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Komunistické zločiny treba potrestať
Kvetoslav GREGOR je sy-

nom politického väzÀa Du‰a-
na Gregora. Povahou sa ná-
padne podobá na svojho otca.
Je priamy, zásadov ,̆ slobodo-
myseºn˘ a vern˘ dediãstvu
otcov. Po smrti predsedníãky
Ïilinskej regionálnej organizá-
cie Anky Fodorovej prevzal jej
funkciu a statoãne zápasí so
stra‰iakom komunizmu aj
v dne‰nej dobe. KeìÏe b˘val˘
reÏim sa postaral o to, aby sa
mu nedostalo vzdelanie, po
ktorom túÏil, vzdeláva sa sám.
Miluje históriu a pokojne by
sa mohol posadiÈ za jeden
stôl a diskutovaÈ s profesormi
histórie. Je rozladen˘ z toho,
ako sa opäÈ prekrúcajú na‰e
dejiny i z toho, Ïe sme sa po
roku 1989 nevyrovnali s ko-
munistami. Nasledujúci rozho-
vor vznikol v Ïilinskej kancelá-
rii PV ZPKO.

● Uplynulo sedemdesiat ro-
kov od rozhodnutia ·tátneho sú-

du v Bratislave, ktor˘ odsúdil
vá‰ho otca na osem rokov odÀa-
tia slobody, päÈ rokov straty
obãianskych práv a pokutu desaÈ-
tisíc korún. Za ão?

Otcovi rodiãia boli nemajetní ºu-
dia, nemohli si dovoliÈ platiÈ jeho

‰túdium. Preto prijal miesto plavãíka
v âSPD v Bratislave a urobil si tzv.
robotnícku maturitu. Na základe
prospechu i ‰Èastia sa dostal do
Zemunu v Belehrade na „morskú
akadémiu“. 

Pokraãovanie na 10. strane

Kvetoslav Gregor Foto Eva Zelenayová
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VáÏení prítomní, vzácni hostia, dámy
a páni, dovoºte mi pár slov na tomto mies-
te, pred pamätníkom obetiam ãerveného
teroru, pred ktor˘mi sa hlboko skláÀame.

Nedávno som ãítal jednu múdru vetu:
„ZbabelosÈ robí z kaÏdej vládnej formy

diktatúru.“ Preão túto vetu spomínam práve na tomto
mieste? Urãite nie kvôli t˘m, ktorí tu dlhé roky trpeli
v neºudsk˘ch koncentrákoch, ani kvôli t˘m, ktorí tu ãi uÏ
z brutálneho t˘rania zloÏili svoje kosti, alebo boli priamo
zavraÏdení. Nie, tí urãite neboli zbabelí. Veì nakoniec,
ani ich utrpenie nebolo zbytoãné, práve vìaka tak˘mto
nezdoln˘m ºuìom stále Ïil étos nepodriadenia sa brutál-
nemu ãervenému reÏimu a ãi uÏ mlãky, alebo pomocou
nevhodn˘ch vtipov ãi zakázan˘ch klebiet sa aj medzi
ostatn˘mi ºuìmi udrÏiavala pahreba vzdorovania ‰iale-
nému nezmyslu. Toto tu bola takreãeno vyhÀa vzdoru,
ktorú nijaká ºudská sila nemohla potlaãiÈ ani zdolaÈ. Nie,
túto vetu nespomínam kvôli nim, ale kvôli nám, ich po-
tomkom a pozostal˘m. Títo neboli ani zbabelí, ani tu
svojou zbabelosÈou nepomáhali nastoliÈ nijakú diktatú-
ru, pretoÏe tú nám sem doviezol sám veºk˘ generalissi-
mus Stalin na svojich tankoch. Oni len Àou trpeli, e‰te
oveºa viac ako my, ostatní. No ako vidíme, stále sa musí-
me maÈ na pozore. Starí komunisti a ich potomkovia, ãi
uÏ pokrvní ãi ideologickí, kontinuálne a organizovane
fungujú, aspoÀ u nás uÏ ovládajú opäÈ v‰etky médiá.
A opäÈ ‰íria svoje lÏi. 

Treba sa im postaviť
TakÏe znovu je naãase nepodºahnúÈ panujúcej nála-

de, najmä ak nie je zaloÏená na pravde, aj keì má k dis-
pozícii v‰etky moÏné prostriedky a v‰etky moÏné kanály.
A byÈ konformn˘ je opäÈ ten najjednoduch‰í postoj, ão
uÏ nás po na‰ich deÈoch, ão im tu zanecháme a v akom
hnoji sa budú brodiÈ – len nech peniaÏky sedia. A od
konformity je len krôãik k zbabelosti a k diktatúre. Toto
súdruhovia vedia e‰te lep‰ie ako my. Nie, práve politickí
väzni tu musia naìalej udrÏiavaÈ étos odporu voãi kaÏdej
lÏi a nástupu kaÏdej ìal‰ej diktatúry. 

A hlavne, maÈ dobrú pamäÈ. PretoÏe kolektívna pa-
mäÈ je základom vytvárania identity. A tú identitu chce-
me – verní na‰im tradíciám a duchovnej kultúre – prav-
divú, zodpovedajúcu na‰ej prirodzenosti a ºudskosti, kde

nebude priestor na útlak nevinn˘ch len kvôli ich názo-
rom, ale len priestor na budovanie a tvorbu. No a nedaÈ
si zobraÈ svoje spomienky, nedaÈ si regulovaÈ svoju pa-
mäÈ. PretoÏe kontrola spomienok znamená kontrolu
myslenia a v koneãnom dôsledku totalitnú diktatúru.
NepripustiÈ Ïiadnu cenzúru, pretoÏe to je nátlak zhora
na zabúdanie, ale ani samocenzúru, pretoÏe to je len
kaliãenie a zapieranie samého seba. KaÏdá spoloãnosÈ
má svoju kultúru spomienok, a vÏdy je urãit˘m spôso-
bom selektívna, aj v t˘ch najdemokratickej‰ích ‰tátoch.
My sa musíme postaraÈ svojim postojom, zaloÏenom na
pravde a utrpení, aby nebola manipulovaná, a uÏ vôbec
nie v záujme t˘ch, ktorí nás tu muãili a vraÏdili. 

Túžia po našej pamäti
UÏ len krátkom spomeniem, Ïe v súãasnosti uÏ

nielen starí boº‰evici sú nebezpeãní pre na‰u kolektívnu
pamäÈ. Momentálne nastupujú ich potomkovia, neoko-
minterna, ktorá sa opäÈ chce zmocniÈ na‰ej pamäte
a pouãovaÈ nás o na‰ej histórii, hlavne akí zlí sme ako
kresÈania a Európania. A súkaÈ nezmysel za nezmyslom
– gender, multikulti, rasizmus,... Keby to nebolo tragic-
ké, bolo  by to mimoriadne komické, ako ºudia bez ‰tip-
ky pochopenia skutoãnosti, bez akejkoºvek znalosti ãlo-
veka, o nejakej duchovnej transcendencii uÏ ani nehovo-
riac.  Práve títo ºaviãiarski intelektuáli, títo najväã‰í
hlupáci histórie, po ktor˘ch zostali iba haldy m⁄tvol, hal-
dy jedovatého ekologického odpadu a zaostalosÈ – tak
ekonomická ako aj technologická – títo majú opäÈ po-
trebu nás pouãovaÈ a hnaÈ – rovnako ako súdruh Stalin
–  Ïeleznou päsÈou ku kraj‰ím zajtraj‰kom.

·ialené 20. storoãie so svojimi diktatúrami dokonale
preverilo práve politick˘ch väzÀov, ktorí sa neprepoÏiãa-
li nijakej obludnosti, ani nijak˘m utopick˘m kon‰truk-
tom bez najmen‰ieho prieniku so skutoãnosÈou. Práve
politickí väzni tvoria tú prirodzenú aristokraciu národa,
gniaveného diktatúrou, morálnu chrbticu spoloãnosti
s nepodplatiteºnou pamäÈou. Preto sú tak˘m t⁄Àom
v oku v‰etk˘m novodob˘m manipulátorom, rovnako
star˘m boº‰evikom ako aj mladej neokominterne, ktorí
by ich najrad‰ej opäÈ vymazali zo spoloãenského dis-
kurzu.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Odznelo na 33. ročníku Jáchymovského pekla v Jáchymove



Prezidentka republiky Zuzana âaputová udelila 8. mája
tohto roku najvy‰‰ie ‰tátne vyznamenanie - Rad ªudovíta
·túra I. triedy in memoriam Albertovi Púãikovi,
Eduardovi Tesárovi a Antonovi Tunegovi. Títo traja absol-
venti trenãianskeho gymnázia sa po druhej svetovej vojne za-
pojili do hnutia Biela légia. My‰lienka zaloÏiÈ Bielu légiu ako
hnutie svojpomoci obyvateºstva proti zlovôli komunistického
reÏimu vznikla uÏ v roku 1948. Jej program bol formulovan˘
struãne, zrozumiteºne a pomocou rozhlasovej stanice Biela lé-
gia sa ‰íril od mája 1950 do júla 1953. Biela légia bola hnutím
preto, aby neboli potrebné ãlenské zoznamy, nevydávali sa
ãlenské legitimácie, aby mohla zostaÈ v anonymite. 

Cieºom Bielej légie bola obnova slovenskej ‰tátnosti.
IbaÏe hlavnou prekáÏkou na ceste k samostatnosti bol
komunistick˘ reÏim. Preto sa rozhodli bojovaÈ proti nemu. 

Bezpeãnostné orgány ‰tátu v zmysle pokynov ÚV KSâ

usilovne pátrali po  rozhlasovej stanici Biela légia. Bezv˘sled-
ne. Zaãiatkom leta 1951 sa zaãal sovietskou KGB iniciovan˘
pohon. Akcia mala „úspech“. Dokopy bolo v procese s Bie-
lou légiou súden˘ch 60 ºudí, z nich bolo 48 odsúden˘ch
a vynesené tri rozsudky smrti. Nad Eduardom Tesárom,
Albertom Púãikom a Antonom Tunegom. Na v˘strahu, aby
sa o niã podobné ìal‰í nepokú‰ali.

Slovenská ‰tátnosÈ sa stala skutoãnosÈou aÏ po po-
ráÏke komunistického reÏimu. No trvalo  to ‰tyridsaÈ
rokov, k˘m sa naplnil sen popraven˘ch mlad˘ch vla-
stencov. Po udelení ‰tátneho vyznamenania sa odrazu
vynorilo mnoÏstvo novodob˘ch  kágebákov, ktorí opäÈ
spustili pohon na uÏ neÏijúcich vlastencov. âo si o tom
myslia historici, uverejÀujeme na strane 12, na strane
16 otvoren˘ list prezidentke Zuzane âaputovej. 

(red)
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Keď som 24. februá-
ra tohto roku sledovala dis-
kusnú reláciu v televízii

JOJ, neverila som vlastným ušiam. Minister
diplomacie Ivan Korčok odporúčal divá-
kom počúvať regulované médiá. Regulova-
né? A dočkali sme sa. V návrhu nového
mediálneho zákona má regulátor význam-
né postavenie...

Kam sme sa to po novembri 1989 do-
stali? Práve v tomto prelomovom roku  za-
čal vychádzať časopis ZrNO (Zrelosť-Ná-
dej-Orientácia), ktorý v tiráži uvádzal, že
„chce reagovať na aktuálne otázky mla-
dých slovenských katolíkov“. V čísle štyri
publikoval napríklad články pod názvom:
Slovenské hroby, Nebezpečenstvo sexu
bez lásky či Za vieru na psychiatriu? V sú-
časnosti sa v mediálnom prostredí odohrá-
va honba na popravených Alberta Púčika,
Antona Tunegu a Eduarda Tesára. Aj o ich
hrobe je článok v časopise ZrNO. Začína
sa takto: „Mená týchto troch mladých ľu-
dí navždy zostanú symbolom mladíckej
čistoty, prezieravosti a mučeníctva.“
A ďalej: „Rodičia sa hneď po rozlúčke s od-
súdenými ponáhľali do Kapucínskeho ko-
stola, kde vyľakaným rehoľníkom oznámili,
že o 3.00 hodine ráno budú ich deti po-
pravené. Ráno o 6.00 hod. všetky sv. omše
v Bratislave boli obetované za týchto troch
popravených mladých slovenských laikov.

Rodinným príslušníkom bolo dovolené po-
chovať ich v Bratislave na Martinskom cin-
toríne – ale bez mien. Až do roku 1968
stáli tu vedľa seba tri kríže bez mien...“ 

Takto si to želala komunistická strana,
ktorej zjazd sa konal ešte 17. a 18. decem-
bra 1989 a medzi menami funkcionárov je
aj meno Peter Weiss, člen Výkonného vý-
boru ÚV KSS. Áno, ten Peter Weiss, ktorý
v roku 2019 si dovolil prísť rečniť na pietnu

spomienku venovanú politickým väzňom
komunizmu v Jáchymove! Ten Peter Weiss,
ktorý v Pravde publikoval paškvil voči ude-
leniu štátneho vyznamenania trom popra-
veným Tunegovi, Tesárovi a Púčikovi. Kde
zobral odvahu bývalý vysoký stranícky
funkcionár kritizovať bojovníkov proti komu-
nizmu?  

Nuž, je to paradox, ale rehabilitovali
ho kádeháci, keď jeho stranu (SDĽ) pozvali
do vlády. A nebolo to po regulárnych voľ-
bách, ale korupciou koaličných poslancov
v marci 1994. Ministrom obrany sa stal ďal-
ší bývalý člen Výkonného výboru ÚV KSS
Pavol Kanis a podpredsedníčkou vlády ich
stranícka kolegyňa Brigita Schmögnerová.
Práve o nej povedal Ľudovít Černák, vte-
dajší minister hospodárstva, že mala prav-
du, keď hovorila, že prvé čo treba urobiť, je
ovládnuť verejnoprávne médiá... O štyri ro-

ky neskôr to urobila vláda Mikuláša Dzurin-
du.

V minulom čísle Svedectva som spomí-
nala Michela Schooyansa, ktorý v roku
1997 vydal knižku Ako čeliť svetu v rozvrate.
Tento vatikánsky špecialista o.i. aj na otázky
politickej filozofie tvrdí, že „spoločný vplyv
socialistických a liberálnych tradícií je v sú-
časnosti mimoriadne markantný v dvoch
hlavných anti-life ideológiách: v rodovej
a v ideológii novej paradigmy“. A proroc-
ky uzatvára: „Človek bude zredukovaný na
obyčajné idivíduum, na pominuteľný okamih
v rukách štátu alebo trhu.“  

Covidová pandémia sa stala ukážkou
ovládnutia ľudí štátom. V súčasnosti pripra-
vovaný mediálny zákon je zasa ukážkou
absolútnej ignorancie demokratických prin-
cípov. Ani komunisti nemali odvahu  hovoriť
o regulácii médií a svoj  cenzorský orgán
schovali pod inštitúciu Slovenský úrad pre
tlač a informácie. 

Zdá sa, že míľovými krokmi vchádzame
do nového veku, ktorý sa akosi vymkol spod
kontroly národných volených orgánov
a vládnu mu nadnárodné mimovládky
a nadnárodné inštitúcie ako WHO. Presne
tak, ako to napísal pred štvrťstoročím Schoo-
yans. Práve preto nemôžeme mlčať, keď špi-
nia pamiatku mučeníkov za slobodný svet.

Eva Zelenayová
šéfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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Kádrovaní aj po smrti



Pietna spomienka na politick˘ch väzÀov komunizmu
Jáchymovské peklo sa tohto roku uskutoãnila

v dÀoch 27. a 28. mája. Napriek ÈaÏkostiam organizátorov,
spolku Nositelia odkazu Jáchymovské peklo, sa zo Slovenska
zúãastnila delegácia pod vedením predsedu PV ZPKO Jána
Liteckého ·vedu. Treba povedaÈ, Ïe pietna spomienka sa
koná na troch miestach Jáchymovska a preto je nároãná na
dopravu. V minul˘ch rokoch organizátori zabezpeãovali pre-
suny úãastníkov vlastnou dopravou, takÏe nebol problém
pre ãlenov PV ZPKO z v˘chodu republiky cestovaÈ do âeska.
Tohto roku musel prísÈ kaÏd˘ vlastnou dopravou. Azda aj to
spôsobilo niÏ‰iu úãasÈ ako po minulé roky. 

Piatok patril dvom pietnym miestam, a to kladeniu
vencov k pamätníku na cintoríne v Hornom Slavkove
a pri âervenej veÏi smrti v Ostrove – Vykmanovej. Po-

ãasie síce neprialo úãastníkom stretnutia, ale pri‰li aj zástup-
covia ‰tátnych in‰titúcií. Na v‰etk˘ch troch miestach bola prí-
tomná a aj prehovorila podpredsedníãka Poslaneckej sne-
movne Parlamentu âR Jana Mraãková Vildumetzová. Vo
svojom príhovore povedala, Ïe je na‰ou povinnosÈou pripo-
mínaÈ si nielen slávne okamihy na‰ich dejín, ale aj tie, ktoré
sú celkom nepochopiteºné. Lebo sa na‰li ºudia ochotní in˘ch
vystavovaÈ nesmiernemu útlaku. V Hornom Slavkove bol
medzi úãastníkmi väzeÀ z Jáchymovska Jaroslav Cibulka.
V prejavoch tieÏ odznelo, Ïe b˘val˘ reÏim neslúÏil prospechu
ºudí, ale na potlaãovanie ºudsk˘ch práv. A apel, Ïe sloboda
a spravodlivosÈ sú jednou z najcennej‰ích hodnôt Ïivota. 

Pod âervenou veÏou smrti zaznela na úvod hymna
mukla, v ktorej sa pripomína, Ïe len preto sa stal politick˘m
väzÀom, lebo mal „svoju zem tak rád“ , a preto ho so slo-
bodou delí ostnat˘ drôt. Preão? Lebo mal svoj vlastn˘ názor,
ão nebolo vhodné. NuÏ, varovné slová aj pre dne‰ok.

âervená veÏa smrti je zapísaná v UNESCO, no problém
je s jej vlastníkom. âeská organizácia politick˘ch väzÀov sa
rozpadla, dokonca situáciu rie‰i súd a veÏa chátra. Preto pa-
mätník komunistického reÏimu 50. rokov Leo Îídek nalie-
havo zaprisahával b˘valú ãlenskú základÀu organizácie poli-
tick˘ch väzÀov, aby sa zmierili, spojili a naplnili odkaz otro-
kov b˘valého reÏimu. 

Pietna spomienka vyvrcholila v Jáchymove sv. om‰ou.
Celebroval ju emeritn˘ biskup Franti‰ek Radkovsk˘ a spo-
lu s miestnym dekanom Krzysztofom D´dekom ju konce-
lebroval duchovn˘ na‰ej organizácie Ján Ko‰iar. Po skonãe-
ní sv. om‰e pokraãovala slávnosÈ kladenia vencov a príhovo-
ry hostí. Vystúpil aj predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda.
Jeho príhovor uverejÀujeme na druhej strane Svedectva.

Poìakovanie za organizovanie pietnej spomienky Já-
chymovské peklo patrí pani Vlaste Preislerovej, dlhoroãnej
organizátorke podujatia, jeho moderátorke a v súãasnosti
predsedníãke spolku Nositelia odkazu Jáchymovské peklo.

Eva Zelenayová

ZAZNAMENALI SME
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Jáchymovské peklo so slovenskou účasťou

Sloboda a spravodlivosť - najcennejšie hodnoty

Ján Liteck˘ ·veda s Jaroslavom Cibulkom, jedn˘m
z posledn˘ch jáchymovsk˘ch väzÀov.

Foto Eva Zelenayová

Zºava Krzysztof D´dek, emeritn˘ biskup Franti‰ek
Radkovsk˘ a Ján Ko‰iar poãas sv. om‰e v Jáchymove.

Foto Eva Zelenayová

Slovenská delegácia PV ZPKO v Jáchymove.
Foto Eva Zelenayová



V Bratislave: Stretávajme sa
âlenovia bratislavskej poboãky PV ZPKO sa na v˘roãnej ãlen-

skej schôdzi zi‰li 26. mája 2022. Jej predseda Jozef Deão kon-
‰tatoval, Ïe poãet ãlenov je 146 a na schôdzi schválili ìal‰ích
piatich nov˘ch ãlenov. Informoval o aktivitách poboãky, ktoré
vzhºadom na obdobie pandémie bolo znaãne utlmené. Vyzval
ãlenskú základÀu, aby pri‰li do kancelárie poboãky vÏdy, keì si
myslia, Ïe je potrebné sa vyjadriÈ k celospoloãensk˘m témam.
Predseda PV ZPKO Ján LIteck˘ ·veda informoval prítomn˘ch
o problémoch s dotáciou pre organizáciu, podpredseda PV
ZPKO Rafael Rafaj podrobne informoval o novom zákone o poli-
tick˘ch väzÀoch a o príplatkoch k dôchodkom, jednorázovom
príspevku a kon‰tatoval, Ïe Ústav pamäti národa len v roku
2021 zaevidoval 679 nov˘ch Ïiadostí, ão je viac ako za obdobie
od roku 2006. Priãom v roku 2021 ústav vybavil len 244 z nich.
Z diskusie vyplynulo a na záver prítomní prijali uznesenie, Ïe
na ‰tatút veterána politického väzÀa musí staãiÈ rozhodnutie
súdu o rehabilitácii. VyplÀovanie niekoºkostranov˘ch formulá-
rov povaÏujú za neprípustné kádrovanie. Jozef Deão bol zvolen˘
za predsedu poboãky aj na ìal‰ie obdobie. Rovnako na schôdzi
schválili doteraj‰ie vedenie organizácie na rokovanie snemu.  

V Trenčíne: Súhlas s doterajším vedením
V Trenãíne sa v˘roãná ãlenská schôdza konala 12. mája

2022. Otvorila a viedla ju predsedníãka RO PV ZPKO v Trenãíne
Helena Ho‰táková. Kon‰tatovala, Ïe v uplynulom období opusti-
lo rady  regionálnej organizácie päÈ ãlenov.  Ku dÀu konania
schôdze dosiahol stav  ãlenskej základne  67 ºudí. Pani Ho‰táko-
vá predniesla správu o ãinnosti za uplynulé obdobie a obozná-
mila prítomn˘ch o finanãn˘ch obmedzeniach pre na‰u organi-
záciu. Na schôdzi zvolili staronové vedenie regionálnej organizá-
cie, delegátov snemu a súhlasili s doteraj‰ím vedením PV ZPKO.
Pietne spomienky sa v tomto roku budú e‰te konaÈ v Zliechove,
v Ilave a v Bratislave. Budúcoroãnú spomienku na troch popra-
ven˘ch b˘val˘ch trenãianskych ‰tudentov zabezpeãí predsedníã-
ka RO PV ZPKO Helena Ho‰táková.

V Trnave: Privítali nových členov
V˘roãná ãlenská schôdza v trnavskom regióne PV ZPKO sa

konala 25. mája 2022 za úãastí predsedu PV ZPKO Jána Litecké-
ho ·vedu a duchovného organizácie Jána Ko‰iara. Prítomní
schválili program schôdze a predsedníãka regionálnej organizá-
cie Eva Hluchová predniesla správu o ãinnosti za vlaÀaj‰ok. Prí-

tomní schválili nov˘ch ãlenov organizácie: Jaroslava Sianta,
Danielu Izakoviãovú, Ing. Vendelína ·urana, Silviu Petroviãovú
a Ericha Rusnáka. Odznela aj správa o hospodárení, ktorú pred-
niesla Jana Masafiová. O blíÏiacom sa sneme poskytol prítom-
n˘m informáciu Ján Liteck˘ ·veda, ktorého prítomní schválili ako
kandidáta na predsedu PV ZPKO aj na ìal‰ie volebné obdobie.
Schválili tieÏ staronové vedenie regionálnej organizácie a dele-
gátov snemu. 

V Nitre: Dvaja zomreli, jeden pribudol
Napriek covidov˘m opatreniam sa úzka ãasÈ ãlenskej zá-

kladne stretávala pri rozliãn˘ch príleÏitostiach. âi to boli pietne
spomienky v Bratislave a v Nitre alebo pri príleÏitosti v˘znamn˘ch
Ïivotn˘ch jubileí. Najãastej‰ie sa v‰ak chodili pokloniÈ pamiatke
svojich ãlenov k ich  hrobom. Predsedníãka regionálnej organi-
zácie PV ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová v‰ak na v˘roãnej ãlenskej
schôdzi kon‰tatovala, Ïe na pietnu spomienku na Námestí slo-
body nebola ich organizácia pozvaná. Poìakovala sa v‰etk˘m,
ktorí sa aktívne zúãastÀujú na spoloãn˘ch podujatiach a infor-
movala prítomn˘ch so závermi zasadnutia V˘konnej rady PV
ZPKO. Doteraj‰ie vedenie dostalo dôveru aj na ìal‰ie obdobie
a na snem odporúãali ako kandidátov  tieÏ doteraj‰ie vedenie. 

V Košiciach: Zvolili nového predsedu
V Ko‰iciach sa na v˘roãnej ãlenskej schôdzi konanej 14. má-

ja 2022 z 35 ãlenov zi‰lo 24. Schôdza sa uskutoãnila podºa
schváleného programu. Správu o ãinnosti predniesol predseda
poboãky a podpredseda PV ZPKO ·tefan Novák. Kon‰tatoval, Ïe
z aktivít ktoré pripomínajú historické udalosti a sú pre mladú
generáciu dôleÏité sa v rokoch 2019, 202O a 2021 zúãastnil len
obmedzen˘ poãet zástupcov organizácie vzhºadom na pande-
mické opatrenia. V Domove SS v Seãovciach nav‰tívili b˘valého
predsedu regionálnej poboãky v Trebi‰ove Michala Pavlíka,
Karola ëubeka pri príleÏitosti Ïivotného jubilea, zúãastnili sa
pietnej spomienky v Bijacovciach na popraveného Pavla Kalinaja,
v Îiline, v Levoãi, na Detve, v Ko‰iciach, v Bratislave, organizova-
li celoslovenskú úãasÈ na 30. roãníku Jáchymovského pekla a po-
dobne. Pán ·tefan Novák uviedol, Ïe opustiÈ tieto akcie by bolo
v˘hodné pre súãasnú politickú a ekonomicky vládnucu oligar-
chiu, aby sa odstránili i zostatky národnej histórie. Osobné akti-
vity pána Nováka a pani Dvorãákovej boli zamerané na priblíÏe-
nie historickej pravdy o zloãinoch komunistického reÏimu mlá-
deÏi. ·tefan Novák  vyjadril svoje rozhodnutie vzdaÈ sa funkcie
predsedu regionálnej poboãky a regionálnej organizácie v Ko‰i-
ciach. Za svojho nástupcu navrhol Juraja Vrábela st. , ktor˘ bol
jednomyseºne zvolen˘ do oboch funkcií. 
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Mária S˘korová a Anton âulen poãas v˘roãnej schô-
dze v Bratislave. Foto Eva Zelenayová

Na schôdzi v Heºpe. Foto Anna Benãatová



Vchádzame do budovy RuÏinovského domova seniorov
v Bratislave. V izbe s ãíslom 98 nám do cesty vstúpi pani
a p˘ta sa, za k˘m ideme. V izbe sú dve postele, na tej pri

okne leÏí nejaká pani. Domnievame sa, Ïe je to pani Mária
Maronová, ktorej ideme gratulovaÈ k storoãnému Ïivotné-
mu jubileu. Ale kdeÏe, pani Mária je práve tá energická Ïe-
na, opierajúca sa o pomocn˘ vozíãek. Sivé vlasy pekne
upravené, Ïiadne okuliare, vrásky tak akurát, nuÏ, prekvapi-
la nás. Nielen svojím svieÏim vzhºadom, ale neskôr aj
mysºou. Ukázalo sa, Ïe pochádza z rodiny dlhovek˘ch Dani-
‰ovcov a autor projektu Gabãíkovo – Nagymaros Peter Da-
ni‰oviã bol jej bratranec. Dosiaº jej zostala odvaha postaviÈ
sa za svoj názor, ão sa nie kaÏdému páãi. Keì e‰tebáci pri‰li
zaistiÈ jej manÏela, postavila sa do dverí, v jednej ruke dieÈa
a v druhej sekera. 

ManÏel Michal bol policajn˘ in‰pektor rieãnej stráÏe.
Keì muÏa, ktor˘ chcel ilegálne prejsÈ do Rakúska chytili,
priznal sa, kto mu ukázal cestu. A Michala Marona práve
poãas Vianoc odviedla ·tB. Pani Mária bola s druh˘m dieÈa-
Èom mesiac tehotná. Odsúdili ho na pätnásÈ rokov väzenia,
z ãoho si osem aj odsedel. Pani Mária sa narodila 15. júna
1922. 

O súãasnej politike sa rad‰ej nevyjadruje, lebo vraj, to
sa ãlovek iba nahnevá. Predseda bratislavskej poboãky PV
ZPKO Jozef Deão odovzdal pani Maronovej kvety a obrov-
skú bombonieru,  poìakovali sme sa jej za prijatie a zaÏelali
dobré zdravie.  (zl)

âlenovia v˘boru regionálnej poboãky PV ZPKO v Trnave
sa 11. mája t.r. stretli v Bohdanovciach nad Trnavou, aby
poloÏili veniec k pamätníku venovanému politick˘m väzÀom
a obetiam násilnej kolektivizácie.

Pamätník vznikol zásluhou pani Márie Brani‰ovej, ktorej
rodina bola v 50. rokoch mimoriadne postihnutá komunis-
tick˘m reÏimom. Vo svojich spomienkach uvádza, Ïe „12.
marca 1952 pri‰li k nám do bytu v Bohdanovciach dvaja
chlapi ozbrojení pu‰kami (príslu‰níci ·tB) a násiln˘m a bru-
tálnym spôsobom odviezli starého otca do trnavského krimi-
nálu. Po dvoch mesiacoch sa konal v Trnave so star˘m
otcom justiãn˘ proces.“ 

Za vinu mu kládli, Ïe nedodával na verejné zásobovanie
predpísané mnoÏstvo produktov a za vykon‰truované dôvo-
dy bol odsúden˘ na ‰esÈ rokov väzenia, skonfi‰kovanie celé-
ho majetku a trval˘ zákaz vrátiÈ sa do Bohdanoviec, kde
vlastnil 42 ha pôdy. „Star˘ otec nakoniec vyhlásil: Som ne-
vinn˘ a za tieto slová ho dni a noci muãili a bili, t˘rali hladom
a smädom a odviezli do väznice v Ilave. V cele bol sám a za
dva mesiace schudol 40 kg. Nútili ho podpísaÈ rozsudok,
v ktorom sa mal priznaÈ, Ïe v‰etko, ão na neho vymysleli, je
pravda. Pod tvrd˘m terorom si vynútili jeho priznanie. Rodi-
na ho videla aÏ o dva mesiace v Bratislave na Krajskom súde.
Bol smutn˘, ut˘ran˘, schudnut˘, vyzeral ako sedemdesiat-
roãn˘ ãlovek, hoci mal iba 52 rokov.“ 

Po vynesení rozsudku ho transportovali do Jáchymova
kde pracoval v uránov˘ch baniach. V lágroch bolo aj mínus
20 stupÀov Celzia, na doskách mali slamou napchaté mat-
race a jednu deku na prikrytie. Minimálne mnoÏstvo stravy,
v kúte cely vedro ako WC. Po ‰tyroch rokoch star˘ otec pani
Brani‰ovej ochorel a preto ho preloÏili do Valdíc. V septem-
bri 1957 ho prepustili z väzenia. Rodina  sa usadila  v Pre‰o-
ve, kde dvanásÈ rokov b˘vali v jednej izbe, lebo, ako uvádza
pani Brani‰ová, byty boli len pre komunistov a obãanov, kto-
rí s nimi spolupracovali. (eh)
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Pri pamätníku násilnej kolektivizácie

Nedá sa zabudnúÈ na násilie pri zakladaní druÏstiev.
Pamätník v Bohdanovciach nad Trnavou. Foto archív

Pani Mária Maronová a Jozef Deão. Foto Eva Zelenayová

Živio, pani Mária Maronová



Zaãiatkom tohto roku pri‰iel do redakcie list
od pána Franti‰ka Juhásza z obce Tehla neìaleko
Levíc. Napísal nám, Ïe na napísanie listu ho pri-
viedol rozhovor vo Svedectve ã. 11/2021 pod ná-
zvom VyvlastÀovali bez potvrdenia, len tak, sú-
druÏsky. A poslal nám ho preto, Ïe v príbehu
rodiny pána ªubomíra S˘koru sa na‰lo veºa slo-
vensk˘ch rodín, aj tá jeho. K listu pripojil
osemstranovú kopiju listu, ktor˘ poslal b˘valému
ministrovi poºnohospodárstva a vidieka SR Jáno-
vi Miãovskému. 

List pána Juhásza ministrovi je obsiahly a okrem to-
ho, Ïe popisuje pomery rodiny po nástupe komunistic-
kého reÏimu, peripetie po roku 1989, keì namiesto
od‰kodnenia do‰lo k ìal‰iemu oÏobráãeniu rodiny a je
v Àom tieÏ mnoÏstvo návrhov na zlep‰enie situácie
v poºnohospodárstve. Nie, pán Juhász netrval na uve-
rejnení listu ministrovi, hoci proti  nejakej jeho ãasti
nenamietal. Priná‰ame teda ìal‰í príbeh rodiny, ktorej
komunistická moc surovo zasiahla do Ïivota z pera
Franti‰ka Juhásza:

Na takzvané druÏstevné podielnické listy (DPL) sa
uÏ zabudlo. Na základe t˘chto DPL veºa ºudí zbohatlo
a e‰te viac ºudí bolo okradnut˘ch. E‰te veºa ºudí vlastní
tieto nepodarené DPL a musia platiÈ poplatky za vede-
nie úãtu v nejakom   RMS. (...) Podºa mÀa sú DPL ne-
spravodlivé voãi t˘m, ktor˘m bol v 50. rokoch nezá-
konne odobrat˘ Ïiv˘ a m⁄tvy majetok. Ale aj t˘m, ão
do druÏstva vstúpili a zároveÀ doÀ nieão vniesli. Osvet-
lím na na‰om príklade.

Vydierali až na smrť
Môj otec a star˘ otec vlastnili zaãiatkom 50. rokov

niekoºko desiatok hektárov poºnohospodárskej pôdy.
K tomu primeran˘ Ïiv˘ a m⁄tvy inventár.  No zároveÀ
v tomto období vznikali JRD. Do t˘chto druÏstiev vstu-
povali dobrovoºne, dobrovoºne nasilu. A to tak˘m
spôsobom, Ïe sa im vyhráÏali. No boli aj takí, ktorí aj
napriek vyhráÏkam do druÏstva nevstúpili. T˘mto ºu-
ìom sa potom dávali také kontigenty, Ïe mali ão robiÈ,
aby to v‰etko odovzdali. Pritom niektorí boli aj psychic-
ky vydieraní. Niektorí toto psychické vydieranie ani ne-
preÏili. Tak dopadol aj môj star˘ otec, ktor˘ sa nervovo
zrútil a zomrel vo veku 72 rokov v roku 1952. 

Otec zostal na v‰etko sám. Pribudla mu aj pôda po
starom otcovi, no napriek tomu do druÏstva nevstúpil.
AÏ pri‰iel deÀ, keì otca nav‰tívili príslu‰níci ·tB a od-
viedli ho na v˘sluch. Doma zostala mamka so ‰esÈroã-
nou sestrou. Ja som sa narodil aÏ v roku 1956. Ako
som uÏ spomenul, otca odviedli na v˘sluch, ale z neho

sa uÏ nevrátil. Zobrali ho do tábora PTP kde pobudol
niekoºko rokov. Doma zostala na celé hospodárstvo
sama mama. Nakoºko to nevládala robiÈ a neplnila
kontingenty, tak jej poºnohospodársku pôdu zobrali.
TaktieÏ Ïiv˘ a m⁄tvy inventár. 

Stavali na cudzom
Toto v‰etko sa dostalo do JRD a na niektor˘ch po-

zemkoch si  komunisti postavili rodinné domy. Staveb-
n˘ pozemok dostali zadarmo. Niektoré pozemky sú do
dne‰ného dÀa nevysporiadané. Tí ‰ikovnej‰í si tieto po-
zemky zaãiatkom deväÈdesiatych rokov napísali na
seba, a to formou vydrÏania. Tu nás druh˘krát niektorí
komunisti okradli. Nadobudnutie pozemku formou vy-
drÏania je podºa mÀa nezákonné a nespravodlivé. E‰te
musím poznamenaÈ, Ïe na v‰etok Ïiv˘ a m⁄tvy inventár
sme nedostali potvrdenie o prevzatí. Za urãit˘ch okol-
ností sa otec z PTP vrátil. Do JRD nikdy v Ïivote nevstú-
pil. Toto obdobie ho poznaãilo na cel˘ Ïivot. Bol stále
prenasledovan˘. 

Nádej prišla v roku 1989
Veºmi sa pote‰il, Ïe v roku 1989 sme celá rodina

vstúpili do VPN. V tomto zoskupení sme videli budúc-
nosÈ. Po zániku VPN sme vstúpili do ODU. Ako ãlenom
ODU sa nám dostala do rúk broÏúrka, ktorú vydala
kancelária ODU Ventúrska 10, Bratislava. V tejto bro-
Ïúrke sú uvedené nasledujúce veci: Zákon o pôde ã.
229/1991 Zb. Zákon o pozemkov˘ch úpravách ã.
330/1991 Zb. Transformaãn˘ zákon ã. 42/1992 Zb.
Musím povedaÈ, Ïe keby v‰etko, ão sa zaãiatkom de-
väÈdesiatych rokov hovorilo a bolo by sa splnilo, hlavne
v oblasti poºnohospodárstva, tak toto odvetvie by bolo
teraz niekde inde ako je dnes. 

Hoci sme neboli ãlenmi JRD ná‰ podiel v druÏstve
nebol mal˘. Mali sme dve moÏnosti: Buì si vyberieme
z druÏstva na‰e pozemky a zaãneme na nich hospodá-
riÈ, ãím by nám bol vydan˘ majetkov˘ podiel v druÏ-
stve, alebo necháme pôdu v druÏstve a t˘m ná‰ majet-
kov˘ podiel tieÏ zostane v druÏstve. Pôdu sme si aj
chceli vybraÈ, ale núkali nám takú, s ktorou otec nesú-
hlasil. Nedosahovala bonitu na‰ej pôdy. Veºkou chy-
bou bolo, Ïe vo vedení PD zostali ºudia s komunistic-
kou minulosÈou. No nakoniec to zostalo tak, Ïe pôdu
nám nevymerali a zároveÀ sme nedostavali Ïiadne ná-
jomné. To bolo aÏ do roku 2003. Teraz si poloÏme
otázku, o koºko korún nás druÏstvo okradlo? Mrzí ma,
Ïe doteraz sa neprijal Ïiadny zákon na od‰kodnenie
t˘chto ºudí. Pevne verím, Ïe tak˘chto ºudí je e‰te aj
dnes na Slovensku dosÈ. 

(Medzititulky redakcia)
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Bolo by za čo odškodňovať



Na kontroverznosÈ a ná‰ºapné míny v zá-
kone 365/2000 Z.z., ktor˘m sa priznáva veterá-
nom protikomunistického odboja jednorazov˘
príspevok 1989 eur a zvy‰uje sa o sto percent
uÏ vyplácan˘ príplatok k dôchodku, som
poukázal uÏ pri jeho vzniku a predkladaní na
schválenie poslancom NR SR.  

Îiaº, kompetentní nepoãúvali na‰e dobré rady a upozorne-
nia, a tak sú problémy ãoraz vypuklej‰ie. Nepomohla nám ani
Generálna prokuratúra SR, na ktorú sme sa taktieÏ obrátili so
ÏiadosÈou o posúdenie súladu zákona, keìÏe  zákon reálne
rozdeºuje politick˘ch väzÀov a vytvára z nich niekoºko „záslu-
hov˘ch“ kategórií. 

Stále mám za to, Ïe kaÏd˘ politick˘ väzeÀ, ktor˘ si odpykal
trest vo väzení v b˘valej totalite a svojou obeÈou rozkladal ko-
munistick˘ reÏim, by mal maÈ rovnaké materiálne, ale aj  mo-
rálne podmienky zo strany ‰tátu a spoloãnosti. Dokonca dnes
by mala byÈ na stole uÏ poÏiadavka na morálne aj materiálne
od‰kodnenie aj detí politick˘ch väzÀov, pretoÏe rodiny i deti
trpeli a boli ãasto diskriminované v prístu-
pe k vzdelaniu napriek ich talentu,  lebo
boli povaÏované za deti „rozvracaãov so-
cializmu“...  

KameÀom úrazu dne‰nej nespravodli-
vosti voãi Ïiadateºom v pokroãilom veku je
najmä vybavovanie ‰tatútu veterána proti-
komunistického odboja Ústavom pamäti
národa (ÚPN), ktor˘ nestíha uspokojiÈ záu-
jem a vybaviÈ Ïiadosti v‰etk˘m politick˘m
väzÀom a oprávnen˘m osobám v reálnom
ãase. 

Na tieto skutoãnosti sme sa snaÏili
predkladateºov novely zákona taktieÏ do-
predu upozorniÈ, pretoÏe je nemorálne,
aby politickí väzni ãakali nie mesiace, ale aj
roky na vyplatenie nároku. âo zákon
spôsobuje v radoch politick˘ch väzÀov, to
poslancov z vládnej koalície oãividne uÏ
nezaujíma.  Urobili si svoju „aktivitu“
a teraz uÏ rie‰ia ìal‰ie Ïabo-my‰ie vojny. 

Problém zostal ÚPN
KeìÏe horúci zemiak má na stole ÚPN, opakovane som sa

obrátil na predsedu Správnej rady ÚPN s poÏiadavkou na vy-
svetlenie problému. 

Predseda Správnej rady ÚPN je na‰Èastie maximálne ústre-
tov˘, ale z jeho ‰tatistiky nevypl˘va, Ïe by politick˘m väzÀom,
ãakajúcim na priznanie ‰tatútu na konci tunela uÏ svietilo svet-
lo. Ústav kapacitne nestíha toºko Ïiadostí vybaviÈ, ão bol známy
fakt aj v ãase prijímania zákona. Poslanci zvolili nároãnú, byro-
kratickú posudzovaciu formu skúmania, ão je behom na dlhé
trate a ide proti záujmom politick˘ch väzÀov, pre ktor˘ch je
optimálne r˘chle rie‰enie. Îiaº, ãas, aj vek pribúdajú...

Minimálne by si to z morálneho hºadiska svojich zásluh pre

spoloãnosÈ a demokraciu kaÏd˘ politick˘ väzeÀ a oprávnená
osoba po Àom zaslúÏili.

Teraz poìme k faktom a ãíslam, ktoré sú mrazivo hrozivé
z hºadiska ãasovej dostupnosti od‰kodnenia politick˘ch väzÀov,
ão si po prijatí zákona  zaslali ÏiadosÈ o priznanie ‰tatútu vete-
rána protikomunistického odboja. 

ÚPN v roku 2021 zaevidoval spolu 679 nov˘ch Ïiadostí
o priznanie postavenia (len) úãastníka protikomunistického od-
boja, ão je prv˘ predpoklad, aby Ïiadateºovi prisúdili aj ‰tatút
veterána! Predseda správnej rady ÚPN Ján Pálffy v odpovedi na
moju ÏiadosÈ prízvukoval, Ïe to bolo viac ako za predchádzajú-
cich desaÈ rokov spolu. Faktom, ktor˘ museli poslanci
navrhujúci túto formu zákona poznaÈ je, Ïe ústav dokázal roã-
ne v priemere vybaviÈ asi stovku Ïiadostí. TakÏe tu bude pes za-
kopan˘ - ako zvyãajne v parlamente, kde je stále viac tak˘ch,
ão r˘chlej‰ie navrhujú a schvaºujú zákony ako rozm˘‰ºajú o ich
dôsledkoch. 

Veteráni čakajúci na papier
Okrem t˘ch 679 nov˘ch Ïiadostí ÚPN

e‰te vybavoval viac ako 100 nevybaven˘ch
Ïiadostí z roku 2020, takÏe sa pribliÏujeme
k ãíslu takmer 800 zo zaãiatku minulého
roka.

âo je podstatné a smutn˘ fakt, Ïe
v roku 2021 sa ÚPN podarilo vybaviÈ spolu
„len“ 244 Ïiadostí. Je to nepochybne viac
ako v predchádzajúcom období, ale pri ta-
komto tempe by posledn˘ Ïiadateº dostal
‰tatút veterána asi o tri, moÏno aÏ o ‰tyri
roky.

Zaujímavá je aj ‰tatistka verdiktov
k t˘m 244 Ïiadostiam z hºadiska nespra-
vodlivosti k politick˘m väzÀom, pretoÏe
takmer 12 percent Ïiadostí ústav zamietol:
v 207 prípadoch priznal ÚPN postavenie
úãastníka; v 206 prípadoch postavenie ve-
terána protikomunistického odboja; 35
Ïiadostí v‰ak zamietol (v troch prípadoch

priznal iba postavenie úãastníka, keìÏe veterána nebolo moÏ-
né udeliÈ pre ch˘bajúce obmedzenie na slobode a v dvoch prí-
padoch priznal iba postavenie veterána, keìÏe postavenie
úãastníka uÏ Ïiadateº mal priznané v predo‰l˘ch rokoch).
Aktuálny stav je, Ïe do roku 2022 bolo prenesen˘ch spolu
546 Ïiadostí. Nové v‰ak stále pribúdajú. Len od 1. januára
do 20. apríla tohto roku ÚPN zaevidoval ìal‰ích 17 Ïiadostí. 

V tomto období stihol ÚPN vybaviÈ len 45 Ïiadostí, z toho
v 31 prípadoch ÚPN priznal postavenie úãastníka, v 29 prí-
padoch postavenie veterána protikomunistického odboja a aÏ
14 Ïiadostí zamietol. Politickí väzni sa tak viac ako tri desaÈro-
ãia po páde komunistického reÏimu, v demokracii, za ktorú sa
najviac priãinili, k˘m iní robili kariéru alebo doma ‰úchali noha-
mi, stali opäÈ objektom kádrovania.

Rafael Rafaj

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Trnava si zaslúÏi na‰u pozornosÈ aj
preto, Ïe pred 230 rokmi tu vzniklo Slo-
venské uãené tovari‰stvo, prv˘ národn˘
vydavateºsk˘ spolok. Trnava sa uÏ v roku
1238 stala vìaka kráºovi Belovi IV. na-
‰im prv˘m slobodn˘m kráºovsk˘m me-
stom. Tu zomrel 10. septembra 1382,

teda pred 640 rokmi, in˘ kráº ªudovít Veºk˘. V roku
1543, pred 488 rokmi, stala sa Trnava katolíckym
centrom Uhorska – presÈahovalo sa sem ostrihomské
arcibiskupstvo a kapitula. V roku 1635 zaloÏil Peter
PázmaÀ Trnavskú univerzitu, na ktorej vznikol v roku
1770, keì dekanom jej filozofickej fakulty bol Andrej
Bernolák, projekt zriadenia Stolice-Katedry jazyka slo-
venského. Nebol úspe‰n˘ aj preto, Ïe rád jezuitov
v roku 1773 bol zru‰en˘.

V Trnave sa narodil 24. mája 1861 Mikulá‰ Schnei-
der. Tu v roku 1900 maturoval na arcibiskupskom
gymnáziu, potom absolvoval konzervatórium v Buda-
pe‰ti a vo Viedni, kde pôsobil v literárnom spolku Ná-
rod. V auguste 1903 na martinsk˘ch slávnostiach od-
znela ním zhudobnená Vajanského báseÀ „Letí hav-
ran“. Nad‰en˘ Vajansk˘ objal vtedy 22-roãného
Mikulá‰a, pobozkal ho a vyhlásil: „Ten, kto mojim slo-
vám dal v hudbe tak˘ pekn˘ v˘raz, nech nechodí po
svete s hol˘m nemeck˘m menom, a tak si Èa dovo-
ºujem pokrstiÈ menom Trnavsk˘!“ UÏ teda Schneider
Trnavsk˘ ‰tudoval na praÏskom konzervatóriu a tam
‰tudujúci Slováci sa stretávali v akademickom spolku
Detvan. Na známej fotografii vidieÈ Jozefa Gregora Ta-
jovského, Mikulá‰a Schneidera Trnavského, ale i Mila-
na Rastislava ·tefánika. 

A tu sa zaãína odvíjaÈ zaujímav˘ príbeh, v ktorom
vystupuje Schneider Trnavsk˘, o rok star‰í ·tefánik
(ten sa narodil 21. júla 1880) a Ida Ko‰acká, narodená
v roku 1890. Tejto vnuãke Pavla Ko‰ackého, sloven-
ského evanjelického kÀaza ‰ºachtického pôvodu,
úãastníka vychádzky ‰túrovcov na Devín 24. apríla
1836, zomrela mama v mladom veku, a tak sa o jej
v˘chovu starala teta, ktorá Idinej mame prisºúbila, Ïe
jej dcéru vydá len za muÏa, hodného jej stavu, aristo-
krata.

Aristokrat ducha nestačil
Raz sa mladá Ida ocitla s Milanom ·tefánikom na

Bradle. Veºmi sa mu toto miesto páãilo, bolo stade vi-
dieÈ „skoro celé“ ním obdivované Slovensko. Zohol
sa, odtrhol fialku - a daroval ju Ide... Ale o Idu sa
uchádzal aj jeho kamarát Mikulá‰. Keì ten pri‰iel za
Àou s kyticou pre jej tetu, najprv letela kytica, a potom
aj Schneider Trnavsk˘: „Nedovolím, ne‰ºachtica si vez-
me Idu‰ka len cez moju m⁄tvolu!“ A tí dvaja nadaní
slovenskí mládenci, ani ·tefánik, ani Schneider - nebo-

li ‰ºachtici, aristokratmi ducha v‰ak zaiste boli. Mladá
Ida sa nevedela, pre ktorého z nich rozhodnúÈ. Na-
vrhla im teda: „VáÏení páni! Ty, Milan zloÏ báseÀ a ty,
Mikulá‰, napí‰ hudbu, a ja si potom vyberiem a roz-
hodnem sa.“

A tak si Milan spomenul na Bradlo a napísal bá-
seÀ: „Na‰iel som si v ‰írom poli, / fialôãku k mojej vôli,
/ fialôãku, frajerôãku k mojej vôli. / Frajerôãka moja
milá / rada by sa vydávala, rada by sa vydávala. / Nevy-
dávaj sa ty, milá, / buì len rok, dva trpezlivá, / v‰ak ti
líãko neodkvetá / a ja musím, a ja musím, preã do sve-
ta.“ A Mikulá‰ túto báseÀ zhudobnil v jednej z praÏ-
sk˘ch kaviarní tak, ako komponujú najlep‰í hudobní
skladatelia, bez hudobného nástroja, spamäti. 

Rozhodol osud
Ida si pieseÀ vypoãula: „Obidvaja máte úÏasn˘ ta-

lent. BáseÀ je nádherná a hudba je ãarovná. Ale zatiaº
sa neviem rozhodnúÈ...“

Rozhodol osud. ·tefánik po tom, ako sa stal dok-
torom filozofie, odi‰iel 28. novembra 1904 do ParíÏa.
Schneider Trnavsk˘ bol v rokoch 1906-1909 zbormaj-
strom Srbskej pravoslávnej cirkvi v Zrenjanine. Medzi-
t˘m absolvoval úspe‰né turné po Nemecku a Fran-
cúzsku. Na jar 1908 na koncerte v ParíÏi sedel v lóÏi
·tefánik. Po koncerte musel Schneider niekoºkokrát
na scénu a ovácie nemali konca-kraja, Francúzom sa
Schneiderove slovenské pesniãky páãili. Aj fialôãka na
·tefánikov text. Po koncerte vítal ·tefánik Schneidera
s úsmevom: „Mikulá‰, ja som nevedel, Ïe Èa tí Francú-
zi tak dobre poznajú...“ 

„A ãoÏe, Milan?“ zaãudoval sa Schneider.
„Veì kriãali lotor, lotor!“ V skutoãnosti sa domá-

hali na scénu „autora“. Autor je po francúzsky „L‘au-
teur“.

Roky prvej svetovej vojny strávil Schneider Trnav-
sk˘ zväã‰a v Rusku, ·tefánik na viacer˘ch frontoch.
Akurát Ïe sa Schneider Trnavsk˘ po skonãení vojny
vrátil do Trnavy, zatiaº ão ·tefánik na slovenskú pôdu
4. mája 1919 Ïiv˘ nedoletel. KeìÏe medzit˘m zomrela
aj Idina teta, 11. augusta 1919 sa vtedy 29-roãná Ida
Ko‰acká vydala za 37-roãného Mikulá‰a Schneidera
Trnavského. Porodila mu dve dcéry: Idu a NadeÏdu.
Vnuãka NadeÏda, rod. Bugalová, je manÏelkou prvého
podpredsedu Slovenskej ligy v Amerike, Mikulá‰a
Haºka. 

Schneiderova hudobná i spoloãenská kariéra bola
bohatá. V roku 1933 za zásluhy na poli cirkevnej hud-
by mu pápeÏ Pius XI. udelil titul Rytier rádu sv. Grego-
ra. Jeho Jednotn˘ katolícky spevník z roku 1937 je do-
dnes pokladom na‰ej chrámovej hudby a spevu. Jeho
Ïivot sa uzavrel 28. mája 1958 v Bratislave.   

Marián Tkáã

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany
Po skonãení piatich semestrov

v juhoslovanskom prístave Bezdane
padla medzi reãou mlad˘ch stávka, ãi
niekde nie sú sovietske alebo iné voj-
ská vo väã‰om zoskupení, kde sú, aké
majú zbrane a v˘zbroj. MoÏno práve
preto, Ïe sa nikdy o podobné veci ne-
zaujímal, porozprával o tejto stávke
svojmu spoluÏiakovi Metodovi Trgovi
a ten po príchode do âesko-Sloven-
ska to ohlásil ·tátnej bezpeãnosti
v Bratislave. Tá ho 16. novembra
1951 ráno o ‰tvrtej  zaistila. Zaãali ho
mlátiÈ a on sa bránil, ão nemal robiÈ,
lebo ho zmlátili do bezvedomia. Svoj
príbeh opísal v publikácii Otvorené
oãi, kde sú zaznamenané spomienky
niektor˘ch politick˘ch väzÀov. 

● A mali by sa s nimi obozná-
miÈ najmä politici, aby nezºahão-
vali utrpenie ºudí poãas komunis-
tického teroru. 

Otec napríklad spomína, ako ho
vy‰etrovali. Dobit˘ stále padal na zem,
tak mu ruky dozadu zviazali reme-
Àom upevnen˘m na oceºovom lanku
a druh˘ koniec na kolieskach  v stene.
Takto visiac za ruky dozadu sa noha-
mi dot˘kal brucha a prstami nôh ze-
me. Keì ho vytiahli na ‰kripec, veºmi
to bolelo a pritom donekoneãna opa-
kovali  otázku, akú proti‰tátnu ãin-
nosÈ robil, o akej vie, Ïe ju robili iní.
Keì povedal, Ïe niã neurobil, nasle-
dovali zauchá, kopance do brucha
i do lona. Pochopil, Ïe keì rozpráva,
nebijú ho, tak si zaãal vym˘‰ºaÈ a roz-
prával príbehy, ktoré poãul. A tak sa
dostal do Ilavy a odtiaº do Jáchymova.
V tom ãase e‰te nevedel, Ïe na Slav-
kovsku je pribliÏne dvadsaÈ lágrov
a v kaÏdom priemerne 1500 odsúde-
n˘ch, na Jáchymovsku lágre s prie-
mern˘m poãtom 2000 odsúden˘ch
a lágre v Pfiíbramsku s krásnymi hu-
mánnymi názvami RovnosÈ, SvornosÈ,
Bratstvo, Svätopluk.

● Po návrate z jáchymovského
pekla sa oÏenil s va‰ou mamiãkou
Veronikou a z tohto zväzku ste sa
narodili aj vy. Ako si spomínate
na svojho otca? ZaÏívali ste aj vy
perzekúcie reÏimu?

Áno zaÏívali. Pamätám sa, keì
som bol e‰te dieÈa, chodili nám na
kontroly páni v koÏen˘ch kabátoch.
Pozerali sa po skriniach, hrabali sa vo
veciach. Aj potom, keì otca zobrali
do PTP,  tieÏ chodili, i keì sa vrátil do-
mov. A rozprával. Lebo keì sa vyzlie-
kol, bol dorezan˘, popálen˘, tak som
sa p˘tal, ão to je? Boli to dôsledky vy-
‰etrovania v Bratislave. Vravel, Ïe sa
správali neºudsky. Priviazali ho za no-
hy, dole hlavou, hasilili si na jeho tele
cigarety, rezali, pú‰Èali mu elektrinu
do hlavy, do genitálií. TieÏ pomery
v táboroch na Jáchymovsku boli stra‰-
né. Polievku mali z odpadov, tvrd˘
plesniv˘ chlieb a tak. Spomínal, Ïe
keì nesplnil normu, nechali ho
v strednom pásme pri teplote mínus
20 stupÀov stáÈ nahého. Alebo mu
zobrali stravné. Trest bol aj samotka,
kobka v zemi, na hlavu mu kvapkala
voda. Mnoh˘m pomáhali aj zajatí
Nemci, ktorí boli odsúdení za potláãa-
nie PraÏského povstania. Tí  dostávali
balíky z âerveného kríÏa a boli ochot-
ní podeliÈ sa s politick˘mi väzÀami.
Chodil som ho nav‰tevovaÈ. Po návra-
te z väzenia sa st˘kal s b˘val˘mi po-
litick˘mi väzÀami. Párkrát som bol
sním aj ja u pána farára Miartu‰a. 

● ByÈ synom politického väz-
Àa, najmä v men‰om meste, môÏe
byÈ frustrujúce, lebo ºudia sa na-
vzájom poznajú. Ako sa k vám
správali deti v ‰kole ?

Nikto mi nedával najavo, Ïe so
mnou nechce niã maÈ, lebo som sy-
nom politického väzÀa. Ako deti sme
sa chodili naháÀaÈ, hrali sme sa na vo-
jakov. No a v‰etci chceli byÈ sovietski
vojaci, len ja som chcel byÈ Nemec.
Na dvore som si zo starého stola uro-
bil bojisko,  zo zápalkov˘ch ‰katuliek
tanky a hral som sa na kurskú bitku,
stalingradskú a podobne. 

● Museli ste to maÈ na‰tudo-
vané. Bavilo vás to?

Hej, chodil som na brigády, nieão
som zarobil u krstnej mamy, ktorej
som pomáhal v záhrade, aj kde tu
ãosi opraviÈ a za tie peniaze som si
kupoval ãasopisy o kozmonautike,
vojne, histórii. Napríklad Letectvo

a kozmonautika alebo Pamiatky
a múzeá. 

● A ão uãitelia, usilovali sa
vám pomôcÈ?

Moja triedna uãiteºka v ZD· pani
Bazalíková poznala na‰u rodinu,
odporúãala mi ísÈ ‰tudovaÈ nie do
âadce, ale do Banskej ·tiavnice na
Banskú akadémiu. Lebo okrem  histó-
rie vojenstva ma bavili  aj kamene, mi-
nerály. Mojim snom odmaliãka bola
vojenská ‰kola, prípadne história.

● A ão sa z toho uskutoãnilo?
Z toho sa neuskutoãnilo niã, lebo

som i‰iel do gymnázia, odkiaº som
musel odísÈ, lebo som sa odmietol
uãiÈ ru‰tinu. Povedal som  pani profe-
sorke, Ïe  pokiaº sa ruskí okupanti ne-
budú uãiÈ po slovensky, ja sa ru‰tinu
uãiÈ nebudem. Napriek tomu ma pani
profesorka Fedorová nenechala pre-
padnúÈ. Mám v‰ak aj zlé spomienky
na niektor˘ch profesorov. Zavolali ma
do kancelárie a povedali mi, Ïe táto
spoloãnosÈ tak˘ch ºudí ako som ja ne-
potrebuje.  Zrejme preto, Ïe som
nikdy nemal problém rozprávaÈ o zá-
Ïitkoch svojho otca.

● TakÏe ako ovplyvnil fakt, Ïe
ste boli synom politického väzÀa
va‰u profesionálnu kariéru?

Nezmaturoval som, musel som
odísÈ zo ‰koly, z druhého roãníka
‰tvorroãného gymnázia. Zamestnal
som sa v Ïilinskom podniku Automa-
tizácia Ïelezniãnej dopravy, hoci som
e‰te nemal ani 18 rokov. Poãas zá-
kladnej vojenskej sluÏby som si urobil
vodiãsk˘ preukaz a na cel˘ Ïivot  som
sa stal ‰oférom. Na vojne som bol na
letisku v Ostrave,  kde ma tieÏ vy‰et-
rovala  vojenská kontrarozviedka,  

● TakÏe kádrov˘ posudok i‰iel
stále s vami?

Hej a bol som prekvapen˘, koºko
t˘ch posudkov bolo na mÀa napísa-
n˘ch. Zo ‰koly, z gymnázia, z roboty,
z mesta, to bola niekoºkocentimetro-
vá vrstva papierov. Pol roka sme cho-
dili okolo jednej budovy a nevedeli
sme, Ïe tam sídli ‰éf kontrarozviedky.
Bola to stará budova, rozbité okná,
ale mali priestory v podzemí, kde ma
vy‰etrovali. V‰imol som si, Ïe na stene

NÁŠ ROZHOVOR
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nemali obraz prezidenta, ale  Felixa
DzerÏinského. Podºa toho som vedel,
kde sa nachádzam. Povedal som im,
Ïe otec bol predsa rehabilitovan˘,
preão som tam? Îe ma musia preve-
riÈ, lebo ma niekto udal, Ïe som nieão
rozprával. A po poºsk˘ch udalostiach
mi personalistka povedala, Ïe musela
robiÈ zadelenie zamestnancov a ja
som bol urãen˘ na zatknutie. 

● Preão?
Lebo som sa chytil aj s podniko-

v˘m predsedom strany. Tárali, Ïe  poº-
sk˘ch dôstojníkov v Katyni povraÏdili
Nemci a ja, Ïe nie, boli to sovieti. Îe
dokonca jeden z vy‰etrovateºov bol
Slovák, doktor Franti‰ek ·ubík, ktor˘
to potvrdil a jeden z mála, ão to ne-
odvolal, on a Rumun. A hovoril som,
Ïe ‰íria samé chvály o komunizme,
ale komunisti v 50. rokoch robili po-
maly hor‰ie veci neÏ Nemci. A hovoril
som, ão robili v Jáchymove, kde boli
zavretí mladí ºudia.  

● Otec bol po roku 1989 zakla-
dateºom organizácie politick˘ch
väzÀov v Ilave a v âadci. Ako ste
vnímali túto jeho angaÏovanosÈ?

Schvaºoval som to.  âasto som
s ním chodil na stretnutia b˘val˘ch
politick˘ch väzÀov. Konali sa aj pria-
mo u nás, na chalupe. Boli tam b˘valí
‰tudenti, kÀazi. Diskutovali o tom, ão
bude. Tlaãili sme letáky, otca som po-

slal i do Bratislavy za pánom Porub-
sk˘m a ìal‰ími. Chodil som s ním aj
ja. No a som presvedãen˘, Ïe komuni-
stov mali rie‰iÈ  radikálnej‰ie. 

● Neurobili to.
A to bola chyba. Bol som zakla-

dajúcim ãlenom SNS v âadci, no po-
tom sa tam  tieÏ objavili nejakí komu-
nisti.  SNS vtedy nemala program za
samostatné Slovensko, nuÏ  bol som
tieÏ ãlenom Hnutia za oslobodenie
Slovenska. Vtedy som dosÈ pracoval
v prospech hnutia a za samostatnosÈ.
MôÏem povedaÈ, Ïe 90 percent b˘-
val˘ch politick˘ch väzÀov bolo za
obnovenie samostatnej slovenskej
‰tátnosti.

● Ako znalca histórie vás musí
desiÈ slabé národné povedomie
Slovákov?

Poznal som kamionistov z Litvy,
Estónska, Loty‰ska, Bieloruska,  chodil
som do Poºska, Maìarska, bol som
v Nemecku, no my máme asi najhor-
‰ie národné povedomie v Európe. Aj
vzÈah k pamiatkam. Veì plakaÈ za
âeskoslovenskom? Komunizmom?
Sovietskym zväzom? To je bieda.
Îiadni vlastenci, Ïiadna národná hr-
dosÈ, niã. Klamú nás historici a aj
Ústav pamäti národa si zaslúÏi kritiku.

● Po smrti otca v roku 2001 sa
jeho pokraãovateºkou v organizá-
cii politick˘ch väzÀov stala va‰a

matka. Zdá sa, Ïe to máte v rodi-
ne, lebo aj vy ste sa stali predse-
dom regionálnej organizácie v Îi-
line. Nie je to samozrejmosÈ, via-
cerí rodinní príslu‰níci politick˘ch
väzÀov sú unavení z ustaviãnej
konfrontácie s aktuálnou politic-
kou reprezentáciou, no je zrejmé,
Ïe niã nie je vybojované. Ani de-
mokracia, ani sloboda, ba ani ‰tát-
na suverenita. Kto, ak nie ºudia
z prostredia politick˘ch väzÀov,
by mali viesÈ zápas o tieto hodno-
ty? Ako to vidíte vy?

SpoloãnosÈ nie je naklonená vní-
maÈ obete komunizmu. Rozhlas, tele-
vízia, internet, tlaã sa vôbec t˘mito
otázkami nezaoberajú.  Keì niekomu
poviem, Ïe za komunizmu boli kon-
centraãné tábory,  tak oponuje, Ïe to
nie je pravda. Také nieão sa za komu-
nistov vraj nedialo. Vidíme statusy po-
slanca ªubo‰a Blahu. Tvrdí, Ïe za
komunistov súdili  len zloãincov a veº-
kokapitalistov. To nie je pravda, ko-
munisti súdili robotníkov, obyãajn˘ch
roºníkov, Ïivnostníkov, inteligenciu...
Îiaº, politickí väzni si pre seba veºmi
málo vydobyli. Postavili sa proti ko-
munizmu, ão bolo najväã‰ie zlo na
svete. Zniãilo národné povedomie
mnoh˘ch národov, ºudské Ïivoty, ro-
diny, takÏe by mali maÈ v histórii
i v pamäti národa nejakú úctu. Je
smutné, ak deti ãi vnuci politick˘ch
väzÀov povedia, Ïe ich to nebaví. Hoci
ich otcovia ãi dedovia trpeli, ba mnohí
pri‰li  aj o Ïivot. To je obrovská chyba,
lebo ak sa vráti totalitn˘ reÏim, môÏu
prísÈ o v‰etko. 

● NapæÀa vás a dáva vám silu
odkaz vá‰ho otca?

MôÏem povedaÈ, Ïe v mnoh˘ch
veciach áno. KPVS sa riadi heslom:
Odpú‰Èame, nezabúdame. Ja vravím
nie, komunistické zloãiny treba
potrestaÈ. Mali sme zakázaÈ komuni-
stom vstup do vysokej politiky, do
sudcovského povolania, uãiÈ históriu.
Mali im byÈ obmedzené dôchodky,
veì preferovali robotnícku triedu, tak
si mohli skúsiÈ, ako sa z nich Ïije.
Jednoducho mala sa urobiÈ deko-
munizácia, aby obete komunistic-
kého reÏimu neboli zbytoãné. 

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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V Likavke pri RuÏomberku sa nachádza pamätná tabuºa Bernarda Nemãe-
ka, popraveného v Prahe za úãasÈ v Bielej légii. Druh˘ sprava Kvetoslav
Gregor poãas pietnej spomienky minulého roku. Foto Eva Zelenayová
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Anton Hrnko
Slovensk˘ historik a politik, b˘val˘ poslanec Ná-

rodnej rady a b˘val˘ podpredseda Slovenskej národ-
nej strany.

Veºmi sa ma dotklo, keì niektorí ºavicoví extrémisti
(Ïiaº, je tam aj niekoºko ºudí, ktor˘ch povaÏujem ak nie za
priateºov, tak urãite za blízke osoby) napadli udelenie
‰tátnych vyznamenaní trom mlad˘m ºuìom, ktor˘ch za-
ãiatkom päÈdesiatych rokov justiãne zavraÏdili orgány
komunistického „âeskoslovenska“, len za to, Ïe pre nich
bola hodnotou existencia samostatného slovenského ‰tátu
a chceli aj nieão pre jeho udrÏanie urobiÈ. NazvaÈ t˘chto
nevinn˘ch mlad˘ch ºudí fa‰istami je skutoãne nechutné,
nehistorické a zavádzajúce.

Dnes trvaÈ na bene‰ovsk˘ch posudkoch o Slovenskej
ºudovej strane, keì v Maìarsku stavajú pomníky M. Hort-
hymu a âeská po‰ta vydáva známky protektorátnemu
prezidentovi E. Háchovi, je jednoducho nepochopiteºn˘
atavizmus vo vzÈahu k vlastn˘m dejinám.

Veì ªudová strana bola 50 rokov (1895 – 1945)
hlavnou slovenskou politickou silou. Nikdy, ani v rokoch
slovenského ‰tátu nebola fa‰istickou stranou a reÏim slo-
venského ‰tátu bol síce autoritatívny, nedemokratick˘, an-
tisemitsk˘, ale oznaãiÈ ho za fa‰istick˘ moÏno len politick˘-
mi vyjadreniami, nie na základe poctivej vedeckej anal˘zy.

ªudáctvo bolo v podstate politick˘m hnutím, ktorého
cieºom bolo dosiahnutie samosprávy pre Slovensko. Pau-
‰álne ho vylúãiÈ zo slovensk˘ch dejín len preto, Ïe nepaso-
valo bene‰ovcom s jeho slovensk˘m národn˘m progra-
mom, Ïe nepasovalo boº‰evikom za jeho jednoznaãné od-
súdenie boº‰evického reÏimu a za to, Ïe boli jedinou
slovenskou autentickou politickou silou, ktorá sa oriento-
vala na USA, nie na v˘chod (bene‰ovci a ani komunisti ta-
k˘mi neboli), je vymazanie polstoroãia slovenskej histórie.

Prezidentka Z. âaputová zrovna nie je politick˘ typ,
ktor˘ by som obdivoval. Ale to, Ïe udelila trom mlad˘m ºu-
ìom, ktorí v zlej dobe boli popravení len za to, Ïe túÏili po
slovenskej nezávislej ‰tátnosti, si zaslúÏi úctu. Nie hlúpe,
ahistorické tirády extrémnych ºaviãiarov.

Róbert Letz
Venuje sa cirkevn˘m, politick˘m a kultúrnym de-

jinám Slovenska a je autorom viacer˘ch uãebníc
a kniÏn˘ch monografií. Pôsobí ako vedúci Katedry
histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave. 

Niektorí publicisti a historici reagovali t˘m, Ïe v mé-
diách spochybnili vhodnosÈ ocenenia s poukazom na údaj-

né angaÏovanie sa trojice popraven˘ch na strane reÏimu
Slovenského ‰tátu z rokov 1939 – 1945. Objavilo sa
v‰eobecné kon‰tatovanie, Ïe pôsobili v ‰truktúrach ºu-
dáckeho reÏimu. KaÏdé zov‰eobecnenie v‰ak vedie k zjed-
nodu‰eniu. V tomto prípade je zavádzajúce. 

Tvrdenie, Ïe Púãik, Tunega a Tesár sa usilovali o obno-
venie nedemokratického reÏimu Slovenského ‰tátu, je ne-
pravdivé. Re‰taurácia takéhoto reÏimu ani nebola reálna.
Prítomn˘ tu bol len ist˘ sentiment k Slovenskému ‰tátu, re-
spektíve k osobe Jozefa Tisu. Púãik, Tunega a Tesár sa, na-
opak, usilovali o demokratick˘ systém na Slovensku. Sved-
ãia o tom aj archívne dokumenty.

To, ão im prekáÏalo na politickom reÏime po roku
1945, bola absencia politickej opozície, neisté postavenie
Slovenska v obnovenom âeskoslovensku, po‰tátnenie cir-
kevného ‰kolstva, ru‰enie náboÏensk˘ch spolkov a ãasopi-
sov, ale aj nepriaznivé hospodárske pomery.

SpochybÀovanie obetí komunistickej totality pod
rôznymi zámienkami je nebezpeãn˘m fenoménom súãas-
nosti. Ohrozuje demokraciu a oÏivuje a rehabilituje komu-
nistickú interpretáciu dejín, ktorá jasne rozdeºovala spoloã-
nosÈ a vÏdy poznala svojich priateºov a nepriateºov.

Martin Lacko
Slovensk˘ historik a univerzitn˘ pedagóg.

Hlava samostatného Slovenska vyznamenala ºudí, kto-
rí obetovali svoj Ïivot za samostatné Slovensko. Nie za
âeskoslovensko! âosi nesl˘chané… 

Vyznamenala troch mlad˘ch muÏov, ktorí – na rozdiel
od ºaviãiarskych partizánov a sfanatizovan˘ch banderov-
cov – nikoho nezabíjali, neznásilÀovali, niã neukradli ani
nezdefraudovali.

Vyznamenala ºudí, ktorí boli proti boº‰evizmu aj proti
nacizmu.

Mali v‰ak hrôzostra‰n˘ politick˘ cieº – samostatné
Slovensko. T˘m sa dopustili zloãinu na umelo obnovenej
âeskoslovenskej republike. Spochybnili Bene‰ovu tézu, Ïe
Slováci sú od roku 1945 naveky súãasÈou „jednotného
âeskoslovenska“. A práve preto museli – po odvolaní krvi-
laãného ãeskoslovenského prokurátora – násilne zomrieÈ.
A nesmeli maÈ ani svoje hroby.

Osoba, ktorá za existenciu ‰tátu, ktor˘ riadi (a z ktoré-
ho profituje), môÏe vìaãiÈ  generáciám slovensk˘ch mart˘-
rov z ãeskoslovensk˘ch Ïalárov, je rozhorãená.

Po zúrivej kritike neomarxistick˘ch médií, ako aj po-
hrobkov ãerven˘ch vrahov, sa kajá, vysvetºuje, di‰tancuje
a ospravedlÀuje. Prezidentka spravila prv˘krát ãosi pozitív-
ne pre ‰tát, národ a pre pravdu.

No stalo sa to vraj len omylom – viac sa to opakovaÈ
nebude. 

FAKTA A POLEMIKA
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Slovenskí historici sa vyjadrujú k udeleniu 
štátneho vyznamenania členom Bielej légie



Bola sobota ráno, 8. októbra
1966. Pri str˘kovom dome bolo ru‰-
no. I‰la som sa pozrieÈ, ão sa tam
robí.

Na dvore pri ceste bol na‰tarto-
van˘ traktor. Sedel v Àom mlad˘
chlapec, traktorista, ktor˘ sa len pred
t˘ÏdÀom vrátil domov zo základnej
vojenskej sluÏby. Vedºa neho v otvo-
renom traktore sedela mladá Ïena,
ktorú sme volali str˘na. Vtom ku
traktoru na bicykli pri‰iel môj otec,
ktor˘ ju oslovil: „Helena, poì z toho
traktora dolu, ja idem s Janom po
tehly.“ „Nie, idem ja“, odpovedala.
Otec nasadol na bicykel a odi‰iel do
práce.

Îena bola vysoká, ‰tíhla, mala
svetlohnedé vlasy a veºké modré oãi.
Na tvári bolo vidieÈ únavu. V tomto
t˘Ïdni urobila veºké upratovanie,
poum˘vala okná a poprala v‰etko, ão
bolo treba. V‰etci sme sa ãudovali,
preão to robí. 

S Helenou sme si veºmi dobre ro-
zumeli. Vedela krásne kresliÈ a púta-
vo rozprávaÈ. Rada som ju poãúvala.
VÏdy, keì som len trochu mohla, i‰la
som ju pozrieÈ. 

Veºmi túÏila po vzdelaní. Cez zi-
mu, keì bolo viac ãasu, uãila sa
s deÈmi rusk˘ jazyk. Chcela sa nauãiÈ
nemecky aj anglicky. Keì sa tak
zarozprávala, ºutovala, Ïe nemohla
‰tudovaÈ, lebo boli veºmi chudobní.
Zaujímala ju medicína. 

Helena mala troch chlapcov. Ho-
vorila mi, Ïe jej chlapci musia vy‰tu-
dovaÈ, aby sa nemuseli tak trápiÈ,
ako ona s manÏelom. Keì im zobrali
majetok do druÏstva, mala 26 rokov,
manÏel 30. Mali dve malinké deti –
chlapcov. E‰te túÏili po dievãatku. No
aj tretí bol chlapec. Snívala, Ïe jej naj-
star‰í syn bude strojn˘ inÏinier. UÏ
ako mal˘ chlapec bol veºmi zruãn˘.
Stredn˘, Ïe by mohol byÈ lekár a naj-
mlad‰í uãiteº. 

KeìÏe si chceli postaviÈ vlastn˘
dom, lebo b˘vali v rodiãovskom, i‰li
robiÈ do Ïivoãí‰nej v˘roby, aby zaro-
bili tro‰ku viac peÀazí a bolo na dom. 

Raz v nedeºu som pri‰la za Àou

s pamätníãkom, aby mi nieão nakres-
lila a napísala na pamiatku. Nakreslila
mi veºmi pekného vtáãika ako sedí
na kríku a k nemu ver‰ík: „Zaspievalo
vtáãa na kosodrovine, ão komu sú-
dené, toho to neminie.“ Preãítala
som si ho a op˘tala som sa: „Str˘na
a to je pravda?“ „Neviem, asi,“  od-
povedala. E‰te aj doma som rozm˘-
‰ºala nad t˘m, ão mi to do toho
pamätníãka napísala.

Helena so svojím manÏelom veºa
a ÈaÏko pracovali. Cez leto vstávali
ráno  o tretej a cez zimu o pol ‰tvrtej.
Ráno, e‰te za tmy, chodili s lampá-
‰om do kravína alebo do o‰ipárne.
Pracovali  do ôsmej i do deviatej,
podºa potreby. A poobede zasa od
tretej do ôsmej veãer. Boli veºmi una-
vení, lebo sa pracovalo kaÏd˘ deÀ, aj
v sobotu a nedeºu, aj vo sviatok, ãi to
boli Vianoce alebo Veºká noc. Zviera-
tá bolo treba nak⁄miÈ, napojiÈ, chlie-
vy vyãistiÈ a ak bolo treba, aj zvieratá.
Medzi t˘m robili doma, domáce prá-
ce, v záhrade alebo na tom svojom
dome. 

Traktor sa mi stratil z dohºadu,
pobrala som sa upratovaÈ. Bola so-
bota a v sobotu bolo treba v‰etko
uprataÈ. PozametaÈ dvor, chodníky
a cestu okolo domu. Lebo po ceste
chodili aj druÏstevné traktory a tie
stále nieão stratili. âi slamu, seno ale-
bo len blato z kolies. 

Ako som upratovala, zrazu niek-
to zaklopal na dvere. Za dverami stá-
la veºmi rozru‰ená suseda a hovorila
mi, ako traktorista neubral na koºaj-
niciach r˘chlosÈ, veºmi ich nadhodilo
a Helena vypadla z traktora. Îe neÏi-
je. Nie, to nemôÏe byÈ pravda. Pani,
ktorá mi to pri‰la povedaÈ bola tro-
chu hluchá a ja som dúfala, Ïe zle
poãula. To predsa nemôÏe byÈ prav-
da. Veì má tri malé deti. Aj mne by
stra‰ne ch˘bala. Veì mi bola ako
mama. 

Poobede som poãula, Ïe pri-
chádza traktor, tak som sa i‰la po-
zrieÈ. Na vleãke na slame leÏala Hele-
na. Moja milovaná str˘na. Keì som
ju videla, trhalo mi srdce. Nie, to

nemôÏe byÈ pravda. Odi‰la som do-
mov, aby som sa vyplakala za mojou
priateºkou. Vôbec som si Ïivot bez
nej nevedela predstaviÈ. Na druh˘
deÀ som i‰la za Àou rozlúãiÈ sa. 

V ‰kole som sa dlho nevedela sú-
strediÈ na vyuãovanie. Bola som tam
prítomná len telesne. Hocikedy som
sa na hodine rozplakala. Aj jej syn Jo-
Ïo, ktor˘ chodil so mnou do triedy sa
pohor‰il v uãení. Zrejme ani on neve-
del niã dostaÈ do hlavy, ako ja. Raz,
keì ho na hodine slovenského jazy-
ka uãiteºka vyvolala a on uãivo neve-
del, tak mu vynadala, Ïe je cigán, Ïe
ão klame, Ïe sa uãil, keì sa neuãil.
Vtedy by som bola najrad‰ej po nej
vy‰tartovala. Keì mu ubliÏovali, cítila
som sa, akoby ubliÏovali mne. Ovlád-
la som sa, iba som sa rozplakala. Aby
uãiteºka nezbadala, Ïe plaãem, zaãa-
la som ka‰ºaÈ a utieraÈ si oãi. V srdci
som cítila veºkú bolesÈ. 

Helenini chlapci, keì pri‰li zo
‰koly, museli si najprv navariÈ, umyÈ
riad, uprataÈ kuchyÀu a ak im zv˘‰ili
nejaké sily, mohli sa uãiÈ. JoÏo varil
a piekol, Jano sa dal na ‰itie. Látky,
ktoré ostali po mame v skrini premie-
Àal na ko‰ele a nohavice. Staré roz-
páral a podºa nich ‰il. 

V‰etci sme stratu na‰ej milovanej
Heleny ÈaÏko niesli. Chcela som za
Àou nosiÈ smútok, lebo v srdci som
mala veºk˘ Ïiaº a ãervené veci som si
nedokázala obliecÈ. Mama i‰la do
mesta a chcela mi nieão kúpiÈ, ale
v obchode niã na mÀa nemali. Tak
som do Vianoc chodila do ‰koly vo
svetri a v poltopánkach. KaÏdému,
kto sa nad t˘m pozastavoval, som
povedala, Ïe mne nie je zima. Môjho
otecka to veºmi trápilo, tak si pred
Vianocami zobral dovolenku a i‰li
sme do Tatranskej Lomnice na ná-
kup. V Rimavskej Sobote sa dali kúpiÈ
veci len po známosti. V Lomnici  mi
kúpil siv˘ kabát a hnedé ãiÏmy. Vtedy
sa nekupovalo to, ão sa vám páãilo,
ale to, ão v obchodoch bolo. 

A tak nám bolo za toho socializ-
mu dobre...

Helena Halková

SPOMIENKY
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Zaspievalo vtáča na kosodrevine...



ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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3. júna 1950 komunistický režim izolo-
val 73-ročného spišského biskupa Jána Voj-
taššáka v jeho vlastnej rezidencii ako v domá-
com väzení. Potom ho 15. septembra depor-
tovali do českého väzenia v Ruzyni ako
„největšího zločince v republice“ s okovami na
rukách a so zaviazanými očami. Tam ho ne-
ľudsky trýznili všetkými možnými prostriedkami
až takmer do Vianoc.

3. – 4. júna 1976 sa v Brne  konal ce-
loštátny zjazd kňazov, ktorí vstúpili do vládnej
organizácie Pacem in terris.

4. júna 1920 bola v Trianone  podpísa-
ná mierová zmluva s Maďarskom, tzv. Tria-
nonská zmluva. Maďarsko v nej uznalo, že
územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi patrí
pod zvrchovanosť Česko-Slovenska. Táto med-
zinárodná zmluva vstúpila do platnosti 26. júla
1921.

6. – 7. júna 1861 sa v Turčianskom Sv.
Martine konalo národné zhromaždenie za
účasti vyše 5000 osôb, na ktorom s veľkým
nadšením schválili Memorandum slovenského
národa. Dokument obsahoval štátoprávne
i politické požiadavky Slovákov.

8. – 9. júna 1990 sa na Slovensku ko-
nali prvé slobodné voľby, na ktorých sa zú-
častnilo 21 politických strán.

9. júna 1972 zomrel rožňavský biskup
Dr. Róbert Pobožný. Na Slovensku to bol po-
sledný diecézny biskup ustanovený podľa no-
riem cirkevného práva.

10. júna 1949 sa z iniciatívy osobitnej
šesťčlennej komisie ÚV KSČ zišiel v Obecnom
dome v Prahe zakladajúci zjazd tzv. Katolíckej

akcie. Zúčastnilo sa na ňom asi 65 – 70 čes-
kých a slovenských „vlasteneckých kňazov“
(teda sotva 1 % z celkového počtu kňazov)
a nezistený počet laikov.

12. júna 1988 bol Mons. Ján Sokol vy-
svätený za biskupa. Československé státní drá-
hy (ČSD) fingovanou chybou na lokomotíve
sa  postarali, aby osobný vlak z Bratislavy do
Trnavy s mnohými veriacimi  dorazil do Trnavy
takmer s hodinovým meškaním.  Železnice  sa-
mozrejme na  pokyn zhora  postupovali po-
dobne ako roku 1949,  keď v Trnave svätili
biskupov  Ambróza Lazíka a Róberta Pobož-
ného.  V deň ich vysviacky (14.8.) osobné vla-
ky ani rýchliky v Trnave  nezastavovali.  

14. júna 1946 vyšlo vykonávacie naria-
denie SNR č. 89/1946 o zriadení pracov-
ných táborov.

16. júna 1919 maďarskí boľševici, ktorí
vojensky napadli Slovensko, vyhlásili v Prešo-
ve samostatnú Slovenskú republiku rád. Pred-
sedom Revolučnej vládnej rady tejto republi-
ky bol český robotník Antonín Janoušek, prí-
slušník vedenia Maďarskej socialistickej
strany v Budapešti. Počas maďarsko-boľševic-
kej okupácie časti Slovenska sa okupačné
vojsko, Červená stráž a Červená armáda,
dopustili hrozných násilností a neľudských
trýznení zajatých vojakov i civilných osôb.
Najhorších ukrutností sa dopúšťali bandy mla-
dých boľševikov, ktoré sa nazývali „Leninove
deti“. 

19. – 21. júna 1970 sa v New Yorku
konalo zakladajúce zhromaždenie Svetového
kongresu Slovákov (SKS), na ktorom sa zú-

častnili zástupcovia všetkých dôležitých orga-
nizácií Slovákov v zahraničí. Cieľom tejto no-
vej strešnej organizácie bolo napomáhať túž-
be slovenského národa po rovnoprávnosti
s ostatnými slobodnými národmi sveta a repre-
zentovať vo svete Slovákov, tlmočiac ich túžby,
ideály a nádeje na sebaurčenie slovenského
národa. Za prvého predsedu SKS bol zvolený
slovenský podnikateľ Štefan B. Roman z Kana-
dy.

20. júna 1949 komunistická vláda po-
stupne nasadila do všetkých katolíckych bis-
kupských úradov tzv. štátnych zmocnencov,
ktorí kontrolovali vo dne i v noci všetky pohy-
by, kontakty a činy biskupov a ich najbližších
spolupracovníkov, nevynímajúc ani osobnú
poštu a telefonické rozhovory.

22. júna 1941 všetky vojenské sily Ne-
meckej ríše prepadli územie ZSSR, čím podľa
viacerých historikov rozpútali druhú svetovú
vojnu.

27. júna 1968 po vyhlásení Generálnej
prokuratúry v Prahe, že rehole neboli v Česko-
Slovensku právne zrušené, vrátilo sa na Slo-
vensko asi 2000 rehoľníčok a okolo 600 re-
hoľníkov, ktorí boli vysídlení do Česka.

30. júna 1919 maďarské boľševické voj-
sko na príkaz predstaviteľov Dohody sa zača-
lo sťahovať z územia Slovenska. Znamenalo
to aj koniec Slovenskej republiky rád, ktorej
„vláda“ odišla s maďarským vojskom do Miš-
kovca. Všetkých uväznených a zajatých Slo-
vákov z východného Slovenska deportovali
najprv do Miškovca, potom do Hatvanu, kde
pre nich zriadili koncentračný tábor.

STALO SA

Keì podºa kvantovej fyziky pozorovateº ovplyvÀuje
dej, ktor˘ pozoruje, tak tobôÏ Stvoriteº ovplyvÀuje dej,
ktor˘ tvorí. PretoÏe ak predpokladáme, Ïe vesmír vznikol
náhodou, Ïe v˘voj sa deje náhodne, Ïe ná‰ osobn˘ Ïivot
a aj dejiny ºudstva skonãia náhodne, tak potom sme vy-
hlásili za Boha jednu veºkú a v‰emohúcu Náhodu. My
kresÈania tvrdíme, Ïe na‰a sloboda spoãíva v hºadaní
pravdy a v Ïivote, ktor˘ je v súlade s na‰ím svedomím,
ktoré je produktom práve poctivého hºadania pravdy.

Pojmy sloboda a slobodná vôºa sa v Biblii veºmi ne-
pouÏívajú. Preto ma zaráÏa, Ïe sa teraz v Cirkvi hovorí a
pí‰e práve o ºudskej slobode pre v‰etk˘ch, aj pre t˘ch,
ktorí o Àu nemajú záujem. âudujeme sa, Ïe ºudia ute-
kajú z kostolov. Ale moÏno majú záujem hovoriÈ o hºa-
daní pravdy a o hºadaní BoÏej vôle, o ktor˘ch sa v Biblii
pí‰e veºa, ale v poslednej dobe sa o nich vôbec nehovorí.

Ako keby prestali existovaÈ...
Liberalizmus a ãi "slobodizmus" hovorí hlavne o slo-

bode jednotlivcov. Ale je tu aj sloboda a záujmy rodín,
národov, ‰tátov, civilizácií a in˘ch spoloãenstiev. Vypl˘-
vajú z toho konzekvencie, ktoré môÏeme dom˘‰ºaÈ do-
nekoneãna.

Bijú sa pred na‰imi oãami dva národy a preão nie,
keì kaÏd˘ má svoju slobodu a pravdu? Kde sa dvaja bijú,
tretí víÈazí. A preão by ten akoÏe mimo, nevyuÏíval svoju
slobodu a neeskaloval napätie a ‰kody, ktoré pri konflik-
te vznikajú a veºmi mu vyhovujú?

V mnoh˘ch Ïivotn˘ch situáciách obãas pomáha len
zdrav˘ ºudsk˘ rozum, ktor˘ má ãasto Ïenské charakteris-
tiky. MoÏno nám teda pomôÏe chvíºami vysmievaná
mariánska úcta, ktorá sa vyskytuje u katolíkov aj pravo-
slávnych, ba aj u moslimov. Vlado Gregor

Nie je všetko náhoda a už vôbec nie naša sloboda
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✞ Vo veku nedoÏit˘ch 90 rokov,
18. mája 2022, zomrel Jozef MELEK
z Námestova, dlhoroãn˘ ãlen RP PV
ZPKO v Dolnom Kubíne a ãlen Bielej
Légie. Posledná rozlúãka so zosnul˘m
sa konala 20. mája 2022 v rímskoka-
tolíckom kostole v Námestove. 

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA SVEDECTVO
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava

10 EUR
Michal Malatinsk˘,  Bratislava 10 EUR
Juraj Hurn˘, Rakúsko 80 EUR
Emília Ihnátová, Ko‰ice 30 EUR
Karol Kubriãan, Bánovce nad Bebravou

30 EUR
Magdaléna BrodÀanská, Îa‰kov 6 EUR
Jozef BrodÀansk˘, Doln˘ Kubín 14 EUR
Agne‰a Lako‰tíková, Doln˘ Kubín 2 EUR
Anna Letrichová, Krásna Horka 13 EUR
Helena Záhorová, Doln˘ Kubín 10 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

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

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

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Ob-
chodnej ulici ã. 52 sú v pondelok  a v stredu od 9.00 hod. do 12.00 hod.
UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky nedovo-
lajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO. 

JONÁ· ZÁBORSK¯

Slováci
Preão sa ten slovensk˘ ºud 

kaÏdého tak bojí?
Doja si ho sÈa kraviãku 

a on ticho stojí!
ªudia idú ako ovce, 

kam ich baran vedie,
a ku stolu chodia vtedy, 

keì je po obede.
Vyvolia si za vyslanca,

koho im rozkáÏu,
a keì majú raz ruky voºné, 

sami si ich zaviaÏu.
âi to tak má byÈ naveky? 

Niet Slovákom rady?
Kto si sám nevie byÈ pánom, 

nedoãká sa vlády!

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

50 rokov
Eva ·ilhavá, Bratislava 22.6.1972

60 rokov
Pavol ·ajtlava, Hlohovec 27.6.1962

70 rokov
Irena Gubalová, Hodejov 18.6.1952

75 rokov
Danka Izakoviãová, Leopoldov 27.6.1947

80 rokov
Franti‰ka Jancová, Ilava 23.6.1942 
Klára BrodÀanská, RuÏomberok

6.6.1942

81 rokov
Mária ·aulíková, LuÏianky 9.6.1941

82 rokov
Eva Bieliková, Bánovce nad Bebravou

6.6.1940
JUDr. Viliam Apfel, Bratislava 3.6.1940
Marta Kri‰tovãíková, Bratislava 6.6.1940 
Marta Dzurová, Trebi‰ov 8.6.1940

83 rokov
·tefánia Krajãoviãová, Nem‰ová

20.6.1937

84 rokov
Karol Komenda, Îiar nad Hronom

6.6.1938

85 rokov
Pavel Izakoviã, Leopoldov 28.6.1937 

86 rokov
Mária Tkáãiková, Heºpa 21.6.1936
Ing. AlÏbeta âuãiaková, 
Îilina 24.6.1936

87 rokov
Vladimír Wilweber, Banská Bystrica

18.6.1935
Ida Nayová, Pezinok 15.6.1935

88 rokov
Anna Gavaºová, ªubi‰a 17.6.1934

90 rokov
ªudovít Virãík, Vysoká nad Uhom

6.6.1932

92 rokov
·tefan Bauman, Bratislava 28.6.1930

93 rokov
Ján âingel, Trenãín 8.6.1929

94 rokov
MUDr. Alojz Luloviã, Pie‰Èany 23.6.1928

95 rokov
Antónia GaÏáková, Dubnica nad Váhom

17.6.1927

100 rokov
Mária Marónová, Bratislava 15.6.1922

Jubilantom 
srdeãne blahoÏeláme
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