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Horehronské tajomstvá
Mária ME·ËANOVÁ (1939)

z Heºpy je prototypom sloven-
ského národa. V roku 2019 vy-
dala kniÏku FarnosÈ Heºpa
v dejinách ãasu. Jazykovú
úpravu diela mala na starosti
Mgr. Mária Oceºová a tá o kni-
he uviedla, Ïe „je tam veºa no-
v˘ch faktov, ktoré mi umoÏ-
Àujú e‰te viac pochopiÈ heº-
piansku du‰u“. ·koda, Ïe
o niektor˘ch autoroch, pokú-
‰ajúcich sa zrekon‰truovaÈ de-
jiny Slovenska, sa to povedaÈ
nedá. Lebo tak ako ãlovek má
du‰u, má ju aj národ. Bez jej
pochopenia  nemôÏe vzniknúÈ
nijaké dielo o dejinách náro-
da. Iba ak plagiát... Pani Me-
‰Èanová pochádza z katolíckej
rodiny poznaãenej veºkou
hospodárskou krízou v tridsia-
tych rokoch minulého storo-
ãia. Jej star˘ otec odi‰iel v ro-
ku 1928 do Kanady a vrátil sa
aÏ v roku 1951. Napriek tomu
rodina vydrÏala, aj vìaka

ohromnej oddanosti, viere
a mravnému základu najmä
starej mamy. Túto mravnú v˘-
stuÏ odovzdala aj svojím trom
deÈom. Dvom synom a dcére
Anne, matke pani Márii Me-

‰Èanovej. A práve od nej zaãí-
na odvíjaÈ svoj príbeh.

● Narodili ste sa do vojny.
Ako sa v tom ãase Ïilo v Heºpe?

Pokraãovanie na 10. strane

Mária Me‰Èanová Foto Eva Zelenayová
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Tak uÏ máme viac ako rok za sebou, keì na‰e
kaÏdodenné dianie urãovala a urãuje pandémia jed-
nej pºúcnej choroby. Ako sme ju zvládli, to si musí
odpovedaÈ kaÏd˘ sám za seba. Práve pri úkazoch,
ktoré sa dot˘kajú väã‰ieho mnoÏstva ºudí, je naj-
dôleÏitej‰ie nepodºahnúÈ panike spolu s davom. Po-

kiaº viem, v na‰ej organizácii sme to celkom dobre zvládli, ani cho-
r˘ch na covid sme nemali takmer Ïiadnych. Zvládli sme to vìaka
funkcionárom  kaÏdej väã‰ej ãi men‰ej regionálnej organizácie, kto-
rí naìalej udrÏiavali tak potrebné ºudské kontakty, ale aj vìaka uve-
domel˘m ãlenom, ktorí nestratili hlavu. Nijako to neprekvapilo, veì
keì sme vedeli odolávaÈ komunizmu, ão bola podobná pliaga, ne-
stratili sme hlavu ani teraz.  Predpisy a nariadenia sme dodrÏiavali,
veì nie sme odborníci na epidémie. No hlavne – bolo treba preko-
naÈ strach a nebáÈ sa. Veì aj komunisti nás Ïalárovali hlavne preto,
aby sme sa báli, aby sme ani len zrak nepozdvihli na ich úroveÀ. Po-
tom by to uÏ mali celkom vyhraté. Dovolím si povedaÈ, Ïe aj na‰e te-
lo a na‰u imunitu strach ohrozuje viac ako nedostatok vitamínu D.

No ão sa t˘ka dopadu covidu na celú spoloãnosÈ, tam ne‰lo
v‰etko tak dobre, ako by moÏno mohlo. Asi aj preto máme v po-
rovnaní s tak˘m Rakúskom, ktoré má jeden  a pol krát vy‰‰í poãet
obyvateºov, viac zomrel˘ch na covid, momentálne asi o 1500. âo
je dosÈ. Veì ide o ºudsk˘ Ïivot. MôÏe to byÈ aj kvôli tomu, Ïe u nás
uÏ neexistuje nie Ïe pluralita, ale uÏ ani slobodná tlaã, kde by sa
problémy demokraticky vydiskutovali. V‰etko sú to len propagan-
distické páky nátlakov˘ch skupín, ktor˘ch nezaujíma pravda, ale
v˘luãne vlastné záujmy. A ako to uÏ b˘va, tie sa na 99 percent
nezhodujú so záujmami beÏného obãana. Najnov‰ie sú uÏ tu snahy
zakázaÈ aj Svedectvo. A na internete máte zase toºko informácií,
ktoré sa navzájom vyvracajú, Ïe normálny ãlovek iba mávne rukou
a rad‰ej si pozrie nejaké vtipy. 

Epidémia lži
Nebezpeãnej‰ia ako epidémia nejak˘ch ãudn˘ch vírusov je epi-

démia lÏi. Tá v‰etko rozkladá, aj boj proti kaÏdej chorobe. Ozajstná
demokracia je s propagandou nezluãiteºná. Heslá sú len prefabrikáty
na potláãanie a ru‰enie myslenia. Na dne‰nú r˘chlu dobu v‰ak uÏ aj
beÏné boº‰evické heslá sú pridlhé, teraz ich funkciu plnia skratkové
slová, nové pojmy ako hoax, hate, fake... Hlavné je, Ïe sa nemyslí
a nediskutuje. Tieto nové pojmy sú len ako floskuly ‰arlatánov a má-
gov, aby odviedli va‰u pozornosÈ, keì va‰e zlato idú premeniÈ na olo-
vo. Rovnako ako stredovekí alchymisti, pre t˘ch nejasnosÈ a zahmlie-
vanie bola tá najväã‰ia zbraÀ na vysokokvalifikované podvody. 

Jedno z tak˘ch alchymistick˘ch slov súãasnosti je aj „oslobo-
denie“, ktoré sa teraz na nás valí zo v‰etk˘ch strán. Jeho nadmern˘
v˘skyt je aj v „Slovensk˘ch“ „národn˘ch“ novinách. (Ktoré uÏ síce
nekupujem, ale doniesol mi ich priateº. A tie úvodzovky sú preto,

Ïe ak sa nieão vydáva za slovensky národné a zároveÀ ospevuje
zru‰enie ‰tátnosti a nástup ãervenej poroby, asi to nemá v hlave
celkom usporiadané.) No a absolútny vrchol dosiahla jedna autor-
ka, ktorá asi tak ekumenicky chcela spojiÈ okultizmus, komunizmus
a kresÈanstvo, Ïe porovnáva „oslobodenie“ so zm⁄tvychvstaním
JeÏi‰a Krista. (!!!) Aj keì ãlovek predsa len za chvíºu polapí dych,
dosÈ ÈaÏko sa mu hºadá nejaká spojitosÈ medzi t˘m, ako desaÈtisíce
nevinn˘ch ºudí odlifrovali do gulagov, kde mnohí biedne zahynuli
v poniÏujúcich pomeroch hor‰ích ako pre dobytok, dokonca uÏ za
transportu. Mimoriadne vyniká aj prirovnanie, Ïe „osloboditelia“
podobne ako Kristus, konali v zmysle najvy‰‰ích ideálov. Zrejme
má t˘m na mysli, Ïe i‰lo o mimoriadnu „silu ducha“, pretoÏe ako
prvé padli za obeÈ veci duchovného rázu ako cirkevné ‰koly,
kresÈanské organizácie a zat˘kali sa biskupi a kÀazi, tieÏ ‰tudenti
z kresÈansk˘ch internátov. 

To je nejaký Nový zákon 
pre pokroãil˘ch? To uÏ páni (súdruhovia?) redaktori vari na-

ãisto zo‰aleli? Mimochodom, v zime 1945 európski historici zrátali,
Ïe pri prechode âervenej armády bolo znásilnen˘ch a zneuÏit˘ch
skoro dva milióny Ïien. ZnásilÀovalo sa v‰ade, aj v nemocniciach,
kostoloch a cintorínoch. V názve ãlánku je slovo „Kriesenie“. Veru,
veºa t˘ch Ïien bolo treba aj kriesiÈ, no niekedy nepomohlo ani to
a na obrovské útrapy zomreli. Najviac (odhad 100 000) si to
odniesli Poºky a Ka‰ubky. A na‰i súdruhovia historici z tzv. SAV
kedyÏe nás oboznámia s na‰imi poãtami? 

Ale dosÈ bolo „v˘‰in ducha“, poìme k ìal‰iemu ãlánku. Voãi
predo‰lému v˘tvoru je uÏ totiÏ ãlánok „Nitrania si uctili na‰ich oslo-
boditeºov“ dosÈ slabá káva. Hádam ale treba uviesÈ, Ïe autorka sa
odváÏila (!) (presne ako za star˘ch ãias) spomenúÈ aj bombardova-
nie Nitry. Ale len tak neutrálne, veì vlastne naão spomínaÈ, Ïe kto
a ako. MoÏno si tam niekto doplní Nemcov ãi Ameriãanov, ako toÈ
nedávno jeden súdruh pri prezidentskej kampani. No pokiaº takéto
ão i len malé spomenutie by v 50. rokoch bolo obrovsky odváÏne,
veì autorke by mohlo priniesÈ aj väzenie, v súãasnosti takáto vyh˘-
bavosÈ je iba obrovská hanba.

Tak uÏ len struãne, aby nabudúce nejak˘ ìal‰í podvodník ne-
zahmlieval, alebo rovno neklamal. V Európe je dobre známe bom-
bardovanie miesta Coventry nacistami, ão patrí k znalostnej v˘bave
kaÏdého Európana. Tam pri bombardovaní zahynulo 568 ºudí. âo
kaÏd˘ súdny ãlovek povaÏuje za obrovské barbarstvo. V Nitre po
bombardovaní mesta Sovietmi 26. marca 1945 zostalo 341 m⁄t-
vych. Îe to zatajovali a zatajujú komunisti, to nás neprekvapuje. Îe
to Európa nijako neeviduje, sme si uÏ tieÏ zvykli, veì kedy Európu
zaujímali m⁄tvi Slováci? Tragédia v‰ak je, Ïe to nezaujíma ani mno-
h˘ch Slovákov. Ján Liteck˘ ·veda

predseda PV ZPKO
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Vojenskí predstavitelia nacistického Nemecka asi
hodinu pred polnocou 8. mája 1945 podpísali bezpod-
mienečnú kapituláciu. Obrovská vojnová tragédia sa
skončila, pokračovali tragédie povojnové. Ich celková
bilancia nie je dodnes známa. Odohrávali sa vo viace-
rých európskych krajinách. Rozbesnené davy si vyba-
vovali účty s Nemcami, domácimi zradcami a takzva-
nými kolaborantmi. V Čechách samozvaní pomstitelia
z Rudých gard za asistencie spodiny ľudskej spoločnos-
ti a s podporou vojakov československej armády ma-
sakrovali obyvateľstvo nemeckých dedín i mestečiek.
Slovensko zostalo od  masových hrôz ušetrené, ale aj
u nás došlo k hromadným vraždám civilného obyva-
teľstva. Jeden povojnový masaker so odohral v neveľ-
kej obci Divina neďaleko Žiliny. Mali ho na svedomí
partizáni. 

Traja ruskí a dvaja slovenskí partizáni z oddielu
Za vlasť  podplukovníka Saveljeva, prišli 13. mája

1945 na nákladnom aute do Diviny. Chceli si odviezť
zásoby, ktoré cez zimu nakradli v miestnych obcho-
doch. Nezaujímal ich len tovar, ale podnapití ruskí par-
tizáni ozbrojení pištoľami začali od občanov vymáhať
kone a alkohol. Krčmára postavili k múru a dali mu
ultimátum do hodiny zohnať vodku, inak ho zastrelia.
Zasiahla však dedinská milícia a keďže sa podguráže-
ní Rusi stavali na odpor použili zbrane a zastrelili ich.
Troch zaistených partizánov eskortovali na miestne vo-
jenské veliteľstvo do Divinky, odkiaľ ich dôstojníci
NKVD spolu so štyrmi príslušníkmi divinskej milície od-
viedli na sovietsku komandatúru do Žiliny. Partizánov
prepustili, divinských milicionárov po krutej bitke tiež,
ale zhabali im výzbroj, takže obec bola vydaná napo-
spas partizánskej pomste.

Prepustení partizáni sa vrátili k jednotke zdržujú-
cej sa v Dlhom Poli a priniesli správu o smrti dvoch
druhov. V partizánskom tábore nastalo  pobúrenie.

Saveljev a asi štyridsať členov jeho oddielu na dvoch
nákladných autách, koňoch i zhabaných bicykloch,  po-
túžení  alkoholom a dobre vyzbrojení vydali sa do Di-
viny na trestnú výpravu. Podnapitá partizánska luza
na okraji obce spustila paľbu na Máriu Bukovú, ktorá
na roli sadila zemiaky. O niekoľko dní skonala v žilin-
skej nemocnici.

Hrdinovia odboja sa vrhli na skupinu nič netušia-
cich obyvateľov stojacich pri hostinci a za stáleho bitia
ich hnali k hrobom oboch druhov. Muži museli holými
rukami vyhrabať mŕtvoly a v potoku ich umyť. Keď ne-
šťastní  Divinčania dokončili svoju prácu, partizáni ich
postrieľali. Potom podpálili niekoľko domov a odtiahli
do Dlhého Poľa. Bilancia hromadnej vraždy bola straš-
ná, desať mŕtvych a päť ťažko ranených. Celý prípad
sa ututlal a vinníci  zostali nepotrestaní. Do dejín obce
Divina  sa 15. máj 1945 zapísal čiernymi písmenami. 

Ivan Mrva
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To je takmer hamle-
tovská otázka. Televízna
verejnoprávna dvojka
mala 28. apríla t.r. v re-
lácii Do kríÏa tému kres-
Èania v politike. Poslan-

kyÀa NR SR Anna Záborská sa zmienila,
Ïe nikdy dosiaº nebolo v parlamente toº-
ko kresÈanov, ako v súãasnosti. Divák
mohol nadobudnúÈ dojem, Ïe súãasná
parlamentná väã‰ina robí konzervatívnu
politiku. No je to tak?

Pôvodnou stranou Anny Záborskej
bolo KDH. Do parlamentu sa v ostat-
n˘ch voºbách dostala na kandidátke
OªaNO aj s ìal‰ími ‰tyrmi kandidátmi
strany KresÈanská únia, ktorej je pred-
sedníãkou.  ëal‰ími diskutujúcimi boli
predseda súãasného KDH Milan Majer-
sk˘ a Tomá‰ Taraba, nezaraden˘ posla-
nec NR SR, ktor˘ sa ako predseda KDÎP
– Aliancia za Slovensko dostal do parla-
mentu na kandidátke ªS NS. Teda
okrem ªS NS sa Ïiadna iná strana s pre-
ferovaním kresÈanskej politiky do parla-
mentu v ostatn˘ch voºbách nedostala.
Preão asi?

Politika KDH nikdy nereprezentova-
la kresÈanskú politiku. Hnutie vzniklo
skôr preto, aby takej politike zabránilo.
Prv˘ predseda hnutia Ján âarnogursk˘

to na tlaãovke potvrdil, Ïe hnutie nie je
len pre kresÈanov. Samotné vytváranie
koalícií KDH ãi uÏ s komunistami alebo
liberálmi je dostatoãn˘m dôkazom jeho
nekresÈanskej politiky. KresÈanskode-
mokratické hnutie  pôsobí na politickej
scéne od roku 1990 a ak by presadzo-
valo kresÈanskú politiku, nemohlo by sa
toºko presvedãen˘ch komunistov etab-
lovaÈ vo verejnej politike, ako to vidíme

v súãasnosti. Najmä kresÈania boli
komunistick˘m reÏimom tvrdo prena-
sledovaní, veì jeho ideológia sa riadila
Marxov˘m: náboÏenstvo je ópium
ºudstva. 

SkutoãnosÈ, Ïe sa spoloãnosÈ v roku
1989 nachádzala v mravnom marazme,
spôsobilo viac faktorov. Predov‰etk˘m
‰tyridsaÈroãnou ateizáciou  zvetrala viera
aj u mnoh˘ch kresÈanov. Navy‰e bez
ãlenstva v komunistickej strane sa ÈaÏko
robila kariéra, takÏe mnoho slovensk˘ch
rodín bolo poznaãen˘ch ãlenstvom
v strane. Pri púti do Ríma v roku 2000
nav‰tívil prezident SR Rudolf Schuster
Slovensk˘ ústav sv. Cyrila a Metoda
a pri tejto príleÏitosti povedal, Ïe on bol
cel˘ Ïivot kresÈanom katolíkom! Pritom
pred rokom 1989 bol ãlenom najvy‰‰ích

straníckych orgánov. Príslu‰nosÈ ku
komunistickej strane ãi sympatie k nej
sa v spoloãnosti po roku 1989 znaãne
tolerovali, ão vidno aj na inom príklade. 

Dve ideológie, ktoré v 20. storoãí
najviac postihli Európu, boli fa‰istická
a komunistická. Na Slovensku sa t˘m,
ão sa koncom vojny postavili proti fa‰iz-
mu, dostalo ohromn˘ch privilégií hneì
po vojne a uÏívajú si ich dodnes. Od-
porcom fa‰istickej totality neprekáÏala
totalita komunistická? NeprekáÏalo im
obmedzovanie ºudsk˘ch práv komunis-
tick˘m reÏimom? Ani dnes im nepre-
káÏa obmedzovanie ºudsk˘ch práv
súãasn˘m liberalizmom? Postavenie od-
porcov komunizmu a odporcov fa‰izmu
je v súãasnej slovenskej spoloãnosti dia-
metrálne odli‰né. K˘m antifa‰isti ne-
majú problémy so ‰tátnymi  dotáciami
pre svoju organizáciu, antikomunisti uÏ
roky bojujú o preÏitie. A prispeli k tomu
aj tzv. pseudokresÈania z tak˘ch strán,
ak˘m bolo a je KDH. Ich cieºom nebolo
kresÈanské Slovensko, veì ani dnes mu
nechcú slúÏiÈ, ale ako hlásajú ich bilbor-
dy: chcú ho zmeniÈ.  NuÏ, Boh nás
ochraÀuj pred tak˘mi kresÈanmi. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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ro
ãn

ík
 3

1
●

 m
áj

 2
02

1

Povojnový masaker v Divine



Chaos v Európskej únii v súvis-
losti s oãkovaním proti kovidu potvr-
dzuje, Ïe nastal ãas urobiÈ re‰tart jej
vedenia sídliaceho v Bruseli.

V EÚ, kde o v‰etkom rozhodujú
banky a kde sa následne uplatÀujú
tie najabsurdnej‰ie normy, aké vedia
vymyslieÈ iba bruselskí eurobyrokrati,
sme znova svedkami zjavného úpad-
ku Európskej komisie. Je hlúpe, pre-
dov‰etk˘m v‰ak nespravodlivé, aby
riadiaci predstaviteº EK neniesol zod-
povednosÈ za kaÏdé svoje chybné
rozhodnutie – ekonomické, organi-
zaãné, zdravotné, politické, ako tu
bolo zvykom doteraz.

Teraz, v ãase kovidovej pandé-
mie podpísaÈ s farmaceutick˘mi
„kolosmi“ typu Pfizer a AstraZeneca
netransparentné, nejasné a nejed-
noznaãné zmluvy, navy‰e bez nevy-
hnutn˘ch záruk na dodanie vakcín
proti kovidu pre celú EÚ a potom sa

ocitnúÈ v bezv˘chodiskovej situácii
(nakoºko tie obrovské farmaceutické
spoloãnosti nedodali vakcíny v do-
hodnutej lehote a v dohodnutom
mnoÏstve), je ìal‰í eklatantn˘ prí-
klad zlého riadenia EK. Kvôli tomu
zomrelo vy‰e milióna Európanov! 

Kde je tu schopnosÈ sebarefle-
xie? ZváÏenie vlastnej zodpovednos-
ti? O tom nikde niet ani zmienky!
Pritom politická zodpovednosÈ na
úrovni EK je evidentná. A preto ob-
ãania európskych ‰tátov právom
oãakávajú demisiu nie jedného ko-
misára EÚ, ale sériu demisií t˘ch ko-
misárov a t˘ch úradníkov, ão si ne-
zodpovedne, zle vykonávali zverenú
funkciu, teda prácu, za ktorú sú veº-
mi dobre platení. Nik z nich sa v‰ak
nezmienil o vlastnom zlyhaní ãi od-
stúpení. Nikto nepreberá zodpo-
vednosÈ za chybné rozhodnutie
patriace do jeho, prípadne jej kom-

petencie – ani Ur‰ula von der Leye-
nová, ani Maro‰ ·evãoviã, ani iní.

Ich chybné rozhodnutia spôso-
bili ujmu na zdraví európskych ob-
ãanov a boli v záujme veºk˘ch far-
maceutick˘ch firiem, ktoré v tejto
pandémii zarábajú miliardy eur.

Takéto rozhodovanie nie je ani
demokratické, ani spravodlivé! Ne-
moÏno ho viac tolerovaÈ ani z hºa-
diska etického, ani z hºadiska politic-
kého. ÎiadaÈ odstúpenie politického
vedenia EÚ neznamená démoni-
zovaÈ politiku EÚ. Nejde o prejav
„euroskepticizmu“, ide o dôsledné
uplatÀovanie zásad demokracie
v rámci celej EÚ. Ten, kto urobí
chybné rozhodnutie, musí zo svojho
postu odísÈ. A zaujatie takéhoto
postoja sa tu má vzÈahovaÈ na
v‰etk˘ch! 

Jozef M. Rydlo
ãlen redakãnej rady Svedectva

Prv˘ roãník pietnej spomienky na Barbarskú
noc v Banskej Bystrici sa uskutoãnil v roku 2015. Do
Bystrice prichádzali ãlenovia na‰ej organizácie z ce-
lého Slovenska. AÏ do vlaÀaj‰ka, keì nás zastavila
korona. Tohto roku si 71. v˘roãie akcie K, keì ko-
munistick˘ reÏim likvidoval rehole, pripomenuli
pred pamätnou tabuºou na biskupskom úrade He-
lena Halková, Anna Sºuková, Jelena Boboková, An-
na Bullová, Anna Benãatová a Ján Gregor.

Obmedzujúce opatrenia v súvislosti s ochorením na
Covid 19 neumoÏnili väã‰iemu poãtu ãlenov zúãastniÈ sa
pietneho aktu. Predsedníãka regionálnej organizácie PV
ZPKO v Banskej Bystrici H. Halková privítala prítomn˘ch,
poloÏila veniec k pamätnej tabuli a pripomenula udalosti
spred 71 rokov. 

Zaznela modlitba za v‰etk˘ch prenasledovan˘ch,
muãen˘ch, väznen˘ch, ba aj za t˘ch, ktorí za Cirkev
a vieru poloÏili svoje Ïivoty.  Vyslovila Ïelanie, aby sa
v roku 2022 uskutoãnila taká pieta, akú si obete pre-
nasledovania zaslúÏia. Pri horiacich svieãkach v tichosti
spomínali aj na t˘ch, ktorí sa tohtoroãného obradu
nedoÏili. Helena Halková 
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Úãastníci pietnej spomienky pri pamätnej tabuli na
biskupskom úrade v Banskej Bystrici.

Foto Anna Benãatová

Siedmy ročník Barbarskej noci

Vakcíny a zodpovednosť Európskej únie za súčasný stav v nej

Kto zaplatí za to všetko?



KaÏd˘ rok v mesiaci máj sa stretávajú politickí
väzni z âiech, Moravy a zo Slovenska na akcii Já-
chymovské peklo, aby si uctili pamiatku nevinn˘ch
umuãen˘ch a nespravodlivo stíhan˘ch ºudí, ktorí
sa nepodriadili komunistickému reÏimu. Boli odsú-
dení na otrocké práce v jáchymovsk˘ch uránov˘ch

baniach.  Pre pandémiu sa politickí väzni zo Slovenska  uÏ druh˘
rok nemôÏu zúãastniÈ pietnej spomienky.

Podujatie Jáchymovské peklo  sa uskutoãÀuje na troch mies-
tach. V Horním Slavkove, v Ostrove nad Ohfií, kde sa nachádza
ãervená VeÏa smrti a v Jáchymove. Mesto Jáchymov spolu
s miestnou Rímskokatolíckou cirkvou zrekon‰truovalo priestor
pred kostolom sv. Joachima. Vyrúbali stromy a urobili miesto na
KríÏovú cestu, ktorej autorom je sochár Roman Podrázsky. 

Peklo má 12 zastávok
KríÏovú cestu tvorí súbor balvanov, ktoré sú umelecky stvár-

nené a znázorÀujú jednotlivé koncentraãné tábory na Jáchymov-
sku, Slavkovsku a v Pfiíbramsku. Prv˘m zastavením KríÏovej cesty
je piesková plastika ,,Brána slobody“, pri ktorej sa uskutoãÀuje
spomienkov˘ pietny akt. Od nej sa zaãína 8,5 km náuãná cesta
,,Jáchymovské peklo“, ktorá má 12 zastávok, kde sa nachádzajú
tabule, ktoré informujú úãastníkov nielen o uránov˘ch baniach
a táboroch, ale aj okrajove  o kru‰nohorskej prírode a ekológii.
Celú náuãnú cestu vybudovali ãlenovia bádateºského spolku poli-
tick˘ch väzÀov a spolku ,,Barbora“ po roku 1990, pretoÏe komu-
nisti v‰etky tábory zlikvidovali, ostali po nich iba torzá. Zachovaná
je iba ÈaÏná veÏa bane SvornosÈ, ktorú dobre vidieÈ od kostola.
Blízko nej sa nachádza obnovená banícka ‰tôlÀa ã.1.

Jáchymovské peklo prežilo 65 tisíc ľudí
V jáchymovsk˘ch uránov˘ch baniach v rokoch 1948 – 1961

preÏilo svoje peklo pribliÏne 65 000 ºudí. VyÈaÏili 8 000 ton rádio-
aktívneho uránu v 18 komunistick˘ch koncentraãn˘ch táboroch
pod stálou kontrolou sovietskych poradcov. Na t˘chto miestach
mnoho statoãn˘ch ºudí pri‰lo o svoje zdravie, niektorí aj o svoj
Ïivot. Tí, ktorí preÏili, si dodnes nesú svoje stigmy bolesti a utrpe-
nia. 

Na pamiatku politick˘ch väzÀov uvádzam svoj prejav,
ktor˘ som predniesol na dvadsiatom ‰iestom roãníku
Jáchymovského pekla: 

VáÏené dámy, váÏení páni, ctení hostia, drahí bratia a sestry,  
je pre mÀa veºkou cÈou, Ïe môÏem vystúpiÈ na tomto v˘ni-

moãnom stretnutí a podujatí, ktoré je venované pamiatke t˘ch,
ktorí boli nútení preÏiÈ svoj Ïivot v neºudsk˘ch podmienkach.
Som synom politického väzÀa Karola Vrábla, ktor˘ tu, v lágroch,
bol väznen˘ ‰esÈ rokov.  Po nich ‰tyri roky v Leopoldove iba za to,
Ïe neoznámil útek svojho synovca, ktor˘ emigroval do Rakúska. 

Zem, na ktorej stojíme, je presiaknutá potom, slzami, ale aj
krvou t˘ch, ktorí sa nevzdali. Bojovali svoj boj do konca s náde-
jou, Ïe po utrpení nastane vytúÏená sloboda. Mnohí sa nedoÏili,
stratili to najcennej‰ie, ão mali, svoje Ïivoty - boli zastrelení, alebo
zomreli od vysilenia.  

Nádej premohla brutalitu
KaÏdá hodina, kaÏd˘ deÀ, mesiac, kaÏd˘ rok pobytu v lág-

roch boli priam neznesiteºné. V‰etci ste túÏili po láske a domo-
voch. Na svojich priãniach vám niekedy zasvietila iskriãka svetla
a nádeje. A z toho tajomného symbolu ste zaãali znova a znova
ÏiÈ a dúfaÈ. Ale to v‰etko sa rozpt˘lilo po prebdenej noci. Po nej
znovu zaãalo jáchymovské peklo. Brutalita, bitky, zloba, cyniz-
mus, zastra‰ovanie, ne‰etrné muãenie, korekcie, nedostatok stra-
vy, ãasto bez pitnej vody. V hrdzav˘ch ‰álkach sa vám dostalo za-
páchajúcej kapusty a ãierne zemiaky. V ubikáciách bola zima,
v ‰álkach mrzla voda, plo‰tice, blchy a v‰i vám nedávali spávaÈ.
Hlad striedal zimu. Pri filcunku vám porozbíjali poháre, v ktor˘ch
ste si uchovávali trocha masti a lekváru, aby ste mohli preÏiÈ. Ale
norma ÈaÏby uránovej rudy – smolinca, v t˘chto extrémnych pod-
mienkach musela byÈ splnená, inak nasledoval trest.  

AÏ 72 000 väzÀov bolo rehabilitovan˘ch, 72 000 Ïivotov
bolo bezcitne, kruto neprávom prenasledovan˘ch iba preto, Ïe si
ponechali svoju tvár, svoj charakter, svoju ãesÈ a svoje presved-
ãenie. 

Za krutosť výsluhové dôchodky
Zloãineck˘ reÏim vám zobral najkraj‰ie roky Ïivota. Spolu

s vami trpeli rodinní príslu‰níci, rodiãia, manÏelky a to najdrah‰ie,
ão ste mali - deti. Dnes va‰i tr˘znitelia ,,Dvofiákovci“, ,,Ptákovci“,
,,Paleãekovci“ za svoju krutosÈ dostávajú dobré v˘sluhové
dôchodky. Politickí väzni boli odsunutí z politického Ïivota a in-
formácie o komunistickej diktatúre sú dnes spochybÀované
a ãasto gumované.

Drahí bratia, drahé sestry,
nech Boh Ïehná va‰e vzácne Ïivoty a va‰u statoãnosÈ. Ubez-

peãujem  vás, Ïe va‰u zástavu slobody, viery a svät˘ch hodnôt, za
ktoré ste trpeli, my deti politick˘ch väzÀov ponesieme ìalej
a s úctou ju odovzdáme na‰im deÈom a vnukom.

Horní Slavkov, Ostrov a Jáchymov nesmú byÈ nikdy zabud-
nuté.

Juraj Vrábel
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Slovenská delegácia PV ZPKO v Jáchymove. Foto archív

Jáchymovské peklo osirelo



Pomáhajú si 
aj napriek pandémii

Pani Magda Pe‰tová oslávila vo februári svoje 91. narodeniny.
Ako nám napísala predsedníãka regionálnej organizácie PV ZPKO
v Nitre AlÏbeta Loudová, vzhºadom na pandemické opatrenia ne-
mohli pani Pe‰tovú osobne nav‰tíviÈ a zablahoÏelaÈ jej k narodeni-
nám. Poslali jej v‰ak pohºadnicu,  ÏiadosÈ o priznanie postavenia
úãastníka protikomunistického odboja podºa zákona ã. 219/2006
Z.z. i ãasopis Svedectvo. Ozval sa jej syn, ktor˘ chcel vedieÈ viac, ão
sa deje. Pani Loudová si dohodla stretnutie, vysvetlila preão treba
ÏiadosÈ vyplniÈ a poslaÈ do ÚPN a predov‰etk˘m popriala pani Pe‰to-
vej veºa zdravia a BoÏieho poÏehnania aj za ostatn˘ch ãlenov orga-
nizácie. OslávenkyÀa sa poìakovala za pozornosÈ, za to, ão v‰etko
organizácia pre Àu robí a najmä, Ïe na Àu nezabúda a poÏiadala
pani Loudovú, aby pozdravila v‰etk˘ch nitrianskych ãlenov. 

Pandémia síce posúva termíny, nie v‰ak záujem spoloãenstva
byÈ v kontakte, informovaní a zdieºaÈ spolu svoje Ïivotné cesty
s rovnak˘m mravn˘m étosom. (ez)
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Pri príleÏitosti 70. v˘roãia (20. februára 2021) muãeníckej smrti a justiãnej vraÏdy ãlenov Bielej légie Anto-
na Tunegu, Alberta Púãika a Eduarda Tesára miestny filatelistick˘ klub v Moãenku vydal príleÏitostn˘ kore‰-
pondenãn˘ lístok. (jk)

F. Šedivý vo večnosti
Po dlhej chorobe, vo veku 93 rokov, zomrel

23. februára 2021 politick˘ väzeÀ päÈdesiatych
rokov Ing. Franti‰ek ·ediv˘, b˘val˘ podpred-
seda KPV âeskej republiky. Bol odsúden˘ na 14
rokov väzenia za velezradu a ‰pionáÏ. âasÈ tres-
tu strávil v Jáchymove a v Pfiíbrame. V roku
2013 mu vy‰la kniha „Légie Ïiv˘ch aneb Jáchy-
movské peklo“. Na‰i ãlenovia, ktorí sa zúãast-
Àujú pietnych spomienok v Jáchymove si ho pa-
mätajú ako vynikajúceho reãníka pri spomien-
kov˘ch  slávnostiach.

Odi‰iel statoãn˘, noblesn˘, ale predov‰et-
k˘m dobr˘ ãlovek. Juraj Vrábel st.



·tvrtého  mája uplynulo 102 rokov od pádu
talianskeho lietadla neìaleko Ivánky pri Dunaji, pri
ktorom vyhasol Ïivot Milana Rastislav ·tefánika.
O jeho tragickej smrti sa toho veºa popísalo, no ne-
jasnosti a podozrenia nevymizli. Príãina havárie lie-
tadla dodnes nie je jednoznaãne urãená. Najãastej-

‰ie sa tvrdí, Ïe lietadlo zrazil k zemi prudk˘ vietor, ão bola prvá ver-
zia. Hovorí sa aj o vzplanutí motora, in˘m dôvodom havárie malo
byÈ roztrhnuté lanko nastavovania v˘‰kového kormidla. Niektorí
historici s plamennou láskou v srdci k masarykovskému âSR vinu
za nehodu pripisujú náhlym k⁄ãom ·tefánika. Argumentujú
nezmyslami o generálovom epileptickom záchvate, poukazujú na
jeho zl˘ zdravotn˘ stav a mdlobu následkom návratu do vlasti.
Podºa t˘chto fantastov pád stroja zapríãinil ·tefánikov nezdaren˘
pokus preliezÈ na miesto pilota, ba spomenú aj samovraÏdu. 

Dobre informovan˘ prvorepublikov˘ hradn˘ publicista Ferdi-
nand Peroutka v rozsiahlom diele „Budování státu“ v súvislosti so
4. májom 1919 napísal: „Bylo vûtrné poãasí. Snad sraÏen vûtrem,
snad z jiné nikdy nevysvûtlitelné pfiíãiny aeroplán prudce zakolísal
a zaãal kolmo padat k zemi ... Tragedie jak se tu‰ilo byla dokoná-
na.“ Hoci niekoºk˘mi slovami potvrdil oficiálnu verziu o silnom vet-
re, zároveÀ si ponechal otvorené dvierka, ak by pravda raz vy‰la
najavo. 

Krátko po 4. máji 1919 sa na Slovensku zaãalo ‰epkaÈ, Ïe lie-
tadlo bolo zostrelené. V podmienkach vojenskej diktatúry aká
u nás panovala sa to spoãiatku  nik  neodváÏil nahlas povedaÈ. Po-
chopiteºne o streºbe mlãala aj domáca tlaã. Iba nemecky písané
Bratislavské noviny (Pressburger Zeitung)  6. mája prezradili, Ïe
pred haváriou lietadla bolo poãuÈ siln˘ v˘buch. Informácia zostala
bez pov‰imnutia. UÏ zaãiatkom júna1919 poºské noviny Golos
Krakowski uviedli, Ïe tragickú haváriu mala na svedomí streºba
ãesko-slovenského vojska. Vzhºadom na podobnosÈ oznaãenia si
ho vraj vojaci splietli s maìarsk˘m ‰pionáÏnym lietadlom. Túto ver-
ziu potom prebrali aj viaceré nemecké a rakúske periodiká. To uÏ
sa na Slovensku ‰epkalo, Ïe ne‰lo o omyl, ale bol to zosnovan˘
atentát. 

Národ in‰tiktívne cítil, Ïe to náhoda nebola, ale zloãin ktor˘
praÏskej politickej klike umoÏnil zmeniÈ Slovensko na kolóniu
a Slovákov na dve desaÈroãia zmeniÈ na obãanov druhej kategórie.
Zostrelenie ·tefánikovho lietadla bolo za masarykovsko-bene‰ov-
skej demokracie tabu. Ten kto ho poru‰il, musel poãítaÈ s násled-
kami, ãasto s brutálnymi. V dobách Slovenskej republiky, uÏ pri
príleÏitosti 20. v˘roãia ·tefánikovej smrti sa slobodne debatovalo
i písalo, boli pozbierané aj dôleÏité svedectvá pamätníkov. Keì sa
situácia na frontoch zmenila v neprospech Osi a Bene‰ovci v lon-
d˘nskom rozhlasovom vysielaní denne ‰írili hrozby, ochota
vyjadrovaÈ sa k vajnorskej tragédii mizla.  Po vojne sa situácia radi-
kálne zmenila a ·tefánika ako dôsledného bojovníka proti boº‰e-
vizmu vytesnili z histórie a jeho sochy odstránili z ulíc a námestí.
Keì sa roku 1990 uvoºnili pomery, znova sa zaãalo slobodne
diskutovaÈ o príãinách. E‰te niekoºkí oãití svedkovia tvrdili a iní
dokazovali, Ïe na ·tefánika spáchali atentát. 

Ale ako plynul ãas, mediálnu, nie argumentaãnú prevahu
nadobúdali odporcovia tejto verzie. Podaktorí v snahe umlãaÈ hla-

sy, Ïe pád lietadla nebol náhodn˘ sa nechali poãuÈ, Ïe  atentát je
ºudáckym v˘myslom. Teda aj ·tefánikova matka Albertína bola ºu-
dáãka, lebo do smrti v roku 1928 bola presvedãená, Ïe jej Milanko
bol obeÈou atentátu. Osudného dÀa bola osobne prítomná na vo-
jenskom letisku v blízkosti Vajnor v sprievode syna Miroslava.
O prílete generála teda obaja vedeli a ãakali ho, rovnako aj jeho
francúzski poboãníci a viacerí ìal‰í. Ako je moÏné, Ïe minister s pl-
nou mocou pre Slovensko Vavro ·robár vraj o prílete nevedel
a sprevádzan˘ poãetnou suitou odi‰iel do Skalice sadiÈ lipky slobo-
dy a pre istotu so sebou zobral  hlavného veliteºa vojsk na Sloven-
sku generála Piccioneho? 

Čím menej svedkov tým lepšie... 
Z rozprávania nedávno zomrelého 97-roãného profesora Mar-

sinu sme sa dozvedeli, Ïe jeho svokor, ktor˘ v Bratislave pôsobil
ako redaktor a dopisovateº âTK (âs. tlaãovej kancelárie) bol osud-
ného dÀa prítomn˘ na vajnorskom vojenskom letisku, aby podal
reportáÏ o ·tefánikovom prílete. Stal sa tak svedkom streºby a ha-
várie lietadla. OkamÏite telefonoval do Prahy a chcel nadiktovaÈ,
ão sa stalo. Prekvapilo ho, Ïe  âTK  preberá správu z Ministerstva
zahraniãia. Svokor profesora Marsinu ãeskej národnosti bol do
smrti presvedãen˘, Ïe ·tefánikovo lietadlo zostrelili omylom. ZvesÈ
o ne‰Èastí sa rozniesla po Bratislave, na verejné budovy a úrady
hneì vyvesili ãierne zástavy a v‰etky zábavy, divadlá, koncerty boli
hneì odrieknuté. Podozrenia vyvolala v˘zva policajného  komisára
Macha, aby v‰etky veci, ktoré ºudia na‰li na mieste havárie
odovzdali. Îiadal zistiÈ v‰etko, ão sa e‰te nachádza v rukách
jednotlivcov.  

Medzit˘m sa mesto pripravovalo na pohrebné obrady urãené
na desiaty máj a generál mal byÈ nasledujúceho dÀa pochovan˘ na
Bradle. Na rozdiel od jeho privítania, ktoré ako vieme nik neorga-
nizoval, bratislavská rozlúãka bola veºkolepá, za úãasti mnoh˘ch
politick˘ch a vojensk˘ch ãiniteºov, ch˘bali len Masaryk a Bene‰. 

Dnes vieme, Ïe príãinou ·tefánikovej záhadnej nehody bola
streºba na lietadlo, ktorá nebola náhodná, ale dobre pripravená.
Komu prospela jeho smrÈ? V prvom rade Bene‰ovi, ktor˘ defrau-
doval peniaze americk˘ch Slovákov, za ão mu ·tefánik pri ich
stretnutí v ParíÏi v marci 1919 hrozil súdom. Záujem zbaviÈ sa ho
mal aj Masaryk, keìÏe ·tefánik plánoval po príchode do Bratislavy
vyhlásiÈ sa za slovenského viceprezidenta. Aj francúzske politické
a vojenské kruhy mali prospech zo smrti generála, keìÏe zakrátko
boli ním preferovaní Taliani na Slovensku nahradení francúzskou
vojenskou misiou. Dávno pred fyzick˘m odstránením, ·tefánika
zlikvidovali politicky, keìÏe ministrom obrany sa stal Václav Klofáã
a generál zostal ministrom vojny po vojne, teda bez funkcie. Stal
sa z neho politick˘ bezdomovec. Masaryk sa vyjadril, Ïe v Prahe
pre neho niet miesto a na drobnú administratívnu prácu na Slo-
vensku sa nehodí! Tak ão s ním?    

Osobnostiam slovenského národa nebola doÏiãená pokojná
staroba a prirodzen˘ odchod z tohto sveta. Dokazujú to predãasné
úmrtia ·túra, Dubãeka, prezidenta Jozefa Tisu aj generála
·tefánika. Posledn˘ deÀ vlaÀaj‰ieho roku k nim pribudol aj generál
Luãansk˘. 

Ivan Mrva 
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Vyjasní sa vôbec niekedy 4. 5. 1919?



Zrejme áno, aj keì to nebude to isté. Zrejme uÏ nie
z V˘chodu, ale zo Západu. A nebude to marx-leniniz-
mus, ale skôr neomarxizmus, prípadne americká verzia
ºavicového progresivizmu. Na to, aby sme pochopili, Ïe
história sa môÏe opakovaÈ a dokonca z inej svetovej stra-
ny, si môÏeme overiÈ priamo z atlantického zdroja. Zjav-
ne aj v USA prebieha boj o slobodu slova a najmä o slo-
bodu názoru spôsobmi, ktoré pripomínajú staré boº‰e-
vické praktiky likvidovania vnútorného nepriateºa.
Konzervatívna ãasÈ Ameriky otvorene hovorí o prenikaní
„kultúry ru‰enia iného názoru“.

Podºa novinára Micaha Curtisa  si väã‰ina Ameriãa-
nov uvedomuje, Ïe „kultúra ru‰enia predstavuje obrov-
skú hrozbu pre na‰u demokraciu“. Obáva sa a kon‰tatu-
je, Ïe túto hrozbu likvidácie in˘ch názorov „je uÏ nesko-
ro zastaviÈ“.  Podºa neho posledné prieskumy verejnej
mienky naznaãujú, Ïe väã‰ina Ameriãanov je múdra, po-
kiaº ide o to, aké ‰kodlivé je zru‰enie kultúry. Myslí t˘m
kultúru tradiãného re‰pektu k názorovej pluralite a prík-
lon k jedinému „správnemu“ názoru. Tomu, ktor˘ hlá-
sajú liberáli. 

Čo sú to lepšoľudia
B˘val˘ch politick˘ch väzÀov musí mraziÈ po chrbte

pri jeho slovách, Ïe kaÏd˘ t˘ÏdeÀ je na rane niekto ìal‰í
za in˘ názor. Aj na‰a organizácia uÏ bola  terãom liberál-
nych korporátnych médií, ktor˘m prekáÏa na‰a kritika
diania, pripomínajúceho staré zlé ãasy. Tak dúfajme, Ïe
po západnom zdroji informácií sa aspoÀ v t˘ch hejtujú-
cich redakciách pozrú do zrkadla. Aby zbadali, Ïe nie sú
nijakí „lep‰oºudia“, ktorí jediní vidia „pokrok“. Páve za
toto kºúãové ºaviãiarske slovíãko sa skr˘vajú aj dne‰ní bu-
dovatelia na‰ich lep‰ích zajtraj‰kov.  

Aj v Amerike si uvedomujú, Ïe problém dvoch názo-
rov˘ch táborov uÏ presiahol hranice politiky a Ïije medzi
nami. Îiaº, nenávisÈou k inému názoru, aj v tej liberálne
sa tváriacej – zatiaº – pokrokovej men‰ine. Citovan˘ au-
tor pripomína, Ïe ºudia, ktorí o tom diskutujú, si neuve-
domujú, Ïe Ïijeme v kultúre, ktorá zabudla na to, ão
znamená slovo „odpustenie“. Podºa neho absencia
odpú‰Èania narú‰a schopnosÈ skutoãne povedaÈ,
kto sú tí zlí. Pripomína, Ïe minulé generácie sa dokáza-
li na t˘chto veciach dohodnúÈ. Hranice medzi pojmami
a predstavami boli vtedy jasné. Reagujúc na nedávne ne-
pokoje v Amerike dodáva, Ïe teraz sa s ºuìmi, ktorí pod-
pália polovicu krajiny, má zaobchádzaÈ ako s nejak˘mi
hrdinami. Zjavne nezaÏil na‰u temnú totalitnú históriu,
kde sme zaÏívali nieão podobné. Preto dnes tradiãní
Ameriãania nechápu, Ïe za odmietnutie ísÈ v progre-
sívnom prúde je spoloãenská smrÈ. âím viac vzdela-
n˘ch, rozhºaden˘ch autorov s kritick˘m prístupom k dia-
niu bude burcovaÈ na poplach, t˘m skôr si masa ºudí

uvedomí, Ïe po hystérii z in˘ch názorov, ktoré boli dve
tisíc rokov akceptované, sa môÏe vrátiÈ temná história
totality jediného názoru. Autorove slová o „nekontrolo-
vateºnej politizácii“, ktorá je súãasÈou zru‰enia kultúry,
kde sa ãierne vydáva za biele, pripomínajú staré boº‰evic-
ké propagandistické praktiky.

Postaviť sa za to, čo je správne
Ako zdôrazÀuje Curtis „vÏdy to bude musieÈ zaãaÈ

t˘m, Ïe sa postavíme za to, ão je správne“. PretoÏe sme
podºa neho v bode, v ktorom sa síce nájdu ºudia, ão sa
tomuto zlu postavia, ale následne ich systém zru‰í. Ako
kedysi. „Za samotn˘ ãin  vzdorovania“! Varuje, Ïe po-
dobne ako v na‰ej totalitnej ére, „zakázané budú ìal‰ie
knihy a filmy“. V jednom s ním nesúhlasím. Îe nádej vidí
v „made in USA“ - v povstaní veºk˘ch korporácií proti
zavádzaniu novej totality. 

Akoby nespoznal, Ïe  korporácie spolupracujú a do-
konca financujú tieto ideologické zvrátenosti. A tak jedi-
n˘m rie‰ením, ktoré priniesol uÏ pred dve tisíc rokmi Kri-
stus, je návrat k uvedomeniu si, Ïe sme ºudia a nad nami
je BoÏia spravodlivosÈ. Lebo nielen, Ïe ãasÈ spoloãnosti
zabudla odpú‰ÈaÈ, ale druhá ãasÈ spoloãnosti zabudla
brániÈ pravdu a nemenné hodnoty, na ktor˘ch stojí kres-
Èanská civilizácia. A práve tá je opäÈ najviac v ohrození.

Rafael Rafaj 

KOMENTUJEME
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Môžu sa komunizmus a totalita vrátiť?



Sme asi jedin˘ národ na svete, ktor˘ je
spokojn˘ s t˘m, ako o jeho dejinách pí‰u iní,
cudzie teórie nielenÏe preberá, ale robí
z nich svoje vlastné. Len z ãasu naãas po-
daktorí spomedzi nás – skôr umelci ako
vedci – vytiahnu svoje perá a napí‰u „Mor
ho!“, v podstate umeleckú spomienku na

odpor na‰ich predkov voãi Rimanom zo 4. storoãia, kon-
krétne  17. novembra 375. Neprotestovali sme, keì nám
iní vnucovali ich, neslovensk˘ pohºad na  v‰etky úseky na-
‰ich dejín, zaãínajúc kráºom Vaniom a (ne)konãiac prezi-
dentom Tisom. 

Zvykneme zabúdaÈ aj na fakt, Ïe kresÈanstvo bolo
„kostrou“ slovenskej minulosti, Ïe prv˘ch kresÈanov - mi-
sionárov Juventiniusa a Syrusa – vyslal na Slovensko uÏ sv.
Peter pred rokom 50 k Vaniovi zrejme do Nitry, ako to
uvádza Anton Seme‰. NedoceÀujeme ani pápeÏskú bullu
Industriae tuae z roku 880, ktorá z nás robí ‰tátotvorn˘ ná-
rod dokázateºne oveºa väã‰mi, ako Anonymove m˘ty z na-
‰ich juÏn˘ch susedov. Z na‰ich dejín „vyluãujeme“ úctu
k Matke BoÏej, ktorá sa prejavila v desiatkach pútnick˘ch
miest - Sedembolestná sídli v ·a‰tíne od ãias Márie Terézie.
Tá úcta bola aÏ takou realitou, Ïe Uhorsko sa do roku 1526
(bitka pri Moháãi) oficiálne menovalo „Regnum Maria-
num“, ão sa uvádzalo aj na minciach razen˘ch v Kremnici.
A opomína sa aj zástoj kÀazov a kresÈansk˘ch vzdelancov
v na‰ich dejinách. Aké by boli na‰e dejiny bez Juraja Selep-
ãeniho, ktor˘ v˘znamn˘m spôsobom prispel k záchrane eu-
rópskej civilizácie, Adama Franti‰ka Kollára, Samuela Ti-
mona, Alexandra Rudnaja, Antona Bernoláka, Martina Ha-
muljaka, ale aj Imricha Turza ãi Jána Kollára?   

Hlavybôľ z Papánka
Pravda je taká, Ïe skutoãné dejiny sa nijak˘m ich v˘kla-

dom nemenia. Doslova to platí aj o slovensk˘ch dejinách,
akokoºvek zväã‰a neslovensk˘mi rukami a hlavami po-
prekrúcan˘ch. NájsÈ ten správny, teda pravdiv˘ v˘klad
slovensk˘ch dejín, tá úloha je aktuálna a aktuálnej‰ia po
kaÏdej ìal‰ej kniÏnej publikácii na túto tému. 

Je prinajmen‰om symbolické, Ïe prvé napísané Slo-

venské dejiny – „Historia gentis Slavae“ v latinãine
od Juraja Papánka z roku 1780 – vy‰li po slovensky aÏ
v roku 2018 a zdá sa, Ïe „oficiálna“ slovenská historiogra-
fia je z nich ne‰Èastná. Veì Papánek pozná mená „slo-
vensk˘ch kráºov“ z ãias okolo narodenia Krista (keì sa Slo-
váci e‰te mali pºaãkaÈ v PripjaÈsk˘ch moãiaroch...). Pritom
cituje t˘ch ist˘ch autorov, ako „oficiálna“ veda, len ich
inak, po „slovensky“ interpretuje. Na‰a „oficiálna“ histo-
riografia sa pí‰e v „tradiãnom neslovenskom duchu“ vráta-
ne nespochybÀovania jednej zo základn˘ch „právd“ o za-
ãiatku na‰ich dejín. Akoby to bolo naveky dané a platné:
„Veºká Morava“ vznikla v roku 833 tak, Ïe Mojmír vyhnal
z Nitry Pribinu, teda Morava anektovala Nitravu. Táto téza
o podmanení a „okupácii“ Slovenska Moravou sa pritom
opiera iba o Spis o obrátení Bavorov a Korutáncov na vieru
(Conversio Bagoariorum et Carantanorum), ktor˘ napísali
v rokoch 871-873 na dvore salzburského arcibiskupa Adal-
vina pri obrane ich konania voãi Metodovi pred pápeÏom. 

Pribina dal názov Brnu
Pritom existujú diela, ktoré spochybÀujú túto teóriu

i pojem „Veºká Morava“. Ide o dielo  Nemca Hansa Dietera
Tönsmeyera „Koceº a Blatnohrad“ (Marianka 2013), kde sa
hovorí o Pribinovom krste v roku 828 ako o „lÏi“ (s. 60),
priãom sa opiera o rí‰ske anály, podºa ktor˘ch nitrianska
knieÏacia rodina (Fürstenfamilie von Nitra) bola kresÈanská
uÏ v roku 742/743. A o dielo Johannesa Aventinusa (1477-
1534) „Annales ducum Boiariae/Bayerische Chronik“, kde
uvádza, Ïe „kráº Pribina staval kostoly v Nitre, Bratislave, ale
aj v Brne, ktorému dal aj svoje meno v podobe Brynna.“
Keì salzbursk˘ arcibiskup Adalram v roku 827/828 vy-
sväcoval v Nitre kostol pre Pribinu, ten bol aÏ v poradí dru-
h˘m kostolom, prv˘ tam mohol byÈ uÏ pred rokom 762.
Toto v‰etko pí‰u Nemci.

„Nitrianske kráºovstvo“ a nie „Veºká Morava“ sa uÏ
v ãasoch „kráºa Pribinu“ rozprestieralo na obidvoch stra-
nách rieky Moravy a okolo rokov 833–836 si Morava
Nitravu nepodrobila, len sa od nej oddelila. Nitrianske
kráºovstvo, trvajúce spred vypuknutia protiavarského po-
vstania v roku 623 aÏ do roku 1110, teda prinajmen‰om
487 rokov, s meniacou sa rozlohou, stále v‰ak s t˘m ist˘m
hlavn˘m mestom, nezaniknuté a neanexované  „Veºkou
Moravou“ po roku 833/836, by bolo adekvátnym pome-
novaním „karpatskej monarchie“ so sídlom v Nitre s jej
hospodárskym zázemím, ku ktorému sa vrátime nabu-
dúce. 

Majú teda slovenskí historici e‰te ão robiÈ: úloha oraÈ
a preoraÈ, alebo rekon‰truovaÈ slovenské dejiny, je stále
pred nimi a nami. Na‰Èastie, dorastá nová generácia histori-
kov, ktorí nepijú „nemecké mlieko“ a ich srdcia tlãú odváÏ-
ne po slovensky. 

Marián Tkáã

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany

Mamiãka sa volala Anna Brauão-
ková rodená Skladaná. Mala dvoch
bratov, jeden bol vojakom slovenskej
armády, nevieme kedy a ako zomrel,
nepoznáme ani jeho hrob. A mlad‰í
Andrej ‰tudoval v Brezne na gymná-
ziu. Keì pri‰la  vojna, potreboval pe-
niaze na ‰túdium. Kde ich vziaÈ, keì
otec bol v Kanade. Odi‰iel tam v ro-
ku 1928 za chlebom. V obci mal
podnikateº Ján Luãansk˘ obchod
s rozliãn˘m tovarom i penzión. TakÏe
Andrej, matkin brat, sa u neho
zamestnal ako pomocník, aby si pri-
vyrobil na ‰túdium.   

● Mal na to ãas, ‰tudovaÈ aj
pracovaÈ?

Ujãek bol ‰ikovn˘, tak ho pán Lu-
ãansk˘ poz˘val na poºovaãky a pri-
tom si chlapec zarobil. Robil ão bolo
treba. Luãanskému, keìÏe vlastnil
penzión, boli do opatery zverené ne-
mecké deti. âiÏe v penzióne sme
mali Hitlerjugend, tak to tu ºudia vo-
lali. V rokoch 1942-1943 sa zaãal
v Heºpe budovaÈ vodovod. Majstrom
na stavbe bol Nemec a ako je v‰eo-
becne známe, Nemci vyÏadovali dis-
ciplínu a dobrú robotu. LenÏe medzi
robotníkmi boli aj muÏi, ktor˘m sa
robiÈ nechcelo a odi‰li si na pivo. Vy-
hodil ich a oni ho znenávideli.  

● Hovoríte, ako keby to malo
svoju dohru. Malo?

IsteÏe. Ten Nemec mal manÏel-
ku, dve deti a Ïili snimi aj jeho svok-
rovci. Niekto ho udal, lenÏe neboli to
Heºpania. Údajne ho zastrelili partizá-
ni, ale nie na‰i, Heºpania. Ani ne-
viem, ãi sme v dedine mali nejak˘ch
partizánov, zrejme áno, ale nebolo
ich veºa. V roku 1944 som mala päÈ
rokov, no do smrti nezabudnem, ako
som sa s ich dcérou Klárikou, mojou
rovesníãkou, hrávala na ulici. Sp˘tala
som sa jej, ako sa volá. Îe Klára. Ho-
vorím jej, má‰ pekné meno. A ona
mi na to, nie nemám pekné meno
a svojím ‰u‰ºav˘m spôsobom mi od-
recitovala dosÈ vulgárnu riekanku
o svojom mene.  

● TakÏe partizáni jej zastrelili
otca?

Keby len otca. Oni postrieºali jej
rodiãov, star˘ch rodiãov aj deti. Me-
dzi nimi aj Kláriku. V Teplici máme
kríÏ a pri tom kríÏi sa to stalo. Îe sa
to dievãa chytilo kríÏa a nechcelo ho
pustiÈ.  A oni v‰etk˘ch t˘ch ‰esÈ ºudí
vystrieºali tuto v hore, Pod pustinou
sa to volá. V‰etci sú pochovaní u nás
v Heºpe. A tí starí rodiãia mali okrem
dcéry, ktorá bola vydatá za toho maj-
stra, e‰te jedného syna na fronte.
A vedel, Ïe jeho rodiãia Ïijú v Heºpe.
Keì i‰iel front tak sa tu zastavil a hºa-
dal rodiãov. No ale ºudia uÏ vedeli, Ïe
keì mu povedia pravdu, tak  vypália
celú Heºpu. Povedali mu, Ïe odi‰li
e‰te pred vojnou. Ale oni sú tú po-
chovaní. 

● Uspokojil sa s takou odpo-
veìou?  Nehºadal ich ìalej?

To neviem, ale asi nie, to by sa
vedelo. IbaÏe tunaj‰í ºudia to hodili
na Luãanského. Îe chodil s Nemca-
mi... Ale nechodil, ani on ich nedal
postrieºaÈ, to vyluãujem. Luãansk˘
podporoval aj partizánov. Ukr˘vali sa
v horách a chodili, ão vám poviem,

mne darmo bude dakto rozprávaÈ
o partizánoch, keì sama som ich za-
Ïila. Bola som síce dieÈa,  ale u‰i som
mala v‰ade.  Udali mojich star˘ch ro-
diãov, lebo sme mali veºk˘ majetok,
a poslali k nám partizánov. No a par-
tizáni nám zobrali sedem oviec a de-
saÈ vriec zemiakov. 

● âo mal Luãansk˘ s partizán-
mi?

Ako obchodník podporoval v‰et-
k˘ch, Nemcov aj partizánov. Chodili
k nemu, tak im dával proviant. Mal
v‰etko,  nielen spotrebn˘ tovar a po-
traviny, ale aj ovce, kravy, voly, takÏe
im dával v‰etko. LenÏe partizánom
proviant nestaãil. Raz v noci, keì si
poÀ pri‰li, Ïiadali od neho stotisíc. To
viem bezpeãne od svojej starej ma-
my, ktorej to povedal ujãek Andrej
v Kanade. Povedal jej: „Mamo, keby
ste videli, a odstreliÈ ho idú, a opreli
ho  o dvere, a keì im nedá stotisíc,
oni ho odstrelia. A on im na to pove-
dal, „áno, mám aj peniaze, ale ja ich
nemám u seba, mám ich v banke.“
Videl to, lebo spolu s mlynármi Tibo-
rom a Róbertom Poliakovcami pozo-
rovali, ão sa deje. A keì uÏ bolo

NÁŠ ROZHOVOR
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natvrdo a opreli ho o dvere, tak ho-
dili do dvora granát, Ïe Nemci idú.
Partizáni sa zºakli a u‰li. 

● âiÏe mu zachránili Ïivot.
Áno, keby neboli hodili ten gra-

nát, tak ho zastrelia. Keì Luãansk˘
videl, ão sa deje, povedal ujkovi An-
drejovi, Ïe ide odtiaº preã a poÏiadal
ho, aby i‰iel s ním. Aby mu pomohol
a odprevadil ho aspoÀ do Bratislavy. 

● Preão do Bratislavy?
Chcel sa vysÈahovaÈ do Maìar-

ska, v srdci bol maìarónom. A ujãek,
Ïe dobre, Ïe pôjde. No jeho matka si
kºakla pred ním na kolená a prosila
ho: „DieÈa moje, prosím Èa, nechoì.
Pozri ão sa robí, jedného syna uÏ ne-
mám, neviem, kde sa podel, e‰te aj
ty mi odíde‰?“ Stra‰ne plakala. UÏ
vtedy druh˘ matkin brat bol nezvest-
n˘. No on ju ute‰oval: „Nebojte sa
mamo, ja ho odprevadím len do Bra-
tislavy a vrátim sa.“ LenÏe vtedy uÏ
spojenecké vojská bombardovali
Apolku a na nemecké komando
v Bratislave pri‰lo na Luãanského
udanie, Ïe podporoval partizánov.

Keby nie jeho kamarát Bieº, ktor˘ za
neho intervenoval, boli by ho zastre-
lili. No zo Ïelezniãného vagóna,
v ktorom mal naloÏen˘ majetok,
v‰etko vyhádzali. Ujãek ho volal, aby
i‰iel s ním do Rakúska, ale on nie. Tú-
Ïil po Maìarsku. A po mojom ujãe-
kovi sa v Rakúsku zem zºahla. Po voj-
ne po Àom nebolo ani stopy.

● Ako sa teda rodina o Àom
dozvedela?

Jeho otec ho dal hºadaÈ cez âer-
ven˘ kríÏ, aj ho na‰iel a doviedol ho
k sebe do Kanady. Chlapec mal am-
bície, bol ‰ikovn˘, múdry a stra‰ne
chcel byÈ letcom. K tomu potreboval
rodn˘ list. Listom poÏiadal obec, aby
mu ho vydala, ale obec to odmietla.
KeìÏe vedel, ão sa u nás doma deje,
mal strach sa vrátiÈ a ani sa nikdy do-
mov nevrátil. Vrátil sa jeho otec, teda
môj star˘ otec, v roku 1951. Ujãek
z Kanady písal, ale v‰etky listy boli
cenzurované. Raz nás zavolal telefo-
nicky, ale to sme sa vôbec nemohli
porozprávaÈ, hovor bol odpoãúvan˘. 

● VrátiÈ sa zo Západu v roku

1951 muselo rodinu dostaÈ do
zloÏitej situácie. Alebo nie?

Akoby nie. Doniesol na‰etrené
peniaze a keì ich colníci videli,
povedali mu, Ïe môÏe odkúpiÈ pol
republiky. IbaÏe v roku 1953 pri zme-
ne peÀazí pri‰iel o v‰etko. Akurát
stihol od Luãansk˘ch kúpiÈ pozemok
na v˘stavbu domu, v ktorom b˘vam.
Na‰u rodinu oznaãili za kolaboran-
tov, starú mamu predvolávali na v˘-
sluchy a ani dôchodok jej nedali. 

● Neemigroval Luãansk˘ do
Maìarska?

Ale áno, av‰ak po vojne ho Ma-
ìarsko muselo vydaÈ do âesko-Slo-
venska. Tu ho odsúdili a majetok
skonfi‰kovali. Jeho manÏelka s dcé-
rou odi‰li do âeska, ale vrátili sa späÈ.
Pani Luãanská bola uãiteºkou a uãila
i mÀa. No po vojne uÏ nemohla. Na-
‰e Ïeny vedeli, ão sa deje s rehoºn˘mi
sestrami. Nedostávali Ïiadne body na
potravinové lístky ani na o‰atenie.
TakÏe na‰e Ïeny nieão u‰etrili a po-
sielali to sestriãkám. A ja som im to
nosila. Pani uãiteºka Luãanská mi na-
kreslila plánik, dali mi na rúãku ko‰ík
a i‰la som. Do klá‰tora v Banskej By-
strici. Otec bol Ïelezniãiar, mala som
voºn˘ lístok. Keì mi prikázali, Maru‰-
ko, trimaj si ko‰íãek na rúãke, tak
som ho po cel˘ ãas  nepustila. Pri‰la
som do Bystrice a pekne podºa pláni-
ku aj do klá‰tora. Zazvonila som, po-
vedala som, Ïe som z Heºpy a hneì
ma pustili dovnútra. 

● âasto ste chodievali do
klá‰tora?

DosÈ ãasto. VÏdy, keì sa nazbie-
rali body, ale nosila som aj peniaze.
Aj 15 tisíc. V‰etko som odovzdala
sestriãke Lujze. V klá‰tore som po-
budla aÏ do odchodu vlaku, ãiÏe
videla som, ão sestriãky robia. ·ili
a vy‰ívali kÀazské rúcha. 

● Nikto si nev‰imol, Ïe chodí-
te do klá‰tora?

MoÏno, Ïe si aj v‰imli, ale stala sa
mi taká vec. Raz, keì mamka so star-
kou i‰li mangºovaÈ, poloÏila som  ru-
ku pod mangeº. PomliaÏdil mi prsty,
krv mi tiekla po rukách a tak som
s tou rukou i‰la do klá‰tora. MoÏno,
Ïe si mysleli, Ïe tam chodím na o‰et-
rovanie. A sestriãka Lujza mi tie prsty
aj vylieãila. Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Priná‰ame zoznam kníh ná‰ho vydavateºstva, ktoré si
môÏete zakúpiÈ v ústredí na‰ej organizácie v Bratislave na
Obchodnej ulici ãíslo 52 alebo objednaÈ na adrese: ustre-
die@pv-zpko.sk, prípadne listom na adrese: PV ZPKO, Ob-
chodná 52, 811 06 Bratislava 

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

Rozliãní autori: 
Politickí väzni v 20. storoãí III. 
(Zborník z konferencie v Ko‰iciach, 
október 2018)   5 EUR

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

Július Homola: 
Slnko a mraãná nad Slovenskom 
(Ver‰e z rokov 1945 - 2018)  5 EUR

Anton âulen: 
Kde iní konãia, my zaãíname 5 EUR

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

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

Ján Liteck˘ ·veda: 
Veºk˘ brat na Slovensku  5 EUR

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

Martin Lacko: 
Keì slovenské povedomie bolo prenasledo-

vané ako fa‰izmus  

(Príbeh Jána Kamila BeÀadika z roku 1958)  5 EUR

Jána Kamil BeÀadik: 
Za mreÏami a ostnat˘m drôtom   5 EUR

Juraj Hurn˘ ml.: 
Keì nám nebolo do spevu    
(Príbeh operného speváka a jeho rodiny)  20 EUR

Imrich Tóth (zost.): 
Îivého ma nedostanete 
(Spomienky F. Revesa)  15 EUR

Martin Lacko: 
Michal Bubniã   
(roÏÀavsk˘ biskup a muãeník) 2 EUR

Ján Ko‰iar: 
Mojich prv˘ch 60 rokov  15 EUR

Projekt Scripsi vobis (M. S. ëurica)  12 EUR 

Július Homola:
Listy mocn˘m na obranu slab˘ch  12 EUR

Zrkadlo proti maske
– 30 rokov od KPVS po PV-ZPKO  5 EUR

Eva Zelenayová: 
Zrkadlenie 
(Rozhovory a komentáre uverejnené vo Svedectve) 

5 EUR

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Knihy, ktoré na vás čakajú



Kniha Môj útek zo sovietskeho koncentráku, s pod-
titulom Spomienky dôstojníka na druhú svetovú voj-
nu, ktorú vydalo Múzeum ozbrojen˘ch zloÏiek SR
1939-1945 Partizánske v roku 2021, redakãne pripravil
historik Martin Lacko. Ide vlastne o autobiografiu Ladi-
slava Stanislava (1917), rodáka z Liptovského sv. Jána,
dôstojníka slovenskej i ãeskoslovenskej armády. Kniha
vy‰la v broÏovanej forme v ãervenej obálke a má 115
strán formátu A5. 

Autobiografiu  adresoval autor svojej osudovej láske,
dievãaÈu z RuÏomberka, ktoré  miloval ãistou, no nenaplne-
nou láskou. Vìaka nej sa dozvedáme i dnes o jeho zaujíma-
vej  Ïivotnej ceste, ktorá pre nepriazeÀ doby aká nastala po
ukonãení 2. svetovej vojny v na‰ej krajine, mala upadnúÈ do
zabudnutia. I dnes by boli mnohí rad‰ej, keby sa o t˘chto
udalostiach mlãalo. Stanislav patril medzi asi 20 000 obãanov
Slovenska, ktorí boli odvleãení do ZSSR, ktorému sa v‰ak po-
darilo zo zajatia ujsÈ.  

Ladislav Stanislav sa narodil rodiãom Michalovi a Márií
rod. Ga‰paríkovej a mal ‰tyroch súrodencov. Absolvoval 5
tried ºudovej ‰koly v rodisku a 8 tried gymnázia s maturitou
v Liptovskom Svätom Mikulá‰i. Po maturite v roku 1937 vstú-
pil do ãeskoslovenskej armády. Vojenskú sluÏbu zaãal vo Va-
la‰skom Mezi⁄íãí, pokraãoval v Znojme,  Králikach na Mora-
ve, v delostreleckom pluku v Olomouci a ako in‰truktor pre
v˘cvik a‰pirantov pre dôstojníkov v Jihlave. 19. marca 1939
bol ako Slovák odoslan˘ na Slovensko a pridelen˘ k delostre-
leckému pluku v âemernom, potom v Snine, v Pre‰ove a po
ukonãení prezenãnej sluÏby bol  11. novembra 1939 pre-
pusten˘ do pomeru mimo ãinnej sluÏby. 

Prijali ho ako v˘pravcu k Slovensk˘m Ïelezniciam, ale bol
povolan˘ k delostreleckému pluku v RuÏomberku a s t˘mto
plukom bol v spojení aÏ do augusta 1944 ako nadporuãík.
Keì ho ovládli povstalci 27. augusta 1944,  zúãastnil sa bo-
jov u Gombá‰a (Hubovej) a Kraºovian 12. - 15. septembra
1944 a tieÏ bojov o Ostrô, Podsuchú a Liptovskú Osadu. 28.
októbra 1944 ochorel na Ïltaãku a pred Nemcami sa ukr˘val
v rodisku, aby sa vyhol odvleãeniu do Nemecka. Z rodného
Liptova ho Sovieti 7. februára 1945 deportovali na v˘chod
ako vojnového zajatca. Dostal sa do tábora v Sanoku. Brutál-
ne podmienky, ktoré zaÏil v tábore, zná‰al vìaka svojej v˘-
chove, viere v Boha a tomu, Ïe sa nauãil modliÈ sa.  Svoje
zohrala aj skutoãnosÈ, Ïe poznal O. Slu‰nú, slovenské dievãa,
do ktorého bol zamilovan˘, a na ktorú myslel aj v ÈaÏk˘ch
podmienkach zajatia. V publikácii zachytáva aj podmienky
Ïivota v tábore, kde ºudsk˘ Ïivot nemal Ïiadnu cenu, mnohí
zomierali v dôsledku hladu, ÈaÏkej práce, chorôb alebo jed-
noducho z rozmarov dozorcov. Napriek jeho ‰Èastnému úte-
ku, ktor˘  opísal, keì sa mu pomocou banderovcov podarilo
prekroãiÈ hranice do rodnej vlasti, mal pre neho pobyt v tá-
bore nezvratné zdravotné aj psychické dôsledky. 

Za dramatick˘ch okolností sa dokázal zaradiÈ  späÈ
do armády a bol ochotn˘ pokraãovaÈ v jej ‰truktúrach,
ale ako mnoh˘m in˘m dôstojníkom po uchopení moci

zo strany KSâ mu bolo 27. marca 1948 oznámené, Ïe
musí svoju ãinnosÈ v armáde ukonãiÈ. Pred pripravova-
n˘mi tvrd˘mi postihmi sa rozhodol zachrániÈ r˘chlou
emigráciou na Západ. Îil v Austrálii, no o jeho ìal‰om
Ïivote nie sú známe Ïiadne  informácie. 

Tento zaujímav˘ osud ná‰ho krajana si zaslúÏi pozornosÈ
verejnosti aj po mnoh˘ch rokoch a vìaka patrí v‰etk˘m, kto-
rí sa o jeho sprístupnenie zaslúÏili. Autor svoje zápisky  nazval
autobiografia.  Je to hodnotn˘ autentick˘ dokument, pribli-
Ïujúci zloÏitosÈ a ÈaÏkosti doby vo vojnov˘ch a povojnov˘ch
rokoch v na‰ej krajine. âitatelia sa tak majú moÏnosÈ dozve-
dieÈ o neºahk˘ch  osudoch nielen autora spomienok, ale aj
mnoh˘ch ìal‰ích  spoluobãanov, ktor˘ch postihli  podobné
osudy a nemohli o nich nikomu hovoriÈ, ba ani dnes mnohí
o nich nechcú poãuÈ a iní to uÏ nechápu. 

Úvodom k autobiografii je pomerne rozsiahly  spracova-
n˘ text historika Martina Lacka s názvom Zamlãané osudy
nepohodlného svedka, ktor˘ fundovane pribliÏuje ãitateºovi
okolnosti udalostí odohrávajúcich sa v na‰ej krajine v rokoch,
ktoré autobiografia zachytáva. TieÏ pribliÏuje osudy niekto-
r˘ch ºudí,  ktor˘ch autor autobiografie spomína.  V knihe pre
ºah‰ie porozumenie textu je zoznam skratiek, obsah. Prílohy
tvoria vojenské hodnosti a vyznamenania Ladislava Stanislava
slovenské, nemecké i ãeskoslovenské, zoznam Ïandárov
odvleãen˘ch do sovietskeho zajatia, neodoslan˘ list jeho naj-
drah‰ej, báseÀ a ukáÏka prvej strany rukopisu.

Stanislav Ko‰ík

RECENZIA
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Ladislav Stanislav: Môj útek zo sovietskeho koncentráku
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1. mája 1951 Povereníctvo vnútra v‰etk˘m miestnym
a mestsk˘m  národn˘m v˘borom na Slovensku vydalo  taj-
n˘ pokyn, aby v tento deÀ zabezpeãili pohotovosÈ hasiã-
sk˘ch zborov, lebo „triedny nepriateº  by mohol vyuÏiÈ
prvomájové oslavy pracujúcich a zakladaÈ v obciach
a mestách poÏiare. “

1. mája 1964 Ministerstvo vnútra âSSR obmedzilo
rozsah hraniãného  pásma, kde bol doposiaº moÏn˘ vstup
iba na zvlá‰tne povolenie. T˘mto opatrením sa po
‰trnástich rokoch opäÈ verejnosti sprístupnil hrad a obec
Devín, ako aj ìal‰ie dediny v blízkosti hranice s Rakús-
kom. 

2. mája 1957 ãeskoslovenská tajná sluÏba uniesla
z Rakúska Jozefa  Vicena, jedného z hlavn˘ch organizáto-
rov slovenského hnutia Biela légia. V Prahe ho odsúdili na
25 rokov väzenia. 

3. mája 1945 spolu so sovietskou armádou vtiahli na
Slovensko aj osobitné jednotky NKVD, ktoré robili oãisÈo-
vacie akcie proti známym nekomunistick˘m verejn˘m ãini-
teºom aj v mal˘ch dedinách. Nevinné osoby bez
akéhokoºvek súdneho pokraãovania väznili, sústreìovali
v improvizovan˘ch táboroch, a potom veºkú ãasÈ z nich
násilne odvliekli do ZSSR. Od októbra 1944 do júna 1945
takto deportovali do ZSSR podºa hrub˘ch odhadov 15 aÏ
20 tisíc slovensk˘ch obãanov. Podºa najnov‰ích údajov,
opierajúcich sa o ruské archívy, i‰lo aÏ o vy‰e 70 tisíc ob-
ãanov âesko-Slovenska.

4. mája 1919 pri návrate lietadlom z Talianska zahynul
francúzsky brigádny generál a slovensk˘ ãlen vedúceho
triumvirátu ãeského a slovenského odboja v zahraniãí Dr.
Milan Rastislav ·tefánik. Spolu s ním zahynuli aj traja ta-
lianski sprievodcovia. 

5. mája 1945 SNR rozhodnutím ã. 1224/945-prez.
vydala zatykaã na 68-roãného spi‰ského biskupa Jána
Vojta‰‰áka.

5. mája 1947 sa skonãila platnosÈ tzv. retribuãného
zákona. V celom âeskoslovensku bolo  rie‰en˘ch vy‰e
130 tisíc trestn˘ch oznámení, 713 osôb odsúdili na trest
smrti, teda takmer toºko ako v Nemecku, 741 na doÏivo-
tie  a takmer 20 tisíc na stratu slobody. Retribuãné súdy
odsúdili mnoÏstvo nevinn˘ch ºudí, ão dokumentuje aj prí-
pad poslanca Slovenského snemu a krajského in‰pektora
Hlinkovej gardy Kolomana Horni‰a, ktorému predseda se-
nátu neskôr povedal: ZaslúÏil by si si metál, ale musel som
Èa odsúdiÈ!

5. mája 1950 z funkcie predsedu Zboru povereníkov
bol odvolan˘ Gustáv Husák. Spolu s ním opustil funkciu aj
povereník ‰kolstva a kultúry Ladislav Novomesk˘. Za pred-
sedu Zboru povereníkov bol vymenovan˘ âech pôsobiaci
na Slovensku  Karel Bacílek,  povereníkom ‰kolstva sa stal
Ernest S˘kora. 

8. mája 1945 vláda SR v exile v rakúskom Kremsmün-
steri podpísala dokument, ktor˘m sa bezv˘hradne podro-
bila veliteºovi 20. korpusu 3. americkej armády generálovi
Waltonovi H. Walkerovi. V ten deÀ sa skonãila vojna v Eu-
rópe.

8. mája 1968 ãeskoslovensk˘ prezident Ludvík Svobo-
da vydal rozhodnutie o v‰eobecnej amnestii. Na slobodu
boli prepustení takmer v‰etci politickí väzni, niektorí z nich
si odpykávali tresty od skonãenia vojny. 

9. mája 1948 Národné zhromaÏdenie âSR prijalo no-
vú ústavu, ktorá v krajine zaviedla komunistickú diktatúru,
skr˘vajúcu sa pod názvom ºudovodemokratické zriadenie.
Síce zaruãovala základné ºudské  práva, zároveÀ v‰ak
umoÏÀovala ich obmedzenie i zru‰enie na základe zá-
konov. Za základnú obãiansku povinnosÈ urãila dbaÈ
o záujmy ‰tátu.  SluÏba v armáde bola predstavená ako
najvy‰‰ia obãianska ãesÈ.

10. – 11. mája 1848 sa z iniciatívy ·tefana M. Daxnera
zi‰la porada slovensk˘ch národovcov v Liptovskom Sv. Mi-
kulá‰i, na ktorej zostavili Îiadosti slovenského národa.
V ‰trnástich bodoch obsahovali program slovenského ná-
rodno-revoluãného hnutia. Jeho obsah predstavuje dôle-
Ïit˘ dokument o ‰tátoprávnych poÏiadavkách Slovákov.

11. mája 1943 profesor patologickej anatómie na Le-
kárskej fakulte Slovenskej univerzity MUDr. Franti‰ek ·ubík,
ktor˘ sa zúãastnil na exkurzii medzinárodnej komisie súd-
nych lekárov do ruskej obce KatyÀ (Smolensk), kde objavili
masov˘ hrob Sovietmi zavraÏden˘ch poºsk˘ch dôstojníkov,
vojakov a intelektuálnych pracovníkov, verejnou predná‰-
kou v Bratislave informoval o v˘sledkoch zisten˘ch komi-
siou. Táto potvrdila, Ïe masová vraÏda sa stala v roku 1940
a bola dielom príslu‰níkov sovietskych policajn˘ch orgánov.

11. mája 1944  vymenoval pápeÏ Pius XII.  nitrianske-
ho biskupa Dr. Karola KmeÈka za arcibiskupa.

12. mája 1635 bola zaloÏená Trnavská univerzita.  
12. mája 1944 sa uskutoãnila  posledná náv‰teva

predstaviteºov Slovenskej republiky v hlavnom stane Adol-
fa Hitlera v Klessheime, ktorú viedol prezident Jozef Tiso.
V rámci rozhovorov sa Tiso Hitlera op˘tal, ãi nehodlá
uzavrieÈ mier, na ão mu führer odvetil, Ïe najprv pri poku-
se o vylodenie porazí západn˘ch spojencov a t˘m si zlep‰í
mierové podmienky. Nemci súhlasili s vytvorením poºného
zboru slovenskej armády na v˘chodnom Slovensku, pod
vedením generála Augustína Malára.  Zbor vedenie ‰tátu
plánovalo vo vhodnom ãase  vyuÏiÈ  na prechod na stranu
protihitlerovskej koalície.

12. mája 1948  v ParíÏi vznikla Slovenská národná ra-
da v zahraniãí ako ústredn˘ orgán exilov˘ch Slovákov
v boji za samostatnosÈ. 

13. mája 2004 zomrel v Bratislave Jozef Tomá‰ek, za-
kladajúci ãlen organizácie politick˘ch väzÀov na Sloven-
sku. Za druhého podpredsedu bol zvolen˘ 8.1.1990. Väz-
nen˘ bol v rokoch 1958-1962. 

13. mája 1882 v Rajci sa narodil Andrej ·krábik, kÀaz,
spisovateº, od roku 1943 biskup v Banskej Bystrici.  Ako
cirkevn˘ hodnostár a publicista odsudzoval  komunistickú
ideológiu a preto bol po roku 1948  vystaven˘ perzekú-
ciám a fyzickému t˘raniu. 

15. mája 1720 sa v ·tiavnick˘ch Baniach narodil Maxi-
milián Hell. 

15. mája 1945 v Bratislave sa konalo prvé riadne zasa-
danie SNR, na ktorom bol prijat˘ dokument  Ohlas k ães-
kému národu. Jednostranne deklaroval vôºu Slovákov ÏiÈ
s âechmi v spoloãnej  republike, ktorá sa politicky, hospo-
dársky a vojensky bude opieraÈ o ba‰tu Slovanstva Soviet-
sky zväz. ëalej prijala zákon ã. 33 o potrestaní fa‰istick˘ch
zloãincov, okupantov a kolaborantov a o retribuãnom
súdnictve. Zákon stanovoval trest smrti aj za zradu na SNP
ãi za propagáciu a schvaºovanie politiky nacistického Ne-
mecka. 15. mája 1945 partizáni z oddielu Za vlasÈ pod ve-
dením podplukovníka Savelieva podnikli trestn˘ nájazd na
obec Divina. Zabili desaÈ obyvateºov obce a troch ÈaÏko
zranili.

15. mája 1948 ·tátny súd vyniesol rozsudok nad ãini-
teºmi Demokratickej strany, obvinen˘mi z proti‰tátneho
sprisahania. L. Obtuloviã bol odsúden˘ na 8 rokov, P. Ma-
xoÀ a Franti‰ek  Jurãoviã na 7, Ján Kempn˘ a Jozef Sta‰ko
na 6, Milo‰ Bugár na 1 rok a Pavol âarnogusrk˘ na 18
mesiacov.

16. mája 1949 dvadsaÈjeden príslu‰níkov polície obsa-
dilo Saleziánsky ústav v Michalovciach a ich vedúci ozná-
mil riaditeºovi prof. ·tefanovi Faberovi, Ïe je zbaven˘ svo-
jich funkcií predstaveného saleziánskeho ústavu a správcu
priºahlej farnosti. V‰etk˘ch rehoºníkov odviezli a eskorto-
vali s ozbrojenou stráÏou aÏ do ·a‰tína. PribliÏne v tom
istom ãase podobne likvidovali ìal‰ie tri saleziánske diela
v Îiline, v Trnave a v Komárne. To bola prvá násilná a pro-
tiprávna akcia komunistického reÏimu proti katolíckej re-
holi uskutoãnená e‰te pred ich oficiálnou likvidáciou.  Po-
stupne t˘m ist˘m spôsobom likvidovali ìal‰ích 24 klá‰to-
rov in˘ch rehoºn˘ch spoloãností.

19. mája 1941 slovenská vláda sa uzniesla, Ïe ‰tátnou
hymnou Slovenskej republiky bude národná hymnická
pieseÀ Hej Slováci v hudobnej úprave Alexandra Moyzesa.
Hymna sa mala hraÈ alebo spievaÈ pri oficiálnych príleÏi-
tostiach, oslavách a aj v kostoloch pri boholuÏbách kona-
n˘ch v súvislosti so ‰tátnym sviatkom.

20. mája 1945 sa v Jablonke uskutoãnilo protestné
zhromaÏdenie proti pripojeniu slovensk˘ch obcí Hornej
Oravy k Poºsku. 

20. mája 1950 v Prahe zriadili ministerstvo národnej
bezpeãnosti, ktoré viedol najprv Ladislav Kopfiiva a od 23.
1. 1952 K. Bacílek. Toto ministerstvo sa stalo v˘konn˘m
orgánom nekontrolovateºného bezprávia a teroru proti
v‰etk˘m „nepriateºom“ totalitnej Komunistickej strany
v celej â-SR.

21. mája 1921 Franti‰ek Jehliãka a Franti‰ek Unger za-
loÏili v Poºsku Slovenskú národnú radu. Ich ìal‰ím kro-
kom bola proklamácia samostatnej Slovenskej republiky.
Táto separatistická akcia dvoch slovensk˘ch politick˘ch
emigrantov bola finanãne podporovaná Maìarskom.

21. mája 2004 zomrel v RuÏomberku zakladajúci ãlen
organizácie politick˘ch väzÀov na Slovensku  Pavol Brod-
Àansk˘. 

22. mája 1927 na pútnickom zhromaÏdení v ·a‰tíne

zverejnili dekrét Pia IX. Celebre apud Slovacam gentem,
ktor˘m vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku
Slovenska.

23. mája 1949 v Trstenej vypukla prvá vzbura
veriacich na Slovensku. Dav asi 200 ºudí sa snaÏil ochrániÈ
miestneho kÀaza pred zatknutím. Proti vzbúrencom
zasiahli jednotky Národnej a ·tátnej bezpeãnosti.

24. mája 1902 pri banskej katastrofe v bani Fernie
v Britskej Kolumbii (Kanada) zahynulo 120 baníkov, z to-
ho 50 Slovákov.

24. mája 1918 pri‰iel do Spojen˘ch ‰tátov predseda
âesko-Slovenskej národnej rady profesor Tomá‰ G. Masa-
ryk a vo svojom prejave k Slovákom v Pittsburghu vyhlásil:
„Bude slobodné âesko a bude slobodné Slovensko. Na
Slovensku politické vedenie, ‰koly, súdnictvo a v‰etko iné
bude slovenské, v âechách ãeské.“ Na základe tohto vy-
hlásenia predstavitelia slovensk˘ch a ãesk˘ch spolkov, aj
prof. T. G. Masaryk, 30. mája podpísali âesko-Slovenskú
dohodu.

24. mája 1934 Národné zhromaÏdenie âSR  327
hlasmi zvolilo  T.G. Masaryka po ‰tvrt˘krát za prezidenta.
Jeho protikandidát, komunistick˘ poslanec Klement Gott-
wald získal 38 hlasov a 53 poslancov a senátorov odovz-
dalo biele lístky, medzi nimi aj v‰etci ãlenovia HSªS. U 84
roãného  Masaryka sa po prvej mozgovej m⁄tvici zreteºne
prejavovali  známky senility, nedokázal dopovedaÈ prezi-
dentskú prísahu. Niektorí poslanci  si v‰imli,  Ïe zasadací
poriadok hlasujúcich  bol veºmi prísne regulovan˘ a nená-
padné  trhliny a dierky na  obálkach rozdan˘ch  na meno,
budili dojem, Ïe  sa vykonávala tajná kontrola hlasovania. 

25. mája 1922 skupina útoãníkov napadla a zdemolo-
vala bratislavskú redakciu denníka SªS Slovák. 

25. mája 1945 SNR rozpustila v‰etky katolícke organi-
zácie a spolky. 

25. mája 1991 pápeÏ Ján Pavol II. poctil sídelného bis-
kupa v Nitre, politického väzÀa  Mons. Jána Chryzostoma
Korca hodnosÈou kardinála. Do tejto vysokej funkcie
medzi najbliÏ‰ích poradcov pápeÏa bol slávnostne in‰talo-
van˘ v Ríme 28. júna.

25. mája 1985 vymenoval pápeÏ Jozefa Tomka za
kardinála.

26. mája 1946 sa v âeskoslovensku uskutoãnili parla-
mentné voºby, na ktor˘ch si voliãi mohli vybraÈ jednu zo
‰tyroch povolen˘ch strán  zdruÏen˘ch v Národnom fronte.
Voliãi nemeckej a maìarskej národnosti ako aj tzv. kola-
boranti boli  pozbavení  hlasovacieho práva, ão predsta-
vovalo takmer jednu tretinu. 

27. mája 1942 Slovák Jozef Gabãík spolu s Janom Ku-
bi‰om spáchali  v Prahe atentát na zastupujúceho rí‰skeho
protektora Reinharda Heydricha. 

29. mája 1960 vznikla Slovenská oslobodzovacia rada
spojením SNR v zahraniãí a Slovenského oslobodzovacie-
ho v˘boru.

29. mája 1971 sa v Prahe  zaãal XIV. zjazd KSâ. Prvé-
ho tajomníka ÚV KSâ Gustáva Husáka zvolili zjazdoví de-
legáti za generálneho tajomníka. Zjazd potvrdil tvrd˘ nor-
malizaãn˘ kurz v âeskoslovensku.

29. mája 1975 Federálne zhromaÏdenie jednomyseºne
zvolilo generálneho tajomníka ÚV KSâ Gustáva Husáka
za prezidenta âeskoslovenska. 

30. mája 1946 obecenstvo na futbalovom zápase Slo-
vensko – âesko  v Bratislave dalo najavo svoju nespokoj-
nosÈ s pomermi v obnovenom âeskoslovensku a stále sil-
nej‰iemu obmedzovaniu práv slovensk˘ch orgánov. Zápas
sa skonãil prehrou Slovenska 2 : 3 a musel byÈ viackrát
preru‰en˘, lebo diváci opakovane vtrhli na ihrisko. âeská
tlaã bila na poplach, Ïe na Slovensku  oÏíva separatizmus
a ºudáctvo. 

30. mája 1953 Národné zhromaÏdenie v tajnosti prija-
lo zákon o menovej reforme. Obãania si v hotovosti moh-
li vymeniÈ 300 star˘ch korún za 60 nov˘ch. V rovnakom
pomere sa menili mzdy a ceny. Ostatná hotovosÈ aj  vkla-
dy sa vymieÀali v pomere 50 : 1, nad 100 000 korún v po-
mere 500 : 1.

Máj 1947 - v tomto ãase bolo na Slovensku e‰te stále
deväÈ pracovn˘ch táborov, v ktor˘ch Ïivorilo vy‰e 900
osôb. Ku koncu roka sa ich stav zv˘‰il na 1387.

Máj 1972 - skupina katolíckych laikov v Bratislave za-
loÏila tajné vydavateºstvo Samizdat, ktoré vydávalo nábo-
Ïenskú literatúru pre tajné krúÏky laikov a kÀazov, neskôr
aj ‰tvrÈroãník RadosÈ a nádej (RAN). Vydavateºstvo pôsobi-
lo aÏ do roku 1990.

STALO SA
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✞ Vo veku 66 rokov, 23. februára
2021, zomrela Ing. Eva TOMEKOVÁ
zo Îiliny, dlhoroãná ãlenka RO PV
ZPKO v Îiline. Rozlúãka so zosnulou sa
konala  25. februára 2021 na Novom
cintoríne v Îiline. 

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI

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

40 rokov
Ing. Martin Bene‰, Bratislava 29.5.1981

60 rokov
Eduard Holl˘, Nitra 1.5.1961
Margita Bartová, Nitra 24.5.1961
Radomil Îingor 30.5.1961

65 rokov
Mikulá‰ Tóth, Seãovce 24.5.1956

70 rokov
Îofia Patinová, Heºpa 15.5.1951

75 rokov
Mária Horváthová, KriÏovany 
nad Dudváhom 8.5.1946   

80 rokov
Emília Gajdo‰ová, Hlohovec 12.5.1941
Anna Bullová, Slovenská ªupãa

7.5.1941
JUDr. Peter Zima, Banská Bystrica

29.5.1941

81 rokov
Anna Letrichová, Krásna Hôrka

18.5.1940
Ladislav Solár, Nitra 14.5.1940
Ema Ballová, Nitra 20.5.1940
Jolana Lukáãová, Michalovce

24.5.1940
Îofia Szatmáryová, Spi‰ské Vlachy

12.5.1940
Ing. Tatiana Matú‰ková, Bratislava

15.5.1940

83 rokov
Jozef Dvorãák, Levoãa 17.5.1938

84 rokov
Eli‰ka Lonãiãanová, Bratislava

15.5.1937

85 rokov
Mária Mi‰eje, USA 25.5.1936
Milan Hric, Badín 17.5.1936
Ladislav Lenãe‰, Nitra 28.5.1936

86 rokov
Oºga OstroÏlíková, Úºany nad Îitavou

2.5.1935
Margita Lukni‰ová, Nitra 27.5.1935
Anna ·lepecká, Záhor 10.5.1935

87 rokov
Anna Maková, Heºpa 22.5.1934
PhDr. Katarína Mikulová, Bratislava

31.5.1934
Irena Lichtmanneggerová, ·irkovce

9.5.1934

88 rokov
Irena ·ranková, Veºk˘ Lapá‰ 8.5.1933

89 rokov
Jozef Cahel, PovaÏská Bystrica 18.5.1932

90 rokov
Margita Bartoviãová, ·urany 30.5.1931

92 rokov
Viera Chylová, Banská Bystrica 24.5.1929

93 rokov
Magdaléna Salvianová, Trnava 17.5.1928
BoÏena Zacharová, Bratislava 19.5.1928

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

PRISPELI NA ČINNOSŤ
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová,Bratislava 10 EUR
Jozef Korec, Nitra 30 EUR
Viola Svitacová, Veºk˘ Lapa‰ 18 EUR
Klára BrodÀanská, RuÏomberok 20 EUR
Ján Surov˘, RuÏomberok 8 EUR
Ing. Eva ·alapková, RuÏomberok 4 EUR
Mária ·idová, RuÏomberok 20 EUR
Eva ·ilhavá, Bratislava 10 EUR
Dagmar Matysová, Limbach 10 EUR
Jozef SkubeÀ, Svit 20 EUR
Ing. Mária Hatalová, Bratislava 8 EUR
Janka Tama‰koviãová, Bratislava 8 EUR
Mária Pítrová, Bratislava 13 EUR
·tefan Filipoviã, Bernolákovo 13 EUR
Elena Zelenayová, Bratislava 28 EUR
Eduard Sládkoviã, Limbach 38 EUR
Ing. Ivana Mravcová, 
Ivanka pri Dunaji 30 EUR
Marta Malá‰ková, Malacky 18 EUR
Anna Lanátorová, Bratislava 18 EUR
Anna Hudecová, Slovensk˘ Grob 8 EUR
Ida Nayová, Pezinok 8 EUR
Ing. Mária Kollárová, Bratislava 8 EUR
·tefan Valkoviã 100 EUR
Ing. Andrea Stra‰iftáková, Modra 32 EUR
Ervín BlaÏíãek, Malacky 98 EUR
Eva Slimáková, Limbach 23 EUR
Eduard Drexler, Bernolákovo 16 EUR
Pavel Zelenka, Gajary 10 EUR
Milan BaláÏ, Trnava 3 EUR
Libu‰a Mularãíková, Bratislava 40 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

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

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

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Ob-
chodnej ulici ã. 52 sú poãas núdzového stavu zru‰ené. UpozorÀujeme na‰ich ãle-
nov, Ïe poãas pandemick˘ch opatrení sa telefonicky nedovolajú do kancelárie
Predsedníctva PV ZPKO. 

● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej
Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.
Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej ko-
rektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane
Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok až štvrtok
sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo
štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do 13.00
a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie na 0903
946 718.
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