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Národovci a kresťania na okraji spoločnosti
V Ïiadosti o rehabilitáciu

z roku 1969 uviedol Karol Bo-
háãek, Ïe im bol „zhaban˘
dom na Jilemnického ul. ã.
421 v PovaÏskej Bystrici, a to
z dôvodu, Ïe mali krajãírsku
ÏivnosÈ a boli domnienky, Ïe
tento bol nadobudnut˘ zo
Ïivnosti.“ ëalej podrobne vy-
svetºuje, Ïe to nie je pravda.
Dom kúpili za peniaze získané
z poistky vyplatenej Spojen˘-
mi ‰tátmi za smrteºn˘ úraz
otca nebohej matky. Karol Bo-
háãek bol otcom zosnulej
manÏelky Jána BURE·A, po-
stihnutého b˘val˘m reÏimom
len preto, Ïe tieÏ bol synom
Ïivnostníka do roku 1948. Je
Ïiv˘m svedectvom toho, akú
atmosféru strachu nastolil
b˘val˘ reÏim, aby dosiahol
„poslu‰nosÈ“ odporcov komu-
nizmu i ako beztrestne sa ko-
munisti zmocÀovali cudzieho
majetku.

● Niektoré udalosti zo svojho

Ïivota ste písomne zaznamenali.
Uvádzate v nich, Ïe otec bol maji-
teºom stolárskej firmy. Kedy
a kde ste sa narodili a ão sa stalo
v roku 1948 s otcovou firmou?

Narodil som sa 8. júna 1942
v Bytãici. Zrejme preto, Ïe tam bola
detská nemocnica. Bol som najmlad-

‰í zo súrodencov, mal som e‰te dve
sestry. Star˘ otec mal firmu v Buda-
pe‰ti, po vzniku âesko-Slovenska sa
rozhodol vrátiÈ na Slovensko, do Byt-
ãice. Po jeho smrti v roku 1937 ju
zdedili jeho synovia, môj otec s bra-
tom, nazvali ju Vdova Bure‰ová a sy-
novia. Pokraãovanie na 10. strane

Ján Bure‰ Foto Eva Zelenayová
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V tomto úvodníku si v troch mini kapitolkách,
ktoré si urãite nekladú nárok na úplnosÈ, spravíme
také malé porovnanie pomerov vo väzniciach (tak
sa volali tieto útvary za prvej  SR), v Ústavoch ná-
pravnej v˘chovy (tak sa volali za komunistického
âesko-Slovenska) a v Ústavoch na v˘kon trestu
odÀatia slobody (tak sa volajú dnes) z hºadiska poli-

tick˘ch väzÀov. A nebudem ho robiÈ ani ja, ale dám slovo in˘m na
to povolan˘m autorom.

Ako za prvej SR?
Prv˘m je Ján Uher. Mimochodom, b˘val˘ komunista

a vedeck˘ pracovník na ÚV KSS. Z jeho knihy „Zo zákulisia
rehabilitácií“ z roku 2001, ktorú ináã vrelo odporúãam, uvá-
dzam skutoãne len mini ukáÏku. Tam sa môÏeme o pome-
roch vo väzniciach prvej SR doãítaÈ o. i. toto: „Redaktor
Ladislav Zajac spomína: V auguste evakuovali vojenskú väznicu
z Bratislavy do Nitry, kde nám pridelili najvy‰‰ie podlaÏie. Pod nami
boli umiestnení vo veºk˘ch celách politickí väzni z bratislavského
krajského súdu, ktor˘ch som takmer v‰etk˘ch osobne poznal; boli
tu Jozef Ivaniã, Alexander Marku‰, Viliam ·irok˘, Július ëuri‰ a ìal-
‰í. Ráno pri k˘blovaní a potom pri nástupoch na prechádzky do
kruhu na väzenskom dvore a pri návrate z prechádzok som mohol
posunkami nadviazaÈ kontakt s väzÀami na druhom poschodí pod
nami, kde väzensk˘ reÏim bol celkom uvoºnen˘, kde cely boli spra-
vidla otvorené, väzni prechádzali z jednej cely do druhej, ba voºne
prená‰ali aj literatúru a proviant. Z druhého poschodia mne nefaj-
ãiarovi (ale na prilep‰enie mojim spoluväzÀom) hádzali cigarety,
jedlo sme nepotrebovali.

Aj keì beriem do úvahy, Ïe to bolo v auguste 1944, ãiÏe v ãa-
se, keì uÏ reÏim slovenského ‰tátu bol v znaãnom rozklade, aj tak
mi to po v‰etkom, ão som ãítal a ão som tu sprostredkoval o po-
meroch v „na‰ich“ komunistick˘ch väzniciach v päÈdesiatych ro-
koch znie ako rozprávka. Akoby celkom z iného sveta! A to bol
prosím, - znova opakuje – „fa‰istick˘ slovensk˘ ‰tát“! Vraj úplne
totalitárny, uprostred najkrutej‰ej a najsurovej‰ej svetovej vojny
v dejinách!“

Ako za komunistov?
Druh˘m autorom je opäÈ vedec, historik Karel Kaplan,

u ktorého sa v knihe „Sovût‰tí poradci v âeskoslovensku“,
vydanej v roku 1993 doãítame, ako sa zavádzal väzensk˘ re-
Ïim, ktor˘ na‰i väzni Ïiaº zaÏili na vlastnej koÏi: „V októbri
1949 pricestovali do Prahy dvaja poradcovia – Makarov a Lichaãov.
Prijal ich Gottwald a Slánsk˘. Ich príchod bol spoãiatku utajovan˘,
dokonca aj pred ministrom vnútra Václavom Noskom.

Od svojho príchodu kritizovali doteraj‰iu ãinnosÈ ·tátnej bez-
peãnosti. V‰eobecne sa im zdalo, Ïe práca na‰ej bezpeãnosti je prí-
li‰ mäkká, nerozhodná, Ïe sa bezpeãnosÈ necháva odstrkovaÈ a ne-
presadzuje dosÈ energicky svoje názory a poÏiadavky. S triednym
nepriateºom jedná v rukaviãkách. A priná‰ali novoty, ktoré si ães-
koslovenskí pracovníci osvojovali. Jednak „zdokonaºovali“ metódy

v âSR uÏ pouÏívané, jednak zavádzali praktiky celkom nové. „Vy-
lep‰ovali“ pouÏívanie fyzického násilia pri v˘sluchoch – obaja sa
zúãastÀovali niektor˘ch v˘sluchov a nariaìovali pouÏitie ostr˘ch
metód, ojedinele ich pouÏívali sami: zaviedli tzv. nepretrÏité
v˘sluchy, niekoºkodenné a noãné, zákaz sedenia v cele a neustále
pochodovanie vy‰etrovaného a v krátkych intervaloch pravidelne
preru‰ovan˘ spánok.

M. Mouãka, veliteº skupiny vy‰etrovateºov: „K tomu podot˘-
kam, Ïe v‰ak niektoré zo závadn˘ch metód, napríklad zákaz sede-
nia obvineného v cele, povinnosÈ stáÈ na v˘sluchu, svietenie v cele,
povinnosÈ, aby obvinen˘ mal ruky stále na deke a noãné v˘sluchy,
boli zavedené na odporúãanie poradcov Makarova a Lichaãova.“
Sovietski poradcovia ºahko presvedãili ãeskoslovensk˘ch dôstojní-
kov a funkcionárov bezpeãnosti vrátane ministra, Ïe ich „historické
poslanie a sluÏba strane“ dovoºujú v‰etko, vopred ospravedlÀujú
v‰etku zvôºu, nezákonnosÈ a zloãiny. V roku 1960 naìalej zostáva-
lo v ãeskoslovenskej bezpeãnosti desaÈ sovietskych poradcov.“

Ako v demokracii?
Tretím autorom síce nie je vedec, ale keìÏe pí‰e o svo-

jich osobn˘ch záÏitkoch, jeho pohºad je minimálne rovnako
relevantn˘, ako pohºad vedcov. TakÏe ãítajme, ão pí‰e od-
born˘ právny ãasopis Právne listy, menovite JUDr. Martin Ri-
bár o svojom pobyte v cele predbeÏného zadrÏania (CPZ).
Pre na‰e úãely  bude azda staãiÈ iba úvod jeho otrasn˘ch pe-
ripetií: „V pondelok dÀa 28. 10. .... o 4.00 h som bol zadrÏan˘,
predveden˘ pred vy‰etrovateºa a zhruba v ãase okolo 6.00 h som
bol umiestnen˘ do CPZ v Bratislave, na Raãianskej ulici. Cela v CPZ
mala cca. 8 m2. Boli v nej dve postele, mal˘ stolík, dve mini stoliãky
– v‰etko zariadenie pevne prichytené, aby sa ním nedalo h˘baÈ.
Okno bolo malé, úzke, podlhovasté, mlieãne – nebolo cezeÀ niã vi-
dieÈ. Nedalo sa otvoriÈ. V rohu miestnosti bol záchod – bez dosky,
nebol nijako oddelen˘ od zvy‰ku miestnosti. Vedºa záchoda bolo
malé um˘vadlo. V cele bola ‰pina, na zemi chuchvalce prachu
a ‰piny. Záchod bez dosky bol neuveriteºne ‰pinav˘, splachovanie
nefungovalo – misa bola plná exkrementov zahádzan˘ch papie-
rom. Tomu zodpovedal aj zápach v cele – okno sa nedalo otvoriÈ,
nedalo sa to nijako vyvetraÈ. DvadsaÈ‰tyri hodín v kuse svietilo
svetlo, dvadsaÈ‰tyri hodín v kuse „huãala“ vzduchotechnika. Nad
um˘vadlom a v rohu miestnosti nad WC boli na stenách viditeºné
plesne. Na posteli bola na zakrytie deka – ‰pinavá, plná prachu,
z ktorej sa pri kaÏdom pohybe uvoºÀovali celé chuchvalce vlákien
a ‰piny. Hodinky mi boli odÀaté, netu‰il som koºko je hodín.“

Zostáva uÏ len doplniÈ vybodkovan˘ rok: 2019. âiÏe 21. storo-
ãie v demokratickej Slovenskej republike.

Nedávno ná‰ parlament odsúhlasil, Ïe 21. jún sa stane pamät-
n˘m dÀom na poãesÈ odchodu okupaãn˘ch vojsk sovietskej armá-
dy z âesko-Slovenska. TakÏe namieste je aj otázka: a odi‰li s nimi aj
sovietski poradcovia z väzníc, alebo tí sú e‰te stále tu?

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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KeìÏe ostatná novela zákona o príplatku k dôchodku
politick˘m väzÀom de facto rozdelila väzÀov na niekoºko ka-
tegórií, vraciame sa aj v tomto ãísle k návodu, ako príplatok
získaÈ.  Politick˘ väzeÀ alebo pozostalá osoba po Àom (vdo-
va/vdovec), ktorá poberá príplatok k dôchodku a nemá od
ÚPN udelen˘ ‰tatút veterána protikomunistického odboja,
ani úãastníka odboja, môÏe o to poÏiadaÈ a tlaãivo  zaslaÈ na
adresu: Ústav pamäti národa, Miletiãova 19, P. O. Box 29,
820 18 Bratislava 218. Tlaãivo má osem strán a nájdete ho
na na‰ej webovej stránke www.pv-zpko.sk alebo na
stránke Ústavu pamäti národa pod t˘mto linkom
https://www.upn.gov.sk/data/upn-ziadost-219-2006.pdf

Formulár sa oficiálne naz˘va ÎiadosÈ o priznanie po-
stavenia úãastníka protikomunistického odboja podºa
zákona ã. 219/2006 Z.z. ÚPN musí totiÏ najskôr priznaÈ po-
litickému väzÀovi kategóriu „úãastníka“ odboja a následne,
po posúdení, priznáva aj veterána odboja. ÎiadosÈ môÏe po-
daÈ aj blízka osoba zosnulého politického väzÀa. V Ïiadosti
sa vypæÀajú aj identifikaãné údaje: dátum a miesto
zatknutia, dátum a miesto konania súdneho procesu,
trestn˘ ãin odsúdenia, súd a ãíslo súdneho spisu,

v˘‰ka trestu, miesto odpykania trestu, prepustenia
a rehabilitácie (kedy, k˘m).

Veterán odboja má podºa poslednej úpravy zákona ná-
rok na jednorazov˘ finanãn˘ príspevok vo v˘‰ke 1989 eur,
ktor˘ automaticky zasiela Slovenská poisÈovÀa na pokyn
Ústavu pamäti národa. TaktieÏ automaticky zv˘‰i veteránovi
príplatok k dôchodku na prepoãet 10 eur za mesiac väzby.
V prípade pozostalej osoby je to 6 eur za mesiac väzby (vdo-
va/vdovec) a 4 eurá za mesiac väzby (sirota).

Vedenie na‰ej organizácie podalo podnet na Generálnu
prokuratúru SR, aby sa obrátila na Ústavn˘ súd SR vo veci
súladu tohto zákona s Ústavou SR a ºudsk˘mi právami, ibaÏe
nemáme záruku, ãi k podaniu generálnym prokurátorom
dôjde. Preto odporúãame na‰im ãlenom podávaÈ si aj indivi-
duálne Ïiadosti na ÚPN tak, ako sme uviedli. V prípade ne-
jasností sa môÏete telefonicky obrátiÈ o pomoc na na‰e
ústredie kaÏd˘ pondelok od 11.00 do 12.00 h alebo sa ob-
rátiÈ priamo na ÚPN na ãíslo spojovateºky 02/593 003 63,
prípadne mailom info@upn.gov.sk

Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO
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V˘roãia sa zvyãajne
oslavujú, no v rodine
politick˘ch väzÀov skôr

pripomínajú pietne akty. Tak˘m bol
najmä február, keì sme spomínali na
popravy mlad˘ch muÏov Tunegu, Te-
sára, Púãika, Kalinaja ãi Ja‰ku. Tieto
neprehliadnuteºné obete komunizmu,
ale i ìal‰ie, veì popraven˘ch bolo päÈ-
desiat osôb, by mali svietiÈ v sloven-
skom panteóne ako mravné etalóny
a nie ich spochybÀovaÈ vo verejnopráv-
nej televízii otázkou, ãi boli hrdinovia.
Veì poloÏili svoje Ïivoty za ideály slo-
venskej samostatnosti, za slobodu, vie-
ru  a demokraciu, proti totalitnej ko-
munistickej ideológii. Oficiálne kruhy
ich mart˘rium skôr obchádzajú. Na-
priek tomu, Ïe uÏ pomaly tridsaÈ rokov
Ïijeme v samostatnej Slovenskej re-
publike a nikto nás nenúti povaÏovaÈ
vlastenectvo za vlastizradu.

Nepripomíname si ani v˘roãie vzni-
ku prvej Slovenskej republiky, lebo
mohla existovaÈ len so súhlasom vte-
daj‰ej mocnosti – Nemecka. Ktor˘ ma-
l˘ ‰tát môÏe vzniknúÈ bez súhlasu

veºmocí? Ani po páde Ïeleznej opony
nevznikali nové ‰táty bez ich súhlasu.
Sovietsky zväz bol na kolenách a Ame-
rike vyhovovalo drobenie ‰tátov. Preto
sa nedá  pochopiÈ ãechoslovakizmus
amerického nacionalistu ·tefana Hrí-
ba, dodnes nevysporiadaného so slo-
venskou samostatnosÈou. Iba ak by

sme sa pozreli na jeho konfesijnú iden-
titu... tá má totiÏ základ v masarykov-
skom „Preã od Ríma“. A to urãite nie
je slovenské.

V t˘chto dÀoch si spomíname aj
na iné, veºmi aktuálne v˘roãie, a to rok
od vzniku pandémie koronavírusu. Je
pozoruhodné, Ïe k˘m v zaãiatkoch
jeho v˘skytu sa úmrtnosÈ na toto
ochorenie dala zrátaÈ na prstoch jed-
nej ruky, v súãasnosti denne zazname-
návame stovku úmrtí. A oficiálne mies-
ta denne informujú, aké opatrenia
urobili, aby zabránili ‰íreniu sa ochore-
nia. Testovanie, karanténa, obmedze-
n˘ pohyb ºudí, zatvorené kostoly,
obchody, ‰koly. A ‰tatistiky, ak˘ je

v˘skyt, koºko ºudí s covidom je v ne-
mocniciach, koºko na umelej ventilácii
pºúc. Ch˘ba v‰ak najpodstatnej‰ia in-
formácia: ako sa majú lieãiÈ ºudia pozi-
tívni na COVID 19? Karanténa predsa
nestaãí. ªudia oãakávajú usmernenie,
ão v prípade, keì majú príznaky ocho-
renia? Niã. Hoci na verejnosÈ prenikajú
informácie, Ïe v Ko‰iciach alebo v Afri-
ke úspe‰ne lieãia toto ochorenie iver-
mektínom. No nedá sa zohnaÈ, dokon-
ca liek, ktor˘ si niektorí  pacienti
objednali zo zahraniãia, zhabali na‰i
colníci a poslali späÈ! A ºudia umierajú!
Spojené ‰táty vyãíslili poãet obetí covi-
du na vy‰‰í, neÏ poãet obetí prvej
a druhej svetovej vojny spolu. 

Chrípkové obdobie sa pomaly
konãí, ale predstavitelia ‰tátu tvrdia, Ïe
poãet chor˘ch mierne stúpa. Ak vláda
neurobí rázne kroky k lieãeniu pacien-
tov, nielen ku zberu ‰tatistick˘ch úda-
jov, v˘roãie pandémie sa zrejme stane
jedn˘m z najsmutnej‰ích v dejinách
slovenskej samostatnosti.

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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K štatútu veterána a dôchodku



KeìÏe toho roku sa nedala zorga-
nizovaÈ  poriadna pietna spomienka
na troch popraven˘ch b˘val˘ch ‰tu-
dentov pri pamätnej tabuli v trenãian-
skom gymnáziu, tak sme si aspoÀ
v minimálnom poãte, tak potichu, za-
spomínali pri ich náhrobnej tabuli na
Martinskom cintoríne v Bratislave. Pri
tej príleÏitosti sme sa aj trochu za-
mysleli nad ich odkazom, i ako ho
vnímame v na‰ej spoloãnosti.

Na‰a organizácia sa uÏ viackrát
snaÏila slovenskej verejnosti navrhnúÈ
dátum ich popravy, ktor˘ by symboli-
zoval odpor a zároveÀ utrpenie v‰et-
k˘ch slovensk˘ch politick˘ch väzÀov
poãas krvavého komunistického reÏi-
mu. Na v˘ber bolo toho dosÈ, pripo-
meniem len velikánov ako Ján Chry-
zostom Korec ãi Ladislav Hanus, alebo
udalosti ako Barbarská noc. Nakoniec
sme symbolicky vybrali 20. február,
deÀ popravy troch b˘val˘ch ‰tudentov
trenãianskeho gymnázia, Antona Tu-
negu, Alberta Púãika, Eduarda Te-
sára, ãlenov Bielej légie. Mali sme
preto veºa dôvodov. Ten najviac do oãí
bijúci je tragédia troch mlad˘ch ºudí
na prahu ãinného Ïivota. NuÏ ale
u nás zatiaº morálka, hrdinstvo a vìaã-
nosÈ zìaleka nie sú na popredn˘ch
prieãkach pre orientáciu spoloãnosti.

Je Àou Ïiaº, nechutné politikárãe-
nie. Ináã sa nedá nazvaÈ ani navrhnu-
tie osoby Silvestra Krãméryho ako
nosného mena pre odhlasovanie ta-
kého dÀa ako pamätného. Je to
nielen ‰kandál, je to navy‰e aj uráÏka
veºkej väã‰iny politick˘ch väzÀov, kto-
rí trpeli vo väzeniach a v uránov˘ch
baniach práve kvôli svojmu slovenské-
mu povedomiu, rovnako ako boli
kvôli nemu popravení aj na‰i traja
mladí muÏi.  Skutoãní hrdinovia. Ich
utrpenie, i ìal‰ích popraven˘ch vlas-
tencov,  by mal reprezentovaÈ kovan˘
ãechoslovák, zákern˘ nepriateº slo-
venskej samostatnosti? Urãite nemie-
nime oslavovaÈ túto provokáciu, ktorá
tak ako kaÏdá provokácia, zostane iba
m⁄tvo naroden˘m dieÈaÈom. Veì v ur-
ãitom zmysle je to e‰te perverznej‰ie,
ako keby tento deÀ reprezentovala

rovno âe‰ka Milada Horáková, ão bol
predo‰l˘ návrh. Toto nie je niã iné,
ako stále zasievanie rozkolu do na‰ej
tak ÈaÏko politikárãením skú‰anej spo-
loãnosti. Ako vidíme, protislovenská
nenávisÈ má aÏ nechutné rozmery
a stále o sebe dáva vedieÈ. Sluhováci
sa dodnes nezmierili s t˘m, Ïe uÏ ne-
môÏu kolektívne posluhovaÈ, Ïe sú tu
ºudia, ktorí sa so vzpriamenou hlavou
pozerajú do sveta. Ale skákanie po
slovensk˘ch hlavách je v ist˘ch kru-
hoch stále e‰te veºmi obºúben˘ ‰port.

Na‰e poÏiadavky a upozornenia
dodnes zostávajú nevypoãuté. Veì
vieme, Ïe na‰a organizácia nie je
v prehnanej priazni politick˘ch kru-
hov, ktoré naopak záhadne nadprie-
merne dobre vychádzajú s b˘val˘mi
komunistami. A uÏ vôbec nie v priazni
masmédií, ktoré ovládli takmer bez
v˘nimky boº‰evickí potomkovia. MoÏ-
no aj preto, Ïe aj oni vidia v na‰ej or-
ganizácii duchovného a legitímneho
pokraãovateºa Bielej légie. A nielen
preto, Ïe jej zakladateºom  bol Jozef
Vicen, ktor˘ bol  predsedom na‰ej or-
ganizácie v rokoch 2003 – 2006, ale-
bo Ïe brat popraveného Antona Mi-
lan Tunega je na‰im ãlenom. Práve
na‰a organizácia vydala uÏ v roku

1995 prvé dve knihy o Bielej légii („Po
stopách Bielej légie“ a „Dokumenty
o Bielej légii“), aby pripomenula  sna-
hy jej ãlenov prebúdzajúcemu sa Slo-
vensku. Ale hlavné je, Ïe v ich stopách
pokraãujeme dodnes, ão znamená, Ïe
stále sa usilujeme  o udrÏiavanie troch
hlavn˘ch hodnôt, za ktoré boli popra-
vení: slovenská ‰tátnosÈ, pevn˘ anti-
komunizmus a to celé zastre‰ené
kresÈansk˘m svetonázorom. Len na-
miesto vysielaãky máme ãasopis Sve-
dectvo. Ale ako vidíme, spôsoby sú-
druhov sa veºmi nezmenili, len okol-
nosti. Tak ako chceli umlãaÈ rakúsku
vysielaãku Bielej légie, tak ako ru‰ili
vysielanie Slobodnej Európy, takisto
chcú umlãaÈ Svedectvo, o ãom sved-
ãia ich neustále zákerné útoky. Podo-
t˘kam: útoky proti slobode slova. 

Preto pre na‰u organizáciu a pre
slovensk˘ch politick˘ch väzÀov rovna-
ko ako pre na‰ich mart˘rov sú tri zá-
kladné hodnoty vlastenectvo, kres-
Èanstvo a antikomunizmus t˘m
prav˘m a jedin˘m pamätn˘m dátu-
mom pre spomienku na „DeÀ obetí
komunizmu“. Bude ním 20. február
1951, deÀ popravy troch ozajstn˘ch
hrdinov.

Ján Liteck˘ ·veda

NA AKTUÁLNU TÉMU
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20. február – Deň obetí komunizmu

Pri náhrobnej tabuli A. Tunegu, A. Púãika a E. Tesára na Martinskom
cintoríne v Bratislave. Zºava R. Rafaj, J. Ko‰iar, J. Liteck˘ ·veda, P. Ja‰ek
(ÚPN) a E. Zelenayová. Foto Eva Zelenayová



S popolom 
do pôstu

Zaãiatok pôstneho obdobia  sme
si aj tohto roku pripomenuli v priesto-
roch ústredia PV ZPKO. 

Duchovn˘ organizácie vdp. Ján
Ko‰iar udelil popol prítomn˘m ãlenom
vedenia a redakãnej rady Svedectva
slovami: „Pamätaj, Ïe si prach a na
prach sa obráti‰“ (Gn 3, 19). Predt˘m,
neÏ sa v ten prach obrátime, obráÈme
v pôstnom období 2021 zatvoren˘ch
chrámov na‰e srdcia k Bohu. A pros-
me ho, aby zastavil ‰írenie korony,
tohto moru 21. storoãia, lebo na‰e
ºudské sily to nedokáÏu. (zl)

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Fototermín poãas popolcovej stredy v ústredí PV ZPKO. Zºava: J. Liteck˘
·veda, E. Zelenayová, I. Mrva, J. Ko‰iar a R. Rafaj. Foto Eva Zelenayová

Dotĺklo srdce
Jožka Dudáša

V Závadke nad Hronom sa 4. marca 1938 narodil Ing. Jozef Du-
dá‰. Keì mal 4 roky osirel. Zomrela mu matka. Jeho otec odmietol daÈ
svoj majetok do druÏstva, tak ho vyhodili z práce. Po ãase v‰ak zistili
o koho vlastne pri‰li a zobrali ho späÈ. No pri‰li ìal‰ie problémy. Jo-
zefovi bránili v ‰túdiu, navy‰e pri‰li  tlaky na vstup do komunistickej
strany. Rodina bola silno veriaca a tak vstup do strany jednoznaãne
odmietli. 

âasto im polícia zvonila v noci pri dverách a Jozefa brávala so se-
bou na v˘sluch. Mal svoje názory, stál si za nimi a to sa mnoh˘m
ºuìom nepáãilo. Miloval históriu a pravdu. âasto nav‰tevoval Ústav
pamäti národa a Maticu slovenskú. Bol zakladateºom SMH a autorom
Domu Sv. Vincenta, ktor˘ slúÏi dievãatám z detsk˘ch domovov, osobit-
n˘ch a internátnych ‰kôl a z krízov˘ch rodín.

Cel˘ Ïivot sa venoval problémom krajín tretieho sveta, podporoval
chudobn˘ch zasielaním balíkov,  ão zakorenil aj do svojich ‰iestich detí.

Jozef bol cel˘ Ïivot v jednom zamestnaní. Pracoval v banke, najprv
v ·BâS a následne vo  VÚB. Mal na starosti financovanie lesov, poºno-
hospodárske druÏstvá a podnikateºov. Poskytoval úvery.

Bol spoluzakladateºom KDH v Banskej Bystrici, Slovenskej huma-
nitnej rady. Bol veºmi aktívnym ãlenom PV ZPKO v Banskej Bystrici. TieÏ
bol ãlenom Fóra kresÈansk˘ch in‰titúcií. Dopomohol k zrodeniu rádia
Mária, neskôr rádia Lumen  spolu s Petrom Varinsk˘m. Cel˘ jeho Ïivot
sa niesol v pomoci  druh˘m. Jeho srdce dotæklo 20. januára 2021. 

JoÏko, bude‰ nám veºmi ch˘baÈ. ëakujem Ti za prácu, ktorú si
vykonal pre PV ZPKO, za priateºstvo  a ochotu pomôcÈ vÏdy, keì bola
treba.

Odpoãinutie veãné, daj mu Pane a svetlo veãné nech mu svieti,
nech odpoãíva v pokoji. Helena Halková

VáÏená pani Malacká,
dovoºte, aby som v mene Ústavu pa-

mäti národa vyjadril hlbok˘ zármutok z od-
chodu Vá‰ho manÏela a zároveÀ vzácnej
osobnosti, pána Antona Malackého. VáÏim
si jeho zápas za slobodu a demokraciu v
ãase komunistického reÏimu, ako aj statoã-
nosÈ a vernosÈ hodnotám, ktoré neopustil
ani poãas rokov vo väzení.

Vìaka mu patrí aj za podávanie sve-
dectva a prácu na zachovaní pamäti náro-
da, ãi uÏ v Správnej rade  Ústavu pamäti
národa alebo v rámci aktivít organizácií b˘-
val˘ch politick˘ch väzÀov.

S úctou Ján Pálffy
predseda Správnej rady ÚPN

Bratislava 18. decembra 2020

Odišiel Peter Krug
Po dlhej a ÈaÏkej cho-

robe dÀa 14. februára
2021 v Bratislave - Devín-
skej Novej Vsi zomrel Mgr.
Peter Krug, ‰éfredaktor
ãasopisu Svedectvo v ro-
koch 1997-2011. Peter

Krug nebol len dlhoroãn˘m ‰éfredaktorom
ãasopisu politick˘ch väzÀov, bol aktívnym
ãlenom MO Matice slovenskej, Devínskej
Novej Vsi dal DEVEX a Festival slovenskej
národnej piesne. V rokoch 2010 aÏ 2018
bol  poslancom  miestneho zastupiteºstva. 

RIP, ãesÈ jeho pamiatke! (red)



Od popravy Bernarda Jašku a môjho otca Pavla Kalinaja uplynulo 17. februára 70
rokov. Každý rok prežívam noc zo 16. na 17. februára ako aj celý deň vo zvláštnom emo-
cionálnom stave. Pokúšam sa predstaviť si, ako títo dvaja mladí muži, ktorí mali celý ži-
vot pred sebou, reagovali na správu, že prezident republiky Klement Gottwald odmietol
žiadosť o milosť, a že budú o niekoľko hodín stáť pod šibenicou – a na nej visieť... Pokú-
šam sa vžiť do situácie mojej mamy, myslím na to, čo asi prežívala aj matka môjho otca,
moja stará mama, ostatní príbuzní i rodina Bernarda Jašku. Pokúšam sa pochopiť silu
všetkých a ich odvahu nedať sa zlomiť a uvedomiť si ich odovzdanosť Bohu, jeho láske
a milosrdenstvu. Vždy ma to napĺňa smútkom, ale aj nesmiernou vďačnosťou k všetkým,
ktorí sa v tom čase nebáli bojovať za Boha, za vieru, za Cirkev a za národ.

V čase, keď otca zavreli mala som len deväť mesiacov, keď ho popravili
mala som dva a pol roka, a preto žiadne konkrétne spomienky na neho sa mi
v pamäti samozrejme neuchovali.

Len postupom času som sa pomaly útržkovito dozvedávala pravdu, ako a kedy môj
otec zomrel. V našej rodine táto téma bola tabu. Moja mama mi najprv povedala, že môj
otec zomrel, lebo bol chorý, ale nemám o ňom hovoriť, ani sa na neho niekoho vypyto-
vať. V 50. rokoch sa oveľa viac mlčalo ako hovorilo a otázky nebolo povolené klásť, aj
keď my, deti sme nemohli chápať  prečo. Taká to bola hrozná doba. 

Prvý dotyk s pravdou
Keď som mala desať rokov, bola som raz sama doma, čo sa stávalo veľmi zriedka.

Moja zvedavosť má priviedla k tomu, aby som prehrabala skriňu, do ktorej sme ako deti
nemali prístup. A tu, v jednej zásuvke som našla obžalobu, v ktorej bol uvedený aj môj
ujo, brat mojej mamy, Štefan Klubert. Vtedy už bol dekanom v Levoči. A druhý papier bol
rozsudok o treste smrti môjho otca. Pochopila som, prečo ujo Štefan často spomína zážit-
ky z väzenia a z tábora nútených prác. On ale spomínal najradšej humorné, veselé zážit-
ky spojené s nezmyselnými pokynmi, ktoré väzni museli plniť. Myslela som si, že sedel
vo väzení len preto, že bol kňaz. V tom čase, v roku 1955, to bolo skoro až normálne, že
kňazi sedia za mrežami, vo väzení.

Trvalo mi niekoľko dní, kým som sa mame priznala, že som bola v tej skrini a čo
som tam našla. Domáhala som sa dozvedieť o tom niečo viac. Odpovedala mi len, že otec
bol popravený hoci bol nevinný, a že nič proti režimu nerobil, ale zaviazala ma k mlčan-
livosti.

Využila som najbližší pobyt v Levoči, a keď sme s ujom večer zostali na fare sami,
opýtala som sa na to jeho. On mi situáciu vysvetlil primerane môjmu veku. Bola som už
natoľko ovplyvnená režimom, že som dúfala a modlila sa za to, aby otec predsa nebol

odsúdený  len tak „nevinne“, ale že niečo proti režimu aj robil. Toto mi aj ujo, pán de-
kan, potvrdil a do mojej detskej zvedavej duše sa začal vnášať pomaly pokoj, až hrdosť
na môjho otca. 

Pri príchode do Bratislavy sme s mojou mamou na moje ustavičné naliehanie zašli
na Martinský cintorín k hrobu otca  a Bernarda Jašku. Pochovaní boli vedľa seba, medzi
hrobmi bola len malá ulička. Na hrobe mali jednoduchý drevený kríž s menami, rokom
narodenia a smrti. Bolo zjavné, že k hrobom niekto chodí, ale len veľmi zriedka. 

V truhle ani v hrobe ich nikto nevidel
Zaujímalo ma, aký bol ich pohreb, a či  vôbec niekto naň mohol prísť. Jedinú od-

poveď, ktorú som dostala bolo, že v tom čase to bolo zložité, ťažké, a že oboch poprave-
ných nikto v truhle a ani truhlu v hrobe nevidel... 

Od toho dňa som nosila v hlave myšlienku, že je možné, že môj otec žije, buď so
zmenenou identitou, alebo niekde v zahraničí, a že ho určite ešte počas môjho života
stretnem.

Celú tú komunistickú dobu som prežila v rodinnom prostredí naplnenom láskou
a Božou ochranou. Hlavne levočská fara mi bola mojím silným zázemím a útočišťom. Veď
do svojich šiestich rokov som žila len tam. Keď si ma mama napriek mojim protestom
vzala so sebou do Bratislavy, mesto mi bolo cudzie. Môj domov bola vždy Levoča. 

Práve na tohtoroãnú popolcovú stredu 17.
februára pripadlo 70. v˘roãie od popravy Bernarda
Ja‰ka a Pavla Kalinaja. Ako príslu‰níci Zboru národnej
bezpeãnosti vyuÏili informácie na pomoc kÀazom.
Nezradili svoje kresÈanské presvedãenie,  postavili sa
proti b˘valému politickému reÏimu a pri‰li o to naj-
cennej‰ie - o Ïivot.

Politickí väzni Zväzu  protikomunistického odboja
nemohli zorganizovaÈ veºkolepú pietnu spomienku
pre súãasnú covidovú situáciu. No napriek tomu sa
v Bijacovciach stretli pri pamätnej tabuli,  poloÏili ve-

niec, zapálili sedem svieãok a za prítomnosti starostu
obce Mgr. Jána Pivovarníãka, poslancov miestneho
zastupiteºstva a predsedníãky Regionálnej organizá-
cie PV ZPKO v Pre‰ove Márie Dvorãákovej si pripo-
menuli toto v˘znamné v˘roãie. Prostredníctvom
obecného rozhlasu boli o udalostiach, ktoré vyústili
do t˘rania, muãenia a napokon aÏ do popravy mla-
d˘ch muÏov, za ktor˘ch bola obetovaná aj sv. om‰a,
informovaní  obyvatelia obce.  

Politickí väzni nezabúdajú na hrdinstvo a statoã-
nosÈ obetí totalitného reÏimu. Mária Dvorãáková

V ZRKADLE ČASU
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Nezlomilo ich ani mučenie

Keď otca zavreli, mala som deväť mesiacov

Beatrix v ãase otcovho zatknutia. ● A v ãase otcovej
popravy. Foto archív



V Bratislave som sa cítila ako v internáte, hoci som k tomu nemala žiadne dôvody.
Ujo, pán dekan Klubert, mi bol matkou i otcom, ten má viedol, podporoval, vychovával.
I starí rodičia sa o mňa s láskou starali. Každé slovo pána dekana bolo pre mňa záväz-
kom. Hoci budova fary bola stará a dosť schátraná, vždy som tam pociťovala teplo lásky,
istotu, pohodu, zázemie domova. Môj pokoj bol, žiaľ, často narušovaný strachom, ktorý
prenikol celú faru, keď sa v nej objavili pre mňa „neznámi tajuplní“ ľudia, alebo v noci
zazvonil telefón a nebola to rodina ťažko chorého, umierajúceho človeka, ktorý potrebo-
val posledné pomazanie. Všetci sa báli a ja s nimi, že príde polícia a uja, pána dekana,
znovu zatknú. Ustavičný strach visel nad nami ako Damoklov meč.

To mi dal Tvoj otec pre Teba
Prišla Dubčekova doba, mala som vtedy už osemnásť, a začali sa vyťahovať na

svetlo Božie i do novín politické procesy komunistického režimu. Postupne sa mi dostáva-
lo  stále viac informácií, ale aj tie boli len útržkovité. Navštevovali nás ľudia, ktorí boli
v procese s mojím otcom obvinení i zatvorení, ale na amnestiu ich prepustili.  No  okrem
toho, že sa všetci s obdivom a úctou vyjadrovali o mojom otcovi, som sa veľa nedozvede-
la.

Obrat nastal po maturite, keď som ako vždy išla  na prázdniny do Levoče. Ujo, de-
kan Klubert mi vtedy diskrétne odovzdal posledný odkaz môjho otca so slovami. „To mi
dal Tvoj otec pre Teba s prosbou, aby som Ti to odovzdal, keď budeš plnoletá“. Je to malá
knižočka, kde je moja fotografia v čase keď ho zavreli a tesne pred popravou a aj jedna
jeho fotografia.

Bolo tam aj venovanie: „Venuje Ti Tvoj otec, ktorý pri poslednom dychu myslí na Te-
ba a Tvoju dobrú matku. Naposledy Ti posiela bozk Tvoj otec Pavol Kalinaj. 17. 2. 1951.“
Text je odvtedy žiaľ čiastočne rozmazaný, lebo som sa nemohla ubrániť slzám. Na jednej
strane od radosti, že niečo osobné od otca vlastním, a na druhej strane sa mi rozplynul
sen, že otec možno ešte niekde môže žiť.

Napriek tomu, že politická situácia v Česko-Slovensku bola vtedy uvoľnená, ujo
má prosil, aby som to nikomu neukazovala. Určite nechcel obnovovať rany jeho rodičov
a mojej mamy. Tej som to ukázala  až po ujovej smrti pri jednej z jej návštev u mňa v Ne-
mecku. Ako vždy mlčala. Len tak „okrajovo“ podotkla, že keď môj otec s ujom, teda svo-
jím švagrom, ktorý v tom čase už ako kňaz študoval v Bratislave medicínu a u nás býval,
chodili po večeroch von, mama im robila výčitky, že určite chodia za ženami...

Zomieram za Cirkev a Krista
Po maturite počas prázdnin v Levoči má jedného dňa ujo zavolal do hosťovskej

izby, kde sedel jeden pán, ktorý má so slzami objal a povedal, že poznal môjho otca
a rád by so mnou sám rozprával. Predstavil sa mi pod falošným menom (to som zistila až
v Nemecku). Išli sme na prechádzku pod hradby v Levoči. Spomínal, že strávil poslednú
noc pred popravou s mojím otcom (udivilo ma to, lebo som počula, že obaja odsúdení bo-
li na samotke), že mu otec porozprával celý svoj život, a že sa spoločne modlili ruženec.
Sprevádzal ho aj pri poprave. Bola som „vycvičená“ neklásť otázky, čo mi samozrejme

padlo veľmi ťažko. Ďalej spomínal, že vo väznici zažil niekoľko popráv, väzni sa vzpiera-
li, kričali o pomoc a prosili o milosť.

Môj otec bol silne poznačený mučením, no na smrť išiel s obdivuhodným pokojom
a s ružencom v ruke. Poprosil toho pána, keď raz bude mať príležitosť, aby má navštívil
a odovzdal mi jeho slová „Povedzte mojej dcére, keď ju niekedy stretnete, že zomieram za
Cirkev a Krista“. 

Pri tomto rozhovore som sa tiež dozvedela, že otec pred smrťou prosil môjho uja
Štefana, aby sa o mňa postaral, čo mu on aj prisľúbil a tým sa navždy vzdal túžby odísť
do zahraničia na misie ako kňaz a lekár. 

Roky prešli, a keď som už pracovala vo väzenskej duchovnej správe vo Frankfurte
(do Nemecka som emigrovala v roku 1983), v jednej publikácii som si prečítala, že som
sa vtedy stretla s kňazom Františkom Ondreičkom. Okamžite som sa s ním chcela spojiť,
žiaľ, už nebol medzi živými...

Nemali by sme však zabúdať na tých, ktorí pri týchto ľuďoch stáli a za ich činy roky
znášali komunistické prenasledovanie a jeho dôsledky. 

V tejto súvislosti by som rada spomenula ešte jednu udalosť, ktorá svedčí o krutos-
ti bývalého režimu.

Vzhľadom na to, že potvrdenie o trestu smrti prišlo len niekoľko málo hodín pred
vykonaním popravy, matka Bernarda Jašku nemala žiadne vlakové spojenie z Černovej
do Bratislavy, aby sa mohla so synom rozlúčiť. 

Jaškova matka nestihla syna živého
Z rozprávania viem, že najprv mal byť popravený Bernard Jaško a po ňom môj

otec. Obaja dúfali, že Jaškova matka syna ešte pred popravou uvidí, preto môj otec navr-
hol, že on pôjde prvý. Kati ale neboli ochotní ďalej čakať, tak Bernard poprosil moju ma-
mu, aby aspoň ona zostala pri ňom. Keď Bernardova mama prišla, obaja už boli mŕtvi.
Je ťažké si predstaviť, ako to obidve ženy poznamenalo na celý život.

Som pevne presvedčená, že tak Bernád Jaško, môj otec ako aj mnohí ďalší odsúdení
a popravení sa necítili hrdinami, ktorí sa chcú zapísať do dejín. Bez ohľadu na obete,  ne-
oblomne chránili to, čo im bolo sväté – našu Cirkev, vieru, a kresťansko-katolícke hodnoty.

Často dostávam otázka, v čom vidím zmysel smrti môjho otca. Dodnes nemám na
to odpoveď. Odpoveď na túto otázku je stále ťažšia, keď zažívam v čase slobody rozvraty
v samotnej Katolíckej cirkvi, hlavne v západných krajinách. Zraňuje ma, keď počujem od
jedného nemeckého biskupa, že „Cirkev je spoločenstvo zločincov“ (v súvislosti so sexuál-
nymi deliktami). Títo ľudia ako môj otec a Bernard Jaško predsa položili život za našu
Rímskokatolícku cirkev, ktorá je postavená na pre nás nepochopiteľnej Láske a Milosr-
denstve, Kristovi, za Boha. V tomto vidím posolstvo a zmysel obety ich života. 

V mene môjho otca, Bernarda Jašku a všetkých odsúdených v tomto procese ďaku-
jem z hĺbky svojho srdca všetkým, ktorí ani po sedemdesiatich rokoch nezabúdajú na
obete komunistického režimu, ale pripomínajú si ich pamiatku a dávajú ich za vzor v ča-
se, v ktorom naša Cirkev sa akoby stále vzďaľovala od pravých kresťanských hodnôt, za
ktoré sa oplatí žiť a naďalej bojovať.

Beatrix Smerekovská, rod. Kalinajová 
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Pavol Kalinaj a jeho venovanie dcére. Foto archív

Pietny akt v Bijacovciach. V strede M. Dvorãáková.
Foto archív



Na prahu  veºkého  civilizaãného  zlomu 14.
marca 2021 si  skromne, Ïiaº,   skôr len ‰eptom
pripomíname 82. v˘roãie Slovenského ‰tátu.
Vznikol v období marcovej krízy, keì sa praÏská
politická reprezentácia rozhodla skoncovaÈ so
slovenskou autonómiou, neuvedomujúc si, Ïe
reÏisérom v tejto hre je Berlín. Potom ako Pra-

hou odstránen˘ predseda autonómnej vlády dr. Jozef Tiso refe-
roval o svojej náv‰teve u Hitlera, slovenskí poslanci pochopili, ão
je vo veci a jednomyseºne odsúhlasili vznik samostatného ‰tátu.
Viacerí historici sa dodnes snaÏia spochybniÈ legitimitu tohto
aktu, keì argumentujú, Ïe ani nehlasovali, ale len povstali a za-
spievali hymnickú pieseÀ „Hej Slováci“. Je to neznalosÈ alebo
zámer? O dôleÏit˘ch otázkach sa vÏdy hlasovalo aklamaãne -
povstaním. Aj pri hlasovaní ã-s. národného zhromaÏdenia
o ústave vo februári 1920 sa o kaÏdom paragrafe hlasovalo po-
vstaním. Poslanci museli vstaÈ a sadnúÈ si dohromady 128 krát. 

Po oznámení vzniku samostatného ‰tátu 14. marca 1939
zavládla na Slovensku spontánna radosÈ. Z hºadiska perspektív
aké sa ãrtali, to bol deÀ záchrany slovenského národa pred roz-
trhaním jeho krajiny susedmi, o ãom v Budape‰ti i vo Var‰ave
snívali od prijatia Mníchovskej dohody. ZároveÀ to bolo
prv˘krát v stredoeurópskych dejinách, keì nov˘ ‰tát vznikol le-
gitímnym spôsobom, jeho vznik odsúhlasili riadne zvolení zá-
stupcovia ºudu. Ani prvé âesko-Slovensko roku 1918, ani bo-
dákmi ãervenoarmejcov obnovená ºudovodemokratická âSR sa
takou legitimitou pochváliÈ nemohli. Prijatie Mníchovskej do-
hody, vznik druhej republiky, vznik Slovenského ‰tátu a Protek-
torátu âechy a Morava znamenali krach zahraniãnej i vnútornej
politiky âSR dirigovanej Bene‰om a jeho klikou. Bolo treba nájsÈ
vinníka a tak sa po vzore nacistami propagovaného Dolch‰tosu
kon‰truovala legenda o slovenskej d˘ke do chrbta â-SR a dlho
sa Ïivila. 

Vznik štátnosti neoslavujeme ani dnes
·esÈkrát sa na‰a prvá ‰tátnosÈ oslavovala, posledn˘ raz

v marci 1945 uÏ za dunenia kanónov âervenej armády. ·trnás-
ty marec bol ‰tátnym sviatkom, ktor˘ slávila celá republika. Slá-
vilo sa dôstojne, s radosÈou, s dôverou v budúcnosÈ aj s poci-
tom zadosÈuãinenia. Mal˘ a podceÀovan˘ slovensk˘ národ,
ktor˘ jeho susedia vyhlasovali za nevzdelan˘, neschopn˘, ne-
pripraven˘ riadiÈ a spravovaÈ, dokázal vo veºmi ÈaÏk˘ch pod-
mienkach vybudovaÈ fungujúci aj prosperujúci ‰tát. SúãasÈou
osláv bola vojenská prehliadka, zasadanie vlády a snemu,
amnestia i spontánne ºudové veselice. Prezidentovi i ãlenom
vlády gratulovali ‰tátni predstavitelia mnoh˘ch krajín i krajanské
spoly. BlahoÏelal nielen Hitler, Petain, Musolini, Franco, Horthy,
ale do roku 1942 v mene národov Sovietskeho zväzu k v˘roãiu
samostatnosti do Bratislavy prichádzali srdeãné pozdravy aj od
prezidenta ZSSR Kalinina i ministra zahraniãia Molotova.  

Udeºovali sa ‰tátne ceny za literatúru a umenie. Prv˘mi lau-
reátmi  roku 1940  boli Andrej Îarnov, Martin Benka a Mikulá‰
Schneider Trnavsk˘. Za Uhorska i âesko-Slovenska  sa vo svete
sotva vedelo, Ïe medzi Dunajom a Tatrami Ïije svojbytn˘ národ.

Slováci boli Uhrami, Maìarmi, prípadne  vetva ãeského národa,
ktorá z akéhosi omylu a poblúdenia  svoj dialekt pov˘‰ila na li-
terárny jazyk. AÏ keì sa na mape Európy po 14. marci 1939
objavil síce mal˘ a navy‰e okypten˘ samostatn˘ ‰tát, Slováci
zaujali to miesto medzi európskymi národmi, ktoré im právom
patrilo. 

Za ‰esÈ neºahk˘ch rokov existencie samostatnej Slovenskej
republiky, tak samostatnej ak˘m za dan˘ch pomerov mohla
byÈ, sa udiali veci dobré, menej dobré i zlé. Ale dnes sa pripo-
mínajú len tie zlé, na tie sa poukazuje, toãia sa filmy, stavajú sa
makety, pribúdajú pamätníky a tabule. Len cez úzky priezor rie-
‰enia Ïidovskej otázky sa hodnotí  slovenská ‰tátnosÈ. O jej po-
zitívach sa mlãí a t˘ch bolo neúrekom. Hospodársky i sociálny
pokrok, potlaãenie prvorepublikovej korupcie a protekcioniz-
mu, konsolidované financie, rozvoj ‰kolstva, oãistenie jazyka,
kultúry a upevnenie národného sebavedomia. 

Nevolení samozvanci obnovili ČSR 
âesk˘ch novinárov, ktorí krátko po vojne nav‰tívili Sloven-

sko, prekvapilo veºké sebavedomie aj radov˘ch obãanov nado-
budnuté v ére samostatnosti. Slovensk˘ dramatik Ivan Bukov-
ãan v povojnovej reportáÏi z niekoºk˘ch európskych krajín sa
pozastavil nad t˘m, Ïe v neutrálnom ·vajãiarsku uÏ roku 1941
zaviedli potravinové prídely a na vojnu vedúcom Slovensku líst-
kov˘ systém nebol. V neutrálnom ·vajãiarsku popravovali do-
mácich obãanov za vlastizradu a na vojnovom Slovensku nie. 

UÏ roku 1944 sa kyvadlo vych˘lilo na druhú stranu. V sep-
tembri nik˘m nevolení samozvanci sa vyhlásili za Slovenskú
národnú radu a svojvoºne obnovovali âSR. Jej traja delegáti
v Lond˘ne ubezpeãovali Bene‰a, Ïe Slovensko ani autonómiu
nepotrebuje a nechce. Slovenskej republike zvonil umieráãik.
V roku 1945 vyhlásili 14. marec za najhnusnej‰í deÀ slovenskej
histórie. ªudová demokracia odmeÀovala povrazom, guºkou,
väzením i konfi‰káciou kaÏdého, ão sa o samostatnosÈ zaslúÏil.
Upravili sa národné dejiny podºa Ïelania novej politickej garni-
túry, upravila sa aj gramatika slovenského jazyka. Muselo sa
povinne písaÈ len tzv. slovensk˘ ‰tát. Takzvan˘ vymysleli e‰te za
vojny v Lond˘ne a preto s mal˘m zaãiatoãn˘m písmenom, lebo
to vraj ani ‰tát nebol. E‰te sa vyÏadovalo ná‰ prv˘ ‰tát ovenãiÈ
prídavn˘mi menami fa‰istick˘ alebo klérofa‰istick˘. 

To sa zaãalo postupne meniÈ uÏ v polovici osemdesiatych
rokov minulého storoãia. Od roku 1990 si ºudia prvú slovenskú
‰tátnu samostatnosÈ na verejn˘ch zhromaÏdeniach bez strachu
oslávili, slobodne sa diskutovalo o jej prínose, o zásluhách
i omyloch jej predstaviteºov. To v‰etko je minulosÈ. V súãasnos-
ti sa 14. marec pripomenie nanajv˘‰ tendenãn˘m filmom v tele-
vízii,  besedou s jednosmern˘mi vykladaãmi histórie a ich prita-
kávaãmi. ·tát je opäÈ ãastovan˘ prívlastkom  fa‰istick˘ a kaÏdá
pozitívna zmienka môÏe byÈ kvalifikovaná ako propagácia fa‰iz-
mu. Dnes uÏ aj podobizeÀ prvého prezidenta je predmetom
trestného stíhania. Kruh sa uzaviera a spoloãnosÈ smeruje tam,
kde uÏ raz bola, na zaãiatok päÈdesiatych rokov. 

Ivan Mrva 
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Keď bol 14. marec štátnym sviatkom



Pri hºadaní najväã‰ieho Slováka sa RTVS
dopustila viacer˘ch prehre‰kov. Do‰lo k nepo-
chopiteºnému rozhodnutiu vypustiÈ zo zozna-
mu „uchádzaãov“ prezidenta Slovenskej re-
publiky (1939 –1945) Jozefa Tisu len preto, Ïe
bol odsúden˘ retribuãn˘m tribunálom s jasne
politickou objednávkou Edvarda Bene‰a, ktor˘

bytostne nenávidel Slovákov. Napokon aj Jáno‰ík bol odsúde-
n˘ na smrÈ a súÈaÏiÈ smel. 

Obãianske zdruÏenie Slovenskí katolíci vznieslo pripo-
mienky k dokumentom o Andrejovi Hlinkovi a sv. Cyrilovi
a Metodovi, ktoré RTVS odvysielala v rámci nadväzujúceho se-
riálu Slovensk˘ panteón. Z listu generálnemu riaditeºovi
Jaroslavovi Rezníkovi uvádzame niekoºko my‰lienok: Ide o to,
Ïe dokumenty nie sú robené zo slovenského zorného poºa,
ale „tradiãn˘m“ spôsobom opierajúcim sa o „zistenia“ suse-
dov. Trãí z nich ãechoslovakizmus.

Sú v Àom tradiãné nepresnosti – bratia nepriniesli „slo-
vienãinu“ – je to novotvar, ktor˘ zaviedol v roku 1883 ãesk˘
jazykovedec Polívka, dovtedy sa Kon‰tantínovej reãi hovorilo
stará slovenãina – tak to písal e‰te ·túr. A stvárnenie príchodu
misie je nedôstojné – pripomína Ïobráckych moslimsk˘ch mi-
grantov do Európy – ão je absolútne neadekvátne. I‰lo predsa
o misiu, ktorú vyslal byzantsk˘ cisár k svojmu potencionálne-
mu spojencovi. Urãite bola poãetná, s mnoÏstvom vzácnych
darov, vrátane vojenského sprievodu a zaiste nepri‰la pe‰i.

V poz˘vacom liste stálo: „KeìÏe ná‰ ºud pohanstvo od-
vrhol a kresÈanského zákona sa drÏí a nemáme uãiteºa takého,
ão by nám v na‰ej reãi pravú vieru kresÈanskú vysvetlil, aby aj
iné kraje, keì to uvidia, nás napodobnili, po‰li nám, vladáru,
biskupa a uãiteºa takého. Lebo ... my Sloveni (pozor, nie „Mo-
ravania“!) sme prost˘ ºud a nemáme, kto by nás nauãil prav-
du...“ V dokumente v‰ak neodzneli slová „My Sloveni“. Keby
v liste bolo „My Moravania,“ neodznelo by to? Byzantsk˘ ci-
sár poslal medzi Slovenov bratov zo Solúna so slovami: „Boh
... zjavil písmená pre vá‰ jazyk, aby ste sa aj vy pripoãítali k ná-
rodom veºk˘m, ktorí Boha slávia svojím jazykom.“

Vôbec sa nespomína  sv. Gorazd, ktorého na smrteºnej
posteli ustanovil sv. Metod za svojho nástupcu: „Tento je va-
‰ej zeme slobodn˘ muÏ, uãen˘ dobre v latinsk˘ch knihách,
pravovern˘. To buì vôºa BoÏia, i va‰a láska, ako i moja“. Rov-
nako tak sme sa nestretli so Svätoplukom. Tomu bola v roku
880 adresovaná bula Industriae Tuae. V nej ho pápeÏ tituluje
„milovan˘“ a „jedin˘ syn“, ão v diplomatickej reãi je oslovenie
pre cisára. O tom sa mlãí.  Predsa vìaka Metodovej diploma-
tickej aktivite bol Svätopluk korunovan˘ za kráºa pápeÏsk˘m
legátom Dominikom v roku 885.

DôleÏitá je aj otázka kam pri‰li bratia: do moãiarov pri
dne‰n˘ch Mikulãiciach, alebo do Nitry, Devína ãi Bratislavy?
Toto sú jediné známe mená miest z tohto obdobia, no tvorco-
via dokumentu pod siln˘m vplyvom ãeského pamfletu (ktor˘

nasledoval po tomto dokumente, aj keì existuje aj slovensk˘
dokument o misii zo Solúna) kreslia na mapu ak˘si Velihrad
a ilustrujú ho zábermi z velehradskej baziliky o niekoºko storo-
ãí mlad‰ej. „Nedobytná pevnosÈ Rastislavova“ len ÈaÏko sa
mohla nachádzaÈ v moãiaroch. A bola naozaj z dreva v ãa-
soch, keì uÏ v susedn˘ch Kopãanoch (na ºavom brehu Mora-
vy) stál kamenn˘ kostol? Na Devíne (i v Bratislave na Hrade) sú
predsa  odkryté kamenné základy chrámu z Rastislavov˘ch
ãias, zatiaº ão v Slovanskom hradisku v Mikulãiciach, ktoré
susedia s Kopãanmi, sa Ïiadne také základy nezachovali, iba
jamy v zemi.

Preão sa tvorcovia vyhli Devínu? Keì tu v roku 1929
robili v˘skum ãeskí archeológovia, pripísali základy baziliky
z cyrilo-metodsk˘ch ãias aj s nartexom (teda  uãili‰Èom, ãi do-
konca univerzitou, kde sa vy‰kolilo 200 kÀazov) Rimanom.
Len aby aj takto spochybnili „slovenskosÈ“ Devína? Toho De-
vína, na ktorom pokºakol a pobozkal zem rusk˘ jazykovedec
a slavista Oleg Trubaãov ako miesto, kde stála kolíska Slova-
nov.

Pri tvorbe dokumentov treba poznaÈ ‰ir‰ie a aj novo
zistené súvislostí dejín Slovákov z 9. storoãia, ktoré prajú
Slovákom. Takou je zmienka Nemca Johanesa Aventinusa
z 15. storoãia, ktor˘ v svojej Bavorskej kronike pí‰e o „kráºovi
Pribinovi“, ktor˘ staval kostoly v Nitre, Bratislave, ale aj v Brne,
a tomu dal svoje meno v podobe Brynna.  Aventinus je v‰ak
zaznávan˘, lebo mení pohºad na „Veºkú Moravu“ (v ãesk˘ch
zdrojoch  uÏ len „Moravu“) a dokazuje, Ïe  Nitrianske knie-
Ïatstvo v Pribinov˘ch ãasoch sa rozprestieralo na obidvoch
stranách rieky Moravy.

In˘ nemeck˘ historik Hans Dieter Tönsmeyer v knihe
„Koceº a Blatnohrad“ (r. 2013) uvádza, Ïe v spise „O obrátení
Bavorov a Korutáncov“, z ktorého dosiaº vychádzali ako z je-
diného zdroja informácie o tzv. vzniku „Veºkej Moravy“ vy-
hnaním Pribinu, sú nepravdy a zmienka o Pribinovom krste
v Traismaueri je „jednoznaãne loÏ“. Pribinovi predkovia boli
spríbuznení s Bavormi a uÏ od polovice 8. storoãia sa ako kres-
Èania stretávali v Bratstve sv. Petra v Salzburgu – Pribina jed-
noducho nemohol byÈ pokrsten˘ aÏ v roku 837. Spisom
„O obrátení...“ chceli franskí biskupi presvedãiÈ pápeÏa, Ïe
Nitra patrí im. 

Aventinus a Tönsmeyer narú‰ajú akoby nemennú prav-
du o priãlenení Nitrianska k Morave. Pribinova d⁄Ïava, ktorej
súãasÈou bola aj Morava, susedila s Bavorskom, a Mojmírov˘m
vstupom do dejín (pred rokom 831 o Àom niã nevieme) sa
Morava nespojila s Nitrianskom, ale naopak, oddelila sa od
neho, takÏe nijaká „Veºká Morava“ nemohla vzniknúÈ. AÏ keì
k Nitre Svätopluk nanovo priãlenil Moravu,  âesko a ìal‰ie
územia, vzniklo rozsiahle Nitrianske kráºovstvo, ktoré doda-
toãne pomenoval Porfyrogenet ako „vzdialenú ãi veºkú Mora-
vu“. Nitriansko ako údelné knieÏatstvo pretrvalo aÏ do uhor-
sk˘ch ãias, do 12. storoãia. Marián Tkáã
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Pokraãovanie z 1. strany
Môj star˘ otec i stará matka sa na-

rodili na Morave, i keì boli Slováci. Oni
si hovorili, Ïe sú Slováci z moravského
Slovenska. Aj ja som získal slovenskú
náturu, aj napriek tomu, Ïe môj otec
sa narodil v Budape‰ti. Ale to len kvôli
tomu, Ïe jeho otec tam mal firmu.

● A rodiãia zo strany matky?
Mamiãkina matka sa narodila

v chorvátskom Sisaku, kde rodina
vlastnila nejak˘ obchod, ale boli to ta-
kisto  Slováci, pochádzali zo Star˘ch
Hôr. O t˘chto veciach otec ani mama
neradi rozprávali, lebo keì nám zo-
brali ÏivnosÈ, otec si dlho nemohol
nájsÈ robotu a ja som sa nemohol
dostaÈ do ‰kôl, len na uãÀovku. 

● âiÏe v roku 1948 vám zná-
rodnili majetok, pri‰li ste o v‰et-
ko? 

Presne tak, dielÀu nám síce vrátili
a tú si otec s bratom prerobili na b˘va-
nie, kde v súãasnosti Ïijem. 

● Vraveli ste, Ïe ste nemohli
‰tudovaÈ. âo ste teda robili?

Skonãil som textilnú uãÀovku v Îi-
line. Neskôr som sa hlásil na Vysokú
‰kolu múzick˘ch umení, lebo som in-
klinoval k herectvu. Myslel som si, Ïe
keì tam zoberú v‰elijak˘ch ºudí, vez-
mú aj mÀa. No, pravdaÏe nie. Urobil
som teda konkurz do bábkového di-
vadla v Îiline a pôsobil som v Àom od
roku 1960. Vypracoval som sa aÏ na
protagonistu.

● V podstate ste robili to,
o ãom ste snívali. A ão vá‰ súkrom-
n˘ Ïivot? 

V roku 1968 som sa oÏenil s An-
nou, rodenou Boháãkovou a jej rodina
dopadla oveºa tragickej‰ie neÏ na‰a.  

● Preão?
Ako ‰estnásÈroãná pri‰la o mam-

ku, ktorá zomrela vo veku 38 rokov.
Jej osemnásÈroãn˘ brat nezvládol smrÈ
matky, znárodnenie ich majetku a do-
stal sa na psychiatriu. Navy‰e otca za-
istila ·tB a uväznila v Ilavskej väznici.
Vzápätí zaÏili domovú prehliadku, po-
ãas ktorej im zhabali mnohé cenné ve-
ci a rodinné pamiatky. ManÏelkin brat
mal z toho  traumu na cel˘ Ïivot a vraj
nemohol vidieÈ muÏov v uniforme.

Pravdepodobne preto sa dostal aj do
väzenia a do svojej sedemdesiatky
preÏil Ïivot striedavo vo väzeniach
a na psychiatrii.  Prepustili ho, keì mal
70 rokov, no ãoskoro zomrel. Bol koÏa
a kosÈ. ManÏelka nerada o tom roz-
právala, lebo keì videla Du‰ana  Ko-
váãika (b˘valého ‰peciálneho prokurá-
tora) v televízii, veºmi jej pripomínal
e‰tebáka Kováãika, ktor˘ 26. júla
1962 robil u nich domovú prehliadku.
Ten jej najviac utkvel v pamäti. 

● V roku 1962? Preão? Veì to
bolo dávno po znárodnení. 

Veì to. A v tom ãase zaistili aj
svokra. Zrejme ho niekto udal, Ïe ne-
odovzdal ‰tátu cel˘ majetok. On sa po
smrti svojej manÏelky znovu oÏenil
a mám podozrenie, Ïe ona sa musela
niekde prerieknuÈ, Ïe v sekretári majú
zlaté predmety. Boli to najmä rodinné
‰perky. 

● âo teda svokrovcom zobrali
pri znárodnení?

On mal jednu budovu, kde boli
dva obchody a o Àu pri‰li. 

● Vá‰ svokor v Ïiadosti o reha-
bilitáciu uvádza aj zoznam zhaba-
n˘ch predmetov a doÏadoval sa
ich vrátenia. Bolo to v roku 1969.
Krajsk˘ súd v Banskej Bystrici v‰ak
v odpovedi uviedol, Ïe „z Vá‰ho
spisu nie je moÏné zistiÈ potrebné
podklady k zaujatiu stanoviska ãi
vec podlieha alebo nepodlieha
prieskumovému konaniu v zmysle
zákona o súdnej rehabilitácii“
a odporúãal ìal‰ie kroky. Svokor
sa domáhal aj zhabaného domu

a je zaráÏajúce, Ïe dôvodom mala
byÈ skutoãnosÈ, Ïe svokor mal
krajãírsku ÏivnosÈ a podozrievali
ho, Ïe dom nadobudol zo Ïivnosti.
To mal byÈ problém? To mal byÈ
dôvod jeho zhabania?

A ani to nebola pravda. Na zakú-
penie domu a ìal‰ích cenností boli
pouÏité peniaze získané z vyplatenia
vena svokrovej matky,  ktorá dostala
vyplatenú poistku z USA za smrteºn˘
úraz svojho otca, ktor˘ utrpel v bani. 

● Va‰a pani zanechala opis do-
movej prehliadky: „Otec bol vo
väzbe, keì 26. 7. 1962, na moje
meniny, pri‰li  e‰tebáci Kováãik
a Podstavek z Bytãe, z Lúk pod
Makytou. Kováãik bol v uniforme,
Podstavek v civile. Ich správanie
bolo neºudské. Kováãik a Podsta-
vek mi z ruky trhali zlaté hodinky,
ktoré mi darovala matka na smr-
teºnej posteli. KeìÏe im ch˘bal
kºúãik na naÈahovanie tvrdili, Ïe
sú nefunkãné a ich nepotrebujem.
Zobrali aj biÏutériu, lebo sa leskla,
kontrolovali vysvedãenia zo zdra-
votnej ‰koly v Bratislave, na kto-
r˘ch som mala samé jednotky. Pri-
tom tvrdili, Ïe e‰te si rozmyslia, ãi
ma nechajú ‰kolu dokonãiÈ.“ Vrátil
‰tát rodine zhabané predmety? 

Nie, niã nevrátil. 
● Je zaráÏajúce, Ïe jej rodine

vyãítali, Ïe dom získala zo Ïivnosti
a musela sa z toho vyviÀovaÈ.
Akoby to bol zloãin.

Veì obaja, manÏelka aj ja, sme sa
hanbili za to, Ïe sme deti podnikate-
ºov. Ja som o tom nikdy nehovoril. Do
dotazníkov som uvádzal, Ïe pochá-
dzam z robotníckej rodiny. Nemohol
som sa o otcovi zmieÀovaÈ,  Ïe bol ka-
pitalista, Ïe mal desaÈ pracovníkov. Vy-
tvorili takú atmosféru, Ïe som sa musel
za to hanbiÈ. Spomínam si, Ïe Vianoce
sme ako tak zvládli, ale na Nov˘ rok
sme nemali na chlieb. V podstate sme
boli bez peÀazí. TakÏe nielen, Ïe nám
zobrali moÏnosÈ obÏivy, ale vystavili
nás celoÏivotnému poniÏovaniu.  Re-
Ïim nás oznaãil za nepriateºov ‰tátu,
navy‰e, chodili sme do kostola a t˘m
to bolo v‰etko speãatené. 

NÁŠ ROZHOVOR
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Národovci a kresťania na okraji spoločnosti

Ján Bure‰ v hornom rade prv˘
sprava. Foto archív
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● TakÏe vy ste vlastne poãas
b˘valého reÏimu preãkávali, ne-
mohli ste sa slobodne prejavovaÈ?

Prispôsobili sme sa a skôr zabúda-
li. A svokor, i keì mu vybili zuby, nik-
dy o tom nerozprával. Väzni pri pre-
pustení museli podpisovaÈ vyhlásenie,
Ïe o tom, ão bolo vo väzení zachovajú
mlãanlivosÈ. No nezabudli sme.

● AngaÏovali ste sa hneì po
novembrov˘ch udalostiach. UÏ
25. novembra ste v Îiline vystúpili
na tribúnu a predniesli  príhovor
spoluobãanom. Hovorili ste, Ïe ste
otrasen˘ z dokumentov zo zásahu
orgánov národnej bezpeãnosti
proti pokojnej demon‰trácii praÏ-
sk˘ch ‰tudentov a prihovárali  sa
za budúcnosÈ detí. Povedali ste:
„Pre tie deti, z ktor˘ch chcú vycho-
vaÈ poslu‰né roboty  bez citu srd-
ca, rozpoznávania dobra od zlého,
podºa ich predstáv, práve pre tieto
deti chceme a musíme dnes, keì
sa dúfam rodí nová demokracia,
práve t˘mto na‰im deÈom chceme
a musíme rozdávaÈ radosÈ.“ Aké
boli teda zaãiatky slobodného Ïi-
vota?

Hovoril som si fajn, teraz sa to
zmení. UÏ v roku 1990 som vstúpil  do
SNS s vierou, Ïe strana vydobyje sa-
mostatnú  republiku. Ale republiku
nevydobyli, vydobyli si len svoje posty.
A ja som v podstate zabezpeãoval
v‰etky mítingy a veril,  Ïe bude lep‰ie. 

● Hovoríte, akoby vás obdobie
po roku 1989 sklamalo. Je to tak?

Ale áno, rátal som, Ïe pri‰iel spra-
vodliv˘ reÏim, no ja som sa spravodli-
vosti nedoÏil. V roku 1992 som sa stal
riaditeºom Mestského divadla v Îiline,

no o päÈ rokov ma vyhodili. V mest-
skom zastupiteºstve robila pani Diko-
‰ová a tá potrebovala toto miesto pre
svoju dcéru. A moÏno sa jej nepáãila
moja angaÏovanosÈ pre slovenskú vec.

● V Îiline? 
Áno, v Îiline, veì v prv˘ch primá-

torsk˘ch voºbách kandidoval Emil Lac-
ko, ktor˘ sa do roku 1989 veºmi anga-
Ïoval v prospech komunistickej strany.
A odrazu kandidoval za KDH. Tak som
si na predvolebnom mítingu zobral
slovo a vytkol som mu to a tieÏ som sa
p˘tal, ako mohol dopustiÈ, Ïe pri Kato-
líckom dome vznikol hodinov˘ hotel.
Lacko totiÏ do prv˘ch volieb viedol ná-
rodn˘ v˘bor. Vedºa Katolíckeho domu
stála chátrajúca budova, ktorá mala
troch majiteºov, jednu ãasÈ vlastnilo
mesto, jednu Cirkev a jednu majiteºka
z Budape‰ti. Budovu kúpil Juhoslovan
ãi âiernohorec  a práve Lacko odpre-
dajom mestskej ãasti dopomohol k to-
mu, Ïe tam vznikol ten hodinov˘ ho-
tel. A hovorím, to ste museli vedieÈ,
veì to vrabce ãvirikali, ako je to moÏ-
né, Ïe vedºa Katolíckeho domu, skvos-
tu katolíkov a kresÈanov, v‰ak to bolo
postavené za Hlinku. No, to ste mali
vidieÈ, ão sa tam dialo. Ty si boº‰evik,
vyrútil sa na mÀa,  no ale asi to malo
nejak˘ v˘znam, lebo Ján Slota vtedy
vyhral o pár hlasov. 

● NastavovaÈ zrkadlo ºuìom
priná‰a skôr príkoria neÏ slávu.
Ako sa vo va‰om Ïivote prejavila
va‰a angaÏovanosÈ za slovenskú
vec?

Ostatní sa nabalili a ja som veril,
Ïe bude spravodlivé Slovensko a ono
sa to obrátilo úplne inde.  Bol som
idealista. Nepotreboval som majetky,

mal som postavenú chalupu, mne
skutoãne i‰lo o Slovensko. V divadle
som hral obyãajne hlavné úlohy a ako
riaditeº som zaloÏil Dni slovanskej kul-
túry. Tri roãníky (medzinárodné) sme
zorganizovali bez finanãnej podpory,
len z ná‰ho rozpoãtu. Trval som na
tom, aby sme k vzniku republiky
uviedli Pravdu Svätoplukovu od Mila-
na Ferka. Aj sa tak stalo, hrali sme ju
na hrade Streãno. 

● A bol záujem o historické
národné témy?

Bol. Oslovovali sme star‰iu mládeÏ
a prostredníctvom ‰kôl sme ju poz˘va-
li na podujatia. 

● Dokedy trvala eufória zo
vzniku ‰tátu?

âo sa t˘ka divadla, pokiaº ma ne-
vyhodili. Lebo som zamestnal Slováka
zo Srbska Miloslava Benka, vynikajú-
ceho ãloveka a Slováãiska  ako repa.
Toho vypoklonkovali tieÏ.

● V ktorom roku vás vyhodili
z divadla?

Nastúpil som v roku 1992 a o päÈ
rokov ma vyhodili. Keì sme uviedli
premiéru Pravda Svätoplukova, tak na
balkóne herci, zamestnanci pískali,
zhasínali svetlo. Mal som tam päÈ ro-
kov trápenia. Veì aj v SNS boli ºudia,
ktorí sa pozastavovali nad samostat-
nosÈou Slovenska. 

● To je priam  nepochopiteºné,
Ïe na religióznom Slovensku sa
nepresadí kresÈan a národovec.
Ako sa dnes pozeráte na stav spo-
loãnosti?

Po smrti manÏelky som rezignoval
na spoloãenské dianie. Nadobudol
som presvedãenie, Ïe spravodlivosÈ je
ilúzia. Nena‰iel som ju v minulosti, ani
v súãasnosti.

Eva Zelenayová

P.S.
Mestské divadlo v Îiline zalo-

Ïili 1. januára 1992. Na interneto-
v˘ch stránkach mesta sa nena-
chádza meno Jána Bure‰a, ako je-
ho riaditeºa do roku 1999, keì sa
riaditeºkou stala Elena Diko‰ová.
Na strane 16 uverejÀujeme bulle-
tin z tretieho roãníka Dní slovan-
skej kultúry, kde je dôkaz o tom,
Ïe Ján Bure‰ bol v tom ãase (1995)
riaditeºom divadla. 

NÁŠ ROZHOVOR
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Ján Bure‰ s manÏelkou v Benátkach. Foto archív
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BlíÏi sa sté v˘roãie tragickej udalosti, ktorá sa
odohrala pri príleÏitosti ustanovujúceho snemu Kres-
Èanského roºníckeho zdruÏenia v 20. rokoch 20. sto-
roãia, presne 28. marca 1921 na nádvorí vtedaj‰ej
me‰tianskej ‰koly Albertinum v Trnave. Akcie sa zú-
ãastnil medzi in˘mi aj Otec slovenského národa
Mons. Andrej Hlinka. Do snemovania sa votrela  ne-
pozvaná, bojovo naladená skupinka trnavsk˘ch so-
ciálnych demokratov. Tí poãas rokovania snemu vy-
volali roztrÏku a po slovn˘ch útokoch a v˘krikoch aj
fyzicky, dreven˘mi polenami zaútoãili na reãnícku tri-
búnu s jedin˘m cieºom, zabrániÈ za akúkoºvek cenu
vystúpeniu Andreja Hlinku. 

V momente, keì bolo jasné, ão sa chystá urobiÈ
spomínaná skupinka, sa jej do cesty pohotovo posta-
vil aj jeden z prítomn˘ch úãastníkov snemu a zároveÀ
osobn˘ priateº Andreja Hlinku, roºník ·tefan Miku‰, aby ho
vlastn˘m telom ochránil a zabránil tak fyzickému násiliu. Pri
tejto obrane utrpel úraz  - fraktúru lebky a o niekoºko dní 3.
apríla 1921 na následky ÈaÏkého poranenia skonal.

Správanie roºníka ·tefana Miku‰a nemoÏno hodnotiÈ
inak ako slovami hrdinsk˘ ãin. Na obranu zdravia a Ïivota
blíÏneho neváhal nastaviÈ vlastné telo. Vo Svätom písme ãí-
tame, Ïe nikto nie je hoden väã‰ej lásky ako ten, kto poloÏí
Ïivot za svojho blíÏneho. Tento jeho udatn˘ poãin ocenilo
po vy‰e dvadsiatich  rokoch od tejto tragickej udalosti v ãase
prvej Slovenskej republiky mesto Trnava odhalením sochy
„Sedliak ·tefan Miku‰“ na znak úcty k jeho obeti na území
svojho mesta.  

Îiaº, tento pamätník in‰talovan˘ v roku 1944
ako spomienka na hrdinsk˘ ãin ·tefana Miku‰a, na
Univerzitnom námestí v Trnave neu‰iel krátko po
skonãení 2. svetovej vojny pozornosti in˘m socia-
listom a „bojovníkom“, príslu‰níkom prokomunis-
tického Zväzu slovensk˘ch partizánov, a tento pa-
mätník v októbri 1945 svojvoºne strhli a zniãili. 

Skoro 80 rokov muselo uplynúÈ, aby sa na zá-
klade dobov˘ch záznamov roºníkovi ·tefanovi Mi-
ku‰ovi pri v˘roãí storoãnice jeho hrdinského ãinu
opätovne odhalila uÏ len replika pôvodného pamät-
níka. Pochopiteºne presne na deÀ stého  v˘roãia tej-
to tragickej udalosti a v˘luãne len v réÏii jeho blízke-
ho príbuzného, Jozefa Miku‰a st. Veºká ‰koda, Ïe sa
v Trnave pre tohto hrdinu opätovne nena‰lo miesto.
Sklamanie je o to väã‰ie, Ïe mesto tento nezi‰tn˘

hrdinsk˘ ãin uÏ raz ocenilo. Dne‰ní ãelní predstavitelia nie sú
pravdepodobne schopní dôslednej apolitickej reflexie, ktorá
by im pomohla naprávaÈ chyby a omyly svojich predchod-
cov. Replika tohto dobového pamätníka bude preto  doãas-
ne odhalená na súkromnom pozemku pred rodinnou fir-
mou pána Jozefa Miku‰a „JM vinárstvo“ v Doºanoch v okre-
se Pezinok. 

Vzhºadom na momentálnu pandemickú situáciu nie je
vylúãené, Ïe sa plánované slávnostné odhalenie repliky so-
chy nakoniec nebude môcÈ uskutoãniÈ v pôvodne plánova-
nom termíne 28. marca 2021. Aktuálne informácie k tejto
udalosti budú v‰etk˘m záujemcom vãas oznámené.

Jozef Miku‰ st.

V ZRKADLE ČASU
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Obetoval život za Hlinku

20. februára 2021 uplynulo presne 70 rokov
od popravy troch mladých mužov, bývalých absolven-
tov trenčianskeho gymnázia, Alberta Púčika, Antona
Tunegu a Eduarda Tesára. Patrili ku generácii, ktorá
sa narodila v prvej ČSR, no spoločensky a politicky
dospela v rokoch prvej Slovenskej republiky, kde aj
získala „morálny kompas“ do nasledujúcich rokov
červeného teroru.

Túto skutočnosť veľmi výstižne vyjadril Franti-
šek Mikloško – mimochodom jeden z najväčších od-
porcov myšlienky samostatného Slovenska. V roku
1991, pri 50. výročí popravy sa vyznal, že pri skúma-
ní obdobia rokov 1945 – 1948 ho najviac zaujal „ob-
jav jednej generácie, ktorú podľa mňa vskutku možno
nazvať Generáciou. Patria sem ľudia, ktorí boli mla-
dými vysokoškolákmi počas SR a ktorí nemali nič spo-
ločné s fašizmom. Nosili v sebe veľkú lásku k Sloven-
sku a práve v tomto období neuveriteľne dospeli, cíti-
li zodpovednosť za osud svojho národa a vzali ho do
rúk. Tak vzniklo hnutie Bielej légie“.

Na formácii tejto Generácie sa bezpochyby po-
dieľala aj Hlinkova mládež (HM), ktorej členmi Púčik
a Tunega boli. HM bola akýmsi pokračovaním kato-
líckeho skautingu, no okrem kresťanskej náplne v se-
be niesla aj výrazný národno-štátny rozmer. Mladých
ľudí vychovávala v Hlinkovskom duchu („Slovensko
Slovákom“), vštepovala im, že povinnosťou Slovákov
nie je byť českou kolóniou, že ako každý iný národ
majú aj oni právo na svoj štát, slobodu a dôstojný ži-
vot. HM sa stala jedným z dôležitých duchovných pi-
lierov. Pochopiteľne, po zániku SR to bol aj hlavný
dôvod na jej kriminalizáciu, postavenie mimo zákon
a prenasledovanie jej príslušníkov novým režimom
„ľudovej demokracie“.

Ešte počas vojny si kresťanské autority kládli
otázky, čo sa stane, ak zvíťazí tá či oná vojnová stra-
na. Obavy mnohých katolíkov z budúcnosti ilustrujú
aj slová chorvátskeho biskupa Alojza Stepinaca z ro-
ku 1940: „Ak v tejto vojne zvíťazí Nemecko, nastane
hrozný teror a zaniknú malé národy. Ak zvíťazí So-

vietsky zväz, diabol sa ujme vlády nad svetom. Keď
zvíťazí Veľká Británia a spojenci, k moci prídu slobo-
domurári a židia a zavládne nemorálnosť a korup-
cia.“ Ako svedčí jeden zo zachovaných programových
dokumentov Bielej légie, Púčik a Tunega ako pre-
svedčení kresťania videli podobné nebezpečenstvo
v oboch zločinných systémoch, ktoré sa ukázali vo
vojnovej dobe. 

V smerniciach pre činnosť písali: „Nášmu náro-
du, hoci žil v samostatnom Slovenskom štáte, hrozilo
v prípade nemeckého víťazstva strašné nebezpečie –
smrť v mori novopohanského nacizmu. Teraz, po ví-
ťazstve nad Nemeckom, hrozí mu však takisto strašné
nebezpečie, ak nie strašnejšie: zotročenie boľše-
vickým komunizmom…“ Aj mladí študenti si vo
všeobecnosti uvedomovali charakter režimu, ktorý sa
v rokoch 1945 dostal k moci a patrili k jeho najza-
nietenejším odporcom.

PhDr. Martina Lacku, PhD. 

20. február 1951 – výkričník i otázniky



Nová publikácia Ústavu pamäti národa sa venuje
v slovenskej historiografii doteraz nepov‰imnutej
problematike vysÈahovania komunistickému reÏimu
nepohodln˘ch osôb z veºk˘ch miest, osobitne z Brati-
slavy. Najznámej‰ia z akcií je v tomto smere Akcia B,
ktorá sa uskutoãnila v rokoch 1952 a 1953, a ktorej
obeÈou sa stalo len v Bratislave takmer 700 rodín. Na
základe straníckeho rozhodnutia sa museli neraz z veãera
na ráno vysÈahovaÈ na pre nich dovtedy neznáme miesta,
kde boli nasadení na ÈaÏké manuálne práce. I‰lo pritom
o ‰pecifickú formu mimosúdnej perzekúcie, v dôsledku
ktorej bola z veºk˘ch miest – a osobitne z Bratislavy – vysÈa-
hovaná slovenská elita. Byty následne zabral reÏim pre svoju
nomenklatúru v rôznych ‰truktúrach, na ãele s komunistic-
kou stranou a bezpeãnostn˘mi zloÏkami. 

Samotná publikácia je rozdelená do piatich veºk˘ch ka-
pitol. Autorka v nich zasadzuje priebeh a dôsledky Akcie
B do ‰ir‰ieho dobového kontextu, v rámci ktorého opisuje
perzekuãné mechanizmy komunistického reÏimu v b˘valom
âesko-Slovensku aj v ‰ir‰om stredoeurópskom priestore,
charakter legislatívy smerujúci k poru‰ovaniu ºudsk˘ch práv,
mimosúdne perzekúcie predchádzajúce samotnej Akcii B,
ako aj rehabilitácie obetí postihnut˘ch vysÈahovaním.
V rámci legislatívy sa zameriava na zmeny, ktoré so
sebou priniesol nástup komunistického reÏimu a v dô-
sledku ktor˘ch bolo nielen moÏné odsúdiÈ tisíce
nevinn˘ch ºudí na dlhoroãné väzenie, ale aj do praxe
zaviesÈ poãetné mimosúdne perzekúcie, ak˘mi boli

zaradenie do táborov nútenej práce ãi práve vysÈaho-
vanie cel˘ch rodín spojen˘ch so stratou bytov – ão bol
prípad Akcie B. Pomenováva straníckych funkcionárov,
ktorí niesli za jej realizáciu najväã‰iu zodpovednosÈ, na ãele
s Júliusom ëuri‰om, Júliusom Mazancom a Jozefom Lietav-
com. Detailne opisuje priebeh vysÈahovania stoviek rodín
z Bratislavy a pribliÏuje príbehy t˘chto ºudí a ich neºahké Ïi-
votné osudy, kedy sa na základe jedného rozhodnutia v‰e-
mocn˘ch straníckych ‰truktúr ocitli doslova z veãera na ráno
vysÈahovaní z centra hlavného mesta do jednej z tzv. konco-
v˘ch dedín na severnom alebo strednom Slovensku, priãom
so sebou mohli zobraÈ ledva to, ão uniesli. Ich dramatickú
situáciu e‰te zhor‰ovalo pracovné zaradenie do povolaní,
ktoré boli absolútne neprimerané ich vzdelaniu a predchád-
zajúcej práci.  

Popri podrobnej historickej rekon‰trukcii priebehu a dô-
sledkov Akcie B kniha tieÏ priná‰a pohºad na problematiku
snahy a rehabilitáciu jej obetí, a to tak v roku 1968, ako aj
po páde komunistického reÏimu v roku 1989. Z pozície ãlen-
ky Slovenského helsinského v˘boru autorka pribliÏuje (napo-
kon neúspe‰né) úsilie, aby boli do rehabilitácií zahrnuté aj
obete tejto perzekúcie. Ich rehabilitácie v‰ak, podobne ako
v prípade ìal‰ích obetí komunistického reÏimu, neboli do-
tiahnuté, a tak moÏno súhlasiÈ s názorom politického väzÀa,
Ïe eufória z pádu komunistického reÏimu zatienila morálny
étos a odkaz jeho obetí a víÈazstvo slobody a spravodlivosti
bolo jedinou odmenou pre t˘ch, ktorí sa ho doÏili. 

PhDr. Peter Ja‰ek, PhD.

RECENZIA  

13

ro
ãn

ík
 3

1
●

m
ar

ec
 2

02
1

Marianna Oravcová: Akcia B
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, 304 strán

Vysťahovaných nikto nerehabilitoval



ZO ŽIVOTA PV ZPKO

14

ro
ãn

ík
 3

1
●

m
ar

ec
 2

02
1

1. marca 1920 si pripomíname vznik SND.
6. marca 1975 zomrel v Rímel pápežský prelát

Dr. Štefan Náhalka, jeden z hlavných zakladateľov
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

7. marca 1939 minister zahraničia Chvalkovský
informoval nemeckého diplomatického zástupcu
v Prahe, že jeho vláda dáva Slovákom na slobodné
rozhodnutie, či chcú ostať v Česko-Slovenskom štáte,
alebo vyhlásiť samostatnosť Slovenska.

11. marca 1924 sa v Udavskom narodil kardi-
nál Jozef Tomko – 95. výročie. 

11. marca 1939 prezident republiky Hácha vy-
menoval novú slovenskú vládu na čele s Karolom Si-
dorom. Jej ďalšími členmi boli: Jozef Sivák (školstvo
a národná osveta), Martin Sokol (vnútro), Július Stano
(doprava a verejné práce), Peter Zaťko (priemysel,
obchod, živnosti a pôdohospodárstvo), Alexander
Hrnčár (financie) a Gejza Fritz (spravodlivosť).

11. marca 1960 komunistická polícia zatkla
a uväznila tajne vysväteného biskupa, jezuitu Jána
Chryzostoma Korca. Biskup Korec bol 20. mája odsú-
dený Krajským súdom v Bratislave (predseda senátu
Ervín Polakovič) „pre velezradu“ na 12 rokov väzenia,
stratu občianskych práv a vypovedanie zo Západo-
slovenského kraja. Väznili ho v Prahe na Pankráci
a potom vo Valdiciach pri Jičíne až do 24. februára
1968.

12. marca 1929 sa v Košiciach narodil sloven-
ský organista a pedagóg Ferdinand Klinda. 

13. marca 1939 v noci z 12. na 13. marca Dr.
Keppler dostal z Berlína príkaz urobiť všetko, aby sa
Slovensko osamostatnilo. Preto sa obrátil na zosade-
ného predsedu vlády J. Tisu s pozvaním na rozhovor
ku kancelárovi Nemecka A. Hitlerovi. Tiso dve prvé
posolstvá odmietol. Ale keď prišiel tretí posol s pozva-
ním, overeným nemeckým konzulom v Bratislave E.
von Druffelom, Tiso sa pobral do Bratislavy a predložil
vec na rozhodnutie predsedovi vlády Sidorovi, pred-
sedovi Slovenského snemu Sokolovi a členom pred-
sedníctva HSĽS-SSNJ. Zišli sa všetci členovia Užšieho
predsedníctva HSĽS-SSNJ, členovia vlády a členovia
predsedníctva Slovenského snemu. Títo ústavní a poli-
tickí predstavitelia Slovenska rozhodli, že Tiso má po-
zvanie prijať, vypočuť Hitlera, ale každé rozhodnutie

rezervovať Snemu Slovenskej krajiny. Tisu prijal ne-
mecký kancelár Adolf Hitler. Rozhovor trval 75 minút.
Vo zvyčajnom monológu Hitler Tisovi oznámil, že sa
rozhodol likvidovať „zvyšné Česko“ (Resttschechei),
ale že jeho záujmy sa končia pri Karpatoch. Ak sa
Slovensko rozhodne pre samostatnosť, on je ochotný
uznať ju a zaručiť Slovákom ich nezávislosť.

Tiso Hitlerovi odpovedal, že ľutuje, ale nie je
v stave urobiť nijaké rozhodnutie v tejto veci, lebo to
patrí výlučne do kompetencie Slovenského snemu.

14. marca 1939 o 9. hodine  prišiel Tiso do
Bratislavy a hneď zreferoval ústavným a politickým či-
niteľom, ktorí ho vyslali do Berlína, aká je tam situácia.
O 10.57 h Snem Slovenskej krajiny otvoril svoje mi-
moriadne zasadanie, na ktorom sa zúčastnilo 57
poslancov z celkového počtu 63.

Predseda Snemu Martin Sokol vyzval poslan-
cov, aby hlasovali, či sú za samostatný slovenský štát,
alebo nie. Všetci prítomní poslanci povstaním zo svo-
jich miest odhlasovali utvorenie samostatného sloven-
ského štátu.

Po krátkej prestávke predseda Snemu Dr. Sokol
predložil na schválenie Zákon zo dňa 14. marca
1939 o samostatnom štáte Slovenskom, ktorý právne
kodifikoval vyhlásenie samostatnosti a pretvoril Snem
Slovenskej krajiny na zákonodarný Snem Slovenského
štátu. Potom prikročilo predsedníctvo Snemu k vyme-
novaniu prvej vlády Slovenského štátu. Tvorili ju: Jozef
Tiso ako predseda vlády a ministri  Vojtech Tuka (pod-
predseda vlády), Karol Sidor (vnútro), Ferdinand Čat-
loš (národná obrana), Jozef Sivák (školstvo), Gejza
Medrický (hospodárstvo),  Ferdinand Ďurčanský (za-
hraničie),  Gejza Fritz (pravosúdie),  Mikuláš Pružinský
(financie), Július Stano (doprava a verejné práce).

21. marca 1982 zomrel v rímskej nemocnici
profesor Pápežského orientálneho inštitútu, významný
historik Slovenska a slovanských krajín, kňaz východ-
ného rítu a člen Spoločnosti Ježišovej Michal Lacko.

23. marca 1939 napadli maďarské vojenské
jednotky  územie Slovenskej republiky tromi prúdmi
z územia Podkarpatskej Rusi, ktorú krátko predtým za-
čali okupovať. Do dejín vošla ako Malá vojna. 

23. marca 1948 Slovenská národná rada
schválila nové nariadenie č. 7/1948 o pracovných

útvaroch, ktoré sa vlastne stali tábormi nútených prác.
Občanov tam uvrhovali bez súdneho pokračovania,
iba na príkaz trojčlennej komisie povereníctva vnútra.
Väzni v nich trpeli často v neľudských podmienkach,
ba mnohí aj zahynuli. Podobnými tábormi v celej ČSR
postupne prešlo asi 80 000 občanov.

23. marca 1968 zvolalo vedenie ZSSR najvyš-
ších predstaviteľov štátov Varšavskej zmluvy (okrem Ru-
munska) na stretnutie v Drážďanoch (Dresden), kde
všetci účastníci vyjadrili svoje znepokojenie nad stá-
lym vzrastom. „negatívnych tendencií“ v ČSSR.

23. marca 1959 v Leopoldove zomrel bl. Me-
tod Trčka.

24. marca 1946 Štátna bezpečnosť vydala ofi-
ciálnu správu, že na Slovensku odhalila niekoľko pro-
tištátnych skupín, ktoré udržiavali spojenie so sloven-
skými emigrantmi v Rakúsku a pracovali za obnovenie
slovenského štátu. V tejto súvislosti zaviedli trestné
pokračovanie proti viacerým slovenským študentom
(Š. Chalmovský, A. Kšiňant, J. Bačkor, J. Vicen).

25. marca 1988 sa v Bratislave konala svieč-
ková manifestácia.

27. marca 1996 Národná rada SR po opätov-
nom prerokovaní schválila zákon č. 125/1996 o ne-
morálnosti a protiprávnosti komunistického systému.
Vyhlásila, že „KSČ a jej odnož KSS sú zodpovedné
za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1948 –
1989, a to najmä za cieľavedomé ničenie tradičných
hodnôt európskej civilizácie, národných a nábožen-
ských práv, za úmyselné porušovanie ľudských práv
a slobôd, za justičné zločiny vykonané v politických
procesoch, za teror vykonávaný proti nositeľom iných
názorov, než aké zodpovedali učeniu marxizmu-leni-
nizmu, za devastáciu hospodárstva, za zničenie tra-
dičných princípov vlastníckeho práva, za zneužívanie
výchovy, vzdelávania, vedy a kultúry na politické
a ideologické účely“.

Zákon nariadil uložiť do vstupnej haly parla-
mentu pamätnú tabuľu s nápisom: Účastníci protiko-
munistického odboja sa zaslúžili o pád komunistické-
ho režimu a o znovunastolenie demokracie na
Slovensku. Patrí im za to vďaka.

30. marca 1870 začal vychádzať časopis
OROL TATRANSKÝ.

STALO SA

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

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

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

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

PRIPOMÍNAME
Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchod-

nej ulici ã. 52 sú poãas núdzového stavu zru‰ené.
UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe poãas pandemick˘ch opatrení sa telefo-

nicky nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO.

● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislav-
skej Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde
nekúpite. Historickú, vlasteneckú literatúru
bez politickej korektnosti, zborníky, kalen-
dáre a časopisy vrátane Svedectva. Otvára-
cie hodiny v pondelok až štvrtok sú od
10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo
štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do
13.00 a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie
na 0903 946 718.
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✞ Vo veku nedoÏit˘ch 88 rokov, 12.
júna 2020, zomrel ·tefan MAëAR
z Borského Sv. Jura, ãlen poboãky  RO PV
ZPKO Bratislava - okolie. Rozlúãka so zo-
snul˘m sa konala v Borskom Sv. Jure za
úãasti rodinn˘ch príslu‰níkov.

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 86 rokov,  20.
januára 2021 nás opustila  ãlenka PV
ZPKO Margita WASSERMANNOVÁ zo
Spi‰ského Hrhova. Posledná rozlúãka sa
konala 23. januára 2021 na cintoríne
v Spi‰skom Hrhove len za úãasti  rodin-
n˘ch príslu‰níkov. Bude nám veºmi ch˘-
baÈ.

✞ Vo veku 82 rokov, 20.januára
2021, zomrel Ing. Jozef DUDÁ·, dlho-
roãn˘ aktívny ãlen poboãky RO PV ZPKO
v Banskej Bystrici. Rozlúãka sa konala 27.
januára 2021 na cintoríne v Závadke nad
Hronom.

✞ Vo veku 65 rokov, 26. januára
2021, zomrel Ing. Richard BROD-
≈ANSK¯, ãlen regionálnej poboãky PV
ZPKO v Ko‰iciach. Bol synom politického
väzÀa Jána BrodÀanského (1925-1975),
„absolventa prev˘chovn˘ch táborov v Já-
chymovsk˘ch uránov˘ch baniach“. Po-
sledná rozlúãka sa konala 2. februára
2021 na cintoríne v Ko‰iciach za prísnych
pandemick˘ch opatrení. Za organizáciu
PV ZPKO sa rozlúãky zúãastnili ãlenovia
organizácie z rodiny zosnulého.

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SAPRIPOMÍNAME SI

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

50 rokov
Mgr. Zuzana Tóthová, Bratislava

2.3.1971

60 rokov
Ing. Peter Palenãár, Korytné

30.3.1961

70 rokov
Jana Masafiová, Trnava 25.3.1951

80 rokov
ªudmila Osuská, Studienka

31.3.1941

81 rokov
Irena Petrgaloviãová, 
Îiar nad Hronom 23.3.1940

82 rokov
Mária Halásová, Hlohovec

13.3.1939
Jozef Miku‰, âastá

14.3.1939

84 rokov
Eduard Kováã, Bratislava 13.3.1937

85 rokov
Jozefína Matú‰ková, Budmerice

18.3.1936
Ján Gregor, Banská Bystrica

8.3.1936

86 rokov
Anna Stra‰iftáková, Modra

29.3.1935
ªuba Drápelová, Bratislava

30.3.1935

88 rokov
Ján Bilek, Jablonov 27.3.1933

89 rokov
·tefan Jablonick˘, 
Lak‰árska Nová Ves 1.3.1932

91 rokov
Ing. Július Homola, Topoºãianky

15.3.1930

95 rokov
Jozef Senko 27.3.1926
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

PRISPELI NA ČINNOSŤ
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 10 EUR
Vladimír Havrilla, Bratislava 90 EUR
Elleonóra Bellayová, Bratislava 2 EUR
Eva Krupská, ªuboreã 40 EUR
Jozef Panáã, Hvozdnica 150 EUR
Mária Lukáãová, Bardejov 30 EUR
Daniel Îadansk˘, Seãovce 10 EUR
Ervín BlaÏíãek, Malacky 140 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou 10 EUR
Anna Bednárová, Îilina 20 EUR
Ivan Kliment, Tuhar 20 EUR
Príspevok 20 EUR
Karol Kubriãan, Bánovce nad Bebravou 20 EUR
Vincúrová, Bánovce nad Bebravou 20 EUR
Petronela ·ustová, Pie‰Èany 50 EUR
Filip Tomãi‰ák, ·iroké 10 EUR
Marta Vaculová, Nitra Kr‰kany 50 EUR
SoÀa ·ubová, Nitra 10 EUR
Emma Ballová, Nitra 10 EUR
Margita BaÏalíková, Bratislava 15 EUR
Helena Takáãová, Ko‰ice 10 EUR
Ján Baºon, Zborov 40 EUR
Anna Uhnárová, Rybník 2 EUR
Margita Chudá, ·tefanov 10 EUR
Dominik MuÏila, Doln˘ Kubín 10 EUR
Edita Matú‰ková, Pfiestavlky 5 EUR
Juraj Hurn˘, Rakúsko 75 EUR
Mária ·ilhavá, Bratislava 40 EUR
Róbert Jalovec, Trnava 10 EUR
Karol Pribi‰, Borsk˘ Sv. Jur 13 EUR

Mária Masárová, Trenãianska Teplá 10 EUR
Mária Halásová, Hlohovec 20 EUR
Adela Kubíniová, Bratislava 10 EUR
Marián âerman, Nitra 5 EUR
PaeDr. Jana Blublová, Ivánka pri Dunaji 40 EUR
Irena Hermanová, Trenãín 5 EUR
Anna Sluková, Banská Bystrica 20 EUR
Jozef Kendra, Zlaté Moravce 5 EUR
Anna Zacková, Visolaje 20 EUR
Ján Grega, Tu‰ice 2 EUR
Marián I‰tók, Ko‰ice 8 EUR
Roman Jesensk˘, Ko‰ice 5 EUR
Ján BrodÀask˘, Ko‰ice 10 EUR
Marián Îalobín, Ko‰ice 8 EUR
Ing. Richard BrodÀansk˘, Ko‰ice 10 EUR
Anna BrodÀanská, Ko‰ice 10 EUR
Mária BrodÀanská, Ko‰ice 10 EUR
Oºga I‰tóková, Ko‰ice 8 EUR
Miro Nemec, Ludanice 11 EUR
Juraj NiÏÀansk˘, Vrbové 60 EUR
Anna Ondková, âaklov 5 EUR
Oºga Babicová, Bratislava 5 EUR
Janka Ko‰ová, Stará Turá 10 EUR
Mária Matejová, Nová Dubnica 10 EUR
AlÏbeta Bednárová, Cabaj-âápor 5 EUR
Barbora Príhodová, Trebi‰ov 15 EUR
Eva Slimáková, Limbach 20 EUR
Franti‰ka Janãová, Ilava 20 EUR
Mária Oreská, Malacky 15 EUR
·tefan Hradisk˘, Spi‰ská Nová Ves 49 EUR
Anastázia Mraãnová, Moravsk˘ Sv. Ján 20 EUR

Jana Zimenová, Varín 50 EUR
Ján Gregor, Banská Bystrica 20 EUR
Mária Mi‰eje, USA 40 EUR
Terézia Ferenãiãová, Závod 10 EUR
Milan Hvizdo‰, Behárovce 10 EUR
Ing. Viliam Zopp, Bratislava 10 EUR
PhDr. Elena ·ebová, Bratislava 10 EUR
RNDr. Roman Vadoviã, Bratislava 10 EUR
Pavol Molitor, Malé Leváre 10 EUR
ªudovít Pieseck˘, Svät˘ Jur 2 EUR
Adela Ka‰áková, Veºké Kostoºany 5 EUR
Terézia Holecová, ·enkvice 10 EUR
Helena Markoviãová, Topoºãany 0 EUR
Vladimír Kolada, Námestovo 10 EUR
Michal Gajdo‰, Hlohovec 30 EUR
Ing. ·tefan Benãat, Kozárovce 30 EUR
Vojtech Polni‰er, Tlmaãe 10 EUR
Elemír Tri‰ã, Jarovnice 2 EUR
Stanislav Zahuranec, Spi‰ské Vlachy 20 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou 5 EUR
Anna Matoviãová, âadca 20 EUR
Kvetoslav Gregor, âadca 30 EUR
Jozef Sliepka, Nová Dubnica 20 EUR
MUDr. Teodor Streicher, Bojnice 8 EUR
Magda Suchy, Toronto 100 EUR
Jozef BrodÀansk˘, Doln˘ Kubín 8 EUR
Vlastimil  Morávek 90 EUR
Jozef Panáã, Hvozdnica 150 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie
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