm chce spo|upracovať.

Púčika zaisti|i v dome Brúderovcov

vo Vajnoroch 4. januára 1949. Krátko
na to, 7. januára nas|edova|o zaistenie
Tunegu a dva dni po ňom aj Tesára.

Hoci senát Štátneho sÚdu v Bratis|a-
ve pod predsedníctvom Ladis|ava Breue-
řa 21 ' má1a 1 949 všetkých troch odsÚdiI
na doŽivotné vázenie, ým sa to neskon-
čilo. Prokurátor Anton Raš|a sa odvo|a|
proti rozsudku a vec sa dostala na naj-
vyšší súd. Bezpečnostná páťka KV KSS
v Bratislave Žiadala ZmenU rozsudkov
z doŽivotia na smrť. Bezoečnostná
komisia Úv rsČ v z|oŽen( Ladis|av Kop-
řiva, minister národnej bezpečnosti,
Vác|av Nosek, minister vnÚtra' Josef
Pave|, námestnik ministra vnútra, Štefan
Rais, minister spravodlivosti, Osvald
Závodský, ve|ite|, Štg a pracovník apa-



odsúdení na 5 až 10 rokov
BaraníkŠtefan,  narodený 1O 1O 192o,
odsÚdený 12 2 1951 na 5 rokov; , .

príprava úk|adov, 5 65 zák Č v/1878,
Bratislava
Bojsa Miros lav,  narodený 23'2 1924'
odsÚdený 25 2 1954 na 6 rokov;
velezrada , Bratrslava
Bunda Vojtech' narodený
14 1 1904,odsúdený 16 21956 na
6 rokov: ve|ezrada. TrenČín
Drahoš Ján '  narodený 27 8 1927,
odsúdený 15 2 1955 na 4 roky,  zdruŽo-
van ie  o ro t i  r eoub l i ke  a  17  9 .1973  na20
mesiacov, hanobenie štátu svetovej so-
ciaIistickej sÚstavy a jeho predstavite|,a,
marenie dozoru nad c i rkvami a ná-
boŽenskými spo|očnosťami, Bratis|ava
Fabian Jozef, narodený 6 7 1931,
odsÚdený 4,2 1953 na 5 rokov;
veIezrada,  P lavecké Podhradie
Grega Micha| '  narodený 189'1929,
odsÚdený 9.21954 na 5 rokov;
vyhýbanie sa s|uŽobnej povinnosti,
Ve|,ký Ruskov
Hav|ík Anton, narodený 19'6 '1931,
odsúdený 3 ' -5 '  2 '1953 na 8 rokov
velezrada,  Skal ica
Chudík Jozef ,  narodený 18 1 1 1930,
odsúdený 23 2 1956 na 5 rokov;
Komárno
Jamrich Peter, narodený 1 5 1949,
odsÚdený 16 2 1979 na 6 rokov; opus-
tenie repub| iky,  pokus o Únos,  Trnava
Koncz Karo|,  narodený 6.6 '  1903,
odsÚdený 21 2.1950 na 6 rokov,  ve le-
zrada, Tekovský Hrádok

Kr iža|kovič Ján,  narodený 25'9.1923,
odsÚdený 11 2 1971 na 5,  5 roka,
podvracanie;  odsúdený 30'  4 1958 na
2, 5 roka, zdruŽovanie proti repubIike,
Košice
Kvanta František, narodený 1'8'1935,
odsÚdený 21 2 1958 na 5 rokov;
ve lezrada,  Hlohovec
Kyse|ová E|ena, narodená 2 3 1913,
odsÚdená 22 1954 na 5 rokov,
Bratislava
Lavro Pave|' narodený 4'2 1928, odsú-
dený 25.2 1953 na 6 rokov, zdruŽova-
nie prot i  repub| ike,  Banská Bystr ica
Ludrovský Anton, narodený
30,6 1921, odsúdený 16,2 '197 1
na 7 rokov;vyzvedačstvo, Bratis|ava
Nádaský František, narodený
22 ,12 ,1922 ,  odsúdený  f eb ruá r  1  950 ,
na 5, 5 roka; príprava Úk|adov, Modra
Páleníková (Šu|íková) o|'ga, narode-
ná 21 ,6 '1926, odsúden á 8 '2 '1956 na
5 rokov, ohrozenie hospodárskeho
a s|uŽobného tajomstva, nadrŽovanie,
B ratislava
Pomffy Jozef ,  narodený 12'1 1 '1917,
odsÚdený 28 2 1951 na 6 rokov;
veIezrada, Banská Bystrica
Porubčan A|exander, narodený
30  10 '192] ,  odsúdený  21  2  1958
na 6 rokov; vyzvedačstvo,
Dubnica nad Váhom
Rožd,a|ovský Rudo|f, narodený
30 4 1920, odsÚdený 16 2 '1951
na 5 rokov; velezrada, Martin
S|uka Kare|, narodený 13'1 1922,
odsúdený 22 1951 na 7 rokov;
velezrada, Bratislava

Stehlík Emi| ,  narodený 28 3 1927 ,
odsúdený 1 2 1950 na 8 rokov,
vyzvedačstvo, B ratisIava
štefunko Konstantin, narodený
10 7 1904'  odsÚdený 11 ,2 1952 na
7 rokov; sabotáŽ, RuŽindo|
Vrba Konstantin' narodený
17 12'1907, odsÚdený 9 2.1949
na 9 rokov; príprava Úk|adov, Bratis|ava
Zacková Anna, narodená 29'7 .1928,
odsÚdená 13 '  2 '  1953 na 8 rokov;
velezrada, Visolaje
Žotčík Vi |iam, na rodený 23.7 . 1 926,
odsÚdený 11'2 '1949 na 5 rokov;
Rud ina

Hrob popraveného Bernarda Jaška
v Bratis|ave na MaÉinskom cintorí-
ne- Vedla neho bo| pochovaný Pa-
vol Kalinaj. O hrob sa starala pani
Fagová' ktorá sa po narodení dcéry
odsťahovala z černovei do BratisIa-
vy. Jej dcéra Marta Mikušková
nám povedala, Že obidva hroby po
roku zmizli. Neostalo po nich ani
stopy. lba fotografia z roku 1951.

Foto archÍv Marty Mikuškove

rátu ÚV KSČ Vyškovský, tejto Žiadosti
18. jÚ|a 1950 vyhove|a.

Po určení termínu popravy na 20.
február 1951 bo| vydaný pokyn na
eskortu odsÚdencov do Bratis|avy. SÚ.
časne bo|i Vyrozumení ich najb|iŽší prí-
buzní, aby sa priš|i pred popravoU roz|Ú-
Čiť Deň pred popravou všetkých troch
v |eopoldovskej váznici ostriha|i doho|a
a eskortovali do Bratislavy v zelenom
antone. NasIedovaIi posIedné hodiny
prípravy na Smrt. Krátky čas roz|Účky
s najb|iŽšími, trávený rozhovormi, mod-
Iitbami a Spevom náboŽných piesní,
potom sviatost zmierenia a prijímanie.
Atmosféru pred popravou ZachytáVa
citát spracovaný na zák|ade svedectva
na.1b|iŽších príbuzných A PÚčika: ,,A|ber-
ta do návštevnej miestnosti priviedIa
dozorkyňa Bo| pokojný, zmierený. Do
pos|ednej Žiadosti odsúdeného na Smrť

napísa|, Že chce byť pochovaný doma,
v Motešiciach Dozorkyňa ho utešuje:
,Určite Vám vyhovejÚ., ,Zbohom a neboj
sa,' povedala mu sestra Veronika, ked'sa
|Úči|i navŽdy' Všetci p|aka|i. Všetciokrem
Alberta. Zamyslene pozrie do okna a po-
tom s previni|ým Úsmevom povie: ,Tuším
padá sneh. Bude mi zir.na, ked, pÓjdem
na popravu., Prosí ešte rodinu, aby ráno
da|i za neho ods|úŽiť zádušnú omšu
Potom je koniec návŠtevy.,,

Skoro ráno' o 4'20, všetkých troch
predviedli na nádvorie váznice krajského
sÚdu. Ako prvý bo| popravený o 4'25
Eduard Tesár'Za ním, o 4 50, nas|edo-
VaI Anton Tunega. Pos|edný predstúpiI
pred kata A|bert Púčik Bo|o 5 19 Tak _
násilne a Zbytočne _ vyhas|i Životy troch
m|adých |,udí.

Soracované ood|,a dokumentu
Róberta Letza, profesora histórie
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Kalendár podujatí roku 2oír3s úěasťou PV zPKo
20' výročie vzniku |l. S|ovenskejo 1.  januára

republikv
. 13. januára - pamiatkana krá|'a, mučeníka

a Svátca Rastis|ava
o 17. februára - 62. r'nýročie popravy Pav|a KaIina-

E ryrqqqvce-
o 14. marca _ 74' výročie vzniku |' S|ovenskej

republikv
o 6. aprí|a - 60. rniročie popravy Pav|a Va|enta,

Ladomerská Vieska
O 13' apríIa Deň nespravodIivo stíhaných,

LqpG!:Ve]tá
o 11' mája - 165. výročie prvého slovenského ná-

rodného zhromaŽdenia a vyhlásenia Žiadostí s|ovenské-
ho národa,lptovský Miku|áš - Liptovská ondrášgvá

o 24'.25. mája - Jáchymovské pek|o XX|V', Horní
SIavkov, ostrov, Jéqbuqv

o 6. júna - 3. výročie odha|enia památnej tabu|e
p átr-ovi C yri l ovi lyrtl(qv: .la n íkovi, L i pt gvs k-q Te p I i č k{

o 5. júla _ 1 150. výročie príchodu vierozvestov

Konštantína a Metoda a ich privítanie pozývatel,om krá-
lbm Rastislavom. Nitra

o 15' augusta - 75. uiročie Úmrtia Andreja H|inku,
RuŽomberok - Černová

o 21. augusta * 45. uiročie okupácie ČSSn vojska-
mi Varšavskei zmIuW, Popr4d.Koj{e

o 23. augusta - Spomienka na |eopoldovské utrpe-
nie po|it ickÝch vázňov komuni@

. 29. augusta - odha|enie památnej tabu|e
&1eaq m po|itickým VáZň Kapitu|a

o 1. septembra _ pietna spomienka pri památníku
účastníkom protikomunistického odbo1a vo vestibu|e NR
SR, Bratislava

. 14. septembra - 15. uiročie odhalenia památní-
ka obetiam komunizmu, ŽiI ina

o 17' novembra - Pietna spomienka pri centrá|nom
památníku obetiam total itného komunistického reŽimu
na RuŽinovskom cintoríne' Bratis|ava

o 15. decembra - 2' výročie odha|enia památne1
tabu|e na Krajskom sÚde, Banská Bystrica.

L4

l Predsedníctvo PV zPKo 23.
januára konštatovalo, Že obdrŽa|o
zápis z Repub|ikovej rady PV ZPKO
potvrdený overovate|,om Konštato-
vaIo niektoré nejasnosti v diskusi i,
ktoré sa potom chybne premiet|i do
Záp|5U '

l Predsedníctvo PV zPKo
prija|o stanovisko k listu pána
Bednára. Vyh|ási|o v ňom' Že vz,ťah
medzi  pánom Kuku|om a vedením
organizácie PV ZPKO je vnútornou
zá|eŽitosťou organizácie a tá neprija|a
Žiadne uznesenie na Zmenu statusu
č|ena PV ZPKoZo|tána Kuku|u.

r Na listy predsedu PV ZPKO
Arpáda Tarnóczyho primátorom
a starostom reagovaI primátor Ži l iny
Ing. Igor Chovan. VyjadriI našej orga-
nizáci i maximá|nu morálnu podporu,
avšak finančnÚ pomoc nemÓŽeme
očakávať, Iebo ako píše, mestská
poklad nica je vyčerpaná.

r Podl,a uznesenia Správnej
rady Úeru z 23. januára 2013,
Ústav uskutoční kroky na zabezpeče
nie f inancovania prestavby památní-
ka obetí komunistického reŽimu na

RuŽinovskom cintoríne orostredníc-
tvom grantu Ministerstva ku|túry SR.

l Predsedníctvo PV zPKo
a redakcia Svedectva so zármut-
kom prijaIi správu o úmrtí Ing.
Gustáva Lauckého, č|ena naŠej
organizácie a manŽeIa dIhoročnej
č|enky redakčnej rady mesačníka
Svedectvo Evy Lauckej, ktorej vylad-
ru1eme Úprimnú sÚstrasť.

l V súvislosti s novelou záko-
na č.47312005 Z,z. z 13.12'2012 sa
16.1 2013 uskutočni lo rokovanie
predstavite|bv PV ZPKo s generálnym
riaditel 'om MV SR Ing Adrianom
Jančom'

l Predsedníctvo PV zPKo 23.
januára obdrŽa|o pokyn od MV SR
pred|oŽiť aktuálny zoznam členov PV
ZPKO.

r Podpredsedníčka PV zPKo
Anna Fodorová bo|a poverená vy.
pracovaním vyúČtovania pr ide|ených
prostriedkov v roku 2012 a návrhu
na f inančné dotác ie  na  rok  2013 pre
MV SR.

l Predsedníctvo PV 7PKo zo-
braIo na vedomie, Že inventarizácia
hospodáren ia  k  31 172012 bo|a  vy-
konaná .

l Dňa 24. 1.2013 navštívi|i J.E.
lána Chryzostoma kardinála Kor-
ca predseda PV ZPKO Arpád TarnÓc-
zy a šéfredaktorka Svedectva Eva
ZeIenayová. JubiIantovi blahoŽeIaIi
k 89 narodeninám v mene ce|ej
organizácie. SÚčasne navštíviI i  arcibis-
kupa Dominika Hrušovského'



Vo február. 2013 si pripomí-
name životné jubi leá týchto na-
šich č|enov a priaznivcov. Spomí-
name aj na tých, ktorí sa tejto
slávnost i  nedožil i .

60 rokov
Žipaj Pavoi, Trebišov 2'2'1953
Gvora Peter, Brat is lava 8.2 1953

65 rokov
Spustová  Jú| ia ,  Trenčín 17 '2 .1948
Michaiková Katarína, Nitra-Krškany

19.2 .1948
75 rokov

Sprušanská  Bernardína,  Popud inské
Močid l ,any  15 '2 .1938
Stanová Anna, RuŽomoeror

24.2 .1938
Straková Me án a, Piešťany

25.2.1938
81 rokov

Fritz Anton, L pany 13.21932
Hrubá Gabrie a'  LevoČa 13'2'1932

82 rokov
Bonková Júi a, Dlhé StráŽe

15.2 .1931
83 rokov

C i r an  J án ,

Brezová Pod Brad|om 4'2.1930
Ferenčič Pavo|, Závod 25.2j930
Ka rdošová Anastázia, C hynorany

10 .2 .1930
Peštová Magda, Nitra 142'1930

84 rokov
A|Žbeta MihaIoviČová, Prievidza

16.2.1929
Plevza Stanislav, Trnava 18.2.1929

85 rokov
Šturiková He|ena,
Dubnica nad Váhom 25.21928
Luptáková Katarína,
Žiar nad Hronom 6.2.1928

86 rokov
Mičuda Pavol. Sedmerovce

4 .2 .1927
87 rokov

Senko Jozef, Trebišov 27.2.1926
88 rokov

Nemlaha Jozef,
Dubnica nad Váhom 27 '2'1925
GaIIo Jozef, TrenČín 21'2'1952
ChmeIo RÓbert'
Žiar nad Hronom 22.2,1925
Jedličková E|eonóra,
Bánovce nad Bebravou 8.2j925
Hudek )ozef , Zbyňov 26'2'1925

Ústredie a redakcia
j u bi l a ntom srdečne bl a hožel aj ú.

t Vo veku 84 rokov, 26. ja-
nuára 2013 nás náhle opust i |  č|en
RegionáInej organizácie PV ZPKO
Bratis|ava !ng. Gustáv LAUCKÝ'
Usmev na jeho tvári vyŽaroval ra.
dosť z toho, že do večnostr odišieI
pripravený, po bezprostrednej
účasti na sv. omši a prijatí sv. prijí-
mania. Pos|edná roz|účka so
zosnulým sa konala , l . februára
2013 v bratislavskom krematÓriu.

ZÚčastniIi sa jej aj zástupcovia
PV ZPKO.

t Vo veku 78 rokov. 20. de-
cembra 2012 nás oousti|a č|enka
regionálnej poboČky PV ZPKo v Le-
voči Mária Chlebová rod. Hara-
gošová z Jablonova' Posledná
roz|Účka so zosnu|ou sa kona|a
22' decembra2012 v rímskokato-
líckom kostole v Jab|onove'

Ústredie a redakcia
vys|ovujú pozostaIým

úprimnú sústrasť.

Čamba| Zdenko' PhDr., primátor
mesta Ho|íč
Tarnóczy Arpád, Nováky
Bencková |rena. Košce
Búzová o|'ga, BratisIava
Gregor Vladimír, BratisIava
Košiar Ján, BratisIava
Tomík Anton, Bratis ava
Ku|aš Zo|tán, Brat slava
Fantúzzi A|bert, Bratis ava
Dečo Jozef, Bratis|ava
Kovačovský Ján, Dr., |ng', Senkvice 6 EUR
Dubníček Jozef, Ing., BratisIava
Benca Róbert. Malacky
Káčer Marian, RiŠňovce
Horák Vi|iam, Bánovce nad Bebravou 3 EUR
Sloboda Karol, Trnava
Grenda Štefan, MUDr., Poprad
Špaková Mária, LevoČa
Mandák lmrich. Bratislava
KIačanská Veronika, BratisIava
Hofbauer Roman. Bratislava
Po|čicová Terézia, Dubová pri Modre 8 EUR
Uhnáková Anna, Rybník 3 EUR
Haver|íková [udmi|a, Nové Zámky 3 EUR
Laurincová Emí|ia, Bánovce nad Bebravou

3  EUR

Harušták Ján, Šu|ekovo
Miček Jozef st., oravská Lesná
Ka||ová Magda|éna, PovaŽská Bystrica
Kašiar Mi|an, ||ava
PoIdauf A|ojz, Ladomerská Vieska
Ponecha| Ernest, Tep|iČka nad Váhom
Mišút Ladis|av, VeIké Rovne
S|ugeňová Mária, |VUDr , LevoČa
Gašparovičová Marta, Stupava
Stacho Pavo|, Bánovce nad Bebravou
KoIenčíková Agneša, TrenčÍn
Margetínyová o|9a, HIohovec
HaIková He|ena, Banská Bystrica
Strapcová Mati|da, Dolný Kubín
Bezáková Štefánia, Prievidza
Špánik |9or, Bratis|ava
Lacková ludmi|a, Mgr., Bratis|ava
MuIarčíková Líbuša, Bratis|ava
Letz Róbert, PhDr., Pezinok
Bárta A|exander, Bádice
Vargová Františka, Zlaté Moravce
Kršková Marianna, Topol,Čany
Kvanta František, H|orovec
Strakpvá Me|ánia, Piešťany
Ujčeková LudmiIa, Likavka
Baňas Štefan, |Vartin
Daňo Štefan, S|ávnica

3 EUR še|engová Mária, Spišská Tep|ica 3 EUR
8 EUR Kaščák Barto|omej, Vranov nad Top|,ou 3 EUR
3 EUR Milan Terek, Prof.,lng.,PhDr.,
8 EUR Bratislava 43 EUR

13 EUR Červenák Ján, Nitra 3 EUR
3 EUR Tih|áriková A|žbeta, Senica 3 EUR

43 EUR Čitto lán, Moravské Ljeskové.P|evovec 3 EUR
13 EUR Hromádka Marian, Trnava 13 EUR
6 EUR Ži|a Miros|av, Badín 3 EUR
3 EUR Zacková Anna, Viso|a'1e 3 EUR
8 EUR Gdovičin )án,Ži|ina-Yranie 3 EUR

100 EUR Be|ica František, Bratis|ava' 8 EUR
3 EUR Mikušková Marta, Břatis|ava ']2 EUR
3 EUR Markuliak Martin, Bratislava 5 EUR

13 EUR Hýrošová Eva, Bratis|ava 5 EUR
3 EUR Svoreň Peter, Bratis|ava 39 EUR

13 EUR Lasica Ferdinand, Bratislava 5 EUR
3 EUR Kozáková Anna, Zborov 3 EUR
3 EUR Dješková A|žbeta, Rimavská Sobota 3 EUR
3 EUR Jab|onický Štefan, Lakšárska Nová Ves 5 EUR
3 EUR Nižňanský Anton, Trnava 10 EUR
3 EUR Guba|a Andrej, Piešťany 3 EUR
3 EUR Kliment |van, Tuhár 3 EUR
3 EUR Mik|áš Štefan, Pezinok 1 1 EUR

1 OO EUR
430 EUR

3  EUR
]3  EUR
3  EUR

1 1  E U R
1 1 E U R
1 1  E U R
1 1  E U R
18  EUR

6 EUR
20 EUR
3  EUR

3 EUR
3 EUR

23 EUR
3 EUR
3 EUR
3 EUR

. r . i t , i

r r  : r r t  r r

3 EUR
3 EUR
3 EUR

Darcom vyslovujeme
úprimné poďakovanie'
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Zápis

zo sch6dze prípravného výbonr Konfed.erácie polítických

:n:ň:"-": :1:":":t :k:"Ť:J-o-':.:':1:": 19:3:'199. -

Predseda predniesol prpgram a vyzval údastníkov óo boli

Y Prahe na Valnom zhromaždení KPv 1B.2.199o o ínformáQ1e

o príebehu . Dr. C1atavý ma3- v Prabe za l(FV Slovenska preJ av

9. í,nfornoval mv čsn o naĚeJ č1nlrosti a c}rystanon zJazďe.

l./ Dr. C1ntavý preěítal ěIánok uverejnený v řuop o zjazďe

a úlobách IEV.

2./ ?0.2.}99.0 o 9,45 -1o nášteva preďsedu v lád 'y ssR.

3 . / ?L.2.1990 o 8 ,45-9 návšteva preůsed.u sHR.

Na t1eto návštevy bo1í menovnní Dr.Cíntavý ,Tornášek'

HlubÍk'resp. .rf lDr Pon.rbský.

4./ listy kreja+1om a pozvánky vybavíI Tomášek t.J. V1edeň,

J.Eorný a š.'Bukovíny .

5./. Na konto KPV bo1 zaslaný d'obrovolný d'ar od Yáe1ava

Tomáška švajčiarska 7i BazÍleja 1.5oo Kčs.

6. / Tazvánky d'o redakc1e íuu , čg RouEIÁsU a TV d'onrčÍl T.omá'

7./ Pozvánky do redakciÍ čsrK.sME}IÍ|pnÁcn a PRÁVDY donrěí T

8. / ostatné pozvánlry budri d.oruěeraé po 'napísarií sprievod.ného
I

listu : poďpredsed.oví vlády J. čarrrogurskému a rektorovi

M.Kugénu d.onrěí'Toník,"D*.V. Jrrk1ovÍ-"-p". C1ntarrý a

ogt.atné budri dorrrčeaé gúčastne pri návšteve .

9./ Príspevky a prejavy na sjaade treba vopred nahlásiř.

La./' ĎaIšia scbóiíza KPV bude 9" 15. hod'. 22.2.199o.


