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Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.
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Máme za sebou veºkonoãné
sviatky, sviatky utrpenia, bolesti, ale
i nádeje. KaÏd˘ z nás pre‰iel svojou
kríÏovou cestou, mnohí vystúpili aÏ
na Golgotu. Obetovali svoje Ïivoty
v nádeji, Ïe ich smrÈ nebola zbytoãná, Ïe ich obeÈ v budúcnosti prinesie
národu slobodu, spravodlivosÈ, Ïe loÏ
sa nebude vydávaÈ za pravdu.
Minulo uÏ vy‰e dvetisíc rokov od
vtedy, ão bola na Golgote ukriÏovaná pravda. Za tie dlhé roky sme sa
veºmi nezmenili, ºudské ústa sa nepolep‰ili. Aj v dne‰nom na‰om uponáhºanom Ïivote stále znejú slová nenávisti: „UkriÏuj, ukriÏuj!“
Vidíme to aj v dne‰n˘ch dÀoch,
tak v politike, obchode, beÏnom Ïivote plnom nenávisti, pokrytectva, sebectva, podvodov. Nepanuje láska,
porozumenie, odpú‰Èanie. Je to nemoderné, skrátka sa to nenosí. A pri
tom sa kaÏd˘ deÀ modlíme v Otãená‰i: „a odpusÈ nám na‰e viny, ako i my
odpú‰Èame na‰im vinníkom“. Ak by
nám mal Boh odpustiÈ, tak, ako my
odpú‰Èame, asi by sme sa odpustenia
nedoãkali. Kristus, ktor˘ zomrel a na
tretí deÀ vstal z m⁄tvych, povedal:
„Pokoj vám.“ Milujme svojich blíÏnych, odpú‰Èajme nielen sebe, ale aj
in˘m. Nebuìme milosrdní k sebe, ale
buìme nemilosrdní k vlastn˘m chybám. Ná‰ Ïivot bude pokojnej‰í, pln‰í.
Îijeme v ãasoch, ktoré ospevujú
slobodu. MôÏeme v‰ak povedaÈ, Ïe
Ïijeme v ãasoch, ktoré správne chápu
slobodu? Sloboda je dar, ktor˘ ãlovek
dostal od Boha. Nik in˘ nemôÏe byÈ
slobodn˘, iba ãlovek. Sloboda nie je

len veºk˘m darom, ale aj veºk˘m rizikom. Zo zle chápanej a preÏívanej
slobody vypl˘va veºké nebezpeãenstvo nielen pre nás, ale pre celú spoloãnosÈ. A to by si mali uvedomiÈ v prvom rade tí, ktorí riadia ‰tát, ktorí
nám vládnu. Sloboda a zodpovednosÈ sú dve strany jednej mince, nemôÏeme ich separovaÈ. Mali by kráãaÈ ruka v ruke. Mali. Je to tak? Nie
je. Staãí sa pozrieÈ na t˘ch, ktorí sa
chopili moci, na na‰ich politikov. Namiesto toho, aby riadili spoloãnosÈ,
aby sa starali o blaho ºudu, národa,
vybíjajú sa v Ïabomy‰ích vojnách, rôznych kauzách.
Je mi z toho smutno. âi to v‰etko
utrpenie poãas dlh˘ch rokov totality
má vyústiÈ do takto rozháranej spoloãnosti? My, ktorí sme na vlastnej
koÏi zakúsili tvrdosÈ a neºudskosÈ komunistického systému, sme znova
odsúvaní na okraj spoloãnosti. Sme
nepohodln˘m v˘kriãníkom. Preto, pokiaº nám e‰te staãia sily a slúÏi pamäÈ,
odovzdávajme svoje spomienky mládeÏi, aby vedela, Ïe sloboda sa nerodí
ºahko, Ïe súãasnosÈ bola vykúpená krvou nevinn˘ch, morom sæz a utrpenia
státisícov. Skutoãná sloboda znamená
Ïivot preÏívan˘ vo vernosti poznanej
pravdy. Ak ãlovek odmietne túto
pravdu, ak Àou opovrhne, ak ju zneuÏije, stane sa pre národ prameÀom
skazy a záhuby. Mnohí sme stratili
v minulosti majetok, stratili sme slobodu, nesmieme v‰ak stratiÈ vieru
v lep‰iu a spravodlivej‰iu budúcnosÈ.
Ing. Martin Hagara
Bojnice

■ K dokumentom na 12. a 13. strane: V minulom ãísle sme uverejnili stanovisko predsedu
PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho k listu Novej Konfederácie politick˘ch väzÀov. Bol predov‰etk˘m
reakciou na obvinenia, Ïe organizácia dostala od Meãiara milióny. V stanovisku sa uvádzalo, Ïe
peniaze od vlády Meãiara boli poukázané na úãet KPVS v roku 1996 a 1997 a boli riadne
zúãtované. ëalej sa v stanovisku kon‰tatovalo, Ïe úãtovanie bolo overené, odkontrolované
ministerstvom vnútra a podºa zápisu zo dÀa 18.2.1998 bolo bez závad. Omylom sme v‰ak
namiesto tejto správy na stranách 13 a 14 uverejnili Popis projektu pre Ministerstvo vnútra
z minulého roku. âitateºom sa ospravedlÀujeme a spomínan˘ dokument uverejÀujeme
v aktuálnom ãísle na 12. a 13. strane.

Na titulnej strane: Pamätník z roku 1928 v Liptovskej Ondra‰ovej,
mestskej ãasti Liptovského Mikulá‰a, pripomína prvé slovenské národné
zhromaÏdenie z 10. mája 1848, kedy slovenskí národovci predniesli Îiadosti
slovenského národa. Viac na 6. strane.
Foto: Kazimír Krivo‰
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SLOVO NA ÚVOD

Blahoželanie nášho predsedu významnej osobnosti

Ján Chryzostom Korec 20 rokov kardinálom
Bratislava 29. apríla 2011
Va‰a Eminencia,
novodobé dejiny slovenského
národa priná‰ajú vzácne chvíle, pri
ktor˘ch treba postáÈ, zamyslieÈ sa
nad v‰etk˘m, ão duchovne obohacuje spoloãnosÈ, osobitne veriacich. Takouto nev‰ednou príleÏitosÈou je
i 20. v˘roãie Vá‰ho vymenovania za
prvého slovenského kardinála Svät˘m otcom Jánom Pavlom II.
Va‰e neodmysliteºné miesto
v galérii najv˘raznej‰ích osobností
s radosÈou kvitujú v‰etci, pre ktor˘ch
boli roky Ïivota utrpením. Politickí
väzni dôverne poznajú cenu Ïivota
v pravde a silu viery. Pozorne sledujeme Vá‰ statoãn˘, vytrval˘ zápas za
spravodlivosÈ a porozumenie vo ve-

Foto: (ar)

ciach verejn˘ch. V˘sledkom je dediãstvo zostavené z Va‰ich múdrych
my‰lienok v publikáciách, ktoré vychádzali nielen v slovenãine, ale aj
v ìal‰ích jazykoch. Z tejto bohatej
studnice poznania ãerpáme aj my
a obdivujeme Vá‰ obrovsk˘ prehºad
a cit pri odhaºovaní tajomstiev Ïivota. Ste autoritou, pred akou sa hlboko skláÀame s hrdosÈou na v˘nimoãného krajana.
Va‰a Eminencia, dovoºte poìakovaÈ sa Vám za v‰etko, ão ste pre
rodné Slovensko a jeho ºud vykonali
a vyprosiÈ Vám BoÏie poÏehnanie do
ìal‰ích rokov.
S prejavom najhlb‰ej úcty
Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO

Ešte stále to nevidíme?
Príznaãné pre zoskupenie ist˘ch strán je,
Ïe sa nerozpakujú meniÈ zákony podºa potrieb. V roku
1998 zmenili zákony o mediálnych
radách, aby do nich dosadili svojich
ºudí. V súãasnosti zmenili zákon o rokovacom poriadku Národnej rady SR,
aby mohli verejne voliÈ generálneho
prokurátora. Zmenili zákon o rozhlase
a televízii a vytvorili novú in‰titúciu,
aby ovládli verejnoprávne médiá. Pre
ºudí, ktorí sa politikou nezaoberajú sú
tieto akty dostatoãne sofistikované,
ale nie pre rozhºaden˘ch obãanov.
Kde sú korene takého ignorantstva právneho ‰tátu? Lebo ‰tát si vytvára pravidlá – zákony na to, aby sa
nimi riadil. A nielen ‰tát. Aj medzinárodné spoloãenstvo vytvorilo ist˘ poriadok, ktor˘ tieÏ nie v‰etky krajiny
sveta re‰pektujú. K zjednoteniu Nemecka do‰lo napriek povojnov˘m
dohodám, k vojenskému napadnutiu
Juhoslávie bez súhlasu Bezpeãnostnej
rady OSN. Irak takmer zniãili spojenecké vojská USA a Veºkej Británie

na základe vyfabrikovanej zámienky.
Orbán otvorene realizuje revizionistickú politiku a Slovensko sa len
prizerá, ako prichádza o svojich obãanov a územie.
Potrebuje svet nov˘ch mart˘rov
svedomia?

SLOVO SVEDECTVA
V zr˘chlenom legislatívnom konaní, prípustnom len v prípadoch
ohrozenia ‰tátu, pre‰iel zákon
o RTVS. Skôr, neÏ zaãala nová Rada
RTVS uplatÀovaÈ svoje kompetencie
(napríklad schvaºovanie platu a odmien generálnej riaditeºke), predseda
parlamentu schválil novej ‰éfke tejto
in‰titúcie stopercentn˘ príplatok
k mesaãnému platu. Aj preto jeho
poÏiadavka, aby Zemková vrátila odstupné, pôsobí veºmi nedôveryhodne. S podobnou r˘chlosÈou sa dejú
zmeny v samotnej in‰titúcii. Do vysielania sa vrátila diskusná relácia amerického vlastenca ·tefana Hríba, zru‰ená v‰ak bola redakcia duchovného
Ïivota. Za jej zru‰enie v Rade RTVS

dokonca hlasoval aj farár Vlado Slovák, nominant Konferencie biskupov
Slovenska. (zdroj: Ján Vlnka, Spravodaj ã.120). Zdá sa, Ïe niektorí kÀazi
sa v˘znamne politicky angaÏujú. Premiérkinym ‰éfom poradcov sa stal
b˘val˘ franti‰kán Ján Krstiteº Balázs,
v˘znamná mienkotvorná osoba. Na
Úrade vlády slúÏi sv. om‰e ìal‰ia známa osoba z kléru, Anton Srholec.
Tak Marián Balázs (vlastné meno
Jána Krstiteºa Balázsa), ako aj Anton
Srholec neúnavne diskreditujú Katolícku cirkev. Balázs ako osobn˘ „spovedník“ Ivety Radiãovej, Srholec napríklad v ostatnom interview priamo
zaútoãil na cirkev a nazval ju „poslednou ba‰tou totalitného vedenia
ºudí pod plá‰tikom BoÏieho.“
Akosi sa rozmáha de‰trukcia národa a cirkvi, a spoloãnosÈ v zápase
o holú existenciu stráca imunitu. Politickí väzni cítia naliehavú v˘zvu doby
a urobia v‰etko pre zachovanie
mravného dediãstva predkov.
Eva Hromjaková,
‰éfredaktorka
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V ZRKADLE ČASU

Stali sme sa
nežiadúcim elementom
âasto som vo svojom
Ïivote uvaÏovala, ako by
vyzeral môj Ïivot, keby sa
mohol uberaÈ slobodne,
podºa mojich predstáv,
keby nebol ovplyvÀovan˘
hneì od mladého veku
udalosÈami,
ktoré
po
skonãení druhej svetovej
vojny vzali do rúk
uzurpátori, ktorí baÏili po moci, lámali charaktery a vytvárali atmosféru strachu.

mienkam, ktoré urãovali, bol oznaãen˘ za neprispôsobivého nepriateºa
a zradcu rodiaceho sa socialistického
zriadenia. Otec sa nenechal zlákaÈ
medov˘mi motúzmi, sºubmi, aké v˘hody ako ãlen strany získa.
Za krátky ãas nastúpila ìal‰ia
etapa, etapa kolektivizácie, teda zriaìovania JRD. Po obci sa pohybovali

Preão som prijala funkciu
podpredsedníãky na‰ej organizácie? Vyplynulo to prirodzene
z môjho Ïivotného príbehu, negatívne ovplyvneného preÏit˘mi
udalosÈami uÏ od mladosti.
Narodila som sa 1. 1. 1939
v dedinke pri Îiline, v Îilinskej
Lehote, ako druhé dieÈa zo ‰tyroch. Jednoduch˘m, ale spravodliv˘m kresÈansk˘m a pracovit˘m rodiãom. Otec bol vyuãen˘ stolár, mama domáca. Mali
sme malé hospodárstvo, 4 ha
poºnohospodárskej pôdy a kúsok lesa. Tento majetok rodiãia
nadobudli kúpou z maminho
vena. Otec pochádzal z poãetnej rodiny, nezdedil Ïiaden
majetok, mama pochádzala zo
zámoÏnej‰ej rodiny, z Veºkej pri Mladá Anka...
Poprade.
agitátori s prihlá‰kami do JRD a sºubNa‰a obec bola posadená v mami bohatého spoloãného hospodárelebnom prostredí, obkolesená lesmi
nia. Otec opäÈ vzdoroval a povedal,
v kopcovitom teréne, kde obyvatelia
Ïe sa svojho majetku nikdy nevzdá.
obce, ktorí vlastnili poºnohospodárPo jeho vyhlásení nastúpili zo strany
sku pôdu, ju mali rozkúskovanú na
agitátorov a predstaviteºov obecnej
mnoh˘ch miestach chotára.
KSS vyhráÏky, Ïe jeho deti nikdy neKeì som konãila 4. roãník me‰dostanú Ïiadne vy‰‰ie vzdelanie. Tak
tianskej ‰koly, prebiehal v na‰ej obci
sa aj stalo. Mojím Ïelaním bolo ‰tuveºk˘ boj o moc. Tí, ktorí nevlastnili
dovaÈ na Strednej v˘tvarnej ‰kole,
nijak˘ majetok zaloÏili dedinskú orpretoÏe som mala pre takúto ‰kolu
ganizáciu KSS a ten, kto nevstúpil do
talent. Doporuãovali mi to aj uãitelia
ich radov a neprispôsobil sa pod-
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a rodiãia radi súhlasili. Îiaº, zásahom
„vy‰‰ej moci“ mi bola prihlá‰ka zo
‰koly vrátená. V takejto pozícii som
v obci nebola sama. Viaceré rodiny
dlho vzdorovali a ignorovali psychicky nátlak, ale nevydrÏalo im to dlho.
Pri vysok˘ch predpísan˘ch „kontingentoch“ rastlinn˘ch i Ïivoãí‰nych
produktov ruinovali roºnícky stav na
dedine. Doslova terorom vymámili od viacer˘ch hospodáriacich
roºníkov podpis prihlá‰ky do
JRD. Keì otec zistil, Ïe pozemky
susediace s na‰imi sú uÏ druÏstevné, rezignoval. Bolestn˘ bol
pohºad nás detí na rodiãov, keì
sme videli, ako odvádzajú z dvora dobytok a poºnohospodárske
stroje. Otec sa psychicky zrútil.
Mamina morálna podpora
a ubezpeãovanie, Ïe nie je v‰etko stratené, Ïe môÏeme ìakovaÈ Pánu Bohu, Ïe otca neodviedli do väzenia (prichádzali
ch˘ry, Ïe mnoh˘ch roºníkov
v in˘ch obciach, ão nepodpísali
prihlá‰ku do JRD zatkli), pomohla otcovi nadobudnúÈ nalomenú sebadôveru. V ìal‰ích rokoch sa venoval len svojej profesii - tesárãine.
Najvy‰‰ie pozície v obci získali novodobí komunisti. Predsedom JRD sa stal súdruh, ktor˘
nikdy nevlastnil ornú pôdu a na
ostatné pozície - predsedu MNV
a ìal‰ie boli dosadení ºudia, ktorí pomáhali proces zdruÏstevÀovania
uskutoãÀovaÈ. Na‰a rodina ostala
v oãiach predstaviteºov moci v obci
neÏiadúcim elementom. My, deti,
sme boli cel˘ Ïivot poznaãené nespravodlivosÈou, bezcitnosÈou, nátlakom a terorom, teda metódami, ak˘mi k nám pristupovali likvidátori ºudsk˘ch práv a slobôd a nielen v na‰ej
obci.
Anna Fodorová
podpredsedníãka PV ZPKO
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

Schôdzovali regionálne pobočky PV ZPKO
■ Îilina: So smútkom v du‰i si ãlenovia Ïilinskej
regionálnej poboãky PV ZPKO na v˘roãnej schôdzi 30. 3.
2011 uctili pamiatku t˘ch, ão sa pobrali na veãnosÈ. Predsedníãka organizácie Anna Fodorová informovala o zmenách súvisiacich so sídlom kancelárie. TieÏ kon‰tatovala,
Ïe na politickú situáciu nemá organizácia politick˘ch väzÀov Ïiadny vplyv, hoci práve oni sa stali mart˘rmi b˘valého reÏimu. Zvy‰ovanie cien a nízke dôchodky totiÏ siahajú na ich existenãnú hranicu. Mnohí ãlenovia pricestovali na stretnutie zo vzdialen˘ch lokalít. Ing. Jaroslav
Volek, Jozef Adamík, Ing. Jozef âuraj, ãi Ing. Anton
Melek, JUDr. Ján Bulla alebo Ing. AlÏbeta âuãiaková veºmi
aktívne vystúpili v diskusii. Veºk˘ záujem bol aj o úãasÈ na
X. sneme PV ZPKO.
V diskusii vyjadrili súhlas s politikou vedenia organizácie, a odsúdili medializované názory Antona Srholca, ktoré poskytol Webnovinám. NemôÏu súhlasiÈ s jeho názormi na cirkev, ktorú oznaãil za poslednú ba‰tu totalitného
vedenia a dokonca vyslovil nádej, Ïe padne tak, „ako padol po zuby ozbrojen˘ totalitn˘ reÏim“. Vyslovovali poãudovanie, Ïe sa k tak˘mto slovám uch˘lil jeden z politick˘ch väzÀov, ktor˘ch b˘val˘ reÏim najviac stíhal za ich vieru a príslu‰nosÈ k cirkvi.
Anna Fodorová, predsedníãka
■ Trnava: V˘roãná ãlenská schôdza PV ZPKO regiónu Trnava sa uskutoãnila 16. marca 2011. Bolo to radostné stretnutie star˘ch priateºov a zároveÀ aj bolestné
poznanie, Ïe piati ãlenovia navÏdy opustili svet Ïiv˘ch.
Schôdzu moderoval zakladajúci ãlen organizácie Jozef
·korvaga. âestn˘ hosÈ, podpredseda PV ZPKO Anton
Malack˘ vo svojom príhovore vecne a úprimne informoval
úãastníkov schôdze nielen o úspechoch a problémoch
celoslovenskej organizácie, ale aj o rokovaniach ãeln˘ch
predstaviteºov organizácie politick˘ch väzÀov s vládou
Slovenskej republiky. Na rokovaní regionálnej poboãky
sa zúãastnil aj pracovník Ústavu pamäti národa PhD. Peter
Ja‰ek. Vo svojom príhovore okrem iného ubezpeãil prítomn˘ch, Ïe Ústav pamäti národa eviduje v‰etky zloãiny,
ktoré b˘val˘ komunistick˘ reÏim spáchal na politick˘ch
väzÀoch.
Vo voºbách vyjadrili ãlenovia regionálnej poboãky PV
ZPKO dôveru doteraj‰ím ãlenom v˘boru, ako aj ich predsedovi Vojtechovi Ottmarovi a opäÈ ich potvrdili vo funk-

ciách na nasledujúce funkãné obdobie. Sympatickou
ãrtou zasadania bolo, Ïe starí politickí väzni si vyp˘tali
prihlá‰ky za ãlenov organizácie aj pre svoje deti a vnúãatá. Títo mladí ºudia sú zárukou, Ïe organizácia politick˘ch väzÀov nezanikne.
Vojtech Ottmar, predseda
■ Bratislava - mesto: Schôdza regionálnej poboãky sa uskutoãnila na dnes uÏ takmer zabudnuté v˘roãie
tzv. víÈazného februára. Najskôr si prítomní chvíºkou ticha
pripomenuli piatich ãlenov, ktorí navÏdy odi‰li do veãnosti. Predseda Peter Bielik predniesol správu o ãinnosti od
poslednej schôdze, a informoval o záleÏitostiach dot˘kajúcich sa b˘val˘ch politick˘ch väzÀov. Napríklad hovoril
o tom, Ïe Najvy‰‰í súd SR rozhodol, Ïe vdovám po politick˘ch väzÀoch patrí 60 % príplatku k dôchodku, a nemoÏno ho krátiÈ na 30 %, ako to v ist˘ch prípadoch robila
Sociálna poisÈovÀa. Podpredseda PV ZPKO Anton Malack˘ informoval o zmene zákona o vojnov˘ch veteránoch,
ktor˘ sa dot˘ka ãasti b˘val˘ch politick˘ch väzÀov.
Diskusia sa viedla hlavne na témy, podnietené príspevkami vo Svedectve, najmä o vzÈahoch medzi organizáciami politick˘ch väzÀov. Pre historikov má v˘znam svedectvo J. Gaála, ktor˘ spomínal, ako mu po vojne sovietsky vojak ponúkol, Ïe mu dá potvrdenie o tom, Ïe bol
partizánom (hoci ním nebol) za fºa‰u alkoholu. Za predsedu poboãky bol opäÈ zvolen˘ Peter Bielik.
Peter Bielik, predseda
■ Bratislava - okolie: Schôdza poboãky so sídlom
v Pezinku sa uskutoãnila 2.3.2011. âinnosÈ poboãky za
uplynulé obdobie zhodnotil jej predseda Anton Malack˘.
Na ìal‰ie dvojroãné obdobie ãlenovia poboãky zvolili nov˘ v˘bor. TieÏ navrhli delegátov na X. snem PV ZPKO, ktor˘ sa bude konaÈ v júni t.r. a kandidátov do Predsedníctva
PV ZPKO.
Dobrou správou pre organizáciu bolo, Ïe regionálna
poboãka získala nov˘ch ãlenov - deti politick˘ch väzÀov.
Na záver predseda informoval ãlenskú základÀu o moÏnosti pre detí politick˘ch väzÀov bezplatne cestovaÈ mestskou hromadnou dopravou v Bratislave. Podmienkou je,
byÈ ãlenom PV ZPKO a teda maÈ pri sebe ãlensk˘ preukaz
s fotografiou a zaplatením ãlenského v danom roku.
Anton Malack˘, predseda
Pokraãovanie na 11. strane

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
❐ Predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy intervenoval
prisºúbenú dotáciu pre ãinnosÈ organizácie politick˘ch
väzÀov u poradcu Ïupana BSK.
❐ Podpredseda PV ZPKO Anton Malack˘ bol poveren˘ zabezpeãením X. snemu PV ZPKO.
❐ Dotácia na ãinnosÈ PV ZPKO na rok 2011 bola
schválená vo v˘‰ke 116 200 EUR. Za rozpis v˘davkov je

zodpovedná podpredsedníãka PV ZPKO Anna Fodorová.
❐ Vedenie sa neformálne zaoberalo pripomienkami na reorganizáciu ãlenskej základne v bratislavskom
regióne.
❐ PV ZPKO podporuje petíciu za vypísanie referenda o ustanovení slovenského jazyka ako v˘luãného
úradného jazyka v Slovenskej republike.
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Ako ďalej, politickí väzni?
Prípravou na jubilejn˘
X. snem PV ZPKO, ktor˘ sa
uskutoãní 1. júna t.r., sa
zaoberali úãastníci zasadnutia Republikovej rady
PV ZPKO. Konalo sa 20.
apríla t.r. v Bratislave, bez
úãastí predsedu organizácie Arpáda Tarnóczyho,
ktor˘ sa ospravedlnil zo
zdravotn˘ch dôvodov.
Na rokovaní bol prítomn˘ b˘val˘
predseda JUDr. Július Porubsk˘, ktor˘
svojimi postrehmi a anal˘zou súãasnej politickej situácie potvrdil, Ïe politickí väzni nie sú anachronizmom, Ïe
spoloãnosÈ ich potrebuje práve pre
ich morálny profil a oddanosÈ viere
a národu.
Podpredsedníãka PV ZPKO Anna
Fodorová informovala o finanãnej situácii organizácie. Napriek tomu, Ïe
ãas pokroãil, organizácia k 20.4.2011
nemala schválenú v˘‰ku pridelen˘ch
finanãn˘ch prostriedkov Ministerstvom vnútra SR. Z neoficiálnych
zdrojov bolo potvrdené 30-percentné
krátenie prostriedkov, ão nevyhnutne
bude viesÈ k zatváraniu niektor˘ch
kancelárii v regiónoch Slovenska
a k obmedzeniu ãinnosti. Táto situácia e‰te viac skomplikuje prácu s ãlenskou základÀou, aj vzhºadom na to,
Ïe väã‰inou ide o prestárnutú ãlenskú
základÀu, s ktorou je mimoriadne
zloÏit˘ kontakt. Potvrdil to aj predseda Regionálnej organizácie PV ZPKO

Pohºad na ãasÈ úãastníkov rokovania Republikovej rady PV ZPKO v BratiFoto: Anton Malack˘
slave.

v Banskej Bystrici Ladislav Babala,
ktor˘ informoval o situácii v Brezne,
kde sa k PV ZPKO hlási 45 ãlenov,
ale niet síl a prostriedkov, lep‰ie s nimi spolupracovaÈ.
O vnútorn˘ch veciach organizácie, predov‰etk˘m o príslu‰nej legislatíve, informoval podpredseda PV
ZPKO Anton Malack˘. V diskusii sa
úãastníci stretnutia dotkli aj pôsobenia Antona Srholca, ktor˘ naìalej
rozdeºuje politick˘ch väzÀov a svoje
vystúpenia radikalizuje aj voãi cirkvi,
ão sa veºmi citlivo dot˘ka ãlenov PV
ZPKO. S uspokojením prijali informáciu ‰éfredaktorky Svedectva, Ïe sa
obrátila na predsedu Konferencie biskupov Slovenska, aby poskytli svoje
stanovisko k útokom A. Srholca voãi
cirkvi.
PV ZPKO sa profiluje ako organizácia zachovávajúca úctu voãi t˘m,

ão pre svoju vieru a lásku k vlasti priná‰ali najvy‰‰iu obetu. Znepokojuje
ich súãasn˘ politick˘ v˘voj na Slovensku ale aj vo svete, ktor˘ je negáciou
t˘chto hodnôt. Dokonca ãasÈ politick˘ch väzÀov, ktorá odi‰la s Antonom
Srholcom do novej organizácie, popiera ducha politick˘ch väzÀov, ão je
zvlá‰È kritické.
Trvalou otázkou pri stretnutí politick˘ch väzÀov zostáva ìal‰ia existencia samotnej organizácie. Aj vzhºadom na nedostatok finanãn˘ch prostriedkov, ale aj pre vysok˘ vek jej
ãlenov, ktorí represiu reÏimu preÏili, ãi
nepreÏili. Jednoznaãne v diskusii zaznelo, Ïe odkaz muãeníkov komunizmu je nevyhnutné zachovaÈ, nielen
ako spomienku na mart˘rov, ale aj
ako odkaz pre budúce generácie. Príkladom môÏe byÈ odkaz holokaustu.
redakcia

Žiadosti slovenského národa z 10. mája 1848
V Liptovskom Mikulá‰i sa v máji 1848 zi‰li zástupcovia
celého národa, aby pripravili jednotné celonárodné poÏiadavky, pre ktoré sa mal vyjadriÈ samotn˘ národ ich podpisovaním na osobitn˘ch schôdzach. Najväã‰í v˘znam Ïiadostí spoãíva v zásadnom rie‰ení nielen pomerov slovenského národa, ale aj celkovej národnostnej otázky
v Uhorsku. Po mikulá‰skom zhromaÏdení pri‰li Kossuthoví
vyslanci zatknúÈ hlavn˘ch iniciátorov zhromaÏdenia: HodÏu, Hurbana a ·túra. Zachránili sa útekom na Moravu.
Kossuth otvorene hlásal, Ïe dá na ‰ibenicu v‰etk˘ch, ktorí
sa budú lojálne hlásiÈ k prednesen˘m Ïiadostiam.
UÏ v roku 1848 národovci v Îiadostiach uvádzali slo-
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vensk˘ národ, ako „pranárod tejto krajiny“. V ‰trnástich
bodoch boli rozpracované poÏiadavky ako zriadenie jedného v‰eobecného snemu bratsk˘ch národov a národn˘ch
osobitn˘ch snemov, ìalej poÏadovali uvedenie materinskej
reãi do obecného verejného rokovania, oznaãovanie slovenskej národnosti vlastn˘mi vlajkami, slobodu tlaãe, ale
tieÏ Ïiadali, aby odrodilci nesmeli zastávaÈ verejné úrady.
Aj keì z mikulá‰skych Îiadostí krajinsk˘ uhorsk˘ snem
niã neprijal, stali sa vrcholom slovenského národného úsilia
v rie‰ení slovenskej otázky v rámci Uhorska, i základn˘m
národnorevoluãn˘m programom Slovákov v ìal‰om
období.
redakcia
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Takí sme boli bezmocní
Ako ‰tudent som bol ãlenom
predvolebnej kampane za Demokratickú stranu v Spi‰skej Novej Vsi pre
parlamentné voºby v roku 1946. Zúãastnil som sa na mnoh˘ch veãern˘ch a noãn˘ch stretoch s komunistami, ktoré väã‰inou konãili bitkou,
prelepovaním plagátov, zatieraním
hesiel a podobne. Voºby s prevahou
vyhrali demokrati.
Po absolvovaní odbornej ‰koly
som zaãal pracovaÈ v bratislavskom
exkluzívnom ateliéri. Následné roky
boli dramatické. Nastalo znárodÀovanie, likvidácia súkromného podnikania a s t˘m súvisiace zmeny. Jednou z priorít sa stalo stavebníctvo.
V tom ãase som pracoval na technickom oddelení bratislavskej Káblovky.
Vedenie podniku malo záujem o moju prácu a ponúklo mi moÏnosÈ doplniÈ si vzdelanie v odbore pozemného
staviteºstva na Vy‰‰ej priemyslovej
‰kole stavebnej popri zamestnaní.
Zmaturoval som s vyznamenaním.
V tom ãase na priemyslovke predná‰ali externe aj vysoko‰kolskí profesori. Moje ‰tudijné v˘sledky natoºko
zaujali predná‰ateºov a vedenie ‰koly, Ïe ma navrhli na ‰túdium na
SV·T, vrátane ‰tipendia a ubytovania
v ‰tudentskom internáte. Na SV·T
v Bratislave som zaãal ‰tudovaÈ v roku 1952.
V rokoch 1946-1952 som sa
snaÏil nielen ãestne pracovaÈ, ale sa

...a dnes

ING. VOJTECH VITKOVSK¯
aj ìalej vzdelávaÈ. Preru‰il som kontakty s mojim bratom Otakarom,
ktor˘ medzit˘m ilegálne opustil republiku a stal sa ãlenom Slovenského
revoluãného odboja (SRO), ktorého
cieºom bolo oslobodenie Slovenska
spod ãsl. boº‰evickej okupácie. Otakarovou úlohou bolo budovaÈ informaãné centrá nielen na Slovensku,
ale aj v âesku a na Morave. Tie aj vybudoval. Pomocou t˘chto centier sa
politická emigrácia vãas dozvedela
o plánovan˘ch akciách ·tB proti obãanom a Katolíckej cirkvi a t˘chto
vãas vedela varovaÈ a previesÈ cez
hranice do bezpeãia.
Prísnou kon‰piráciou sa Otakarova identita zachovala v tajnosti. Prv˘
kontakt som s ním nadviazal v polovici roku 1948, keì ma vyhºadal
v Bratislave. Dozvedel som sa o jeho
pôsobení, stretávali sme sa tajne priãom som mu podºa potreby poskytoval ubytovanie, prípadne aj potrebn˘ kontakt. O jeho zadrÏaní na hraniciach som sa dozvedel ako vojak
vojenskej prezenãnej sluÏby v roku
1949, keì za mnou do kasárne poslala ·tB svoju agentku, ktorá sa mi
predstavila ako snúbenica môjho najspoºahlivej‰ieho priateºa a Otakarovho pomocníka.
So slzami v oãiach ma informovala o veºkom ne‰Èastí a pri‰la s odkazom, aby som ju r˘chlo a podrobne informoval, ão by mohla e‰te urobiÈ pre varovanie osôb, likvidovanie
tajn˘ch písomností a technick˘ch pomôcok. Ja som reagoval veºmi pokojne. Márne bolo jej naliehanie, aby
som zabezpeãil nejaké súkromie, kde
by sme sa mohli nepozorovane porozprávaÈ. Pomohol mi argument, Ïe
som prísahou viazan˘ vojak a som
povinn˘ o veci podaÈ hlásenie.
Okrem toho som sa vyhovoril, Ïe nemám povolenú vychádzku a preto sa
musím hneì vrátiÈ do kasární. Na záver ma poprosila, aby som na toto
stretnutie zabudol.

Vojtech Vitkovsk˘ pred rokmi

Krátko po spomínanej náv‰teve
som bol vyraden˘ z v˘beru do poddôstojníckej ‰koly, nebol som prevelen˘ do jednotky v˘sadkárov a nebol
schválen˘ návrh na moje pov˘‰enie
do hodnosti. Nakoniec som bol preraden˘ z bojovej jednotky do administratívy veliteºstva pluku v Trnave.
To uÏ som bol presvedãen˘ o tom, Ïe
identita môjho brata je odhalená
a musím rátaÈ so v‰etk˘m. Bol som
priamym úãastníkom krutej noci
dlh˘ch noÏov, keì komunisti likvidovali v Trnave katolícke ‰koly, internáty a ústavy s mní‰kami a radov˘mi
sestrami. Na príkaz veliteºa ma v noci
zobudili a poãas niekoºk˘ch minút
som musel vymenovaÈ ‰tyroch technicky vzdelan˘ch vojakov. Správa budov nás vybavila meracími a kresliacimi pomôckami a zaãali sme meraÈ
a znaãkovaÈ skutoãn˘ stav vyprázdnen˘ch budov, konãiac „invalidsk˘m“ kostolom so v‰etk˘mi sviatosÈami. Na to sa nedá zabudnúÈ.
Do troch t˘ÏdÀov sme spracovali
dokumentáciu a v zaplechovanom
balíku s eskortou som ju odovzdal
v Bratislave. Do civilu som odchádzal
s odznakom najlep‰ieho strelca
a s pamätnou medailou 39. v˘zvedného pe‰ieho pluku, ktorého som
bol vojakom. Kºúãe od kostola a sakristie boli odovzdané podºa súpisu.
Pokraãovanie na 14. strane
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Úryvok z chystanej publikácie „Spomienky starého Trnavčana“

Potulky zo školy
Do prvej triedy ºudovej ‰koly som
zaãal chodiÈ v roku 1951 v Trnave.
V tom ãase bola bytová kríza a aj
v ‰kole bolo vzhºadom na poãty Ïiakov málo tried. Vyuãovalo sa na dve
smeny a to dokonca aj v prvej ºudovej. Na ranné vyuãovanie som spoãiatku chodil so star‰ími sestrami, ale
zo ‰koly som uÏ chodil bez nich. Keì
som chodil z poobedÀaj‰ieho vyuãovania na jeseÀ, vonku uÏ bola takmer
tma.
Raz, keì som i‰iel okolo jednoposchodovej budovy, v ktorej bolo
v tom ãase trnavské oddelenie VB teda polície, v‰imol som si rozsvietené
okienko na pivniãnej miestnosti. Na
ceste do ‰koly som ãasto videl, ako
do tej budovy chodia po zuby ozbrojení policajti, lebo v tom ãase nosili
nielen pi‰tole, ale aj samopaly.
„A ão tam policajti robia“? prebleslo mi zvedavou detskou mysºou.
Brániãka k tej budove bola vÏdy otvorená, veì kto by v tej dobe i‰iel na
políciu kradnúÈ?
So ‰kolskou ta‰kou na chrbte
som si ãupol k tomu pootvorenému
okienku zabezpeãenému silnou mreÏou. Po prázdnej miestnosti tam chodil ak˘si chlap v civiln˘ch ‰atách. Od
dverí po stenu pod okienkom a zasa
späÈ. Keì sa otoãil tvárou ku mne,
v‰imol som si modriny na jeho tvári
a rozrazenú peru.
„Ahoj ujo,“ pozdravil som ho cez
pootvorené okienko
„âo sa ti stalo? Spadol si z bicykla?“ - sp˘tal som sa ho a chlap prekvapene zastal.
„Ahoj chlapãek, ão tu robí‰?“
„Idem zo ‰koly a bol som zvedav˘,
preão sa tu svieti,“ odpovedal som
úprimne. „Ale teraz uÏ musím ísÈ
domov.“
„Poãkaj chlapãek, poãkaj, neodchádzaj. Veºmi by si mi pomohol, keby si na ulici nazbieral cigaretové
ohorky a nejak˘ papier. Urobí‰ to pre
mÀa?“
„Dobre ujo, urobím“, prik˘vol
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som a na chodníku pred náprotivn˘m
hostincom som do papiera vytrhnutého zo ‰kolského zo‰ita nazbieral za
hrsÈ cigaretov˘ch ohorkov a hodil
som ich tomu chlapovi do pivnice.
Ale on ma e‰te poprosil: „Nemá‰ pri
sebe zápalky? Keì si u‰úºam cigaretu, nemám si ju ako zapáliÈ. Nemohol
by si mi na ulici zápalky vyp˘taÈ?“
„Dobre ujo, skúsim“ prisºúbil
som a na ulici som pred budovou VB
pristavil prvého chlapa, ktorého som
stretol.
„Ujo, nemáte zápalky?“
Bol to mlad˘ muÏ, prekvapene
sa ma sp˘tal: „Na ão sú tebe zápalky?
E‰te voºaão podpáli‰.“
„Tie zápalky nie sú pre mÀa, ale
pre takého uja, ão je zatvoren˘ hentam v pivnici“ - ukázal som prstom
na rozsvietené okienko.
MuÏ chvíºu rozm˘‰ºal, ale potom
siahol do vrecka a vytiahol z neho plnú krabiãku cigariet a zápalky.
„Daj tie cigarety a zápalky tomu
ujovi, ale ty neskú‰aj fajãiÈ, dobre?“
Chvíºu stál na ulici, ale keì videl,
Ïe som jeho cigarety a zápalky hodil
do pootvoreného pivniãného okienka, r˘chlo sa vzdialil.

Dátumy plné krížov
Trinásteho apríla je „DeÀ nespravodlivo stíhan˘ch“. Myslím, Ïe tento
deÀ patrí v‰etk˘m, ktorí tu Ïili za
niekoºk˘mi oploteniami z ostnat˘ch
drôtov, v jednej veºkej klietke, z ktorej nebolo úniku. Tí, ktorí sa o to
pokúsili, museli rátaÈ s t˘m, Ïe je
to hra so smrÈou. Mal by som listovaÈ a ãítaÈ ìalej, no krutosÈ moci
ma ãoraz viac unavuje. Lebo tak
chutí moc.
Obrázok je iba mal˘ pamätník v‰etk˘m známym a neznámym hrdinom – mart˘rom ná‰ho národa. Je
na Àom mnoho kríÏov, veì aj mreÏe na oknách väzníc sú vlastne poskladané z mnoh˘ch kríÏov...
Ivan Masár

Bola to zlá doba, plná zat˘kania
a teroru. ·tB za pomoci udavaãov
hºadala a zat˘kala triednych nepriateºov, prisluhovaãov imperializmu a roºníkov, ktor˘ch jedin˘m „zloãinom“
bolo to, Ïe nechceli dobrovoºne odovzdaÈ svoj majetok do zakladan˘ch
roºníckych druÏstiev. Vo väzeniach
a v pracovn˘ch táboroch bolo oveºa
viacej ºudí zatvoren˘ch za politiku,
ako za kriminálne delikty.
To v‰ak e‰te moja ãistá detská
du‰iãka nechápala.
Chlap v pivnici prekvapene zodvihol zápalky a krabiãku cigariet a roztrasen˘m hlasom mi povedal: „Teba
mi chlapãe poslal tu‰ím samotn˘ anjel
stráÏny. Pôjde‰ tadeto zo ‰koly aj zajtra?“ Prik˘vol som a on doloÏil: „Keì
bude‰ môcÈ, dones mi zasa cigaretové ohorky a papier. Ale daj pozor,
aby Èa tu nezbadali policajti.“ Prisºúbil
som, Ïe zasa prídem a rozlúãili sme
sa ako veºk˘ a mal˘ kamarát.
Na druh˘ deÀ som sa znova
hneì zo ‰koly ponáhºal s nazbieran˘mi cigaretov˘mi ohorkami k budove
polície, ale pivniãné okienko bolo
tmavé a môj star˘ kamarát tam uÏ
nebol.
Nebol tam ani po ìal‰ie dni a bolo mi za ním smutno.
Vojtech Ottmar
Trnava
ám pred sebou knihu Milana
S. ëuricu „Dejiny Slovenska
a Slovákov“ a listujem v nej. Pristavím sa pri niektor˘ch heslách a dátumoch: Majú pach krvi a ukrutnosti,
lebo taká bola na‰a cesta ku slobode
národa. 1. január 1993 - DeÀ vzniku
Slovenskej republiky. Hoci sme sa
s âechmi rozi‰li „zamatovo“, cesta
Slovákov dejinami nebola bez obetí.
V kalendári sa 20. február nespomína. V ten deÀ v roku 1954 popravili
troch ‰tudentov. AÏ 25. marec ako
„DeÀ zápasu o ºudské práva“. Bola
to svieãková manifestácia v Bratislave
na Hviezdoslavovom námestí v roku
1988, na ktorej sa zi‰lo 10-15 tisíc
ºudí. Zachovala sa v pamäti ako „Slovensk˘ Veºk˘ piatok“.
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druhej: „Tak ako, mala by si záujem
maÈ takúto bustu?“ Odpoveì znela:
„Ale, vie‰ ão, tú Leninovu asi aj
áno..!“ Potrebuje to komentár? Ako
vtip je to trápne, ako v˘poveì otrasné! Odznelo to na vlnách Slovenského rozhlasu, niekedy koncom
marca roku 2011.

Snímanie masiek
MoÏno mi básnik, spisovateº
a publicista ·tefan Îáry prepáãi, Ïe
som si poÏiãala názov jeho memoárovej kniÏky, vydanej voºakedy zaãiatkom 70. rokov minulého storoãia a predstavujúcej osobnosti slovenskej kultúry a umenia. Nie
oslavnej, ale takej, a o tom ak˘mi títo ºudia boli, ão v‰etko tu zanechali
a ão znamenali pre slovenskú kultúru. Vtedy a urãite aj dnes, po desaÈroãiach.
A ja som si, ãítajúc ju tieÏ po desaÈroãiach kládla otázku: koho my,
tu, dnes predstavujeme, na koho
spomíname, koho pribliÏujeme t˘m
generáciám, ktoré uÏ pomaly ani len
mnohé mená nepoznajú, nieto aby
vedeli, ão vlastne znamenali. A tak
sa p˘tam, ãi sa vôbec niekto z nás
doÏije programov, nazvan˘ch hoci

Top star
slovenskej kultúry?
T˘ÏdeÀ ão t˘ÏdeÀ vysiela Slovenská televízia ãesk˘ program pod
t˘mto názvom: teda Top star. Pravidelne tu prezentujú ãesk˘ch hercov,
komikov, spevákov, skladateºov populárnej hudby, t˘ch dávnych, nedávnych, ale aj súãasn˘ch. Niã proti
tomu, program je to dobre roben˘
a iste aj veºmi sledovan˘, len mám
jedinú otázku: Kedy a komu napadne v tej Slovenskej televízii vyrobiÈ
ãosi podobné s na‰imi a o na‰ich
top-star? Kedy sa koneãne vrátime
k Franti‰kovi Kri‰tofovi Veselému,
·tefanovi Hozovi, Jankovi Blahovi,
ale aj Karolovi DuchoÀovi, ãi ìal‰ím,
kedy si v podobn˘ch televíznych vy‰e hodinov˘ch medailónoch pripomenieme tú veºkú a zatiaº nedosiahnuteºnú generáciu slovensk˘ch
hercov od Meliãkovej, cez Prechovskú, Bancíkovú po Mistríka, Valacha, Rajniaka, Mrveãku a - bolo ich
toºko, Ïe tu niet dosÈ miesta na vyratúvanie.
NuÏ, zabúdame, váÏení, nevieme sa ani len pouãiÈ od in˘ch a tak
na‰e umelecké a kultúru tvoriace
osobnosti zapadajú do zabudnutia.
Preão? Poviem vám: Slováci majú

Poslední v Európe
Kresba: Andrej Mi‰anek,
prevzaté z Kultúry

jednu velikánsku chybu (okrem
in˘ch), nevedia si váÏiÈ to svoje
a vlastné, zato veºmi radi obdivujú
cudzie. Bolo by uÏ koneãne naãase
zbaviÈ sa tejto neresti. A vracaÈ sa
priam plánovite ku v‰etk˘m t˘m, ão
tu po sebe zanechali hlbokú brázdu.

Americký guvernér
a jedna busta
Ako som sa dozvedela z prehºadu svetovej tlaãe, kalifornsk˘, dnes
uÏ b˘val˘ guvernér Arnold Schwarzenegger, známy to kulturista, ale aj
filmov˘ herec, navy‰e rodom Rakú‰an od Linza sa nechce vzdaÈ, no,
hádajte ãoho: Leninovej busty na
svojom písacom stole.
Roky zbiera busty sovietskych
‰tátnikov - teda nielen Lenina, ale aj
Stalina, Chru‰ãova, BreÏneva, nech˘ba mu Gorbaãov a mnohí ìal‰í.
No, tej Leninovej sa nechcel vzdaÈ
ani po prosbách svojej manÏelky,
navy‰e pochádzajúcej z Kennedyovského rodu. TakÏe, vidíte: Tento Rakú‰an, ktor˘ to dotiahol aÏ na guvernérsky stolec v USA si tak veºmi
váÏi - Lenina! To si ani nestihol v‰imnúÈ tie ostnaté drôty, ão delili jeho
vlasÈ od socialistického âeskoslovenska! Asi to bolo pod jeho úroveÀ,
aby registroval podobné, desaÈroãia
trvajúce „maliãkosti“. My sme ich
chtiac-nechtiac registrovaÈ museli
a zato dnes nezbierame Iljiãove ãi
Stalinove, alebo BreÏnevove busty,
hoci, ktohovie...
Veºmi ma prekvapili poznámky
dvoch rozhlasov˘ch moderátoriek,
pravdaÏe, mlad˘ch, na túto tému.
Po odvysielaní vy‰‰ie uvedenej „pikantérie“ sa jedna sp˘tala v éteri

Aby sme v tom snímaní masiek
pokraãovali: zasa sme tu preÏili jeden 14. marec a ako vÏdy a pomaly
uÏ zvykovo a návykovo sme sa zasa
raz pasovali na posledn˘ch nacistov
a fa‰istov minimálne starého kontinentu. Presviedãajú nás o tom priam
plánovite osobitne média, to aby
sme si o sebe nemysleli, Ïe sme národom s chrbtovou kosÈou, sebavedomím, ãi hrdosÈou. Hovoria o tom
tí istí, ktor˘m ani náhodou neprekáÏa voºakedaj‰í ‰tátny pohreb Hitlerovho spojenca Horthyho v Maìarsku, ãi odhalenie busty Jánosa
Eszterházyho v slovensk˘ch Ko‰iciach. Nikto pri tomto v˘roãí nespomenie, napríklad, takú maliãkosÈ,
ako Slováci aj poãas holokaustu zachraÀovali svojich Ïidovsk˘ch spoluobãanov a Ïe ich, napríklad, na poãet národa zachránili najviac vôbec.
TakÏe: UÏ by sme mohli a mali
prestaÈ. To, ão ani náhodou nikomu
nenapadne dnes skloÀovaÈ v tom
hrdom a bohatom Nemecku (roky
pozerám ich televíziu), ani v tom susednom Rakúsku, to v‰etko si berieme na plecia my, Slováci. Tí poslední
a ostatní v Európe, tí, ktor˘ch sa ani
vtedy nikto nep˘tal, ako sa mienia
zapísaÈ do svetov˘ch dejín, ãi tu
chcú vôbec zostaÈ, alebo zaniknúÈ.
Pri tom nechutnom sebabiãovaní,
apropos, uráÏame svojich predkov na‰ich otcov a dedov. Lebo aj môj
otec zachraÀoval, aj môj svokor zachraÀoval, aj otcovia mojich spoluÏiaãok robili ão mohli, a to nie na
hocakej úrovni a robili tak nie pre
akési tabuºky a ocenenia, ale pre
svoje svedomie. A v mene Toho, komu verili.
TakÏe prestaÀme opºúvaÈ ich
a do nekoneãna aj seba sam˘ch. UÏ
toho naozaj bolo dosÈ.
Eva Laucká
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KALENDÁR VÝROČÍ

Popravení
VardÏík Ján,
4. 7. 1921 - 6. 5. 1950, velezrada,
vyzvedaãstvo
Kandráã Anton,
8. 4. 1925 - 29. 5. 1954, velezrada,
Palkoviã Viktor,
2. 11. 1908 - 19. 5. 1951, velezrada,
vyzvedaãstvo,

Umučení
Sivák Ondrej
18. 11. 1909 - 9. 5. 1952
Bokor Franti‰ek
12. 5 1910 - 17. 5. 1952
Otto Ernest
15. 9. 1917 - 22. 5. 1962
·i‰olák Pavol
9. 8. 1921 - 12. 5. 1952

Zabití na úteku
Kovaãiková Dorota
22. 12. 1926 - 9. 5. 1951
Foltín ªudovít
21. 1. 1923 - 6. 5. 1953
Ondrejkoviã Ján
8. 7. 1933 - 14. 5. 1952
OÏilová Erika
25. 10. 1939 - 26. 5. 1961
SvatoÀ Miroslav
26. 1. 1921 - 16. 5. 1953
Horváth Mikulá‰
26. 1. 1922 - 11. 5. 1952
Maxián Jozef
7. 12. 1921 - 13. 5. 1952

Odsúdení nad 10 rokov
Brúderová Terézia, 13. 5. 1949
odsúdená na 10 rokov, vyzvedaãstvo
Bruder Ferdinand, 21. 5. 1949 odsúden˘ na 14 rokov, vojenská zrada
Cintav˘ Pavol, odsúden˘. na 25 rokov, podpora a propaganda fa‰izmu
a podobn˘ch hnutí
Derbák Fedor, 5. 5. 1951 odsúden˘ na 16 rokov, velezrada
Fantuzzi Albert, 8. 5. 1953 odsúden˘ na 13 rokov, velezrada
Fenclová Zdenka, 4. 5. 1954 odsúdená na doÏivotie, velezrada
Hrdina Milan, 19. 5. 1955 odsúden˘ na 10 rokov
Friebeiszová Flóra, 29. 5. 1952 odsúdená na 10 rokov, vyzvedaãstvo
Gloger Milan, 21. 5. 1949 odsúden˘ na 18 rokov, vyzvedaãstvo
Kanis Pavol, 12. 5. 1960 odsúden˘
na 4,5 roka, velezrada
Sloboda Jozef, 30. 5. 1950 odsúden˘ na 15 rokov, vyzvedaãstvo,
ohrozenie obrany republiky
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PovaÏsk˘ Anton, 12. 5. 1950
odsúden˘ na 6 rokov, (tieÏ odsúden˘
30. 5. 1949)
Kovarsk˘ Jozef, 25. 5. 1949 odsúden˘ na 25 rokov, vyzvedaãstvo
Pavlíãek Jaroslav, 4. 5. 1951 odsúden˘ na 13 rokov, velezrada, zdruÏovanie proti ‰tátu
Prokop Ján, 10. 5. 1949 odsúden˘
na 15 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo
Radakovã Viliam, 20. 6. 1951 odsúden˘ na 25 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo
StrÏínek Miloslav, odsúden˘ v máji 1953 na 10 rokov, velezrada
·páta Jozef, 27. 5. 1954 odsúden˘
na 12 rokov, velezrada
Tomík Anton, 8. 5. 1956 odsúden˘
na 2, 5 roka, útek
BlaÏíãek Jozef, 26. 5. 1953 odsúden˘ na 12 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo
Mare‰ Franti‰ek, 22. 5. 1954 odsúden˘ na doÏivotie, velezrada, vyzvedaãstvo
Mere‰ ·tefan, 22. 5. 1954 odsúden˘ na 16 rokov, vyzvedaãstvo
Benãík Jozef, 23. 5. 1953 odsúden˘
na 17 rokov, velezrada
âaba ªudovít, 23. 5. 1953 odsúden˘ na 20 rokov, velezrada
Kliment Franti‰ek, 31. 5. 1952 odsúden˘ na 12 rokov, vyzvedaãstvo
Kováãik Jozef, 23. 5. 1953 odsúden˘ na 20 rokov, velezrada
Panãík ·tefan, 23. 5. 1953 odsúden˘ na 15 rokov, vyzvedaãstvo
Pecník Ondrej, 12. 5. 1952 odsúden˘ na 12 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo
Piliar Július, 23. 5. 1953 odsúden˘
na 18 rokov, velezrada
Prepletan˘ Ján, 23. 5. 1953 odsúden˘ na 12 rokov, velezrada
Stanãík Jozef, 19. 5. 1951 odsúden˘ na doÏivotie, vyzvedaãstvo
TurÀa ·tefan, 23. 5. 1953 odsúden˘ na 15 rokov, velezrada
Cibuºa Franti‰ek, 7. 5. 1953 odsúden˘ na 13 rokov, velezrada
Cuper Juraj, 2. 5. 1950 odsúden˘
na 16 rokov, velezrada
âamaj Imrich, 7. 5. 1953 odsúden˘
na 25 rokov
Salu‰ík Ondrej, 21. 5. 1949 odsúden˘ na 20 rokov, vyzvedaãstvo
Kováã Ivan, 27. 5. 1950 odsúden˘
na 10 rokov, § 58 sov. tr. zákona
Kristan Imrich, 7. 5. 1953 na 17 rokov, velezrada
Pástor Vojtech, 7. 5. 1971 odsúden˘ na 10 rokov, teror

Re‰etko Jozef, 7. 5. 1953 odsúden˘ na 22 rokov, velezrada
Varga Imrich, 7. 5. 1953 odsúden˘
na 15 rokov, velezrada
Emil Goãál, 5. 6. 1918, ods. 15. 5.
1953 na 25 r., velezrada
Goãál Franti‰ek, 15. 5. 1953 odsúden˘ na 18 rokov, velezrada
Pokorn˘ Ladislav, 12. 5. 1953
odsúden˘ na 18 rokov, vyzvedaãstvo
Fabianová Anna, 23. 5. 1952 odsúdená na 11 rokov, vyzvedaãstvo
Krupa Tomá‰, 12. - 17. 5. 1950 odsúden˘ na doÏivotie
Málek Pavol, 6. 8. 1955 odsúden˘
na 15 rokov, velezrada
Îivick˘ Ján, 27. 6. 1952 odsúden˘
na 20 rokov, velezrada
Rusnák Ferdinand, 27. 5. 1950 odsúden˘ na 12 rokov, velezrada
Sieklik ·tefan, 27. 5. 1950 odsúden˘ na 18 rokov, velezrada
Gálik ªudovít, 21. 5. 1949 odsúden˘ na doÏivotie, vyzvedaãstvo
Îákoviã Jozef, 8. 5. 1953 odsúden˘
na 15 rokov, velezrada
Kompánek Maximilián, 23. 5.
1953 odsúden˘ na 19 rokov, velezrada
Majerãík Július, 26. 5. 1948 odsúden˘ na 25 rokov, príprava úkladov,
vojenská zrada
Luãansk˘ ·tefan, odsúden˘ v máji
1953 na 15 rokov, velezrada
Belko Pavel, 26. 5. 1953 odsúden˘
na 11 rokov, velezrada
KoreÀová Helena, 10. 5. 1951 odsúdená na 10 rokov, velezrada
Rybár Ján, 26. 5. 1953 odsúden˘
na 10 rokov, velezrada
Hermann Franti‰ek, 6. 6. 1950 odsúden˘ na 23 rokov, velezrada
Hojo Viliam, 21. 5. 1951 odsúden˘
na 17 rokov, velezrada
KoÏa Ján, 21. 5. 1951 odsúden˘ na
10 rokov, velezrada
Neumann Eduard, 31. 5. 1954 odsúden˘ na 15 rokov, vyzvedaãstvo,
opustenie republiky, sluÏba v cudzom vojsku
Vavro Ladislav, 14. 5. 1958 odsúden˘ na 18 rokov, velezrada
Jakubek Jozef, 21. 5. 1951 odsúden˘ na 25 rokov, zdruÏovanie proti ‰tátu
Bedenicky Mihajlo, 19. 5. 1950
odsúden˘ na 15 rokov, velezrada
Karlanek ·tefan, 11. 5. 1948 odsúden˘ na trest smrti, zmenen˘ na 15
rokov,
Janu‰ Emil, 12. 5. 1953 odsúden˘
na 14 rokov, velezrada.
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ČITATEĽSKÉ FÓRUM

Trýznitelia si užívajú dôchodky
Som jeden z vás. Na vojenãinu
som narukoval 1.októbra 1948 po
VíÈaznom februári. SedemdesiatpäÈ
dní pred odchodom do civilu ma ako
poddôstojníka dali do paláca, ale
justiãného. Mali sme tam v‰etko, aj
to ão sme nepotrebovali. Za 5 mesiacov som bol ºah‰í o 18 kilogramov.
DÀa 6.12.1950 sme dostali mikulá‰sky darãek. Boli sme piati, prv˘ dostal
15 rokov, druh˘ 11, tretí 4 roky, ja
jeden a pol roka. Piaty bol osloboden˘. Chceli sme prevrátiÈ svet, aby
stromy rástli koreÀmi hore a domy
aby mali základy na streche. Ôsmeho
decembra nás odviezli do Leopoldova. Tam som sa uãil ko‰ikárstvu u inÏiniera Nechutu. Stretol som tam veºa v˘znamn˘ch ºudí. Tri mesiace som
bol na jednej cele s mil˘m chlapcom
Albertom Púãikom, ktor˘ ãakal tri
mesiace na milosÈ, ale Gottwald
Ïiadnemu milosÈ neudelil. Koncom
februára zobrali sedem ºudí na po-

pravu. Nás odtiaº odviezli do Jáchymova. Dostal som sa na ‰achtu LeÏnica. Pätnásteho januára 1952 som
bol prepusten˘, ale musel som doslúÏiÈ 75 dní vojenãiny, ktoré mi ch˘bali
do 24 mesiacov základnej sluÏby, ale
uÏ bez hodnosti.
Po neÏnej revolúcii som bol rehabilitovan˘ Vy‰‰ím vojensk˘m súdom.
âlenom Politick˘ch väzÀov som od
zaãiatku. âasopis odoberám od jeho
vzniku. âítam ho rád, lebo sú tam
dobré ãlánky, zvlá‰È od pani Lauckej.
Bol som organizovan˘ v poboãke
Vranov nad Topºou a keì sa odtrhla
ãasÈ jej ãlenov aj Vranov, na odporúãanie ústredia z Bratislavy som pre‰iel
do poboãky v Trebi‰ove. Cítim sa
tam ako cudzinec, lebo som málo informovan˘ - iba pozvánka na v˘roãnú schôdzu nestaãí. E‰te aj jubileum
mi poplietli. Neviem, kto pochybil, ãi
matrika, ja alebo niekto in˘. Narodil
som sa 27. 3. 1926, nie 27. 2. 1926.

Mám 85 rokov, nie 84, ãíslo domu
mám 469 nie 46. E‰teÏe ma niekto
nepremenoval zo Senka na Slamku
alebo zo Slováka na Maìara. Nehnevám sa, len upozorÀujem. Nepáãi sa
mi ani ÚPN, keì vyÈahujú len t˘ch
mal˘ch, ktorí moÏno ani nevedia, Ïe
sú tam zapísaní, a t˘ch veºk˘ch neviem, ãi sa boja alebo ich nechcú
uraziÈ. Ra‰lovi, ktor˘ bol pánom nad
Ïivotom a smrÈou, dali e‰te aj predná‰aÈ na vysokej ‰kole. ªudia, ktorí
tr˘znili, si uÏívajú krásne dôchodky,
dostávajú odstupné a e‰te sa aj zamestnali na pekn˘ch miestach.
Sú mladí, dávajú im pokoj. Holokaust sa skloÀuje vo v‰etk˘ch pádoch
ale o 40-roãnom utrpení ºudí málokedy poãuÈ. Nehnevajte sa, Ïe som
bol drz˘, prepáãte mi, keì som niekoho urazil. Ja som uÏ raz tak˘.
Boh vám Ïehnaj!
Jozef Senko
Seãovská Polianka

Schôdzovali regionálne pobočky PV ZPKO
Dokonãenie z 5. strany
■ RuÏomberok: V˘roãná ãlenská schôdza regionál-

nej poboãky sa uskutoãnila 9. 3. 2011. Pote‰iteºné bolo,
Ïe schôdze sa zúãastnili v‰etci ãlenovia okrem dvoch chor˘ch. Vìaka patrí pánovi Mlynãekovi a jeho synovi za to,
Ïe umoÏnili usporiadaÈ schôdzu v priestoroch predajne
Charity, ktorú prevádzkujú. Vzácnym hosÈom na schôdzi
bol zástupca primátora mesta RuÏomberok Paedr. Stanislav Bella, ktor˘ poãas svojej funkcie riaditeºa Gymnázia
sv. Andreja pozval predstaviteºov Politick˘ch väzÀov
ZPKO v RuÏomberku medzi ‰tudentov, aby im priblíÏili
obdobie, o ktorom sa dnes veºmi nehovorí.
âlenovia regionálnej poboãky zvolili v˘bor na ìal‰ie
obdobie a zároveÀ navrhli delegátov na X. snem PV
ZPKO.
Mária ·idová, predsedníãka
■ Bánovce nad Bebravou: Schôdza sa uskutoãni-

la 10. 3. 2011 v Topoºãanoch. Správu o ãinnosti predniesol predseda regionálnej organizácie Mirko TuchyÀa. Zo
správy vypl˘va, Ïe väã‰ina ãlenov má uÏ nad 80 rokov, a
dve tretiny z nich sú imobilní. Kontakt s nimi zabezpeãuje
organizácia osobn˘mi náv‰tevami. Na schôdzi bol zvolen˘
nov˘ v˘bor, revízna komisia a tieÏ delegáti na X. snem PV
ZPKO.
V diskusii ãlenovia poukázali na nepriaznivú ekonomickú situáciu v ‰táte, na neustále zdraÏovanie, rast cien

potravín a energií (plyn, voda, elektrina, benzín a pod.).
Pritom práve politickí väzni patria do kategórie obãanov
s niÏ‰ími príjmami, ocitli sa na hranici hmotnej núdze.
Pripomenuli, ako boli za totality prenasledovaní a perzekvovaní a teraz musia znova zápasiÈ o vlastné preÏitie. DoÏadujú sa ìal‰ieho od‰kodnenia, priãom rezervu vidia
v nekresÈansk˘ch platoch niektor˘ch verejn˘ch ãiniteºov
v politike a v ‰tátnej správe.
Niektorí ãlenovia vzhºadom na vysok˘ vek priznali, Ïe
uvaÏujú o odchode z organizácie. Vedenie RO PV ZPKO
im v‰ak odporúãalo, aby zváÏili a prehodnotili svoje poãínanie, a aby presvedãili svoje deti na vstup do organizácie.
Mirko TuchyÀa, predseda
■ Trenãín: V˘roãná ãlenská schôdza Regionálnej or-

ganizácie PV ZPKO v Trenãíne sa uskutoãnila 24. marca
2011.Úãastníkov privítal predseda organizácie Vladimír
·umichrast. Na schôdzi odznela správa o ãinnosti za uplynul˘ rok, i správa kontrolnej komisie, a bola predloÏená
perspektíva ãinnosti na budúce obdobie. Bol zvolen˘ v˘bor, ktor˘ bude pracovaÈ v zloÏení: predseda - Vladimír
·umichrast, podpredsedníãka - Helena Ho‰táková a ìalej
v˘bor tvoria Ivan Masár, Pavol ·andorfy, Viera Krivánková,
Pavol Ho‰ták, Marta Barto‰ová a predsedom kontrolnej
komisie sa stal Ondrej Hrnãár.
Ivan Masár, ãlen v˘boru
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRIPOMÍNAME SI
Dlhoroãn˘ ãlen PV ZPKO Ïijúci
v USA Adalbert MI·EJE oslávil
5.11.2010 svoje Ïivotné jubileum 85
rokov.
Îivotného jubilea 75 rokov sa
19.3.2011 doÏil Jozef HARVÁNEK
z Hnú‰te. Jubilant sa presÈahoval do
nového bydliska, preto sme jeho Ïivotné jubileum nezaregistrovali.
Dodatoãne jubilantom blahoÏeláme a prajeme im do ìal‰ích
rokov veºa zdravia.
V máji 2011 sa doÏívajú v˘znamného Ïivotného jubilea títo na‰i ãlenovia a priaznivci. Spomíname aj na
t˘ch, ktorí sa svojho sviatku nedoÏili.
40 rokov
Lukáã Du‰an, Martin 27.5.1971
55 rokov
Tóth Mikulá‰, Seãovce 24.5.1956
60 rokov
Bajãíková Mária, Îiar nad Hronom
23.5.1951
70 rokov
Kmecová Judita, Poprad 17.5.1941
Zima Peter, JUDr.,Banská Bystrica
29.5.1941
Bullová Anna, Banská Bystrica
7.5.1941
Kr‰ková Mária, Topoºãany 9.5.1941
75 rokov
Hric Milan, Banská Bystrica
17.5.1936
Mi‰eje Mária, USA 25.5.1936
80 rokov
Bartoviãová Margita, ·urany
30.5.1931
Seã Anton, Humenné 2.5.1931
Tabaãár Ján,Trenãianske Teplice
9.5.1931
Kobidová Edita,
Bánovce nad Bebravou 8.5.1931
81 rokov
Steinerová Mária, Bratislava
15.5.1930
·tubÀová Mária, Vígºa‰ 17.5.1930
82 rokov
Vyskoãilová Eugénia, Bratislava
5.5.1929
Chylová Viera, Banská Bystrica
24.5.1929
Oveãková Anna, Humenné
23.5.1929
83 rokov
Slávik Oskar, Dedinka 17.5.1928

Zacharová BoÏena, Bratislava
19.5.1928
Behún Ján, Humenné 26.5.1928
84 rokov
Mi‰eje Rudolf, Bo‰any 28.5.1927
85 rokov
·korvaga Jozef, Trnava 16.5.1926
86 rokov
Filová Mária, Belu‰a 30.5.1925
Belicová Margita, Ko‰ice 29.5.1925
87 rokov
Wohland Jozef, Nitra 29.5.1924
91 rokov
Ivanãíková Bernardína, Svät˘ Jur
17.5.1920
Vígºa‰ská, Anna Lutila 3.5.1920
94 rokov
Janãár ·tefan, Mojmírovce 8.5.1917
Ústredie a redakcia jubilantom
srdeãne blahoÏelajú.

JUBILEUM
Pani Júlia Bonková
z Levoãe oslávila 15. februára 2011 svoje osemdesiate narodeniny.
K v˘znamnému Ïivotnému jubileu jej dodatoãne blahoÏelajú, prajú zdravie, ‰Èastie a BoÏie
poÏehnanie ãlenovia poboãky PV
ZPKO Spi‰ská Nová Ves - Levoãa.

ROZLÚČILI SME SA

✞ Vo veku 84 rokov, 3.4.2011,
zomrel ãlen Mestskej poboãky PV
ZPKO v Bratislave Július KO·ÚT.
Posledná rozlúãka sa konala
8.4.2011 v bratislavskom krematóriu.
✞ Vo veku nedoÏit˘ch 82 rokov, 2.4.2011, zomrel Mgr. Franti‰ek ·UPIN. Posledná rozlúãka sa
konala 5.4.2011 na cintoríne
v Banskej Bystrici. S neboh˘m sa za
Regionálnu organizáciu PV ZPKO
Banská Bystrica rozlúãil jej predseda
Ladislav Babala.
✞ Vo veku 87 rokov zomrela
7.4.2011 dlhoroãná ãlenka PV
ZPKO Mária KOMOROVÁ. Posledná rozlúãka so zosnulou sa konala na cintoríne v Brezne.
Ústredie a redakcia vyslovujú
pozostal˘m úprimnú sústrasÈ.

PRISPELI NA ČINNOSŤ
DjeÏková AlÏbeta, Rimavská Sobota
3 EUR
Hrubá Gabriela, Levoãa
3 EUR
MUDr.SlugeÀová Mária, Levoãa
3 EUR
Dani‰ková AlÏbeta, Bratislava 3 EUR
MUDr. HŒrmann ·tefan, Trenãín
13 EUR
Zvolenec Miroslav, Martin
5 EUR
Matejka Vladimír, Bratislava 3 EUR
Polaãková Anna, Bratislava
3 EUR
Babic Franti‰ek, Bratislava 23 EUR
MUDr. Galvánek Ivan, Nitra 13 EUR
Siváãková Cherubína, Beckov 3 EUR
Mi‰eje Adalbert, USA
100 USD
Chorváthová Mária, Tvrdo‰ín 3 EUR
Voletz Rudolf, Stupava
5 EUR
Majzún Mikulá‰, Závod
3 EUR
Petroviãová-Sulová Elena PaeDr.,
Trnava
3 EUR
Kozáková Elena, Zborov
3 EUR
Búryová Gizela, Nová BaÀa 3 EUR
·ilhav˘ Rudolf, Bratislava
3 EUR
Ing. Kr‰ek Jozef, Bratislava 20 EUR
Drexlerová Vilma, Zohor
16 EUR
·uleková Angela, Námestovo 3 EUR
JUDr. Milan Karabín, Bratislava
100 EUR
Baumann ·tefan, Bratislava 3 EUR
Baranãoková AlÏbeta, Bratislava
8 EUR
Reháková Otília, Bratislava
3 EUR
Vzhºadom na veºk˘ poãet darcov ich mená
budeme uverejÀovaÈ postupne. Prosíme
o pochopenie a v‰etk˘m darcom
vyslovujeme úprimné poìakovanie.

STALO SA
■ 4. mája 1919 zahynul pri návrate lietadlom z Talianska francúzsky brigádny generál, slovensk˘
astronóm a politik Milan Rastislav
·tefánik.
■ 11. mája 1943 pápeÏ Pius XII.
Vymenoval nitrianskeho biskupa Dr.
Karola KmeÈka za arcibiskupa. Bol to
prv˘ slovensk˘ arcibiskup od ãias sv.
Metoda.
■ 25. mája 1991 pápeÏ Ján Pavol
II. udelil nitrianskemu biskupovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi hodnosÈ
kardinála. Je prv˘m biskupom na
území Slovenska s najvy‰‰ím stupÀom cirkevn˘ch hodností.
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRIPOMÍNAME SI
Dlhoroãn˘ ãlen PV ZPKO Ïijúci
v USA Adalbert MI·EJE oslávil
5.11.2010 svoje Ïivotné jubileum 85
rokov.
Îivotného jubilea 75 rokov sa
19.3.2011 doÏil Jozef HARVÁNEK
z Hnú‰te. Jubilant sa presÈahoval do
nového bydliska, preto sme jeho Ïivotné jubileum nezaregistrovali.
Dodatoãne jubilantom blahoÏeláme a prajeme im do ìal‰ích
rokov veºa zdravia.
V máji 2011 sa doÏívajú v˘znamného Ïivotného jubilea títo na‰i ãlenovia a priaznivci. Spomíname aj na
t˘ch, ktorí sa svojho sviatku nedoÏili.
40 rokov
Lukáã Du‰an, Martin 27.5.1971
55 rokov
Tóth Mikulá‰, Seãovce 24.5.1956
60 rokov
Bajãíková Mária, Îiar nad Hronom
23.5.1951
70 rokov
Kmecová Judita, Poprad 17.5.1941
Zima Peter, JUDr.,Banská Bystrica
29.5.1941
Bullová Anna, Banská Bystrica
7.5.1941
Kr‰ková Mária, Topoºãany 9.5.1941
75 rokov
Hric Milan, Banská Bystrica
17.5.1936
Mi‰eje Mária, USA 25.5.1936
80 rokov
Bartoviãová Margita, ·urany
30.5.1931
Seã Anton, Humenné 2.5.1931
Tabaãár Ján,Trenãianske Teplice
9.5.1931
Kobidová Edita,
Bánovce nad Bebravou 8.5.1931
81 rokov
Steinerová Mária, Bratislava
15.5.1930
·tubÀová Mária, Vígºa‰ 17.5.1930
82 rokov
Vyskoãilová Eugénia, Bratislava
5.5.1929
Chylová Viera, Banská Bystrica
24.5.1929
Oveãková Anna, Humenné
23.5.1929
83 rokov
Slávik Oskar, Dedinka 17.5.1928

Zacharová BoÏena, Bratislava
19.5.1928
Behún Ján, Humenné 26.5.1928
84 rokov
Mi‰eje Rudolf, Bo‰any 28.5.1927
85 rokov
·korvaga Jozef, Trnava 16.5.1926
86 rokov
Filová Mária, Belu‰a 30.5.1925
Belicová Margita, Ko‰ice 29.5.1925
87 rokov
Wohland Jozef, Nitra 29.5.1924
91 rokov
Ivanãíková Bernardína, Svät˘ Jur
17.5.1920
Vígºa‰ská, Anna Lutila 3.5.1920
94 rokov
Janãár ·tefan, Mojmírovce 8.5.1917
Ústredie a redakcia jubilantom
srdeãne blahoÏelajú.

JUBILEUM
Pani Júlia Bonková
z Levoãe oslávila 15. februára 2011 svoje osemdesiate narodeniny.
K v˘znamnému Ïivotnému jubileu jej dodatoãne blahoÏelajú, prajú zdravie, ‰Èastie a BoÏie poÏehnanie ãlenovia poboãky PV ZPKO
Spi‰ská Nová Ves - Levoãa.

ROZLÚČILI SME SA

✞ Vo veku 84 rokov, 3.4.2011,
zomrel ãlen Mestskej poboãky PV
ZPKO v Bratislave Július KO·ÚT.
Posledná rozlúãka sa konala
8.4.2011 v bratislavskom krematóriu.
✞ Vo veku nedoÏit˘ch 82 rokov, 2.4.2011, zomrel Mgr. Franti‰ek ·UPIN. Posledná rozlúãka sa
konala 5.4.2011 na cintoríne
v Banskej Bystrici. S neboh˘m sa za
Regionálnu organizáciu PV ZPKO
Banská Bystrica rozlúãil jej predseda
Ladislav Babala.
✞ Vo veku 87 rokov zomrela
7.4.2011 dlhoroãná ãlenka PV
ZPKO Mária KOMOROVÁ. Posledná rozlúãka so zosnulou sa konala na cintoríne v Brezne.
Ústredie a redakcia vyslovujú
pozostal˘m úprimnú sústrasÈ.

PRISPELI NA ČINNOSŤ
DjeÏková AlÏbeta, Rimavská Sobota
3 EUR
Hrubá Gabriela, Levoãa
3 EUR
MUDr.SlugeÀová Mária, Levoãa
3 EUR
Dani‰ková AlÏbeta, Bratislava 3 EUR
MUDr. HŒrmann ·tefan, Trenãín
13 EUR
Zvolenec Miroslav, Martin
5 EUR
Matejka Vladimír, Bratislava 3 EUR
Polaãková Anna, Bratislava
3 EUR
Babic Franti‰ek, Bratislava 23 EUR
MUDr. Galvánek Ivan, Nitra 13 EUR
Siváãková Cherubína, Beckov 3 EUR
Mi‰eje Adalbert, USA
100 USD
Chorváthová Mária, Tvrdo‰ín 3 EUR
Voletz Rudolf, Stupava
5 EUR
Majzún Mikulá‰, Závod
3 EUR
Petroviãová-Sulová Elena PaeDr.,
Trnava
3 EUR
Kozáková Elena, Zborov
3 EUR
Búryová Gizela, Nová BaÀa 3 EUR
·ilhav˘ Rudolf, Bratislava
3 EUR
Ing. Kr‰ek Jozef, Bratislava 20 EUR
Drexlerová Vilma, Zohor
16 EUR
·uleková Angela, Námestovo 3 EUR
JUDr. Milan Karabín, Bratislava
100 EUR
Baumann ·tefan, Bratislava 3 EUR
Baranãoková AlÏbeta, Bratislava
8 EUR
Reháková Otília, Bratislava
3 EUR
Vzhºadom na veºk˘ poãet darcov ich mená
budeme uverejÀovaÈ postupne. Prosíme
o pochopenie a v‰etk˘m darcom
vyslovujeme úprimné poìakovanie.

STALO SA
■ 4. mája 1919 zahynul pri návrate lietadlom z Talianska francúzsky brigádny generál, slovensk˘
astronóm a politik Milan Rastislav
·tefánik.
■ 11. mája 1943 pápeÏ Pius XII.
Vymenoval nitrianskeho biskupa Dr.
Karola KmeÈka za arcibiskupa. Bol to
prv˘ slovensk˘ arcibiskup od ãias sv.
Metoda.
■ 25. mája 1991 pápeÏ Ján Pavol
II. udelil nitrianskemu biskupovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi hodnosÈ
kardinála. Je prv˘m biskupom na
území Slovenska s najvy‰‰ím stupÀom cirkevn˘ch hodností.
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AUTENTICKÝ DOKUMENT

16

