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Keď hotely mali uši
Jana Masafiová (1951) je

dcérou spoluzakladateºa orga-
nizácie politick˘ch väzÀov v Tr-
nave Jozefa ·korvagu. Narodila
sa v Îiline a to vraj spôsobilo,
Ïe hrdosÈ na svoju národnosÈ
sa dostala do rodinnej DNA.
Otec i obaja jeho bratia sa zú-
ãastÀovali v protireÏimov˘ch
aktivitách, za ão boli odsúdení
na dlhoroãné tresty. Rodinu na-
vy‰e postihla tragédia, keì na
chrípku zomrela trojroãná Jan-
kina sestra. 

PäÈdesiate roky minulého
storoãia neboli charakteristické
len krutosÈou reÏimu proti jeho
odporcom, ale va‰u rodinu po-
stihla aj osobná tragédia. Ako
si na toto obdobie spomínate?

V tom ãase som chodila do dru-
hej triedy základnej ‰koly. No nikdy
nezabudnem, ako v stredu odviedli
moju trojroãnú sestriãku zdravú do
jaslí. V piatok ju s vysok˘mi ho-
rúãkami prijali v nemocnici a v nede-

ºu 1. marca zomrela. Rodiãov to ÈaÏ-
ko zasiahlo, aÏ tak, Ïe nezniesli ìalej
ÏiÈ v Îiline a presÈahovali sme sa do
Trnavy. 

Nebolo vám smutno za Îili-

nou?

Na Îilinu mám pekné spomien-
ky. Najmä na sánkovaãku so sestriã-
kou. V Trnave som v‰ak preÏila celú
mladosÈ. Zo Îiliny sme sa presÈaho-
vali  kvôli smrti mojej sestry. Ale tam

zostala celá na‰a rodina. V Trnave
som sa cítila dosÈ opustená. Keì sme
e‰te b˘vali v Îiline a mala som asi rok
a pol, vysÈahovali na‰u rodinu v akcii
B z domu v centre mesta, ktor˘ spo-
luvlastnil mamin otec. Dom mal nie-
koºko bytov. Tri boli jednoizbové a tri
dvojizbové s izbou pre slúÏku. My
sme b˘vali vo veºkom trojizbovom
byte. 

Pokraãovanie na 10. strane

Jana Masafiová v trnavskej kancelárii PV ZPKO Foto Eva Zelenayová
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Z pohºadu politick˘ch väzÀov by bolo na ão
v apríli spomínaÈ.  Náhodne vyberiem 13. apríl
roku 1950, keì komunisti brutálnym spôsobom
vyvliekli rehoºníkov z muÏsk˘ch klá‰torov na Slo-
vensku a deportovali ich do vopred pripraven˘ch
koncentraãn˘ch táborov. Tentoraz sa v‰ak za-

meriam na iné udalosti, a hlavne na slovník, ktor˘ ich sprevá-
dza. V apríli roku 1945 totiÏ âervená armáda v rámci svojich
bojov˘ch operácií zav⁄‰ila obsadzovanie Slovenska, ktoré ukon-
ãila 3. mája. No a tak sme za ãias totality stále poãúvali, ako
napr. 1. apríla âA „oslobodila“ Trnavu, 4. apríla „oslobodila“
Bratislavu, atì, atì... UÏ len pripomeniem, Ïe to bolo na konci
vojny, ktorú vyvolali dvaja najväã‰í zloãinci v dejinách Európy,
Stalin a Hitler spoloãne. Slobodomyseºní ºudia si naivne mysleli,
Ïe s komunizmom padne nielen ich propagandistická loÏ o ne-
vinnej obeti, ale aj ich slovník. Ako vidíme, zostalo nám oboje.
Najmä keì sledujeme na‰e médiá, zisÈujeme, ako sme sa m˘lili.
Naìalej samé „oslobodenie“. Tento termín pouÏívajú celkom
beÏne dokonca aj v knihách vydávan˘ch SúdruÏskou akadé-
miou vied, kde by sme uÏ predsa len oãakávali aspoÀ minimál-
nu kultiváciu slovníka, ba aj to, Ïe raz z toho bude Slovenská
akadémia vied. 

Komunisti si totiÏ, okrem peÀazí, ponechali aj niektoré svoje
pojmy. Takreãeno ako nohu medzi dverami, aby sa pomocou
nich mohli v plnej sláve vrátiÈ. A ak uÏ aj nie na vnucovanie svo-
jich patologick˘ch názorov (hoci aj o to sa snaÏia), tak aspoÀ na
bohapusté kradnutie. A jedno z t˘ch slov je práve „oslobode-
nie“, ktoré  je odvodené z jedného z najkraj‰ích ºudsk˘ch slov:
sloboda. Tak sa pozrime, ako toto slovo definuje Slovensk˘ fra-
zeologick˘ slovník z roku 1931: 

sloboda, -y = neodvislosÈ, voºnosÈ, stav ten, keì si svojím

pánom (opp. otroctvo) – S l o b o d a náboÏenská, politická –

S l o b o d a mysleÈ... Ale aby súdruhovia neprotestovali, Ïe to je
z burÏoázneho slovníka, tak sa pozrieme na Krátky slovník slo-
venského jazyka z roku 1987, keì boli pri moci: 

sloboda –y –bôd Ï. 1. moÏnosÈ voºne sa rozhodovaÈ, preja-

vovaÈ voºnosÈ ap. 2. nezávislosÈ (národa al. ‰tátu), 3. voºnosÈ

v pohybe, ... Potom sú tam e‰te zo dve menej podstatné definí-
cie, ale ani v jednej sa nedoãítame, Ïeby sloboda a z nej odvode-
né slová znamenali:

- znásilÀovanie desaÈtisícov dievãat a Ïien, od 6 roãn˘ch po
92 roãné, a vraÏdenie t˘ch nepoddajn˘ch;

- rabovanie, aké nemá obdobu, napríklad v Bratislave
nezostal jedin˘ obchod, ktor˘ by t˘m „burÏujom“ nevyplienili,
nehovoriac uÏ o zniãen˘ch vzácnych pamiatkach z ka‰tieºov po
celom Slovensku;

- deportovanie desaÈtisícov nevinn˘ch obãanov do soviet-
skych GULAGOV;

- nezákonné zru‰enie ‰tátnej samostatnosti, vydobytej podºa
v‰etk˘ch pravidiel parlamentnej demokracie;

- zat˘kanie a popravy politikov, ktorí sa previnili iba t˘m, Ïe
budovali Slovensko a nerozkrádali ho;

- zat˘kanie a vyháÀanie prakticky celej kultúrnej a intelek-
tuálnej obce, najmä jej ‰piãiek;

- zatváranie cirkevn˘ch ‰kôl...
Ale to v‰etko zìaleka neboli v‰etky v˘dobytky slobody. Tá sa

postupne mohutne rozvíjala, nielen kvantitatívne – väznenia sa
uÏ zaãali rátaÈ na desiatky rokov, popravení a povraÏdení na
stovky – ale aj kvalitatívne. Väzni si uÏ koneãne do s˘tosti mohli
vychutnaÈ v‰etky v˘dobytky, ktoré sem „osloboditelia“ priniesli:

- 24 hodinové státie na mraze bez stravy;
- celonoãné v˘sluchy ãi nocºah na betóne;
- vytrhávanie nechtov, ãi pichanie ihiel pod nechty;
- zapaºovaã pod genitáliami, niekedy aj ich pribitie na dosku;
- lámanie kostí, vybitie zubov a bitky do bezvedomia;
- lámanie prstov klie‰Èami, takÏe také ponáranie hlavy do

vedra s v˘kalmi uÏ väzni brali pomaly ako rekonvalescenãnú kú-
ru. Na‰i esenbáci mali takú nekoneãnú „slobodu“, Ïe mohli do-
konca biÈ ºudí aj pri nasadzovaní sluãky. Také systematické mu-
ãenie nepoznala Európa ani v stredoveku. UÏ to veru neboli Ïiad-
ne burÏoázne, ba ani len feudálne väzenia, ktoré oproti t˘m
„slobodn˘m“ pripomínali skôr rekreaãné centrá.

A mohli by sme pokraãovaÈ, ale na opísanie v‰etk˘ch t˘ch
zverstiev by sme potrebovali niekoºko zväzkov. IsteÏe, mimo
väzenia to nebolo aÏ také kruté, skôr paralyzujúce kaÏd˘ nor-
málny Ïivot, ale e‰te si dobre pamätáme, akú sme tu mali „slo-
bodu“ slova, tlaãe, názoru, cestovania, umenia... PouÏívaÈ slovo
„oslobodenie“ môÏe len povrchn˘ konzument, ktorému mozog
vymyli komunistické a postkomunistické médiá a opakuje len to,
ão mu podstrãili. Alebo ãervená svoloã, pre ktorú slovo „slobo-
da“ znamenalo dostaÈ sa k válovom, slobodu ÏraÈ a rabovaÈ do
nemoty. A slobodu vraÏdiÈ, koho sa im len zachcelo. NebyÈ Be-
ne‰a a Stalina, táto bezv˘znamná a primitívna politická sila by sa
na Slovensku nikdy nebola dostala k moci. Veì nevyhrali ani len
voºby v roku 1946, ktoré uÏ boli pod ãerven˘mi bodákmi. Toto
slovo je nielen hrubá falzifikácia dejín, ale aj v˘smech v‰etk˘m
obetiam komunizmu, ktoré sa rátajú na státisíce. Svojim slovní-
kom komunisti a ich deti iba ukazujú, Ïe dodnes im nie je niã
sväté, a najmenej slovo „sloboda“, proti ktorej sa previnili najviac
zo v‰etk˘ch reÏimov v histórii.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Politickí väzni sú aj nositeºmi historickej pamäti a sve-
dectva na dobu útlaku, nespravodlivosti a vykon‰truovan˘ch
procesov, preto reagujú  na aktuálne dianie nielen doma, ale
aj vo svete. Lebo je to tak morálne správne. B˘valí mukli sve-
domia nemôÏu mlãaÈ, keì sa pácha na niekom podobné zlo,
aké mnohí zaÏili na vlastnej koÏi. ZastaÈ sa prenasledované-
ho ãloveka alebo národa, vyjadriÈ statoãnosÈ tam, kde ostat-
ní mlãia alebo nerobia podºa svedomia a dokonca ani medzi-
národného práva, tam nemôÏu b˘valí politickí väzni  mlãaÈ.
A tak sme sa v mene na‰ej organizácie rozhodli vyjadriÈ
solidaritu a protest proti uväzneniu b˘valého katalánskeho
prezidenta a lídra vyhlásenia samostatnosti Katalánskej re-
publiky Carlesa Puigdemonta v Nemecku. V mene PV ZPKO
zaslal list nemeckému veºvyslanectvu podpredseda organi-
zácie Rafael Rafaj. Z obsiahleho listu vyberáme:

„B˘valí väzni svedomia  adresujú otvoren˘ protest proti návrhu
nemeckej prokuratúry vydaÈ b˘valého katalánskeho prezidenta do
·panielska, kde mu hrozí aÏ tridsaÈroãné väzenie. KaÏdému musí
byÈ jasné, Ïe ide o vykon‰truované politické obvinenia s cieºom
udusiÈ nespochybniteºnú a legitímnu vôºu katalánskeho národa po
slobode a ‰tátnej suverenite. 

S rozhorãením sme sledovali neadekvátne brutálne zásahy

‰panielskych ozbrojen˘ch zloÏiek proti obãanom, ktorí chceli uplat-
niÈ svoje právo rozhodnúÈ o svojom osude najdemokratickej‰ou
formou priamej demokracie – referendom. Aj b˘valí politickí väzni
mali skúsenosÈ s brutalitou silov˘ch a justiãn˘ch zloÏiek, ale to bolo
v ére totalitného reÏimu. Nikdy by nám nenapadlo, Ïe v ére slobo-
dy, v demokraticky sa tváriacom ‰táte a ãlenskej krajine EÚ by
v 21.storoãí mohlo hroziÈ európskemu obãanovi väzenie a status
politického väzÀa - „buriãa“ kvôli presvedãeniu a konaniu v mene
nescudziteºného, neprenosného, nepremlãateºného a medzinárod-
ne garantovaného práva národa na sebaurãenie aÏ do vyhlásenia
vlastnej ‰tátnosti.

Excelencia, preto Vás, pri v‰etkej úcte Ïiadame, aby ste tento
postoj a obãiansky protest b˘val˘ch politick˘ch väzÀov tlmoãili
nemeckej vláde s odkazom, Ïe  sebaurãenie znamená zákonné prá-
vo ºudí rozhodovaÈ o svojom osude v medzinárodnom poriadku
a poÏíva medzinárodnú ochranu aj garanciu. 

Preto Ïiadame, aby nemecké orgány zohºadnili pri rozhodovaní
o vydaní Carlesa Puigdemonta i Casamajóa do ·panielska aj právo
na sebaurãenie, ktoré je základnou zásadou medzinárodného prá-
va, vypl˘va z medzinárodného zvykového práva,  tieÏ je uznané ako
v‰eobecná právna zásada a zakotvená v mnoh˘ch medzinárodn˘ch
zmluvách.“
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Poslanca NR SR ªu-
bo‰a Blahu (Smer-SD)
nedávno rozãúlili traja

novinári RTVS – Zuzana Hanzelová,
Branislav Dob‰insk˘ a Martin StriÏinec.
AÏ tak, Ïe vo verejnom stanovisku
uviedol: „P˘tam sa celkom váÏne: do-
kedy budú karikatúry novinárstva ako
Dob‰insk˘ ãi Hanzelová strápÀovaÈ
toto povolanie a znevaÏovaÈ verejno-
právne poslanie?“

Je smutné, Ïe pán poslanec si v‰i-
mol pomery v RTVS aÏ po vraÏde novi-
nára Jána Kuciaka a jeho priateºky. Je
pravda, Ïe táto tragická udalosÈ pre-
motivovala spomínan˘ch redaktorov,
ale ako liberálni politickí aktivisti, ako
ich pomenoval poslanec Blaha, sa
správajú od samého zaãiatku ich úãin-
kovania v RTVS. U Dob‰inského je to
uÏ niekoºko rokov a ani Hanzelová
a StriÏinec nie sú tam odvãera. Len tak
mimochodom, neriadil rezort kultúry
nominant Smeru Marek Maìariã?
A nepatrila práve RTVS do pôsobnosti
jeho rezortu? Keì sa nespokojnosÈ
s RTVS na ãele s Václavom Mikom vy-
hrotila, Maìariã podmienil svoje zotr-

vanie vo funkcii zotrvaním Miku v po-
zícii  generálneho riaditeºa RTVS. 

V minulosti najmä Slovenská tele-
vízia fungovala ako nevolená politická
sila v ‰táte. Takmer nikdy nepracovala
v prospech národno-‰tátnych záujmov.
Idea ãechoslovakizmu sprevádza túto
in‰titúciu dodnes. K˘m âeská televízia
odvysielala k 25. v˘roãiu samostatnosti
âeskej republiky mnoÏstvo dokumen-
tárnych programov, RTVS sa uspokojila
s odvysielaním zopár nudn˘ch rozho-
vorov. Ani jeden s hlavn˘m protagoni-
stom rozdelenia federácie Vladimírom
Meãiarom. Pritom Václav Klaus v roku
1992 práve s ním viedol rozhovory
o budúcnosti spoloãného ‰tátu vo vile
Tugendhat. A k˘m slovenskí novinári,
ako aj znaãná ãasÈ súãasn˘ch politikov
mu nemôÏu prísÈ na meno, Klaus
oznaãil Meãiara za politika par excel-
lence. 

Mladí aktivisti, prakticky stredo-
‰koláci, organizujúci protestné pocho-
dy pod názvom Za slu‰né Slovensko
dostávajú v RTVS priestor, o akom sa

ani nesníva t˘m, ktorí protestujú proti
vládnemu prevratu. Novinári RTVS by
mali predstavovaÈ najvy‰‰iu kvalitu Ïur-
nalistiky a pracovaÈ s overen˘mi fakta-
mi. Franti‰ek Miklo‰ko poÏiadal orga-
nizátorov, aby protestné zhromaÏde-
nie pred Veºkou nocou neorganizovali,
lebo vraj poÏiadavky sa stupÀujú a na-
koniec by mohli vyústiÈ do Ïiadosti
o odstúpenie prezidenta. V Bratislave
sa teda míting Za slu‰né Slovensko ne-
konal, no v Ko‰iciach ho povaÏovali za
v˘sledok mocenského nátlaku. A RTVS
nepovaÏovala za svoju povinnosÈ
uviesÈ pravdivé informácie.  

Nedávno disident Anton Seleck˘
nahral video, v ktorom uviedol dôkazy
o vstupe zahraniãn˘ch spravodajsk˘ch
sluÏieb do vnútropolitick˘ch záleÏitostí
Slovenska pred voºbami v roku 1992.
Ak by RTVS bola verejnou sluÏbou, ne-
mohla by tak˘to váÏny dokument obísÈ
bez pov‰imnutia. A to uÏ nehovoríme
o tom, ako selektívne narába s politic-
k˘mi väzÀami a vyberá si len liberálov
a ãechoslovakistov. Alebo bojovníkov
proti Cirkvi. Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

RTVS ako brloh protislovenskosti

Stanovisko k vydaniu Carlesa Puigdemonta
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K historicky prvému stretnutiu najvy‰‰ích predsta-
viteºov Matice slovenskej (MS) a obãianskeho zdruÏe-
nia Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja
(PV ZPKO) do‰lo na pôde PV ZPKO v minul˘ch dÀoch.
Konalo sa z iniciatívy MS a ako na stretnutí povedal
jej predseda Marián Ge‰per, mohlo by v˘znamne
prispieÈ k vzájomnej spolupráci ãlenskej základne v re-
giónoch Slovenska.  

Stretnutia sa za Maticu slovenskú zúãastnil jej predseda
Marián Ge‰per a tajomník prezídia MS Peter Mulík. Za orga-
nizáciu PV ZPKO viedol stretnutie jej predseda Ján Liteck˘
·veda. Zúãastnili sa aj podpredseda organizácie  Rafael Ra-
faj, jej duchovn˘ Ján Ko‰iar a ‰éfredaktorka Svedectva Eva
Zelenayová. 

Ján Liteck˘ ·veda poukázal na situáciu na Západe, kde
sa tzv. identitári usilujú o zachovanie svojich národn˘ch hod-
nôt, ão na Slovensku reprezentuje práve Matica slovenská.
Vyslovil uspokojenie nad t˘m, Ïe my máme v MS in‰titúciu,
ktorá stojí na slovenskej strane a nemusíme bojovaÈ o vlast-
nú kultúru ako identitári na Západe. Kultúrny pilier matice
povaÏuje za jeden z najdôleÏitej‰ích, ale súãasne poÏiadal
vedenie MS, aby nezabúdala na vedeck˘ historick˘ v˘skum.
·peciálne politickí väzni toto oãakávajú od matice, lebo bez
nich by sa nebol rozsypal komunistick˘ reÏim. Pripomenul,
Ïe politickí väzni boli prenasledovaní za slovenské presved-
ãenie, vieru a protikomunistické postoje. Zdôraznil, Ïe za
vlastenectvo âesi popravili viac Slovákov neÏ komunisti.
A kvôli viere e‰te aj v 80. rokoch vraÏdili kÀazov. 

Marián Ge‰per oboznámil predstaviteºov politick˘ch
väzÀov, Ïe Matica slovenská stojí na dvoch veºk˘ch pilieroch
– na hnutí a vede. Ubezpeãil prítomn˘ch, Ïe pokiaº ide o ná-
rodn˘ princíp, ten je matici vlastn˘. TieÏ spomenul mnoÏstvo

muãeníkov z radov matiãiarov. Keì v roku 1950 zlikvidovali
MS, Alexander Hirner i‰iel do väzenia. Dá sa povedaÈ, zo
Sorbonny rovno za mreÏe. Podobn˘ osud stihol encyklope-
distov. V 60. rokoch to boli matiãiari, ktorí poukázali na ne-
znesiteºné postavenie Slovákov v spoloãnom ‰táte. Ge‰per
povedal, Ïe matica sa hlási k t˘mto koreÀom. 

Zo strany PV ZPKO zaznela nespokojnosÈ s vysielaním
RTVS, kde dlhodobo pociÈujú jednostrannosÈ,  nevyváÏenosÈ
a poÏiadali vedenie matice, aby sa usilovala presadiÈ svojich
odborníkov do publicistick˘ch relácií. Ge‰per sa zmienil, Ïe
matica sa kvôli svojim postojom stala ak˘msi fackovacím pa-
nákom, ale hºadá formu a obsah, aby oslovila verejnosÈ svo-
jím programom. „Matica je konzervatívna in‰titúcia, ale for-
my práce musia byÈ progresívne“, povedal predseda matice
a ubezpeãil vedenie PV ZPKO, Ïe in‰titúcia  sa ide s plnou
zodpovednosÈou venovaÈ vede.

Vzhºadom na blízkosÈ nastavenia oboch organizácií
dohodli sa vedúci predstavitelia na zintenzívnení vzÈahov,
najmä medzi regionálnymi organizáciami na Slovensku.

Eva Zelenayová

Rokovali predstavitelia Matice slovenskej a PV ZPKO

Obidve organizácie majú 
svojich mučeníkov

Vºavo predseda MS Marián Ge‰per v rozhovore s predstaviteºmi PV ZPKO. Foto Eva Zelenayová

Pohºad na úãastníkov rokovania. Foto Eva Zelenayová



V Bratislave sa v˘roãná ãlenská schôdza bratislav-
skej poboãky PV ZPKO uskutoãnila 22. marca. Schôdzu
otvoril jej predseda Jozef Deão. Privítal na nej predse-
du PV ZPKO Jána Liteckého ·vedu a duchovného
organizácie dp. Jána Ko‰iara. Prítomní hlasovaním po-
tvrdili vo funkcii predsedu Jozefa Deãa a schválili Imri-
cha Szedláka, Petra Szedláka  a L˘diu Fabokovú za no-
v˘ch ãlenov PV ZPKO. 

K prítomn˘m sa prihovoril predseda PV ZPKO Ján Litec-
k˘ ·veda, ktor˘ poznamenal, Ïe „v‰etko utrpenie e‰te nie je
za nami“. A oboznámil ãlenskú základÀu bratislavskej po-
boãky s aktivitami predsedníctva organizácie. Prítomní
s uznaním privítali rozhodnutie v˘konnej rady PV ZPKO ne-
poz˘vaÈ uÏ súãasného prezidenta SR Andreja Kisku na spo-
mienkov˘ pietny akt 17. novembra k centrálnemu pamätní-
ku obetí komunizmu na bratislavskom cintoríne VrakuÀa.
Súãasne informoval o tom, ako vládna kríza  zasiahla do do-
hodnut˘ch rokovaní s ministerkou spravodlivosti. I‰lo o ná-
vrh PV ZPKO zriadiÈ múzeum zloãinov komunizmu, ãomu
bola odchádzajúca ministerka Lucia ÎitÀanská naklonená.
TieÏ o záujme denníka Sme odobraÈ organizácii dotácie zo
strany rezortu vnútra. 

Čakajú na odškodnenie
Hovoril aj o rokovaniach s poslancom NR SR Antonom

Hrnkom (SNS) o návrhu zákona na od‰kodnenie politick˘ch
väzÀov a ich rodinn˘ch príslu‰níkov. Informoval tieÏ o sºube
ministra obrany Petra Gajdo‰a pomôcÈ pri oprave pamätníka
obetí komunizmu na cintoríne VrakuÀa. Povedal, Ïe
v centrále organizácie pracujú na Ïiadosti o grant na opravu
a doplnenie pamätníka o ìal‰ie mená. Poskytol tieÏ infor-
máciu o plánovanom stretnutí s ministerkou Martinou

Lubyovou, ktoré sa neuskutoãnilo zo známych dôvodov
vládnej krízy. Povedal, Ïe vedenie organizácie chce preroko-
vaÈ s ministerkou ‰kolstva, vedy, v˘skumu a ‰portu M. Lu-
byovou  návrh PV ZPKO, aby v komisii pri tvorbe uãebníc bol
zastúpen˘ ãlen organizácie politick˘ch väzÀov. Liteck˘ ·veda
ìalej informoval o nov˘ch odznakoch pre ãlenov organizácie
a poÏiadal prítomn˘ch, aby ich nosili najmä pri spoloãen-
sk˘ch podujatiach. Pripomenul kniÏné vydania organizácie
a komentoval stretnutie zástupcov PV ZPKO s predsedom
Matice slovenskej Mariánom Ge‰perom, na ktorom sa
dohodli na ìal‰ej spolupráci. 

Čo s Clementisom?
S nev‰edn˘m ohlasom sa stretol návrh Jozefa Deãa na

odstránenie mena Vladimíra Clementisa z pamätníka obetí
komunizmu. Pri hlasovaní bol len jeden hlas proti a traja sa
zdrÏali hlasovania. Predseda bratislavskej poboãky informo-
val prítomn˘ch aj o svojom podaní na Generálnu prokuratú-
ru SR voãi zobrazeniu Panny Márie na pozadí hákového
kríÏa v hre Natálka. Zatiaº neúspe‰ne. Komentoval aj súãas-
nú politickú situáciu a vyslovil sklamanie zo systému. 

V diskusii nov˘ ãlen Imrich Szedlák sa pozastavil nad ne-
vôºou ‰tátu finanãne pomáhaÈ organizácii politick˘ch väzÀov
a poloÏil otázku, ãi organizácia nemá poÏiadaÈ o pomoc ne-
meckého prezidenta. Anton âulen povedal, Ïe boli podané
tri trestné oznámenia za hanobenie kresÈansk˘ch symbolov
a to pri filmoch Únos a Meãiar a hre Natálka. Poznamenal, Ïe
ozvaÈ sa mala predov‰etk˘m Katolícka cirkev. 

Na záver prítomní hlasovaním jednomyseºne zobrali na
vedomie aktuálne udalosti a diskusiu; voºbu orgánov poboã-
ky; úpravu pamätníka politick˘ch väzÀov na cintoríne
VrakuÀa. Eva Zelenayová
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V Bratislave so starým vedením

V Bratislave na v˘roãke. Foto Eva Zelenayová



V Nitre sa v˘roãná ãlenská schôdza konala 6.
marca v kongresovej sále Mestského úradu. Zú-
ãastnila sa jej JUDr. Ivana Buranská, zástupkyÀa
prednostu mestského úradu, ktorá sa prihovorila
prítomn˘m ãlenom organizácie. 

Predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová
jej poìakovala za úãasÈ na v˘roãnej ãlenskej schôdzi i za
povzbudenie do ìal‰ej ãinnosti. A najmä, za pomoc pri
aktivitách organizácie i sºub, Ïe mestsk˘ úrad naìalej
bude nápomocn˘ organizácii politick˘ch väzÀov komu-
nizmu. 

Primátor mesta Jozef Dvonã sa listom poìakoval za

pozvanie na schôdzu, na ktorú pre iné pracovné povin-
nosti nemohol prísÈ. Vyslovil v‰ak vìaku organizácii za
to, Ïe jej zásluhou „je v povedomí obãanov ãasÈ histórie
na‰ej krajiny, na ktorú nesmieme zabudnúÈ. Veºmi si vá-
Ïim to, koºko ãasu a energie venujete ãinnosti zväzu, vy-
dávate ãasopis Svedectvo, ktor˘ nám pribliÏuje osudy na-
‰ich spoluobãanov postihnut˘ch totalitn˘m reÏimom“. 

Regionálna predsedníãka A. Loudová sa poìakovala
v‰etk˘m ãlenom organizácie, ktorí sa usilujú pomáhaÈ,
aby organizácia mohla fungovaÈ a plniÈ odkaz odporcov
totalitn˘ch reÏimov.

(al)
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V Banskej Bystrici sa v˘roãná
ãlenská schôdza konala 12. marca
v Misijnom dome za úãastí pod-
predsedu PV ZPKO Rafaela Rafaja. 

Regionálna predsedníãka orga-
nizácie Helena Halková oboznámila
prítomn˘ch s bohatou ãinnosÈou orga-
nizácie v roku 2017 a s radosÈou
kon‰tatovala, Ïe v roku 2017 získali
desaÈ nov˘ch ãlenov. UÏ tradiãne po-
dujatia regionálnej organizácie spest-
rujú ãlenky PV ZPKO zo spevokolu
v Heºpe, ktoré aj tentoraz svojim krás-
nym spevom otvorili rokovanie v˘roã-

nej schôdze. Oficiálny program sa
skonãil gratuláciou k Ïivotn˘m jubile-

ám Jánovi Gregorovi a Ing. Jozefovi
Dudá‰ovi.  (bb)

V Bystrici rozšírili základňu

V Trnave získali dvoch členov

Za predsedníckym stolom podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj 

a predsedníãka RO PV ZPKO v B. Bystrici Helena Halková. Foto archív

V Trnave sa v˘roãná ãlenská schôdza uskutoãnila
21. marca. Zúãastnil sa jej predseda PV ZPKO Ján Litec-
k˘ ·veda a duchovn˘ organizácie dp. Ján Ko‰iar.
Schôdzu otvorili Ïiaãky spevokolu umeleckej ‰koly

hymnickou piesÀou Kto za pravdu horí. Predsedníãka
RO PV ZPKO v Trnave Beáta ëureková kon‰tatovala, Ïe
v minulom roku sa stala ãlenkou PV ZPKO Eva Jarjab-
ková, sestra nebohého b˘valého predsedu regionálnej
organizácie Vojtecha Ottmara a Eva Hluchová, dcéra
politického väzÀa pána Straku. 

Pani ëureková sa poìakovala trnavskému podnikateºovi
Ing. Mariánovi Hromádkovi za finanãn˘ príspevok pre orga-
nizáciu. Oboznámila prítomn˘ch s ãinnosÈou organizácie v
uplynulom roku. I‰lo predov‰etk˘m o úãasÈ na pietnych spo-
mienkach v Leopoldove, v Bratislave a pri pamätníku politic-
k˘ch väzÀov v Trnave, ão odvysielala aj RTVS. Îiaº, organizá-
ciu opustila pani Marta Kurtová, ktorá ako 93-roãná sa e‰te
zúãastnila v˘roãnej schôdze v poboãke Senica-Skalica vo
februári minulého roku. V domove dôchodcov opakovane
nav‰tívili  b˘valého dlhoroãného ãlena v˘boru pána Sta-
nislava Plevzu. Rok, ako zvyãajne, ukonãili predvianoãn˘m
stretnutím. (bì)Snímka z rokovania v Trnave. Foto archív

V Nitre nie sú osamotení



V Skalici sa v˘roãná ãlenská schôdza konala 28. feb-
ruára, v období chrípkovej epidémie. Azda aj to poznaãilo
úãasÈ na schôdzi, keì viacerí ãlenovia sa jej práve kvôli
chorobe nemohli zúãastniÈ. Predsedníãka poboãka Ber-
nardína Spru‰anská privítala prítomn˘ch a predloÏila
program schôdze na schválenie. Oboznámila ãlenov
organizácie s ãinnosÈou poboãky za minul˘ rok, predloÏila
správu o hospodárení a otvorila diskusiu. 

„Najviac sa hovorilo o nedostatku financií, takÏe ãinnosÈ
ako-takú nemôÏeme zhodnotiÈ pozitívne, aj keì sme sa zúãast-
Àovali niektor˘ch podujatí, ale je to veºmi  málo, pretoÏe je nás
stále menej“, zhodnotila diskusiu Anna Mária Zelmanová-Par-
dubská. Poukázala aj na skutoãnosÈ, Ïe niektorí star‰í ãlenovia
organizácie sú chorí a  nemôÏu sa zúãastÀovaÈ na ãinnosti po-
boãky, aj keby chceli.  

V diskusii  sa ìalej hovorilo o súãasnom dianí v spoloãnosti
a tieÏ o tom, Ïe ãím ìalej t˘m menej sa organizujú spoloãné kul-
túrne podujatia, prípadne stretnutia politick˘ch väzÀov a ich ro-
dinn˘ch príslu‰níkov na krajskej úrovni. Zaznelo tieÏ, Ïe uÏ sa ne-
konajú ani stretnutia predsedov, a Ïe okresné poboãky by priví-

tali, keby sa v Bratislave viac zaujímali o ºudí v regiónoch. „Mrzí
nás, Ïe  ani z Regionálnej organizácie PV ZPKO v Trnave nikto
nepri‰iel na na‰u v˘roãnú schôdzu“, odkázali z v˘roãnej schôdze
v Skalici. 

Na záver sa podávalo  malé obãerstvenie a pani B. Spru-
‰anská sa v‰etk˘m poìakovala za úãasÈ a popriala kaÏdému e‰te
veºa zdravia (amzp)

V˘roãná ãlenská schôdza poboãiek RO PV ZPKO
v Bánovciach nad Bebravou sa konala 15. marca v To-
poºãanoch. Zúãastnili sa jej ãlenovia poboãiek z Topoº-
ãian, Bánoviec nad Bebravou a Partizánskeho.

Po voºbách mandátovej a navrhovej komisie schôdza
pokraãovala prednesením správy o ãinnosti za minul˘ rok,
správy o hospodárení a revíznej správy. V diskusii poukázali
ãlenovia organizácie na nedocenenie postavenia politick˘ch
väzÀov v spoloãnosti. Oproti II. odboju pokraãuje úpadok III.
odboja. Kon‰tatovali, Ïe úãastníkom II. odboja a ich manÏel-
kám nedávno upravovali dôchodky o 70 resp. 35 eur. Do
konca roku 2019 majú predplatené pobyty v ‰tyroch zaria-
deniach MO SR. A ìalej, Ïe pre 22 ãlenov odboja idú stavaÈ

zariadenie v hodnote 151 tisíc eur, v ktorom budú môcÈ
doÏiÈ svoju starobu.

Na rok 2018 boli vo funkciách potvrdení ãlenovia v˘bo-
ru a vzhºadom na neprehºadnú vnútropolitickú situáciu
prijali odporúãanie, orientovaÈ sa podºa svojho svedomia.
V˘bor odporúãal svojim ãlenom zúãastniÈ sa spomienky na
Barbarskú noc 13. apríla v Banskej Bystrici.

Prítomní prijali uznesenie, v ktorom schválili v˘roãnú, re-
víznu a správu o hospodárení. UloÏilo v˘boru venovaÈ rastú-
cu pozornosÈ roz‰irovaniu ãlenskej základne, náv‰teve imo-
biln˘ch a chor˘ch ãlenov a zúãastÀovaÈ sa na podujatiach
organizovan˘ch Predsedníctvom PV ZPKO.

(mt)
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Bohatá úãasÈ na schôdzi v Nitre. Foto archív

Bernardína Spru‰anská poãas príhovoru. Foto archív

V Skalici členov ubúda

V Topoľčanoch aj o úpadku



Komunisti sa zaãali presadzovaÈ
v bezpeãnostnom aparáte od polovice
roku 1945. Tí príslu‰níci ZNB a ·tB,
ktorí sa nepodriadili nov˘m úlohám
a neboli ochotní dodrÏiavaÈ vyt˘ãenú
ideologickú líniu boli veºmi r˘chlo od-
sunutí na vedºaj‰iu koºaj. Navy‰e, bol
to dôvod na okamÏité vyvodenie dô-
sledkov. Najväã‰ím vykon‰truovan˘m
procesom od nástupu komunistického
reÏimu bol s Bernardom Ja‰kom
a spol., v ktorom prokurátor obÏaloval
dvadsiatich dvoch obvinen˘ch zo zloãi-
nov vyzvedaãstva, podvodu, ohrozenia
obrany republiky, zneuÏitia sluÏobnej
moci, neoznámenia trestného ãinu,
prípravy úkladov, velezrady pomoci na
zloãine neoprávneného opustenia úze-
mia republiky a v jednom prípade aj
nedovoleného ozbrojovania. Do skupi-
ny obvinen˘ch patril aj Pavol Kalinaj
z Bijacoviec. ·tátny súd v Bratislave sa
9. novembra 1949  uzniesol na vine
a treste povrazom  pre Pavla Kalinaja.
StráÏmajster Pavol Kalinaj bol 17. feb-
ruára 1951 na nádvorí Krajskej súdnej
väznice v Bratislave popraven˘. 

Preão? ObÏaloba bola postavená
na tvrdení, Ïe Pavol Kalinaj nahovoril
kolegu Bernarda Ja‰ka na krádeÏ ìale-
kopisov, ktoré prechádzali cez jeho

stanicu. Prostredníctvom kmotra ·te-
fana Uhrína mal informovaÈ zástupcov
Cirkvi najmä biskupa Michala Buzalku,
o aktivitách ‰tátnej moci voãi Cirkvi
a jej predstaviteºom. Bola to pravda, za
ão mnoho vytrpel. Na popravu ho
niesli polom⁄tveho. Takto sa reÏim
pomstil ºuìom svedomia. 

âlenovia poboãky PV ZPKO Levoãa
– Spi‰ská Nová Ves sa 19. februára zi‰-
li v Bijacovciach, aby si pripomenuli
tohto muãeníka 50. rokov. Pravidelne
sa na pietnej spomienke zúãastÀujú
Ïiaci Spojenej ‰koly, o.z., Strednej od-

bornej ‰koly lesníckej v Bijacovciach
i jej riaditeº Ing. Pavol Sedlák. Svätú
om‰u odslúÏil lazarista Mgr. ªubomír
Konfedera.  Svojou úãasÈou si mart˘r-
stvo Kalinaja uctili predseda Regionál-
nej organizácie PV ZPKO v Ko‰iciach
·tefan  Novák a hospodár organizácie
Ján BrodÀansk˘. Organizátorka podu-
jatia, predsedníãka Regionálnej organi-
zácie PV ZPKO v Pre‰ove Mária Dvor-
ãáková, s vìakou spomína na starostu
Bijacoviec Mgr. Jána Pivovarníãka, kto-
r˘ sa mimoriadne venuje hosÈom
podujatia i pamiatke rodáka. (md)
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Kalinaj a jeho odkaz

âlenovia PV ZPKO pri pamätnej tabuli Pavla Kalinaja. Foto archív

Tretí sprava lazarista Mgr. ªubomír Konfedera medzi ‰tudentmi 

pri pamätnej tabuli. Foto archív.



Chesterton, âapek alebo Cíger-Hronsk˘ by
túto mapu zaradili zrejme medzi ohromné ãi ohro-
mujúce maliãkosti. V in˘ch a moÏno aj zrovnateº-
n˘ch a nepoãetn˘ch kultúrach a národoch by Àou
moÏno aj nebola, pretoÏe informácie o sebe doká-
Ïu ‰íriÈ podstatne efektívnej‰ie. Vedel som o mape
dlh‰ie, ale márne som sa po nej zháÀal, napríklad

na nedávnom veºtrhu cestovného ruchu v Bratislave, najväã‰om na
Slovensku. Pritom tam bola záºaha informácií a máp nielen z Prahy,
âeska, Európy a sveta, no samozrejme i zo Slovenska. Obávam sa,
Ïe rovnaká situácia je aj v praÏsk˘ch informaãn˘ch centrách, kde by
mala mapa slúÏiÈ predov‰etk˘m slovensk˘m náv‰tevníkom, ale aj
desaÈtisícom slovensk˘ch obyvateºov, ãi ‰tudentov v jednom z na-
‰ich b˘val˘ch hlavn˘ch miest. Ale rovnakou mierou i âechom, Mo-
ravanom a cudzincom. Mapa „Praha slovenská. Mapa slovensk˘ch
miest v Prahe“ nemá pritom ani internetovo dostupnú alternatívu,
ão z hºadiska autorsk˘ch práv ãiastoãne aj chápem, z hºadiska ‰íre-
nia základn˘ch informácií o nás samotn˘ch uÏ nie. Nedostal by som
sa ku nej, ak by som sa náhodou nestretol priamo s hlavn˘m auto-
rom textovej ãasti, historikom Vojtechom âelkom, ktor˘ na nej spo-
lupracoval nielen s Vladimírom Skalsk˘m, predsedom Svetového
zdruÏenie Slovákov v zahraniãí, ale aj s autormi mapy a grafického
dizajnu. Pritom ho vydal Slovensko-ãesk˘ klub s podporou Úradu
pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí.

V struãnej anotácii na hlavnej stránke mapy sa moÏno doãítaÈ,
Ïe „Praha je mnoh˘mi nitkami a dejinn˘mi udalosÈami spojená so
Slovenskom a Slovákmi. A na celom rade miest si to i pripomína.
Táto mapa je sprievodcom aspoÀ po niektor˘ch z nich – oznaãe-
n˘ch sochami, pamätn˘mi tabuºami ãi pamätníkmi, alebo aj neo-
znaãen˘ch...“ Internetov˘ portál  Slovákov Ïijúcich v zahraniãí Slo-
váci vo svete uÏ nepokraãuje. Portál Úradu pre Slovákov Ïijúcich
v zahraniãí (ÚSÎZ) o mape neuvádza ani zmienku, alebo sa nedá
nájsÈ. Na‰Èastie ja z nej môÏem ãítaÈ, lebo  autor âelko mi napísal,
Ïe mi ju v˘nimoãne poslal „zo Ïeleznej rezervy, lebo uÏ  dávno je
rozobraná“. ZároveÀ dodal, Ïe by si zaslúÏila roz‰írenie, má k nej
ìal‰ie podklady, ale  nechce sa mu zháÀaÈ prostriedky. Aby vy‰la,
o to by sa mali zaujímaÈ iní.

Štefánikov internát premenovali
Doteraz v nej zachytil 74 základn˘ch slovensk˘ch pamätn˘ch

miest, ktor˘ch veºká väã‰ina sa nachádza priamo v centre Prahy na
oboch stranách Vltavy. S menom najfrekventovanej‰ieho ·tefánika
je spätá nielen hvezdáreÀ na Petfiíne z roku 1928, kde je jeho
socha, ale aj pasáÏ, most, ulica, ãi  ·tefánikov dom, dnes hotel Légie
i vysoko‰kolsk˘ internát, ktor˘ poskytol ubytovanie vy‰e 700 slo-
vensk˘m ‰tudentom. Premenovali ho v‰ak na Kolej Mikolá‰a Ale‰a,
ktor˘ sa tieÏ in‰piroval v maºbe slovensk˘mi motívmi. Pamätnú ta-
buºu majú  aj Martin Kukuãín, Martin Benka, Ján Smrek, Dominik
Tatarka, b˘valí ‰tudenti, Hana Gregorová, Vojtech Zamarovsk˘, ale
aj politici Vladimír Clementis a Milan HodÏa. Ten predsedal minis-
terskej rade v Kolowratskom paláci, ktor˘ dnes slúÏi Senátu parla-
mentu âR.  Pavol Jozef ·afárik má  dve tabule - na budove Klemen-
tína, ale aj v Krakovskej ulici, na mieste kde zomrel. K najznámej‰ím
pamätn˘m tabuliam patrí ªudovítovi ·túrovi na Slovanskom ostro-

ve, ktorá pripomína jeho v˘znamnú úãasÈ na Slovanskom zjazde
v roku 1848. Pamätn˘ nápis má na Staromestskom námestí, medzi
„ãesk˘mi popraven˘mi pánmi“ Ján Jessenius - Jesensk˘, ktorého
pôvod je medzi zemanmi z Turca. V˘tvarník Cyprián Majerník má
nielen hrob v Prahe na Vy‰ehradskom cintoríne, rovnako ako jazy-
kovedec Martin Hattala, ale aj pamätnú tabuºu s bustou nad Krá-
lovskou oborou. Na Ol‰anskom cintoríne sú zas pochovaní Ján
Kollár, Pavol Jozef ·afárik, aj skladateº Du‰an Pálka. Sochára Jána
Brokoffa zo Spi‰skej Soboty a jeho synov pripomínajú viaceré sochy
svätcov na Karlovom moste, nielen Jána Nepomuckého, ale aj svätej
AlÏbety, Markéty a Barbory. Veºmi plodn˘ historik Franti‰ek VíÈa-
zoslav Sasinek bol duchovn˘m správcom nemocnice Milosrdn˘ch
sestier sv. Karla Bartolomejského Pod Petfiínem. Jozef Gabãík, aten-
tátnik na Heydricha zahynul v útrobách kostola sv. Cyrila a Metoda,
ale pamätnú tabuºu má aj na tzv. Heydrichovej zákrute. S menom
spisovateºa Jána BohúÀa je spätá slovenská izba s podávan˘mi
slovensk˘mi ‰pecialitami v hoteli ParíÏ U obecného domu. Dom Slo-
venskej kultúry, neskor‰ie Slovensk˘ in‰titút, sídlil v Zedwitzovskom
paláci na PurkyÀovej ulici. IbaÏe sa presÈahoval na Jilskú. Budova Fe-
derálneho zhromaÏdenia je dnes súãasÈou Národného múzea. V nej
okrem iného po roku 1989 predsedali nielen Alexander Dubãek
a Michal Kováã, ale tam poslanci odhlasovali aj ústavn˘ zákon o zá-
niku âeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Ruzyň tam nie je
So slovenskou kniÏnou kultúrou je späté niekdaj‰ie Naklada-

teºstvo Leopolda Mazáãa v budove na Spálenej ulici, kde Edíciu
mlad˘ch slovensk˘ch autorov a ãasopis Elán redigoval Ján Smrek.
Relatívne nedávno, v roku 1991,  zanikla predajÀa Slovenskej knihy
na ·tûpánskej ulici, ktorá bola aj v˘znamn˘m miestom stretávania
sa záujemcov o slovenskú kultúru. V Pamätníku národného písom-
níctva je mnoÏstvo dokumentov k slovenskej literatúre. Bol tieÏ
„exilov˘m“ sídlom v Prahe väzneného slovenského komunistického
spisovateºa Ladislava Novomeského. Väzenie RuzyÀ sa na mape
vôbec nepripomína, pritom tam  skonãilo veºa politick˘ch väzÀov zo
Slovenska. Nielen Gustáv Husák, ktor˘ neskôr ako politik vystúpil na
najvy‰‰ie poschodie KSâ, ale aj priamo na vrchol, ako prv˘ muÏ
PraÏského hradu. Tohto  autori tieÏ predbeÏne vynechali. V krema-
tóriu Stra‰nice pripomínajú v urnovom háji iba komunistick˘ch
funkcionárov Viliama ·irokého a Júliusa Bránika, ale uÏ nie ano-
nymne uloÏen˘ popol aj nevinn˘ch slovensk˘ch politick˘ch väzÀov. 

Je mnoho ìal‰ích pamätn˘ch miest  slovensk˘ch dejín a osob-
ností, ktoré sú zväã‰a s pozitívnom znamienkom. Mnohé dodnes
slúÏia aj in‰titúciám so slovensk˘m pôdorysom. Nielen ako kostoly,
galérie, redakcie, veºvyslanectvo SR, ãi Kabinet slovakistiky Karlovej
univerzity.

Podstatné v‰ak je, Ïe sa koneãne urobil aspoÀ mal˘ krôãik
v poznávaní  slovensk˘ch in‰titúcií a osobností na kºúãov˘ch mies-
tach slovensk˘ch dejín. MôÏeme oãakávaÈ ìal‰ie a prehæbenej‰ie
mapy, knihy a filmy nielen na‰ich b˘val˘ch hlavn˘ch miest, teda
Viedne a Budape‰ti, ale i kºúãov˘ch miest slovensk˘ch dejín v zahra-
niãí, ak˘mi sú Rím, Cleveland, Pittsburg, ParíÏ, Mníchov, ale i mno-
h˘ch ìal‰ích.

Viliam Jablonick˘
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Pokraãovanie z 1. strany

Niekoºko desiatok rodín a nás s ni-
mi nasÈahovali do dreven˘ch  barakov
so spoloãnou umyvárÀou.  Mamiãka
mi rozprávala, Ïe na um˘vanie boli iba
korytá s vedrami vody kdesi na chodbe
pri stene. 

Preão vás vysÈahovali?
Otcovi bratia vyvíjali veºkú po-

litickú ãinnosÈ voãi novému reÏimu
a letáky schovávali u môjho otca. V‰et-
k˘ch troch zaistili a odsúdili. Otca vy-
‰etrovali v Bratislave v rokoch 1948-
1949 a po mojom narodení e‰te si
musel odsedieÈ uloÏen˘ trest. Spome-
dzi troch bratov v‰ak dostal najniÏ‰iu
sadzbu, deväÈ mesiacov. Keì  i‰iel do
väzenia, mama ma zobrala  k otcovej
mame do Novej Bystrice. Tam sme
preãkali ãas, k˘m bol otec vo väzení.
Okolo roku 1953-54 sme sa vrátili do
Îiliny. Najskôr sme b˘vali v nejakom
ãinÏiaku, neskôr v na‰om b˘valom
dome. Samozrejme, Ïe uÏ bol znárod-
nen˘ a b˘vali sme v Àom ako podná-
jomníci. AÏ do smrti mojej sestry. 

Ako ste zaãínali Ïivot v Trna-
ve?

Do Trnavy sme do‰li v polovici sep-
tembra v roku 1959, teda ‰kolsk˘ rok
uÏ bol v plnom prúde.  Hoci som v Îili-
ne chodila na hodiny náboÏenstva,
v Trnave ma uÏ rodiãia na náboÏen-
stvo neprihlásili. S odstupom ãasu si
myslím, Ïe otec vo väzení so svojím
náboÏensk˘m presvedãením emigroval
do svojho vnútra a aj po návrate
z väzenia sa viera  stala jeho intímnou
záleÏitosÈou. Prestal chodiÈ do kostola,
hoci sa nedá povedaÈ, Ïeby stratil vieru
v Boha. Myslím si, Ïe v du‰i nie, cítil to
tak ako ja. âiÏe veriacim bol, ale cítil sa
podveden˘, alebo nieão podobné, nik-
dy sme sa o tom nerozprávali.

To je zaujímav˘ zvrat, zvyãajne
vo väzení si ºudia prehæbili svoju
vieru.

NemôÏem povedaÈ, Ïeby sa otec
stal neveriacim, ale neprejavoval to na-
vonok. A rovnako sa to dotklo aj mÀa.
KeìÏe som neabsolvovala prvé sv. pri-
jímanie ako dieÈa, akosi ten typick˘

kresÈansk˘ Ïivot i‰iel mimo mÀa. Mala
som vy‰e dvadsaÈ rokov, keì som bola
na sv. prijímaní, lebo som sa chcela vy-
dávaÈ v kostole, maÈ rodinu a túÏila
som po tom, aby boli moje deti po-
krstené a sami si vybrali vieru. Ten vnú-
torn˘ kresÈansk˘ kompas predsa len vo
mne fungoval.

·tudovaÈ ste mohli  bez pro-
blémov?

Maturovala som na gymnáziu
v roku 1969 a to bol práve tak˘ e‰te
uvoºnen˘ rok. Prijímali do ‰kôl len na
základe dosiahnut˘ch v˘sledkov, bez
prihliadania na kádrov˘ posudok. Tak-
Ïe som si podala  prihlá‰ku na Filozo-
fickú fakultu UK v Bratislave odbor
ru‰tina, nemãina, lebo som sa cítila ja-
zykovo zdatná a prijali ma. Dokonca
ma prijali aj na Pedagogickú fakultu
do Trnavy na odbor ru‰tina, nemãina.
Vybrala som si Bratislavu, lebo som
chcela odísÈ z domu a skúsiÈ ‰tudent-
sk˘ Ïivot, ale to som nemala robiÈ. Na
predná‰kach som dobre nepoãula,
pretoÏe mám men‰iu poruchu sluchu
a to sa ukázalo ako neprekonateºná
prekáÏka. V tom ãase sme nemali
dostatok skrípt, museli sme si zapiso-
vaÈ uãivo na predná‰kach a s mojím
handicapom to bol problém. 

âo sa vám stalo?
Od detstva som trpela na ãasté

zápaly stredného ucha, takÏe mi

bubienky opakovane prepichovali ãím
sa mi zjazvili a hor‰ie som poãula. Pre-
to som v polovici druhého semestra
odi‰la z vysokej ‰koly, dva mesiace
som pracovala a potom som urobila
prijímacie skú‰ky do Pie‰Èan na nad-
stavbové ‰túdium cestovného ruchu.
Po dvoch rokoch som zmaturovala
z francúz‰tiny a nemãiny a zamestnala
som sa v trnavskom Skloplaste.

Bez problémov? Sedemdesiate
roky minulého storoãia boli známe
previerkami, normalizáciou. Niã
z toho sa vás nedotklo?

Pracovala som na obchodnom od-
delení, chodievala som na v˘stavy, kde
podnik potreboval tlmoãníkov. Ne-
môÏem teda hovoriÈ o utrpení. Nijaké
som nezaÏila. Ale v roku 1973 a ne-
skôr sa uÏ zamestnávateº zaãal zaují-
maÈ o rodinn˘ch príslu‰níkov, ktorí
emigrovali. V na‰ej rodine v roku 1968
u‰li do zahraniãia otcov aj mamin brat.
Jeden do Kanady, druh˘ do ·vajãiarska
a vzápätí do USA. Musela som to
uvádzaÈ vo v‰etk˘ch dotazníkoch, ão
bolo dosÈ nepríjemné. Najmä vtedy,
keì som chcela zmeniÈ zamestnanie.
Hlásila som sa do atómky v Jaslovsk˘ch
Bohuniciach, kde ma nezobrali, hoci
tam mali voºné miesto.

Ako to zdôvodnili?
Nejako veºmi smie‰ne. Ëahalo ma

to v‰ak do hotelierstva a keì sa v Bra-
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Janka Masafiová ako recepãná v hoteli Bratislava. Foto archív



tislave otváral interhotel Bratislava,
v tom ãase najväã‰í v b˘valom âesko-
Slovensku, dala som si ÏiadosÈ a uvied-
la som v nej aj str˘kov emigrantov.
A prijali ma. Hoci spoãiatku som dva
t˘Ïdne sedela v telefónnej ústredni,
potom nejak˘ t˘ÏdeÀ v kuchyni, aÏ na-
pokon som sa dostala do recepcie.
Zrejme si ma chceli otestovaÈ, ale nad
t˘m som vtedy neuvaÏovala. NeÏila
som s pocitom, Ïe ma niekto sleduje,
prenasleduje. AÏ po roku 1989 som sa
nad t˘m zaãala zam˘‰ºaÈ. 

V rodine ste sa nerozprávali
o pomeroch, trebárs na pracovis-
ku?

Nie, aÏ do prevratu sme Ïiadne reãi
o tom neviedli. Akurát si spomínam,
ako mama hovorila otcovi, Ïe ho v za-
mestnaní nejak˘ kolega sleduje, Ïe
urãite je e‰tebák. A naozaj, keì vy‰li Ci-
bulkove zoznamy, otec ho v nich na‰iel.

Hotel s kapacitou temer 900
postelí musel byÈ v tom ãase veºmi
sledovan˘. Niã zvlá‰tne ste si
nev‰imli?

Ale áno. Od vedúceho v recepcii
sme dostali príkaz, Ïe vÏdy, keì nám
oznámi príchod nejakého hosÈa zo za-
hraniãia, máme ho ubytovaÈ na niek-
torej z izieb, konãiacich sa ãíslom 21.
âi to bola izba 321, 421 alebo 621,
jednoducho na kaÏdom poschodí bola
izba konãiaca sa ãíslom 21, kde sme
museli nahláseného hosÈa ubytovaÈ
a oznámiÈ to. Spoãiatku som sa nad
t˘m nezam˘‰ºala, ale neskôr sme zistili,
Ïe na ôsmom poschodí izba vedºa ãísla
821 bola na odpoãúvanie. Tam sme
nikdy nikoho neubytovávali. 

Komu ste hlásili, kam ste uby-
tovali nahláseného hosÈa?

Na isté telefónne ãíslo, ktoré sme
dostali za t˘m úãelom k dispozícii. Po-
ãas môjho trojroãného pôsobenia
v hoteli sa mi to stalo dvakrát, Ïe som
musela nahlásiÈ hosÈa na toto ãíslo. 

Zrejme takáto prax bola aj
v in˘ch hoteloch?

Urãite, lebo nikto dopredu neve-
del, v ktorom hoteli sa hosÈ, povedzme
z Talianska, ubytuje. Alebo z Nemec-
ka, Rakúska a podobne. 

Kedy ste si uvedomili, ão sa
vlastne  v tom hoteli deje?

AÏ po prevrate. Ba dokonca sa ma
zmocnil strach, ãi sa aj ja neocitnem
v t˘ch Cibulkov˘ch zoznamoch, lebo aj
keì som niã nepodpisovala, ale hláse-
nie o tom, Ïe sa ubytoval nejak˘ cudzi-
nec, som dvakrát podala. Ale nena‰la
som sa v nich. Ale predsa mi napadá,
Ïe mi uÏ vtedy  pri‰lo ãudné, Ïe som
bola raz obvinená vedúcim recepcie
z toho, Ïe rakúsky alebo nemeck˘ ãa-
sopis Stern roz‰irujem ìal‰ím ºuìom.
To, Ïe som sa k ãasopisu dostala, si
mohol v‰imnúÈ niekto, kto posedával
v hotelovej hale pri recepcii alebo na‰i
vrátnici.

Kontaktovali ste sa pred ro-
kom 1989 so svojou rodinou v za-
hraniãí?

Áno. Keì mamin brat v roku 1968
emigroval do ·vajãiarska, nikomu niã
nepovedal. V lete 1968 som bola sa-
ma doma, keì po‰tár doruãil tele-
gram. Bolo v Àom napísané, Ïe príde
str˘ko z Buchsu. Otcove meno bolo sí-
ce uvedené správne, ale adresa bola
iná. Tak som s t˘m telegramom i‰la na
uvedenú adresu, ãi tam neb˘va otcov
menovec. Nepochodila som, vrátila
som sa domov a veãer nám volali starí

rodiãia zo Îiliny, Ïe syn emigroval. Tak
sme si domysleli, Ïe uÏ je za hranicami,
lebo Buchs sa nachádza vo ·vajãiarsku
– pri rakúskych hraniciach. ëal‰í rok
som ako ‰tudentka dostala vycestova-
ciu doloÏku do ·vajãiarska a zostala
som u str˘ka mesiac. Aj v lete  v roku
1968 som na pozvanie  mesiac strávila
u otcovej rodiny v západnom Nemec-
ku. TotiÏ jedna sestra starej mamy,
ktorá sa narodila na Star˘ch Horách,
sa vydala za sudetského Nemca a po
vojne ich vysÈahovali do Nemecka. 

Rozprávali ste sa s oteckom
o skúsenostiach z hotela?

Áno, hovorila som mu o tom.
A ako reagoval?
Vtedy mi len povedal, aby som si

dávala pozor. Ale o t˘chto veciach sme
sa v rodine nerozprávali. Otec sa chcel
akosi sám s t˘m vyrovnaÈ. Nikdy nebol
ãlenom Ïiadnej strany, ani  mama.
Mama mala pozorovací talent a radila
otcovi, aby si dával pozor pred niekto-
r˘mi ºuìmi, Ïe ho sledujú. 

Otecko nemal problém zamest-
naÈ sa, keì pri‰iel z väzenia?

Ale mal. Otecko skonãil obchodnú
akadémiu a v Îiline pracoval v Pozem-
n˘ch stavbách ako úradník.  Ale keì
pri‰iel z väzenia, dali ho pracovaÈ na
Ïeriav. Táto práca mu spôsobila veºké
ÈaÏkosti s chrbticou, tak ho potom
znovu preradili do THP. V Trnave si dl-
ho nevedel nájsÈ prácu, lebo nikoho tu
nepoznal.

âo otca motivovalo, Ïe v roku
1990 zaloÏil organizáciu politic-
k˘ch väzÀov v Trnave?

Mal to v rodine. Aj jeho dvaja bra-
tia boli zavretí. Ten ão u‰iel do Kanady
na ‰trnásÈ rokov. Dokonca v Leopoldo-
ve sedel s Husákom. V Kanade veºmi
ochorel a v takom stave i‰iel na púÈ do
Lúrd. Tam sa vylieãil a odvtedy sa stal
nesmierne zboÏn˘m. 

TakÏe v‰etci traja bratia vyvíja-
li protikomunistickú ãinnosÈ. A po
zmene reÏimu?

V‰etci, ale otec najmenej. On sa
tej ãinnosti venoval najmä po revolúcii,
aby sa na to nezabudlo. Nespomínal
v‰ak nijaké utrpenie. Pre neho najväã-
‰ím utrpením bolo, Ïe pri‰iel o svoje
dievãatko, o moju sestru. 

Eva Zelenayová
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v Bratislave. Foto Eva Zelenayová



Revoluãná jar roku 1848  hlboko zasiahla
do  Ïivota Slovákov aj ostatn˘ch národov
monarchie. Mnohí  historici vo vleku ãeského
v˘kladu dejín zabúdajú, Ïe revoluãn˘ pohyb,
ktor˘ vzbúril ViedeÀ,  Pe‰È  i celú monarchiu sa
zaãal v Bratislave a nie v Prahe a hlavnú úlohu
zohrali dvaja pomaìarãení Slováci. Na stavov-

skom sneme, prebiehajúcom od novembra 1847 v budove
dne‰nej Univerzitnej kniÏnice, 3. marca vystúpil pe‰tiansky po-
slanec  pôvodom zo slovenského zemianskeho rodu z Turca
ªudovít Ko‰út a nastolil  liberálno-demokratické poÏiadavky,
ktoré  znamenali koniec feudalizmu a viedenského centraliz-
mu. Îiadal zru‰enie poddanstva, zrovnoprávnenie v‰etk˘ch
obyvateºov v právach i povinnostiach, vytvorenie samostatnej
uhorskej vlády a primerané zastúpenie ºudu na správe krajiny.
O tri dni ho podporil aj ªudovít ·túr. 

Preklad Ko‰útovej reãi do nemãiny sa ‰íril  vo Viedni  a zra-
dikalizoval nespokojné obyvateºstvo.  UÏ 13. marca sa Vieden-
ãania vzbúrili, na uliciach vyrástli barikády a rozpútali sa boje
s cisárskym vojskom. Po poãiatoãnom váhaní rakúsky cisár Fer-
dinand I. nariadil stiahnuÈ vojsko z mesta.  Do zahraniãného
úradu, kde sa zdrÏiaval v‰eobecne nenáviden˘ kancelár Kle-
mens Metternich,  vtrhla ozbrojená skupina a jej veliteº  dal
kancelárovi päÈ minút ãasu, aby opustil úrad aj ViedeÀ. Bol to
mlad˘ právnik Alexander Bach, ktor˘ o ‰tyri roky vo funkcii mi-
nistra vnútra sa po cisárovi stal  rozhodujúcim ãiniteºom v mo-
narchii. Pod tlakom revoluãného prevratu cisár sºúbil prijaÈ
ústavu a liberálne zmeny. E‰te neutíchla streºba na  vieden-
sk˘ch uliciach a 14. marca stavovsk˘ snem v Bratislave odsú-
hlasil návrh zákona o zru‰ení poddanstva. UÏ na druh˘ deÀ
15. marca revoluãná mládeÏ  zburcovala Pe‰È. Jej vodcom bol
talentovan˘  básnik Alexander  Petöfi, syn slovensk˘ch rodi-
ãov, ktor˘ sa e‰te pred troma  rokmi volal Petroviã. V priebehu
krátkeho ãasu sa zhromaÏdil asi 20-tisícov˘ dav a vydal sa na
pochod  cez  most k Budínskemu hradu, kde bolo ‰tátne väze-
nie, aby splnil jedno z hlavn˘ch revoluãn˘ch hesiel - oslobode-
nie politick˘ch väzÀov. Pe‰tianski revolucionári vyslobodili Mi-
chala Tanãiãa, jediného politického väzÀa, ktor˘ si tu odpykával
trest za poru‰enie zákona  o cenzúre.  

Slováci na čele revolúcie
DÀom uhorskej, lep‰ie povedané maìarskej revolúcie, sa

stal  15. marec.  Neskôr  bol pov˘‰en˘ na ‰tátny sviatok Uhor-
ska a Maìari ho slávia dodnes.  Ko‰út v‰ak pe‰tiansky  15.
marec  posme‰ne naz˘val  parazólovou revolúciou. Jeho  ego-
centrickej povahe  najviac prekáÏalo, Ïe hrdinom nebol on, ale
Petroviã – Petöfi, ktorého velebila pe‰tianska  ulica.  Stojí v‰ak
na zamyslenie, Ïe dvaja Slováci  -  Ko‰út  v Bratislave a vo Vied-
ni a Petroviã v Pe‰ti  boli kºúãov˘mi postavami revolúcie.  Snem
v Bratislave pracoval ìalej a v priebehu niekoºk˘ch  dní prijali
‰ºachtici cel˘ rad ìal‰ích zákonov, ktoré zru‰ili dovtedy panujú-
ci feudálny poriadok. Boli odstránené urbárske vzÈahy, cirkevn˘

desiatok a t˘m aspoÀ na papieri zaniklo poddanstvo. ëal‰ie
zákony upevÀovali zvrchovanosÈ Uhorska, posilÀovali domi-
nanciu maìarského jazyka. UmoÏÀovali aj  slobodu tlaãe, zhro-
maÏìovacie  a spolãovacie práva, ale  s rôznymi prekáÏkami.
V nich sa zrkadlil  uÏ typick˘ maìarsk˘ právny duch a tak zo
slobody  zostalo torzo. Zákon o slobode tlaãe zavádzal vysoké
pokuty a väzenie aÏ ‰esÈ rokov. Ján Kollár v liste biskupovi  Já-
novi Seberínimu privítal zavedenie obãianskej rovnoprávnosti,
ale zdôrazÀoval aj potrebu   rovnoprávnosti národnej a tá bola
v nedohºadne. Predpovedal, Ïe v novom Uhorsku budú Slováci
vydaní napospas Maìarom.  Aj nov˘ tlaãov˘ zákon  povaÏoval
za nebezpeãnej‰í ako cenzúru.   

Vždy išlo o majetky
V‰etci obyvatelia Uhorska sa stali obãanmi s rovnak˘mi

právami i povinnosÈami.  Uhorskí ‰ºachtici rôznych rangov, kto-
rí tvorili hlavnú masu snemov˘ch vyslancov,  si poãas marco-
v˘ch prevratn˘ch dní odsúhlasili zru‰enie svojich feudálnych
privilégií a monopol moci. O 151 rokov mali nasledovníkov
v socialistickom âeskoslovensku, kde komunistick˘  parlament
na sklonku novembra 1989 bez zaváhania odsúhlasil koniec
mocenského monopolu komunistov. Bodku za  cel˘m proce-
som prijatia novodob˘ch zákonov, ktoré zbavili ‰tyri pätiny
Slovákov poddansk˘ch pút dal panovník, keì ich 11. apríla
pred 170 rokmi v Bratislave podpísal. T˘mto aktom oficiálne
vstúpili do platnosti.  

Vynára sa v‰ak zaujímavé a pouãné porovnanie historic-
k˘ch udalostí. Feudáli aj komunisti dobrovoºne a bez odporu
rezignovali na svoje privilegované spoloãenské postavenie a to
najmä  z toho dôvodu, aby si  v zmenen˘ch podmienkach  udr-
Ïali moc a vplyv. Uhorská ‰ºachta rôznymi fígºami a propagan-
dou ìalej ‰írila m˘tus o svojej veºkorysosti.  E‰te 15. marca
1898, keì sa v dedinke Mást (dnes súãasÈ Stupavy) slávilo 50.
v˘roãie pe‰tianskej revolúcie, notár Eduard KomÀansk˘ v sláv-
nostnom príhovore zdôrazÀoval, Ïe dedinsk˘ ºud musí byÈ za
svoje oslobodenie z poddanstva vìaãní  predov‰etk˘m zema-
nom a takto prehovoril: V roku 1848 sami zemania ºud z je-
ho utlaãenia  vyzdvihli a na sneme potvrdili, Ïe v uhor-
skej krajine  kaÏd˘ ãlovek má rovnaké práva. Preto s do-
br˘m srdcom spomíname na t˘ch, ktorí svoje vy‰‰ie
práva ºudu takreãeno darovali...

Na‰a komunistická elita na v‰etk˘ch stupÀoch  si nepotre-
bovala pestovaÈ legendu o vlastnej veºkorysosti ako veºkomoÏ-
ní páni.  Na odovzdaní moci sa  vopred dohodli s predstaviteº-
mi pestovanej opozície. Ich hlavn˘m cieºom bolo zhrabnúÈ rôz-
ne peÀaÏné fondy a korunové rezervy do vlastn˘ch vreciek,
aby mali dostatok financií  na podnikanie  v podmienkach ra-
ného kapitalizmu.  ·ºachta  v roku 1848  rezignovala na v˘sad-
né postavenie najmä preto, aby si aj po spoloãenskom prevrate
zachovala zdedené majetky. Komunisti tak urobili preto, aby
majetky získali.  

Ivan Mrva

V ZRKADLE ČASU
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Koniec  feudalizmu roku 1848 sa podobá na koniec komunizmu roku 1989

Osmičky v našich dejinách



KniÏka amerického Slováka Andreja ·mitha prv˘
raz vy‰la v roku 1941. Po roku 1945 sa dostala na
index. Tohto roku vychádza jej druhé vydanie s doslo-
vom historika Martina Lacka. 

„Boº‰evické Rusko – od roku 1922 Sovietsky zväz –
o sebe ‰írilo, Ïe ako prv˘ ‰tát vo svete odstránilo vykorisÈo-
vanie a Ïe tu nik netrpí biedu. Mnoh˘m obyvateºom vtedaj-
‰ích kapitalistick˘ch ‰tátov postihnut˘ch povojnov˘mi
hospodárskymi a sociálnymi krízami táto predstava impono-
vala“, pí‰e na obálke kniÏky Martin Lacko. Touto pro-
pagandou sa dal zlákaÈ aj americk˘ Slovák Andrej ·mith,
ktor˘ ako presvedãen˘ komunista daroval svoje celoÏivotné
úspory strane a spolu so svojou manÏelkou v roku 1932 od-
cestoval budovaÈ prv˘ ‰tát robotníkov na svete, Sovietsky
zväz. IbaÏe namiesto raja na zemi objavil biedu neskutoã-
n˘ch rozmerov. Zamestnal sa ako robotník, ale ako cudzinec
mal moÏnosÈ zúãastniÈ sa mnoh˘ch propagandistick˘ch akti-
vít. Videl okolo seba bezv˘chodiskovú situáciu obyãajn˘ch
ºudí, ale aj lesk straníckych funkcionárov. Skú‰al interveno-
vaÈ u mnoh˘ch funkcionárov za zlep‰enie pomerov hladujú-
cich ºudí, ale dostalo sa mu len posme‰ku, Ïe aj keì milión
ºudí zomrie, hlavná vec, Ïe bude ÏiÈ komunizmus. 

Autorove poznatky zo Ïivota v Sovietskom zväze v trid-
siatych rokoch minulého storoãia  priam vyznievajú ako opis
Ïivota v oplotenom gulagu. Zrútenie civilizaãného monar-
chistického  reÏimu, nech bol akokoºvek zaostal˘, sa nedal
porovnaÈ s anarchiou ateistického komunistického reÏimu.
Nijaká úcta k Ïivotu, spravodlivosti nejestvovala. Po drama-
tickom návrate v roku 1935 napísal svoje neuveriteºné záÏit-
ky. Îiaden akãn˘ film sa im nevyrovná. (ez)

Rozliãní autori: Politickí väzni v 20. storoãí I. 
(Zborník z konferencie v Smoleniciach, 
september 2015) 5 EUR

Rozliãní autori: Politickí väzni v 20. storoãí II. 
(Zborník z konferencie na Kaskádach, október 2016)

5 EUR

Július Homola: Kytica ver‰ov (K 25. v˘roãiu na‰ej 
republiky) 5 EUR

Peter Sokoloviã: Premiéro mal predsa pravdu 
(Rozhovor s P. ·ebastiánom Labom SJ) 10 EUR

Stanislav Îlnay: Komu asi prvému zazvoní? 
(Príbeh farára a starostu mesta Pie‰Èany 
Alexandra ·indelára) 7 EUR

Ján Liteck˘ ·veda: Stopy vtákov v mokrej hline 
(Slovník mladého reakcionára) 5 EUR

Ján Liteck˘ ·veda: Gordion (slovník nekorektn˘ch 
definícií, ilustr. Andrej Mi‰anek) 5 EUR

Jozef Vrba: MuÏ, ktor˘ sa vzoprel Hitlerovi 7 EUR

Anton âulen: Kde iní konãia, my zaãíname 5 EUR

Ján Liteck˘ ·veda: Gordion II. (vreckov˘ meã 
nazauzlené slová) 5 EUR

Martin Lacko: Keì slovenské povedomie 
bolo prenasledované ako fa‰izmus
(Príbeh Jána Kamila BeÀadika z roku 1958)

5 EUR

RECENZIA
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Andrej ·mith: Bol som robotníkom v Sovietskom zväze

Svedectvo amerického Slováka

KNIHY, KTORÉ SI MÔŽETE OBJEDNAŤ V ÚSTREDÍ PV ZPKO:
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1. apríla 1943 nemecké vojsko
objavilo v lese pri ruskej  obci KatyÀ
masové hroby vy‰e 4000 poºsk˘ch
dôstojníkov, ktor˘ch boº‰evici vyvraÏ-
dili po uväznení v zajateckom tábore
Kozelsk. âlenom medzinárodnej le-
kárskej komisie, ktorá vy‰etrovala
okolnosti tejto masovej vraÏdy bol aj
slovensk˘ lekár, profesor patologickej
anatómie na lekárskej fakulte Sloven-
skej univerzity  Dr. Franti‰ek ·ubík
(básnik Andrej Îarnov).

11. apríla 1947 sa zaãala usku-
toãÀovaÈ v˘mena obyvateºstva
v zmysle ãesko-slovensko-maìarskej
dohody z 27. februára 1946. Prv˘
vlak so 126 Slovákmi z Maìarska pri-
‰iel do Parkánu (teraz ·túrovo) 13.
apríla. 

11. apríla 1969 sa na Námestí
osloboditeºov v Ko‰iciach  na protest
proti sovietskej okupácii upálil sloven-
sk˘ vojak Michal Leuãík zo Seãovskej
Polianky. Na rozdiel od podobného
gesta ãeského ‰tudenta Jana Palacha,
tento ãin bol úplne utajen˘, lekárske
dokumenty zniãené a v‰etci svedko-
via a príbuzní prinútení k mlãaniu.

13. – 14. apríla 1950 v noãnom
ãase ozbrojené jednotky milície, voj-
ska a Zboru ‰tátnej bezpeãnosti vtrhli
do takmer v‰etk˘ch muÏsk˘ch klá‰to-
rov na Slovensku a brutálnym spôso-
bom deportovali v‰etk˘ch rehoºníkov
do vopred vyhliadnut˘ch „koncent-
raãn˘ch táborov“, kde ich internovali
(akcia K). V noci z 3. na 4. mája do-
konãili akciu likvidovaním ostatn˘ch
muÏsk˘ch klá‰torov. T˘kalo sa to 1
326 rehoºníkov, z toho 406 kÀazov,
ktorí Ïili v 110 rehoºn˘ch domoch.
Z nich potom 171 kÀazov bolo odsú-

den˘ch na vysoké tresty: 5 na doÏi-
votie a ostatní spolu na 756 rokov
a 6 mesiacov väzenia.

14. apríla 1945 rozhodnutím
predsedníctva SNR ã. 108/1945-prez.
zo dÀa 13. 4. 1945 bol zhaban˘
katolícky vysoko‰kolsk˘ internát Svo-
radov v Bratislave s t˘m, Ïe „cel˘ ma-
jetok patriaci Svoradovu, t.j. vysoko-
‰kolsk˘ internát a v‰etky priºahlé
budovy, ako aj cel˘ ostatn˘ hnuteºn˘
a nehnuteºn˘ majetok prechádza
dne‰n˘m dÀom do vlastníctva ‰tátu
a podlieha správe SNR“.

15. apríla 1947 Národn˘ súd
v Bratislave vyniesol rozsudok trestu
smrti povrazom nad prezidentom
Slovenskej republiky Jozefom Tisom.
Jeho obhajcovia so súhlasom odsúde-
ného hneì podali ÏiadosÈ preziden-
tovi E. Bene‰ovi o milosÈ.

18. apríla 1947 na dvore Justiã-
ného paláca v Bratislave bol poprave-
n˘ obesením prv˘ prezident Sloven-
skej republiky katolícky kÀaz  Jozef
Tiso.

19. apríla 1947 v noci o 1. hodi-
ne polícia dala pochovaÈ telo Jozefa
Tisa v jednom z troch pripraven˘ch
hrobov na Martinskom cintoríne
v Bratislave. Cirkevn˘ obrad vykonal
saleziánsky kÀaz Jozef Sta‰o, ktor˘
vykonával duchovnú sluÏbu ako
väzensk˘ kaplán.

22. apríla 1990 pápeÏ Ján Pavol
II. nav‰tívil Slovenskú republiku. Pri
vystúpení z vrtuºníka na Vajnorskom
letisku si pokºakol a pobozkal sloven-
skú zem, ako to robil iba pri príchode
do suverénnych ‰tátov.

25. apríla 1949 Predsedníctvo
ÚV KSâ vydalo smernice na dosiah-

nutie úplnej kontroly nad Katolíckou
cirkvou utvorením národnej cirkvi,
odtrhnutej od Ríma.

26. – 29. apríla 1953 Krajsk˘
súd v Bratislave vyniesol rozsudok
nad ãlenmi Rodiny, ktorú v rokoch
1944 – 1946 zaloÏil chorvátsky kÀaz
Tomislav Poglajen (Kolakoviã). Odsú-
den˘ch bolo 24 osôb, z nich 9 Ïien,
spolu na 121 rokov a 9 mesiacov
väzenia.

28. apríla 1943 ‰vajãiarsky gene-
rálny konzul v Bratislave Max Grässli
hlásil svojmu ministerstvu zahraniã-
n˘ch vecí: „...prezident Tiso robí v‰et-
ko, ão je v jeho moci, aby deportáciu
Îidov definitívne zastavil a osud
pozostal˘ch Îidov do urãitej miery
ºudsky upravil. V tomto jeho úsilí sa
te‰í sympatiám prevaÏnej ãasti slo-
venského obyvateºstva.“

29. apríla 1950 uväznili obid-
voch gréckokatolíckych biskupov: sí-
delného biskupa Pavla Petra Gojdiãa
i pomocného biskupa Vasiºa Hopku.
Vy‰e 70 kÀazov, ktorí odmietli vstúpiÈ
do Pravoslávnej cirkvi, bolo spolu
s rodinami vysídlen˘ch do sudetsk˘ch
krajov âeska so zákazom vrátiÈ sa na
Slovensko.

■ Podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj a Eva Litec-
ká ·vedová vybavili potrebné potvrdenia a vypracovali
ÏiadosÈ,  ktorú podali na Ministerstvo obrany SR s po-
Ïiadavkou o príspevok na roz‰írenie poãtu tabúº ná‰ho
pamätníka na bratislavskom cintoríne VrakuÀa. ZároveÀ
sme dostali od ÚPN aktualizovan˘ zoznamu mien zavraÏde-
n˘ch a umuãen˘ch, s ktor˘m budeme pracovaÈ pri roz‰írení
poãtu tabúº.

■ Dp. Ján Ko‰iar zabezpeãil v Trnave v˘robu spoloãnej
placky (buttonu) s na‰im logom, ktorú  postupne distri-
buujeme na‰im ãlenom.

■ Predseda na‰ej organizácie Ján Liteck˘ ·veda a pod-
predseda Rafael Rafaj  v rámci termínov˘ch moÏností – po-
kiaº nie je nejaké iné mimoriadne rokovanie dôleÏité pre
na‰u organizáciu - postupne nav‰tevujú v˘roãné ãlenské
schôdze regionálnych organizácií (Pezinok, Trnava, Îilina).

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

STALO SA

Pavel Peter Gojdiã ● Vasiº Hopko
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✞ Vo veku nedoÏit˘ch 86 rokov, 12. marca 2018, zomrel ·tefan Tomko
z Michaloviec , posledn˘ zo skupiny Biela légia väznen˘ch ‰tudentov trebi‰ovské-
ho gymnázia v roku 1951 a dlhoroãn˘ ãlen RP PV ZPKO Michalovce. Posledná
rozlúãka sa konala  14. marca 2018 na cintoríne vo Falku‰ovciach.

Pozostal˘m vyslovujeme úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

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. Vydávanie
Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame
na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãasopisu. Ak ne-
bude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajní-
ci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré sme trpe-
li, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e Svedectvo
môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012 8109, BIC:
LUBASKBX, alebo sa kontaktujte na tel. ãíslach 0902 199 429 a 0905 737 790. 

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Ob-
chodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. 

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

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 10 EUR
Hedviga Slivková, Ilava 20 EUR
RO PV ZPKO Nitra 70 EUR
Margita Bartoviãová, ·urany 100 EUR
Viola Svitaãová ·ramková, Veºk˘ Lapá‰ 50 EUR
Jozef OstroÏlík, Uºany nad Îitavou 7 EUR
Mária Pla‰tiaková, Kr‰kany 10 EUR
Helena Markoviãová, Topoºãany 5 EUR
Dr. Pavol Hole‰tiak, âadca 10 EUR 
Ivan Kliment, Tuhár 5 EUR
Daniela Hurná, Bratislava 40 EUR
Ján Dek˘‰, Lovãa 5 EUR
Marián Îalobín, Ko‰ice 5 EUR
PaedDr. Mária Tomová, PhD, Ko‰ice 8 EUR
SoÀa a Peter SvoreÀovci, Bratislava 30 EUR
Mária Marónová, Bratislava 23 EUR
Magda Suchá, Toronto, Kanada 100 EUR
Magda Lofajová, Bratislava 8 EUR
Ferko Mrkviãka, Bratislava 6 EUR
Eva ·ilhavá, Bratislava 10 EUR
Anna Matoviãová, Bratislava 8 EUR
Marta Dammová, Bratislava 3 EUR
Peter Gvora, Bratislava 20 EUR
Mudr. Patrícia Porubská, Bratislava 20 EUR
Ing. Jana ·panková, Bratislava 14 EUR
Ing. ªubomír Ne‰trák, Sereì 50 EUR
Martin Lacko, Modrová 20 EUR
Anastázia Kardo‰ová, Chynorany 10 EUR
·tefan Zifãák, DomaÀovce 10 EUR
Jozef Herman, Svät˘ Jur 4 EUR
PaeDr. Janka Blublová, Ivanka pri Dunaji

10 EUR
Ing. Ivana Mravcová, Ivanka pri Dunaji 10 EUR
Anna Hudecová, Slovensk˘ Grob 8 EUR
Eduard Sládkoviã, Limbach 20  EUR
Melánia Reichbauerová, Pezinok 8 EUR
Dr. Ing. Ján Kovaãovsk˘, ·enkvice 8 EUR
Ing. Anton Ondrejka, Bratislava 18 EUR
Ing. Jozef Ondrejka, Malacky 10 EUR
Karol Pribi‰, Borsk˘ Sv. Jur 6 EUR
Ján Hurban, Malacky 8 EUR
Marta Malá‰ková, Malacky 13 EUR
·tefan Filipoviã, Bernolákovo 8 EUR

Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie

● Malé kníhkupectvo SvojeÈ
v bratislavskej Liga pasáÏi ponúka kni-
hy, ktoré inde nekúpite. Historickú, vla-
steneckú literatúru bez politickej ko-
rektnosti, zborníky, kalendáre a ãaso-
pisy vrátane Svedectva. Otváracie
hodiny v pondelok aÏ ‰tvrtok sú od
10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30,
vo ‰tvrtok 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.

V apríli  si pripomíname v˘znamné Ïi-
votné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov a
sympatizantov. Spomíname aj na
t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

55 rokov

Milan Korenko, Poprad 16.4.1963

60 rokov

Jozef Horváth, Hlohovec 17.4.1958

65 rokov

Jozef ·vec, Bratislava 1.4.1953

75 rokov

Helena Markoviãová, Veºké Bedzany
30.4.1943

80 rokov

Jozef BrodÀansk˘, Doln˘ Kubín 16.4.1938

82 rokov

Arpád Tarnóczy, Nováky 11.4.1936
Anna Tkáãová, Sliepkovce 4.4.1936
Valéria Kraushuberová, Hlohovec

10.4.1936
Helena Takáãová, Ko‰ice 28.4.1936

83 rokov

Anna Jadrná, Madunice 26.4.1935
Mirko TuchyÀa, 
Bánovce nad Bebravou 18.4.1935
RuÏena Adamjaková, 
Spi‰ská Nová Ves 25.4.1935

84 rokov

Juraj Badinka, Luãenec 23.4.1934

85 rokov

Irena Krajãíková, Dobrá 16.4.1933
Elena Rybárová, Hru‰ové 19.4.1933
AlÏbeta Die‰ková, Luãenec 9.4.1933

86 rokov

ªudovít Lenárt, Zlaté Moravce 11.4.1932

87 rokov

Juraj NiÏÀansk˘, Vrbové 16.4.1931
Katarína Ne‰tráková, Sereì 30.4.1931

89 rokov

Ing. Karol ëubek, Seãovce 28.4.1929

90 rokov

Margita Paligová, Bratislava 15.4.1928
Mária Brani‰ová, Bratislava 13.4.1928

91 rokov

AneÏka ·umichrastová, Trenãín 1.4.1927

92 rokov

Michal Labuda, Nitra 30.4.1926

94 rokov

Gabriela Horváthová, Prievidza 9.4.1924

96 rokov

·tefan Skladan, Hliník nad Hronom
12.4.1922

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme
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