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Jestvujeme tridsať rokov
„Máme historicky zaznaãené dve

obdobia pokusu politick˘ch väzÀov
o vytvorenie vlastnej organizácie, kto-
rá by zjednocovala v‰etk˘ch politicky
prenasledovan˘ch obãanov“, pripo-
menul pred desiatimi rokmi jej prv˘
predseda Július Porubsk˘. Prv˘krát sa
naskytla príleÏitosÈ v roku 1968, keì
bol prijat˘ názov organizácie Sloven-
ská organizácia na ochranu ºudsk˘ch
práv (SONOLP). Porubsk˘ kon‰tatoval,
Ïe „hoci tieto stretnutia nemali ráz
ilegality, zistili sme, Ïe sme pod do-
hºadom a evidenciou ·tB, zásahy sa
v‰ak nekonali“. Dokonca sa dohodli,
Ïe pôjdu na konzultácie na ÚV KSS,
kde zistili, Ïe o nich tam majú presné
informácie. Prv˘ snem sa konal 7.
apríla 1968 za úãasti okolo 600 ãle-
nov organizácie. No ãoskoro, podºa
slov Porubského, nastalo „obdobie
teroru a nového prenasledovania“
a SONOLP bola rozpustená.  

ëal‰ia ‰anca na obnovu organizá-
cie pri‰la aÏ v roku 1989. Jej líder JoÏ-
ko Tomá‰ek v ústredí VPN odovzdal
Jánovi Budajovi doklad o obnovení

ãinnosti organizácie a oznámil, Ïe
SONOLP sa pridáva k ãinnosti VPN,
ãím chce prispieÈ pri obnove demo-
kracie na Slovensku. Budaj poÏiadal
o krátku správu o ãinnosti, ktorú vraj
sám prednesie v prejave na nám.
SNP. Karol Kryl v‰ak poÏiadal Tomá‰-
ka, aby pri‰iel na námestie a sám
predniesol prehlásenie. Pri‰iel, niekoº-
kokrát sa o to pokú‰al, no márne.
VPN nebola cestou pre politick˘ch
väzÀov, bolo treba nájsÈ novú.  

Miestom prv˘ch schôdzok politic-
k˘ch väzÀov po novembri ‘89 bol byt
Eugena Kordu. Zo stretnutia 12. de-
cembra 1989 vzi‰lo rozhodnutie
skontaktovaÈ sa s politick˘mi väzÀami
z âiech. Tí uÏ mali pripravené stanovy
KPVâS pre celú republiku, v ktor˘ch
úãasÈ politick˘ch väzÀov Slovenska
bola organizaãne zapojená ako po-
boãka Bratislava. 

Pokraãovanie na 10. strane

Zºava: Anton Malack ,̆ Ján Ko‰iar, ·tefan Novák a Ján Liteck˘ ·veda po-
ãas besedy k 30. v˘roãiu zaloÏenia organizácie politick˘ch väzÀov na Slo-
vensku. Zo zdravotn˘ch dôvodov ch˘bali Anton Tomík a Arpád Tarnóczy. 

Foto Eva Zelenayová
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OpäÈ sa blíÏi 29. august. Neza‰kodí si ho
pripomenúÈ aj nám, politick˘m väzÀom, preto-
Ïe aj kvôli nemu si veºa na‰ich nevinn˘ch ºudí
muselo preÏiÈ peklo. Hoci aj len kvôli tomu, Ïe
tak˘ Zväz slovensk˘ch partizánov pravidelne
Ïiadal v nenávistn˘ch kampaniach tvrdé, ãasto

aÏ hrdelné tresty pre „kulakov a nepriateºov ºudu“. Z celého
toho mora ne‰Èastia vyberiem na pripomenutie len dve veci,
ale zato s mimoriadnou v˘povednou hodnotou.

Z vrahov hrdinovia
Prvá sa t˘ka troch Ïidovsk˘ch rodín, ktoré vìaka „slávne-

mu“ povstaniu sa opäÈ museli skr˘vaÈ pred deportáciami, kto-
ré boli síce uÏ v roku 1942 zastavené, no ktoré Nemci opäÈ
s radosÈou obnovili v plnom rozsahu bez toho, aby sa na to
p˘tali slovenskej vlády. Tieto tri rodiny, Weissovci, ·álekovci
a Furmannovci sa aj s deÈmi skr˘vali v horách nad Ladcami,
kde im robotníci z cementárne na popud technológa, Nemca
Burgmanna, vykopali úkryty. Tam chceli preãkaÈ posledné me-
siace vojny a prechod frontu. UÏ sa zdalo, Ïe sa im to podarí,
Ïe ujdú osudu koncentraãn˘ch táborov a smrti. ªudia z dediny
a z cementárne sa o nich starali po cel˘ ãas, nosili im jedlo
a veci potrebné na zimu. Do t˘ch dvoch zemlianok, v ktor˘ch
Îidia z Ladcov Ïili,  dlh‰í ãas chodila skupina ozbrojen˘ch par-
tizánov. Keì pri‰li, Îidia sa s nimi podelili aj o jedlo, ão im de-
dinãania priniesli. Jeden z nich sa raz sp˘tal, ãi nemajú zlato,
Ïe by zaÀ vedel zabezpeãiÈ kvalitné jedlo. Ervín ·álek im vtedy
dal svoj prsteÀ. Na druhú noc pri‰li znova. Bolo to 10. de-
cembra 1944. Vyvliekli v‰etk˘ch von, chlapov zahnali pár met-
rov obìaleã a tam ich postrieºali. Îeny a deti zastrelili rovno
pred vchodom. Zobrali im v‰etko zlato. A keìÏe to uÏ  boli  ºu-
dia nového typu, bez tmárskych predsudkov, vylámali im aj
zlaté zuby. Weissová tieÏ dostala zásah, odpadla a prebrala sa
aÏ nad ránom. ªudia z Ladcov ju zobrali do nemocnice, no
onedlho na následky zranenia zomrela. Medzi obeÈami Ïandá-
ri nena‰li ani malú Vierku Furmannovú, aÏ neskôr v senníku,
kam u‰la. Tvár mala celú od zaschnutej krvi, vlasy krvou zlepe-
né. Guºku nedostala, vyzeralo to, akoby ju boli udreli paÏbou
do temena. Nemci súhlasili, aby ju previezli do klá‰tora AlÏbe-
tínok, tam ju o‰etrili a odtiaº ju pán riaditeº Burgmann dostal
prostredníctvom známych do klá‰tora v Modre. Tam preãkala
vojnu. KeìÏe v roku 1945 e‰te komunisti zdanlivo nevládli,
podarilo sa odváÏnym ºuìom zorganizovaÈ aj súdny proces
s vinníkmi. No jedného dÀa vo‰la skupina ozbrojen˘ch muÏov
priamo do pojednávacej miestnosti v Trenãíne. Predsedovi sú-
du predloÏili papiere - Zväz slovensk˘ch partizánov proces

zastavuje, jeho pokraãovanie a prípadné odsúdenie obÏalova-
n˘ch by váÏne po‰kodilo povesÈ povstania pred verejnosÈou
a pred tvárou národov. A tak je to dodnes. Dodnes sú hrdino-
via oni. Kto by to povedal, po „slávnej protikomunistickej re-
volúcii“, Ïe?

Partizánske čistky
Druhú udalosÈ z jesene 1944 nám priblíÏi Msgr. Jozef

Pöss, farár zo Skleného. Z jeho v˘povede pod prísahou vybe-
ráme:

„Bolo neskoré popoludnie dÀa 20. septembra, keì pri‰li
do dediny celkom iné skupiny partizánov a tiahli aÏ k me‰tian-
ke v hornej dedine. Teraz mali aj ÈaÏké zbrane, delá a podob-
ne. Ja som o tom veºa nevedel. Pri tejto príleÏitosti som videl aj
prv˘ch Ïensk˘ch partizánov. Tento nástup vyvolal na‰e obavy.
(...) Boli sme pevne presvedãení, Ïe budeme nasadení k zem-
n˘m prácam a Ïe sa veãer znova vrátime domov. Pri stráÏnom
domãeku v blízkosti „rovinného lesa“ vlak zastavil. Otvormi
nákladného Ïelezniãného vagóna sme videli, ako bolo z nie-
koºk˘ch vagónov vybran˘ch pribliÏne 20 aÏ 30 mlad˘ch, sil-
n˘ch muÏov. Boli vybavení krompáãmi a lopatami a odvedení
do lesa, kde na úpätí úboãia vedºaj‰ej koºaje, ktorá viedla
k poºnému letisku, zaãali kopaÈ. Skoro nato sa otvorili dvere
a museli sme vystúpiÈ. Aj ìal‰í vagón sa otvoril, chlapi vy‰li
von. Tam som videl môjho otca a snaÏil som sa k nemu
dostaÈ. V trojstupoch sme ‰li naspäÈ ta, kde prví kopali. Tu
sme hneì spozorovali, Ïe ná‰ masov˘ hrob bol pripraven˘.
MuÏi, ktorí kopali, stáli v jame. Bola pribliÏne 8 m dlhá, 1,5
‰iroká a 50 aÏ 60 cm hlboká. Muselo nás tam skoãiÈ pribliÏne
60 muÏov. PribliÏne v 6 aÏ 8 metrovej vzdialenosti boli okolo
hrobu postavené 4 ºahké a jeden ÈaÏk˘ guºomet, ktoré na nás
mierili. Teraz sme vedeli, Ïe udrela na‰a posledná hodina.
V‰etci sme boli v prvom návale hrôzy ako ochromení. Chlapi
zaãali prosiÈ a nariekaÈ. To ale nepomohlo. Rus, obleãen˘ v ko-
Ïenom úbore dal znamenie, guºomety zaãali strieºaÈ. Ja som
pri prvom v˘strele padol a ãoskoro som bol zakryt˘ m⁄tvymi
a ranen˘mi. Poãul som ale v‰etko, ão sa hovorilo. Na popísa-
nie hrôz t˘chto chvíº mi ch˘bajú slová. Myslím si, Ïe ani peklo
nemôÏe byÈ hor‰ie. Salvami guºometov bola väã‰ina chlapov
zastrelená, alebo ÈaÏko ranená. Tí, ktorí ukazovali e‰te známky
Ïivota, boli zabití jednotlivo ruãn˘mi granátmi alebo samopal-
mi. Hlavy väã‰iny boli tak rozbité, Ïe sa neskôr nedali identifi-
kovaÈ vôbec alebo len na základe útrÏkov ‰iat. MÀa samého
doteraz trafil len úlomok ruãného granátu a cítil som, ako po
mne stekala krv. Vedºa mÀa jeden e‰te asi Ïil, pretoÏe e‰te raz
bolo poãuÈ: „Tam sa e‰te jeden h˘be.“  Znova bolo poãuÈ

SLOVO NA ÚVOD

2

SVEDECTVO, mesačník Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja � Vydavateľ: PV ZPKO, založený v roku 1990 pod názvom 
Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) � Šéfredaktorka: Eva Zelenayová � Redakčná rada: Ján Košiar (predseda), Ján Litecký Šveda,
Ivan Mrva, Peter Mulík, Ivan A. Petranský, Jozef Rydlo, Juraj Vrábel a Eva Zelenayová � Adresa redakcie: 811 06 Bratislava, Obchodná 52 � Tele-
fón: 02-5263 8156 � e-mail: uzpko@mail.t-com.sk � webová stránka: www.pv-zpko.sk � IČO: 00679879  � Cena jedného výtlačku: 1 EURO
� Predplatné 10 EUR/kalendárny rok � Predplatné pre zahraničných abonentov: 50 USD vrátane poštovného. � Čislo účtu v Prima banka
Slovensko, a.s.: SK74 3100 0000 0040 0012 8109 � EV: 3851/09 � Tlač: PRINTLAND, s.r.o. � Nevyžiadané rukopisy nevraciame � ISSN:
1338-404X � MATERIÁLY uverejnené v rubrikách „Čitateľské fórum“ a „Spomienky“ vyjadrujú názory občanov a čitateľov. 

Čo oslavujú komunisti 

ro
ãn

ík
 3

0
�

jú
l, 

au
gu

st
 2

02
0



v˘strel. Náboj letel tesne vedºa mojej hlavy a preletel cez moje
ºavé predlaktie. Predt˘m som e‰te poãul pána Stanzela, ktor˘
mal Ïenu Slovenku, aby ho vypustili, pretoÏe je Slovák. – Od-
poveì: „âo, ty ‰vábska sviÀa“, tresla rana z v˘buchu ruãného
granátu a bolo po Àom.“     

Zločiny proti ľudskosti
T˘ch zloãinov bolo podstatne viac, stovky, tisícky povraÏ-

den˘ch a umuãen˘ch, ale ako taká „morálno-‰tatistická“
vzorka by to na tak˘ krátky ãlánok mohlo aj staãiÈ. Nota bene,
väã‰inou to boli zloãiny proti ºudskosti, ktoré sú nepremlãateº-
né. Netreba zabúdaÈ ani na to, Ïe aj nacistické zverstvá, ako
boli Kºak, Ostr˘ GrúÀ a ìal‰ie boli ÚMYSELNE vyvolané soviet-
skymi partizánmi, neskôr aj s pomocou na‰ich, ktorí boli sem
vyslaní ‰peciálne na to, aby po skúsenostiach na Ukrajine
a v Bielorusku sem privolali nemecké vojsko a vyvolali represá-
lie. Im sa môÏu poìakovaÈ v‰etci pozostalí po povraÏden˘ch.
Îe to bola v˘razná historická udalosÈ, o tom niet poch˘b. Ale
oslavovaÈ toto nezmyselné vraÏdenie pre Stalinove a Bene‰ove
záujmy? Keì by sa o tom doãítal nejak˘ ãlovek niekde v Mexi-
ku, menej znal˘ európskych a slovensk˘ch pomerov, asi by sa
dosÈ zaãudoval, ako sa tu oslavuje vraÏdenie svojich spoluob-

ãanov a urãite by si spokojne pripomenul, Ïe oni také hro-
madné vraÏdenie a jeho náboÏenské oslavovanie, keì sa lebky
kotúºali dole stupÀami aztéckych pyramíd, uÏ prekonali dávno
v stredoveku... Takto z nás komunisti, ktorí dodnes majú v ru-
kách hlavné mocenské nitky, naìalej robia pred svetom ná-
rod, ktor˘ pre politické náboÏenstvo komunizmu je e‰te dnes
schopn˘ celebrovaÈ vyrábanie m⁄tvol v pohanskom o‰iali. Na
druhej strane: veì ão môÏu komunisti oslavovaÈ iné ako vraÏ-
denie? Je to ich ìaleko najv˘raznej‰ia stopa v dejinách, keìÏe
ich budovanie „pokroku“ skonãilo hospodárskym fiaskom na
hranici tretieho sveta, na konci ktorého zostali navy‰e nevyãís-
liteºné ekologické ‰kody a âernobyº. Veì preão majú uÏ len
takí chudobní Rakú‰ania minimálne trojnásobné dôchodky ãi
platy? A o kultúre a umení ‰koda hovoriÈ.

Keì sme uÏ pri Latinskej Amerike: v Chile v roku 1988
zru‰ili ‰tátny sviatok, ktor˘ bol ustanoven˘ na pripomenutie Pi-
nochetovho protikomunistického prevratu z roku 1973, keìÏe
po Àom zìaleka nie v‰etci Chilania boli na strane víÈazov. Zrej-
me také kultúrne spôsoby, Ïe sa nepatrí tancovaÈ po hlavách
svojich spoluobãanov a blíÏnych, e‰te k na‰im komunistom
nedorazili. Ján Liteck˘ ·veda

predseda PV ZPKO

SLOVO NA ÚVOD

3

Slovenská spoloãnosÈ je ãudná. Za jeden
ºudsk˘ Ïivot dajú sa pozorovaÈ absurdity
v názvosloví udalostí a javov. V súãasnosti, keì
si pripomíname 75 rokov od skonãenia druhej
svetovej vojny a poráÏky nemeckého nacizmu,
na Slovensku hovoríme o fa‰izme. O povstaní

proti fa‰izmu. Politické elity sa pretekajú, ktorá strana sa viac
di‰tancuje od tejto totalitnej ideológie a niektoré si dokonca aj
svoj program zakladajú na boji proti fa‰iz-
mu. Stalo sa, Ïe aj najstar‰ia národná in‰ti-
túcia Matica slovenská sa dala do vleku bojovníkov proti fa‰iz-
mu. Niã proti tomu, ibaÏe v takom demon‰tratívnom odmieta-
ní fa‰izmu ani len náznakom nikto, pravda, okrem na‰ej
organizácie, neodmieta inú totalitu - komunizmus. Komunis-
tickú ideológiu, ktorá celosvetovo zapríãinila smrÈ okolo sto
miliónov obetí. Ba, zdá sa, Ïe niektoré politické ‰piãky priam
adorujú systém, ktor˘ má na úãte vy‰e 70 tisíc politick˘ch väz-
Àov na Slovensku. Nehovoriac o popraven˘ch a umuãen˘ch.  

UÏ zaãiatkom decembra 1989 sa zi‰iel prípravn˘ v˘bor b˘-
val˘ch politick˘ch väzÀov komunizmu, aby zaloÏili organizáciu
s protikomunistick˘m posolstvom. Zaãiatkom 90. rokov vkla-
dali jej ãlenovia veºkú nádej do KresÈanskodemokratického
hnutia. V liste predsedovi vlády Jánovi âarnogurskému v ja-
nuári 1992 tvrdili, Ïe aÏ 90 percent reprezentantov Konfede-
rácie politick˘ch väzÀov Slovenska (pôvodn˘ názov organizá-
cie, pozn. autorky) prejavilo sympatie s politikou KDH, ale sa
obávajú, Ïe nevyhranenosÈ národného programu KDH a ãe-
choslovakistické tendencie spôsobia pokles t˘chto sympatií.

(List uverejÀujeme na 13. strane.) KDH dokonca v roku 1998
uprednostnilo zlaté teºa pred politikou reprezentujúcou národ-
no-‰tátne záujmy a spojilo sa do koalície s reformovan˘mi ko-
munistami. Zrada národa sa prejavila nielen v ekonomickej sfé-
re, ale najmä v duchovnej. Tak, ako to predvídalo vedenie
KPVS v januári 1992, keì o ãlenoch organizácie uviedlo:
„KeìÏe sa jedná o pomerne veºké mnoÏstvo potenciálnych
voliãov, bolo by neprozreteºné, keby táto skupina, ktorá má

v národe mnoÏstvo priaznivcov, bola by
pom˘lená a roztrie‰tená.“

Stalo sa. VzÈah k ‰tátnosti rozdelil samotnú organizáciu.
Ale aj vzÈah ku komunizmu. Necel˘ch 16 percent ãlenskej zá-
kladne sa v roku 1999 oddelilo a tvrdo nasledovalo politické
hnutie KDH. To hnutie, ktoré síce deklarovalo odpor voãi ko-
munizmu, no samé s komunistami kolaborovalo. Kam takáto
politika mohla viesÈ? Nie je aj tu priestor na odpoveì, preão sa
dodnes nijak˘ politick˘ subjekt tak ostentatívne nedi‰tancuje
od komunizmu, ako od fa‰izmu? Nerozvrátilo práve KDH slo-
venskú spoloãnosÈ, ktorá dodnes trpí na nedostatok národné-
ho povedomia a odporu proti komunizmu? A ako sa postaví
súãasná vláda k organizácii, ktorá si v tomto roku pripomína
30 rokov od svojho vzniku a jej ãlenovia „sa zaslúÏili o pád ko-
munistického reÏimu a o znovunastolenie demokracie na Slo-
vensku“, ako je uvedené na pamätnej tabuli vo vstupnej hale
NR SR? V‰imne si to politická elita? Lebo zatiaº sa viac darilo
zradcom národa, neÏ autentick˘m bojovníkom za národ, de-
mokraciu a kresÈanské hodnoty. Eva Zelenayová

‰éfredaktorka
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Čo je úspech?
Slovensk˘ rozhlas monitoruje nálady Slovákov vy-

hlasovaním rozliãn˘ch tém. Nie v‰etky príspevky sa
dostanú do vysielania, ão ale neznamená, Ïe nikoho
neoslovia.  Aj keì len pracovníkov redakcie rozhlasu.
Je preto veºmi potrebné, aby aj na‰i ãlenovia hovorili
verejne o tom, ão preÏili a ako vnímajú dne‰né dianie
v spoloãnosti.

Pani Margita Zimanová, predsedníãka RO PV ZPKO
v Îiari nad Hronom,  pravidelne reaguje na v˘zvy redaktorov
a 25. júna tohto roku moÏno dostali prekvapujúcu odpoveì
na otázku: Aké je moje úspe‰né obdobie? Pani Zimanová
odpovedala:

„Mojím najúspe‰nej‰ím obdobím je, keì môÏem
oboznamovaÈ celé Slovensko o tom, ão som preÏila od
svojich deviatich rokov. Napísala som o tom knihu, ktorá
vy‰la v roku 2017 a v roku 2019 jej druhé vydanie. Moje
detstvo bolo veºmi kruté. Za totality, 28. 3. 1953,  popra-
vili môjho otecka na Pankráci v Prahe a mamiãku odsúdili
na doÏivotie. Vo väzení bol aj star˘ otec, dostal jedenásÈ
rokov a ujo Imrich, mamin brat, dostal osem rokov väze-
nia. Rodina nekradla ani nezabíjala ako teraz, ale môj
otecko previedol ‰vagra cez hranice a preto ho popravili.
Nemohla som ‰tudovaÈ na Ïiadnej ‰kole a uÏ ako 14-roã-
ná som pracovala. Maturitu som si urobila popri zamest-
naní. Moja kniha je históriou jednej rodiny,  ako trpeli
ºudia v 50. rokoch na Slovensku.“

(red)

V t˘chto dÀoch sa na vedenie na‰ej organizácie
obrátila Bayrische Staatsbibliothek - Digitale Biblio-
thek v Mníchove so ÏiadosÈou o poskytnutie digitál-
nych kópií ná‰ho ãasopisu Svedectvo. Tejto Ïiadosti
s radosÈou vyhovieme a te‰íme sa na to, Ïe opäÈ

môÏeme osloviÈ e‰te ‰ir‰í okruh ãitateºov a záujemcov
o problematiku komunistick˘ch represálií aj v zahra-
niãí. Doteraz to bolo iba prostredníctvom  individuál-
nych  predplatiteºov  ná‰ho ãasopisu zo zahraniãia.

(jls)
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Nitriansky biskup Viliam Judák odhalil 19. júna 2020
na fasáde Kostola sv. Michala vo Valaskej Belej pamätnú ta-
buºu tamoj‰iemu rodákovi, známemu slovenskému kÀazovi
P. ·ebastiánovi Labovi SJ. Bolo to práve v deÀ jeho nedo-
Ïit˘ch 89. narodenín.

·ebastián Labo sa narodil 19. jú-
na 1931. ·tudoval na slávnom slo-
venskom gymnáziu v Klá‰tore pod
Znievom a na Slovenskej univerzite
v Bratislave archívnictvo a historické
vedy. V rokoch 1956 – 1963 pracoval
v Bratislave v ·tátnom slovenskom
ústrednom archíve.

Keì v Àom dozrela túÏba staÈ sa
kÀazom, kvôli jej splneniu musel emigrovaÈ. Vycestoval cez
Sovietsky zväz, ãím vtedaj‰ích mocipánov znaãne zmiatol. Na
jeseÀ v roku 1963 sa vylodil v sicílskom Palerme. Na Pá-
peÏskej Lateránskej univerzite ‰tudoval filozofiu a teológiu
a 1. marca 1969 ho biskup Pavol Hnilica SJ vysvätil za kÀaza.
Mlad˘ a pln˘ elánu, ako novokÀaz, 20. júla v tom istom roku
vstúpil k jezuitom a stal sa blízkym spolupracovníkom bisku-
pa P. Hnilicu v jeho diele Pro fratribus pre pomoc prenasle-
dovan˘m kresÈanom v komunistick˘ch krajinách.

V roku 1971 v nemeckom Koblenzi zaãal vydávaÈ ãaso-
pis Pro fratribus – Stimme der schweigenden Kirche. (Pre
bratov – hlas umlãanej Cirkvi.) Na literárnom poli sa stal zná-
mym svojou knihou Zabijem pastiera, ktorá vy‰la najprv po

nemecky (Das Attentat auf dem Papst) v roku 1982 a neskôr
aj v ìal‰ích siedmich jazykoch. Popri vy‰e tridsaÈroãnej
redaktorskej práci a rozsiahlej kazateºskej ãinnosti v Ne-
mecku, Rakúsku, Taliansku, ·vajãiarsku a Luxembursku, kde
sa prihovoril bezmála miliónu veriacich, je autorom dvadsiat-
ky kníh, najmä o apo‰tolsk˘ch cestách pápeÏov: sv. Jána
Pavla II. a dva zväzky o cestách pápeÏa Benedikta XVI. Na
viacer˘ch jeho knihách som mal ãesÈ s ním spolupracovaÈ. 

P. ·ebastián Labo SJ bol ãestn˘m doktorom Trnavskej
univerzity (2007) a laureátom ‰tátneho vyznamenania Pribi-
nov kríÏ III. triedy, ktoré mu v roku 2010 udelil prezident SR
Ivan Ga‰paroviã. Bol ãlenom na‰ej organizácie.

Ján Ko‰iar

Uznanie pre náš časopis

Tabuľa znalcovi pápežských ciest

Nitriansky biskup Viliam Judák poÏehnáva pamätnú
tabuºu kÀazovi P. ·ebastiánovi Labovi SJ. Foto archív



Homíliou počas zádušnej sv.
omše za Martina Hagaru sa prihovo-
ril duchovný PV ZPKO Ján Košiar.
Vyberáme z nej: 

Martin nám zanechal vzácne svedectvo
života za Boha a národ. Ako bývalý politický
väzeň robil všetko preto, aby svedectvo o ne-
ľudskom komunistickom režime sa zachovalo
pre budúce generácie. Pokiaľ mu sily stačili bol
aktívny v našej organizácii Politických väzňov
ZPKO.

Sme tu, milí priatelia, viacerí politickí väzni,
ktorí Martinov osud politického väzňa poznajú
aj lepšie ako ja, ale patrí sa spomenúť, ako kru-
to v mladom veku sa s ním osud zahral.

Keď v roku 1945 zrušili Hlinkovú mládež,
mohol ešte fungovať skauting a jeho organizá-
cia Junák. Lenže totalita mala inú predstavu
a žiadnych Junákov nepotrebovala a tak sa stre-
távali a povzbudzovali v ilegálnej nástupníckej
organizácii skautingu – Zlatý orol, ktorú založil
Prievidžan Ján Manas. Martin Hagara spolu-
zakladal Zlatého orla v Novákoch. Zlatý orol
dokázal fungovať na viacerých miestach zá-
padného a stredného Slovenska až do jeho
úplnej likvidácie Štátnou bezpečnosťou v roku
1956, teda osem rokov. Bolo to na tie pomery
slušné, možno povedať, že bol to rekord spo-
medzi všetkých ilegálnych organizácií v komu-
nistickej Č-SR.

Spolu s ďalšími mladíkmi - jeden z nich je tu
prítomný, náš čestný predseda  Arpád Tarnóczy
- bol Martin Hagara zatknutý v decembri 1950.
Týmto dvom mladíkom – nemali ešte ani 18 ro-
kov, vyšetrovatelia kázali, aby sa vzájomne fac-
kovali. A keď neposlúchli, tak ich zmlátili oni. 

Po krutej vyšetrovacej väzbe na ŠtB v Nitre

a v Bratislave bol Martin zaradený do deväť-
člennej protištátnej skupiny, do ktorej komunistic-
ká justičná a eštebácka mašinéria zamontovala
aj dvoch kňazov. A tak z mladých nadšených
skautov sa stala teroristická ozbrojená skupina,
ktorej cieľom bolo vraždiť verejných činiteľov
a čakať len na vhodnú príležitosť, aby sa so
zbraňou v ruke zapojili po boku amerických voj-
sk do vojny proti komunistickému bloku. Keď
k tomu pridáme letákovú akciu pred Vianocami
v roku 1950, tak už to bolo jasné: Velezrada.

Letáky boli veľmi odvážne. Text tam bol
tento: „Pozdravujeme všetkých Slovákov, ktorí
bojujú proti komunizmu.“ Podpis – Klub Justícia.

Na Štedrý deň tie letáky porozhadzovali
a dali ich aj do vlaku. Jeden z Junákov sa však
tým pochválil doma, a jeho otec to udal. A tak
ich mali. Pre Martina, čo on nikdy nezabudol,
prišli na Božie narodenie, večer 25. decembra.
Ďalších pochytali tiež. Medzitým zaistili i iných
členov z Prievidze, aj Martinovho otca. 

Súd v Bratislave Martina odsúdil v októbri

1951 na dva roky. Tak málo dostal len vďaka
tomu, že bol mladistvý, mal len 17 rokov. Sedel
v Ústave pre mladistvých v Hlohovci a v Leopol-
dove. Samozrejme, že po prepustení z väzenia
bol pod dohľadom ŠtB, o čom svedčí aj obsiah-
ly spis ŠtB. Ďalej to už poznáme. Občan 2. ka-
tegórie prakticky až do novembra 1989.

„Ja sa nesťažujem na svoj osud. S dobrou
vôľou, optimizmom, všetko sa dá prežiť. Ja som
si aj v Leopoldove, zvnútra cely na dvere vy-
škriabal: Zajtra idem domov. Ráno som vstal,
prečítal a hneď som mal dobrú náladu“, takto
spomínal na časy v Leopoldove.

Naša organizácia Martina Hagaru dva-
krát navrhla prezidentovi republiky na štátne
vyznamenanie, návrh však neprešiel. Našťastie
vieme, že Martinova odmena v nebeskom krá-
ľovstve je určite väčšia ako všetky pozemské
ľudské pocty...

Requiem aeternam dona ei Domine, et lux
perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

Zomrel Martin Hagara
jeden z posledných politických väzňov 50. rokov 

Veãer 11. júna 2020 zomrel v Bojniciach
jeden uÏ z mála Ïijúcich politick˘ch väzÀov 50.
rokov a tieÏ posledn˘ch ãlenov ilegálneho slo-
venského skautingu, Ing. Martin Hagara.

Narodil sa 17. 9. 1934 v rozvetvenej rodi-
ne Hagarovcov z Novák. UÏ ako mal˘ chlapec

patril medzi aktívnych ãlenov Hlinkovej mládeÏe. Nad‰enie za
kresÈansko-národné ideály a ideu slovenskej ‰tátnej samostat-
nosti ho uÏ v ‰tudentskom veku priviedli do priameho konflik-
tu s ãsl. komunistick˘m reÏimom. 

Spolu s ìal‰ími mladíkmi, ale aj so svojím otcom, bol Ha-
gara zatknut˘ v decembri 1950. Väzenie poznaãilo aj jeho
osobn˘ Ïivot. Kvôli zatknutiu nemohol dokonãiÈ gymnaziálne
‰túdiá. V r. 1967 zaãal chodiÈ na vysokú ‰kolu technickú. Tú
úspe‰ne absolvoval, no ako b˘val˘ politick˘ väzeÀ nebol pripu-
sten˘ k ‰tátniciam. Diplom dostal aÏ v roku 1991.

Po páde totality sa angaÏoval v organizácii politick˘ch väz-
Àov – Konfederácia politick˘ch väzÀov Slovenska, od r. 1999
premenovanej na Zväz protikomunistického odboja. Spoãiatku
sa angaÏoval aj v rámci KDH, no v krídle, ktoré podporovalo
národnoemancipaãn˘ proces Slovákov vedúci k vytvoreniu
druhej SR. Nezabudnuteºn˘ bol aj ako diskutér. Z jeho podne-
tu bolo odhalen˘ch viacero pamätn˘ch tabúº a vznikli niektoré
literárne ãi filmové dokumenty. (M.L.)

ZAZNAMENALI SME

5

ro
ãn

ík
 3

0
�

jú
l, 

au
gu

st
 2

02
0

Odišiel kresťan a Slovák

Posledná rozlúãka s Martinom Hagarom na cintoríne v Bojniciach.
Foto Eva Zelenayová



O politick˘ch väzÀoch
som preãítal veºa kníh
a ãlánkov, ale ako preÏíva-
li Ïivot ich deti, o tom sa
uÏ pí‰e menej. Preto som
sa rozhodol napísaÈ, ako

som preÏíval Ïivot bez otca Karola Vrábla,
ktor˘ bol väznen˘ ‰esÈ rokov v Jáchymove
v tábore RovnosÈ a ‰tyri roky v Leopoldove
a aké následky to má dodnes. PreÏiÈ krutú
vy‰etrovaciu väzbu, spojenú s muãením,
neºudskou bitkou, kopancami do celého
tela, kde tiekla krv a lámali sa kosti, bez
spánku a jedla, v zime a chlade, kde sa
hlava strkala do vedra s odpadom zo
Ïumpy a následné niekoºkoroãné väzne-
nie v koncentraãn˘ch komunistick˘ch tá-
boroch je nieão stra‰né, vyvolávajúce aÏ
hrôzu. Túto tyraniu preÏili politickí väzni,
ktorí mali svoj názor a nesúhlasili s ko-
munistickou diktatúrou, postavenou na
triednom nepriateºstve, bez viery v Boha
a duchovn˘ch hodnôt, niektorí, Ïiaº, v naj-
kraj‰ích rokoch svojho mladého Ïivota.
S nimi trpeli aj ich deti a rodinní príslu‰níci.

Zatýkanie
Keì sa môj otec vrátil z väzenia, zaãal

som sa váÏnej‰ie zaujímaÈ, za ão vlastne
bol odsúden˘. Ako je známe, politickí väz-
ni mali prísne zakázané rozprávaÈ, ão sa
dialo v komunistick˘ch koncentraãn˘ch
táboroch. Keì uÏ cítil, Ïe jeho zdravotn˘
stav sa rapídne zhor‰uje a ja som mu ne-
ustále kládol otázky z toho obdobia, zaãal
písaÈ spomienky, kde opísal aj svoje zat˘-
kanie. ,,V noci do môjho domu na Berno-
lákovej ulici ã. 490 v Sabinove, kde som
b˘val so svojou rodinou, zabúchali na ok-
no z ulice príslu‰níci ·tátnej bezpeãnosti: 

„Otvorte nám vchodové dvere. My
sme príslu‰níci ·tB a Verejnej bezpeãnosti.
Neznámi páchatelia vnikli do budovy po‰-
ty (otec bol v tom ãase prednostom Po‰to-
vého úradu v Sabinove) a s va‰ou súãin-
nosÈou potrebujeme zariadiÈ potrebné
záleÏitosti na tvári miesta.“

Ja niã netu‰iac, i‰iel som otvoriÈ brá-
nu. V tom  momente vtrhla ·tB do pred-
siene bytu, hlavÀami samopalov namierili
na mÀa a paÏbami ma surovo strkali
z predsiene cez ob˘vaciu izbu do spálne.
V spálni strhli z manÏelky perinu. Ona tieÏ

niã netu‰iac schúlila sa do kúta postele.
Bola taká ‰okovaná, Ïe sa na celom tele
triasla od strachu. Vtom sa prebudil 9-
roãn˘ syn Ivan a 3- roãn˘ syn Juraj. Keì vi-
deli, Ïe ich otec stojí v kúte spálne a sú na
neho namierené samopaly a keì zbadali
mamiãku, zaãali vydesene kriãaÈ. Po ãase
uÏ nevládali ani kriãaÈ, len trasúc sa jaãali
a v tejto nevídanej surovosti bola robená
domová prehliadka. Pred domom stálo
nákladné auto, do ktorého nakladali z kni-
hovniãky knihy (vydané Spolkom svätého
Vojtecha v Trnave). Nakoºko som bol po-
ºovníkom, boli mi  zhabané 4 poºovnícke
pu‰ky, poºovnícke ‰atstvo, parohy zo
stien, pamiatkové ozdobné d˘ky, koÏené
puzdrá na pu‰ky, celé zariadenie na v˘ro-
bu nábojov do brokovníc a iné cenné veci.
Zo v‰etk˘ch skríÀ boli povyhadzované na
zem v‰etky veci. Na tieto drastické udalos-
ti sa museli pozeraÈ moja manÏelka, ktorá
sa nervove zrútila a deti zaÏili tak˘ ‰ok, Ïe
prestali rozprávaÈ. ManÏelku zobrali na
policajnú stanicu a deti ostali doma samy.
Zat˘kací rozkaz na mÀa podpísal poruãík
Zelenay. V okolí celého domu boli ozbro-
jení príslu‰níci ·tátnej bezpeãnosti, ktor˘m
velil veliteº ·tátnej bezpeãnosti dôstojník
Matej Benãík.“ 

Mená tyranov
Z otcov˘ch zápiskov a úradn˘ch do-

kumentov uvádzam e‰te konkrétne mená
ºudí, ktorí majú priamy súvis so zat˘kaním,
odsúdením a väznením môjho otca: 

Príslu‰ník ·tB z Pre‰ova Tokarsk˘ a p.
KrajÀak zo Sabinova zrealizovali svojimi
podpismi správnosÈ zápisníc, ktoré boli
priloÏené k súdnym spisom.

Predsedom senátu ·tátneho súdu
v Bratislave bol Dr. Mstislav Dub.

Prísediaci na Najvy‰‰om súde v Prahe
bol podpredseda vlády Zdûnûk Nejedl˘.

Námestník ‰tátneho prokurátora Uj-
hélyi so svojou sekretárkou robili  náv‰tevy
po celách vo vy‰etrovacej väzbe pred ·tát-
nym súdom. Môjmu otcovi povedal, Ïe je
zrel˘ na ‰tátnu kravatu.

Minister národnej bezpeãnosti Karel
Bacílek vykonával in‰pekciu v koncentraã-
n˘ch táboroch na Jáchymovsku. KaÏdá je-
ho náv‰teva bola sprevádzaná  sprísnením
podmienok v lágri. Nech˘bal ani bezcitn˘

,,filcung“ a keì na‰li modlitebnú kniÏku,
roztrhali ju na kúsky a spálili. 

V tábore RovnosÈ to bol kapitán Pták,
ktor˘ pri nástupe väzÀov kriãal: ,,Vy ste tu
pri‰li preto, aby ste svoje sily venovali iba
pre prácu v uránov˘ch baniach a odtiaº
návrat je jedine v truhliãkách.“

Sadistick˘ veliteº tábora RovnosÈ na
Jáchymovsku poruãík Dvofiák s krycím me-
nom Paleãek, ktor˘ bol známy t˘m, Ïe na
ukazováku mal kºúãe, s ktor˘mi neustále
krúÏil, ãím väzÀom pripomínal obávané
samotky. Muãil ich hladom a zhasínal na
nich cigarety. Niekoºk˘ch väzÀov zastrelil.

Dodnes sa títo aktéri komunistického
krvavého zloãineckého reÏimu neosprave-
dlnili!!!

Život bez otca
Spolu s bratom sme sa nad ránom

prebrali zo ‰oku po zatknutí rodiãov. Pa-
mätám sa, ako by to bolo teraz. V izbách
boli kopy povyhadzovaného ‰atstva, pa-
pierov a posteºnej bielizne po domovej
prehliadke. Mamku zobrali na vy‰etrova-
nie hneì ráno. S bratom, ktor˘ mal deväÈ
rokov, ja tri, sme sa pobrali ku plotu a ‰ká-
rami cez oplotenie sme sa dívali na ulicu.
Pred domom stál ãierny tatraplán. Mama
po v˘sluchu sa nervove zrútila, opuchli jej
nohy, chodila len o palici a po celom tele
sa jej vytvorili ãervené ‰kvrny. Nás deti na
ãas zobrali k sebe krstní rodiãia. Pomoc
nám poskytol MUDr. Franti‰ek Klaãansk˘,
ktor˘ mal ordináciu v Sabinove. Mama
pochopila, Ïe ak chce zachrániÈ rodinu,
musí tú kalváriu prijaÈ, preto zaãala chodiÈ
do práce. Ja som bol núten˘ vyrastaÈ bez
otca. Pre mÀa to bola neopísateºná strata.

S bratom sme niekedy pociÈovali aj
hlad. Pamätám sa, Ïe v ‰kolskej druÏine,
kde sme sa stravovali, bol olovrant: dve
Ïemle s pa‰tétou. Pri‰li sme k okienku,
kde sa vydávala strava a nabrali sme si há-
dam osem. Pani kuchárka Perková mlãky
odvrátila oãi. Zaiste aj ona vo svojom vnú-
tri pocítila ºútosÈ nad na‰ím údelom.

V ‰kole sme mali veºké ÈaÏkosti s vy-
jadrovaním. Na‰a matka sa snaÏila urobiÈ
v‰etko pre to, aby nastalo zlep‰enie. Cho-
dili sme do Pre‰ova do logopedickej po-
radne, ktorú viedol dr. Vada‰, pre‰ovsk˘
herec. Neskôr sa mi veºmi ochotne veno-
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Väzenie bez mreží 



val logopéd dr. Sabado‰.  Keì sa vrátil
otec z väzenia, poznal bratislavského psy-
chiatra MUDr. Jozefa Masarika, pri kto-
rom som podstúpil hypnózu. Vìaka ním
som sa dostal do normálnych koºají. 

Návštevy väzníc
Zvlá‰tnu kapitolu v na‰om rodinnom

Ïivote tvorili náv‰tevy otca vo väzniciach.
Asi 7-roãn˘ som sa s rodinou zúãastnil pr-
vej náv‰tevy môjho otca v Jáchymove. Ce-
stovali sme cel˘ deÀ. Nocºah sme mali za-
bezpeãen˘ v Karlov˘ch Varoch.  

Mal som v‰ak jeden veºk˘ problém, ãi
svojho otca spoznám. Nikdy som nepocítil
jeho objatie alebo pohladenie a nepoznal
som ani jeho farbu hlasu, aby som si to
pamätal. Vyp˘tal som si od mamy foto-
grafiu a pozorne som sa díval na obrysy
otcovej tváre.

Ráno sme do‰li do Ostrova nad Ohfií.
Pamätám sa na nejaké baraky. Doviezli aj
väzÀov v nákladn˘ch autách. Po prehliad-
kach nám bolo prikázané, Ïe sa nesmieme
pobozkaÈ a na celú náv‰tevu máme 10
minút! Vpustili nás do miestnosti, kde pri
zvlá‰tnych polprieãkach boli väzni. Bolo im
vidieÈ iba hlavy. Ja som ‰iel za mamou.
Zbadal som otca. Prv˘krát v Ïivote som
vnímal jeho tvár. Po jeho pravici i ºavici stá-
li ãlenovia zboru „nápravnej v˘chovy“. Ve-
ºa som sa nenadíval. Nastal krik a plaã,
medzit˘m jedna pani odpadla a ani sme
sa nenazdali, urãen˘ ãas pre‰iel a otca
nám nemilosrdne zobrali spred oãí. Nasta-
la strastiplná cesta domov, ktorá bola po-
pretkávaná vzdychmi, plaãom a hºadením
do prázdna. Z náv‰tevy, na ktorú som sa
tak te‰il, ostala iba trpkosÈ a bolesÈ. 

Na náv‰teve v Leopoldove som bol
dvakrát. Keì sme vstúpili do náv‰tevnej
budovy, ktorá je pred múrmi väznice
a keìÏe som uÏ vedel ãítaÈ, upútali ma ná-
stenky, ale hlavne jedálny lístok, ktor˘
v‰ak nebol pravdiv˘.  Potom sme boli me-
novite vyzvaní, aby sme ‰li po chodníku
do väznice. 

V‰imol som si, Ïe z jednej cely nejak˘
väzeÀ máva ruãníkom, aby ho bolo lep‰ie
vidieÈ. Tí odváÏnej‰í väzni takto vítali svo-
jich príbuzn˘ch. Po vstupnej prehliadke,
ktorá bola krajne ne‰etrná voãi mojej mat-
ke aj in˘m Ïenám, na ão sme sa museli aj
my maloleté deti dívaÈ – nám bolo ozná-
mené, Ïe sa nesmieme s otcom pobozkaÈ,
nesmieme hovoriÈ o politike a majetkovo-
právnych vzÈahoch a Ïe náv‰teva bude

trvaÈ jednu hodinu. Keì nás vpustili dnu,
otec sedel za ‰peciálne upraven˘m stolom
– samozrejme, ako ináã, v sprievode
svojich stráÏcov. Za hodinu sme sa stihli
vyplakaÈ, nieão povedaÈ o svojom Ïivote –
a bolo po náv‰teve. 

Našli sa aj gauneri
V ‰iestom roku otcovho väzenia pri-

‰iel k nám do bytu v Sabinove nejak˘
chlap. Vyhºadal mamu na pracovisku.
V tom ãase pracovala vo Veºkoobchode
v Sabinove. Tam sa legitimoval u vedúce-
ho pána Poláka. Oznámil mame, Ïe pri-
chádza z Leopoldova a na v˘chodnom
Slovensku nav‰tevuje rodiny väzÀov, ktorí
budú amnestovaní. Vtedy totiÏ i‰la taká
fáma, známa aj na verejnosti. Povedal, Ïe
jeho úlohou je pomôcÈ väzÀom, aby ich
prepustenie z väzenia prebehlo bez kom-
plikácií. Îiadal ‰aty, peniaze a nejakú stra-
vu. Mama pripravila veºk˘ balík. U nás aj
veãeral a ja som sedel vedºa neho. Îiadal,
aby s ním i‰la aj moja matka, ão ona odo-
prela. Vyprevadili sme ho na veãern˘ vlak.
Dodnes nevieme, kto to bol. Tento ãlovek
nás oklamal a okradol. Tak doplatili aj iní
ºudia z ná‰ho regiónu, ktorí nosili balíky
do ná‰ho domu pre svojich odsúden˘ch.

Veºmi problematické bolo dostaÈ bra-
ta na ‰túdiá. Mama chodila na rôzne
miesta, no nikde nepochodila. Príãinou
bolo, Ïe vtedaj‰í predseda MsNV v Sabino-
ve súdruh Berdis sa vyjadril, Ïe syn reak-

cionára nebude ìalej ‰tudovaÈ, ale ma-
nuálne pracovaÈ. Vtedy sa nás ujal riaditeº
Gymnázia pán Mikulá‰ Birãák. Vo veãer-
n˘ch hodinách, aby ho nikto nevidel, nás
nav‰tívil a dal mame odporúãanie ‰koly na
ìal‰ie ‰túdium môjho brata. Bol uÏ no-
vember a mama na kolenách uprosila ria-
diteºa nadstavbovej Stavebnej ‰koly v Bar-
dejove pána Vystavila, aby prijal brata na
‰túdiá. Riaditeº vyhovel tak, Ïe brat nebol
od zaãiatku oficiálne veden˘ ako ‰tudent
tejto ‰koly, ale na nej ‰tudoval, i keì proti
svojej vôli. Brat chcel ‰tudovaÈ humanitné
odbory.

Po desiatich rokoch doma
Pri‰iel rok 1960, pre nás veºmi vzácny

a v˘znamn˘. Máj, najkraj‰í mesiac v roku,
nám priniesol dobrú zvesÈ. Vrátil sa nám
otec z nezmyselného desaÈroãného väze-
nia. Pamätám sa na tento deÀ. Bolo ráno
a my sme e‰te boli v posteli. Vtom cez ok-
no sme zbadali otcovu tvár. Vyskoãili sme
z postelí a s krikom a plaãom sme ho ví-
tali.

Brat zmaturoval v roku 1960 a za-
mestnal sa v Pozemn˘ch stavbách v Pre‰o-
ve ako stavebn˘ asistent. Po absolvovaní
základnej vojenskej sluÏby nastúpil znovu
do Pozemn˘ch stavieb. Zaãali sme ÏiÈ nor-
málnym Ïivotom, ktor˘ trval – Ïiaº – iba
10 mesiacov. Môj brat Ivan 12. novembra
1963 pri v˘kone svojho povolania vo Veº-
kom ·ari‰i utrpel smrteºn˘ úraz. Poãas od-
‰alovávania prekladov na stavbe ‰koly do-
‰lo k zrúteniu tretieho prekladu v kotolni
Základnej ‰koly, ktor˘ brata zasiahol. Pri
prevoze do pre‰ovskej nemocnice zrane-
niu podºahol. 

Táto rodinná tragédia veºmi poznaãila
môj Ïivot. Brata priniesli domov v truhle.
Bola to najsmutnej‰ia noc v mojom Ïivote.
V jednej izbe leÏal kvetmi zasypan˘ 23-
roãn˘ m⁄tvy brat, v druhej sme „spali“
zronení my – otec, mama a ja. ªudské sily
uÏ nestaãili, rodiãia ãerpali silu predov‰et-
k˘m z viery v Boha. V tomto úseku Ïivota
som veºmi ãasto videl bolesÈ, Ïiaº a slzy na
tvárach mojich rodiãov.

Dodnes cítim na mojom zdraví ujmu,
ktorú som preÏil v rokoch za b˘valého ko-
munistického reÏimu.  A takúto traumu
bolesti a neistoty preÏívali aj mnohé deti
politick˘ch väzÀov. Spomeniem iba pani
Margitu Zimanovú alebo operného spevá-
ka Juraja Hurného ml.

Juraj Vrábel
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Rodiãia Juraja Vrábela. Foto archív



Vy‰e ‰tyri mesiace Ïijeme v zajatí korona-
vírusu a s nami cel˘ svet. Denne sa na nás valia
ãísla o poãtoch nakazen˘ch i zomrel˘ch vo v‰et-
k˘ch kútoch zemegule. Mediálna propaganda
paralyzovala zdrav˘ rozum a tak masa ºudí po-
korne  plní nariadenia, ktoré nás vraj majú
ochrániÈ. 

Slovensko zaÏilo oveºa tragickej‰ie nákazy. Najväã‰í poãet
úmrtí bezmála dvadsaÈ tisíc si na Slovensku vyÏiadala pandémia
‰panielskej chrípky v rokoch 1918 – 1920. Odhady sa v‰ak rôz-
nia, keìÏe mnoho ºudí umrelo aj na podv˘Ïivu a zdravotné ‰ta-
tistiky po rozpade Uhorska sa neviedli dôsledne. 

Smutn˘m javom minulej doby bola vysoká detská úmrt-
nosÈ. Deti umierali na päÈ nákazliv˘ch chorôb, os˘pky, ‰arlach,
zá‰krt, ãierny ka‰eº a kiahne. V‰etky spôsobili lokálne epidémie,
ale vzhºadom  na nízku mobilitu detí a izolovanosÈ obcí len
zriedkavo nadobudli pandemick˘ charakter. Uãiteº zo sloven-
skej obce Báãsky Petrovec v dne‰nom Srbsku vo februári 1874
do novín napísal: Nebojíme sa hladu, len keby zdravotné po-
mery na‰e boli lep‰ie. Roz‰írili sa os˘pky a to tak zhubne, Ïe
sme v‰etky ‰koly museli na ãas pozatváraÈ. Pochovávali sme aj
desaÈ detí denne. V‰etky deti, ktoré pre os˘pky doposiaº umre-
li, neboli  ‰tepené... 

Podºa zdravotníckej ‰tatistiky zo zaãiatku minulého sto-
roãia na Slovensku roku 1910 os˘pky, ãierny ka‰eº, zá‰krt a ‰ar-
lach spôsobili 6097 prevaÏne detsk˘ch úmrtí. Najviac obetí si
vyÏiadali ‰arlach (2400) a os˘pky (1947). Zlep‰enie zdravotn˘ch
pomerov a oãkovanie v nasledujúcich troch desaÈroãiach doká-
zali zníÏiÈ úmrtnosÈ detí takmer o 90 percent. V roku 1940
zomrelo na tieto ‰tyri choroby 688 detí, najviac na zá‰krt (285)
a ãierny ka‰eº (291). Os˘pky poklesli na 81 úmrtí za rok a ‰ar-
lach si vyÏiadal len 31 obetí. 

Koncom vojny úmrtnosÈ detí opäÈ zaãala stúpaÈ, no po
vojne nastal priazniv˘ obrat a oãkovacím programom ná‰ho
zdravotníctva sa úmrtia detí na tieto choroby podarilo takmer
vykoreniÈ. Najväã‰ím stra‰iakom minulosti boli ãierne kiahne,
na ich následky hynuli deti i dospelí. Kto sa z kiahní vylieãil,
zostala mu tvár poznaãená hlbok˘mi jazvami. Choroba kosila aj
medzi korunovan˘mi hlavami, kiahÀam  podºahol  aj  cisár Jo-
zef I., dve dcéry Márie Terézie a veºa nech˘balo i ona sama by
sa stala ich obeÈou. Kiahne potlaãilo oãkovanie. Ako prv˘ v Eu-
rópe pre‰ovsk˘ lekár doktor Raymann roku 1717 zaoãkoval
svoje dieÈa proti kiahÀam. 

Spomedzi veºkého poãtu in˘ch nákazliv˘ch chorôb,
z ktor˘ch niektoré spôsobujú epidémie, treba v prvom rade
spomenúÈ ‰kvrnit˘ t˘fus a parat˘fus, chrípku, ruÏu a najmä tu-
berkulózu. Pred vypuknutím svetovej vojny roku 1914  u nás
umieralo na následky t˘fu asi 900 ºudí roãne. Do roku 1940 sa
v˘skyt i úmrtnosÈ zníÏili. ·tatistika zaznamenala 1750 nakazení
bru‰n˘m t˘fom a 248 úmrtí. Najzhubnej‰ou nákazlivou ale i so-
ciálnou chorobou bola tuberkulóza, ºudovo aj suchotiny. V ce-
lom Uhorsku na sklonku 19. storoãia na tuberu umieralo 70-80
tisíc ºudí roãne. S ºútosÈou kon‰tatuje uhorská zdravotná ‰tatis-
tická príruãka, Ïe v rokoch 1901 - 1915 na tuberkulózu umrelo

967 738 ºudí, viac ako na v‰etky cholerové epidémie v pred-
chádzajúcom storoãí.  Na Slovensko z tohto desivého ãísla pri-
padlo 151 tisíc úmrtí.  Vìaka prevencii v posledn˘ch piatich de-
saÈroãiach jej v˘skyt bol ojedinel˘ a úmrtnosÈ veºmi nízka. Nie
v‰ak v ostatnom, najmä rozvojovom svete. Podºa údajov sveto-
vej zdravotníckej organizácie, len v roku 2016 na tuberkulózu
ochorelo celosvetovo asi 10 miliónov ºudí, z nich 1,4 milióna
zomrelo. 

Medzi nebezpeãné infekãné ochorenia patrili pohlavné
choroby, kvapavka a syfilis. Podºa ‰tatistick˘ch odhadov v roku
1921 trpelo na syfilis a kvapavku v celej âesko-Slovenskej re-
publike asi 160 tisíc ºudí, ão bolo ãiastoãne aj dediãstvom vojno-
vej doby. Na Slovensko pripadalo 32 tisíc ochorení, Podkarpat-
skú Rus 9 tisíc a na âesko s Moravou 120 tisíc. Dve tretiny
z ochorení spôsobovala kvapavka, tretinu oveºa nebezpeãnej‰í
syfilis. Na Slovensku si v tomto období najviac obetí vyÏiadal sy-
filis, kaÏdoroãne okolo 100. Vzhºadom na spôsob ‰írenia t˘chto
chorôb  pôvodcovia choroby sa dali  pomerne ºahko vystopovaÈ
a prelieãiÈ. Najväã‰ími ohniskami nákazy boli veºké mestá nad
100 tisíc obyvateºov, ale v medzivojnovom období na Slovensku
sme mali len jedno, Bratislavu. Prekvapujúco v‰ak v dvadsiatych
rokoch minulého storoãia smutné prvenstvo v poãte nakazen˘ch
patrilo Luãencu, Ko‰iciam a Bratislava bola aÏ na treÈom mieste.
Najväã‰ími roz‰irovateºmi pohlavn˘ch chorôb podºa zdravotnej
‰tatistiky boli Cigáni, potom Îidia, o polovicu menej Nemci a e‰-
te menej âesi, Slováci a Maìari. Najmen‰ou mierou sa o ‰írenie
pohlavn˘ch chorôb postarali Rusíni. Evidencia pacientov sa vied-
la aj z hºadiska náboÏenskej príslu‰nosti. Najvy‰‰iu chorobnosÈ
vykazovali osoby bez vyznania, potom s vyznaním Ïidovsk˘m,
nasledovali katolíci, po nich evanjelici a gréckokatolícki veriaci. 

·tatistické údaje svedãia, Ïe Slovensko v pohlavn˘ch
chorobách zaostávalo za rozvinut˘mi ãesk˘mi krajinami a zao-
stávalo aj v poãte verejn˘ch domov. V polovici tridsiatych rokov
minulého storoãia bolo v Bratislave sedem zariadení krátkodo-
bej lásky, na celom Slovensku 42, v âechách aÏ 408, z toho
280 v Prahe .

Poslednou, no azda najhor‰ou pandémiou, ktorá Slo-
vákov niãila zdravotne, mravne i hmotne bol alkoholizmus. Pá-
lenka sa stala neodmysliteºnou súãasÈou odmeny za pracovn˘
v˘kon a podávala sa aj v pracovnej dobe. Keì zaãiatkom ‰tyrid-
siatych rokov v Dolnom Kubíne pristavovali veÏu k evanjelické-
mu kostolu 13 murárov a 13 tesárov za jedno leto vypilo za
400 zlat˘ch pálenky teda tri‰tvrte litra na osobu a deÀ.
Nesmierna spotreba alkoholu nútila kÀazov zakladaÈ po írskom
vzore spolky triezvosti. ·tatistiky uvádzajú, Ïe v Novej Bani so
4100 obyvateºmi koncom 19. storoãia kaÏd˘ obyvateº bez roz-
dielu veku a pohlavia vypil roãne prepoãítane 15 litrov ãistého
liehu a to bolo najviac v celom Uhorsku. Alkoholická pandémia
na Slovensku pokraãovala aj v 20. storoãí. Koºko spôsobila obe-
tí na Ïivotoch a koºko rodinn˘ch tragédií dá sa len sotva vyãísliÈ.
V posledn˘ch dvoch desaÈroãiach je na‰Èastie na ústupe. Iste by
sme privítali, keby nám médiá alebo premiér obãas  oznámili,
koºko ºudí u nás trpí na alkoholizmus a koºko obetí si uÏ
vyÏiadal. Ivan Mrva 
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Epidémie  sužovali aj našich predkov 



Pred 75 rokmi, dvadsiateho januára
1945,  presÈahovala sa evakuaãná komisia
z Pre‰ova do Liptovského Svätého Mikulá-
‰a. KeìÏe sa front nemilosrdne priblíÏil aÏ
sem, zase sa balilo, na druh˘ deÀ sa eva-
kuaãná jednotka mala sÈahovaÈ do Ru-
Ïomberka. On sa dohodol s evakuantmi

Vasiºkom a Tutkom z Kelãe, Ïe mu dajú civilné obleãenie
a ráno, keì jednotka odíde z Mikulá‰a, on sa stratí, pôj-
de do Vavri‰ova, kde boli evakuovaní jeho rodiãia, a vrá-
ti sa s nimi domov. 

Vojna sa preÀho mala skonãiÈ, ale sa neskonãila.
V noci pri‰li ukrutné bolesti moãov˘ch ciest a tak na-
miesto cesty za rodiãmi a potom domov, viezla ho vo-
jenská sanitka do vojenskej nemocnice. Sedel vpredu pri
‰oférovi, bola tuhá zima a husto sneÏilo, akoby sa perie
sypalo z periny, keì v bráne kasární zbadal svojho otca.
V bolestiach vy‰iel zo sanitky: „Otec!“ – „Synu! Pri‰iel
som Èa vyhºadaÈ, a ty si mi padol priamo do náruãia!“ –
„Vezú ma do ‰pitála... ráno som chcel ísÈ za vami a po-
tom domov... keby ste ma nestretli... to je zázrak!“ 

Náhla choroba ho zachránila
Keby sa bol b˘val v noci prezliekol do civilu, a bol by

‰iel ráno do Vavri‰ova, nemal by pri sebe Ïiaden doklad
a padol by do rúk partizánov... A tak im do rúk padol
otec. Legitimovali ho, zavreli do pivnice, stráÏili ho, bili
a uÏ si aj podelili jeho ‰aty, komu ão pripadne, keì ho
zastrelia. 

Otec donekoneãna opakoval: „Nech sa stane vôºa
BoÏia!“, ão partizánov veºmi dráÏdilo: „Na‰a vôºa sa sta-
ne a nie BoÏia!“ Ráno vyriekli rozsudok, smrÈ zastrele-
ním. Vo Vavri‰ove sa uÏ ãakalo, Ïe bude poprava... UÏ
ho na Àu viedli, keì ich zastavila pätica in˘ch partizánov.
Ich veliteº oznámil otcovi akoÏe Rus: „Jestli ty daje‰ de-
saÈtisíc korún, my tebja nezastrelim, no pustim tebja na
svobodu!“ 

Po ÈaÏkej noci uÏ bolo otcovi v‰etko jedno: „Ja uÏ
Ïiadne peniaze nemám, ão som mal, uÏ va‰i zobrali,
a keì by som aj mal, nedal by som, lebo aj peniaze
vezmete, aj tak ma zastrelíte!“ 

Veliteº partizánov ho vzal bokom: „Ja nie som Rus,
som Peter Mulík, ruãím ti, Ïe Èa tamtí nezastrelia!“ –
A vtedy jeho Ïena zozbierala desaÈtisíc korún a vyplatila
v˘kupné. Otec dostal o tom bumaÏku a pustili ho.
„Potvrdzujem, Ïe ste dobrovoºne nám dal, odovzdal, na
podporu partizánskeho hnutia obnos Ks 10.000, slovom
desaÈtisíc Ks. Prevzal - dva neãitateºné podpisy - Vo Vav-
ri‰ove 2. februára 1945“. 

Po vojne zistí, Ïe Peter Mulík sa narodil 22. februára
1920 vo Vladiãi pri Humennom, najskôr partizánãil v 1.
ãeskoslovenskej partizánskej brigáde M. R. ·tefánika, po
poráÏke povstania to dotiahol na komisára 2. osobitné-
ho partizánskeho pluku J. ·vermu. 

E‰te v to ráno stretol sa otec so synov˘m kamarátom
Paºkom Holubom z Davidova, inak v tom ãase vojakom
âesko-slovenského armádneho zboru  a ten mu navr-
hol: „Báãi, nechcete ísÈ s nami do Spi‰ského Podhradia?
Ideme tam po zásoby.“ Otec s mamou a so súrodenca-
mi nasadli do auta a posunuli sa bliÏ‰ie k domovu. Otec
s rodinou uÏ ãoskoro bol v Spi‰skom Podhradí a odtiaº
vozmi, ktoré sem z Vranova vozili zásoby, sa dostal do-
mov zaãiatkom marca 1945.

Prevážal Národnú banku
LeÏal  vo vojenskej nemocnici v RuÏomberku a front

sa neúprosne pribliÏoval. Veãer sa pacienti spoloãne
modlili za ochranu slovenského národa spolu so sestriã-
kou-mní‰kou kºaãiac na izbe, iní na posteliach. 

Dvadsiateho ôsmeho marca pri‰la ponuka: chystá sa
ústup do Rakúska... Stal sa ãlenom ‰esÈãlennej jednotky,
ktorá preváÏala zo Îiliny do Rakúska Národnú banku
v dvoch vagónoch. V jednom peniaze, v druhom vojaci.
Na Ïelezniãnej stanici v Jihlave zaãínali posúvaÈ ich dva
vagóny na slepú koºaj, cítili korisÈ. No veliteº jednotky
zasiahol, a tak ich zapojili na najbliÏ‰í spoj smerom na
Strakonice – Písek. Keì sa ich vagóny dostali do âirãian
blízko Prahy, tu po niekoºk˘ch hodinách pri‰iel príkaz:
„Peniaze rozdaÈ na‰im chlapcom po 10 tisíc korún
a zvy‰ok, niekoºko miliónov, vyloÏiÈ a spáliÈ!“

UÏ bolo jasné, Ïe je koniec vojny, Slovensk˘ ‰tát za-
nikne, a teda – akú budú maÈ papierové peniaze cenu?
Nevedeli, Ïe ju budú maÈ, a Ïe sa o tú cenu, o ich kurz
s protektorátnou menou zvedie boj, a Ïe na konci júla
moÏno práve v boji o cenu slovensk˘ch papierov˘ch pe-
Àazí nájdu v jeho úradovni m⁄tveho povereníka financií
Tomá‰a TvaroÏka. A tak papieriky s v˘javmi zo sloven-
sk˘ch dejín nahradzovali im aj toaletn˘ papier. 

Cez âeské Budûjovice sa dostali do Rakúska, do
Kremsmünstru. Tam bola nakrátko aj vláda sloven-
ského ‰tátu, tam americkí vojaci tr˘znili prezidenta
Jozefa Tisu, a potom, ão ôsmeho mája 1945 vláda na
ãele so ·tefanom Tisom podpísala dokument, ktor˘m
sa bezv˘hradne podrobila americkej armáde generála
Waltona Walkera, konal sa veãierok slovensko-americ-
kého priateºstva a vojaci dostali moÏnosÈ: kto chce,
môÏe sa vrátiÈ do vlasti, kto chce, môÏe ostaÈ tu a ‰tu-
dovaÈ. 

Dvadsiati, medzi nimi aj on sa vracali domov. V juÏ-
n˘ch âechách, v Strakoniciach preÏili koniec vojny, ôs-
my aÏ dvanásty máj 1945. Popri veºkej, neopísateºnej
radosti z konca vojny bolo stra‰né vidieÈ to, ão sa de-
viateho a desiateho mája dialo na cestách s Nemcami -
civilmi. 

„Také divadlo nehodno ani opísaÈ,“ napísal v pa-
mätiach môj otec, ktor˘ by sa 9. júla doÏil sto rokov.
T˘m vojakom bol totiÏ on.

Marián Tkáã
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Pokraãovanie z 1. strany
S t˘m ãlenovia slovenskej organi-

zácie nesúhlasili, vytvorili prípravn˘
v˘bor a na základe ãesk˘ch stanov
vypracovali vlastné. 

Organizácia dostala názov Kon-
federácia politick˘ch väzÀov Sloven-
ska a stanovy zaregistrovala na mi-
nisterstve vnútra 25. januára 1990.
Prv˘ snem (podºa záznamu zjazd, po-
zn. E.Z.) sa uskutoãnil 3. marca 1990
a za predsedu organizácie delegáti
zvolili Júliusa Porubského. Rovnako
bol za predsedu organizácie zvolen˘
aj na snemoch v roku 1991, 1994,
1996 a 1999. Na tomto piatom sne-
me do‰lo aj k hlasovaniu o zmene
názvu organizácie a delegáti schválili
nov˘ názov Zväz protikomunistické-
ho odboja. Na sneme v roku 2009
odhlasovali ìal‰iu zmenu názvu, kto-
r˘ platí dodnes. Július Porubsk˘ v roz-
hovore pre Svedectvo v roku 2011
povedal: „Najkraj‰í okamih Ïivota?
Privítanie Nového roku 1993!“ 

O ão ‰lo zakladateºom organizá-
cie politick˘ch väzÀov, s ak˘mi Ïivot-
n˘mi príbehmi vstupovali do organi-
zácie je  nasledujúca beseda.

� � �

E. Zelenayová: Zápis zo schôdze
prípravného v˘boru organizácie politic-
k˘ch väzÀov z obdobia  1948-1989
konanej 8. januára 1990 v Bratislave
je zaujímav˘ t˘m, Ïe uÏ v prvom bode
hovorí, Ïe vzniká „na základe konti-
nuity ’Slovenskej organizácie na ochra-
nu ºudsk˘ch práv’ z januára 1968, je
jej pokraãovateºom a zároveÀ chce byÈ
slovenskou ãasÈou Konfederácie poli-
tick˘ch väzÀov âeskoslovenska, usta-
novenej a registrovanej na Federálnom
ministerstve vnútra v Prahe“. Je to
zaujímavé z toho dôvodu, Ïe v roku
1999 na sneme sa vzdali jeho delegáti
tohto názvu, pretoÏe uÏ nebolo s k˘m
konfederovaÈ. Ale vráÈme sa do roku
1989. Pán Novák, vy ste jeden z t˘ch,
ktor˘ bol pri zaãiatkoch vzniku tejto
organizácie. Ste ãlovek, ktor˘ sa ne-
zmieril s nastupujúcim reÏimom po

druhej svetovej vojne, za ão ste puto-
vali do väzenia. âo ste vykonali?

·. Novák: ·tudoval som na gym-
náziu v Levoãi. V tom ãase sa násilím
zakladali druÏstvá. Roºníci odmietali
spoloãné hospodárenie. Medzi nimi
a agitaãn˘m komandom ãasto do-
chádzalo aj k fyzick˘m konfrontáciám.
Odpor roºníkov k spoloãnému hospo-
dáreniu bol príãinou ich spolãovania sa
do skupín. Tak vznikli organizácie usi-
lujúce sa odolávaÈ tomuto násiliu rôz-
nymi spôsobmi. Jedna takáto skupina
ma poÏiadala o rozhodenie letákov
v Levoãi, ão som aj niekoºkokrát vyko-
nal.

E. Zelenayová: A ão bolo na t˘ch
letákoch?

·. Novák: V˘zvy: „NezakladaÈ
spoloãné hospodárstva!“ - „Obnova
Slovenského ‰tátu!“ - „Ochrana kres-
Èansk˘ch hodnôt!“. 

E. Zelenayová: Tá skupina sa na-
z˘vala  Biela légia?

·. Novák: Nie, mala názov Slo-
venská povstalecká légia. 

J. Ko‰iar: To bolo v roku?
·. Novák: 1955. Po maturite v ro-

ku 1953  som odi‰iel na vojenskú ‰ko-
lu do Olomouca  a pochopiteºne do-
mov som nechodieval. A v roku 1955
si  po mÀa pri‰li. Odhalili tú skupinu
a tam padlo aj moje meno, akoÏe aj ja
som jej ãlenom. (Smiech.) Nezazlievam

im to, lebo aj tak by to boli z nich vy-
tækli. Ja som dostal málo len z toho
dôvodu, Ïe mi nevedeli dokázaÈ kon-
takt so skupinou od roku 1953. V tom
ãase som uÏ totiÏ nebol doma a to bo-
lo sãasti  moje  ‰Èastie.

E. Zelenayová: Podºa akého pa-
ragrafu vás odsúdili?

·. Novák: Odsúden˘ som bol ako
mladistv˘ na tri roky za vlastizradu
podºa paragrafu 78.

E. Zelenayová: To bol paradox
tej doby, Ïe Slovákov po zániku Slo-
venskej republiky súdili za vlastizradu
âeskoslovenského ‰tátu. 

·. Novák: Áno. 
J. Ko‰iar: Ale vy ste boli na vo-

jenskej ‰kole v Olomouci od roku
1953 do roku 1955. To vás dva roky
hºadali?

·. Novák: Nie, nehºadali, lebo
skupinu odhalili v roku 1955. 

E. Zelenayová: Kam vás eskorto-
vali po odsúdení Najvy‰‰ím súdom
v Prahe?

·. Novák: Do tábora Tmav˘ dÛl
Rtynû v Podkrkono‰í v severn˘ch âe-
chách. Nachádzali sa tam 29 aÏ 35 cm
sloje uhlia, ktoré sa dolovali poleÏiaã-
ky. Nad uhlím bola tenká vrstva rádio-
aktívneho materiálu, ktorá sa po
uvoºnení uhlia odstraÀovala. To bola tá
najÈaÏ‰ia práca vykonávaná bez ak˘ch-
koºvek ochrann˘ch pomôcok. 
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Jestvujeme tridsať rokov

Organizátorov protikomunistického odboja prijal Ján Chryzostom kardi-
nál Korec. Zºava Július Porubsk ,̆ Anton Malack ,̆ kardinál Korec a Jozef
Smatana. Foto archív
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E. Zelenayová: V ãom sa odli‰o-
vala ÈaÏba v Rtyni od ÈaÏby v Jáchymo-
ve? V ãom bola krutej‰ia?

·. Novák: Tam sme museli robiÈ
takmer nahí.  PretoÏe len ão sme vo‰li
poleÏiaãky do steny, horúãava a po
polhodine sme boli suchí ako drevo.
A mali sme pol litra ãiernej kávy na
smenu, aby sme vydrÏali. 

E. Zelenayová: Ako dlho ste tam
boli?

·. Novák: Vy‰e dvoch rokov.
J. Liteck˘ ·veda: To bolo peklo

na zemi.
·. Novák: Svedectvo o tom vydal

vo svojich pamätiach Ladislav Hanus.
Boli sme na jednej izbe, bolo tam 51
kÀazov, e‰te jeden z nich Ïije v Sabi-
nove - Tono Fritz. Chodievam za ním
raz mesaãne, vÏdy mi poskytne nejaké
podklady. No teraz, ão nastúpil koro-
navírus, sme od seba izolovaní. 

E. Zelenayová: Jeho brat, tieÏ po-
litick˘ väzeÀ, nedávno zomrel.  

J. Ko‰iar: Kto z kÀazov tam e‰te
bol?

·. Novák: Ján Hirka, Str˘c, Laco
Hanus, Karol Cibira, dekan z Bánoviec,
JoÏo ·ãerbak z Veºkého Slavkova,
Mi‰ko Gál, Juraj Bak, Ondrej Galdun,
Michal Gall, Emil Jáno‰, BeÀo Martin-
sk˘, Belo Lizák...

J. Ko‰iar: Preão sa nechodí do
Rtyni? Poãujem o tomto tábore prv˘-
krát a som v kontakte s touto sku-
pinou b˘val˘ch politick˘ch väzÀov
prakticky od prevratu. Tak ako oni
chodia do Jáchymova, my poìme do
Rtynû. 

·. Novák: BaÀa Tmav˘ dÛl. Bol
tam aj misionár Juraj Bak. Cel˘ Ïivot

bojoval o africké du‰e i o svoj vlastn˘
v Afrike. Treba sa skláÀaÈ pred t˘mito
ohlasovateºmi viery a pravdy v Afrike.
Bol rodákom z Huncoviec. Bol niÏ‰ieho
vzrastu a trochu pri sebe, Hanus zasa
vysok˘ a prvé dni ani fáraÈ nemohol,
nemali pre neho topánky. T˘ch ºudí
nemohli daÈ do stien,  tak obsluhovali
na platniach vozíky. 

E. Zelenayová: Ale vy ste poãas
vy‰etrovacej väzby preÏili vy‰e pol roka
na samotke. To tieÏ moÏno nazvaÈ
predpeklím.

·. Novák: Väzba na samotke.
MiestnosÈ 2,5 x 3,0 m. ·pinav˘ zapá-
chajúci slamník, cez deÀ opret˘ o ste-
nu. Dve sklápacie dosky – stôl a stoliã-
ka. Îiadne prestieradlá, iba dve ‰pina-
vé deky. Pokiaº nebol v˘sluch, bolo
treba cel˘ deÀ chodiÈ, resp. stáÈ. Stoliã-
ku bolo moÏné vyklopiÈ iba poãas kon-
zumácie jedla. Je ÈaÏké, veºmi ÈaÏké
uveriÈ tomu, Ïe pri tzv. diétnej strave
bolo moÏné to preÏiÈ. Áno, samoväzba
trvala pomerne dlho, lebo vy‰etrovate-
lia chceli priznanie, Ïe do vojenskej
‰koly som bol vyslan˘ skupinou. Keby
to bolo tak...

J. Ko‰iar: Tak povraz.
·. Novák: Nie, to uÏ bolo v roku

1955, hrozilo by mi doÏivotie. 
J. Ko‰iar: Stalin bol m⁄tvy.
·. Novák: Hej. 
J. Liteck˘ ·veda: Keì toto bola

kaÏdodenná robota, toto peklo na ze-
mi, tak  keì niekto urobil nejak˘ pries-
tupok a ho chceli potrestaÈ, dalo sa
e‰te daão hor‰ie vymyslieÈ? 

·. Novák: PravdaÏe, vymysleli. To-
no povie. Korekcie. MiestnosÈ bez
okien, betónová podlaha, veãer hodili

dve deky, jednu si dal na zem, druhou
si sa na tom betóne  prikryl. A za ão?
I‰iel si po tábore po dvore, no a okolo
i‰iel bachar. Keì si ho nezbadal a ne-
dal ãapicu dole, korekcia. Alebo po ve-
ãierke  sme prechádzali z baráku na
barák, ão sa nesmelo. Cez deÀ hej.
Keì niekoho prichytili, korekcia. Za
takéto malicherné veci. 

E. Zelenayová: Horúãava v bani
a v zime vonku mráz. âo s t˘m?

·. Novák: Keì si vy‰iel na povrch,
bolo treba prejsÈ päÈsto metrov pod
sprchy.  A mali sme od potu premoãe-
né platené nohavice a blúzu. Teraz
prejsÈ 500 metrov po zime a mraze
pod sprchu, obliecÈ sa do such˘ch ‰iat,
zasa len z plátna, a rátali nás. VÏdy
dvaja a boli tam aj takí anafalbeti, Ïe
keì do‰li na koniec, zoznam im nepa-
soval. Tak od zaãiatku.  Niekedy sme
na tom  mraze stáli aj pol hodiny. 

J. Ko‰iar: Z Rtynû ste sa dostali na
slobodu?

·. Novák: Áno. V roku 1957 som
sa dostal domov.

E. Zelenayová: A kde ste sa za-
mestnali?

·. Novák: V Karvinej,  ‰achta An-
tonín Zápotock˘. 

J. Ko‰iar: UÏ ako slobodn˘ ob-
ãan!?

·. Novák: UÏ ako slobodn˘ ob-
ãan. A tam som bol rok a pol. Odtiaº
som odi‰iel do podniku Lesostavby
PlzeÀ.  

E. Zelenayová: Preão v âechách?
Mali ste nejaké problémy so zamest-
naním?

·. Novák: Nie, nemal som. V roku
1961 som sa vrátil na Slovensko a za-
mestnal som sa v ko‰ickom n. p. Hut-
né stavby ako Ïeleziar. O rok neskôr
som poÏiadal o v˘maz trestu. Aj mi bol
vymazan˘ a tak popri zamestnaní som
zaãal ‰tudovaÈ na Strednej priemysel-
nej ‰kole stavebnej a zememeraãskej
v Ko‰iciach, ktorú som v roku 1965
ukonãil. 

E. Zelenayová: Poìme do roku
1989. 

·. Novák: V tej dobe som uÏ bol
zamestnancom n. p. ZËS Ko‰ice. Zme-
nil som zamestnávateºa, pretoÏe v 80.
rokoch som dokonãil ‰túdium na Stroj-
níckej fakulte SV·T v Bratislave. 

➦
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·tefan Novák (vºavo) sa rád vzdelával. AÏ 27 rokov dral ‰kolské lavice.
Vpravo J. Liteck˘ ·veda. Foto Eva Zelenayová
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V tom ãase hybnou silou spoloã-
nosti bola VPN. Tak aj v podniku Závo-
dov ÈaÏkého strojárenstva zaãal rozho-
dovaÈ samozvolen˘ trojãlenn˘ v˘bor.
Tak˘ bol trend a bolo by v‰etko v po-
riadku, keby dvaja ãlenovia VPN nebo-
li ãlenmi KSS. Samozrejme vznikol
medzi nami konflikt a z podniku som
odi‰iel. 

J. Ko‰iar: Kto vás zavolal, Ïe sa
ide zakladaÈ organizácia politick˘ch
väzÀov?

·. Novák: Dostal som list od Emila
·veca z Pie‰Èan.  

E. Zelenayová: A ako na vás pri-
‰iel ·vec?

·. Novák: Nikdy som sa ho na to
nesp˘tal. Dohodli sme si stretnutie
v Pie‰Èanoch. Tak prídem, i‰li sme na
kávu, pretoÏe Emil ostré nevypil,
a Emil: „Svet sa h˘be, treba nám zalo-
ÏiÈ organizáciu, biÈ t˘ch komunistov.“
Takto  sme zaãali. Emil nie, ale ja som
autom putoval po Slovensku, vydával,
rozná‰al legitimácie, e‰te sú v archíve.
UverejÀovali sme ãlánky v novinách
s v˘zvou a adresou, aby sa politickí
väzni komunizmu prihlásili.  Odrazu
som dostával kopu listov a Emil mi ho-
vorí: „·tefan, aj v Bratislave uÏ existuje
organizácia.“ To som nevedel. Mal na
nich aj telefonick˘ kontakt. Ale  oni uÏ
o nás vedeli. „Tak kedy sa môÏeme
zísÈ?“ – zaujímal som sa. Stretli sme sa
u Eugena Kordu, tam bol cel˘ v˘bor,
do ktorého nás kooptovali.  

E. Zelenayová: Iba vás na návrh
·veca.  

·. Novák: Áno. My sme ìalej
spolupracovali, ale  urobil som chybu,
Ïe som nepoãúval Emila. Îiadali totiÏ
od nás v‰etky doklady, písomnosti
a Emil mi povedal: „Nedávaj. Nepo-
známe t˘ch ºudí.“ Nieão som im dal,
nieão som zachránil. To mi Emil vyt˘-
kal, ale neskôr sme sa aj tak rozi‰li. 

E. Zelenayová: Preão?
·. Novák: Emil bol veºmi dobr˘

ãlovek, ale stále zdôrazÀoval, Ïe treba
vydaÈ zákon a v‰etk˘ch komunistov
pove‰aÈ. Len ve‰aÈ a ve‰aÈ. A ja som
tvrdil, Ïe si máme odpú‰ÈaÈ.  Emil bol
veriaci ãlovek, ale keì veriaci ãlovek
povie, ideme ich ve‰aÈ...No tak v tom
sme sa nezhodli. Tak som sa potom
rozi‰iel aj so Srholcom. Veºmi som si
ho váÏil, aj on mÀa,  vÏdy ma zo za-

sadnutia viezol na stanicu, ale v Jáchy-
move ma veºmi prekvapil. 

E. Zelenayová: Na pietnom akte?
·. Novák: Áno, na Jáchymov-

skom pekle. Ako vravím, váÏil som si
ho, ako múdreho, priateºského a vzde-
laného  ãloveka, av‰ak v Jáchymove pri
hrobe neznámeho väzÀa svoj  prejav
zakonãil slovami: „Verte bratia âesi,
Ïe my e‰te budeme v spoloãnej repub-
like!“ No, ja tomu neverím a od toho
ãasu sa na‰e dobré vzÈahy skonãili. 

A. Malack˘: S Emilom som sa
spoznal v 50. rokoch v Ilave. MÀa za
trest odsúdili na tri roky samoväzby
a keìÏe som mal  ÈaÏkosti so Ïalúd-
kom, p˘tal som sa na o‰etrovÀu. Tam
som stretol Emila, ktor˘ mi dával son-
du do Ïalúdka. 

E. Zelenayová: Bol tam ako le-
kár?

A. Malack˘: Nie, ale ‰tudoval me-
dicínu. Bol to dobr˘ ãlovek.

·. Novák: Bol.
A. Malack˘: Tak Emil mi hovorí:

„Ty má‰ aj iné problémy.“ Mal som,
nepoãul som na ºavé ucho, lebo poãas
vy‰etrovania som dostal také zaucho,
Ïe som aj odpadával, e‰te dlho po ná-
vrate domov. V Ilave bol internistom
Anton Neuwirth, chodil som k nemu.
Ako-tak mi to vylieãil, po piatich ro-
koch som dostal amnestiu a i‰iel som
domov. ·vec, Neuwirth a Kamil Fajta,
chirurg v Ilave, mi dali svoje adresy
a odvtedy som bol s Emilom v stálom
styku. 

E. Zelenayová: V ktorom roku
ste i‰li domov  na amnestiu ?

A. Malack˘: Presne 23. augusta

1955. âiÏe väznen˘ som bol päÈ rokov
a jeden deÀ. Odsúdili ma na osem ro-
kov, ale ako mladistv˘ som dostal po-
loviãn˘ trest, no na Jáchymovsku som
dostal plus tri roky za organizovanie
vzbury. Pustili ma na základe indivi-
duálneho rozhodnutia prezidenta An-
tonína Zápotockého, aj to s ob‰truk-
ciami. Pred väznicou v Ilave ma ãakala
sestra a mal som aj odkaz pre ìal‰ích
známych vrátane Emila. On utekal za
hranice lietadlom, stroskotal, chytili
ho, sedel. No a v období, uÏ pred ro-
kom 1989, pri‰la za mnou jeho milen-
ka, vraj ma Emil prosí, aby som jej
opravil fotoaparát. Dal som ho opraviÈ
kolegovi, lebo ja som také veci nerobil.
Pri‰la, zobrala fotoaparát a ja jej: „Poz-
dravujte Emila.“ Niã nepovedala, len
sa na mÀa pozrela, tak som zobral ko-
legu i bratranca Jána Kovaãovského,
Ïe ju ideme sledovaÈ. Zastavila sa na
univerzite po knihy a odtiaº i‰la na ·tB.
Prepadla ma predtucha, ão asi v tom
je. Emil ma nechal pozdravovaÈ hoci
som s ním nebol, naraz sa objavil, do-
konca zaraden˘ na o‰etrovni na Mileti-
ãovej ulici a neskôr v nemocnici u milo-
srdn˘ch, kde som za ním pri‰iel, keì
uÏ pracoval ako o‰etrujúci lekár. 

E. Zelenayová: Predt˘m ste sa
nekontaktovali?

A. Malack˘: Nie. AÏ dva alebo tri
mesiace pred novembrov˘mi udalosÈa-
mi v roku 1989. Stretli sme sa vo vlaku
na ceste do Bratislavy. Ja som chodil
zo ·enkvíc do Meopty a on zo sused-
nej dediny, kde dostal lekársky byt, do
nemocnice u milosrdn˘ch. Raz ma
oslovil, aby som mu pri‰iel opraviÈ tele-
vízor. Pri‰iel som aj s manÏelkou, ktorá
bola zamestnaná v SAV. Babral som sa
st˘m, opravil som ho a dohodli sme sa,
Ïe sa budeme stretávaÈ. Ale jedného
dÀa mi manÏelka vraví: „âo má‰
s Emilom?“ Reku, veì sme tam boli
spolu. Jej sa totiÏ na Emila p˘tal v ro-
bote tajn˘ major ·tB. Pochopil som, Ïe
Emil má nejaké problémy, o ak˘ch
som nevedel a tak mi bolo jasné, Ïe si
musím dávaÈ pozor. 

E. Zelenayová: Nemal v tom tele-
vízore namontovanú plo‰ticu?

A. Malack˘: To neviem, ale nieão
tam bolo, keì ten e‰tebák z SAV, ão
mal bezpeãnostné veci na starosti,
o nás vedel. ➦
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·tefan Novák Foto Eva Zelenayová
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O dva-tri dni som sa znovu vo vla-
ku stretol s Emilom, povedal som mu,
Ïe nás niekto musel zradiÈ, lebo vedia
o nás a on povedal, Ïe nevie o tom.
âas pokroãil, to sme  nechali tak  a ìa-
lej sme sa stretávali kaÏdé ráno vo vla-
ku. Asi dva-tri t˘Ïdne pred novembro-
v˘mi udalosÈami ’89 hovorím Emilovi:
„âo budeme robiÈ?“ A on ako jeden
z prv˘ch, uÏ 30. novembra, dal do
Pravdy v˘zvu, aby ºudia, ktorí boli za-
tvorení hlásili sa na adrese Pie‰Èany,
Partizánska ãíslo 10. Potom som sa
s ním stretol a p˘tal sa, ako to je. Do-
hodli sme sa, Ïe mu donesiem mojich
dvanásÈ ºudí z Pezinka, Viniãného, kto-
rí sme sa poznali. On mi povedal:
„Dobre, zober to, dám ti aj ja svoj zoz-
nam a v nedeºu poobede, 6. ãi 7. de-
cembra to odnesie‰ Kordovi na Sibír-
sku.“ Keì som tam pri‰iel, uÏ tam se-
del JoÏko Tomá‰ek. 

J. Ko‰iar: TakÏe stretnutie prvého
prípravného v˘boru bolo 7. decembra
1989?

A. Malack˘: Zrejme. Odovzdal
som dokumentáciu a i‰iel som do Pra-
hy. Mal som robotu v televízii, takÏe
som  nemohol chodiÈ na stretnutia.
Povedali mi, Tono, keì nemôÏe‰ cho-
diÈ, budete s Dankom kontrolovaÈ
úãasÈ. Pozvánky i‰li na tristo aÏ ‰tyristo
adries. Koncom januára uÏ bola orga-
nizácia zaregistrovaná na ministerstve
vnútra a v marci sa konal ustanovujúci
zjazd. V Prahe som naÀ pozval generá-
la Petranského i Emila ·veca, ktor˘ sa
v tom ãase tieÏ tam zdrÏiaval. Za pred-
sedníckym stolom sedel cel˘ prípravn˘
v˘bor: Anton Tomík, Paºo Cintav˘, Eu-
gen Korda, JoÏo Tomá‰ek, ·tefan Bla-
Ïo, Franti‰ek Gaba, Pavol Godoviã,
Bedrich Hlava, ·tefan Hlubík, Július
Ko‰tiak, Jozef Kadúc, Jozef Lacko,
JUDr. Cyril NádaÏdy, JUDr. Július Po-
rubsk˘, Pavol Pukanãík, Juraj SvoreÀ,
·tefan Novák a Emil ·vec. 

E. Zelenayová: Podºa záznamu
prípravn˘ v˘bor zvolil za predsedu KPVS
Jozefa Tomá‰ka. Ale na zjazde bol za
predsedu zvolen˘ Július Porubsk˘.

A. Malack˘: Áno, delegáti zvolili
Porubského a volili aj ãlenov do Slo-
venskej rady. 

J. Ko‰iar: KeìÏe na‰a organizácia
mala snem vlani, ako si pripomenieme
30. v˘roãie jej vzniku? 

J. Liteck˘ ·veda: Pravdepodobne
na jeseÀ zorganizujeme slávnostné za-
sadnutie v˘konnej rady. 

E. Zelenayová: Porubsk˘ bol
predsedom KPVS aÏ do roku 2001. Na-
sledovali Jozef Dubníãek, Jozef Vicen,
Arpád Tarnóczy a od roku 2015 je
predsedom Ján Liteck˘ ·veda. Porub-
sk˘ bol zvolen˘ aÏ na piatich snemoch.

A. Malack˘: Napriek tomu, Ïe sa
jeho meno objavilo v Rudej kráve. Do-
konca Michalík pri‰iel na predsedníc-
tvo s návrhom, Ïe Julo musí odstúpiÈ. 

·. Novák: Ja ti poviem o Rudej
kráve. Mám papiere o Julovi. Nie je to
v‰etko tak, ako sa pí‰e. Keì v roku
1999 odi‰la skupina okolo Srholca,
koºko sa za mnou nachodili, aby som
prestúpil. Zostal som aj kvôli Julovi. Le-
bo mám doklady o tom, ão bolo, ako
bolo. Niã zlé neurobil, ale niet poch˘b,
Ïe bol pod tlakom. 

A. Malack˘: Za mnou pri‰iel Krã-
méry.

·. Novák: O Krãmérym mi niã ne-
hovor. 

A. Malack˘: Bol za mnou a len
ma prehováral, aby som i‰iel k ním.
Povedal som mu, ja idem rovnou ces-
tou, tak mi dali  pokoj. 

E. Zelenayová: Na piatom sneme
v roku 1999 do‰lo k prijatiu nového
názvu organizácie, lebo sa kon‰tatova-
lo, Ïe uÏ nie je s k˘m konfederovaÈ,
máme vlastn˘ ‰tát. A toto vyuÏila plat-
forma KDH, ktorá potom odi‰la.

·. Novák: Nie preto odi‰li,  ale
preto, Ïe Porubsk˘ bol na sneme
HZDS a Ïe bol v zoznamoch. 

E. Zelenayová: IbaÏe v roku 1998
prevzala moc koalícia, v ktorej bolo za-

stúpené KDH. A je zaujímavé, Ïe v ro-
ku 1999 tá ãasÈ, ktorá odi‰la, presne
15,9% ãlenskej základne, vytvorila síd-
lo v centrále KDH na Îabotovej ulici.
TakÏe  museli maÈ nieão spoloãné s ká-
dehákmi.

·. Novák: V‰ak ja som chodieval
na Îabotovu, tam ako zástupca nebies
dochádzal âarnogursk˘. Veì tá skupi-
na, to bola platforma KDH .

E. Zelenayová: Veì práve a oni
vyãítali Porubskému, Ïe bol na sneme
HZDS? Pritom oni odi‰li priamo pod
in˘ politick˘ subjekt? 

·. Novák: Ale to mohli.
A. Malack˘: To bola len zámien-

ka, oni nenávideli Meãiara. 
E. Zelenayová: IbaÏe v roku

1996, za toho nenávideného Meãiara,
bol prijat˘ zákon o nemorálnosti a pro-
tiprávnosti komunistického systému.
Tak o ão i‰lo skupine z KDH?

A. Malack˘: Kto bol za Meãiara,
bol ich nepriateºom.

J. Liteck˘ ·veda: Kto bol za Slo-
vensko, to bolo to hlavné.

E. Zelenayová: O to i‰lo, lebo
KDH sa postavilo proti v‰etk˘m ‰táto-
tvorn˘m aktom. NuÏ ale v organizácii
politick˘ch väzÀov boli a sú ºudia, ktorí
trpeli, poloÏili Ïivot za Slovensko. Biela
légia bola za obnovu ‰tátu. Traja tren-
ãianski ‰tudenti boli popravení za ãlen-
stvo v Bielej légii. 

·. Novák: V‰ak my vieme, akí sú
Slováci.

E. Zelenayová: Pri‰li ponuky od
novej KPVS, dokonca na jedenástom
sneme sa hovorilo o tom, Ïe by sa tie-
to dve organizácie mohli zasa spojiÈ.

·. Novák: Oj, nikdy.
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Úãastníci besedy. Zºava Eva Zelenayová, Anton Malack ,̆ Ján Ko‰iar, ·te-
fan Novák a Ján Liteck˘ ·veda. Foto Emília Malacká



E. Zelenayová: Hovorilo sa do-
konca aj o tom, ãi sa nemá zru‰iÈ orga-
nizácia, lebo z âeska prichádzali také
podnety, Ïe uÏ  priami väzni komuniz-
mu vymierajú, Ïe teda uÏ netreba, aby
takáto organizácia existovala. Delegáti
snemu sa rázne proti tomu postavili,
Ïe organizácia musí ìalej existovaÈ,
aby mal kto niesÈ odkaz protikomunis-
tického odboja. Îe dnes uÏ takisto ne-
Ïijú úãastníci protifa‰istického odboja
a nikto neuvaÏuje zru‰iÈ ich organizá-
ciu. Sú to autentické organizácie, no
v ostatnom ãase pozorujeme úsilie vy-
lúãiÈ zo spoloãnosti najmä protikomu-
nistick˘ odboj. V roku 2011 vznikla or-
ganizácia Post Bellum s obrovsk˘m ob-
jemom peÀazí. Ale oni tvrdia, Ïe Ïijú
len z príspevkov, ão je vzhºadom na
ich aktivity vylúãené. Na‰u ãlenku pani
Marienku ·idovú nav‰tívil redaktor
z ãasopisu Post Bellum. Urobil s Àou
rozhovor, ale mi povedala, Ïe Ïiadnu
zmienku o jej vzÈahu a vzÈahu jej rodi-
ãov k prvej Slovenskej republike ne-
publikoval. âiÏe niekto sa usiluje zno-
vu kriviÈ na‰u pamäÈ a som presved-
ãená, Ïe takéto umelo vytvorené
in‰titúcie majú za cieº nahradiÈ auten-
tické organizácie. K tomu by  mohol
nieão povedaÈ predseda organizácie. 

J. Liteck˘ ·veda: My sme rodina,
ktorá si od komunizmu dosÈ vytrpela
a práve kvôli tomu, Ïe veºa ºudí nevie,
ão tu bolo. Ako ·tefan vraví, kopali
v baniach poleÏiaãky a tie zverstvá,
ktoré sa konali pri v˘sluchoch - u nás
v organizácii sa toho nájde dosÈ. âi uÏ
vo Svedectve alebo v dokumentoch.
Máme toho dosÈ nazbierané, ale ono
sa to vlastne na verejnosti veºmi neho-
vorí, veì prevrat si robili sami súdru-
hovia. Mohlo sa povedaÈ pár hesiel,
zakriãaÈ, za‰trngaÈ kºúãami, ale dve
hlavné veci majú v rukách stále - pe-
niaze a médiá. A na‰a  organizácia je
potom tak˘ romantick˘ donkichotsk˘
projekt. Ale keìÏe viem, ão komunisti
páchali, som zato, aby práve takáto
originálna organizácia nezanikla. Aby
sa podávalo svedectvo, aj keì uÏ pôj-
de iba sprostredkovane, od tak˘ch,
ako sme my a od detí obetí komuniz-
mu, teda od originálnych detí, origi-
nálnej organizácie. Post Bellum slúÏi
‰peciálne na protislovenské prekrúca-
nie histórie. Práve som ãítal ich spraco-

vanie Ïivotopisu zosnulého Martina
Hagaru. No takmer z neho urobili par-
tizána. Chudák Martin, len nedávno
sme ho pochovali a uÏ sa musí v hrobe
obracaÈ. My nie sme niã umelo a ciele-
ne vytvorené, u nás nemá nikto dôvod
nieão cenzurovaÈ. 

E. Zelenayová: Dôvod by sa na-
‰iel, aby sme preÏili (smiech), ale chce-
me byÈ pravdiví.

J. Liteck˘ ·veda: IsteÏe. Vidno to
aj na mojich ãlánkoch. Odvtedy, ão
som sa stal predsedom, jestvuje veºk˘
skok vo vyjadrovaní, v ostrosti môjho
slovníka. Ako predseda organizácie sa
musím  vyjadrovaÈ diplomaticky a nie-
ktoré veci i vynechaÈ, aby som nepo-
‰kodil  tejto organizácii, pamätníkom,
ktorí si nezaslúÏia, Ïe ja si zakriãím,
ako sa mi páãi a odnesú si to tí ostatní.
Rovnako treba byÈ slu‰n˘ a dodrÏiavaÈ
demokratické pravidlá, veì politickí
väzni bojovali za demokraciu, ão zna-
mená, aj akceptovaÈ vládu, ktorá vzi‰la
z demokratick˘ch volieb. TakÏe musím
sa trochu ovládaÈ, ale len do tej miery,
aby sme neustúpili z hlavného posla-
nia, nikdy sa neotoãím opaãn˘m sme-
rom. Vzhºadom na zaÏité dá sa pove-
daÈ, Ïe tvoríme morálnu chrbticu spo-
loãnosti. Obãas moÏno zastaneme,
nepôjdeme dopredu, ale budeme stáÈ
na svojom. Teda drÏaÈ tú originálnu or-
ganizáciu, originálne v˘povede, aj ten
ná‰ archív. P˘tame naÀ peniaze, lebo
potrebujeme zamestnaÈ archivára, no
uvidíme ãi nám vyhovejú  a ão spraví
súãasná vláda. TakÏe práve kvôli tak˘m
‰pekulantom, ako boli zakladatelia
KDH, nebudem to inak naz˘vaÈ iba po-
liticky ‰pekulantské organizácie, tak
voãi t˘m tu musíme drÏaÈ pochodeÀ
a keì nie pochodeÀ, aspoÀ svieãku. 

E. Zelenayová: Jestvuje medziná-

rodná organizácia INTERASSO zdruÏu-
júca národné organizácie politick˘ch
väzÀov. Vy, pán Ko‰iar, ste jej pod-
predsedom. Ako nám môÏe byÈ nápo-
mocná táto organizácia? 

J. Ko‰iar: Má to síce vzne‰en˘ ná-
zov,  chodím na jej schôdze aj s pred-
sedom PV ZPKO, av‰ak tie organizácie,
ako napríklad v Moldavsku, sú na tom
veºmi biedne. V Ukrajine myslím ani
nie je, nedarí sa nám podchytiÈ  Ïiadnu
v Poºsku, hoci predpokladáme, Ïe ne-
jaké sú. Tak je to také Ïivorenie, nemá
to samozrejme Ïiadnu ‰tátnu podpo-
ru. INTERASSO a nemecká Únia obetí
komunistického násilia (UOKG) majú
sídlo v Berlíne, vo veºkej budove b˘va-
lej Stasi. Zaberajú dve poschodia. Sú
tam zadarmo alebo v lacnom ‰tátnom
prenajme, neviem presne. Schôdze,
respektíve kongresy  sú kaÏdé dva ro-
ky, mal byÈ v júni tohto roku, ale pre
koronavírus sa odkladá. 

E. Zelenayová: Kde sa mal usku-
toãniÈ?

J. Ko‰iar: V Albánsku. Tak o tom
rozhodol v˘bor, ktor˘ sa schádza kaÏ-
d˘ rok. Naposledy bol v Rige. Najlep‰ie
sa darí organizácii v Rumunsku. Ne-
dávno v centre Bukure‰ti odhalili trid-
saÈmetrov˘ pamätník. Bolo to veºkole-
pé podujatie na najvy‰‰ej ‰tátnej úrov-
ni a za úãastí najvy‰‰ích cirkevn˘ch
predstaviteºov. Dokonca samotn˘
predseda organizácie politick˘ch väz-
Àov pán Bjoza je vo vysokej ‰tátnej
funkcii na úrovni ‰tátneho tajomníka.
TakÏe v Rumunsku sa organizácii cel-
kom dobre darí. Nevieme, ão sa deje
v âesku, lebo sa prestali zúãastÀovaÈ
na zasadnutiach INTERASSO. 

E. Zelenayová: Kedy vzniklo
INTERASSO? Zo Slovenska je len PV
ZPKO jeho ãlenom?

J. Ko‰iar: Áno, iba PV ZPKO ako
pôvodná organizácia politick˘ch väz-
Àov. Prv˘ kongres INTERASSO sa usku-
toãnil uÏ v júni 1991 v Budape‰ti. Do-
siaº ich bolo 22 a sú zdokumentované
v publikácii Aby hlasy obetí nezanikli,
ktorá vy‰la v roku 2017 aj s uznesenia-
mi a rezolúciami. ZorganizovaÈ tak˘to
kongres je nároãná vec nielen na fi-
nancie, ale aj na logistiku. V októbri
2003 sa uskutoãnil u nás v Papierniãke
a uÏ zasa by sme sa mali ujaÈ hostiteº-
skej úlohy.  ➦
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Zºava Ján Brichta, Július Porubsk˘
a Anton Tomík na 10. sneme 
PV ZPKO v roku 2011. 

Foto Stanislav Morávek



J. Liteck˘ ·veda: INTERASSO vydá-
va zaujímavé rezolúcie k politike, morál-
ne apely a stanoviská, podobne, ako na-
‰a organizácia. Ale novinárov to nezaují-
ma. To len potvrdzuje skutoãnosÈ, Ïe
ne‰lo o nijakú protikomunistickú revolú-
ciu. âiÏe my robíme ão sa dá a nepresta-
neme, ale  vieme, Ïe  pokiaº sa situácia
tak nezmení, Ïe aj médiá budú na na‰ej
strane, tak veºa toho nedosiahneme. 

·. Novák: Hneì to nebude.
J. Ko‰iar: V roku 2018 bola  v Trieri

odhalená ‰esÈmetrová socha Marxa. Pí-
sali sme o tom vo Svedectve, aj na‰a
partnerská nemecká organizácia -
UOKG - dala k tomu nejaké vyhlásenie,
aj tam boli protestovaÈ, a ão si pomohli?

E. Zelenayová: Pán Malack˘, za ão
ste sa vy dostali do väzenia?

A. Malack˘: Mladí ºudia vo Viniã-
nom sme od ‰kolsk˘ch lavíc za Sloven-
ského ‰tátu boli vychovávaní v kresÈan-
skom a národnom duchu. Pestovali sme
atletiku, zaloÏili sme divadeln˘ klub, ale
na‰e aktivity sa nepáãili miestnym funk-
cionárom. Vnucovali nám pioniersky od-
diel, no ja som povedal, v Ïiadnom prí-
pade. Mal som 19 rokov a reprezentoval
som republiku v atletike. Tlak zo strany
najmä predsedu MNV  Pákozdyho vyvo-
lal v nás odpor a v apríli 1951 sme spolu
s Karolom Noskoviãom, Franti‰kom Ry-
beck˘m a Jánom Kujoviãom zaloÏili sku-
pinu Mladé Slovensko. Zaãali sme tlaãiÈ
cyklostilované letáky, ktoré sa nám v‰ak

nepodarilo dostaÈ na verejnosÈ. ·tátna
bezpeãnosÈ nás predbehla. 

E. Zelenayová: âiÏe ste sa zaujíma-
li o politickú situáciu na Slovensku. Tak-
Ïe nielen o ‰port a divadlo?

A. Malack˘: KeìÏe som profesiou
jemnomechanik, tak som sa rozhodol,
Ïe pre na‰u ãinnosÈ bude úãinnej‰ia
vysielaãka a aj som ju zhotovil. Vyskú‰ali
sme ju u Fera Rybeckého, ktor˘ pripravil
aj prvú verziu rozhlasového vysielania. 

E. Zelenayová: A stretli ste sa aj
s Jozefom Vicenom?

A. Malack˘: V tom ãase nie, aÏ keì
sa stal predsedom organizácie politic-
k˘ch väzÀov. 

E. Zelenayová: Vy ste teda neboli
organizovaná Biela légia?

A. Malack˘: Áno, boli sme. A keì
nás známi zaãali upozorÀovaÈ, Ïe sa asi
vie, Ïe mám vysielaãku, zaãal som uva-
ÏovaÈ o úteku za hranice. Napokon ma
tam aj chytili. 

E. Zelenayová: Kde a kedy?
A. Malack˘: V Devínskej Novej Vsi,

23. augusta 1951. Boli sme ‰tyria, Karol
Ol‰a, Milan Friã, bratranec BlaÏej Jajcaj,
kaplán z Blumentálskeho kostola v Brati-
slave a ja. 

E. Zelenayová: Ako sa o vás do-
zvedeli?

A. Malack˘: Môj kolega z Meopty,
Karol Novák, bol taktieÏ zavret˘ a hovo-
ril, Ïe so mnou robil na elektronick˘ch
záleÏitostiach. To bolo pomerne tajné,

mal som na stole kopu kaÈu‰ov˘ch zaria-
dení. Majster Bor‰ mi hovorí: „Tono mu-
sí‰ to daÈ dohromady, budeme na tom
spolupracovaÈ, aby sa to mohlo sériovo
vyrábaÈ.“ Ale inÏinier Martin Dostál mu
povedal, Ïe ma potrebuje na v˘robu
triasond. Urobil som teda 25 kusov a pri
26. ma zatkli. KeìÏe potom nemal kto
robiÈ elektroniku, tak to prestali vyrábaÈ.
T˘ch 25 kusov i‰lo do Indie a stáli okolo
600 tisíc korún. Dostálov vnuk je dnes
poslancom parlamentu. Jeho star˘ otec
pri‰iel do Bratislavy, keì ho vyhodili z br-
nenskej Meopty, lebo spolupracoval
s Nemcami. V 50. rokoch delimitovali
fabriku z Brna do Bratislavy. 

E. Zelenayová: Pán Novák, vylúãili
ste moÏnosÈ zjednotenia organizácií poli-
tick˘ch väzÀov. Preão? V ãom je pro-
blém?

·. Novák: NemôÏeme sa zjednotiÈ.
To je nemoÏné. Trochu odboãím. Karol
ëubek potvrdil pred svedkami, Ïe na
lágri, aj u nás, b˘vali tajné sv. om‰e, a Ïe
Srholec sa ani na jednej nezúãastnil, nik-
dy. No a jeho nástupca vo funkcii pred-
sedu KPVS Peter Sandtner hovorí, Ïe to
nie je pravda. No a ìalej. KPVS prijala za
ãlenov aj petepákov a koºko z nich je ko-
munistov? PäÈdesiat‰esÈ. A my máme
v stanovách Ïe komunistu nemôÏeme
prijaÈ. Tak akúÏe to majú základÀu? 

Besedu pripravila 
Eva Zelenayová
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� Štefan Novák: Narodil sa 8. augusta 1935 v Poľanovciach pod Bra-
niskom. Zmaturoval v Levoči. Sníval o štúdiu teológie, ale v roku 1953 sa roz-
hodol pre dvojročnú vojenskú školu v Olomouci. V druhom ročníku ho zatkli.
Odsúdený bol podľa paragrafu 78 za vlastizradu ako mladistvý na štyri roky.
Trest si odpykával v tábore Tmavý důl  v Rtyni v Podkrkonoší. Odmietol podmie-
nečné prepustenie, napokon niekoľko mesiacov pred vypršaním trestu mu ozná-
mili rozhodnutie o podmienečnom prepustení. Aj po prepustení na slobodu pra-
coval v bani, neskôr v Košiciach, najmä v stavebníctve. Stal sa spoluzakladate-
ľom organizácie politických väzňov a počas celého jej trvania je členom výkonnej
rady. V súčasnosti je predsedom regionálnej organizácie v Košiciach a podpred-
sedom PV ZPKO.

� Anton Malacký: Narodil sa 3. marca 1932 vo Viničnom. Skončil meš-
tianku v Pezinku a vyučil sa v odbore jemná mechanika so špecializáciou na zvu-
kovú a obrazovú techniku. Štúdium na slaboprúdovej priemyslovke nedokončil,
23. augusta 1951 ho zatkla  ŠtB. Odsúdený bol podľa paragrafu 78 za vlasti-
zradu ako mladistvý na osem rokov a počas výkonu trestu na ďalšie tri roky. Päť
rokov a jeden deň prežil vo väzniciach v Ilave, Jáchymove a Leopoldove. Prepu-
stený na slobodu bol na základe  individuálneho rozhodnutia prezidenta Antoní-
na Zápotockého. Bol jedným z prvých organizátorov  združenia politických

väzňov Slovenska, od roku 2007 nositeľom štátneho vyznamenania radu Ľudo-
víta Štúra II. triedy za významné zásluhy o demokraciu a ľudské práva. Dlhodo-
bo zastával funkciu podpredsedu PV ZPKO. 

� Ján Litecký Šveda: Narodil sa 14. decembra  1948 v Zborove.
Absolvoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. Je považovaný za prvého
slovenského bluesmana a priekopníka blues na Slovensku, je prezidentom Slo-
venskej bluesovej spoločnosti od jej založenia. Vydal  množstvo kníh  a od roku
2015 je predsedom PV ZPKO.

� Ján Košiar: Narodil sa 1. februára 1960 v Levoči. V roku 1983 emi-
groval, študoval teológiu na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme. Za ilegál-
ne opustenie republiky bol odsúdený na 15 mesiacov nepodmienečne podľa pa-
ragrafu 109. V roku 1987 ho vysvätil pápež sv. Ján Pavol II. Bol redaktorom
Vatikánskeho rozhlasu i Slovenskej televízie. Pôsobil v diplomatických službách
zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov v bieloruskom Minsku. Od roku 2015
je duchovným PV ZPKO. Po novembri ’89 bol rehabilitovaný.

� Eva Zelenayová: Narodila sa 24. decembra 1945 v Levoči. Je absol-
ventkou Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave. Bola redaktorkou Smeny a Slo-
venskej Republiky, v rokoch 1994-1998 poslankyňou NR SR. Od roku 2011
pôsobí ako šéfredaktorka Svedectva.



Stále si pretierate oãi a nerozumiete to-
mu, ão sa deje? Îe komunistick˘ ideologic-
k˘ slovník aj s jeho „fa‰istick˘mi“ nadávka-
mi naãisto ovládol masmédiá? Mimocho-
dom – aj pre nacistickú ‰piãku III. rí‰e bol
„fa‰izmus“ obºúben˘m slovom na znevaÏo-

vanie opozície a disidentov. Kto by to povedal, Ïe? Alebo
Ïe v televízii beÏne dávajú tie najprimitívnej‰ie komunistic-
ké propagandistické filmy? Îe ste stále svedkami kaÏdo-
denn˘ch, neustálych, ohlu‰ujúcich a nenávistn˘ch kam-
paní, iba zdruÏstevÀovanie a stachanovské hnutie vystrie-
dalo LGBTI a multikulturalizmus? Îe slovenskí filatelisti
dodnes nemôÏu korektne ãíslovaÈ svoje známky, ako keby
tu bol v rokoch 1939 – 1945 Madagaskar? Îe pred ná-
rodn˘m divadlom tróni ãesk˘ lev a pred národn˘m múze-
om ãesk˘ chytrák Masaryk? Îe e‰te stále nemáme Slo-
venskú univerzitu? A v‰ade samé kosáky a kladivá... Takto
by som mohol pokraãovaÈ ad libitum. Spomeniem uÏ iba
jednu anomáliu: v‰imli ste si, ako ‰tatisticky nenormálne
veºk˘ poãet detí a dcér e‰tebákov prakticky okupuje v‰et-
ky hlavné médiá, od tlaãen˘ch po televíziu, ako keby ich
mali v prenájme? 

Zastavím sa uÏ iba pri NAKA. KeìÏe súdruhom odjak-
Ïiva ch˘bali argumenty a fakty akoby naschvál boli a sú
stále proti ním, musia si pomáhaÈ ako vedia. Teda lÏou
a terorom. ZaloÏenie ideopolície NAKA a gumové zákony
proti „extrémizmu“ boli uÏ nezakryt˘m návratom k re-
presiám 50. rokov. Politickí väzni majú  na toto cit, dobre
si pamätajú úzkostlivé chvíle ãakania, ãi niekto v noci ne-
zabúcha na dvere... A máme to tu späÈ! V civilizovanej
krajine sú takéto orgány dávno zbytoãné alebo znakom
retardácie vládnucej vrstvy. No a správanie NAKA iba
potvrdzuje tieto slová. Zásahy obrnen˘ch ozbrojencov
proti spisovateºom ãi profesorom: to aby ich nepobodali
perom? KaÏd˘ vidí, Ïe je to iba primitívna demon‰trácia
sily, ktorej ch˘bajú argumenty. A tak je tu s nami stále,
raz viac, raz menej viditeºná ruka tzv. „deep state“. Ktor˘
je u nás, ako to uÏ kaÏd˘ nielen cíti ale aj vidí, komunistic-
k˘ a ãechoslovakistick˘. Samozrejme, Ïe do toho v‰etkého
mimoriadne pasuje neustále gumovanie organizácie
ozajstn˘ch politick˘ch väzÀov zo spoloãnej komunikácie
a verejného di‰kurzu. Preto na‰im ãitateºom ponúkame
jeden pokus o vysvetlenie t˘chto javov, ktoré, keby tu bo-
la „protitotalitná“ a „protikomunistická“ revolúcia, boli
by  predsa úplne nemysliteºné, aÏ absurdné.

Ovládli aj KDH a SNS
Niekedy v roku 1996 – 1997 som bol na jednom

takom „postdisidentskom“ veãierku, plnom umelcov
a kunsthistorikov a vtedy jeden môj kamarát, ktor˘ neve-
del o tom, Ïe ja o Àom viem, Ïe bol e‰tebák, mi rozjaren˘
po pár pohárikoch neodolal „priateºsky“ povedaÈ: „Jano,
do dvadsaÈ rokov budú maÈ komunisti v‰etko späÈ.“ Ja

som mu vtedy neveril, hoci uÏ bolo dávno jasné, Ïe
prevrat bola iba inscenácia, no v‰etko e‰te i‰lo zdanlivo
dobr˘m smerom, a aj súdruhovia sa e‰te správali pomer-
ne slu‰ne. Aj som ho vysmial. Keby uÏ nebol po smrti, te-
raz by sa vysmial on mne. A poriadne. Keì som si pred
pár rokmi na to spomenul, odrazu sa nedalo nevidieÈ, ako
v‰etko do seba zapadalo. Ozubené kolesá mechanizmu
sa síce pomaly, ale neomylne toãili vopred nastaven˘m
smerom. Ten mechanizmus, ich organizácia, neprestala
fungovaÈ ani na chvíºu. Pár men‰ích ãi väã‰ích kamienkov,
ktoré tam nepatrili, toto súkolie nemohlo váÏnej‰ie
po‰kodiÈ a uÏ vôbec nie zastaviÈ. Ako prvé si rozdelili pe-
niaze – tie väã‰inou e‰te pred novembrom, pomocou nich
sa zmocnili v‰etk˘ch médií. Majstrovsk˘m kúskom bolo aj
zaloÏenie KDH, to im musíme uznaÈ, aby nehrozilo nijaké
nebezpeãenstvo zo strany konzervatívne zaloÏen˘ch Slo-
vákov. Medziãasom uÏ dokonale ovládli aj SNS. Ozaj,
a nie je to aÏ dojemné, ako vybraní oligarchovia náhle
zbohatli podnikaním s „ãínskym textilom“ ãi „second
hand poãítaãmi“? Aj masové vypustenie zloãincov a hrd-
lorezov bolo dobre premyslenou súãasÈou inscenácie. Há-
dam ani netreba dodávaÈ preão. Hlavne, Ïe politick˘ch
väzÀov si e‰te chvíºu ponechali. K úspe‰nému zav⁄‰eniu
inscenácie v‰ak pomohli e‰te dve veci, ktoré tu treba spo-
menúÈ. (Ozaj, toºko tu máme politologick˘ch univerzít,
nechce sa nejakému ‰tudentovi ãi doktorandovi o tom
spraviÈ jeden fundamentálny v˘skum? Urãite by toho bolo
na nejednu obsiahlu ‰túdiu ãi knihu. Ale ‰koly ovládané
star˘mi kádrami sa do t˘chto tém nijako nehrnú.)

Prenikli aj do cirkvi
Prvá vec je, Ïe komunisti brali a berú v˘hody aj zo svo-

jej predo‰lej personálnej politiky. Nielen preto, Ïe mali ob-
sadené v‰etky vplyvné miesta, ale aj ‰tudovaÈ mohli v zá-
sade iba ich deti, hlavne niektoré vybrané obory. Naprí-
klad novinárstvo. Toto by sa urãit˘m spôsobom prejavilo,
aj keby tu nijaká inscenácia nebola. SpomeÀte si, Ïe ako
jedni z prv˘ch sa nauãili pouÏívaÈ demokratické páky. Sa-
mozrejme, Ïe aÏ také silné pozície ako teraz by bez insce-
nácie nemali. A potom – komunizmus vyzeral, Ïe tu bude
veãne a tak do strany ãasto vstúpili aj úplne slu‰ní ºudia,
len aby mohli robiÈ svoju profesiu, ktorej boli oddaní, na
vy‰‰ej úrovni. Alebo aby ju vôbec mohli robiÈ. No a tí po
prevrate nezvykli vyskakovaÈ, ãi uÏ kvôli v˘ãitkám svedo-
mia, alebo aj preto, aby ich nejak˘ komunistick˘ primitív
neokríkol, Ïe preão nie sú ticho, keì aj oni boli v strane. 

Do ‰uflíka kádrovej politiky neodmysliteºne patrí aj
otázka Cirkvi. Keì komunisti zistili, Ïe v 50. rokoch, na-
priek krvavému teroru, neboli schopní Cirkev rozvrátiÈ,
v ãasoch normalizácie na to i‰li ináã, a Cirkev infiltrovali
zvnútra svojimi kádrami. Ktoré, ako vidíme, sa svojej úlo-
hy celkom „úspe‰ne“ zhostili. 

Pokraãovanie na 18. strane
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Dokonãenie zo 17. strany

Za v‰etko sa staãí pozrieÈ na jej
ãelo ãi na tzv. katolícke médiá.

No a e‰te tu máme druhú zloÏitú
záleÏitosÈ. Musíme sa triezvo pozrieÈ
na to, ako tu boli uÏ dávno dopredu
rozdané karty, podvod – nepodvod.
Karty, s ktor˘mi sa uÏ niã veºmi neda-
lo spraviÈ, len s nimi hraÈ.

TakÏe musíme sa pristaviÈ pri ºa-
viãiarskych disidentoch, ktor˘ch bola
väã‰ina. Sãasti to boli ºudia odstavení
za rok 1968, teda tí ão verili v dobr˘
komunizmus, no a potom tzv. zlatá
mládeÏ – väã‰inou deti komunistov.
Veºmi ãasto sa pohybovali v umelec-
k˘ch kruhoch, kde som sa pohyboval
aj ja, takÏe celkom dobre ich po-
znám. Volali sme ich vtedy „zelené
bundy.“ Normalizátorskí staroboº‰e-
vici uÏ dávno neverili na sociálne inÏi-
nierstvo, ideologické zvraty uÏ súkali
iba zo zvyku, ão im ãiastoãne slúÏi ku
cti, uÏ to celé brali iba ozaj materiál-
ne, ako otázku moci a s Àou spojenú
otázku príjmov. V˘konnosÈ ekonomi-
ky uÏ ich tieÏ veºmi nezaujímala, na
rozdiel od ich detí, ktoré zboÏÀovali
Západ. ªuìom vzíden˘m z hladnej
luzy tie ich ‰peciálne obchody pre
nomenklatúru bohato staãili. No pre
ich potomkov to uÏ bolo málo. 

Chceli viac
Nielen materiálne,  aj oni chceli

byÈ na „v˘‰ke doby“. Preto keì sa
ãlovek zapojil do nejakého zháÀania
kníh a distribúcie, zistil, Ïe väã‰inou
to boli skôr podpultové ºavicové veci
ako Marcuse, Fromm, Reich, Debray,
ktor˘m starí boº‰evici uÏ nerozumeli.
A keì e‰te zaãali zasvätene diskuto-
vaÈ o takom „eurokomunizme“ Enri-
ca Berlinguera, vtedy mali urãite po-
cit úÏasn˘ch rebelantov voãi skost-
natel˘m kádrom. No a keì si
pripomenieme, Ïe vrcholom protiko-
munistick˘ch akcií v Bratislave boli
tajné besedy s Miroslavom Kus˘m, ãi
o vypæznutom surrealizme, ktor˘ bol
vÏdy ºaviãiarsky, hádam uÏ k ich pro-
filu ani niet ão dodaÈ. V tejto disi-

dentskej partii, kde som naivne roz‰i-
roval svoje protikomunistické básniã-
ky, som sa k takému SolÏenicynovi
nedostal ani náhodou, a k Orwellovi
som sa dostal iba vìaka môjmu pria-
teºovi z Prahy. Tu treba hneì dodaÈ,
Ïe tieto na‰e ºaviãiarske „zelené bun-
dy“ boli plne vo vleku ãeskej ºavico-
vej kultúry, keìÏe tá na Slovensku
nemala nijaké tradície – len si spo-
meÀte, Ïe nimi toºko ospevovan˘
DAV mal asi toºko ãitateºov ako mal
redaktorov. Na noblesnú slovenskú
kultúru a umenie títo zboÏÀovatelia
ãeského plebejstva jednoducho
nemali bunky uÏ aj kvôli svojmu ko-
munistickému pôvodu. A nemajú
dodnes, preto nás obklopuje toºko
sluhovského ãechoslovakizmu.

NuÏ a títo mladí (ale aj star‰í) ºa-
viãiari nám tu uÏ ako uznávaní disi-
denti robili „protikomunistickú“ re-
volúciu. A aby to bolo fakt dokonalé,
v‰etky svoje „porevoluãné“ politické
projekty naz˘vali „pravicové“. Ako
inak to mohlo dopadnúÈ? Emigrácia
bola od samého zaãiatku odstavova-
ná na ‰tvrtú koºaj, aj pomocou

e‰tebáckych provokatérov. (O tom,
ako bol marginalizovan˘ a odstavo-
van˘ kresÈansk˘ disent si preãítajte
knihu Antona Seleckého Kanál.) V˘-
sledok je ten, Ïe stále e‰te Ïijeme na
ãervenom Slovensku. MoÏnoÏe e‰te
ãerven‰om ako bolo to, o ktorom
hovoril Andrej Hlinka. Najmä vìaka
masmédiám, ktoré súdruhovia nijako
nehodlajú pustiÈ zo svojich rúk. OpäÈ
je matkou celého spoloãenského di‰-
kurzu propaganda. A tá vÏdy bola
náhradou za vedenie – rovnako
praktické ako aj historické. Aj preto
boº‰evici vÏdy nakoniec stroskotali.
Nielen ºudsky a spoloãensky, ale aj
ekonomicky, takÏe na dobehnutie
Západu nemôÏeme ani pomyslieÈ,
pretoÏe e‰te stále Ïijeme v lÏi, ktorá
v‰etko rozkladá. Ináã povedané, stále
tu vládnu komunistické kádre. A ak
raz chceme z tejto lÏi vykroãiÈ, musí-
me predov‰etk˘m vedieÈ, kde sme,
kde stojíme. AÏ potom sa dá urãiÈ
smer cesty za pravdou a za spokoj-
n˘m Ïivotom na‰ej spoloãnosti.

Ján Liteck˘ ·veda
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Zriedkavo sa stane, Ïe predstaviteºov PV ZPKO prijmú najvy‰‰í predstavi-
telia ‰tátu... Foto Eva Zelenayová



Sedemdesiate v˘roãie popravy dr. Milady Horákovej namies-
to pietnej spomienky vyústilo predov‰etk˘m u na‰ich západn˘ch
susedov do mediálneho g˘ãa. Áno, komunistick˘ reÏim popravil
dlhoroãnú funkcionárku âeskoslovenskej národno-socialistickej
strany, Ïenu - matku, navy‰e prenasledovanú a väznenú za vojny
nacistami. Oficiálny dôvod odsúdenia na ‰ibenicu znel ‰pionáÏ
a vlastizrada. Pri opisovaní mart˘ria M. Horákovej akosi zanikli
postavy ìal‰ích  popraven˘ch, mená ako Kalandra, Pecl, Buchal
sa z nejakého dôvodu prestali spomínaÈ. O ‰esÈdesiatich ‰iestich
Ïenách väã‰inou tieÏ matkách, ktoré boli obeÈou povojnovej
retribúcie v rokoch 1945-1947 zmienka jakÏiv nepadne. 

Pri procese s Horákovou komunistickej justícii úãinne pomá-
hali médiá. Rozhlas i noviny denne priná‰ali rezolúcie pracujúcich
a obãanov, Ïiadajúce prísne potrestanie obÏalovan˘ch. Hneì tri
tisícky obyvateºov Prahy 14, ktorí vyz˘vali odvolací súd, aby Horá-
kovú a spol. r˘chlo vydal spravodlivému potrestaniu. Nejeden
z nich pred siedmimi rokmi stál na Václavskom námestí, kde sa
skladala prísaha vernosti Nemeckej rí‰i a volalo sa po potrestaní
v‰etk˘ch, ão mali prsty v atentáte na Heydricha. 

Dnes sme svedkami trocha miernej‰ích, ale vo svojej podsta-
te identick˘ch mediálnych lynãov osôb s nepohodln˘mi názormi.
Verejne ich pranierujú, znemoÏnia im zamestnanie, ‰ikanujú,
po‰lú na nich politickú políciu NAKA, obÏalujú a exemplárne od-
súdia, aby in˘ch zastra‰ili, podobne ako  to bolo v prípade Milady
Horákovej a jej spoloãníkov. 

V súvislosti s v˘roãím procesu sa v âechách zaãalo diskutovaÈ
o temn˘ch zákutiach jej politickej ãinnosti. Neoficiálne sa ‰epká
o jej ãinnosti po 2. svetovej vojne. Teraz sa nebudeme zapodievaÈ
t˘m, akú úlohu zohrala oktavánka reálneho gymnázia v novem-
bri 1918 Milada Králová, vydatá Horáková pri demolácii Marián-
skeho stæpu. Po roku 1945 sa podieºala na obnovení ãinnosti
Zväzu priateºov Sovietskeho zväzu a stala sa podpredsedníãkou
tejto organizácie. Sovietsky zväz nav‰tívila viackrát a uÏ vtedy sa
zaãalo klebetiÈ, Ïe sovietskych súdruhov informuje o komunistic-
k˘ch politikoch.  V parlamente vÏdy hlasovala s komunistami,
asistovala pri znárodnení veºkopriemyslu v októbri 1945 aj pri pri-
jímaní zákonov, ktoré boli v rozpore so základn˘mi ºudsk˘mi prá-
vami. 

Po samovraÏde ministra zahraniãia Jana Masaryka Ïivila ná-
dej, Ïe po Àom získa ministerské kreslo. Sklamalo ju menovanie
Vlada Clementisa a tak sa v marci 1948 vzdala poslaneckého
mandátu, hoci bola angaÏovanou socialistkou a budovanie socia-
lizmu bolo aj jej cieºom. Osudy Milady Horákovej po komunistic-
kom prevrate sú dobre známe a mali sme sa s nimi moÏnosÈ dob-
re oboznámiÈ pri spomienke na v˘roãie jej popravy. 

Treba sa v‰ak zmieniÈ o materskej strane Milady Horákovej,
o âeskoslovenskej strane národno- socialistickej. V skutoãnosti to
bola ãeská a navy‰e ‰ovinistická strana, jej hlavn˘m reprezentan-
tom bol prezident Eduard Bene‰. Oddelenie tejto strany vypraco-
valo v júli 1946 Memorandum o Slovensku. Bol to v podstate
plán na likvidáciu  Slovákov ako národa, vraj v záujme republiky.
Memorandum pozostávalo z viacer˘ch bodov, prv˘ sa naz˘val
Duchovná asimilácia slovenského ºudu. Tu sa navrhlo dosadiÈ na
Slovensko âSR absolútne oddanú hierarchiu na ãele s arcibisku-

pom a presadiÈ u Svätej stolice menovanie slovenského kardinála,
ale len z ºudí oddan˘ch Prahe. Odporúãalo sa implantovaÈ patro-
nát sv. Václava na Slovensko a samozrejme angaÏovaÈ Cirkev pre
svätenie 28. októbra. Pri duchovnej asimilácii mal Prahe pomôcÈ
Rím. 

ëal‰í spôsob ako dorie‰iÈ slovensk˘ problém národní socialis-
ti navrhovali mocenskú asimiláciu Slovákov. Slovensk˘ národ mal
byÈ tak oslaben˘, aby uÏ nikdy nemohol ani len pomyslieÈ na sa-
mostatnosÈ. Medzi ìal‰ími navrhovan˘mi opatreniami boli:
Diskreditácia Slovenska, urobiÈ Slovensko úplne hospodársky zá-
visl˘m od ãesk˘ch krajín. Priemysel na Slovensku mal vyrábaÈ po-
lotovary, finalizácia technickej v˘roby sa plánovala v âechách.
Priemysel sa mal organizovaÈ aj tak, aby ão najväã‰í poãet Slová-
kov odi‰iel za prácou do âiech, tu sa rozpt˘lil a asimiloval. Pomo-
cou propagandy sa malo nalákaÈ tri‰tvrte milióna Slovákov do
opusten˘ch krajov odkiaº boli vyhnaní Nemci. ëalej sa plánovalo
zastavenie reslovakizácie Maìarov, prevelenie ãeskej posádky na
Slovensko a slovensk˘ch vojakov v rámci vojenskej sluÏby roz-
miestniÈ v âechách. Niektoré odporúãania z návrhu ãesk˘ch na-
cistov sú nám povedomé a Praha ich usilovne ‰tyri desiatky rokov
aj realizovala. Posledn˘m bodom bola prevencia. Tu sa napláno-
vala mocenská likvidácia Slovákov násiln˘mi transfermi obyvate-
ºov. Slovenské Slovensko by v tomto prípade zaniklo. 

Na realizáciu mocenského zásahu národní socialisti zam˘‰ºa-
li vyvolaÈ krízu, ale len vo vhodnej európskej politickej kon‰telácii.
Uveìme si ãasÈ t˘chto plánov v pôvodnom znení: „Jakmile bude
sráÏka se Slovákmi vyvolána, jest nutno celou slovenskou otázku
zlikvidovat definitivnû, neboÈ by pak pfiedstavovala stálou slabinu
státu. Obsazení vojskem a rozsídlení velké vût‰iny zejména v˘-
chodních SlovákÛ do ãeského pohraniãí a po ãesk˘ch zemích
a naopak pfiestûhováním znaãného poãtu âechÛ do zemû slo-
venské. Pfiesun nûmecké men‰iny byl úkolem daleko vût‰ím
a v zájmu státu byl proveden a to úspû‰nû...“ Aj takúto budúc-
nosÈ pripravovali národní socialisti Slovákom, veºmi sa nelí‰ili od
plánov, ktoré mali ich nemeckí kolegovia a menovci s âechmi. 

O t˘chto zámeroch so Slovákmi Milada Horáková ako vysok˘
ãiniteº Národn˘ch socialistov musela vedieÈ. Ako Ïene a mart˘rke
komunistického reÏimu jej patrí ãesÈ, ale ako ãlenke ‰ovinistickej
strany, ktorá pripravovala likvidáciu slovenského národa, jej ãesÈ
uÏ patriÈ nemôÏe. TobôÏ nie najvy‰‰ie ‰tátne vyznamenanie, aké
jej udelila prezidentka SR. Ivan Mrva 

FAKTY A POLEMIKA

19

ro
ãn

ík
 3

0
�

jú
l, 

au
gu

st
 2

02
0

Obeť represálií a vlastných ambícií

Milada Horáková poãas súdneho procesu. Foto archív



Ústav pamäti národa nedávno
vydal knihu historika Jána ·imulãíka
s názvom Éra samizdatu. Autor v nej
analyzuje kresÈanské samizdaty,
ktoré vychádzali v prostredí Spolo-
ãenstva Fatima v 80. rokoch 20. sto-
roãia. Konkrétne i‰lo o samizdaty
Jubilejn˘ rok, NáboÏenstvo a súãas-
nosÈ, Príloha mlad˘ch, Katolícky me-
saãník a ZRNO. Jadrom publikácie je
syntetizujúci text, ktor˘ analyzuje
obsahovú a tematickú stránku kres-
Èansk˘ch samizdatov a bilancuje ich
vydávanie, vrátane siete distribú-
torov ãi kvantifikaãn˘ch údajov ako
sú náklad samizdatov, poãet vytla-
ãen˘ch strán, ãi prostriedky nevy-
hnutné na ich vydanie. Autor tieÏ
analyzuje postoj komunistického re-
Ïimu a osobitne aktivity ·tB proti vy-
dávaniu samizdatovej literatúry
a sledovaniu jej vydavateºov a distri-

bútorov. KaÏd˘ zo samizdatov, kto-
ré Fatima vydávala, mal svoje ‰peci-
fiká a tematické zameranie. Z kaÏ-
dého z nich je v druhej ãasti knihy
uverejnen˘ prepis prvého ãísla.   

SúãasÈou knihy je aj fotografická
príloha, ktorá popri predstavení
osobností podieºajúcich sa na vydá-
vaní samizdatu obsahuje aj fotogra-
fie tlaãiarensk˘ch strojov a miest, na
ktor˘ch sa ukr˘vali pred ·tB – oso-
bitne tajnej tlaãiarne, dovezenej
z Holandska a ukrytej v dome v bra-
tislavskej Trnávke. Vìaka tejto tla-
ãiarni, ako aj odvahe v‰etk˘ch zain-
teresovan˘ch, sa podarilo v 80.
rokoch v˘razne zv˘‰iÈ náklad sa-
mizdatov a urobiÈ z nich fenomén,
ktor˘ nahlodával zdanlivo neotra-
siteºné postavenie komunistického
reÏimu. 

Kniha Éra samizdatu predstavu-

je druh˘ diel edície Antológia slo-
venského samizdatu, ktorej cieºom
je komplexne zmapovaÈ a analyzo-
vaÈ slovensk˘ samizdat vychádzajúci
v období vlády komunistického reÏi-
mu. Prv˘ diel (autorsky pripravili
Martin Lauko a Robert Letz) bol ve-
novan˘ samizdatu Hlas Slovenska,
ktor˘ vychádzal v rokoch 1988
a 1989. Peter Ja‰ek
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Ján ·IMULâÍK: Éra samizdatu 
Spoloãenstvo Fatima a samizdat

v rokoch 1974 – 1989

Jozef Halmo: 

S harmonikou do sveta

Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, 312 s. 

Spomienky na exil 1969 – 1989

Predstavy o Ïivote a ãinnosti slovensk˘ch uteãencov na Západ po
roku 1945 boli v minulosti veºmi skreslené. âeskoslovenská i komunis-
tická propaganda ich vykresºovalo ako „zradcov vlasti“, „zapredancov
imperializmu“, „separatistov“ a pod. BeÏní ºudia si ich Ïivot neraz
predstavovali ako blahobyt. V skutoãnosti sa slovenskí exulanti museli
len veºmi ÈaÏko pretækaÈ. Na Západe im zadarmo nikto niã nedal. Ani
v krajne nepriazniv˘ch podmienkach v‰ak nerezignovali, dokázali preÏiÈ
a uplatniÈ sa. Ba ão viac, vzorne reprezentovali Slovensko a Slovákov
a vytvorili také hodnoty, ktoré by v komunistickom âeskoslovensku
nikdy nevznikli.

Vìaka slovenskému exilu sa v ãase neslobody udrÏala aj idea slo-
venskej ‰tátnej samostatnosti, ktorá sa mohla po páde komunizmu
opätovne realizovaÈ.  Jeden z mnoh˘ch uteãeneck˘ch príbehov, hu-
dobníka Jozefa Halma, opisuje aj táto kniha. Jeho zaãiatky v Rakúsku
a Nemecku by svojou dramatickosÈou stáli aj za filmové spracovanie...

Martin Lacko 
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29. júna – 3. júla 1995 na pozvanie biskup-
skej konferencie Slovenska, prezidenta SR a predse-
du vlády SR pápeÏ Ján Pavol II. vykonal päÈdÀovú
pastoraãnú náv‰tevu v Slovenskej republike. Nav‰tí-
vil Bratislavu, Nitru, ·a‰tín, Ko‰ice, Pre‰ov, Levoãu
a Vysoké Tatry.

1. júla 1947 na tradiãnej púti na Mariánskej
hore v Levoãi, tentoraz s mnoh˘mi kríÏmi, sa zú-
ãastnilo vy‰e 130 000 veriacich. Táto púÈ sa stala
kaÏdoroãnou manifestáciou viery a nepriameho
protestu proti bezboÏnému reÏimu napriek v‰et-
k˘m prekáÏkam, ktor˘mi sa komunisti  usilovali
znemoÏniÈ, alebo aspoÀ obmedziÈ tento prejav vie-
ry a nádeje slovensk˘ch katolíkov.

3. júla 1945 SNR vydala nariadenie o prepú‰-
Èaní osôb ‰tátne nespoºahliv˘ch zo súkromn˘ch slu-
Ïieb.

3. – 4. júla 1945 bolo z katolíckeho univerzit-
ného internátu Svoradov v Bratislave uväznen˘ch
64 ‰tudentov.

7. júla 1946 vedenie Bene‰ovej Národnoso-
cialistickej strany vypracovalo tajn˘ dokument – Me-
morandum o Slovensku, v ktorom dopodrobna roz-
viedlo plány na duchovnú a mocenskú asimiláciu
a etnicko-politickú likvidáciu slovenského národa.

11. júla 1951 Národné zhromaÏdenie schváli-
lo zákon o ochrane ‰tátnych hraníc. Na tomto zá-
klade pohraniãná polícia mohla strieºaÈ do obãanov,
ktorí sa pokú‰ali odísÈ za hranice ‰tátu.

14. júla 1949 ·tátny súd v Bratislave na zá-
klade obÏaloby prokurátora Ondreja Ujhelyiho zo
dÀa 22. mája 1949 odsúdil 6 mlad˘ch Slovákov ãle-
nov Bielej légie, ktorej cieºom bolo obnovenie slo-
venskej ‰tátnosti. Augustín Lednick˘ ako vedúci
skupiny bol odsúden˘ na trest smrti a bol aj popra-
ven˘. Na doÏivotné väzenie boli odsúdení dvaja 21-
roãní Milan Michal Bi‰ão a ·tefan Erlach; Anton
Petrek dostal 25 rokov a Ján Gani‰in 15 rokov väze-
nia. (Pri novom súdnom konaní na Krajskom súde
v Banskej Bystrici 6. septembra 1990 boli rozsudky
zru‰ené a v‰etk˘ch uznali za nevinn˘ch.)

14. júla 1950 vládnym nariadením ã.
112/1950 komunistická vláda zru‰ila v‰etky diecéz-
ne semináre (cirkevné ‰koly pre prípravu na kÀaz-
stvo) aj rehoºné vysoké ‰koly bohoslovia a zriadila
na Slovensku jedinú bohosloveckú vysokú ‰kolu,
ktorú nazvala Rímskokatolícka cyrilometodejská
(sic!) bohoslovecká fakulta v Bratislave. Dozor nad
touto fakultou zverili ·tátnemu úradu pre cirkevné
veci.

17. júla 1960 vo väzení v Leopoldove zomrel
ut˘ran˘ gréckokatolícky pre‰ovsk˘ biskup Pavol Pe-
ter Gojdiã. PápeÏ Ján Pavol II. ho v roku 2001 vyhlá-
sil za blahoslaveného muãeníka, ktor˘ podstúpil
smrÈ za svoju vieru.

17. júla 1992 SNR schválila Deklaráciu o zvr-
chovanosti Slovenskej republiky,  ako základn˘ do-
kument suverénnosti ‰tátu slovenského národa.

20. júla 1950 zaãala ·tátna bezpeãnosÈ de-
portovaÈ aj diecéznych kÀazov, najmä farárov, zo
v‰etk˘ch krajov Slovenska do koncentraãného tá-
bora v Muãeníkoch (neskôr – Ïe by aj preto? – pre-
menované na Sládeãkovce). Za t˘ÏdeÀ tam depor-
tovali vy‰e 150 kÀazov.

21. júla 1948 bola zákonom ã. 213/1948 zle-
galizovaná protiprávna ãinnosÈ Akãn˘ch v˘borov.
Jej v˘sledkom bolo medzi in˘m prepustenie 28 000
obãanov zo ‰tátnych a verejn˘ch sluÏieb, vylúãenie
z vysok˘ch ‰kôl asi 7 000 ‰tudentov a nepriamo aj
zaãiatok mohutnej emigraãnej vlny, ktorá do roku
1950 priviedla asi 25 000 obãanov k tomu, aby hºa-
dali útoãisko v západn˘ch krajinách, neraz s rizikom
straty vlastného Ïivota.

28. júla 1914 Rakúsko-Uhorsko vypovedalo
vojnu Srbsku. To bol zaãiatok prvej svetovej vojny.
Podºa odhadov sa postupne zúãastnilo na vojno-
v˘ch operáciách asi 400 000 Slovákov.

4. augusta 1965 zomrel spi‰sk˘ biskup Ján
Vojta‰‰ák v nemocnici v ¤íãanoch pri Prahe.

12. augusta 1919 na zhromaÏdení v Îarnovi-
ci Andrej Hlinka predstavil text Pittsburskej dohody. 

13. – 15. augusta 1933 sa v Nitre  konali veº-
ké Pribinove slávnosti na 1100. v˘roãie posvätenia
prvého kostola na Slovensku, ktor˘ dal postaviÈ
knieÏa Pribina.

K zhromaÏden˘ch desaÈtisícom veriacich pre-
hovoril z tribúny Andrej Hlinka, ktor˘ slávnostne vy-
hlásil: „Slováci uÏ na úsvite dejín Slovanov mali
svojho vladára Pribinu. Boli sme teda uÏ vtedy náro-
dom slobodn˘m, samobytn˘m, svojráznym, náro-
dom kresÈanskej a slovenskej kultúry. K˘m iné ná-
rody slovanské v t˘ch ãasoch nedospeli e‰te k do-
statoãnej kresÈanskej vzdelanosti, my, Slováci, Ïili
sme uÏ ako národ kresÈansk˘ a slobodn˘.“

20. – 21. augusta 1968 vojská piatich komu-
nistick˘ch ‰tátov Var‰avskej zmluvy bez vypoveda-
nia vojny vtrhli v noci do âeskoslovenska, obsadili
jeho územie a zmocnili sa kontroly ‰tátu.

22. augusta 1936 maìarsk˘ rí‰sky správca
Miklós Horthy poãas svojho stretnutia s kancelárom
Nemeckej rí‰e Adolfom Hitlerom zdôraznil, Ïe
„predov‰etk˘m treba zniãiÈ âeskoslovensko (…)
Verím, Ïe na‰a nádej nie je neopodstatnená a Ïe
v prípade spomenutého úroku v krátkom ãase ob-
sadíme celé územie Horného Uhorska.“

23. augusta 1945  SNR  vydala  nariadenie
ã. 105/1945 o zriadení pracovn˘ch táborov pre oso-
by odsúdené na základe retribuãného súdnictva.

29. – 31. augusta 1950 komunistick˘ reÏim
realizoval tzv. Akciu R, ktorá znamenala násilné
deportácie veºkej ãasti rehoºn˘ch sestier zo 137
slovensk˘ch klá‰torov do 16 koncentraãn˘ch tá-
borov.

30. august a1944 prezident SR Jozef Tiso vo
svojom rozhlasovom prejave zdôraznil, Ïe „sloven-
ská ‰tátna samostatnosÈ sa zrodila z nepopierateº-
ného prirodzeného práva slovenského národa na
vlastn˘ Ïivot“. 

31. augusta 1944 vojenské vedenie povstal-
cov v Banskej Bystrici Ïiadalo âeskoslovenské
ministerstvo národnej obrany v Lond˘ne o bombar-
dovanie Bratislavy. 

STALO SA

Americký Slovák Andrej Šmith opísal svoje zážitky z budova-
nia prvého štátu robotníkov v knihe Bol som robotníkom v Soviet-
skom zväze. Našim čitateľom sme dlžní pompézny príchod robot-
níkov z celého sveta do krajiny sovietov. Šmith ho opisuje na stra-
nách 20-21 takto:

„Vyplávali sme 15. októbra 1929 na lodi Aquitania do Southamptonu, potom do Lon-
dýna, do Hullua napokon na fínskej lodi cez Kielsky kanál do Helsínk. Dňa 1. novembra sme
došli na fínsko-ruské hranice. Sovieti mali pre nás už všetko pripravené. Na stoloch, prikry-
tých čistučkými obrusmi, bolo hojne najlepšieho jedenia ako mäsa, rýb, múčnikov, ovocia
a vína. Privítali nás, ani čo by sme boli najdistingvovanejší diplomati reprezentujúci cudziu
veľmoc. Na hranici nás pozdravila čata ruských vojakov. Ešte teraz si spomínam na záchvev
hrdosti, ktorý sa ma zmocnil pri pohľade na týchto vojakov v dlhých kaki kabátoch a čiap-
kach , na ktorých sa skvelá čarovná hviezda komunizmu. Vždy, keď som videl, ako sa chveje
vo vánku kladivo a kosák, stiahlo mi hrdlo. Áno! Toto je naša krajina, toto je otčina medzi-
národného proletariátu! Vlakom nás zaviezli do Leningradu, kde nás priamo na stanici de-
monštratívne privítali. Rečníci nás vítali v mene ruských robotníkov.“

Na strane 113 autor opisuje  zájazd na Volgu. Takto sa začína jeho rozprá-
vanie:

„V roku 1933 sa rozšírili  v Moskve správy, že Hitler začal kampaň na oslobodenie ne-
meckých kolonistov v Povolžskej republike. Nemecké správy hovorili, že tisíce ľudí tam umie-
rajú hladom a že nedostatok a bieda sú tam ešte väčšie ako na Ukrajine a na severnom Kau-
kaze. Sovietska vláda nielenže s veľkým rozhorčením odmietla tieto správy, ale rozhodla sa

pustiť do kampane, ktorá mala vyvrátiť nacistami rozširované správy o veľkej biede. Fabri-
ky, jednotky strany a syndikálne zväzy dostali príkaz, aby vybrali svojich najlepších cudzích
robotníkov pre exkurziu do oblasti Volgy, ktorí mali potom povedať svetu pravdu o tom, ako
sa veci majú v skutočnosti. ATE oddelenie Elektrozávodu vybralo mňa a piatich iných z roz-
ličných oddelení našej fabriky. Medzi inými vybrali aj istého nemeckého mechanika, ktorý
práve dokončil pamflet proti Hitlerovi. Moskovská družina rátajúca asi 25-30 účastníkov,
Američanov, Nemcov, Čechov a Slovákov, robotníkov a špecialistov, mala zraz 4. septembra
v Americkom klube na Gercenovej ulici.“

Na strane 118 opisuje zážitky z mesta Samara:
„Naša najbližšia zastávka bola v Samare, známej z boľševickej histórie tým, že tu bol

hlavný stan č.-sl. Légií, ktoré od roku 1917 spolu s bielou gardou bojovali proti revolúcii. Na-
pokon však Červená armáda rozprášila č.-sl. Légie. (...) Šiel som sa teda potulovať po meste.
Ako tak chodím zbadám naraz starú, polonahú ženu ležať na ceste pri stene a pri nej dve de-
ti. Deti slabo nariekali. (...) Pred sebou som videl prechádzať asi 30-ročnú, pekne oblečenú
ženu. Pripojil som sa k nej. Povedal som jej, kto som a spýtal som sa, prečo tu na uliciach le-
ží toľko ľudí v takom hroznom položení. Prečo vláda pre nich niečo neurobí? „Môj milý
graždanin, to si ešte nevidel všetko“, povedala. „Ak chceš vedieť ozaj všetko, sadni do elek-
tričky a zavez sa na konečnú stanicu. Potom choď ďalej ešte päť minút. Tu uvidíš niečo, na čo
nikdy nezabudneš. Tu, na poli, pod holým nebom žijú stovky úbohých, hladujúcich sedliakov.
Prišli z provincie, kde nemohli nájsť nijakú potravu. Vojsko ich nepustí do mesta. My, čo žije-
me tu v meste, nemáme toho ani pre seba dosť. Asi tri týždne sme vôbec nemali chlieb. Ale
čo máme, s tým sa rozdelíme s tými nešťastníkmi.“

Bol som robotníkom v Sovietskom zväze
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PRIPOMÍNAME SI

� V júli si pripomíname v˘znamné
Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov.
Spomíname aj na t˘ch, ktorí sa tejto
slávnosti nedoÏili.

55 rokov
Zuzana Drábeková, Nitra 27.7.1965

60 rokov
Eva Chudíková, Spi‰ské Vlachy

14.7.1960

70 rokov
Anna Budajová, Nitra 16.7.1950
Bohu‰ Malack˘, Pezinok 11.7.1950

81 rokov
Karol Kubriãan, Bánovce nad Bebravou

15.7.1939
Mária Novotná, Levoãa 6.7.1939

83 rokov
Magdaléna Sotaková, Trebi‰ov

27.7.1937

84 rokov
Anna Vavrová, Hlohovec 26.7.1936
Gejza Lakti‰, Topolãianky 13.7.1936
Marta ·inálová, Medzibrodie nad Oravou

13.7.1936
Mária Janãíková, Spi‰ské Podhradie

5.7.1936

86 rokov
Alfonz Kosa, Îilina 31.7.1934
Ján Volek, Îilina 3.7.1934
Adolf Jaãa, Bernolákovo 13.7.1934
Margita Hagenová, Bratislava

28.7.1934
Oºga Butalová, Michalovce 19.7.1934

87 rokov
Jakub Novák, Krompachy 22.7.1933

88 rokov
·tefan Maìar, Borsk˘ Sv. Jur

31.7.1932
Pavol ·andorfi, Trenãianska Teplá

1.7.1932

89 rokov
Franti‰ek BoÏa, Bardejov 15.7.1931

92 rokov
Anna Zacková, Belu‰a 29.7.1928

94 rokov
Viliam Îofãík, Îilina 23.7.1926

99 rokov
Oºga Telgárska, Bratislava 29.7.1921

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

50 rokov
Martina Hrivnáková, Galanta

22.8.1970

55 rokov
Ján Hurban, Malacky 6.8.1965
Ing. Emil Rafaj, Îilina 27.8.1965

60 rokov
Marián Bátora, Veºké Chlievany

21.8.1960
Ing. Jana Tlaãíková, Bratislava 5.8.1960

82 rokov
Mária OÏvoldová, Gajary 14.8.1938
Anton Papfy, Michalovce 31.8.1938

83 rokov
RuÏena Puntoková, Banská Bystrica

2.8.1937
Marta Malá‰ková, Malacky 25.8.1937
Mária ·idová, RuÏomberok 2.8.1937

84 rokov
Michal ·ustek, Îarnovica 20.8.1936
Cecília Tarnócziová, Nováky 28.8.1936

85 rokov
Franti‰ek Kvanta, Hlohovec 7.8.1935
·tefan Novák, Ko‰ice 8.8.1935

86 rokov
Jozefa Belicová, Pezinok 23.8.1934
Karol Körmöczy, Îiar nad Hronom

23.8.1934

87 rokov
Martin Draho‰, Plaveck˘ ·tvrtok

88 rokov
PaedDr. Elena Súlová, Trnava

15.8.1932
Ladislav Geró, Nitra 7.8.1932
Jozef Melek, Námestovo 17.8.1932
Emília Ilonãiaková, Pruské 8.8.1932

89 rokov
RuÏena Závradská, Gajary 31.8.1931

90 rokov
Anna Viteková, Îilina 9.8.1930
Pál Sebok, ·títnik 28.8.1930
Milan Tunega, Trenãín 16.8.1930
Vojtech Brázdoviã, Bratislava 30.8.1930
Ján Gdoviã, Îilina 19.8.1930

91 rokov
Helena Hlbocká, Boleráz 17.8.1929

92 rokov
Mária âervienková, Nitra 24.8.1928

95 rokov
Martin Markuliak, Bratislava 23.8.1925

100 rokov
Magdaléna Lofajová 26.8.1920

101 rokov
Ondrej Chromão, Bugºovce 29.8.1919

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

Anton Tomík (druh˘ zºava) poãas 11. snemu PV ZPKO v roku 2013. Re-
dakãná beseda sa konala 2. júna 2020. V ten deÀ pán Tomík dov⁄‰il 88 ro-
kov, k jubileu mu srdeãne blahoÏeláme so Ïelaním skorého zlep‰enia
zdravia. Foto Stanislav Morávek
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✞ Vo veku nedoÏit˘ch 86 rokov,
11. júna 2020, zomrel Ing. Martin
HAGARA z Bojníc, predseda regio-
nálnej  poboãky PV ZPKO v Prievidzi.
Posledná rozlúãka sa konala 16. júna
2020 na cintoríne v Prievidzi. 

✞ Vo veku 84 rokov, zomrela An-
na TKÁâOVÁ zo Sliepkoviec, dlho-
roãná ãlenka regionálnej poboãky PV
ZPKO v Michalovciach.  Posledná roz-
lúãka sa konala 5. júna 2020 na cin-
toríne a v kostole v Sliepkovciach. Na
obrade  sa za RP PV ZPKO Micha-
lovce  zúãastnila pani Margita Plece-
níková.

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

INZERCIA

PRISPELI NA ČINNOSŤ

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava

10 EUR
Jozef Rydlo, Bratislava 50 EUR
Karol Kubriãan, Bánovce nad Bebravou

20 EUR
Ivan LuÏák, Bratislava 30 EUR
Ing. Milan Zopp, Bratislava 10 EUR
Pavol BoÏík, Nitra 50 EUR
PV ZPKO Nitra 73 EUR
ThMgr. Ignác Juru‰, 
Suchá nad Parnou 500 EUR
Anna Matoviãová, Bratislava 28 EUR
Eduard Sládkoviã, Limbach 38 EUR
MVDr. Mária ·pániková, Modra 12 EUR
·tefan Filipoviã, Bernolákovo 8 EUR
Helena Halková, Banská Bystrica 20 EUR
Anna  Benãatová, Banská Bystrica 10 EUR
Vladimír Wilveber, Banská Bystrica

10 EUR
Ján Gregor, Banská Bystrica 11 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 Obchodnej ulici ã. 52 sú

v pondelok a v stredu 
od 9.00 hod. 
do 12.00 hod. 

� 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.

Svojho kamaráta od detstva odprevádzal na poslednej ceste aj ãestn˘
predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy, posledn˘ Ïijúci z odsúdenej skupiny.

Foto Eva Zelenayová
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