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Vražda, väzenie, dar od komunistov
Ing. Juraj Îalobín (1919) bol

po skonãení druhej svetovej
vojny mlad˘m inÏinierom. Na-
rodil sa do rodiny poslanca
Národného zhromaÏdenia v Pra-
he. Z otca sa dlho nete‰il, za-
strelil ho v lese na poºovaãke
predseda miestnej organizácie
KSâ vo Vinnom. Mal iba 44 ro-
kov. Keì mal jeho syn Juraj 34
rokov, pri‰la si po neho ·tB.
Vojnou zniãená republika po-
trebovala lacnú pracovnú silu.
Najjednoduch‰ie bolo hºadaÈ
medzi veriacimi, t˘ch nebol
problém oznaãiÈ za vlastizrad-
cov, veì hlavou Cirkvi bol pá-
peÏ sídliaci na Západe. Tak˘ch
bolo treba aj prevychovaÈ
a kde, ak nie vo väzení. Jeho
syn, Ing. Marián ÎALOBÍN nám
poskytol hlásenia ·tB (jedno
uverejÀujeme na str. 16), z kto-
r˘ch vypl˘va, Ïe Ing. Juraj Îalo-
bín bol ·tátnou bezpeãnosÈou
sledovan˘ aÏ do roku 1989 a Ïe
z väzenia vy‰iel s nezmenen˘m
svetonázorom.

● O va‰om starom otcovi Jo-
zefovi Îalobínovi dobová tlaã
napísala, Ïe v prv˘ch rokoch re-
publiky sa prejavil v˘znamnou ãin-
nosÈou, najmä za maìarského boº-
‰evického vpádu do Ko‰íc. Vraj
úspe‰ne organizoval v˘zvednú
sluÏbu a informoval ãs. vojenské

velenie o maìarsk˘ch pohyboch.
âlánok uvádza domnienku, ãi ne‰-
lo o vraÏdu z politickej pomsty,
keìÏe v obci Vinné bol zatknut˘
podozriv˘ z vraÏdy predseda
miestnej organizácie Komunistic-
kej strany âeskoslovenska SaksoÀ.  

Pokraãovanie na 10. strane

Ing. Marián Îalobín Foto Eva Zelenayová
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Hoci úvodník o nádeji by sa bol urãite viac
hodil do novoroãného ãísla, k jeho napísaniu
ma in‰pirovala aÏ smutná správa o smrti pozo-
ruhodného mysliteºa, emeritného pápeÏa Be-
nedikta XVI. To ma prinútilo porozhliadnuÈ sa
doma po kniÏnici, kde som okrem in˘ch jeho
vecí na‰iel aj encykliku „SPE SALVI, o kresÈan-

skej nádeji“. Encyklika je z roku 2007 a okrem kÀazov a za-
sväten˘ch osôb, je adresovaná aj v‰etk˘m veriacim laikom.
MoÏno názov úvodníka sa vám zdá tro‰ku ne‰ikovn˘, ale po
oboznámení sa s encyklikou moÏno zmeníte názor. Hneì
v úvode totiÏ pí‰e, Ïe „nádej je ústredn˘ pojem biblickej viery,
natoºko, Ïe v mnoh˘ch úsekoch sa zdá, Ïe vieru a nádej moÏno
navzájom zameniÈ.“ (A e‰te: „Vykúpenie nám bolo darované
v tom zmysle, Ïe nám bola darovaná nádej, odôvodnená ná-
dej.“) A práve v dne‰n˘ch neradostn˘ch ãasoch to ão najviac
potrebujeme, je nepodºahnúÈ beznádeji, napriek tomu, Ïe vidí-
me ten mohutn˘ nápor pokrokárskych protikresÈansk˘ch síl,
ktoré okrem viery prenasledujú uÏ aj zdrav˘ rozum. V men‰om
to vidíme aj na nás, keì „pokrokové“ sily opäÈ prenasledujú
väzÀov komunizmu. UÏ len ãakáme, kedy nás úplne zakáÏu,
ako rusk˘ SolÏenicynov Memoriál. 

ÎiÈ v nádeji v‰ak nevyhnutne neznamená  nejakú vzburu,
revolúciu, veì „kresÈanstvo neprinieslo sociálno-revoluãné po-
solstvo podobné tomu, v ktorom padol v krutom boji Sparta-
kus.“ Prinieslo „stretnutie s nádejou“. No to neznamená vzda-
nie sa osudu, defétizmus, pretoÏe ako ìalej cituje z epi‰toly Ti-
motejovi: „Veì Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha
sily, lásky a rozvahy.“ Z ná‰ho pohºadu je dôleÏité aj to, Ïe Be-
nedikt XVI. nemohol obísÈ ani Marxa ako podnecovateºa zlo-
nosnej revolúcie a ukázal filozoficky na hlavn˘ Marxov omyl:
„Jeho omyl je oveºa hlb‰í. Zabudol, Ïe ãlovek zostane vÏdy
ãlovekom. Zabudol na ãloveka a zabudol na jeho slobodu.“

Kresťania stále na muške
Îiaº, Marxov „podzemn˘“ vplyv tu pôsobí aj naìalej, mo-

mentálne hlavne v USA a západnej Európe. UÏ sme viackrát pí-
sali o jeho najchoromyseºnej‰ích prejavoch, teraz spomeniem
len boj proti kresÈanstvu.

Mimovládna organizácia „Open Doors Foundation“ vydáva
vÏdy koncoroãne tzv. „Celosvetov˘ index prenasledovania“.
A kaÏd˘ rok v Àom s obrovsk˘m náskokom na prvom mieste fi-
gurujú kresÈania. Uvádzajú aj hlavn˘ch prenasledovateºov:  isla-
mizmus a komunistické ‰táty. Neãudo – náboÏenstvo je vÏdy
prenasledované len in˘m náboÏenstvom. Poãet umuãen˘ch ãi
brutálne povraÏden˘ch kresÈanov sa DENNE udáva v desiatkach
a stovkách. No pokiaº ojedinelé útoky na me‰ity ãi synagógy,

a to e‰te nehovoríme o „Teplárni“, hluãne a intenzívne prezen-
tujú v‰etky svetové médiá niekoºko t˘ÏdÀov a politici si tragick˘-
mi gestami roztrhávajú ko‰ele v hlbokom smútku, zvolávajú sa
mohutné demon‰trácie, o útokoch na kresÈanov v nepomerne
väã‰om meradle je jednoducho ticho. Naopak, väã‰ina médií
t˘m útokom e‰te robí predpolie. Stále viac a viac rozpútava pro-
tikresÈanskú propagandu, ãi uÏ podprahovo, alebo aj primitívne
prvoplánovo, ako to uÏ chvíºu robia aj „na‰e“ médiá hlavného
prúdu. Pre kresÈanov ºudské práva jednoducho neplatia, do-
konca ani masovo hlásaná tolerancia, ba ani len antidiskriminá-
cia, aby sme chvíºu zostali pri slovníku na‰ich ºaviãiarov. ZároveÀ
je to aj jeden z príkladov, v ak˘ch dogmatick˘ch formulkách
rozm˘‰ºajú, keì t˘chto veºk˘ch bojovníkov proti rasizmu nijako
nezaujímajú ºudské tragédie, väã‰inou sa odohrávajúce v Afrike
a Ázii. Odrazu sú to pre nich len nejakí zaostalí ãernosi a arabi,
ktorí sú im úplne ukradnutí.

Násilie ako progres
Tento súãasn˘ ºaviãiarsky, neomarxistick˘ mediálny teror,

ktor˘ sa kaÏdodenne stupÀuje, je v‰ak celkom zrozumiteºn˘ –
veì uÏ desaÈroãia pí‰u, vysvetºujú a predpovedajú celosvetové
víÈazstvo humanizmu, pokroku, internacionálneho, pardón,
multikultúrneho bratstva a – nikde niã. Nanajv˘‰ tak znásilne-
nia, aj hromadné ãi podrezávania sú ozaj hmatateºn˘m v˘sled-
kom ich progresu. Súdruh Chru‰ãov predsa uÏ v roku 1961
predpovedal, Ïe za 20 rokov tu bude komunizmus. A stále niã.
Tak neãudo, Ïe uÏ sú z toho nervózni a tak si aspoÀ udrú. Sa-
mozrejme, do toho najbezbrannej‰ieho.

Ale vrátim sa k politick˘m väzÀom a k nádeji. Práve na poli-
tick˘ch väzÀov, ktorí vìaka svojim Ïit˘m kresÈansk˘m zásadám
nielen teoreticky, ale naozajstne preukázali svoj charakter ako aj
zdrav˘ rozum, platia tieto vety zo SPE SALVI: „ªudstvo Ïije vìa-
ka niekoºk˘m. Ak by nebolo ich, svet by zomrel...“ „KaÏdá ge-
nerácia musí priniesÈ svoj vklad, aby stanovila presvedãivé uspo-
riadanie slobody a dobra, ktoré by pomáhalo nasledujúcej ge-
nerácii ako orientácia.“ PretoÏe: „KaÏdé váÏne a správne
ºudské konanie je aktívnou nádejou.“

A uÏ len závereãn˘ citát, ktor˘ je aj mottom na‰ej webovej
stránky: „SchopnosÈ trpieÈ z lásky k pravde je mierou
ºudskosti.“

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO

P.S. E‰te jedna my‰lienka Benedikta XVI. z knihy
„Priznanie a vyznanie“: „Nádej obsahuje prvok dôvery
voãi na‰im ohrozen˘m dejinám, na druhej strane nemá
niã spoloãné s utópiou.“
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S neuveriteºn˘m ape-
títom sa do kritiky osláv
30. v˘roãia obnovenia slo-

venskej ‰tátnosti pustil internetov˘ denník
postoj.sk. Predov‰etk˘m  do televízneho
programu RTVS, ktor˘ bol nielen g˘ãov˘,
ale najmä bezobsaÏn˘ a neúctiv˘ k zakla-
dateºom ‰tátnosti, menovite k Vladimírovi
Meãiarovi. Osobne mám najmen‰í dôvod
sa ho zastávaÈ, lebo spôsob, ak˘m sa
vzdal návratu do politiky v ostatn˘ch voº-
bách bol pre t˘ch, ão sme ho v tom pod-
porovali, tristn˘, no kto nerobí chyby?
Postoju v‰ak nemoÏno vyãítaÈ jeho názo-
rovú orientáciu. Postoj.sk sú kádehácke
noviny, a tak ako KDH, pokraãuje vo svo-
jej politickej línii odporu voãi nositeºom
obnovenej ‰tátnosti, tak aj v‰etky periodi-
ká, na ktoré má dosah a v ktor˘ch publi-
kujú prominentní ãlenovia tohto hnutia. 

Zakladateº KDH Ján âarnogursk˘
opakovane poÏadoval od Meãiara sebare-
flexiu, no sám dodnes nie je ochotn˘ tak
urobiÈ. Pritom uznal, Ïe KDH v 90. rokoch
nebolo schopné zobraÈ na seba zodpo-
vednosÈ za zánik federácie a budovanie
samostatného ‰tátu, no nikdy to ako zá-
sluhy neuznal Meãiarovi a jeho HZDS. AÏ
sa núka jediné moÏné vysvetlenie, ktoré
sa v informovanej verejnosti ‰íri a to, Ïe
KDH vzniklo na objednávku ako hnutie,
ktoré malo zabrániÈ vzniku kresÈanskej

strany ºudového typu. Teda subjekt, ak˘
predstavovala Hlinkova slovenská ºudová
strana. Mimochodom, keì sa HZDS hlási-
lo do frakcie Európskej ºudovej strany
v Európskom parlamente,  KDH a SMK
mu v tom zabránili. Lebo podºa pravidiel
EÚ museli vysloviÈ súhlas, ak sa do frakcie
hlásila ìal‰ia politická strana z ich ‰tátu. 

Îe sa na úlohu odporcu samostatné-
ho ‰tátu podujal Ján âarnogursk˘ ani ne-
prekvapuje. Jeho otec Pavol âarnogursk˘
mal k slovenskej ‰tátnosti tieÏ ambivalent-
n˘ vzÈah. Bol síce poslancom Slovenského
snemu, ale len ão sa obrátil v˘voj na fron-
te, aj on sa obrátil a ponúkal svoje sluÏby
Slovenskej národnej rade na „vybudova-
nie âeskoslovenskej republiky“. Svedãí
o tom jeho list zo 16. februára 1945.
Poslanec Snemu v Bratislave v liste pí‰e:
„...cez celú vojnu spolupracoval som na
obnovení âeskoslovenskej republiky...“ 

Aké mohli byÈ oslavy v˘roãia zaloÏe-
nia novodobej slovenskej ‰tátnosti, keì po
roku 1998 sa za relevantn˘ politick˘ sub-
jekt povaÏuje iba ten, ão zdieºa názor Jána
âarnogurského, Ïe na Slovensku bolo ne-
vyhnutné poraziÈ „meãiarizmus“? Meãia-
rizmus, teda Meãiara, teda slovenskú ‰tát-
nosÈ. âo v súãasnosti k tomu ch˘ba? 

Pre politick˘ch väzÀov je vzÈah k ‰tát-

nosti citlivá otázka. Komunistick˘ reÏim
mnoh˘ch za vlastenectvo poslal na popra-
visko alebo na dlhé roky do väzenia. Keì
vlani prezidentka udelila ‰tátne vyzname-
nanie trom mart˘rom, bojovníkom za
‰tátnu samostatnosÈ a proti komunizmu,
Antonovi Tunegovi, Eduardovi Tesárovi
a Albertovi Púãikovi, mnohí politici prepa-
dávali priam do nepríãetnosti. Niektorí
politici sa pretekajú v tom, kto viac bude
bojovaÈ proti fa‰izmu, ale zatiaº som ne-
poãula, aby niektor˘ spomenul boj proti
komunizmu. Pritom komunizmus upieral
ºudské práva na‰im obãanom ‰tyridsaÈ ro-
kov! Ani tohto roku prezidentka neprijala
návrh PV ZPKO na vyznamenanie politic-
k˘ch väzÀov proti komunizmu, no udelila
ho b˘valému prezidentovi Michalovi Ko-
váãovi, ktor˘ poskytol milosÈ vlastnému
synovi za podvod vo v˘‰ke 2,3 milióna do-
lárov. Zvlá‰tne, Ïe sa nehanbíme za mo-
rálne delikty, ale za na‰u históriu áno. 

Spomínam si, ako mi raz kamarát -
kádehák - povedal, Ïe za to (zánik federá-
cie) budeme visieÈ (házedesáci). Zatiaº ne-
visíme, ale súãasná politická reprezentácia
robí v‰etko preto, aby tvorcov a podporo-
vateºov ‰tátnosti kriminalizovala a zbavila
dôstojnosti. Zatiaº teda nevisíme...

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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Margity Zimanovej
● Ako sa vám Ïije dnes?
Mamiãka zomrela 23. júna 1995 v Îiari nad Hronom.

Vo väznici v Îeliezovciach väznil komunistick˘ reÏim Ïeny zo
Slovenska i z âeska. KPVS v roku 2006 odhalila na budove
väznice pamätnú tabuºu, no na‰ej organizácii to ani ne-
oznámila. 

V roku 2007 som sa osobne s manÏelom zúãastnila
pietnej spomienky pri tejto pamätnej tabuli na Ïeny nespra-
vodlivo väznené komunistick˘m reÏimom.  Pote‰ilo ma, Ïe si
pamätali  moju mamiãku, ktorá si vo väzení veºmi veºa vy-
trpela. Povedala Ing. Júliusovi Homolovi, tieÏ politickému
väzÀovi, Ïe znovu prídu 50. roky a budeme sa ÏraÈ ako
potkany. A uÏ je to TU!

Spomienky Margity Zimanovej na utrpenie jej rodiny,
‰peciálne na mamiãku, uverejÀujeme na 8. strane. V budú-
com ãísle si pripomenieme 70. v˘roãie od popravy jej otca.

(zl)

SPÝTALI SME SA

Margita Zimanová na 15. sneme PV ZPKO v Îiline.
Foto Eva Zelenayová

Îelám v‰etk˘m na‰im ãlenom poÏehnan˘ rok 2023, pokoj v rodinách a v spoloãnosti, i na celej Zemi.
Vá‰ Arpád Tarnóczy ãestn˘ predseda PV ZPKO



âestn˘ predseda Pavel Lavo ne-
rád spomína na ãasy po roku 1948,
keì bol ·tátnym súdom v Bratislave
odsúden˘ na osem plus ‰esÈ rokov
straty slobody, lebo reÏimu sa nepáãil
jeho protikomunistick˘ postoj, jeho
svetonázor. Mal iba dvadsaÈ rokov,
Ïivot pred sebou, keì sa za ním zav-
reli dvere väzenia. 

V deÀ v˘roãia, 13. januára t.r.,
oslávil svojich 95 rokov spolu s ãlen-
mi nitrianskej regionálnej organizácie
PV ZPKO. Do sídla poboãky priviezla
pána Lava jeho dcéra Zuzana Drábe-
ková, aby sa pote‰il z blízkosti svojich
priateºov, na ktor˘ch nezabúda a oni
nezabúdajú na neho. Pri príleÏitosti
jeho Ïivotného jubilea mu zaÏelali ve-
ºa zdravia, ‰Èastia a BoÏieho poÏeh-
nania do ìal‰ích rokov Ïivota. Jubi-
lanta zaujímalo ako sa organizácii
a jej ãlenom darí a vyslovil Ïelanie,
aby pokraãovali v ãinnosti a pripomí-
nali si roky bezprávia. 

AlÏbeta Loudová, predsedníãka

organizácie, Agata Fi‰erová, Juraj Ko-
nya, Gitka Lukni‰ová, Mária BaláÏo-
vá, Anna Mesaro‰ová, Jozef Turãek,
Jozef Korec, Valika Bene‰ová a Ivan
Liday sa jubilantovi poìakovali za
náv‰tevu, jeho dcére za ochotu pri-

viesÈ otecka do sídla organizácie, po-
vedané slovami predsedníãky: „Veì
k nám stále patrí.“ Ku gratulácii sa
pripája aj redakcia Svedectva a vede-
nie PV ZPKO – Îivio pán Lavo. 

(al)

Sviatok Zjavenia Pána, známy aj
ako Traja králi, si kresÈania pripomí-
najú 6. januára. V priestoroch ústre-
dia PV ZPKO sme si tento sviatok
a s ním spojené poÏehnanie kancelárií
naplánovali na 9. januára. Duchovn˘
organizácie Ján Ko‰iar v tento deÀ
predniesol obradné ãítanie a modlitby
a na znak poÏehnania napísal na dve-
re letopoãet a iniciály C+M+B. Mnohí
sa nazdávajú, Ïe symbolizujú mená
troch kráºov Ga‰para, Melichara
a Baltazára, lebo poÏehnanie príbyt-
kov sa vykonáva svätenou vodou, po-
svätenou na sviatok Zjavenia Pána

a má súvislosÈ s troma kráºmi, ktorí sa
pri‰li pokloniÈ narodenému JeÏi‰kovi. 

Av‰ak tento nápis pochádza z la-
tinãiny (Christus mansionem benedi-
cat) a znamená Kriste, poÏehnaj
tento dom. Novoroãné poÏehnanie

potrebujeme v‰etci, aby sme sa do-
kázali správne a pravdivo prejavovaÈ
za kaÏd˘ch okolností. NuÏ nech po-
Ïehnanie z Bratislavy doãiahne na
v‰etk˘ch ãlenov ná‰ho spoloãenstva. 

(zl) 

ZAZNAMENALI SME
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Komunisti k moci, antikomunisti do väzenia

Pavel Lavo, druh˘ sprava, na oslave svojho jubilea v nitrianskej poboãke
PV ZPKO. Foto archív

Novoročné požehnanie

Duchovn˘ PV ZPKO Ján Ko‰iar poÏehnáva komunitu politick˘ch väzÀov. 
Foto Eva Zelenayová



Ak by v novembri 1989 nepadol komunistick˘
reÏim, boli by sme v t˘chto dÀoch svedkami osláv
„VíÈazného februára“. Tak totiÏ komunisti pome-
novali prevrat, ktor˘m násilne uchopili plnú poli-
tickú moc 25. februára 1948.

Stalo sa tak len necelé tri roky po skonãení druhej
svetovej vojny a nanútenej obnove âeskoslovenska.
Nahromadené spory a ideovo-politické rozdielnosti
medzi Slovákmi a âechmi sa nevyrie‰ili, iba prehæbili.
Slováci boli pokladaní za riziko pre „jednotné âesko-
slovensko“. Konzervatívny národ sa akosi nehodil do
povojnovej, ºaviãiarsko-pokrokovej Európy. 

Zásadne odli‰n˘ postoj k idey komunizmu a k prvé-
mu komunistickému ‰tátu, sovietskemu Rusku, sa
ukázal uÏ medzi zakladateºmi âSR ·tefánikom, Ma-
sarykom a Bene‰om. Pre generála ·tefánika bol boº‰e-
vizmus „prejavom chorobn˘m, apokalyptick˘m chao-
som“. Bol presvedãen˘, Ïe nielen legionári, ale aj
demokracia ako taká musí proti tejto zloãinnej ideoló-
gii bojovaÈ. Naopak, „humanista“ Masaryk v roku
1918 vyhlásil, Ïe víÈazstva boº‰evikov sa neobáva, pre-
toÏe „boº‰evická vláda je demokratická, socialistická“.
Ani jeho Ïiak a nástupca Edvard Bene‰, ãlen národno-
socialistickej strany, sa komunizmu neobával. Soviet-
sky zväz pokladal za spriatelen˘ ‰tát a podpísal s ním
dve spojenecké zmluvy: v roku 1935 a 1943. Pri podpi-
se druhej zmluvy sa dokonca vyjadril, Ïe bude robiÈ ta-
kú politiku, „aby komunisti mohli byÈ v budúcnosti
v kaÏdej vláde...“

Komunisti s veľmocou za chrbtom
Zmluvou z roku 1943 obnovenú âSR „dobrovoº-

ne“ zaradil na sovietsku, v˘chodnú stranu novo rozde-
lenej Európy. Deliacu ãiaru oficiálne narysovala Jaltská
konferencia. 

Po poráÏke hitlerovského Nemecka a vojenskom
obsadení znaãnej ãasti Európy Stalinov˘mi vojskami (ão
socialistická propaganda nazvala „oslobodením“), bo-
lo viac-menej otázkou ãasu, kedy v obsadenej ãasti Eu-
rópy Stalin nastolí svoje vazalské reÏimy. 

Pre komunistov nebola rozhodujúca podpora zdo-
la, od ºudí, ale zhora, od veºmoci. Boli si vedomí, Ïe
k˘m stredov˘chodnú Európu kontroluje Stalin, prehraÈ
nemôÏu.  

Pokus o uchopenie vládnej moci na Slovensku si
vyskú‰ali komunisti uÏ v povstaní r. 1944. Strana, ktorú
nikto nezvolil, a ktorá mala pred vojnou sotva 10 per-
cent hlasov, sa zrazu stala jednou z dvoch vládnych
strán, priãom ako prv˘ ovládla rezort vnútra.

Po príchode âA sa komunisti viezli na bodákoch
âervenej armády. Politick˘ch oponentov udávali So-

vietom, ktorí ich obratom brali do sibírskych gulagov.
Ovládli znaãnú ãasÈ niÏ‰ích a stredn˘ch orgánov moci
– MNV, ONV. Mali veºk˘ vplyv v bezpeãnostn˘ch
zloÏkách, predov‰etk˘m v ·tB, pomocou ktorej mohli
ºahko zastra‰ovaÈ a likvidovaÈ politick˘ch oponentov.
UÏ v tomto období bolo beÏn˘m muãenie vo väzbe ba
i politické vraÏdy.  

Veºké slovo mali aj v justícii a prokuratúre, ktorá
prostredníctvom tzv. ºudov˘ch súdov zatvárala a od-
stavovala presvedãen˘ch Slovákov. Ochotn˘ch kolabo-
rantov na‰li komunisti v odboroch, no predov‰etk˘m
v Zväze slovensk˘ch partizánov, kde boli zo v‰etk˘ch
spoloãensk˘ch organizácií najaktívnej‰ími vyhºadávaã-
mi a udavaãmi inak zm˘‰ºajúcich ºudí.

S veľmocou proti národu
Tzv. Ko‰ick˘ vládny program, vyhlásen˘ 5. apríla

1945, na ktorom bola postavená politika obnovenej
âSR, bol predov‰etk˘m dielom komunistov. Na ãele
vlády stál Zdenûk Fierlinger – sociálny demokrat a zá-
roveÀ agent sovietskej NKVD. Komunisti dostali kºúão-
vé rezorty vnútra, poºnohospodárstva, informácií. Plu-
ralitn˘ systém politick˘ch strán nahradil uzavret˘
systém tzv. Národného frontu, v ktorom mohli pôsobiÈ
len úzko vymedzené strany; pre opozíciu tu miesta ne-
bolo. 

V májov˘ch voºbách roku 1946 síce na Slovensku
získali „len“ 30 percent hlasov (v porovnaní so 62 per-
centami Demokratickej strany), no celo‰tátne zvíÈazili
so ziskom 40 percent. VíÈazstvo DS, tejto netradiãnej
a heterogénnej strany, bolo pre mnoh˘ch prekva-
pením. Slovensko bolo v Prahe (i v Moskve) hodnotené
ako slab˘ ãlánok; ako zaostalá, roºnícko-klerikálna ãasÈ
republiky, ktorú treba k „svetl˘m zajtraj‰om“ priviesÈ
násilím. âechov – komunistov aj nekomunistov –
okrem víÈazstva DS dráÏdila uÏ samotná existencia slo-
vensk˘ch národn˘ch orgánov. Videli v nich zárodok
samostatného Slovenska. Minister vnútra Václav Nosek
vyhlásil Zbor povereníkov za „pokraãovanie Tisovho
fa‰istického reÏimu“.  

Mimochodom, práve inscenácia procesu s pre-
zidentom Tisom bola ìal‰ím z praktick˘ch nácvikov
komunistov na totálne uchopenie moci. Odsúdenie
a potupná poprava tejto najpopulárnej‰ej osobnosti
Slovenska totiÏ jasne ukázali, Ïe ak máte v rukách moc
a ochranné krytie zo strany veºmocí, môÏete ísÈ proti
národu, môÏete ignorovaÈ presvedãenie a postoje vy‰e
80 percent obyvateºstva. 

Martin Lacko

Nabudúce: Zlomov˘ február

FAKTY A POLEMIKA
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Február 1948 – 75 rokov 
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Na prelome augusta a septembra v roku 2016 pre-
behli médiami, a s veºk˘m záujmom verejnosti sa stret-
li dve správy o prepustení zo zamestnania dvoch osob-
ností. Ukonãenie sluÏby dohodnutej na dobu urãitú
evanjelického kaplána Jakuba Pavlúsa v cirkevnom
zbore v Turanoch pri Martine, zborom biskupov Evan-
jelickej cirkvi a.v. liberálne médiá kritizovali, ba priam
bili na poplach. No v˘poveì s okamÏitou platnosÈou
zo strany Ústavu pamäti národa, ktorého predsedom
Správnej rady v tom ãase bol Ondrej KrajÀák pre
„hrubé poru‰enie pracovnej disciplíny“ s historikom
Martinom Lackom si médiá hlavného prúdu takmer
nev‰imli.  Spôsob rozviazania pracovného pomeru
s historikom Lackom nebolo etické a najmä nie hodné
doktora teológie KrajÀáka. 

V dne‰nej dobe, keì kaÏd˘ mesiac stovky pracov-
níkov po celej krajine zamestnanci rozliãn˘ch firiem
jednorázov˘m rozhodnutím zamestnávateºa skonãia vo
firmách, pre ktoré ãasto odpracovali desiatky rokov
práce a nikto sa ich nezastane, ani nikto tomu nevenu-
je pozornosÈ, nikto nehºadí na to, Ïe ãasto sú jedin˘mi
Ïiviteºmi rodín, stoja tieto dve prepustenia z práce za
zamyslenie, úvahu a porovnanie. 

Komu slúžia médiá
S evanjelick˘m kaplánom bol ukonãen˘ pracovn˘

pomer dohodnut˘ na dobu urãitú, ão je beÏn˘ postup.
KeìÏe jeho názory na manÏelstvo a rodinu, ktoré ve-
rejne prezentoval, sa nezhodovali s BoÏím zjavením cez
Bibliu a uãenie cirkvi, nebol mu zo strany cirkevn˘ch
predstaven˘ch pracovn˘ pomer predæÏen˘. To vyvolalo
veºk˘ rozruch liberálnych médií s pokusom zasiahnuÈ
do jednej zo základn˘ch ºudsk˘ch práv, náboÏenskej
slobody a pokus o zasahovanie do ãinnosti cirkvi, ktorá
má právo a povinnosÈ vychádzaÈ z BoÏieho zjavenia
a zo stároãiami overenej praxe. Jej zásluhou vzi‰li mno-
hé osobnosti, spoloãnosti, spoloãenstvá i celá civilizácia
a vìaka nej e‰te ako-tak funguje. 

No prepustenie historika Lacka bolo ãisto po-
litick˘m rozhodnutím, v ktorom predseda Správnej
rady ÚPN vykonal tento krok na príkaz niekoho, niek-
tor˘ch skupín, ktoré si robia nárok rozhodovaÈ o Ïivote
v na‰ej krajine a o osudoch osobnosti bez toho, aby
ich t˘m niekto poveril alebo zvolil  do tejto funkcie  (NR
SR) a má právo ho kedykoºvek odvolaÈ. âloveka vysoko
odborne kvalifikovaného, morálnych kvalít a plniaceho
si pracovné povinnosti. OsobnosÈ, ktorá dokáÏe tvoriÈ
a budovaÈ a neÏije z rozkladu spoloãnosti a jej hodnôt.
Osobne nepoznám ani jedného z prepusten˘ch
pracovníkov, no ãlánky historika Lacka v ãasopise

PamäÈ národa som veºmi rád a so záujmom ãítal.
Oslovil ma jeho záujem o skutoãné dejiny Slovenska,
ktor˘ vychádzal z jeho vzdelania, ‰túdií a z jeho rozho-
vorov s pamätníkmi. TieÏ som okrem odbornosti obdi-
voval jeho morálne kvality, ão sa dnes vo verejnosti  ani
na na‰om kedysi kresÈanskom Slovensku veºmi nenosí. 

Myslím si, Ïe prvorad˘m predpokladom k práci pre
spoloãnosÈ sú kvality morálne, rodinné, spoloãenské,
ochota pracovaÈ pre in˘ch bez ohºadu na to, ão mi to
priná‰a. A toto historik Lacko robí a len na toto do-
platil. Odmietol sa podriadiÈ mocn˘m tohto sveta
v záujme ich cieºov.

Sme svedkami nástupu totality
Zdá sa mi, Ïe neÏijeme v demokracii, ale znova

v totalitnom ‰táte, kde kroky niektor˘ch samozvan˘ch
jedincov a skupín rozhodovaÈ o osudoch in˘ch ºudí bez
ohºadu na ich ºudské práva  sa stávajú beÏnou praxou.
Zdá sa mi, Ïe niekto zasahuje do slobodnej ãinnosti
cirkví, ‰tátnych in‰titúcií a manipuluje a ovplyvÀuje
verejnú mienku spôsobom odporujúcim demokracii,
ktor˘ ãloveka degraduje a poniÏuje.

Myslím si, Ïe aj v dne‰nej dobe je potrebné byÈ ver-
n˘m pravidlám, na ktor˘ch spoloãnosÈ v ktorej Ïijeme
vyrástla. Tieto pravidlá vychádzajúce z prikázaní Deka-
lógu uÏ dve tisícroãia budujú kresÈanskú civilizáciu. Za
ten ãas sme získali veºa skúseností, Ïe kaÏd˘, kto ich
poru‰í trestá sa sám a nemôÏe priná‰aÈ ‰Èastie sebe ani
t˘m, ktorí sú mu zverení. Teda nie je v ºudskej kompe-
tencii urãovaÈ ão ãloveka robí ‰Èastn˘m a ão ho niãí,
tieto pravidlá sme dostali do poriadku sveta uÏ pri jeho
stvorení. 

UÏ 5. septembra 2016 som napísal a dodnes to
platí, Ïe plne podporujem rozhodnutie predstaviteºov
evanjelickej cirkvi na Slovensku nepredæÏiÈ pracovn˘ po-
mer na dobu neurãitú s ich zamestnancom Jakubom
Pavlúsom a otvorene protestujem proti svojvoºnému
rozhodnutiu predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja
KrajÀáka o okamÏitom rozviazaní pracovného pomeru
s historikom Martinom Lackom. A poz˘vam v‰etk˘ch
k budovaniu na‰ej spoloãnosti na zásadách spra-
vodlivosti, dobra, pravdy a lásky, nie lÏi, podvodu
a egoizmu, ão túto spoloãnosÈ, rodiny, i osobnosti niãí
a rozkladá. ªudovít Ko‰ík 

P.S. 
Martin Lacko podal na súd žalobu o neplatnosť výpovede a náhradu ušlej
mzdy. V r. 2019 OS BA III konštatoval, že oznámenie o okamžitom skon-
čení pracovného pomeru je neplatné. V roku 2021 to potvrdil aj Krajský
súd. Po vyše šiestich rokoch od začiatku súdneho sporu M. Lacko a ÚPN
podpísali v decembri 2022 mimosúdnu dohodu o urovnaní sporu.

ÚPN pred šiestimi rokmi zničil pluralitu bádania

Čistky v mene liberalizmu
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Slovensko a Slováci majú mnohé osobnosti,
ktoré svoj Ïivot obetovali za národ, za jeho
pozdvihnutie a slobodu. Napriek tomu (alebo
práve preto?) b˘vajú zabudnutí. Jedn˘m z nich je
aj Ján Beliansky, od narodenia ktorého ne-
dávno uplynulo sto rokov.

Pochádzal z obce Veºk˘ KlíÏ, kde sa narodil 17. septem-
bra 1922 ako jediné dieÈa rodiãov Jána a Magdalény rod. Go-
golovej. OblasÈ Topoºãian a Hornej Nitry patrila medzi národ-
ne uvedomelé kraje. Aj mlad˘ Ján bol uÏ ako ‰tudent nad-
‰en˘m stúpencom autonomistického hnutia a potom aj
samostatného Slovenska. V r. 1939 patril k organizátorom
zbierky na Zlat˘ poklad SR. V BaÈovanoch zaloÏil miestny od-
bor Matice slovenskej. Pracoval tieÏ ako tajomník SKM
a dôverník SNK. Bol i ‰portov˘m spravodajcom armádneho
ãasopisu StráÏ vlasti. 

Absolvoval známu BaÈovu ‰kolu práce v Zlíne, kde aj pra-
coval. V auguste 1945 bol v‰ak z podniku z politick˘ch dôvo-
dov prepusten˘ a v jeseni nastúpil na vojenãinu. 

S návratom âSR v roku 1945 zaãal ‰tát prejavy sympatií
k my‰lienke slovenskej samostatnosti prenasle-
dovaÈ ako trestné ãiny „fa‰izmu“ ãi „separatiz-
mu“. KeìÏe Beliansky patril medzi t˘ch, ão
svoje názory na verejnosti neskr˘vali, sledovala
ho ·tB. BezpeãnosÈ na neho podala trestné
oznámenie „za roz‰irovanie ‰tvav˘ch reãí“
z prejavu Kon‰tantína âulena a „schvaºovanie
nepriateºskej propagandy“. Trestn˘m ãinom
bola aj jeho kritika „SNP“, ktoré pokladal za
zaãiatok príchodu komunizmu.

Za Slovensko do väzenia
V rozhovore s matiãn˘m historikom Vladi-

mírom Repkom o tom povedal: „Po príchode
âervenej armády a okupaãnej ãesko-slovenskej
‰tátnej moci bol som z politick˘ch príãin ‰tyri
razy uväznen˘; aktívne som totiÏ pracoval za
samostatn˘ Slovensk˘ ‰tát (minul˘ aj budúci),
takÏe to bolo celkom logické.“

Podobne prenasledovan˘ch ako Beliansky boli v „oslobo-
denom“ âeskoslovensku tisíce ºudí. Po februári 1948 bolo
zrejmé, Ïe pomery sa budú len zhor‰ovaÈ, rozhodol sa preto
pre exil. Jeho cesta zo „zadrôtovanej“ âSR by mohla byÈ fil-
mov˘m námetom – ukryt˘ vo vagóne s drevom cestoval
z Brezna 15 dní, k˘m vlak zastal v talianskom  Tarvisiu. Po vy-
hostení do Rakúska sa snaÏil dostaÈ ìalej na Západ. Najprv
zakotvil v Anglicku. Tu bola síce malá, no veºmi aktívna ko-
munita Slovákov (SNR v zahraniãí; ZdruÏenie slov. mládeÏe
a i.). Vydával tu ãasopis Vatra, spolupracoval s Petrom Prídav-
kom ãi Emanuelom Böhmom. Patril k exulantom, ktorí o sebe
nikdy nepovedali, Ïe sú z âeskoslovenska, len zo Slovenska.
K ich úspechom v Británii moÏno rátaÈ aj to, Ïe britské úrady
napokon akceptovali tak˘to zápis v obãianskej legitimácii.

TieÏ sa im podarilo docieliÈ zriadenie samostatného sloven-
ského vysielania v BBC.

V roku 1952 získal vízum do USA. Vy‰tudoval úãtovníc-
tvo na univerzite v Pittsburgu. Popri práci o chlieb, o preÏitie,
sa venoval národnej práci: písal ãlánky, broÏúrky, reagoval na
nepravdy a skreslené informácie o Slovensku a Slovákoch
v západnej tlaãi, organizoval rôzne podujatia. Bol tieÏ aktív-
nym funkcionárom Republikánskej strany v USA, ako aj  Sve-
tového kongresu Slovákov. Napokon, práve jeho zásluhou
vy‰li niektoré knihy známych exilov˘ch autorov (napr. prof.
Franti‰ka Vnuka). Pre americk˘ch Slovákov sa stal známym
i vydávaním vlastného ãasopis s názvom „Slovak Heritage“
(Slovenské dediãstvo). Mal nielen informovaÈ, ale aj upevÀo-
vaÈ a roz‰irovaÈ slovenské povedomie. Vychádzal dvojjazyãne,
v ãase, keì slovenské slovo bolo v USA na ústupe. Po zániku
tohto ãasopisu bol redaktorom slovenskej ãasti dvojt˘Ïdenní-
ka Jednota, do ktorého zabezpeãoval informácie o dianí v je-
ho rodnej vlasti.

Pomáhal aj finančne
Beliansky, napriek tomu, Ïe patril k odporcom komuniz-

mu, nebol nikdy zaslepen˘m obdivovateºom
Ameriky. Kritizoval jej odvrátenú tvár – neob-
medzenú moc veºkokapitálu (peÀazí) a tzv. de-
mokratick˘ch médií, ktoré neslúÏili pravde, len
záujmom kapitálu. 

V obnovení ‰tátnej samostatnosti Sloven-
ska koncom roku 1992 videl naplnenie svojho
Ïivotného úsilia ako aj potvrdenie oprávnenos-
ti cieºov slovenského exilu. Na druhej strane
bol sklaman˘ z vnútorn˘ch pomerov v mladej
republike. Aj napriek veku a zdravotn˘m pro-
blémom v‰ak do starej vlasti ãasto prichádzal
a pomáhal jej. Ako uviedol V. Repka, „vyvíjal
horúãkovité úsilie pri organizovaní zásielok od-
born˘ch, prevaÏne lekárskych kníh“, pre Slo-
vensko zabezpeãil darovanie liekov a kníh
v celkovej hodnote 140 miliónov korún. Pri je-
ho sedemdesiatke mu Matica slovenská udeli-

la Pamätnú medailu.
Dnes je v rodnej obci, ba aj v historickej Ján Beliansky

prakticky neznámy. V rodisku ho pripomína akurát skromn˘
pomníãek na rodiãovskom hrobe. Naostatok uÏ len hodnote-
nie z pera Imricha KruÏliaka, ktor˘ ho oznaãil za jedného
z najaktívnej‰ích organizátorov slovenského Ïivota v exile.
„Svojou drobnou, neúnavnou ãinnosÈou, národn˘m zápalom
a láskou k veci pripomína nám typ obdivuhodného Mateja
Hrebendu, ãloveka, ktorého niã nezláka a niã nezlomí, lebo
verí svojím ideálom...“ 

A ako vlastné motto v rozhovore s J. Rydlom v roku 1979
Beliansky vyslovil: „Dbajme o to, aby sa slovenská spolupatriã-
nosÈ roz‰irovala, aby bolo v nás ãím menej nenávisti a ãím
viac lásky jedného voãi druhému; musíme si navzájom pomá-
haÈ.“ Martin Lacko

Storočnica Jána Belianskeho 

Hrob Belianskeho vo Veº-
kom KlíÏi. Foto archív



B˘vali sme v Bratislave na Vazo-
vovej ulici. Otecko 8. decembra
1951, v deÀ Nepo‰kvrneného poãatia
Panny Márie, previedol svojho ‰vagra
cez hranice. Za to bol 28. marca
1953 na Pankráci popraven˘. Mamiã-
ku odsúdili na doÏivotie, neskôr jej
trest zníÏili na 20 rokov, napokon
preÏila vo väznici sedem rokov. 

Ostali sme tri deti, Gita, Helenka
a PeÈko. Mamiãku najprv väznili
v bratislavskom Justiãnom paláci, od-
tiaº ju previezli do Rimavskej Soboty
aÏ skonãila v Pardubiciach. Tam po-
Ïiadala o preloÏenie na Slovensko,
aby mala rodina k nej bliÏ‰ie. Keì si
i‰la vybavovaÈ osobné doklady na
bezpeãnosÈ do Sv. KríÏa, dnes Îiar
nad Hronom, zastavil ju neznámy
muÏ a povedal jej, Ïe bol pri poprave
jej manÏela. Keì to mamiãka poãula,
odpadla. 

V Pardubiciach bola mamiãka
vedúcou pletiarne. Mala svoj zo‰it
o ‰trikovaní, podºa ktorého ruãne
plietli svetre. Tento zo‰it a ruÏenec
z chleba venovala ústrediu na‰ej or-
ganizácie, no dozvedela sa, Ïe boli
uloÏené v pivnici na Grösslingovej uli-
ci, kde do‰lo k ich znehodnoteniu.
Mamiãka mi vo väzení robila spony
do vlasov a iné drobnosti. 

Raz sa dozvedela, Ïe príde kon-
trola z ministerstva vnútra. Zabezpe-
ãila si ãierny krém na topánky a na-
trela ním kºuãky zozadu. Páni z Prahy
sa zamazali a zaãalo sa vy‰etrovanie.
Nikto sa nepriznal. Poslali preto Ïeny
na cely, aby tá, ktorá to urobila sa
priznala. Mamiãka dostala od Ïien
viac nohavíc, Ïe keì ju budú biÈ, aby
to nebolelo. Keì sa znovu postavili
do radu pred náãelníka, mamiãka sa
priznala. Náãelník zobral mamiãku
medzi pánov z Prahy a celú noc sa
tam hovorilo o histórii Slovenska.
Mamiãka im hovorila o Slovenskom
‰táte, o ·tefánikovi, Dr. Tisovi. Boli
prekvapení, koºko toho vie o histórii
Slovenska. Páni zasa hovorili o do-
br˘ch klobáskach, ktoré jedli, keì
boli ako vojaci poãas vojenskej sluÏby
na Slovensku. Rozhovor pokraãoval

celú noc. Keì sa potom mamiãky p˘-
tali, ãi ju bili, povedala, Ïe Ïiadna bit-
ka nebola. âe‰ky boli prekvapené
a náãelník ju odvtedy volal „Tisov po-
boãník“. Do Pardubíc sme za mamiã-
kou chodili raz do roka.

Po preloÏení do Îeliezoviec sme
za Àou zaãali chodiÈ samé deti. Zo
stanice do väznice chodil vláãik drezi-
na. Väznica bola drevená, v zime tam
bola stra‰ná zima. Dostávali iba jed-
no vedro uhlia. Pracovali na poli od
skorého rána.

Raz som mamiãke doniesla balík
so slaninou, klobáskou, kávou, vajíã-
kami, husacou masÈou a in˘mi dob-
rotami, no nemohla som jej ho daÈ,
nemala balík povolen˘. Mala som 17
rokov, poÏiadala som dozorcu, Ïe
chcem hovoriÈ s náãelníkom. Náãel-
níkom väznice bol pán Bálent, rodák
zo Sv. KríÏa. Bol synom kostolníka.
Zverila som sa mu, Ïe mám pre ma-
miãku balík, ale nechcú jej ho daÈ. Îe
keì ho mamiãka nedostane, nech ho
dajú zoÏraÈ psom, ja ho späÈ nezobe-
riem. Zariadil to. Mamiãka balík do-
stala, no keì sa podelila s dievãata-
mi, veºa jej nezostalo. 

Pri jednej z náv‰tev som jej chce-
la daÈ svoju fotografiu, ale dozorca
to nedovolil. Tak som ju vloÏila do
obalu ãokoládky, ãokoládku dozorca
dovolil, takÏe mala ãokoládku aj fot-
ku. Inokedy poãas náv‰tevy som si
vypoãula rozhovor mamiãky s ka-
marátkou z väzenia, ktorá ju pri‰la
nav‰tíviÈ. Tej kamarátke dal dozorca
BoÏie Telo, ktoré mala odovzdaÈ inej
osobe. Keì si to dávala do vrecka,
pristihla ju dozorkyÀa a p˘tala sa, ão
si to dáva do vrecka. Odpovedala, Ïe
niã. DozorkyÀa ju ìalej neprehliada-
vala a BoÏie Telo sa uchránilo. Tak to
zariadil Pán Boh. 

Väznica mala svoje peniaze, za
ktoré si väzni mohli nakupovaÈ potra-
viny. Mamiãka kupovala udenáãov,
lebo oãi z r˘b prehltávala ako hostiu
preÏitia.

V Justiãnom paláci písala mamiã-
ka listy oteckovi. Na toaletnom pa-
pieri, slamou z matraca, vlastnou

men‰truaãnou krvou. List si v‰imol
dozorca a mamiãka mu musela
vysvetºovaÈ, odkiaº zobrala ãerven˘
atrament. 

Mamiãka sa z väzenia v Îeliezov-
ciach vrátila 29. januára 1959.
Okresnú poboãku KPVS v Îiari nad
Hronom zaloÏila 19. mája 1990. Ná-
zov na‰ej organizácie bol zmenen˘
na sneme v roku 1999, keì 210 de-
legátov odsúhlasilo zmenu názvu na
Zväz protikomunistického odboja.
Na‰i neprajníci si ponechali star˘ ná-
zov, odtrhli sa od nás a ìalej pokra-
ãujú v ãinnosti pod t˘mto star˘m
názvom. Takéto podrazy sa môÏu
staÈ iba na Slovensku. Mamiãka do-
stala pozvánku od Konfederácie poli-
tick˘ch väzÀov âeskoslovenska na
valné zhromaÏdenie na nedeºu 18.
februára 1990. Fotografiu mamiãky
z tohto stretnutia a pozvánku mám
uloÏené v na‰ej kronike ZPKO. 

DÀa 20. októbra 1994 sa mamiã-
ka zúãastnila na nahrávaní v Leopol-
dovskej väznici. Nahrávanie sa pripra-
vovalo pre film Papierové hlavy. Od
‰túdia ALEF, s.r.o. obdrÏala honorár
800 korún, ale rad‰ej by sa ho bola
zriekla, lebo jej záÏitky sa do filmu
Du‰ana Hanáka nedostali. Preão? le-
bo e‰te aj dnes je u nás cenzúra. 

Mamiãka zomrela 23. júna 1995
v Îiari nad Hronom. Vo väznici v Îe-
liezovciach väznil komunistick˘ reÏim
Ïeny zo Slovenska i z âeska. KPVS
v roku 2006 odhalila na budove väz-
nice pamätnú tabuºu, no na‰ej orga-
nizácii to ani neoznámila. V roku
2007 som sa osobne s manÏelom zú-
ãastnila pietnej spomienky pri tejto
pamätnej tabuli na Ïeny nespravodli-
vo väznené komunistick˘m reÏimom.
Pote‰ilo ma, Ïe si pamätali moju ma-
miãku, ktorá si vo väzení veºmi veºa
vytrpela. 

Ing. Júliusovi Homolovi, tieÏ poli-
tickému väzÀovi, povedala, Ïe znovu
prídu 50. roky a budeme sa ÏraÈ ako
potkany. A uÏ je to tu!

Margita Zimanová 
rod. Valentová 
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Spomienka na mamičku



Práve ãítam text Pfiemysla Jan˘ra „Psy-
chopaté“, v ktorom sa hovorí  o mnoÏstve
psychopatov v politike a o ich negatívnom
vplyve na spoloãnosÈ. Z politikov zaraìuje
medzi psychopatov napríklad Hitlera, Stalina,
ale aj Kennedyho a Clintona. O súãasn˘ch
„na‰ich“ i „nena‰ich“ nehovorí, cel˘ text

v‰ak zaãína t˘m, Ïe v jednej diskusii oznaãil za psychopatic-
kú osobnosÈ Edvarda Bene‰a. My sme sa mu venovali pred
mesiacom, ale udalosti z februára spred 75 rokov, známe
ako „VíÈazstvo pracujúceho ºudu“ ho zase „Èahajú na scé-
nu“. 

DÀa 25. februára 1948 prijal ako vtedaj‰í prezident de-
misiu ‰trnástich „demokratick˘ch“ ministrov, ão z dvadsia-
tich piatich ãlenov vlády bola prevaÏná väã‰ina, teda dôvod
na v˘menu celej vlády. On v‰ak, v rozpore s ústavou, na
ktorú sa veãne ako „ústavn˘ prezident“ odvolával, neodvo-
lal celú vládu, ale ur˘chlene vymenoval, teda preãítal mená
‰trnástich nov˘ch ministrov, ako mu ich predloÏil Klement
Gottwald. Zdesenie u „demokratov“, eufória u komunistov.
(Ich nasledovníci sa mu za to odvìaãia - na ich návrh v r.
2004 príjme ãesk˘ parlament zákon, Ïe sa zaslúÏil o ‰tát,
ktor˘ vtedaj‰í prezident Václav Klaus nepodpísal.) 

Zľakol sa Sovietov?
Bene‰ tak urobil napriek tomu, Ïe niekoºkokrát sa vy-

slovil, Ïe komunistom neustúpi. (Klamanie je jedna z ã⁄t psy-
chopatov.) Îe bude brániÈ demokraciu, 22. februára dokon-
ca nariadil ministrovi obrany L. Svobodovi vydaÈ rozkaz, Ïe
armáda podporuje svojho vrchného veliteºa – prezidenta
a bude brániÈ demokraciu a ústavn˘ systém. Keì ho v osud-
n˘ deÀ, 25. februára, nav‰tívila na Hrade generalita a Ïiada-
la o rozkazy, odpovedal: „Danú situáciu nemôÏem rie‰iÈ
pouÏitím armády, pretoÏe by som musel zaistiÈ Gottwalda,
a toto by Sovieti nestrpeli.“ 

TakÏe zºakol sa Sovietov? A preão? Neãakane 19. feb-
ruára priletel do Prahy Valerijan Zorin, námestník sovietske-
ho ministra zahraniãn˘ch vecí, ktorého zvodnej dcére pod-
ºahne budúci slovensk˘ minister kultúry Miroslav Válek (sta-
r˘ otec súãasného primátora Bratislavy Matú‰a Valla). Keì
sa ho sp˘ta, preão pri‰iel, poãuje, Ïe sa pri‰iel pozrieÈ, ako
sem po roku sucha a hladu prichádza sovietske obilie a on
bude riadiÈ jeho „uskladÀovanie“. A oznámi mu, Ïe Sovieti
po v‰etk˘ch stránkach podporujú Gottwalda a v záujme
vzájomn˘ch dobr˘ch vzÈahov je potrebná rekon‰trukcia
praÏskej vlády. 

No „hor‰ie veci“ mu zvestovali agenti NKVD Zubov
a Sudoplatov. Pripomenuli mu pomoc NKVD, vìaka ktorej
sa bezpeãne dostal v októbri 1938 do lond˘nskeho exilu.
A ukázali mu potvrdenku, podpísanú jeho tajomníkom, Ïe
prevzal vtedy od Zubova desaÈtisíc dolárov pre neho, ich
agenta. A tieÏ mu pripomenuli jeho úãasÈ na odstránení

Tuchaãevského v r. 1937. Tieto a ìal‰ie nanajv˘‰ nepríjem-
né fakty sú pripravení zverejniÈ, ak... im nepôjde poruke po-
ãas toho, ão sa pripravuje.  

Dokázal sa vždy vynájsť
Bene‰ v‰ak vÏdy v‰etko dokázal odôvodniÈ tak, aby mu

to nepo‰kodilo jeho meno (narcizmus ako ãrta psychopa-
tov): „âo som mal robiÈ, keì mi na PraÏsk˘ hrad priniesli
demokratickí ministri Gottwaldovej vlády demisiu? Oãaká-
vali azda, Ïe hladného premiéra (Gottwalda) dostanú do úz-
kych? Sºubovali si predãasné voºby a úradnícku vládu? Ja,
s podlomen˘m zdravím, som v‰ak demisiu ministrov podpí-
sal a prijal. Aj preto, Ïe policajn˘ aparát uÏ v tom ãase bol
úplne v moci komunistov, a tak niã nestálo v ceste víÈazné-
mu februáru. Ani ja, na smrÈ chor˘, na základe poÏiadaviek
ºudov˘ch más som neodolal tlaku Sovietskeho zväzu.
Mysliac na budúcnosÈ (zrejme svoju), otvoril som  mu dvere.
IbaÏe môj zdravotn˘ stav bol veºmi komplikovan˘ uÏ od
druhej svetovej vojny, prvá m⁄tvica ma prepadla v Lond˘ne
v ‰tyridsiatom treÈom. Keì ma vlani nav‰tívil predseda Ná-
rodn˘ch socialistov Petr Zenkl, bol mojim fyzick˘m i psychic-
k˘m stavom ‰okovan˘. Musel som byÈ pod ustaviãn˘m zdra-
votn˘m dohºadom. Musel som chodiÈ s palicou a bolesti
hlavy sa stali neznesiteºné.“

Edvard Bene‰ 7. júna 1948 abdikoval z funkcie prezi-
denta uÏ druh˘ raz. Prv˘ raz sa tak stalo 5. októbra 1938.
Svoju abdikáciu pre históriu odôvodnil „nesúhlasom s ko-
munistickou ústavou z 9. mája 1948 a svojim zdravotn˘m
stavom. Zomrel 3. septembra 1948 vo vile s 10 hektárovou
záhradou v Sezimovom Ústí po poslednej m⁄tvici. Tu dostal
symbolicky 29. augusta 1948 veãer, teda v ãase, keì pred
‰tyrmi rokmi sa zaãalo SNP, ktorého zaãiatok i priebeh
znaãne ovplyvnil práve on. 

Pfiemysl Jan˘r uvádza nasledujúce charakteristiky psy-
chopatov: grandiózny pocit sebahodnoty, povrchn˘ ‰arm,
potreba siln˘ch preÏitkov, klamanie a schopnosÈ manipulo-
vaÈ svoje okolie, chladnokrvnosÈ a bezohºadnosÈ, absencia
morálnych zábran, citu, súcitu a zodpovednosti. NuÏ a - svet
ovládan˘ psychopatmi sa rúti tam, kam sa rúti.

Marián Tkáã

KULTÚRA

9

Februárové „víťazstvo pracujúceho ľudu“ a Beneš

ro
ãn

ík
 3

3
●

fe
br

uá
r 

20
23

Edvard Bene‰



Pokraãovanie z 1. strany

● Ak˘ mal vá‰ star˘ otec vzÈah
ku komunistom?

Nezná‰al ich. Otec mal osem ro-
kov, keì starého otca zastrelili, takÏe
viac o Àom vieme z tlaãe, ako zo spo-
mienok.

● Vy ste tieÏ pri‰li o blízkosÈ ot-
ca v detskom veku. Pamätáte sa na
to, ão sa stalo v roku 1953, keì otca
zatkla ·tB?

Nie, nepamätám sa, mal som ‰esÈ
rokov, mlad‰í brat ‰tyri a najmlad‰í dva
roky. 

● Ale viete, ão otecko robil, ão-
mu sa venoval a preão ho odsúdili?

Bol stavebn˘m inÏinierom, projek-
toval tunely. Vtedy sa stavali na Trati
druÏby. Mamka bola doma a mali sme
aj slúÏku, ão bolo za prvej republiky
skôr z dôvodu men‰ej nezamestnanos-
ti, ako z nevyhnutnosti. A po vojne ão
s Àou? Tak sme ju drÏali, ale keì otca
zavreli, musela odísÈ. A my s mamkou
sme sa museli presÈahovaÈ k star˘m ro-
diãom.

● âo sa novému reÏimu na
oteckovi nepáãilo?

Boli sme náboÏensky zaloÏená ro-
dina. Babka dokonca chcela maÈ
z otecka farára, ale na gymnáziu ho
presvedãili, Ïe má talent na technické
vedy a Ïe Slovensk˘ ‰tát potrebuje
technikov, tak i‰iel ‰tudovaÈ na staveb-
nú fakultu. Na‰a rodina udrÏiavala úzke
kontakty s kÀazmi a otec sa angaÏoval
v Kolakoviãovej Rodine. Chodil aj na
nejaké schôdze do Tatier. Na na‰om
dvore organizoval bábkové predstave-
nia s náboÏenskou tematikou. To si ·tB
nemohla nev‰imnúÈ. V roku 1953 zatkli
veºkú skupinu ãlenov Rodiny, aj otecka.
Na predloÏen˘ kladn˘ posudok od za-
mestnávateºa prokurátor zareagoval:
„Zv˘‰en˘m pracovn˘m úsilím maskoval
svoj nepriateºsk˘ postoj k ºudovodemo-
kratickej republike.“

● Viete, ão sa s oteckom dialo
po jeho zaistení?

Rok bol vo vy‰etrovacej väzbe pod-
robovan˘ psychickému a fyzickému
nátlaku. Po cel˘ ãas bol umiestnen˘ na
samotke, musel ustaviãne chodiÈ do-

okola v topánkach o niekoºko ãísiel
men‰ích, bol bit˘ obu‰kom po pätách,
to boli beÏné vy‰etrovacie metódy. Od-
súdili ho 15. augusta 1954 za trestn˘
ãin velezrady a vyzvedaãstva na trest
odÀatia slobody vo v˘mere 11 rokov,
prepadnutie celého majetku a straty
obãianskych práv na desaÈ rokov. Ako
skutkov˘ základ sa uvádza, Ïe mal
s ostatn˘mi ãlenmi ilegálnej organizácie
Rodina roz‰irovaÈ ‰kodlivú reakãnú
ideológiu a pomáhaÈ tak Vatikánu
v zá‰kodníckej ãinnosti. 

● To je stra‰n˘ verdikt.
V skupine boli odsúdení aj na 23,

21, 18 ãi 16 rokov.  Na‰Èastie v roku
1960 bola amnestia, takÏe otecko si
odsedel sedem rokov. 

● Kde bol vo v˘kone trestu?
Na Pankráci. Ono je to tak, koho

vedeli vyuÏiÈ, tak ho vyuÏili.  Otcov˘m
spoluväzÀom  bol  profesor Eugen Kra-
már a oni ako väzni - projektanti stavali
nielen väznice, ale aj iné ‰tátne budovy,
napríklad Klá‰tor Barnabitiek v Prahe
na Hradãanoch, alebo deväÈ bytov˘ch
domov na ÎiÏkove. TakÏe bol lacnou
pracovnou silou. Mal vhodné vzdelanie,
tak ho vyuÏili. 

● Vá‰ Ïivot sa zrejme poriadne
zmenil. 

Poriadne. Mama si nevedela nájsÈ
robotu. Bola uãiteºkou a ako manÏelka
politického väzÀa nemohla uãiÈ, no pe-

niaze sme potrebovali. Rekvalifikovala
sa na úãtovníãku, na‰Èastie dom mal aj
star˘ otec z maminej strany, tak sme sa
nasÈahovali k star˘m rodiãom. 

● Ako mamka  zná‰ala otecko-
ve väznenie?

Existovali silné tlaky, aby sa dala
rozviesÈ. KeìÏe rodiãia boli cirkevne zo-
sobá‰ení, rozvod  neprichádzal do úva-
hy. TaktieÏ starí rodiãia ju podporovali
v tom, aby vydrÏala a nedala sa roz-
viesÈ. 

● Ako ste preÏívali to obdobie,
keì bol otecko vo väzení? 

Chodil som do ‰koly. Otca zaistili
v novembri a ja som nastúpil do prvej
triedy v septembri. V ‰kole boli najskôr
poznámky, Ïe otec je kriminálnik. Nes-
kôr, po nástupe Chru‰ãova do funkcie
generálneho tajomníka  Komunistickej
strany ZSSR, sa atmosféra trochu zme-
nila a ºudia sa dozvedeli o politick˘ch
väzÀoch. Vtedy aj v ‰kole sa zaãali na
môjho otca pozeraÈ ako na nespravod-
livo prenasledovaného. 

● Myslíte si, Ïe to deti v ‰kole
dokázali takto vnímaÈ?

Zrejme sa to dozvedeli od rodiãov.
Ako deti sme to nerie‰ili, hoci spoãiatku
na mÀa zazerali.

● Nebolo vám to ºúto?
PreÏil som.
● Keì sa otec v roku 1960 vrátil

z väzenia, mali ste trinásÈ rokov.
Ako ste ho prijali?

Myslím si, Ïe u odsúden˘ch sa roz-
bila aj rodina. Stredn˘ brat a ja sme ho
úplne ignorovali. Zvykli sme si na  Ïivot
s mamou, boli sme  ‰tvorka a naraz pri-
‰iel nejak˘ ujo a zaãal sa nám mie‰aÈ do
Ïivota. Najviac sa s ním skamarátil naj-
mlad‰í brat, ktor˘ mal v tom ãase deväÈ
rokov. 

● Ale chodievali ste za otcom
do väzenia na náv‰tevy? âi nie?

Ale áno, myslím si, Ïe náv‰tevy boli
raz za tri mesiace a mama nás brávala
po jednom. Aby otec videl, ako rastie-
me a my, aby sme vedeli, Ïe máme ot-
ca. To nám vÏdy prízvukovala. 

● Keì sa vrátil z väzenia, ão ro-
bil?

Zamestnával sa ako pri‰lo a ako sa
dalo. Najprv robil  podradné práce, ako

NÁŠ ROZHOVOR
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b˘valého väzÀa si ho nikto netrúfal za-
mestnaÈ. Potom ho zamestnali InÏinier-
ske stavby. Pamätám sa, ako sme cho-
dili spolu vytyãovaÈ nejaké stavby. A po
rehabilitácii v roku 1968 sa dokonca
stal námestníkom riaditeºa. Keì gene-
rálny prokurátor zru‰il rehabilitáciu, za-
sa pri‰iel o miesto, zasa bol kvázi väzeÀ. 

● Vy ste sa s otcom rozprávali
o tom, preão bol zavret˘ a ako to
preÏíval?

Veºmi málo.  Jednak  mal zakázané
roz‰irovaÈ sa o tom a potom, bol mækvy.
AspoÀ doma. Kompenzoval si to na
svadbách, kde robil vin‰ovaãa. 

● Dá sa tomu rozumieÈ aj tak,
Ïe musel byÈ doma opatrn˘. Veì
ste boli traja mladí chlapci, ktorí sa
mohli ºahko prerieknuÈ.

Aj doma sme boli odpoãúvaní.
Mám o tom  záznamy z Ústavu pamäti
národa.  TieÏ si pamätám, keì som bol
na vojenãine  a prichádzal som domov,
tak nejak˘ muÏ stál pred na‰imi dvera-
mi a oznámil mi, Ïe nieão potrebujú so
mnou vybaviÈ. V tom ãase sa postarali
aj o mojich bratov, mamku tieÏ zavolali
na políciu, takÏe predpokladám, Ïe po-
trebovali v na‰om byte vymeniÈ baterky
v odpoãúvacom zariadení. A mal aj do-
ná‰aãov. Mali to dobre podchytené.

● Po návrate z väzenia dali uÏ
oteckovi pokoj?

Nedali,  na v˘sluchy ako také uÏ
nechodil, ale sledovali nielen otca, ale
i mÀa. Chodili k na‰im nadriaden˘m,
k susedom a vypytovali sa na nás. âo
hovoríme, s k˘m sa st˘kame... Pozvali
otca na káviãku, koÀaãik, teda nie na

v˘sluch a vypytovali sa na politick˘ch
väzÀov. Kde sa schádzate, len nám po-
vedzte miesto a ãas...

● Aj sa schádzali?
Schádzali, veì za sedem rokov

vzniknú vzÈahy. Chodili k nám kÀazi, ão
boli s ním zavretí, profesor Eugen Kra-
már, keì e‰te bol v Ko‰iciach, lebo
v rokoch 1960-1967 pracoval ako ve-
dúci projektant v Stavoprojekte Ko‰ice.
Aj k nemu sme s otcom chodili, k neja-
kému redaktorovi Froncovi a tak.

● TakÏe ste sa spolãovali? Ale
neboli to nejaké plány proti repub-
like?

Keì sa dá nazvaÈ v˘stavba chrá-
mov ako ãinnosÈ proti republike, tak
áno. Do roku 1989 stavali kostoly ako
fu‰ku, popri zamestnaní. Otec ich pro-
jektoval. Bavilo ho to. Podali ÏiadosÈ
o v˘stavbu s˘pky a postavili kostol. Le-
bo kostol by im neschválili.

● A nedostali za to pokutu?
Viete, aj straníci chodili do kostola.

Nie v mieste, kde b˘vali, ale o pár dedín
ìalej. Takto si aj deti dávali krstiÈ. Pove-
dal by som, Ïe  navonok robili, ão mu-
seli, no vnútorne tej Cirkvi fandili. 

● Mamiãka sa po oteckovom
návrate z väzenia mohla vrátiÈ do
‰kolstva? Uãila e‰te?

Nie. Ona si zvykla na  úãtovnícku
robotu a keì otec akoÏe postúpil v za-
mestnaní, tak nepracovala. Otec zastá-
val názor, Ïe matka sa má staraÈ o v˘-
chovu detí, o domácnosÈ a muÏ má za-
robiÈ toºko, aby rodinu uÏivil. Ale keì
som i‰iel na vysokú  ‰kolu do Bratislavy,
musela sa zamestnaÈ, lebo som bol

ubytovan˘ na internáte, takÏe mi pri-
spievali na ‰túdium. 

● Ako sa oteckovi po roku 1989
zmenil Ïivot?

Bol plne rehabilitovan˘, angaÏoval
sa v na‰ej organizácii a v Slovenskom
katolíckom kruhu. 

● Nemali ste ako syn politické-
ho väzÀa problém dostaÈ sa na ‰tú-
dium? 

Zmaturoval som so sam˘mi jednot-
kami, tak mal som body. Navy‰e na
gymnáziu uãil  profesor Ninik, ktor˘
e‰te otca uãil v Michalovciach, takÏe
prijali ma tak trochu po známosti.
Viem, Ïe s reputáciou syna politického
väzÀa prijímali len na uãÀovky. Aj syn
Gustáva Husáka  musel ísÈ na uãÀovku.  

● Kde ste sa s ním stretli?
·tudovali sme spolu.  Otec si to

zatváranie slovenskej inteligencie po
vojne, ºudákov ãi komunistov, vysvetºo-
val t˘m, Ïe âechom poãas vojny zavreli
vysoké ‰koly, tak v‰etk˘ch ão ‰tudovali
poãas Slovenského ‰tátu pod rôznymi
zámienkami pozatvárali. Keì som sa
hlásil na vysokú ‰kolu, tak zjazd strany
rozhodol, Ïe na vedecko-technickú re-
volúciu potrebuje kádre, takÏe ak pred-
t˘m prijímali na elektrotechnickú fakul-
tu 250 ‰tudentov, v roku 1965 prijali
naraz tisíc. Skonãil som aÏ v roku 1976,
lebo ma vyhodili.  

● Preão?
Rok 1968. Bol som funkcionárom,

organizovali sme ‰trajky, pochody, hurá
do ulíc. Mikulá‰ ·oó‰ o tom napísal kni-
hu Roky nádeje1968-1969. Viacerí sme
sa na nej podieºali, aj ja. Pri‰iel príkaz
z Moskvy, Ïe sto vysoko‰kolákov treba
vyhodiÈ. Zasadol nejak˘ v˘bor, rozhodol
50 Slovákov, 50 âechov. Vtedy bol slo-
vensk˘m ministrom ‰kolstva Matej Lú-
ãan, protestoval, preão Slovákov toºko
ako âechov, keì ich je viac a robili väã-
‰í „brajgel“? Dostal odpoveì, chceli ste
federáciu, chceli ste Husáka, tak na po-
lovicu. Z na‰ej fakulty mali vyhodiÈ
dvoch, jedn˘m z nich som bol ja. No,
koho mali vyhodiÈ, keì nie funkcioná-
rov? Sedem rokov som robil vo V˘cho-
doslovensk˘ch ÏeleziarÀach ako robot-
ník. Îiadny postup.

● TakÏe ste mali pestr˘ Ïivot?
Vyzerá to tak, Ïe ste po otcovi?

Po otcovi aj po dedkovi.
Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Rodina Îalobínovcov po návrate otca z väzenia. Foto archív
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KaÏd˘ ãlovek v nieão verí, lebo bez viery a spoºahnutia
sa nemôÏe preÏiÈ, ani len fyzicky. Málokto v‰ak svoju vieru
dom˘‰ºa a reflektuje, sú na to niekedy potrebné naozaj silné
záÏitky. Málokto si uvedomuje aj to, aké nezmyselné sú
hádky medzi evolucionistami a kreacionistami. Boh existuje
totiÏ nezávisle od ãasu a nad ãasom, dokonca existoval e‰te
pred ãasom. Pre neho je totiÏ aj to, ão sa nám, Ïijúcim, ras-
túcim a upadajúcim v ãase, zdá ako evolúcia, vlastne kreá-
ciou. PretoÏe Boh pozná zaãiatok aj koniec toho, ão sa deje
pod Slnkom, ako na to pri‰iel uÏ starozákonn˘ Kazateº.

Dobro je iste prvotné a ÈaÏko by sa verilo v Boha, ktor˘
nie je, nechce a nevie byÈ dobr˘. ZároveÀ je ale nepochybné,
Ïe trápenia, nedokonalosti a teda aj zlo, majú nejak˘ zmysel,
pretoÏe ináã by tu neboli. ËaÏko sa to bez konkrétneho pre-
Ïitia chápe a e‰te ÈaÏ‰ie vysvetºuje, ale bez celkom urãitého
zla by sa to dobro nemohlo zjaviÈ, prejaviÈ a teda ani realizo-
vaÈ. Je to asi nevyhnutná daÀ, Ïe popri v‰etkej láske a senti-
mente si aj konkurujeme a pri svojej nevyhnutnej nedoko-
nalosti sa aj nevyhnutne a zavinene i nezavinene m˘lime.

Rodinná a bratská láska sa povaÏuje za najintenzívnej‰iu
a nespochybniteºnú. Paradox je ale v tom, Ïe v rodinách sa
vyskytuje aj najviac nenávisti, závisti, poniÏovania a zneuÏí-
vania... Je to niekedy kruté, ale je nielen neºudské, ale aj
proti prírode, nedbaÈ predov‰etk˘m na ºudí, ktorí od nás zá-
visia, spoliehajú sa na nás a za ktor˘ch sme zodpovední. Bez
alfa samcov a bez vãelej kráºovnej, teda bez konkrétneho

poriadku a hierarchie, nemôÏu fungovaÈ nielen cicavce
a hmyz, ale ani ºudské spoloãenstvo. Preto buìme ekume-
nickí a tolerantní, ale váÏme si sam˘ch seba a svoju osvedãe-
nú vieru a pouãnú históriu. Ak to nebudeme robiÈ, márne
bude ná‰ vzor JeÏi‰ Kristus hºadaÈ vieru na Zemi, keì znovu
príde. Buìme teda odpú‰Èajúci a milosrdní, ale uvedomujme
si, Ïe môÏeme byÈ takí len vtedy, keì si pevne urãíme, ãomu
máme veriÈ a na ão sa môÏeme spoºahnúÈ.

Na záver spomeniem e‰te môj osobn˘ paradox. Svoje
nad‰enie som si vypestoval v opozícii a v súboji s násiln˘m
komunizmom. S hrôzou ale zisÈujem, Ïe po jeho páde je na-
‰a viera oveºa viac ohrozená ako vtedy, keì bol tento
nepriateº mocn˘ a jasn˘, ale evidentne nezmyseln˘ a porazi-
teºn˘. Dobro a pravda teda nepochybne pretrvávajú a ne-
dajú sa zru‰iÈ a pochovaÈ, ale nepochybujme, Ïe aj zlo je
stále rafinovanej‰ie a nebezpeãnej‰ie, hoci zdanlivo ma-
ximálne tolerantné a zmierlivé.

Buìme realisti a nedajme sa klamaÈ vlkmi v rúchu ba-
ránka a pastiermi, ktorí zradili svoje povolanie a poslanie.
PretoÏe Ïiaºbohu, zdá sa, Ïe ich rady sa rozrastajú a ‰íria
väã‰í strach a neistotu, neÏ násiln˘ a nekompromisn˘ komu-
nizmus. Ten v‰ak definitívne prekonáme len vtedy, keì
budeme vìaãní, za to, ão sme prijali ako dar a ak budeme
zadarmo a nezi‰tne rozdávaÈ to, ão sme zadarmo dostali.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!
Vlado Gregor

Zatiaº neznámi páchatelia v noci
17. januára zaútoãili na kníhkupectvo
SvojeÈ v centre Bratislavy. Usilovali sa
strhnúÈ mreÏu, rozbiÈ sklo v˘kladu a vnik-
núÈ do predajne. To sa im nepodarilo.
MreÏa nepovolila. Cez rozbité sklo po-
zhadzovali police s knihami ãím boli
mnohé z nich zniãené a po‰kodili aj ìal-

‰ie ãasti zariadenia. Majiteºka Mária S˘-
korová okamÏite podala trestné ozná-
menie na políciu a tá podºa nej uÏ zaãala
vy‰etrovanie prípadu. Pani S˘korová je
na‰ou sympatizantkou a jej kníhku-
pectvo bolo dosiaº jediné, v ktorom sa
dalo voºne  kúpiÈ na‰e Svedectvo. 

Malé kníhkupectvo je známe ponu-
kou vlasteneckej literatúry, osobitne so
zameraním na slovenskú históriu, ponú-
ka tieÏ kresÈansky a alternatívne zamera-
né publikácie, napríklad z Vydavateºstva
Spolku slovensk˘ch spisovateºov, vydava-
teºstiev Perfekt, Post Scriptum, Buvik,
Lúã, Albatros media, Slovart, Eko Kon-
zult ãi Torden, ale aj tituly vo vlastnom
náklade autorov. 

V predajniãke si moÏno zakúpiÈ aj
pronárodné periodiká Slovenské ná-
rodné noviny, Slovenské pohºady, Slo-
vensko, Literárny t˘Ïdenník, Kultúra,

Slovanská vzájomnosÈ alebo Svedectvo.
Majiteºka je presvedãená, Ïe práve to bol
dôvod bezprecedentného ataku na kníh-
kupectvo – nie z lúpeÏn˘ch, ale ideolo-
gick˘ch dôvodov, ão je vo vyspel˘ch kra-
jinách povaÏované za barbarstvo. (zel)

História sa postupne ku koncu chýli,
ale múdry človek sa stále hlúpejšie mýli

Barbari útočili na kníhkupectvo

Zdemolovaná predajÀa kníh.
Foto archív

Mária S˘korová. Foto Pavel Kapusta



Pod t˘mto názvom vy‰la v roku 2010 kniha od
Jozefa Habov‰tiaka o kÀazovi ThDr. Michalovi Mrkvovi.
Piateho februára uplynulo sedemdesiat rokov od jeho
tretieho zatknutia. V ãom bol v˘nimoãn˘? Hovorí o tom
titul kniÏného vydania. 

Na strane 92 uvádza postoj Michala Mrkvu k nariadeniam
Bene‰ovej vlády po druhej svetovej vojne: „Bene‰ova vláda uÏ
tradiãne podºa zásad z prvej âSR urobila hneì po vojne kroky
na eliminovanie vplyvu Katolíckej cirkvi na spoloãnosÈ. V pl-
nom rozsahu pritom vyuÏila udalosÈ z obdobia druhej svetovej
vojny a tak ihneì po jej skonãení  internovala a neskor‰ie se-
dem mesiacov väznila a vy‰etrovala spi‰ského biskupa Jána
Vojta‰‰áka, veºkého priateºa a sympatizanta ná‰ho dr. Michala
Mrkvu, ktorého sa tento ãin mimoriadne dotkol, ale ho neza-
stra‰il. V plnom rozsahu akceptoval jeho list a pokyny na akcie
zabraÀujúce po‰tátneniu cirkevného ‰kolstva,
exkomunikácii komunistov i dr. Jozefa Straku,
katolíckeho duchovného, ktor˘ sa ihneì po prí-
chode ãesko-slovenskej vlády do Ko‰íc v apríli
1945 dal do jej sluÏieb pri v‰etk˘ch proticirkev-
n˘ch akciách. Osobne sa napríklad zúãastnil aj
na zat˘kaní biskupa Jána Vojta‰‰áka a stal sa aj
vedúcim referátu pre veci cirkevné pri Zbore po-
vereníkov. Dr. Michal Mrkva oznámil v‰etky tieto
rozhodnutia a nariadenia svojho biskupa svojim
veriacim z kazateºnice a ako okresn˘ dekan
nariadil v‰etk˘m kÀazom a správcom farností
svojho dekanátu konaÈ rovnako. No a farnos-
tiam, do ktor˘ch právomoci patrili aj tamoj‰ie cir-
kevné ‰koly, poslal prípis, aby vládne nariadenia
o ich po‰tátnení nere‰pektovali a tomuto zásahu zabránili. Sa-
mozrejme reakcia zo strany príslu‰níkov orgánov nedala
na seba dlho ãakaÈ. Hneì v júni 1945 dr. Michala Mrkvu
bezpeãnostné orgány zatkli a uväznili v RuÏomberku.“ 

„...vo februári 1948 sa puãistick˘m nezákonn˘m prevra-
tom dostali k moci komunisti. (...) Preto, samozrejme, prvé
re‰trikãné kroky boli zamerané proti Cirkvi a jej predstavite-
ºom, in‰titúciám, organizáciám, klá‰torom a tlaãi. Popri akciách
proti biskupom boli v ich pozornosti aj vzdelaní a aktívni du-
chovní, medzi ktor˘ch patril aj dr. Michal Mrkva. (...) Príslu‰-
níci ZNB s úmyslom zatknúÈ ThDr. Michala Mrkvu pri‰li
do Krivej 1. novembra 1950. (...) Podºa policajnej zápisni-
ce krik spôsobil, Ïe správa o akcii sa r˘chlo rozniesla po
dedine a dav sa zväã‰il aÏ na dvesto ºudí. (...) Duchovné-
ho otca Michala viedli z kostola na faru. Tam e‰te pokºa-
kol pred oltárom, potom sa obrátil k dedine a veºk˘m
kríÏom poÏehnal obec. (...) V dedine potom prebiehala
razia. (...) Z tohto obdobia sa zachoval mal˘ zápisník,
v ktorom ThDr. Michal Mrkva takmer denníkov˘m
spôsobom zaznamenával jednotlivé udalosti poãas inter-
nácie, ktorá trvala aÏ do 13. apríla 1952, teda jeden rok,
‰esÈ mesiacov a jedenásÈ dní.“

„Pomaly rozbiehal svoju pastoraãnú prácu tak, ako to robil

v predchádzajúcich farnostiach v Bzinách i Krivej na Orave, keì
onedlho, po piatich mesiacoch pôsobenia vo farnosti Hru‰ov
a jedenástich mesiacoch od druhej izolácie a väzenskej interná-
cie, 5. februára 1953, zastalo pred farskou budovou auto
s príslu‰níkmi ·tB. KÀaza dr. Michala Mrkvu tretí raz
zatkli pred oãami jeho najbliÏ‰ích a odviezli ho do väze-
nia v Ko‰iciach a o tri dni do zlopovestnej väznice v Ru-
zyni pri Prahe.“

„V Ïalobnom spise proti ThDr. Michalovi Mrkvovi sa mu
kládlo za vinu, Ïe v ãase Slovenského ‰tátu zastával v Spi‰skej
diecéze moderátora v ZdruÏení katolíckej mládeÏe, ãím vraj
prejavoval náklonnosÈ k tomuto fa‰istickému zriadeniu. (...)
VáÏny preãin bol aj v tom, Ïe od roku 1945 aÏ do roku 1948
zastával vedúcu funkciu v Spolku jednoty katolíckych Ïien. Po-
ãas celého tohto obdobia vraj usmerÀoval ãlenky spolku k ne-

návisti a odporu proti ºudovodemokratickému
zriadeniu v âeskoslovensku. (...) V roku 1945
sa spolãil aj s obvinen˘m Tomanóczym a na je-
ho pokyn pripravoval vo svojom dekanáte pro-
testné akcie proti zo‰tátneniu cirkevn˘ch ‰kôl
na Slovensku, ako bolo ustanovené Ko‰ick˘m
vládnym programom.“  A tak ìalej a tak ìalej.
Najväã‰ím zloãinom Michala Mrkvu v‰ak
bolo „jeho vymenovanie za generálneho
vikára. Biskup Ján Vojta‰‰ák pouÏil pritom
tzv. fakulty, ão bol súbor di‰penzov, uplat-
Àovan˘ch na zachovanie funkãnosti Rím-
skokatolíckej cirkvi na území ‰tátu s tota-
litn˘m reÏimom.“

ObÏalovan˘ch v tomto procese bolo ‰esÈ
kÀazov a „v‰etci boli obÏalovaní podºa § 78 ods. 1, písm. c,
ods. 2, písm. a Trestného zákona z roku 1950.“ Michal Mrkva
bol odsúden˘ na dvanásÈ rokov väzenia. Dostal sa domov po
viac ako siedmich rokoch na amnestiu prezidenta Antonína
Novotného v roku 1960. Mal uÏ 60 rokov a vo väzení strávil
spolu desaÈ rokov ‰esÈ mesiacov a ‰estnásÈ dní. 

„Otca biskupa Jána Vojta‰‰áka 6. októbra 1963 podmie-
neãne prepustili z väzenia. Po troch t˘ÏdÀoch pobytu u svojho
synovca na fare v Oravskej Lesnej ho neºudsky odviezli do
Senohrabov pri Prahe, kde Ïil pod kontrolou v domove
dôchodcov. Otec Michal sa s ním skontaktoval hneì v januári
1964 a pomerne intenzívne si vymieÀali listy. Ich vzÈah bol nie-
len na úrovni biskupa a podriadeného, ale boli predov‰etk˘m
duchovn˘mi bratmi a veºk˘mi priateºmi.“

Michal Mrkva sa poãas svojho Ïivota zaoberal aj du-
chovnou  publikaãnou ãinnosÈou. V rokoch 1927-1933
bol profesorom bohoslovia a dogmatiky v Spi‰skej Kapi-
tule. V apríli 1969 ma v Levoãi zosobá‰il a v auguste
1970 naposledy vyd˘chol. Pochovan˘ je v Krivej na Ora-
ve, kde má aj pamätnú tabuºu. ëal‰iu pamätnú tabuºu
má v kostole na Vy‰nej ·uÀave, kde sa narodil.

Eva Zelenayová
neter
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Verný Cirkvi a národu
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1. februára 1912 sa v Jablonove
narodil Ján Hutyra CM. Zomrel v roku 1978
v Brne, kde je aj pochovan˘. Po maturite
v roku 1931 zaãal teologické ‰túdiá v KÀaz-
skom seminári v Spi‰skej Kapitule. V dru-
hom roãníku ochorel na tuberkulózu. Po
uzdravení vstúpil do Misijnej spoloãnosti sv.
Vincenta de Paul (lazaristi). Za kÀaza ho
vysvätili 19. júla 1936. Urãili ho za duchov-
ného otca vysoko‰kolskej mládeÏe. DÀa 26.
júna 1942 ho vymenovali za vicevizitátora
Misijnej spoloãnosti sv. Vincenta de Paul,
ako aj za riaditeºa Spoloãnosti dcér kresÈan-
skej lásky pre celé Slovensko. V lete 1947 sa
zúãastnil na generálnom zhromaÏdení Mi-
sijnej spoloãnosti sv. Vincenta de Paul v Parí-
Ïi. Vzápätí nav‰tívil Rím a tu sa stretol aj
s Karolom Sidorom. Keì sa 23.9.1947 vrátil
do Ladiec, polícia ho odviezla do Bratislavy,
kde ho vy‰etrovali a muãili. Po ìal‰ej strasti-
plnej ceste sa znova dostal do väzenia. Na
slobodu sa dostal aÏ v auguste 1965.
Koncom januára 1978 e‰te prijal mladé
sestry a zakrátko v brnianskej nemocnici
zomrel.

1. februára 1952 Povereníctvo vnútra
(Jozef Lietavec) v rámci tzv. Akcie B uskutoã-
nilo násilné vysÈahovanie „politicky nespo-
ºahliv˘ch obãanov“ z väã‰ích miest na vidiek.
Tak napríklad z Bratislavy, kde predsedníctvo
ÚV KSS schválilo na vysÈahovanie 743 rodín,
bolo efektívne vysÈahovan˘ch 678 rodín,
z Martina 136 rodín, z Komárna 160 rodín.
V Nitre vysÈahovaním postihnut˘ch rodín zís-
kali 960 voºn˘ch bytov. Táto akcia sa konala
aj v in˘ch väã‰ích mestách a trvala aÏ do sep-
tembra 1953.

2. februára 1849 sa vo Vy‰nom Kubí-
ne narodil Pavol Országh Hviezdoslav. 

2. februára 1969 bol uverejnen˘ list
Pavla VI. Antique nobilitatis decora o sv. Cy-
rilovi a Metodovi.

2. februára 1928 vstúpila do platnosti
zmluva medzi âSR a Svätou stolicou – Mo-
dus vivendi

4. februára 1987 Predsedníctvo ÚV
KSâ odmietlo návrh na prehodnotenie uda-
lostí z roku 1968 a následného obdobia nor-
malizácie.

5. februára 1862 sa v srbskom Petrovci
narodil Ján Kvaãala. Bol slovensk˘m pe-
dagógom, osvetov˘m pracovníkom, sveto-
v˘m komeniológom, cirkevn˘m historikom
a evanjelick˘m farárom. Zomrel v roku  1934
vo Viedni. Pochovan˘ je v Bratislave. 

6. februára 1990 pápeÏ Ján Pavol II. vy-
menoval tajne vysväteného biskupa Jána
Chryzostoma Korca za sídelného biskupa
v Nitre.

6. februára 1919 sa narodil Ján Dekán,
slovensk˘ archeológ a historik, umenovedec,
vysoko‰kolsk˘ pedagóg, spisovateº a publi-
cista. V rokoch 1951-1956  viedol archeolo-
gick˘ v˘skum na Devíne a v Rusovciach. 

13. februára 1921 sa konala vysviacka

troch rk. biskupov Mariána Blahu, Karola
KmeÈka a Jána Vojta‰‰áka.

14. februára 869 zomrel v Ríme sv.
Kon‰tantín-Cyril Filozof.  Pochovan˘ je v rím-
skej Bazilike sv. Klementa. Narodil sa v roku
827 v Solúne (Grécko). 

14. februára 2008 boli zaloÏené Brati-
slavská arcidiecéza a Îilinská diecéza.  

17. februára 1864 v Tajove sa narodil
Jozef Murga‰, rímskokatolícky kÀaz, maliar,
slovensk˘ vynálezca, priekopník bezdrôtovej
telekomunikácie. AngaÏoval sa v USA pri vy-
tvorení spoloãného ‰tátu Slovákov a âechov.
Bol jedn˘m zo signatárov Pittsburskej doho-
dy, medzi americk˘m Slovákmi zorganizoval
zbierku s v˘ÈaÏkom jeden milión dolárov na
základn˘ valutov˘ fond â-SR. V roku 1920
sa vrátil na Slovensko, ale úrady mu neu-
moÏnili uãiÈ elektrotechniku na niektorej zo
‰kôl. Vrátil sa späÈ do USA.

17. februára 1899 sa na Orave v Klíne
narodil Franti‰ek Skyãák. Bol synom pod-
nikateºa a politika, ktor˘ sa v roku 1902 po-
dieºal na zaloÏení banky v Námestove a stal
sa poslancom Uhorského snemu. Mlad˘
Franti‰ek sa rozhodol pre kÀazskú dráhu.
Teológiu ‰tudoval na Spi‰skej Kapitule, v Pe‰-
ti a Prahe. Stal sa rektorom spi‰skokapitul-
ského kÀazského seminára. 

17. februára 1951 vykonali trest smrti
povrazom na odsúden˘ch Pavlovi Kalina-
jovi a Bernardovi Ja‰kovi. Ich správy mali
pomôcÈ sledovan˘m kÀazom k väã‰ej opatr-
nosti. Bernard Ja‰ko a spol. bol od nástupu
komunistického reÏimu najväã‰ím vykon‰tru-
ovan˘m procesom, v ktorom boli súdení prí-
slu‰níci Zboru národnej bezpeãnosti. Proku-
rátor v Àom obÏaloval 22 obvinen˘ch.  Tento
proces je svedectvom o dvoch justiãn˘ch
vraÏdách, ktoré slúÏili ako odstra‰ujúci prí-
klad pre ‰tátne bezpeãnostné zloÏky. 

19. februára 1908 zomrel Andrej
KmeÈ, v˘znamn˘ slovensk˘ národovec, ar-
cheológ, geológ, mineralóg, paleontológ,
historik, botanik a etnograf. Andrej KmeÈ
bol bezpochyby jedn˘m z posledn˘ch v˘-
znamn˘ch polyhistorov svojej doby.

20. februára 1951 boli popravení b˘-
valí ‰tudenti trenãianskeho gymnázia a orga-
nizátori Bielej légie Anton Tunega, Albert
Púãik a Eudard Tesár. Rodinám dovolili po-
chovaÈ ich na Martinskom cintoríne v Brati-
slave, ale na hroboch nesmeli byÈ mená.

21. februára 1888 zomrel Jozef Milo-
slav Hurban, prv˘ predseda Slovenskej ná-
rodnej rady, slovensk˘ spisovateº, novinár,
politik a organizátor kultúrneho Ïivota slo-
venského národného hnutia, evanjelick˘
kÀaz a vedúca osobnosÈ slovenského povsta-
nia 1848 – 1849. 

21. februára 1948 Predsedníctvo ÚV
KSâ vydalo uznesenie o ozbrojení partizánov
a robotníkov a o vytvorení „ºudov˘ch milícií“.

21. februára 1997 bol zaloÏen˘ gk.
Ko‰ick˘ apo‰tolsk˘ exarchát, od roku 2008

Ko‰ická eparchia. Prv˘ exarcha: biskup bp.
Milan Chautur CSsR.

22. februára 1949 si pripomíname v˘-
roãie od prepadnutia a likvidácie Baziliánske-
ho klá‰tora v Pre‰ove.

22. februára 1987 zomrel v New Yor-
ku Andy Warhol, americk˘ maliar, grafik,
filmov˘ tvorca a vedúca osobnosÈ americké-
ho hnutia pop artu. Narodil sa ako Andrew
Warhola 6. augusta 1928 v Pittsburghu
v Pennsylvánii. Rodiãia Andyho Warhola boli
imigranti rusínskej národnosti pochádzajúci
z obce Miková na Slovensku. 

23. februára 1949 Národné zhromaÏ-
denie schválilo zákon o jednotn˘ch roºníc-
kych druÏstvách (JRD) podºa vzoru soviet-
skych kolchozov. Na jeho základe sa potom
uskutoãnila násilná likvidácia súkromn˘ch
majetkov drobn˘ch vlastníkov pôdy.

24. februára 1887 sa  zaãali deportácie
slovensk˘ch detí do maìarsk˘ch krajov.

24. februára 1928 sa narodil Viliam
Turãány, slovensk˘ básnik, prekladateº, spi-
sovateº a literárny vedec. Do modernej slo-
venãiny prebásnil Proglas, prekladal najmä
antickú a taliansku renesanãnú literatúru. 

24. februára 1948 v Bratislave vznikol
Akãn˘ v˘bor hlavného mesta Slovenska pod
vedením pplk. Dr. Antona Ra‰lu.

26. februára 1657 bola zaloÏená Ko-
‰ická univerzita. Prv˘ rektor: Martin Palkoviã. 

26. februára 1990 prezident Václav
Havel podpísal v Moskve dohodu o stiahnutí
sovietskych vojsk z územia âesko-Slovenska.
I‰lo o likvidovanie „doãasnej“ vojenskej oku-
pácie z 21. augusta 1968.

27. februára 1812 sa v Hornej Lehote
narodil Samo Chalupka. Bol slovensk˘ ro-
mantick˘ básnik a evanjelick˘ kÀaz, mlad‰í
brat Jána Chalupku. Autor básne Mor ho!
Zomrel v roku 1883.

27. februára 1902 sa v RuÏomberku
narodil ªudovít Fulla, slovensk˘ maliar, gra-
fik, ilustrátor, scénograf a v˘tvarn˘ pedagóg.
Je povaÏovan˘ za jedného zo zakladateºov
moderného maliarstva a grafiky na Sloven-
sku. In‰piroval ho najmä slovensk˘ folklór.
Fullove tapisérie sú povaÏované za základné
diela tohto umenia na Slovensku. 

27. februára 1946 ãesko-slovenská
a maìarská vláda uzavreli dohodu o v˘mene
maìarského obyvateºstva zo Slovenska za
slovenské obyvateºstvo z Maìarska. V rámci
tejto dohody sa z Maìarska dobrovoºne pri-
hlásilo asi 70 000 osôb, ktoré sa presÈahova-
li na Slovensko („reslovakizácia“), zatiaº ão
do Maìarska bolo vysÈahovan˘ch asi 90 000
slovensk˘ch obãanov maìarskej národnosti.
Do 1. decembra 1948 o reslovakizáciu po-
Ïiadalo asi 350 000 osôb.

28. februára 1948 bola zaloÏená Slo-
venská národná galéria – 75. v˘roãie. 

29. februára 1992 sa v Pre‰ove  konala
biskupská vysviacka bp. Milana Chautura
CSsR. 

STALO SA
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✞ Vo veku 89 rokov zomrel ªudo-
vít VIRâÍK z Vysokej nad Uhom,
dlhoroãn˘ ãlen regionálnej poboãky
PV ZPKO v Michalovciach. Vzhºadom
na neskoré oznámenie úmrtia, ne-
mohol byÈ zástupca organizácie na
poslednej rozlúãke prítomn˘.

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA SVEDECTVO
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 20 EUR
MUDr. ªubomír S˘kora, Zlaté Moravce

180 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou 5 EUR
Ing. Eva Krajãiová, Bratislava 20 EUR
Elena ·ebová, Bratislava 5 EUR
Tomá‰ Macák, Bratislava 20 EUR
Ing. Gabriel Smatana, Bratislava 20 EUR
Prof. Milan ëurica, Bratislava 100 EUR
JUDr. Mikulá‰ Trstensk˘, Bratislava 100 EUR
·tefan Novák, Ko‰ice 50 EUR
Vladimír Havrilla, Bratislava 100 EUR
Marián Îalobín, Ko‰ice 6 EUR
Jakub Kucer 15 EUR
Vladimír Gregor, Bratislava 6 EUR
Ing. Peter Benca 100 EUR
Michal Malatinsk˘, Bratislava 10 EUR
Helena Halková, Banská Bystrica 20 EUR
Anna Benãatová, Banská Bystrica 10 EUR
Emil Halas, Rovensko 12 EUR
·tefánia Krajãiová, Nem‰ová 30 EUR
Agnesa Îifãáková, DomaÀovce 20 EUR
Jarmila OÏvoldová, Gajary 26 EUR
Mária Tomíková, Bratislava 30 EUR
Vdp. Anton Sojka, Úºany nad Îitavou

10 EUR
Anna Letrichová, Tvrdo‰ín 100 EUR
Pavol Hole‰tiak, âadca 10 EUR
Imrich Farka‰, Spi‰ské Vlachy 20 EUR
Stanislav Koneãn˘, Bratislava 30 EUR
Ing. Ján Augustín, Bratislava 5 EUR
Miroslav ·túrik, Ko‰ecké Rovné 50 EUR
Mária Chorváthová, Vladina 10 EUR
Cyril Filo, Kluknava 50 EUR
Stanislav Zahuranec, Spi‰ské Vlachy 10 EUR
Fridolín Pe‰ko, Modra 10 EUR
Daniel Îadansk˘, Seãovce 10 EUR
Bartolomej Ka‰ãák, Vranov nad Topºou

80 EUR
Janka Ko‰‰ová, Stará Turá 30 EUR
Silvia Petroviãová, Hlohovec 6 EUR
Ing. Marián Hromádka, Trnava 38 EUR
Mária ·paková, Levoãa 50 EUR
Ing. ·tefan Benãat, Kozárovce 10 EUR
Mária Masárová, Trenãianska Teplá 10 EUR
Dominik MuÏila, Doln˘ Kubín 5 EUR
Margita Kováãová, Tvrdo‰ín 100 EUR
Ing. Margita Cirinová, Bratislava 10 EUR
Petronela ·ustová, Pie‰Èany 50 EUR
Hedviga Slivková, Ilava 10 EUR
ªudovít Bátora, Prievidza 20 EUR
Judita Oãkajáková, Îilina 10 EUR
Mária Lukáãová, Bardejov 32 EUR
Jozef Faix, Svit 10 EUR
Pál Sebök, ·títnik 30 EUR
AlÏbeta Bednárová, Cabaj 10 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou

5 EUR
Marta Halásová, Hlohovec 30 EUR
Vojtech Bednár, Trstená 10 EUR
Milan Ka‰iar, Ilava 40 EUR
Anna Vojtikeviãová, Îilina 10 EUR
Barbora Príhodová, Trebi‰ov 10 EUR
Mária ·ilhavá, Bratislava 10 EUR
Ing. Viliam Zopp, Bratislava 20 EUR
Pavol Mihaliã, Stupava 30 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

priatelia. Minister vnútra SR Roman Mikulec
sa rozhodol, Ïe rezort uÏ nebude viac finan-
covaÈ ná‰ ãasopis Svedectvo a radikálne zní-
Ïil na‰ej organizácii v˘‰ku ‰tátnej dotácie.
Nedostatok peÀazí nás núti obrátiÈ sa na Vás
s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie
je ìalej moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov
‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás
s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí poten-
ciálnych sponzorov  ná‰ho ãasopisu. Ak ne-

bude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj
prezentácie vlastného jestvovania. Azda ne-
prajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak,
Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrá-
niÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre
na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok
na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012
8109,  alebo sa kontaktujte na tel. ãísle:
02-52 63 81 56.

Darcom úprimne ìakujeme
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

■ PRIPOMÍNAME
Úradné hodiny v kancelárii Pred-

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

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

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

40 rokov
Marek Láteãka, Ivanka pri Nitre

16.2.1983

70 rokov
Mária Pitrová, Bratislava 1.1.1953
Peter Gvora, Bratislava 8.2.1953
Dominika Vlãková, 
Pohronská Polhora 25.2.1953

75 rokov
MUDr. Alojz Makara, Ko‰ice 14.2.1948
Katarína Michaliãková, Nitra Kr‰kany

19.2.1948

81 rokov
Margita Zimanová, Lovãa 9.2.1942

83 rokov
MUDr. Gábor Csomó, Luãenec

9.2.1943

84 rokov
Jozef Antal, Pozdi‰ovce 14.2.1939
Anna Matoviãová, Bratislava 15.2.1939
Mária Brichtová, Bratislava 16.2.1939
Alfréd Klussay, Svätá Mária 27.2.1939

85 rokov
Alojzia Rafajová, Îilina 28.1.1938

86 rokov
Júlia âauderová, Îiar nad Hronom

2.2.1937
Zdenka Jesenská, Ko‰ice 24.2.1937

89 rokov
Helena Ho‰táková, Dobrá 2.2.1934
Valéria Hrnãariková, Hlohovec

6.2.1934

91 rokov
Anton Fritz, Lipany 13.2.1932
·tefánia ·aturová, Bratislava

18.2.1932

93 rokov
Anastázia Kardo‰ová, 
Bánovce nad Bebravou 10.2.1930
Magda Pe‰tová, Nitra 4.2.1930

95 rokov
Katarína Luptáková, Banská ·tiavnica

6.2.1928

98 rokov
Eleonóra Jedliãková, 
Topoºãany 8.2.1925

Jubilantom srdeãne
blahoÏeláme
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