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Odboj bol plný hrdinstva, naivity i kolaborantov
Jozef DEâO (1947) je stroj-

n˘ inÏinier a predseda brati-
slavskej poboãky PV ZPKO. Je-
ho otec, tieÏ Jozef, i jeho brat
Ján sa stali súãasÈou ilegálne-
ho Ïivota pátra Pia. Ten sa roz-
hodol ignorovaÈ reÏim po-
vojnového ‰tátu a pracovaÈ
v Cirkvi pre národ. Dlho to
ne‰lo, hoci sa niekoºkokrát
vymkol z rúk ·tátnej bezpeã-
nosti. V procese s pátrom
Piom, vlastn˘m menom Já-
nom Kriv˘m, sa ocitlo päÈde-
siat  ºudí. Z nich tridsaÈ skon-
ãilo vo väzení. Bolo to v roku
1954, teda uÏ po smrti Stalina
i Gottwalda a pán Deão sa
domnieva, Ïe to mohla byÈ
príãina toho, Ïe dostali dosÈ
nízke tresty.  No aj rok v Já-
chymove, kam sa dostal otec
pána Deãa, nebol nijak˘m lie-
ãebn˘m pobytom. 

● Tohto roku ste sa zúãastnili
pietnej spomienky Jáchymovské
peklo. Preão?

Predov‰etk˘m som si chcel uctiÈ
pamiatku v‰etk˘ch politick˘ch väz-
Àov. Môj otec spomínal Mariánku,
‰achtu nad Kostolom sv. Jáchyma,
tak som chcel vidieÈ, kde otec robil.
Bol aj v Pfiibrami, ale v spisoch je
uveden˘ len Jáchymov. Ukázali nám

vedºaj‰iu ‰achtu 260 m dlhú, 100
metrov pod zemou. Ale Mariánka je
600 metrov hlboká s piatimi poscho-
diami a je tam horúco. V tejto nebo-
lo horúco. 

Ing. Jozef Deão Foto Eva Zelenayová
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Tak máme za sebou uÏ 15. snem na‰ej or-
ganizácie. Prv˘ snem bol uÏ v roku 1990. Îe
sme to napriek v‰etkej nepriazni komunistov
a ich potomkov tak dlho vydrÏali, zato treba
poìakovaÈ mojim predchodcom – Júliusovi Po-
rubskému, Jozefovi Dubníãkovi, Jozefovi Vice-

novi a Arpádovi Tarnóczymu, ktorí tento ná‰ spolok pevne
posadili do existujúcich spoloãensk˘ch koºajníc. Ale aj tak˘m
funkcionárom, ako napr. Anke Fodorovej, Valentovi Micha-
líkovi, Antonovi Malackému, Jozefovi Smatanovi a ìal‰ím,
ktorí vykonali obrovské mnoÏstvo práce. Dokonca aj jeden
zo zakladateºov na‰ej organizácie, ·tefan Novák, sa zúãast-
nil snemu ako podpredseda, aj s príhovorom na pietnej spo-
mienke pred sochou venovanou obetiam komunizmu.

Snem prebiehal dôstojne, zaão sa treba poìakovaÈ v‰et-
k˘m úãastníkom. Nikto ho neru‰il svojimi problémami spred
15-tich rokov. Napriek tomu, Ïe snem bol zvolan˘ tak tro-
chu nar˘chlo kvôli stále sa meniacim covidov˘m predpisom,
ako aj kvôli preplnen˘m vlakom uteãencami z Ukrajiny, v‰et-
ci delegáti, aÏ na jedného, sa dostavili do Îiliny. Aj z toho
vidno, Ïe stále sme radi spolu a doháÀame zme‰kané
stretnutia.

Prejavujeme angažovaný postoj
Nejaké dôsledky v‰ak predsa len zostali, pretoÏe na roz-

diel od predo‰l˘ch snemov sa neodovzdávali vyznamenania
s poìakovaním za ãinnosÈ. LenÏe na to treba, aby riadne
prebehli v‰etky ãlenské schôdze a uskutoãnil sa v˘ber t˘ch,
ão do spoloãného prispeli nieãím navy‰e. Na druhej strane
by si vyznamenanie zaslúÏili v‰etci, ktorí sa od úãasti na sne-
me nedali niãím odradiÈ, aby tak vyjadrili svoj angaÏovan˘
postoj. A ten v súãasnosti opäÈ treba ako soº, pretoÏe poli-
tická situácia sa zhor‰uje zo dÀa na deÀ. OpäÈ sa vo veºkom
zobúdza aktivistická ºaviãiarska politika a opäÈ sa vyrábajú

nepriatelia ºudu. Je na‰ou povinnosÈou, aby sme mlad‰ím
pripomenuli, Ïe práve takto vyzerá cesta do pekla. DefinovaÈ
vnútorného nepriateºa, dokonca takto oznaãovaÈ celé skupi-
ny obyvateºstva je neodmysliteºnou zloÏkou v‰etk˘ch dikta-
túr. Tak isto ako sú Àou denuncianti, udavaãi, táto morálna
spodina kaÏdej spoloãnosti, priãom hroziv˘ rozdiel oproti
ãervenej totalite je v tom, Ïe vtedy to robili tajne, teraz sa
t˘m e‰te chvália a dávajú si vyznamenania! Takto rozpum-
povaná nehatená nenávisÈ opäÈ pripomína 50. roky. UÏ ch˘-
bajú iba ‰ibenice.

Je preto práve na nás, ktorí e‰te máme v kostiach dobre
zaÏit˘ ãerven˘ teror, aby sme upozorÀovali aspoÀ na tie naj-
väã‰ie pre‰ºapy. Ak chceme ÏiÈ v lep‰ej spoloãnosti, a nie
v takej, ktorá kaÏd˘m dÀom svojou nezná‰anlivosÈou akoby
sa blíÏila k permanentnej obãianskej vojne, nemáme právo
na oddych.

Žiadame zmenu zákonov
Aj preto sme na sneme prijali a odsúhlasili tri závaÏné

vyhlásenia, ktoré nájdete  v ãísle : List pre predsedu vlády SR
a pre ministra vnútra SR o dotáciách; návrh na revíziu záko-
na o politick˘ch väzÀoch tak, aby súdne rehabilitaãné roz-
hodnutie bolo automaticky dôvodom na priznanie ‰tatútu
veterána komunistického odboja a v˘zvu poslancom a vláde
SR na novelizáciu zákona 274/2007. Z.z. 

Na záver sa ‰peciálne treba poìakovaÈ Ïilinskej regionál-
nej organizácii a jej predsedovi Kvetoslavovi Gregorovi, kto-
r˘ aj v neist˘ch podmienkach spoºahlivo vybavil rokovaciu
sálu, dokonca zabezpeãil aj obed v momentálne zriedenej
sieti re‰taurácií, ão nebolo aÏ také jednoduché. Ba pri príle-
Ïitosti snemu zorganizoval dôstojnú pietnu spomienku pri
pamätníku obetiam komunizmu, ktorú hodnotn˘m preja-
vom pozdravil aj primátor Îiliny, Mgr. Peter Fiabáne. Slneã-
nú atmosféru dokreslil miestny spevokol svojimi hymnick˘mi
piesÀami.

A e‰te jedno veºké poìakovanie patrí v‰etk˘m prítom-
n˘m delegátom, ako aj t˘m, ktorí ich navrhli, pretoÏe práve
politickí väzni, ktor˘ch dokonale preverilo diktatúrami prepl-
nené 20. storoãie, sú zárukou, Ïe sa stále nájdu ºudia, ktorí
sa neprepoÏiãajú nijakej obludnosti, ani nijak˘m patologic-
k˘m utopick˘m kon‰truktom bez najmen‰ieho prieniku so
skutoãnosÈou. Práve politickí väzni tvoria tú prirodzenú aris-
tokraciu národa, gniaveného diktatúrou, morálnu chrbticu
spoloãnosti s nepodplatiteºnou pamäÈou.

A mienia Àou byÈ aj naìalej.
Ján Liteck˘ ·veda

predseda PV ZPKO
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Ján Liteck˘ ·veda (zºava) v rozhovore so ·tefanom
Novákom. Foto Eva Zelenayová



Delegáti 15. snemu Politick˘ch väzÀov Zväzu protiko-
munistického odboja III. odboj, ktor˘ sa konal 7. júna 2022
v Îiline, zvolili na ìal‰ie funkãné obdobie za predsedu PV
ZPKO Jána Liteckého ·vedu, za podpredsedov PV ZPKO
·tefana Nováka a Rafaela Rafaja a za predsedu Repub-
likovej kontrolnej komisie Miroslava Pleceníka. 

Na sneme schválili list predsedovi vlády SR a ministrovi
vnútra SR (uverejÀujeme ho na strane 24), návrh na revíziu
zákona o politick˘ch väzÀoch, aby súdne rehabilitaãné
rozhodnutie bolo automaticky dôvodom na priznanie
‰tatútu veterána komunistického odboja a novelu zákona
ã. 274/2007. Z.z. (red)
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V médiách, ale aj
v ‰ir‰om spoloãenstve
sa ãasto hovorí o glo-
bálnej moci. âo to je
globálna moc? Aké
persony za Àou stoja?

Na tieto otázky verejnosÈ nepozná
odpoveì. Globálnu moc „iba“ poci-
Èujeme, ale povedaÈ, kto je jej „pred-
seda vlády“ nedokáÏeme.

Prejavy globálnej moci sa v Slo-
venskej republike celkom viditeºne
prejavili dávno pred jej vznikom v ro-
ku 1993. Globálna moc predov‰et-
k˘m rozdeºuje a atomizuje  spoloã-
nosÈ. Na Slovensku sa polarizácia
zaãala delením na t˘ch, ão boli za
slovenskú samostatnosÈ a t˘ch, ão
preferovali spoloãn˘ ‰tát s âechmi.
Neskôr sa témou stala integrácia do
EÚ a NATO a vymyslel sa jej nepriateº
– Meãiar. Dodnes niektoré politické
subjekty sa chvália t˘m, Ïe porazili
meãiarizmus. Potom pri‰la pandémia
a vláda dokonca t˘ch dôchodcov,
ktorí sa dali zaoãkovaÈ, finanãne od-
menila. Dnes je témou Ukrajina. Dalo
by sa povedaÈ, konfrontácia za kon-
frontáciou sa na ºudí valí. A hoci úlo-
ha globálnych hráãov na rozvrate
spoloãnosti bola od poãiatku zjavná,
mnohí sa nechali vtiahnuÈ do jej osí-
diel. âi i‰lo o politick˘ch analytikov
alebo politikov. A mnohí si dnes sypú
popol na hlavu...

Ak by sme hºadali vysvetlenie

globálnej moci, lep‰ie ju nikto in˘ ne-
objasnil, neÏ George Soros. Celkom
jednoznaãne hovorí o nadnárodn˘ch
in‰titúciách (OSN, SB, MMF, WHO...),
nadáciách a o ich vyuÏití pre zámery
globálnej moci. Tvrdí, Ïe „svet veºmi
potrebuje ‰tátnikov bez ‰tátu“. âiÏe
tak˘ch, ktorí nepodliehajú Ïiadnej
kontrole národn˘ch parlamentov.
Ako funguje model svetovej vlády
globalistov sme sa mohli presvedãiÈ
poãas covidovej pandémie. Ako
ochotne sa národné vlády podvolili
svetovému diktátu. ·tátnikom bez
‰tátu. Zrejme zadarmo to nebolo. 

Sorosove kniÏky Kríza globálne-
ho kapitalizmu a Vek omylnosti vy‰li
na Slovensku, prvá uÏ v roku 1999
a druhá v roku 2007. V‰ade, kde
som mala mediálny dosah, som o ich
obsahu  informovala ãitateºov a varo-
vala pred niãiv˘mi úãinkami skorum-
povanej Nadácie otvorenej spoloã-
nosti (NOS). Veì sám Soros pí‰e
v nich o tom, ako ju financuje a ako
prostredníctvom nej  ovláda politiku
‰tátov, v ktor˘ch pôsobia.  Vo vedení
NOS na Slovensku boli napríklad Ive-
ta Radiãová ãi Ján Orlovsk˘. Radu
star‰ích tvoria Rudolf Chmel, Martin
Bútora, Lászlo Szigeti, Pavol Deme‰,
·tefan Marku‰, Lev Bukovsk˘, Mária
Zelenáková, Katarína Vajdová a Eu-
gen Jurzyca. Mnoh˘ch z t˘chto mien

verejnosÈ pozná ako zúriv˘ch odpor-
cov slovenskej ‰tátnej samostatnosti.
Ako ãlenov liberálnych vlád. Zástan-
cov protináboÏensk˘ch ideológií...

Lebo globálna moc nepotrebuje
rodinu, náboÏenské spoloãenstvá,
pamäÈ národov, nepotrebuje hranice
‰tátov. Preto sa ºahko presadzuje
v konzumn˘ch spoloãnostiach Zápa-
du ãi na ateistickom V˘chode. Glo-
bálna moc neuznáva Ïiadnu autoritu
okrem peÀazí. O nich napísal Soros,
Ïe sú jedinou medzinárodnou hod-
notou, ktorú nik nespochybÀuje. Ka-
pitalizmus meria úspech peniazmi,
napísal v knihe Kríza globálneho ka-
pitalizmu a Ïe „ºudia sú ochotní uro-
biÈ takmer v‰etko, aby ich dostali, pe-
niaze sú moc a moc môÏe byÈ koneã-
n˘m úãelom“. Potom sa môÏeme
ãudovaÈ ako kvitne korupcia? 

Mnohí nevedomí podporovatelia
globálnej moci uÏ precitli a bijú na
poplach. Nie je ãas súdiÈ ich. Ak ne-
máme prísÈ o v‰etky civilizaãné hod-
noty, o obete hrdinov, o v‰etko, ão-
mu verili na‰i predkovia, musíme sa
zomknúÈ. Sila peÀazí je veºká, ale nie
je niãím, pred BoÏou vôºou. Majme
sa v‰ak na pozore pred politikmi,
ktorí konajú presne podºa návodu
Sorosa: „ªudí moÏno ºah‰ie ovplyvniÈ
odvolávaním sa na ich emócie neÏ
racionálnymi argumentmi.“ 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Nepomáhajme rozvratu, ak chceme žiť
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Vedenie organizácie dostalo opäť podporu

Prv˘ sprava Roman Jesensk˘ z Ko‰íc na sneme.
Foto Eva Zelenayová



V priestoroch Mestského úradu v Îiline sa 7.
júna 2022 uskutoãnil 15. snem PV ZPKO.  Zo 73
pozvan˘ch delegátov sa snemu zúãastnilo 72. Po
‰tátnej hymne si prítomní minútou ticha uctili
pamiatku zosnul˘ch ãlenov. Snem otvoril predse-
da organizácie Ján Liteck˘ ·veda, moderoval jej
duchovn˘ Ján Ko‰iar. Delegáti potvrdili vo funk-
cii predsedu PV ZPKO Jána Liteckého ·vedu, pod-
predsedov PV ZPKO ·tefana Nováka a Rafaela
Rafaja a predsedu Republikovej kontrolnej komi-
sie PV ZPKO Miroslava Pleceníka. 

Delegáti schválili program snemu navrhnut˘
podºa pozvánky, zvolili mandátovú a návrhovú komi-
siu, volebnú komisiu a zapisovateºku snemu. Správu

o ãinnosti od 14. snemu v roku 2019 predostrel pred-
seda organizácie Ján Liteck˘ ·veda. Predov‰etk˘m
poukázal na zloÏité obdobie fungovania organizácie poãas
pandemick˘ch opatrení. Zdôraznil, Ïe mnohé plánované
akcie na verejnosti a za úãasti verejnosti sa preto uskutoãnili
v obmedzenom reÏime. Napriek tomuto v˘raznému objek-
tívnemu hendikepu sa niektoré z nich podarilo zrealizovaÈ,
najmä pietne spomienky 17. novembra. ëalej podrobne
uviedol aktivity poãas jednotliv˘ch mesiacov, z nich najmä
prijatie delegácie PV ZPKO u predsedu NR SR Andreja Danka
k úspe‰nému schváleniu  novely zákona o príplatku
k dôchodku politick˘m väzÀom o viac ako 100 percent, kto-
rej iniciátorom bola na‰a organizácia. Delegácie prebrali aj
aktuálne dianie v spoloãnosti, ktoré tlmoãili na spoloãnom
tlaãovom brífingu.

Keď sa koná o nás bez nás
V správe sa ìalej kon‰tatovalo, Ïe vedenie organizácie

viedlo intenzívnu komunikáciu a rokovania s celoeurópskou
centrálou, zdruÏujúcou organizácie b˘val˘ch politick˘ch väz-
Àov z postkomunistick˘ch ‰tátov INTERASS0 so sídlom
v Berlíne, s predstaviteºmi verejnej a ‰tátnej správy, Národ-
nou radou SR, poslaneck˘mi klubmi NR SR, poslancami, mi-
nisterstvami (MO SR, MV SR). So Sociálnou poisÈovÀou (naj-
mä vo veci prijatia novely zákona o zv˘‰ení príplatku
k dôchodku pre politick˘ch väzÀov a o pretrvávajúcich
problémoch s priznávaním ‰tatútu veterána protikomunis-
tického odboja), hlavn˘m mestom SR Bratislavou vo veci
plnenia úloh v zmysle cieºov organizácie v starostlivosti
o ãlenov. K tomu nás nabáda ãoraz intenzívnej‰ie ãlenská
základÀa, nespokojná s úrovÀou morálneho aj ekonomické-
ho od‰kodnenia obetí komunizmu. Îiaº, ostatná zákonodar-
ná iniciatíva – novela zákona ã. 274/2007 Z.z. v znení zá-

15. SNEM PV ZPKO
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V Žiline sa uskutočnil 15. snem PV ZPKO

Štát cez peniaze likviduje politických väzňov

Delegáti snemu pri pamätníku obetiam komunizmu v Îiline. Foto Eva Zelenayová

V popredí delegáti z Nitry. Foto Eva Zelenayová



kona ã. 365/2020 Z.z. o príplatku k dôchodku politick˘ch
väzÀov sa udiala veºmi nevhodn˘m spôsobom „o nás, bez
nás“, na ão sme upozorÀovali. A teraz dennodenne rie‰ime
sÈaÏnosti a otázky ãlenov. Vedenie PV ZPKO zorganizovalo aj
viaceré online porady.  

Predsedníctvo PV ZPKO zaslalo otvorené listy ge-
nerálnemu riaditeºovi RTVS a generálnej riaditeºke TA3 k 30.
v˘roãiu 17. novembra – DÀu boja za slobodu a demokraciu,
aby dostali priestor v televíziách aj b˘valí politickí väzni ko-
munizmu a ich rodinní príslu‰níci. Predsedníctvo organizácie
tieÏ zaslalo otvoren˘ list poslancom NR SR v mene obetí ko-
munizmu k návrhu na nov˘ pamätn˘ deÀ politick˘ch väzÀov
(24. jún). Politickí väzni dali protinávrh, aby pamätn˘ deÀ
obetiam komunizmu bol 20. február – deÀ vykonania trestu
smrti na troch trenãianskych ‰tudentoch (A.Tunega, A.Púãik
a E.Tesár). Vedenie organizácie poslalo návrh na ‰tátne
vyznamenanie pre na‰ich mimoriadne zaslúÏil˘ch ãlenov
Annu Fodorovú, ·tefana Nováka a Martina Hagaru.

Odhaľovali sme pamätníky
Predseda organizácie a jej duchovn˘ sa zúãastnili roko-

vania v˘boru  INTERASSO v Rige, ktoré sa uskutoãnilo za
úãasti prezidenta Loty‰ska Egilsa Levitsa. 

Predseda na‰ej organizácie dostal pozvánku na sláv-
nostnú recepciu „Triumf slobody“ do Washingtonu pri prí-
leÏitosti 30. v˘roãia pádu Berlínskeho múru s odovzdávaním
Truman-Reaganovej medaily disidentovi a b˘valému nemec-
kému prezidentovi Joachimovi Gauckovi. Tejto akcie sme sa
kvôli nedostatku finanãn˘ch prostriedkov nemohli zúãastniÈ.

Na gymnáziu v Levoãi sa 24. septembra 2019 konalo
slávnostné odhalenie pamätnej tabule prof. Rudolfovi Juri-
kovi. Slávnostné odhalenie novej pamätnej tabule politick˘m

väzÀom v obci Borsk˘ Mikulá‰, na financovaní ktorej sa po-
dieºala aj na‰a organizácia, sa uskutoãnilo 13. októbra 2019.
Znovuosadenie tabule mladistv˘m politick˘m väzÀom na fa-
sáde ka‰tieºa v Hlohovci sa uskutoãnilo 14. marca 2022. 

Na diskusnom fóre 18. novembra 2019 v spi‰skonovo-
veskej Redute pre 400 ‰tudentov, okrem zástupcov ÚPN
a predsedníãky RO PV ZPKO v Pre‰ove Márie  Dvorãákovej,
vystúpil s predná‰kou aj podpredseda PV ZPKO ·tefan
Novák. 

Vedenie PV ZPKO v spolupráci s bratislavskou RO zorga-
nizovalo 17. novembra 2020 tradiãnú Pietnu spomienku pri
Centrálnom pamätníku popraven˘m a umuãen˘m politic-
k˘m väzÀom komunizmu za úãasti troch podpredsedov NR
SR (M. Laurenãík, G. Grendel, J. ·eliga) a predsedu ÚPN
J. Pálffyho. Pri tejto príleÏitosti sme slávnostne odhalili ‰esÈ
ostávajúcich mramorov˘ch tabúº s menami 101 poprave-
n˘ch obetí komunizmu.

Pripomenuli sme si 30 rokov existencie
Pri príleÏitosti 30. v˘roãia zaloÏenia na‰ej organizácie

bola 3. júna 2019 beseda a spoloãenské posedenie zakla-
dajúcich ãlenov organizácie a jej vedenia. Pri tejto príleÏitos-
ti vydala na‰a organizácia dokumentárnu knihu „Zrkadlo
proti maske - 30 rokov od KPVS po PV ZPKO“, kde boli zoz-
bierané v‰etky na‰e vyhlásenia a otvorené listy politikom za
cel˘ch 30 rokov existencie na‰ej organizácie. Organizácia
tieÏ vydala kniÏku Eli‰ky Hurnej a Juraja Hurného ml. Parti-
zánska vraÏda v Rajeckej doline i ìal‰ie tituly. 

Na záver Ján Liteck˘ ·veda povedal: „Îeláme si, aby roz-
hodovanie snemu bolo vedené ãestne a aby jeho v˘sledky
mohli byÈ prijaté nielen na‰ou ãlenskou základÀou, ale aj
‰irokou verejnosÈou.“ Pokraãovanie na 6. strane
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Pohºad na predsednícky stôl poãas príhovoru primátora Îiliny Petra Fiabáneho. Foto Eva Zelenayová



Pokraãovanie z 5. strany
O doplnenie správy moderátor Ján Ko‰iar poÏiadal

podpredsedu PV ZPKO Rafaela Rafaja. Ten pripomenul,
Ïe ãlenovia na‰ej organizácie nesú odkaz obetí komunizmu,
aby sa krivdy a praktiky totality neopakovali. Spomenul, Ïe
organizácia musí bojovaÈ s nov˘mi ºaviãiarskymi kon‰trukta-
mi, ktoré v aktualitách. sk pouÏili proti na‰ej organizácii. Na-
‰e argumenty vôbec nezobrali do úvahy a ignorovali aj zá-
konné ustanovenia. Povedal: „Poslal som aj list vydavateºovi
v angliãtine, ale odpoveì nepri‰la.“ Poznamenal, Ïe dnes sa
valcuje podobne ako v minulosti. Kriticky sa vyjadril aj na
adresu ÚPN v súvislosti s vybavovaním Ïiadostí o postavení
veterána protikomunistického odboja. Poznamenal, Ïe
v Správnej rade ÚPN by nemali sedieÈ historici, ktorí vy‰tu-
dovali marx-leninizmus, ale zástupcovia organizácie politic-
k˘ch väzÀov. Zdôraznil, Ïe je nevyhnutné nanovo definovaÈ
zákon o organizácii protikomunistického odboja, jej posta-
venie a poslanie, lebo nie je moÏné ÏiÈ v takom reÏime, keì
organizácia nemá  garantované peniaze, aby mohla ìalej ‰í-
riÈ odkaz obetí komunizmu. 

Prežili sme ročnú kontrolu
Správu o hospodárení predniesla hospodárka Eva

Litecká ·vedová. Uviedla, Ïe dotácia zo ‰tátneho rozpoãtu
predstavovala sumu 40 tisíc eur, priãom povinná spoluúãasÈ
bola  2100 eur. Oboznámila prítomn˘ch, ako organizácia
hospodárila s vlastn˘mi a ‰tátnymi finanãn˘mi prostriedka-
mi. Minula v‰etk˘ch 40 tisíc z dotácie a 2937 tisíc z vlast-
n˘ch prostriedkov. Príjmy predstavovali sumu 16 729 eur
a v˘davky na Svedectvo 14 412 eur. KeìÏe zdraÏel papier aj
po‰tovné, cena Svedectva bude tohto roku vy‰‰ia.

Predseda Republikovej kontrolnej komisie PV
ZPKO Miroslav Pleceník predniesol správu Republikovej
kontrolnej komisie o kontrole hospodárenia a plnenia uzne-
senia 14. snemu PV ZPKO v rokoch 2020 a 2021. Kon‰tato-
val, Ïe po celé funkãné obdobie od ostatného snemu komi-
sia pracovala v zloÏení Ing. Miroslav Pleceník (predseda), Ing.
Peter SvoreÀ (ãlen) a Marián ·uman (ãlen). Predseda RKK sa
zúãastÀoval rokovaní V˘konnej rady PV ZPKO a boli mu po-
skytované príslu‰né materiály. RKK vykonala v uplynulom
období kontrolu plnenia uznesenia 14. snemu PV ZPKO,

kontrolu hospodárenia za rok 2020 a úãtovnej uzávierky
k 31. 12. 2020 a kontrolu hospodárenia za rok 2021
a úãtovnej uzávierky k 31.12. 2021.

Miroslav Pleceník uviedol, Ïe úlohy prijaté uznesením
snemu boli splnené. Zo správy ìalej vyplynulo, Ïe úãtovná
uzávierka za rok 2020 a 2021 bola zostavená v súlade
s Opatrením MF SR.  

ëalej M. Pleceník informoval, Ïe v dÀoch od 8. 3. 2021
do 11. 3. 2022 Úrad in‰pekãnej sluÏby vykonal v ústredí PV
ZPKO III. odboj finanãnú kontrolu na mieste so zameraním
na dodrÏiavanie hospodárnosti, efektívnosti a úãelnosti pou-
Ïitia poskytnutej dotácie zo ‰tátneho rozpoãtu na rok 2020.
Na záver kon‰tatoval, Ïe kontrola trvala rok, ão bola unikát-
na ‰peciálna kontrola, aká sa nekoná ani v organizáciách,
kde narábajú s miliardami. Odporúãal správu prijaÈ.

Voľby, pietny akt, diskusia
Po správe  návrhovej a mandátovej komisie sa konali

voºby a poãas prestávky sa uskutoãnil pietny akt pri pamät-

15. SNEM PV ZPKO

6

ro
ãn

ík
 3

2
●

jú
l, 

au
gu

st
20

22

Štát cez peniaze likviduje politických väzňov

Veniec k pamätníku poloÏili Ján Liteck˘ ·veda 
a Rafael Rafaj. Foto Eva Zelenayová

Srdeãné zvítanie sa Márie ·idovej so ·tefanom 
Novákom. Foto Eva Zelenayová V popredí delegáti z Trnavy. Foto Eva Zelenayová



níku obetiam komunizmu. K prítomn˘m prehovorili primá-
tor Îiliny Peter Fiabáne a podpredseda PV ZPKO ·tefan
Novák. 

V diskusii vystúpila Mária Dvorãáková s pripomienkou
k organizovaniu úãastí na Jáchymovskom pekle. Rovnakej
téme sa venoval aj ·tefan Novák. Ján Liteck˘ ·veda ob-
jasnil okolnosti okolo pietnej spomienky v Jáchymove. Ján
Ko‰iar navrhol, aby sa urobil zoznam Slovákov väznen˘ch
na Jáchymovsku. Margita Zimanová vyjadrila rozãarovanie
zo zákona, ktor˘ neod‰kodÀuje v‰etky deti po politick˘ch
väzÀoch, ba dokonca príãinou neposkytnutia  príspevku bo-
la skutoãnosÈ, Ïe matka nezomrela vo väzení. Roman Je-
sensk˘ povedal, Ïe odmieta hrubé ãiary prezidenta Schus-
tera. SÈaÏoval sa, Ïe v ÚPN si za pol roka nena‰li ãas  na od-
poveì. Oznámil, Ïe na pol roka mu odstavili telefón, ão sa
nestalo ani za komunistov. Juraj Vrábel reagoval, Ïe je to
tak preto, lebo predseda SNR generálne odpustil komu-
nistom, ão namietal kardinál Korec: Ty môÏe‰ odpú‰ÈaÈ za
seba, nie za národ. Matej ·ulej navrhol poz˘vaÈ na snemy
politick˘ch ãiniteºov a p˘tal sa na stav medzi KPVS a PV
ZPKO. Jozef Deão navrhol, aby súdna rehabilitácia bola
základom pre v‰etky druhy politick˘ch väzÀov. PoloÏil otáz-
ku, preão sa nevyjadrujeme k udalostiam. Navrhol, aby sa
ãlenovia stretávali v kanceláriách a spoloãne vyjadrovali ná-
zory na dianie v spoloãnosti. „Musíme maÈ hlas a musíme

ho niesÈ, nie vykrikovaÈ na chôdzach, ale  sa zjednotiÈ“, po-
vedal. Kvetoslav Gregor poznamenal, Ïe táto situácia je
chybou v‰etk˘ch nás a poloÏil otázku: „Koºkí prídeme k pa-
mätníkom ak je pietna akcia? Piati, ‰iesti, keby nás bolo viac,
to viac zaváÏi. Je to nároãné, ale na‰a generácia by to mala
zvládnuÈ.“

Jozef Deão preãítal uznesenie zo snemu, ktoré
delegáti jednomyseºne schválili. 

Eva Zelenayová
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Pohºad do rokovacej sály. Foto Eva Zelenayová

Margita Zimanová Foto Eva Zelenayová

Vpravo Kvetoslav Gregor, jeden z organizátorov snemu. Foto Eva Zelenayová



Komunistická strana a ‰tát zorganizovali 10. júna 1949
Spolok, ktorému dali názov „Katolícka akcia.“ T˘mto ná-
zvom komunisti zneuÏili celosvetové úspe‰né hnutie, ktoré
uÏ niekoºko desaÈroãí pôsobilo v Cirkvi. Oni v‰ak chceli vy-
tvoriÈ  ‰tátnu cirkev na ãele s tzv. vlasteneck˘mi kÀazmi, kto-
rí by boli spolupracovali s komunistami. Bol vypracovan˘
presn˘ plán, ktor˘ sa mal zrealizovaÈ. Toto v‰ak nezostalo
utajené,  7. júna 1949 sa v Olomouci stretli biskupi a vydali
obeÏník, v ktorom zakázali katolíkom do tejto tzv. „Katolíc-
kej akcie“ vstupovaÈ. Oznaãili ju za schizmatickú a v tejto
veci vydali aj pastiersky list pod názvom Hlas biskupov
a ordinárov veriacim v hodine veºkej skú‰ky.

List bol doruãovan˘ osobitn˘mi kuriérmi a kÀazi boli vy-
zvaní preãítaÈ ho v nedeºu 19. júna 1949. Niektorí ho preãí-
tali, iní nie, ìal‰í e‰te pridali svoj komentár. Boli aj takí, kto-
r˘m ho e‰tebáci zhabali. Na mnoh˘ch miestach Slovenska
do‰lo k stretu obyvateºov s príslu‰níkmi bezpeãnosti a ‰tát-
nymi úradníkmi. Tieto konflikty dostali oznaãenie „vzbury“
a niektoré pre svoj rozsah a ostrosÈ boli hodnotené ako pro-
ti‰tátne trestné ãiny. I‰lo najmä o vzbury v Levoãi, âadci,
Veºk˘ch Úºanoch, Dlhom nad Cirochou, Brusne, ªutile a in-
de. Pri vzburách do‰lo nielen k fyzickému napádaniu, ale
pouÏili sa aj strelné zbrane, a to zo strany bezpeãnostn˘ch
orgánov i úãastníkov vzbúr. Desiatky osôb utrpeli zranenia,
boli aj obete na Ïivotoch. Podºa prof. Vnuka celkove sa ta-
kéto vzbury stali asi v 60 obciach a na celom Slovensku sa
ich zúãastnilo  25 000 ºudí. Trestné oznámenia boli podané
proti 1 136 osobám, z nich bolo odsúden˘ch 467 spolu na
546 rokov, 6 mesiacov a 27 dní. Osloboden˘ch bolo 289 ºu-
dí, mnohí dostali podmieneãné tresty. „Vzbury“ proti tzv.
Katolíckej akcii boli najmasovej‰ím prejavom odporu obyva-
teºstva proti komunistickému reÏimu do roku 1989. 

V Bazilike sv. Jakuba v Levoãi si 25. júna 2022 po-
loÏením kvetov a zapálením svieãok pozostalí po poli-
tick˘ch väzÀoch uctili pamiatku úãastníkov vzbury.

Pietna spomienka, ktorú organizovala levoãská poboãka PV
ZPKO  pokraãovala sv. om‰ou s celebrantom vdp. dekanom
Petrom Majcherom. Vo svojej homílii povedal: „V dne‰n˘
deÀ si pripomíname historické udalosti Levoãskej vzbury.
Chceme sa modliÈ za t˘ch, ktorí nevinne museli zná‰aÈ
utrpenie. Chceme sa ale modliÈ aj za seba, aby nikomu
z nás, ktorí sme pouãení aj t˘mito historick˘mi udalosÈami,
nech˘bala múdrosÈ, dobro a láska. Toto totiÏ ch˘balo
predstaviteºom vtedaj‰ieho komunistického reÏimu, ktor˘ je
zodpovedn˘ za vznik Levoãskej vzbury.“ (zel)

Vzbury v dejepise nehľadajte
Levoãská poboãka PV ZPKO zorganizovala 24. júna 2022

pietnu spomienku na profesora levoãského gymnázia a úãastní-

ka Levoãskej vzbury Rudolfa Jurika. Konala sa pri jeho pamätnej
tabuli v budove gymnázia, kde za prítomnosti ‰tudentov a pe-
dagogiãky Zuzany Wasermannovej predsedníãka poboãky i re-
gionálnej organizácie PV ZPKO Mária Dvorãáková oboznámila
‰tudentov s historick˘m v˘znamom dátumu Levoãskej vzbury.
Stretnutie so ‰tudentami prvého a tretieho roãníka pokraãovalo
v triede, priãom poãas besedy vy‰lo najavo, Ïe ‰tudenti o vzbu-
rách veriacich z roku 1949 nemajú Ïiadne vedomosti. V uãebni-
ciach dejepisu nie je o nich Ïiadna zmienka. Ako povedala pani
Dvorãáková, pre príbuzn˘ch po politick˘ch väzÀoch z toho vy-
pl˘va, Ïe musia viac pracovaÈ najmä s mladou generáciou.

OsobnosÈ profesora Rudolfa Jurika priblíÏila ‰tudentom jeho
b˘valá Ïiaãka, Emília Osifová. Dozvedeli sa, Ïe za svoje ná-
boÏenské presvedãenie a úãasÈ na vzbure bol väznen˘ v Jáchy-
move. S veºk˘m záujmom poãúvali o práci, ktorú pre Ïiakov
organizoval v mimo‰kolskej ãinnosti. (red)

ZAZNAMENALI SME

8

ro
ãn

ík
 3

2
●

jú
l, 

au
gu

st
20

22

Spomienka na 24. jún 2022 v levoãskom gymnáziu.
Foto archív

Katolícka akcia proti katolíkom

Zºava Janka Janscáková, Mária Dvorãáková a Anna
Petreková pred pamätnou tabuºou na Levoãskú
vzburu. Foto Peter Hlavat˘ 



V Prahe vznikol honosne nazvan˘
spolok Patrinomium Sancti Adalberti –
Dediãstvo sv. Vojtecha, a ten usporia-
dal v polovici júna medzinárodnú konfe-
renciu „Svät˘ Vojtech a stredná Európa“.
Pod zá‰titou kardinála Dominika Duku sa
zástupcovia ‰iestich ‰tátov – okrem âe-

chov aj Slováci, Poliaci, Rakú‰ania, Slovinci a Srbi – ve-
novali otázke budúcnosti stredoeurópskeho priestoru.
Darmo, âesi dokáÏu vycítiÈ, kedy je ãas zaãaÈ sa h˘baÈ:
Európa je v rozklade a my, Stredoeurópania, by sme ne-
mali dopustiÈ, aby iní, veºmoci, rozhodovali o nás bez
nás. 

Amerika a âína uÏ snujú spolu s Poliakmi plány na
Trojmorie ãi Medzimorie, sú‰tatie dvanástich  zväã‰a slo-
vansk˘ch ‰tátov ako „hrádzu“ proti Rusku. Z konferen-
cie vzi‰lo vyhlásenie, Ïe Európa sa dnes nachádza na
historickej kriÏovatke, Ïe uÏ dlh‰iu dobu ãelí závaÏn˘m
politick˘m, hospodárskym i morálno-kultúrnym krízam,
na ktor˘ch rie‰enie recepty posledn˘ch desaÈroãí nesta-
ãia. Tieto problémy si obzvlá‰È uvedomujú obãania stre-
doeurópskych ‰tátov. Prihovárajú sa preto za posilÀova-
nie stredoeurópskej spolupráce v‰ade tam, kde je to
moÏné. Hodnotov˘ rámec tejto novovytvorenej
európskej vzájomnosti má vychádzaÈ z odkazu an-
tiky, kresÈanstva a ºudov˘ch tradícií. Základn˘mi ka-
meÀmi takto ukotvenej spoloãnosti pritom majú byÈ pri-
rodzená rodina a národ, zatiaº ão základn˘m princípom
uÏ‰ej formy spolupráce stredoeurópskych ‰tátov je zasa
re‰pekt k ich zvrchovanosti. Konferencia naãrtla obry-
sy budúcej Stredoeurópskej únie ãi konfederácie.

Kardinál Duka zdôraznil, Ïe kresÈanstvo sa nenaro-
dilo v Európe, Ïe svät˘ Augustín Ïil v Afrike. KresÈanstvo
vstupuje do nového veku ako vtedaj‰ia svetová civilizácia
a t˘mto spôsobom pokraãuje ìalej. Uviedol, Ïe Európa
sa uÏ oddávna ãlenila na Itáliu, Gáliu, Germániu a Slaví-
niu. Spomenul pritom aj kráºovnú Fritigildu i kráºa ·tefa-
na Uhorského, pozabudol na Svätopluka. A pokiaº ide
o Fritigildu (Fritigil), tá splnila odkaz sv. Ambróza, milán-
skeho biskupa, a zriadila biskupstvo v Olomouci a za bis-
kupa v Nitre, na Zobore, ustanovila Suniasa, a to na
sklonku 4. storoãia, po smrti Ambróza v roku 397. 

Dá sa povedaÈ, Ïe prvú stredoeurópsku „rí‰u“,
Slavíniu  (Sclaviniu), zaloÏil a viac ako dvadsaÈ ro-
kov spravoval Svätopluk z Nitry. S jeho Ïivotom sa
spájajú legendy, ktoré sú najstar‰ou kontinuálnou histo-
rickou tradíciou Slovákov. Existujú rôzne verzie jeho smr-
ti, ktoré sa stali základom legiend. Tie Martin Homza
v cennej publikácii „Svätopluk v európskom písomníc-
tve“ delí na ãierne a biele. âierne, negatívne, súvisia
s vyhnaním Metodov˘ch Ïiakov, aj s údajnou „zradou
Arnulfa“ ãi s tvrdením star˘ch uhorsk˘ch kronikárov
o „v˘mene“ Svätoplukovho kráºovstva za „bieleho ko-
Àa“. Je tu v‰ak aj verzia ãeského kronikára Kosmasa,

podºa ktorej Svätopluk zmizol zo stredu svojho vojska,
tajne zabil koÀa, zakopal meã a v prezleãení sa uch˘lil
k pustovníkom na svahu Zobora. Nepoznan˘ preÏil zvy-
‰ok Ïivota a aÏ v ãase smrti prezradil, kto je. Tu má ko-
rene „biela legenda“, ktorej autorom popri Kosmasovi
je Pulkava a Piccolomini (budúci pápeÏ Pius II.). Jej
podstatou je Svätoplukov pustovnícky Ïivot v benedik-
tínskom klá‰tore na Zobore. MoÏno si uvedomoval, Ïe
urobil chybu, keì neuposlúchol Metoda a dopustil
vyhnanie jeho Ïiakov? Umieral v bolesti, vidiac, Ïe sa za-
ãínajú napæÀaÈ Metodove slová o tisícroãí cudzích vlád-
cov v jeho domovine? Videl, Ïe jeho rí‰u zaplieÀuje bar-
barsk˘ sused? To mohli byÈ dôvody, preão sa utiahol
a kajal sa, a moÏno ho k tomu povzbudzoval aj Gorazd. 

KÀaz – historik Marek Vadrna na‰iel v Rakúskej ná-
rodnej kniÏnici dokument, ktor˘ by to potvrdzoval: tlaã
z roku 1655, „Menológium svät˘ch, blaÏen˘ch
a presláven˘ch muÏov benediktínskeho radu“, v ktorom
je Svätopluk oznaãen˘ za svätého. Autorom je prior
klá‰tora vo ‰vajãiarskom Weingartene Gabriel Bucelin.
Mních Bucelin pí‰e, Ïe Svätopluk „na sviatok sv. Petra
a Pavla zamestnan˘ poºovaãkou chcel od Metoda, aby
oddialil bohosluÏby aÏ po jeho návrate a ten ich odkla-
dal, ako dlho to len bolo moÏné. No ako sa priblíÏilo
popoludnie, zaãal ich (Metod) slúÏiÈ. T˘m natoºko za-
pôsobil na (Svätopluka), Ïe by bol po jeho príchode sko-
ro uÏ ku koncu bohosluÏieb vykonal stra‰n˘ zloãin
a vlastnou rukou zavraÏdil mini‰tranta, keby mu v tom
nezabránili dvorania... Od toho dÀa zaÏíval rôzne pohro-
my... ão znepokojilo  kráºovho ducha, Ïe... odsúdil svoje
zloãiny, a predov‰etk˘m to, ãoho sa dopustil voãi apo‰-
tolovi zo svojho kráºovstva a voãi sebe (a odi‰iel). Bez
toho, aby niekto o tom vedel... zostúpil z koÀa a odi‰iel
do veºmi hustého lesa. Ale aby nikto nepri‰iel ani len na
stopu jeho úteku, zabil koÀa meãom a kráºovsk˘mi ru-
kami, a potom meã ukryl v zemi. (Nato) v najväã‰ej chu-
dobe porovnával, ão stratil úpln˘m odvrhnutím po-
zemského Ïivota pre nebeské kráºovstvo. (Stal sa mní-
chom) a veºkou prísnosÈou Ïivota sa oãisÈoval od
zloãinov predo‰lého Ïivota (a) v‰etci ho pokladali nielen
za poãestného, ale veºmi r˘chlo za svätého. Nakoniec
zomrel, aby vzdal Bohu slávu (a) svätému Stvoriteºovi
odovzdal svoju svätú du‰u“. Bucelin ho tituluje ako
„kráºa mnícha vyznávaãa“ („rex monachus confessor“)
a udáva ako deÀ jeho sviatku 16. marec.

Ak je to tak, malo by nám, Slovákom, ísÈ o to, aby
moÏná budúca konfederácia ãi Stredoeurópska únia,
stavala na svätoplukovsk˘ch základoch. PravdaÏe s t˘m,
aby sme my, jeho nasledovníci, sa neustále ne‰kriepili
ako jeho synovia, ale aby sme odhliadnuc od v‰etk˘ch
na‰ich (ne)ºudsk˘ch vlastnostní zaãali koneãne ÈahaÈ za
jeden povraz. Najmä my, ktorí si ctíme tradície a vec ná-
roda a Boha je nám posvätná. 

Marián Tkáã

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany

Tá bola ako jaskyÀa so stálou tep-
lotou 8o C. Sprievodca nám povedal,
Ïe väzÀov pouÏili namiesto geologic-
kého prieskumu. Nahnali ich a 260
metrov nechali dob˘jaÈ sa k uránu, no
Ïiaden nena‰li. Jednoducho u‰etrili.
Îe na to doplatili ºudia vlastn˘m Ïivo-
tom ich nezaujímalo. Po 260 metroch
sa na nich vysypali staré komíny. Po-
sledn˘ zával vyzerá skutoãne tak, ako
to tam bolo. V rudnej bani, ako mi
otec povedal, nie je v˘dreva. Je to ako
jaskyÀa. E‰te vidno, ak˘m spôsobom
postupovali, takÏe som si zopakoval,
ão mi otec povedal. Pred závalom bo-
la v˘dreva sãasti obsypaná, ão nazna-
ãovalo, ako potvrdil sprievodca, Ïe
razenie ‰tóly robili r˘chlym a nebez-
peãn˘m spôsobom.

● Pôvodne sa v Jáchymove
dob˘valo striebro, po vojne urán
a v súãasnosti sa mení na kúpeºné
mesto. Napokon sa môÏe staÈ, Ïe
väzÀom na jáchymovsku budú zá-
vidieÈ, Ïe mali kúpele zadarmo...

Jedna vec je prísÈ do kúpeºov na
niekoºko t˘ÏdÀov a druhá pracovaÈ
v bani niekoºko rokov za nesmiernych
útrap. Je známe, Ïe baníci v tomto
kraji sa nedoÏívali vysokého veku.
Predpokladalo sa, Ïe sa zodrali v bani.
No oni boli oÏiarení. Keì sme ãakali
na prehliadku ‰achty, sprievodca nás
upozornil, aby sme sa niãoho nedot˘-
kali, lebo ak by sme si olízali ruky, ne-
stihli by sme  nájsÈ WC. Skôr, neÏ
vpustia záujemcov o prehliadku ‰ach-
ty, pustia ventilátory a vysajú z nej ra-
don. Spodné poschodia bane Marián-
ska zaplavila voda s vysok˘m obsa-
hom radónu a vyuÏíva sa na lieãebné
úãely. Kúpele vraj kúpili Arabi. Aj do
mesta sa vracia Ïivot, no domy musia
maÈ nákladnú izoláciu proti radónu.  

● Vidím, Ïe máte mnoÏstvo
dokumentácie o procese, v kto-
rom bol odsúden˘ vá‰ otec. âo
vás najviac zaujalo? Preão sa otec
dostal do problémov?

Keì som sa zahæbil do spisov t˘-
kajúcich sa súdneho procesu, tak mu-
sím kon‰tatovaÈ, Ïe je tam veºa hrdin-

stva, naivnosti, kolaborantov. Niekto-
r˘ch som osobne poznal. Po likvidácii
klá‰torov sa páter Pius nezmieril so si-
tuáciou a odi‰iel do ilegality. Bol prio-
rom dominikánskeho klá‰tora v Ko‰i-
ciach.  Párkrát sa vymkol z rúk e‰tebá-
kov, lebo doba bola taká, Ïe ho
nemohli zatknúÈ na ulici, pretoÏe ºu-
dia by boli po nich skoãili. ·tB v tom
ãase disponovala mnoÏstvom infor-
mácií, ku ktor˘m sa dostala po masív-
nom zat˘kaní kÀazov a laického apo‰-
tolátu v roku 1953. ReÏim pouÏíval
neskutoãne drastické metódy pri vy-
‰etrovaní, takÏe zaistení prezradili aj
to, ão nechceli. 

● Ako sa otec dostal do proce-
su s pátrom Piom?

Narodil som sa v Ko‰iciach a tam
som Ïil aÏ do skonãenia vysokej ‰koly.
Otec pracoval v krompa‰sk˘ch elek-
trárÀach, kam dochádzal vlakom
z Ko‰íc. Odchádzal ráno pred piatou.
Aj 8. júna 1954, keì ho v Petrovom
sade zaistili. S pi‰toºami, z niãoho niã.
Pol roka bol vo vy‰etrovacej väzbe.
Samozrejme, keì nepri‰iel domov,
matka po Àom zaãala pátraÈ. A uÏ
sme aj tu‰ili, kde by tak mohol byÈ.

● âo ste teda vedeli o otco-
v˘ch aktivitách?

Páter Pius u nás bol, kontaktovali
sme sa s ním. A vedeli sme, Ïe ho ·TB
hºadá. Od roku 1949 do roku 1954
sa skr˘val u mnoh˘ch ºudí. Dokonca
nielen u kresÈansk˘ch aktivistov, ale aj
u ateistov. Poznal sa s matkin˘m bra-
tom Vojtechom BaláÏom.

● To bol dôvod, preão otca
zavreli?

Áno. Vo vy‰etrovacej väzbe bol
pol roka.  Nezohnal som v‰etky zápisy
o Àom. V rozsudku je napísané: „Pre-
toÏe od polovice roku 1953 do mája
1954 umoÏnil vo svojom byte v Ko‰i-
ciach konanie ilegálnych schôdzok
s pátrom Jánom Kriv˘m, snaÏil sa mu
zaobstaraÈ falo‰n˘ obãiansky preukaz,
zaslal mu do Îdiaru tri balíky ovocia,
kde sa ukr˘val, napriek tomu, Ïe ve-
del, Ïe Kriv˘ sa ukr˘va  pred zatknu-
tím po spáchaní trestného ãinu. Teda
umoÏnil páchateºovi trestného ãinu,
aby unikol trestnému stíhaniu. Od-
sudzuje sa na trest odÀatia slobody
na jeden a pol roka (nadrÏovanie
§163 ods.1 Trest. zák.) a na stratu
obãianskych práv na tri roky (§44
ods.2 Tr. z.).“ V podstate niã mu ne-
dokázali, ale odsúdili. Na‰Èastie sme
mali vynikajúceho advokáta JUDr.
Kaifera, ktor˘ preÏil prvú republiku,
Maìarov, Bene‰a aj komunistov, tak-
Ïe vedel na t˘ch ºudí v‰etko moÏné,
nuÏ mu vyhoveli. Otcovi hrozila sadz-
ba od troch do pätnástich rokov. Naj-
skôr ho obvinili zo sabotáÏe a ‰pioná-
Ïe pre Vatikán,  nakoniec sa to skon-
ãilo ako trestn˘ ãin nadrÏovania podºa
paragrafu 163 odst. 1 Trestného zá-
konníka. Odsúdil ho  senát Krajského
súdu v Ko‰iciach a amnestiou z 9.
mája 1955 mu zvy‰ok trestu odpustili.
Otcov brat Ján takého advokáta ne-
mal, dostal päÈ rokov. Za sabotáÏ.

● V tej istej veci?

NÁŠ ROZHOVOR
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Odboj bol plný hrdinstva, naivity i kolaborantov

Kladenie vencov v Jáchymove. Sprava Jozef Deão. Foto Eva Zelenayová
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Hej, ale jemu priÈaÏilo, Ïe bol prí-
slu‰níkom Zboru národnej bezpeã-
nosti, finanãnej stráÏe. âiÏe otec
umoÏnil schôdzku, jednu alebo dve,
to si aj ja pamätám. Îe mu chcel za-
obstaraÈ falo‰n˘ obãiansky preukaz,
ale nepodarilo sa. No v ìal‰ích spi-
soch uÏ je uvedené, Ïe zaobstaral.
A Ïe poslal ovocie? To je ak˘ trestn˘
ãin? A mamin brat, ão sprostredkoval
schôdzku, dostal dva roky. 

● TakÏe boli ste v tom celá ro-
dina?

Sledovali nás do roku 1965. V spi-
se sú zvodky ·tB. Zvodky chodili na
kaÏdého z nich e‰te dlho. Na Jána, na
otca... Na jednej zvodke je podpísan˘
mjr. Ha‰ãák, otec Ha‰ãáka z Penty.
Mlad˘ ‰tudoval v Moskve. Na otca sa
vypytovali u jeho  zamestnávateºa. P˘-
tali sa jeho spolupracovníkov, ãlenov
KSS. Dokonca v jednej zvodke je o ot-
covi uvedené, Ïe  je  ha‰teriv˘ a háda-
v˘. No bodaj by nebol, keì zistil, kto
pri‰iel za ním vyzvedaÈ. 

● Spomínali ste, Ïe pri ãítaní
spisov z procesu zraãí sa veºa hr-
dinstva, naivnosti i kolaborant-
stva. Nemyslíte si, Ïe k priznaniu
boli ºudia prinútení rozliãn˘mi do-
nucovacími prostriedkami?

Urãite, veì otec spomínal, Ïe po-
ãas vy‰etrovacej väzby ich dali do
miestnosti, kde bola voda a z nej
vyskakovali potkany. Zo spisov vypl˘-
va, Ïe Kriv˘ bol veºmi t˘ran˘. Aj tak si
neviem vysvetliÈ, preão musel udaÈ
troch policajtov. Jedn˘m z nich bol
otcov brat. 

Vypovedal, Ïe na návrh môjho
otca pri‰iel na stretnutie do Pre‰ova,
kam pri‰iel aj môj str˘ko, policajt
v uniforme. A ìalej, Ïe keì sa naskyt-
ne moÏnosÈ, pokúsi sa obstaraÈ mu
falo‰n˘ obãiansky preukaz. Hovoril im
o svojej ãinnosti v ilegalite, o tom,
ako sa dostal do Ko‰íc, ako bol
zaisten˘, ako sa vytrhol a zdrÏiaval
v ilegalite. Citujem: „Pracujem medzi
ºuìmi, pomáham slab‰ím a aktívne
pracujem proti komunizmu. - Îiadali
ste o podanie správ bezpeãnosti? -
Áno, pamätám sa, Ïe som poÏiadal
príslu‰níka ZNB, aká je situácia po
stránke náboÏenskej. Göndör mi po-
vedal, Ïe v bezpeãnosti prebieha vy-
stupovanie z Cirkvi a Ïe v Pre‰ove
s rozhodn˘m odporom príslu‰níkov
a v˘sledok bol tak˘, Ïe jeden príslu‰-
ník vystúpil z Cirkvi a aj ten na druh˘
deÀ svoje rozhodnutie odvolal. A ja
som povedal, Ïe je to správne, len
aby naìalej zostali katolíci a ne-
podºahli vplyvu komunizmu.“ No na
kieho ãerta to spomínal? Na ospra-
vedlnenie treba uviesÈ, Ïe mnohí
z kresÈanského disentu zlyhali, v bez-
úte‰nosti svojho postavenia prezradili
skutoãnosti, ktoré boli pouÏité pri
ìal‰ích vy‰etrovaniach a lavína zatvá-
rania pokraãovala. ªudia in‰pirovaní
kresÈansk˘mi humanistick˘mi ideálmi
neboli pripravení na surové e‰tebácke
vy‰etrovanie kopírované z KGB.

● Hovoril otec o svojich „zá-
Ïitkoch“ z väzenia?

Málo rozprával. U nás sa o tom
hovorilo, keì pri‰la rodina, ale len ta-

ké útrÏky, príhody. Raz hovoril o ha-
várii v bani, ako liezol komínom a e‰-
te jedného Èahal so sebou. Aké tam
boli úrazy. BaÀa nemá v˘drevu.
Odrazu padne kameÀ... Aká bola
strava. Raz otec spomínal, Ïe dostali
kapustu, po ktorej liezli  chrobáky. Aj
o korekciách. ZaÏil aj také, Ïe jedné-
mu chlapovi chytili ãiapku, hodili do
drôtov, on i‰iel k nej a oni ho zastre-
lili. 

● Vá‰ otec mal ist˘ ãas maìar-
ské priezvisko, spomína ho aj pá-
ter Pius. Neskomplikovalo mu to
Ïivot, najmä v Ko‰iciach?

Mali sme do ‰esÈdesiatych rokov
maìarské priezvisko. Stalo sa to tak,
Ïe matrikár vynechal starému otcovi
na‰e pôvodné priezvisko a ako priez-
visko ponechal maìarskú prez˘vku,
ktorá pre odlí‰enie od ìal‰ej rodiny
bola zapísaná aj do matriky a ktorej
históriu nepoznáme. V pozemkov˘ch
knihách obce je pôvodné priezvisko.
Na základe toho takmer skonãil v Ne-
mecku, keì ho zaradili medzi retribu-
ãákov a naloÏili do vagónov s Nemca-
mi. Nemohol sa p˘taÈ, kam ide, ão sa
deje, dostal ãíslo, nastúpte a hotovo.
Pri‰iel na hraniãn˘ prechod s Nemec-
kom, tam ho vyloÏili, poslali do hra-
niãného pásma a Nemci ho uÏ volali,
lebo ho mali na zozname. On sa ob-
rátil, utekal nazad a hovorí, ja tu ne-
patrím, ja nie som Nemec. A vtedy,
Ïe tí e‰tebáci tak zhasli a r˘chlo ho
odloÏili nabok, dali mu nieão zjesÈ
a boli celí hotoví, lebo prakticky by
boli dostali stra‰né tresty, Ïe mu
umoÏnili prejsÈ do Nemecka. To bolo
v roku 1955.

● Vy ste skonãili vysokú ‰kolu,
zrejme ste nemali problémy kvôli
zatknutiu otca. A ão otec?

Ist˘ problém sa vyskytol, keì som
konãil základnú ‰kolu a podal som si
prihlá‰ku na priemyslovku. Riaditeº
‰koly osobne Ïiadal vedenie priemy-
slovky, aby moju prihlá‰ku vrátili späÈ.
Odmietli a ja som zmaturoval. IbaÏe
otec, ak nepodal okolo päÈdesiat Ïia-
dostí o zamestnanie, tak ani jednu.
Zomrel ako 61-roãn˘. Bol technick˘m
pracovníkom Slovensk˘ch magnezi-
tov˘ch závodov Ko‰ice.

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Pri pamätníku na cintoríne v Hornom Slavkove. Sprava Jozef Deão, Ján
Ko‰iar, Eva Litecká ·vedová a Ján Liteck˘ ·veda. Foto Eva Zelenayová
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Pred 72 rokmi bola na dvore pankráckej väznice po-
pravená právniãka a politiãka JUDr. Milada Horáková.
Spolu s ìal‰ími tromi muÏmi – Závi‰om Kalandrom, Janom
Buchalom a Oldfiichom Peclom – bola vo vykon‰truova-
nom procese odsúdená na trest smrti za údajnú velezradu
a ‰pionáÏ. MilosÈ pre Horákovu Ïiadali svetoznáme osob-
nosti, napríklad Albert Einstein. Sama právniãka o Àu po-
ÏiadaÈ odmietla.

Spomienková akcia sa konala 27. júna 2022 pod
zá‰titou Väzobnej väznice Praha-Pankrác a Konfederácie
politick˘ch väzÀov âR priamo v areáli pankráckej väznice.
Vy‰e 30 vencov a kvetinov˘ch darov pred autentické mies-
to popravy poloÏili generálny riaditeº Väzenskej sluÏby âR
genmjr. Mgr. Simon Michailidis MBA, ìalej riaditeº VV
a ÚpVZD Praha Pankrác, ale taktieÏ zástupcovia oboch ko-
môr parlamentu, námestníci ministerstva spravodlivosti,
obrany, vnútra a kultúry a ìal‰í politickí ãinitelia. 

Z radov b˘val˘ch politick˘ch väzÀov 50. rokov
prehovorili Leo Îídek a ·tefan Novák, podpredseda
PV ZPKO.  Okrem iného povedal: „Zi‰li sme sa na mieste,
na ktorom komunistick˘ diktát v roku 1950 zavraÏdil Mila-
du Horákovú. Pri‰li sme jej vzdaÈ  úctu za odvahu a statoã-
nosÈ. Na tomto mieste ukonãila svoju pozemskú púÈ len
preto, Ïe milovala svoj národ a nechcela, aby Ïil v komu-
nistickej porobe. Nemohla sa zmieriÈ s nastávajúcim poli-
tick˘m systémom, systémom diktátu a intolerancie.“ A na

záver zdôraznil: „Diktatúra zvíÈazila. A tak osud Milady
Horákovej postihol i ìal‰ie obete. Tie, ão neskonãili na
popravisku, zaplnili väznice a komunistické koncentraãné
tábory. Fyzické a psychické muãenie dosiahlo svoj cieº –
„zradcovsk˘ Ïivel“ bol izolovan˘, jeho rodiny umlãané
a ‰ikanované.“ ëalej povedal, Ïe po amnestiách sa mnohí
vrátili z väzníc a koncentraãních táborov, no stali sa ne-
plnoprávn˘mi obãanmi  druhej kategórie. „A ão sa pre
nich zmenilo po roku 1989?“, poloÏil reãnícku otázku.
„Niã! Naìalej ostali obãanmi odsunut˘mi na okraj spo-
loãnosti.“ ·tefan Novák

ZAZNAMENALI SME
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Ústav pamäti národa a mestská ãasÈ Bratislava - Staré
Mesto zorganizovali pri príleÏitosti DÀa pamiatky obetí ko-
munistického reÏimu 24. júna 2022 podujatie na Jakubovom
námestí v Bratislave. 

Úvodom podujatia poloÏili k pamätníku obetiam komu-
nizmu vence a kytice predseda Správnej rady Ústavu pamäti
národa Jergu‰ Sivo‰, starostka Starého Mesta Zuzana
Aufrichtová, poslankyÀa Európskeho parlamentu Miriam
Lexman, b˘val˘ ãlen Európskej komisie Ján Figeº a zástupco-
via b˘val˘ch politick˘ch väzÀov. Na‰u organizáciu zatupoval
podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj a predseda bratislavskej
poboãky PV ZPKO Jozef Deão. 

Podºa europoslankyne Miriam Lexman Európa zabúda
na zloãiny komunizmu a pokraãujúcou ekonomickou spolu-
prácou posilÀuje nedemokratické reÏimy vo svete. Za morál-
nu povinnosÈ povaÏuje pokraãovaÈ vo v˘stavbe nov˘ch
pamätníkov a múzeí venovan˘ch obdobiu neslobody na
Slovensku. 

Vedúci oddelenia audiovizuálnej tvorby Ústavu pamäti
národa Ján EndrŒdi predstavil novú v˘stavu z produkcie ÚPN
Obete komunizmu na Slovensku. Îiaº, zo ‰estnástich panelov
iba jeden je venovan˘ politick˘m väzÀom, aj to len ‰tatistic-
k˘mi údajmi. Ostatné patria disidentom. 

(úpn,red)

Keď zvíťazila diktatúra

Deň pamiatky obetí komunistického režimu

Predsedom Správnej rady ÚPN sa stal Jerguš Sivoš
Jergu‰a Sivo‰a do funkcie v zmysle zákona o pamäti

národa na svojom zasadnutí v piatok 17. júna 2022 zvolila
Správna rada Ústavu pamäti národa.

Jergu‰ Sivo‰ (1979) pôsobil ako zamestnanec ÚPN od
júla 2003 do júna 2022. Postupne pracoval v Sekcii sprí-
stupÀovania dokumentov, v Sekcii dokumentácie a od ok-
tóbra 2017 ako riaditeº Kancelárie ÚPN. Národná rada Slo-
venskej republiky ho uznesením ãíslo 1484 z 25. mája 2022

zvolila za ãlena Správnej rady ÚPN s úãinnosÈou od 17. júna
2022.

Poãas svojho pôsobenia v Ústave pamäti národa sa
zaoberal organizáciou, personálnym obsadením a ãinnos-
Èou útvarov ·tátnej bezpeãnosti, systémom pracovn˘ch tá-
borov a represiou ‰tátu voãi obãanom. Je autorom viace-
r˘ch publikácií, edícií dokumentov a ‰túdií, a tieÏ ãlenom
Ediãnej rady Múzea pamäti XX. storoãia v Prahe.   (úpn)

Kladenie vencov – ·tefan Novák ôsmy v rade. 
Foto archív



■ Pri pamätníku v Rumunsku
Pozdravujem z Bukure‰ti. Som u syna, ktor˘ tu pracuje.
Zobral ma na miesto kde sa pred 33 rokmi skonãila vláda

komunistov. Z balkóna nad vchodom zaznel posledn˘  prejav
prezidenta N. Ceausesca k nespokojnému národu. Nasledoval
útek vrtuºníkom, zadrÏanie manÏelov, súd, poprava zastrele-
ním…

Neìaleko sa nachádza dôstojn˘ pamätník tisíckam obetí
komunizmu postaven˘ v roku 2016. ·koda kaÏdého Ïivota ão
vyhasol v boji za slobodu. Roman Jesensk˘

P.S.
Predsedníãka RO PV ZPKO v Pre‰ove Mária Dvorãáková na-

písala: Medzi nami Ïije syn politického väzÀa Roman Jesensk˘. Je
to ãlovek s veºk˘m â a srdcom pre spravodlivosÈ, odvahu, pomoc
ºuìom. Je darcom krvi, na svojom konte má 133 odberov i zá-
chranu ºudského Ïivota. K Svetovému dÀu darcov krvi (14. jún)
mu patrí veºk˘ obdiv a poìakovanie od ãlenov na‰ej organizácie. 

■ Stretli sme ju v Jáchymove
Marie Ry‰avá rod. Vaníãková, keì poãula slovenãinu, zaují-

mala sa, odkiaº sme. Nie náhodou, jej otec Jozef Vaníãek bol
v roku 1950 zatvoren˘. Trest si odpykával v leopoldovskej väzni-
ci. V roku 1958 sa pokúsil o útek. Jeho dcéra takto spomína na
túto udalosÈ: „ Boli traja, nejak˘ Petrovsk˘, Niãkalov a môj otec.
S Tatrou naloÏenou pieskom sa pokúsili preraziÈ hlavnú bránu.
Pozostávala z troch, ktoré sa otvárali von, tie povolili, ale na

‰tvrtej, ktorá sa otvárala dovnútra, ostali visieÈ. V tom prejazde
bol nejak˘ bachár na motorke a povedali na nich, Ïe ho chceli
zabiÈ. Chytili ich, Petrovsk˘ bol popraven˘ v Trnave, otec bol na
samotke a pri prvej vychádzke, tak ako mi to povedali chlapci,
ktorí tam boli, stúpil mimo chodník a Maãica ho zastrelil dávkou
zo samopalu. Dve hodiny ho tam nechali leÏaÈ pre v˘strahu.
Rozstrieºali mu hlavu, ale tep mal e‰te dve hodiny. A oni ho tam
nechali ako zviera.  A vÏdy, keì mu nahmatali tep, nechali ho le-
ÏaÈ ìalej.“

Pani Mária nám tieÏ povedala, aké problémy suÏujú ãeskú
organizáciu politick˘ch väzÀov. „My sme organizácia Dcéry 50.
rokov, boli sme platformou KPV âR. Asi pred troma rokmi vznik-
li nejaké problémy, lebo politick˘ch väzÀov uÏ bolo málo a zaãa-
li sa presadzovaÈ pozostalí, ale aj takí, ão nemali s politick˘mi
väzÀami niã spoloãné. Zrejme zbadali, Ïe KPV âR je dobrá
znaãka, ne‰lo im o niã iné, len o peniaze.“ (zl)

NA AKTUÁLNU TÉMU
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V piatok 1. júla sa v starobylom ães-
kom opátstve v Îelive (asi 100 km juho-
v˘chodne od Prahy) konala slávnostná
benedikcia a uvedenie nového opáta.
Stal sa ním 39-roãm˘ slovensk˘ pre-
mon‰trát P. Róbert Tadeá‰ Spi‰ák, ro-
dák z âane pri Ko‰iciach. Obrad za
úãasti viacer˘ch opátov aj zo zahraniãia,
mnoh˘ch kÀazov a veºkého poãtu veria-
cich viedol biskup z Hradca Králové Jan
Vokál. Osobn˘ erb novému opátovi
odovzdal herold Slovenskej republiky
Dr. Ladislav Vrteº. Na slávnosti sa
zúãastnil aj duchovn˘ PV ZPKO Ján
Ko‰iar. 

Premon‰trátske opátstvo v Îelive
ma bohatú históriu. Pôvodne bolo be-
nediktínskym klá‰torom, ktor˘ zaloÏil
ãesk˘ knieÏa Sobûslav I. V roku 1149 ho
prevzali premon‰tráti z Nemecka. V ro-
ku 1375 vyhorel a po obnove bol dva-
krát vypálen˘ husitmi. Po husitsk˘ch
vojnách klá‰torné pozemky a majetky
obsadila miestna ‰ºachta. OdkúpiÈ späÈ
sa klá‰tor podarilo aÏ roku 1622. 

Poãas Barbarskej noci z 13. na 14.

apríla 1950 komunistická moc prepadla
aj klá‰tor v Îelive, hoci tu Ïilo vtedy len
sedem rehoºníkov. ·tátna moc zo Ïeliv-
ského klá‰tora urobila internaãn˘ tábor,
kde boli privezení redemptoristi, saleziá-
ni, franti‰káni, jezuiti, te‰itelia i premon-
‰tráti. Tento status klá‰tora trval do
roku 1956. Celkovo ním pre‰lo 464
ºudí, rehoºníkov, kÀazov i biskupov.
Medzi nedobrovoºn˘mi obyvateºmi in-
ternaãného tábora boli napríklad ne-
skor‰í kardinál Franti‰ek Tomá‰ek, ãi
královohradsk˘ biskup Karel Otãená-
‰ek. V roku 1957 tu bola zriadená psy-
chiatrická lieãebÀa a budovy veºmi chát-
rali. AÏ po novembri 1989 bol klá‰tor
vráten˘ premon‰trátom, bol obnoven˘
a zrekon‰truovan˘. 

Do premon‰trátskeho opátstva pat-
rí aj b˘val˘ politick˘ väzeÀ P. Jozef La-
buda (1949), ktor˘ v roku 1980 dostal
pol roka za „marenie dozoru ‰tátu nad
Cirkvou“ i tajne vysväten˘ P. Silvester
Daniel ·pankoviã (1935). A po roku
1989, v ãase slobody, viacerí ìal‰í slo-
venskí pátri, diakoni i bratia.

Obete komunistického reÏimu
a politickí väzni v‰ak nikdy neupadli do
zabudnutia. Mená v‰etk˘ch 464 inter-
novan˘ch kÀazov a rehoºníkov sú na
veºkej pamätnej tabuli, ktorú v roku
2011 odhalil praÏsk˘ arcibiskup kardinál
Dominik Duka.

R.D. Peter Pavel Valto‰ O. Praem., 
diakon

Nový opát v Želive

Nov˘ opát P. Róbert Tadeá‰ Spi‰ák
s duchovn˘m PV ZPKO Jánom
Ko‰iarom pred pamätnou tabuºou
v Ïelivskom opátstve. Foto autor

■ PRO PATRIA osobnostiam
Nadácia PRO PATRIA 1. júla tohto roku udelila ceny v˘-

znamn˘m osobnostiam slovenského národného Ïivota. Ceny
získali pomológ Ivan Hriãovsk˘, historik Matú‰ Kuãera, spi-
sovateº a literát Vincent ·abík a spisovateº a novinár Draho-
slav Machala in memoriam. Nadáciu zaloÏil Anton Hrnko
a tohto roku sa uskutoãnil druh˘ roãník udeºovania cien. (zl)

,



„Sme jedin˘ národ v Európe, ktor˘ urobil svoje národné
obrodenie bez historizmu. Vôbec sa neoprel o Ïiadne svoje
historické korene“, takto ma privítal vo dverách svojho bytu pro-
fesor Matú‰ Kuãera, historik, politik, diplomat a spisovateº. âitatelia
Svedectva sa s historikom Kuãerom  oboznámili v tohtoroãnom vy-
daní Svedectva ãíslo 3 a s politikom Kuãerom v ãísle 4, kde s ním
boli uverejnené rozhovory.  

Vzhºadom na blíÏiace sa jubileum novodobej slovenskej ‰tát-
nosti, a ãoraz hlb‰ie upadanie národného povedomia, sme sa
s profesorom Kuãerom rozprávali o príãinách tohto javu, príznaã-
ného azda iba pre Slovákov. Veì si spomeÀme ako úradujúci pred-
seda NR SR Richard Sulík v roku 2011 dal zostaviÈ komisiu, aby
urãila, ãi Svätoplukovi prislúcha titul Kráº star˘ch Slovákov. A sku-
toãne tento nápis uÏ nie je na podstavci sochy, zostal len citát z lis-
tu pápeÏa Jána VIII. Svätoplukovi, z ãoho sa neinformovan˘
náv‰tevník nedozvie, ak˘ v˘znam má socha pre slovensk˘ národ.
A dodnes sa mnohí nevyrovnali s osadením sochy kráºa Svätopluka
na Bratislavskom hrade. 

Profesor Kuãera je z tak˘chto tendencií veºmi znechuten˘
a mrzí ho, Ïe slovensk˘ národ je tak˘ ºahostajn˘ k svojim národn˘m
tradíciám a vôbec ich neberie do úvahy na podporu vlastnej ‰tát-
nosti. Porozprával mi o úãastí na konferencii v Poºsku, ktorá sa t˘-
kala historického vedomia Slovákov, âechov a Poliakov. Bolo to e‰-
te pred rokom 1989. „Moji poºskí i ãeskí kolegovia sa mi vy-
smievali, Ïe Slováci nemajú Ïiadnu národnú tradíciu a boli
zvedaví, o ãom budem hovoriÈ“, zaspomínal profesor Kuãera
a vzápätí dodal: „A ja som vytiahol absolútne novú tému, za-
budnutú, zapísanú v kronikách v 12. storoãí.“ A porozprával
príbeh z Kosmasovej kroniky. Ako sa Kosmas  vydal do Ostrihomu,
aby získal svätenie. Lebo napriek svojmu vynikajúcemu vzdelaniu
nemal kÀazské svätenie. Cestou do Ostrihomu prenocoval v bene-
diktínskom klá‰tore na Zobore a tam mu mnísi rozprávali o Sväto-
plukovi.

„A Kosmas v kronike o tom hovorí: majú oni veºkého
muÏa Svätopluka.  Národ si ho zachoval a rozpráva si o Àom
dve povesti. Jednu dobre poznáme.  UsuÏovan˘ pri‰iel na
Zobor, zabil koÀa,  zbroj a meã zakopal, ostrihal sa, obliekol
si mní‰ske rúcho a nepoznan˘ vstúpil do klá‰tora.  A na to
som povedal, je to pozoruhodná legenda, lep‰ia ako o Pfie-
myslovi oráãovi a Libu‰i. Dokonca benediktíni sa usilovali
beatifikovaÈ Svätopluka a je zachoval˘ch niekoºko kresieb
z 15. storoãia, na ktor˘ch  je uÏ Svätopluk s diadémom.
A existuje e‰te  jedna legenda, Ïe Ïiadnu bitku neprehral
a nepoznan˘ odi‰iel so svojím vojskom, skryl sa a povedal,
Ïe sa vráti, keì ho bude národ potrebovaÈ. To je typ
európskej legendy, keì ºud urobí svojho panovníka nesmr-
teºn˘m. Nezomrie, Ïije tu medzi nami, so svojim vojskom.
Hovorím, ãítajte rozprávku o Sitnianskych rytieroch,  to je tá
druhá legenda. Slováci Ïili obidve, jedna bola úplne ºudová
a tá druhá predsa tro‰ku okorenená. No toºko vedeli, Ïe
Svätopluk  bol veºk˘ vojvodca a bol Slovák. A ja som  toto
predniesol na tej konferencii.  Vedºa mÀa sedel ªudo Holo-
tík, ktor˘ bol predsedom Slovenskej historickej spoloãnosti
pri SAV, vytrhol mi z ruky papiere a povedal: - Kde si to

vzal? - Hovorím, je to napísané, síce po latinsky, ale je to
v star˘ch uhorsk˘ch aj ãesk˘ch kronikách. To nám Maìari
ani âesi nepovedali a zatajili v dobe, keì Slovensko nemalo
svojich profesionálnych historikov. Tá ‰túdia  vy‰la aj v nem-
ãine a otoãila sa Európou. O Àu sa mnohí historici Západu
opierajú a hovoria, Slováci, to je zázrak dejín. Z niãoho, keì
stratili aj ak˘koºvek základ svojej historickej tradície o svo-
jom historizme sa predsa len v tom celkom neÏiãlivom tlaku
susedov, ale aj svojou vinou stratili  a uÏ sme si mysleli, Ïe sa
nikdy nezachovajú. Îe zaniknú v tom virvare 13. a 14. storo-
ãia.  A treba povedaÈ, Ïe po roku 1300 sa skonãila akákoºvek
kontinuita domácich panovníkov, aj  maìarská aj ãeská.“

Ak˘ v˘znam má história v budovaní kultúrnej tradície popisuje
aj historik Martin Homza v diele Svätopluk v európskom písomníc-
tve. Napríklad sväto‰tefanská idea utvorila hlavn˘ pilier uhorskej
‰tátnosti ako takej. Autor uvádza, Ïe „prv˘ uhorsk˘ kráº ·tefan I. sa
najmenej od poslednej tretiny 19. storoãia te‰í neobyãajnej popula-
rite napriek tomu, Ïe pokiaº ide o dobovú spisbu, teda tú, ktorá by
zachytávala skutoãné obrysy historického ·tefana, môÏeme sa od-
volávaÈ len na pár zmienok, ako to napokon uznáva aj samotná
maìarská historiografia. Podobne nejasná zostáva aj otázka jeho
korunovácie. Do dne‰ného dÀa sú takmer neznáme i okolnosti je-
ho svätoreãenia. Jediné, ão o nej vieme je, Ïe pochádza z jednotli-
v˘ch sväto‰tefansk˘ch legiend.“ Napriek toºk˘m nejasnostiam a ab-
sencii historick˘ch dôkazov stala sa sväto‰tefanská idea ústavou
Uhorského kráºovstva. 

Podobne Svätováclavská legenda sa stala jednou zo základ-
n˘ch my‰lienok ãeského identifikaãného m˘tu, zmieÀuje sa Homza
v súvislosti s postavou sv. Václava v ãeskom historizme. A zdôraz-
Àuje, Ïe „akokoºvek môÏe byÈ postava svätého Václava chápaná
ako nehistorická, podstatnej‰ou vecou je jej literárna existencia
a kult, ktorému sa tento svätec v ãesk˘ch krajinách te‰il a te‰í do
dne‰n˘ch dní.“

âo je moÏné v kaÏdom národe, v slovenskom neobstojí.
Darmo pápeÏ  osloví Svätopluka unicus filius (jedin˘ syn),
ão v diplomatickom jazyku bolo oslovenie v˘hradné cisárom
alebo uchádzaãom o trón, Slováci si zostavia komisiu, ktorá
to poprie. Denník SME sa ist˘ ãas venoval slovensk˘m m˘tom, sa-
mozrejme ich zosmie‰nil ako to len ‰lo. B˘val˘ ºavicov˘ politik Peter
Weiss zasa v polemike k udeleniu ‰tátneho vyznamenania trom
slovensk˘m mart˘rom Tunegovi, Tesárovi a Púãikovi povedal, Ïe
politici, ktorí si uctievajú príslu‰níkov Bielej légie „fakticky deval-
vujú na‰u nosnú národnú a ‰tátnu tradíciu“, ktorú on vidí v SNP.
„A ako by vznikol historick˘ národ s jeho jazykovou preme-
nou, kultúrou, literatúrou, povesÈami, keby toho národa ne-
bolo?“, zareagoval na Weissa profesor Kuãera. „To hovorí
Weiss, ktor˘ sa ani raz nepri‰iel pozrieÈ medzi svojich komu-
nistov, keì sa lomila federácia a vznikali základy pre sloven-
skú ‰tátnosÈ. A dnes sa bije v prsia, ako on zakladal Sloven-
skú republiku. Ja som väã‰ieho luhára pod slnkom nevidel.“

NuÏ ako si vypestovaÈ národné cítenie, keì nejestvuje vôºa byÈ
historick˘m národom? Pravda, nie v‰etci takto zm˘‰ºajú, ibaÏe tí
druhí majú zatiaº ruky zviazané silnej‰ie, neÏ nám ich zväzovali na‰i
susedia. Dokedy e‰te? Eva Zelenayová

V ZRKADLE ČASU

14

ro
ãn

ík
 3

2
●

jú
l, 

au
gu

st
20

22

Kde sú naše historické korene?



Farnosť a obec Valaská Belá, príbuzní a priatelia zorganizo-
vali už 8. ročník Memoriálu Šebastiána Labu SJ (1931 – 2014).
Pochádzal z tejto rázovitej slovenskej obce, kde je aj pochovaný.
V roku 1963 emigroval cez ZSSR do Ríma, aby sa stal kňazom.
Vysvätil ho 1. marca 1969 biskup Pavol Hnilica SJ. Po vysviacke
sa stal jezuitom a blízkym biskupovým spolupracovníkom v pomo-
ci prenasledovanej Cirkvi na Slovensku. Bol aj členom našej orga-
nizácie. V roku 2020 mu nitriansky biskup odhalil na miestnom
kostole sv. Michala pamätnú tabuľu. Hlavným celebrantom svätej
omše v nedeľu 12. júna 2022 bol blízky priateľ vdp. Marián Čer-
vený, farár v Čunove neďaleko Bratislavy. Prinášame podstatnú
časť homílie nášho duchovného vdp. Jána Košiara. 

Prispel k pádu Berlínskeho múru
Milo si spomínam, keď sme tu boli pri príležitosti tridsiateho vý-

ročia pátrovej kňazskej vysviacky 1. marca 1999. Vtedy pátrovi Še-
bastiánovi Valaská Belá udelila čestné občianstvo. Na slávnostnej
svätej omši tu boli s jubilantom spolu aj traja otcovia biskupi: Ján So-
kol, pátrov svätiteľ Pavol Hnilica a biskup Dominik Kaľata. Diploma-
tický zbor tu vtedy zastupoval poľský veľvyslanec Jan Komornicki,
ktorý pátrovi Šebastiánovi poďakoval za knihu Zabijem pastiera, kto-
rá vyšla ešte za totality. Bola preložená i do poľštiny a šírená vo veľ-
kom aj ako samizdat, čo určite prispelo k pádu Berlínskeho múru. 

Poznáme mnohé skutočnosti zo života pátra Šebastiána, aký
bol veľký národovec a človek, ktorý miloval pravdu a aj ju dôsledne
bránil až do konca života. Často mi rozprával, ako prebiehal tu vo
Valaskej Belej 14. marec 1939. „Keď prišli marcové dni, občania
boli vzrušení udalosťami, ktorými vtedy žil celý národ. Naša dedina
politicky patrila na 90 percent Andrejovi Hlinkovi. Keďže v marci ne-
boli ľudia na prácach, v tieto kritické dni bolo u nás v krčme stále ve-
ľa ľudí“. Pri vyhlásení Slovenského štátu 14. marca – pán Vendelín
Labo, Šebastiánov otec, daroval prítomným v krčme 50-litrový sud
piva so slovami „chlapci, potúžte sa, máme na to dôvod. Máme
svoj samostatný štát, historická udalosť“. Toto svedectvo ostalo napí-
sané v knihe: Premiéro mal predsa pravdu. 

Krčmy v dedinách boli v tom čase miestom, kde si mohli
záujemcovia vypočuť rozhlasové vysielanie, alebo prečítať noviny. Je
preto samozrejmé, že aj krčma Vendelína Labu vo Valaskej Belej
bola svedkom významných udalostí, ktoré mali výrazný dopad na
život dediny a „pretriasali“ sa tam rozličné témy, proces s Dr. Tisom
nevynímajúc. 

Beda, ak k nám príde boľševizmus
Šebastiánov otec, Vendelín, bol známy ako „zarytý odporca

komunizmu“, na ktorého si po roku 1945 v rámci retribučného súd-
nictva „brúsili zuby“ viacerí jeho politickí nepriatelia. Zaiste videl, že
proces s Jozefom Tisom a plánovaná poprava nahrávajú do karát
najmä komunistickej strane. Už zo svojho zajatia v prvej svetovej voj-
ne si po otrasných zážitkoch priniesol heslo „beda, ak k nám príde
boľševizmus“. Nakoľko bol pán Vendelín Labo známy ako zástanca
politiky Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, dokonca patril aj medzi
pár ľudí, ktorí na Pribinových slávnostiach v Nitre v roku 1933 vyniesli
na pleciach Andreja Hlinku na rečnícku tribúnu, jeho hostinec sa aj
v roku 1947, pred plánovanou Tisovou popravou, stal miestom, kde

sa stretávali a diskutovali obyvatelia tejto slávnej obce. Práve tu skrsla
myšlienka spísať žiadosť o milosť pre Jozefa Tisu a adresovať ju pria-
mo prezidentovi Benešovi. 

Iniciátorom akcie bol Karol Luchava, ktorý spolu s Michalom
Furkom začali 8. marca 1947 vo Valaskej Belej podpisovú akciu sle-
dujúcu udelenie milosti Jozefovi Tisovi. Žiadosť o milosť pre prezi-
denta Tisu adresovaná Eduardovi Benešovi je o to zaujímavejšia, že
obaja hlavní aktéri boli partizáni. Karol Luchava prišiel do hostinca
Vendelína Labu a priniesol so sebou na stroji napísanú žiadosť adre-
sovanú Slovenskej národnej rade a dr. Benešovi.  Text, ktorý sa za-
choval, je tento:

„Slávna Slovenská národná rada v Bratislave.
Slovutný pán Dr. Eduard Beneš ako prezident Československej

republiky.
Obec Valaská Belá, okres Prievidza obracia sa na Slovenskú

národnú radu s touto prosbou. Bývalý prezident Slovenskej republiky
Dr. Jozef Tiso v prípade, že by ho národný súd v Bratislave odsúdil
na trest smrti, prosí Slovenskú národnú radu, aby ho nedovolila po-
praviť a zasadila sa svojou váhou cestou u prezidenta Republiky,
aby dostal milosť. Svoju prosbu odôvodňujeme týmto: Obec Valaská
Belá je čisto katolícka a bola zapojená do Slovenského národného
povstania a bola vyznamenaná Rádom 1. stupňa Slov. národného
povstania. Slovensko chce mať pokojný život v Československej re-
publike, keď toto dosiahne, Republika Československá stane sa sil-
nejšou a nepremožiteľnou.

Pevne veríme, že naša prosba ako aj prosba celého slovenské-
ho národa bude vyslyšaná a Dr. Jozef Tiso ostane medzi živými.“ 

Ako to dopadlo vieme, veci to nepomohlo a pre inciátorov pá-
nov Luchavu a Furku malo toto angažovanie sa vo veci vážne neprí-
jemné následky. Nielenže bolo proti nim zavedené kárne opatrenie
zo strany Zväzu slovenských partizánov „za hrubé porušenie parti-
zánskej cti“, ale boli aj vyšetrovaní a vzatí do väzby Okresného súdu
v Prievidzi.  V každom prípade to  ostáva ako jasné svedectvo, čo si
ľudia vo Valaskej Belej vtedy mysleli. To len dokresľuje profil vášho
slávneho rodáka, pátra Šebastiána, ktorý mal v otázke slovenskej sa-
mostatnosti, prvej Slovenskej republiky i jej prezidenta vždy jasno.
A jeho postoj k ateistickému komunistickému režimu bol a je pre nás
povzbudením k odvahe čeliť všetkým bludom, ktoré stavajú človeka
proti Bohu.   Redakčne krátené

ZAZNAMENALI SME
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Memoriál Šebastiána Labu vo Valaskej Belej

P. ·ebastián Labo a Ján Ko‰iar s apo‰tolsk˘m nunciom
arcibiskupom Mariom Giordanom (13. marca 2014).

Foto Pavol Deme‰



V roku 1944 sa pomaly konãila druhá svetová vojna,
jedna z najväã‰ích katastrof, ktorá priniesla milióny
ºudsk˘ch obetí a do t˘ch ãias sa územiu Slovenska vyh˘ba-
la. V ãasti slovenskej spoloãnosti vznikli nové nálady a zaãa-
la pripravovaÈ odboj proti stávajúcemu zriadeniu. Treba
poznamenaÈ, Ïe v drvivej väã‰ine to boli ºudia, ktorí profito-
vali zo spoloãenského zriadenia prvej Slovenskej republiky
a môÏeme predpokladaÈ, Ïe v prípade víÈazstva Nemcov by
boli znova na vlne spoloãenskej konjunktúry. 

Prípravy povstania, aj keì ho po roku 1948 nazvali ná-
rodn˘m, neorganizoval ºud,  ale ãasÈ dôstojníckeho zboru
slovenskej armády a ãasÈ hospodárskych a vládnych ãinite-
ºov. Povstanie sa zaãalo 29. augusta 1944 a trvalo do 27.
októbra 1944, teda  dva mesiace. Keì chceme povstanie
analyzovaÈ, musíme oddeliÈ my‰lienku odklonenia od
kolaborácie s nacizmom od zvelebovania diverzného
partizánskeho hnutia sovietskej armády, ktoré pri-
nieslo slovenskému ºudu ne‰Èastie a utrpenie. V tom
ãase odstúpilo od spolupráce s Nemeckom Rumunsko. Vy-
povedalo diplomatickú misiu, ktorá cestovala cez Sloven-
sko, kde jej ãlenov na popud partizánskeho veliteºa Veliãka
zavraÏdili. Dlho sa tajilo, Ïe v misii boli aj dve Ïeny a dve de-
ti, z nich jedna Ïena a jedno dieÈa zahynuli v prestrelke, le-
bo záznamy ìalej uvádzajú len jednu Ïenu s dieÈaÈom. Tak
sa stalo, Ïe povstanie zaãalo zavraÏdením diplomatov, ão je
vojnov˘m zloãinom a za zloãin bolo povaÏované aj v stre-
doveku. 

Sovietski parašutisti v povstaní
Povstanie neprinieslo r˘chlej‰ie skonãenie vojny, keìÏe

sovietska armáda pri postupe Slovenskom musela preko-
návaÈ problémy, ako keby povstanie nebolo. Paralelou SNP
je Var‰avské povstanie. Generál Anders, veliteº poºskej diví-
zie bojujúcej na Západe, kon‰tatoval: „VyhlásiÈ vo Var‰ave
povstanie, to nebola len hlúposÈ, to bol jednoznaãn˘ zlo-
ãin“. (Dimitrov - Kulak: Geschichte und Mythos der Armia
Krajova seit dem Weltkrieg, Berlín-Boston 2003, str. 285).
Organizátori povstania sa pokú‰ali zabrániÈ nastoleniu ko-
munistickej diktatúry v Poºsku a nakoniec dosiahli jej ur˘ch-
lenie. Ako povstanie z Banskej Bystrice.

Pri organizácii povstania a vyzbrojovani partizánov ma-
lo vedenie povstania vedomosÈ, s k˘m má tú ãesÈ? Kto boli
sovietski para‰utisti vysielaní na Slovensko ? Aké mali úlohy
a komu podliehali ? 

A. Gogun vo svojom diele Stalinove komandá, Acade-
mia Praha, 2019, popisuje organizáciu partizánskeho hnutia
na Ukrajine, z ktorého v rokoch 1943-44 vzniklo partizán-
ske hnutie na Slovensku. Sovietski partizáni, ktorí sa vysky-
tovali na Slovensku v poãte asi tritisíc ºudí, boli podriadení
Hlavnému ‰tábu partizánskeho hnutia v Kyjeve. V‰eobecne
sa dá kon‰tatovaÈ, Ïe partizáni mali cynickú ºahostajnosÈ
k ºudskému Ïivotu. Ako je uvedené v spomenutej knihe,
ãinnosÈ partizánov nebola ºudová odozva na krutosÈ na-

cistov, boli to zákonité ãrty Stalinovej vraÏednej vojny, pre-
toÏe partizánske jednotky boli súãasÈou regulárnej bojujúcej
armády, ako jej predvoj v tyle nepriateºa. Pri svojej ãinnosti
na Ukrajine uplatÀovali taktiku spálenej zeme, provokovali
okupaãnú moc, vyvolávali odvetné opatrenia proti civilné-
mu obyvateºstvu,  ktoré pre jazykovú bariéru nevedelo
vysvetliÈ situáciu. V tyle nepriateºa niãili vlastné dediny, po-
traviny si zaobstarávali lúpeÏami vlastného obyvateºstva.
BeÏné bolo násilie i sexuálne, surové vraÏdy. Vyskytovali sa
bakteriologické zbrane a kde bojové podmienky znemoÏ-
Àovali zabezpeãovanie potravín, vyskytol sa kanibalizmus.

âasté boli bratovraÏedné súboje v bojov˘ch jednot-
kách, vyskytovali sa vraÏdy vlastn˘ch ranen˘ch pri ústupe
z boja. V partizánskych oddieloch sa vyskytovali Ïeny v úlo-
hách radistiek, o‰etrovateliek, ale aj mileniek. S prípadn˘mi
deÈmi, ktoré vznikli z rôznych vzÈahov, si pri presunoch
nerobili problém, jednoducho ich zabili, keì ich nemohli
presunúÈ do zázemia. V kontrolovan˘ch dedinách násilne
regrutovali muÏov do svojich jednotiek, ale pri najmen‰ej
nedôvere ich likvidovali. 

Hlavný tábor bol v Kyjeve 
Z t˘chto ºudí sa ãasÈ presunula do NKVD, kárnych od-

dielov za postupujúcimi jednotkami a ãasÈ zaãala tvoriÈ
partizánske hnutie na Slovensku. Apely vedenia odboja na
partizánov, aby skoordinovali svoju ãinnosÈ so slovenskou
armádou, boli neúãinné a boli jednou z hlavn˘ch príãin ne-
úspechu povstania. Ruskí partizáni na Slovensku mali za
úlohu diverziu, naru‰ovanie ãinnosti ‰tátnej správy a v˘-
zvednú ãinnosÈ v tyle nepriateºa bez ohºadu na povstanie
a jeho my‰lienky. Povstanie im vyhovovalo, pretoÏe spôso-
bovalo zmätok v organizácii ‰tátnej správy, zásobovaní
a v doprave. 

Oficiálna história prehliada skutoãnosÈ, Ïe partizáni
spolupracovali s povstalcami iba vtedy, keì im to vyhovova-
lo pri plnení úloh, ktoré mali zadané Hlavn˘m ‰tábom parti-
zánskeho hnutia v Kyjeve. ªudia, ktorí sa k nim pridávali
z rôznych príãin si neuvedomovali, Ïe si prakticky podpi-
sujú rozsudok smrti, ak oddiel mal zvlá‰tne v˘zvedné úlohy
(napr. SneÏinskij – likvidácia slovensk˘ch vojakov, ktorí sa
k nemu pridali). Partizáni prijímali rozkazy v˘luãne od vrch-
ného veliteºa sovietskych vojsk Stalina, resp. Ústredného v˘-
boru Komunistickej strany Ukrajiny (Chru‰ãov), resp. Ukra-
jinského frontu âervenej armády. Tieto príkazy nariaìovali
tvrdú diverziu v‰etk˘ch  foriem bez ohºadu na civilné oby-
vateºstvo v danej oblasti, dokonca povzbudzovali k tvrd˘m
opatreniam a vraÏdám (A. G. str. 206, operácie na Sloven-
sku). Nárast partizánskeho hnutia na Slovensku bol od
marca 1944, keì v˘zvedné jednotky partizánskeho hnutia
v sile 25 aÏ 150 osôb efektívne pôsobili na na‰om území.  

Povstanie nebolo dobre pripravené, neskrátilo vojnu na
Slovensku, neumoÏnilo r˘chlej‰í prechod sovietskej armá-
dy, ale prinieslo utrpenie slovenskému ºudu a straty Ïivotov
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SNP a jeho odvrátená tvár



povraÏden˘ch Nemcami a partizánmi. Veºmoci nebrali do
úvahy prípravy povstania a bombardovaním rafinérie Dubo-
vá zniãili zásoby benzínu. Vedenie povstania nemalo schop-
n˘ taktick˘ plán, domnievalo sa, Ïe Nemci nepôjdu do
horsk˘ch masívov Tatier a Fatry (vyjadrenie mjr. Noska).
Povstanie bolo plné chaosu, ch˘bal hlavne ústupov˘ plán.
Nakoniec by som zdôraznil skutoãnosÈ, Ïe napriek tomu, Ïe
sa dnes pri jeho oslavách nezmyselne zdôrazÀuje spoluprá-
ca armády a partizánov,  generáli Golian a Viest po ústupe
povstania neutekali do Jasenskej doliny, ktorá viedla k plk.
Asmolovi, veliteºovi partizánskeho hnutia na Slovensku, ale
ustúpili do vedºaj‰ej doliny na Pohronsk˘ Bukovec, kde ich
Nemci chytili, pretoÏe táto dolina nemá také prírodné pod-
mienky, aby spomalili postup nemeck˘ch jednotiek. 

Vieme, čo oslavujeme?
Keì postupujeme od obce Jasenie smerom k úkrytu

plk. Asmolova narazíme na pamätnú tabuºu poºnej nemoc-
nice, kde zahynuli slovenskí vojaci po prepadnutí nemeck˘-
mi horsk˘mi strelcami. Natíska sa otázka,  ão to bol za
systém obrany, keì predsunul do priestoru moÏného bojo-
vého styku svojich ranen˘ch? SNP, alebo povstanie z roku
1944, je súãasÈou na‰ej histórie. Je nutné nov˘m spôsobom
analyzovaÈ na‰u históriu v tom ãase,  pohyby my‰lienok,
stav slovenskej spoloãnosti a armády, ktorá niesla hlavnú
Èarchu povstania.  A nie oslavovaÈ partizánky, ktoré v tom
ãase mali 15 rokov a nemohli vedieÈ, o ão vlastne ide, alebo
partizánov z rôznych diverzn˘ch skupín, priãom ani nepo-
známe celú históriu ich ãinnosti. Partizánske hnutie pripra-
vovalo pôdu pre postup svojej armády. Napriek tomu, Ïe

Bene‰ uzavrel so Stalinom zmluvu o pria-
teºstve, vzájomnej pomoci a povojnovej
spolupráci medzi âSR a ZSSR z 12. de-
cembra 1943, diverzanti povaÏovali Slo-
vensko za nepriateºskú krajinu. Bola snaha
rozvrátiÈ hospodárstvo Slovenska.  

Z dôvodu partizánskych a nemeck˘ch
represií nie je moÏné presne urãiÈ obete
povstania, pretoÏe ich história zaãleÀuje
do rôznych skupín. Asi tritisíc povstalcov
padlo, niektorí boli odvleãení Nemcami,
iní postrieºaní partizánmi a mnoho ºudí je
pochovan˘ch na neznámom mieste.
Vôbec nie je  zmapované, koºko ºudí zom-
relo v dôsledku po‰kodenia zdravia poãas
povstania. Partizáni pri svojich lúpeÏiach
povraÏdili stovky ºudí. Bolo by zaujímavé
zistiÈ, koºko Îidov, ktorí sa skr˘vali aj so
svojím majetkom, bolo povraÏden˘ch par-
tizánmi. V povstaní bolo niekoºko bitiek
s nemeck˘m vojskom, ale partizánske
hnutie sa sústreìovalo najmä na provoko-
vanie okupaãnej moci. Tá sa mstila na
nevinnom obyvateºstve, po‰kodzovala do-
pravu, priãom zahynuli civilisti a nie vojaci.
Niãila hospodárstvo krajiny. 

Hľadajme pravdu
História uvádza, Ïe povstania sa zúãastnilo 47 000,

neskôr 60 000 vojakov pravidelnej armády a 18 000 parti-
zánov. Straty v povstaní sa uvádzajú podºa rôznych zdrojov:
1800 aÏ 3000 padl˘ch. Pri poráÏke povstania bolo zajat˘ch
asi 15 000 vojakov, ktorí boli odvleãení do Nemecka. Dve
slovenské divízie uÏ boli zajaté a odsunuté do Nemecka.
âasÈ povstalcov slovenskej armády sa pridala k partizánom,
ale aj tak  poãty nesedia. Kde sa podeli tisíce vojakov? Je
napríklad v‰eobecne známe, Ïe ãasÈ vysoko‰kolsk˘ch ‰tu-
dentov sa potichu vrátila do ‰kôl, ão vládna moc tolerovala. 

V rámci hodnotenia prínosu SNP pretrváva dogma
o pripojení Slovenska k protifa‰istickej koalícii, ktorá nebola
nikde medzinárodne historiograficky a politicky ukotvená.
Ostáva len ako argumentaãná „záchrana“ pri hodnotení
ch˘b a omylov SNP. 

A nakoniec od toho v‰etkého e‰te odvodzujeme svoju
‰tátnosÈ! Ale slovenská ‰tátnosÈ má rôzne metamorfózy,
poãnúc ãechoslovakizmom prvej âSR, ºudáckou autonó-
miou, ktorá vyvrcholila Îilinskou dohodou, prvou Sloven-
skou republikou, SNP, ktorého my‰lienka sa utopila v troch
praÏsk˘ch dohodách, aÏ po komunistickú federáciu z roku
1968. A koneãne dne‰nú Slovenskú republiku, ktorej idea
sa mohla uskutoãniÈ pri politick˘ch pohyboch v Európe po
roku 1989. 

História sa pí‰e na stole víÈaza. V dejinách do-
chádza k okamihom, po ktor˘ch ostávajú len otázky.
Síce neexistuje tajomstvo, ktoré by ãas neodhalil, ale
ãas tieto tajomstvá deformuje a nemôÏeme sa spo-
ºahlivo dopátraÈ pravdy. Jozef Deão 
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Pamätník v Sklenom venovan˘ obetiam hromadnej vraÏdy 187 muÏov
nemeckej národnosti z obce Sklené. Foto archív



Po vojne si nov˘ reÏim prostredníc-
tvom paragrafov, ktoré boli prijaté uÏ
v máji 1945, vyrovnával úãty s osobami
verejne ãinn˘mi poãas prvej Slovenskej
republiky. Retribuãné súdy vyná‰ali roz-
sudky „Menom republiky a slovenského
národa“. Tí, ão budovali a spravovali
prv˘ národn˘ ‰tát v slovensk˘ch deji-

nách, aj tí ão ich úsilie podporovali, boli súdení v me-
ne národa. Niet poch˘b, Ïe to boli rozsudky nespravodlivé,
opierajúce sa o retroaktívne zákonné normy.  

Menom republiky a slovenského národa v júni 1946
takzvan˘ národn˘ súd naparil 20 rokov väzenia b˘valému
poslancovi Slovenského snemu 52- roãnému rodákovi z Lá-
bu, Vojtechovi Horákovi, uãiteºovi vo Vajnoroch a ‰kolské-
mu in‰pektorovi. âo také stra‰né spáchal? V odôvodnení
prísneho trestu sa uvádzalo, Ïe po voºbách v decembri
1938 sa stal poslancom Slovenského snemu a zostal ním aÏ
do konca vojny. UÏ to bol v oãiach retribuãnej  justície stra‰-
n˘ zloãin. V sneme bol predsedom branného v˘boru a ãle-
nom zákonodarnej a legislatívnej komisie, bol aj veliteºom
Hlinkovej gardy vo Vajnoroch a zástupcom hlavného velite-
ºa HG. Mal viaceré verejné prejavy, v ktor˘ch schvaºoval
politiku Nemeckej rí‰e aj Hitlera a ‰tval proti spojencom.
Retribuãné paragrafy umoÏÀovali za tak˘to zloãin udeliÈ aj
trest smrti. 

BohuÏiaº, zdá sa, Ïe dnes uÏ smerujeme do kaln˘ch vôd
povojnového ºudovodemokratického súdnictva. Za písmeno
„Z“ namaºované na ukrajinskú zástavu prilepenú na re-
klamnom pútaãi vedºa cesty cez  Streãniansku úÏinu, podºa
na‰ich znormalizovan˘ch médií hrozí aÏ doÏivotie. Posledné
písmeno abecedy je vraj propagáciou genocídy. Tu uÏ niet
ão dodaÈ, iba sa chytiÈ za hlavu, kde sme sa to ocitli? 

Kto sa chce biť...
No vráÈme sa k poslancovi Horákovi. ëal‰ím jeho zloãi-

nom bolo, Ïe  patril k oficiálnym reãníkom Hlinkovej sloven-
skej ºudovej strany, predná‰al v Roºníckej osvete aj v rozhla-
se. Azda najväã‰ím previnením Horáka podºa národného
súdu bolo, Ïe 10. marca vyzbrojil skupinu vajnorsk˘ch ob-
ãanov sekerami a motykami (!). V rozsudku sa tvrdí, Ïe ich
poslal do Bratislavy, aby tam útoãili na ãeskoslovensk˘ch vo-
jakov a ãetníkov, ktorí v tom ãase obsadili verejné budovy
s cieºom zaistiÈ bezpeãnosÈ ‰tátu. Tak motykami a sekerami
mali odváÏni Vajnoráci neutralizovaÈ puã generála Homolu.
Horák navy‰e pri kaÏdej príleÏitosti vraj prenasledoval osoby
ãeskej národnosti pri ich odchode zo Slovenska a kázal, aby
ich okrádali. Prenasledoval aj osoby komunistického zm˘-
‰ºania, dával im zhabaÈ rádiá a niekoºkí boli na jeho nátlak
zavretí do Ilavy. V období Slovenského národného povsta-
nia zorganizoval asi 80 vajnorsk˘ch obãanov, ktorí boli
v Bratislave zadelení do Pohotovostného oddielu Hlinkovej
gardy a bojovali proti partizánom spolu s nemeck˘mi vo-
jakmi. 

Aby toho nebolo málo obÏaloba na Horáka vytiahla
ìal‰ie zloãiny a to, Ïe si vymohol ãlenstvo v rozliãn˘ch správ-
nych radách, ako v leteckej továrni v Trenãianskych Biskupi-
ciach, v cementárni Horné Srnie, v kameÀolomoch firmy
Tatra a v PoisÈovacej spoloãnosti. Treba v‰ak pripomenúÈ, Ïe
poãas prvej Slovenskej republiky, na rozdiel od dne‰ka,
ãlenstvo v správnych radách podnikov s majetkovou úãas-
Èou ‰tátu nesmelo byÈ finanãne honorované. Keì to národ-
ní sudcovia zrátali, vynieslo to poslancovi dve desiatky rokov
za mreÏami. V tomto prípade o spravodlivosti a objektivite
nemôÏe byÈ ani reãi. Pravda, Vojtech Horák cel˘ trest neod-
sedel, vo väzení a v táboroch nápravnej práce pobudol
„len“ 15 rokov a na amnestiu roku 1960 ho prepustili.
O päÈ rokov v Bratislave zomrel. 

Byť vlastencom bolo trestné. Bolo?
V tom istom ãase sa pred Mestsk˘m ºudov˘m súdom

zodpovedala profesorka Mária Kupãoková z Banskej Belej,
v tom ãase uÏ prepustená zo zamestnania. Îalobca ·tefan
Gergelãík jej kládol za vinu, Ïe ako okresná vodkyÀa Hlinko-
vej mládeÏe bola horlivou ‰íriteºkou nacistick˘ch ideí
a schvaºovala prenasledovanie osôb podºa rasistick˘ch záko-
nov. Súd ju uznal vinnou a na základe zákona 33 z roku
1945 ju odsúdil na 6 mesiacov pracovného tábora a na 10
rokov straty obãianskych práv. Sudcovi Barto‰ovi a prísedia-
cim Ursínymu, Kukuãkovi, Smolovi a Veselému bolo ºaho-
stajné, Ïe trestajú a niãia Ïivot podºa retroaktívnej zákonnej
normy zostrojenej po vojne, ktorá ako Damoklov meã visela
nad kaÏd˘m, kto za Slovenskej republiky sa o jej vznik priãi-
nil, politicky verejne sa prejavil, pracoval v jej prospech, ãosi
o ‰táte pozitívne napísal. 

Snahy o kriminalizáciu t˘ch, ktorí stáli pri kolíske druhej
Slovenskej republiky nápadne pripomínajú povojnové ãasy.
Najnov‰ie sa do hºadáãiku médií dostal b˘val˘ predseda vlá-
dy SR Vladimír Meãiar. Novinárska luza zaãína naznaãovaÈ,
Ïe rozdelenie chorºavého a neperspektívneho âesko-Slo-
venska na dva samostatné subjekty bolo vlastne zloãinom.
Hanebné a trápné vystupovanie redaktorskej dvojice RTVS
pri rozhovore so spolutvorcami ãeskej a slovenskej samo-
statnosti je nepriamym dôkazom t˘chto snáh. 

Ivan Mrva 
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Ako súdilo retribučné súdnictvo?

Vladimír Meãiar a Václav Klaus poãas rozhovorov
o ‰tátoprávnom usporiadaní âSFR v brnianskej vile
Tugendhat. Foto archív



Tesne pred rozdelením spoločného štátu s Čechmi sa
zavŕšilo moje dlhodobé služobné preloženie na Balkán,
presnejšie v pozícii diplomata na česko-slovenskom zastu-
piteľskom úrade v Sofii. Premiéra Vladimíra Mečiara, ak-
tuálne jubilanta, zvolenského rodáka (26. júla 1942) som
prvý raz v živote stretol v bratislavskej Katedrále sv. Mar-
tina po slávnostnej sv. omši 1. januára 1993, konanej na
počesť opätovného vzniku Slovenskej republiky. Začal
som vnímať jeho politickú dráhu, vydarené štátnické činy
i pády, registrovať masívny obdiv prívržencov, zatracova-
nie zo strany odporcov vrátane veľkej časti masmédií
a predovšetkým úsilie ústiace do opätovnej slovenskej sa-
mostatnosti. V tomto prípade sa však výlučne sústredím
na fragmenty, ktoré priamo ovplyvnili môj život. Nemám
v úmysle detailne priblížiť osobnosť, považovanú v po-
slednej dekáde minulého storočia za suverénne najpopu-
lárnejšieho slovenského politika, veľkú rybu v malom
rybníku a predovšetkým ozajstného lídra, prirovnávaného
k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi či Alexandrovi Dubče-
kovi. Osud zariadil, aby som zaznamenal, čo som v súvis-
losti s ním prežil.

Na súde s palcom hore
Počas pôsobenia v Tlačovej agentúre SR, vydávajúcej mesačník Slovakia v ang-

lickom jazyku, sa mi postavil do cesty súdny proces. Do vydania v septembri 1994
bol zaradený obsiahly príspevok s fotografiami, týkajúci sa vtedajšieho premiéra
Vladimíra Mečiara. Vraj nebol konzultovaný. S kým asi? Veď som bol  šéfredaktor,
výlučne zodpovedný za obsahovú stránku tohto periodika. Zamestnávateľ ma
napriek tomu postavil do úlohy vinníka. Ako autor článku som dostal nepocho-
piteľnú výpoveď za jeho uverejnenie! Predpokladal som, že len preto, lebo išlo
o Mečiara. Výpoveď podpísal riaditeľ TA SR Ivan Melicherčík. Poznajúc svoje práva
som bez najmenších obáv o výsledok podal žalobu. Uspel som aj bez obhajcu. Moju
argumentáciu museli uznať obe právničky zastupujúce protistranu. Rozsudok bol
jednoznačný: vyplatiť ujmu a prijať späť do zamestnania. Návrat som odmietol.
Miesto mi ponúklo Ministerstvo obrany SR, konkrétne funkciu riaditeľa Vojenskej
informačnej a tlačovej agentúry. 

Po predčasných parlamentných voľbách v roku 1994, ktoré Hnutie za demo-
kratické Slovensko vyhralo výrazným ziskom 34,96 percenta hlasov, nečakane sa
v rezorte zahraničných vecí zastavila rotácia diplomatov najvyšších hodností. Neú-
nosný stav trval asi dva roky. Verejnosť sledovala otvorený konflikt medzi preziden-
tom a premiérom. Návrhy vlády na vymenovanie nových veľvyslancov Michal Kováč
odmietal, čo sa vyostrilo do formulácií nič ti nenavrhnem, nič ti neschválim. Z čoho
však pramenili také prístupy? Pred voľbami si hnutie požičalo na kampaň štyristoti-
síc dolárov od Slovákov v Kanade. Záležitosť vtedy vybavoval funkcionár HZDS Ko-
váč. Keď nastal čas vyúčtovania, čiže vrátenia dlhu, na povrch vyplávali problémy.
Hnutie nakoniec zaplatilo, verejný škandál nevyvolalo, no jazva zostala. 

Sofiu vystriedal Rím
V roku 1995 zomrel na porade veľvyslancov v ústredí Pavel Kontra. Zastupiteľ-

ský úrad v Ríme, ktorý viedol, zostával neobsadený, čo Taliani nevedeli pochopiť.
Keď to trvalo aj celý rok 1996 niekto si spomenul, že sa opäť chystám do Bulhar-
ska. A tak padol návrh – v Ríme nás topánka tlačí najviac. Vláda predložila návrh
prezidentovi republiky a ten ma pozval na rozhovor. So zmiešanými pocitmi som

očakával kadečo, v žiadnom prípade nie konštatovanie
hlavy štátu: „Ako je možné, že ste ešte nevycestovali? My
v HZDS sme na vás zrejme zabudli.“ Určite preto, lebo nie
som jeho členom, preletelo mysľou. Cestou z úradu prezi-
denta som sa zastavil v náprotivnom hoteli, kde sa konali
oslavy nastupujúceho roku 1997. Oproti mi išiel premiér
spolu s ministrom Rezešom a otázkou, tak ako? Keď som
prezentoval nečakane príjemný priebeh prijatia, pán Me-
čiar sa viditeľne potešil. Ministerstvo zahraničných vecí
požiadalo o súhlas s mojou akreditáciou. Odpoveď bola
rýchla, čoskoro som vycestoval do Ríma.

Moje vyslanie prelomilo v tomto smere bariéru me-
dzi hlavou štátu a predsedom vlády. Som presvedčený, že
obaja si vydýchli. Pokračovaním bol skorý odchod ďalších
jedenástich titulárov na slovenské ZÚ. Ibaže obrat niekto-
ré médiá skreslene posúdili ako masové odvolávanie veľ-
vyslancov, čo nebola pravda, pretože viacerí z nich už
dosť dlho presluhovali. Jedinou chybou krásy bolo, obraz-
ne povedané, že slon stúpil do porcelánu. Hádam by bolo
bývalo praktickejšie realizovať výmenu bez zbytočnej

medializácie a v čosi dlhšom časovom úseku. 

Pocta Mečiarovej vláde
Profesor ekonomiky Romano Prodi, pochádzajúci z talianskeho regiónu Emilia

Romagna, veľmi dobre spoznal našu realitu počas Mečiarovej vlády. Umožnila mu
to stáž u nás pred i po rozdelení spoločného štátu Slovákov a Čechov. Znalosti o Slo-
vensku neraz vehementne prezentoval ako jeho obhajca. Presvedčil sa o tom naprí-
klad prezident Michal Kováč, ktorý bol v novembri 1997 na oficiálnej návšteve
Talianska. 

K Prodimu som nikdy nemal ďaleko. Nejestvoval žiadny problém pripraviť
jeho návštevu Bratislavy, kam vycestoval 30. júla 1998. Stalo sa tak vtedy, keď
niektorí slovenskí politici, osobitne Mikuláš Dzurinda, sa nechávali počuť, že s vte-
dajším premiérom Mečiarom sa nikto zo zahraničných partnerov nechce stretnúť.
Išlo o zavádzanie verejnosti, čoho dôkazom bola prítomnosť nielen predsedu vlády,
ale i silnej skupiny podnikateľov z Apeninského polostrova. Prodi na tlačovke novi-
nárom zdôraznil, že to, čo naša krajina dosiahla po rozdelení spoločného štátu je
hospodársky zázrak. Taliansky premiér pri jednej z debát o začlenení Slovenska do
európskych štruktúr položil otázku: „Kto je európskejší ako Slováci?“ Vzápätí si sám
jednoznačne odpovedal: „Nikto.“

S odstupom času vidím situáciu z leta 1998 jasne. Zvolebnievalo sa, viacerí
veľvyslanci zostali v neistote a radšej vopchali hlavu do piesku. Takéto vyčkávanie
mi vždy bolo cudzie a považujem ho za neprijateľné. V štátnej službe sa predsa ne-
slúži žiadnemu politickému subjektu, výlučne Slovenskej republike a jej záujmom. 

Prodi neskôr zastával funkciu predsedu Európskej komisie. Tohto roku v Ríme
prevzal naše štátne vyznamenanie Rad bieleho dvojkríža. Prezidentka Zuzana Ča-
putová v príhovore okrem iného uviedla: „Udelením štátneho vyznamenania chcem
v mene našich občanov oceniť úlohu, ktorú ste v prospech Slovenska a nášho vstupu
do Únie zohrali.“ Skutočnosť bezpochyby potešila aj čerstvého osemdesiatnika JUDr.
Vladimíra Mečiara. 

Jediný predseda HZDS od jeho vzniku 23. júna 1991 až do odhlasovania záni-
ku politického subjektu v septembri 2013 si pri tejto pre neho významnej životnej
udalosti zaslúži úctu a vinš s povzbudivými želaniami, čo by v slušnej spoločnosti
malo byť samozrejmosťou. Ad multos annos! Rudolf Zelenay
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Jubilant mojimi očami

Vladimír Meãiar Foto archív



SKÚ·AN¯ ÎIVOT s podtitulom VäzeÀ na slobode
(Ko‰ice : Vienala, 2021, 184 s.) je kniha P. Jozefa
Mydlu SJ (*1950), v ktorej autor podáva ãitateºom
v˘poveì o svojich Ïivotn˘ch peripetiách, najmä
v ãase reálneho socializmu. 

Úvodné slová historika Petra Zubku zdôrazÀujú zmy-
sel a cieº tejto publikácie vydaÈ autentické svedectvo, aby
sa nezabudlo, „ako to  bolo naozaj“.

Po kÀazskej vysviacke 17. júna 1973 bol Jozef Mydla
v pastoraãnej sluÏbe Ko‰ickej arcidiecézy iba dva roky,
poãas ktor˘ch v‰ak stihol prísÈ do konfliktu s vtedaj‰ou
komunistickou mocou, ktorá mu 8. septembra 1975 zo-
brala ‰tátny súhlas. Poslednou kvapkou jeho odvahy bolo
verejné preãítanie v˘zvy rodiãom k prihlasovaniu sa na
vyuãovanie náboÏenstva. Tento oznam preãítal kaplán
J. Mydla, kaplán B. Bober (teraj‰í ko‰ick˘ arcibiskup) i ich
farár Andrej Onderko. Súhlas vzali iba Mydlovi, ktor˘ bol
autorom nasledujúceho textu:

„Va‰e deti konãia ‰kolsk˘ rok. V t˘chto dÀoch od 15.
do 25. júna majú kresÈanskí rodiãia právo a zároveÀ aj
povinnosÈ prihlásiÈ svoje deti na náboÏenstvo... Zákon
o náboÏenskej slobode hovorí, citujem ústavn˘ zákon ã.
100/60 zbierky, ãlánok 32, ods. 1: Sloboda vyznania je
zaruãená. KaÏd˘ môÏe vyznávaÈ akúkoºvek náboÏenskú
vieru alebo byÈ bez vyznania a vykonávaÈ náboÏenské
úkony, pokiaº to nie je v rozpore so zákonom. Teda kaÏ-
d˘, nech je v akomkoºvek postavení a zamestnaní.

Jestvuje § 236 a § 237 trestného zákona o obmedzo-
vaní slobody vyznania a útlaku: 

236: Kto násilím, vyhráÏkou násilia alebo vyhráÏkou
inej ÈaÏkej ujmy zdrÏuje iného bez oprávnenia od úãasti
na náboÏenskom úkone, inému v uÏívaní tejto slobody
vyznania inak bráni, bude potrestan˘ odÀatím slobody na
jeden rok alebo nápravn˘m opatrením. 

237: Kto iného núti zneuÏívajúc jeho tiesne alebo 
závislosti, aby nieão konal, zanedbal alebo trpel, bude 
potrestan˘ odÀatím slobody aÏ na ‰esÈ mesiacov alebo
nápravn˘m opatrením. 

Podºa nariadenia Rk. biskupského úradu v Ko‰iciach
zapí‰te si mená t˘ch, ktorí ak˘mkoºvek spôsobom budú
obmedzovaÈ slobodu vá‰ho vyznania. Napí‰te sÈaÏnosti,
doneste na farsk˘ úrad, ktor˘ to postúpi na biskupsk˘
úrad a tento na patriãné ministerstvo.“

Kňazom iba tajne
Po odobratí ‰tátneho súhlasu v‰ak páter Mydla nezo-

stal bez práce. Ako robotník pracoval na JRD v Kamenici
nad Cirochou, v Lesnom závode v Humennom a Snine
i v humenskom Chemkostave. KeìÏe vedel hraÈ na orga-
ne, podarilo sa mu oficiálne na ‰tyri roky získaÈ miesto or-
ganistu vo farskom kostole (dnes spi‰skej konkatedrále)
Panny Márie Sedembolestnej v Poprade. Ako kÀaz sa

venoval v rámci moÏností aj tajnej (mimo kostolov) pasto-
rácii, lebo od roku 1972 bol ãlenom Spoloãnosti JeÏi‰ovej.

V roku 1983 mu úrady vrátili ‰tátny súhlas a on sa
mohol vrátiÈ do pastorácie v Ko‰ickej diecéze. Pôsobil
v Medzeve a v Kamenici nad Torysou, kde ho zastihli
novembrové udalosti neÏnej straty komunistickej moci. Tri
roky bol dekanom a farárom v Ko‰ickej katedrále sv. AlÏ-
bety a nasledujúcich päÈ rokov,  do roku 2010, vykonával
funkciu rektora jezuitského kostola Najsvätej‰ieho Spasi-
teºa v Bratislave. Momentálne je ãlenom jezuitskej komu-
nity v Ko‰iciach, kde vypomáha aj v Kostole BoÏského
srdca.

Kniha je popretkávaná niekoºk˘mi osobn˘mi svedec-
tvami ºudí, s ktor˘mi páter Mydla spolupracoval ãi uÏ
v oficiálnej alebo „podzemnej“ pastorácii.

Osobitn˘m prínosom publikácie sú faksimile podstat-
nej ãasti z dvoch kedysi prísne tajn˘ch spisov ·tB (Aktivis-
ta, ã. 11352 z roku 1975 a Pútnik, ã. 11606 z roku 1986,
ktoré boli vedené na Jozefa Mydlu (s. 136 – 179).

Základnou Ïivotnou filozofickou a kÀazskou ideou
Jozefa Mydlu bolo, Ïe svedectvo musí byÈ vÏdy jasné. To
je zrejmé z jeho postojov k slobode svedomia a Cirkvi po-
ãas komunizmu, NeÏnej revolúcie i po nej. 

Ján Ko‰iar
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Životná skúška Jozefa Mydlu



Stalo sa v júli
a v auguste

29. júna – 3. júla 1995 na pozva-
nie Biskupskej konferencie Slovenska,
prezidenta SR a predsedu vlády SR pá-
peÏ Ján Pavol II. vykonal päÈdÀovú pas-
toraãnú náv‰tevu v Slovenskej republike.
Nav‰tívil 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 zúãastnilo vy‰e
130 000 veriacich. Táto púÈ sa stala
kaÏdoroãnou manifestáciou viery a ne-
priameho protestu proti bezboÏnému
reÏimu napriek v‰etk˘m prekáÏkam,
ktor˘mi sa komunisti usilovali znemoÏ-
niÈ, alebo aspoÀ obmedziÈ tento prejav
viery a nádeje slovensk˘ch katolíkov.

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

3. – 4. júla 1945 bolo z katolíckeho
univerzitného internátu Svoradov v Bra-
tislave uväznen˘ch 64 ‰tudentov.

7. júla 1946 vedenie Bene‰ovej Ná-
rodnosocialistickej strany vypracovalo
tajn˘ dokument – Memorandum o Slo-
vensku, v ktorom dopodrobna rozviedlo
plány na duchovnú a mocenskú asimilá-
ciu a etnicko-politickú likvidáciu sloven-
ského národa.

11. júla 1951 Národné zhromaÏde-
nie schválilo zákon o ochrane ‰tátnych
hraníc. Na tomto základe pohraniãná
polícia mohla strieºaÈ do obãanov, ktorí
sa pokú‰ali odísÈ za hranice ‰tátu.

14. júla 1949 ·tátny súd v Bratisla-
ve na základe obÏaloby prokurátora
Ondreja Ujhelyiho zo dÀa 22. mája
1949 odsúdil 6 mlad˘ch Slovákov ãlenov
Bielej légie, ktorej cieºom bolo obnove-
nie slovenskej ‰tátnosti. Augustín Led-
nick˘ ako vedúci skupiny bol odsúden˘
na trest smrti a bol aj popraven˘. Na do-
Ïivotné väzenie boli odsúdení dvaja 21-
roãní Milan Michal Bi‰ão a ·tefan Erlach;
Anton Petrek dostal 25 rokov a Ján Ga-
ni‰in 15 rokov väzenia. (Pri novom súd-
nom 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 diecézne semináre (cirkevné ‰koly
pre prípravu na kÀazstvo) aj rehoºné vy-

soké ‰koly bohoslovia a zriadila na
Slovensku jedinú bohosloveckú vysokú
‰kolu, ktorú nazvala Rímskokatolícka
cyrilometodejská (sic!) bohoslovecká
fakulta v Bratislave. Dozor nad touto fa-
kultou zverili ·tátnemu úradu pre cirkev-
né veci.

17. júla 1960 vo väzení v Leopol-
dove zomrel ut˘ran˘ gréckokatolícky
pre‰ovsk˘ biskup Pavol Peter Gojdiã. Pá-
peÏ Ján Pavol II. ho v roku 2001 vyhlásil
za blahoslaveného muãeníka, ktor˘ pod-
stúpil smrÈ za svoju vieru.

17. júla 1992 SNR schválila Dekla-
ráciu o zvrchovanosti Slovenskej republi-
ky, ako základn˘ dokument suverénnos-
ti ‰tátu slovenského národa.

20. júla 1950 zaãala ·tátna bezpeã-
nosÈ deportovaÈ aj diecéznych kÀazov,
najmä farárov, zo v‰etk˘ch krajov Slo-
venska do koncentraãného tábora
v Muãeníkoch (neskôr – Ïe by aj preto?
– premenované na Sládeãkovce, dnes
Moãenok). Za t˘ÏdeÀ tam deportovali
vy‰e 150 kÀazov.

21. júla 1948 bola zákonom ã.
213/1948 zlegalizovaná protiprávna ãin-
nosÈ Akãn˘ch v˘borov. Jej v˘sledkom
bolo medzi in˘m prepustenie 28 000
obãanov zo ‰tátnych a verejn˘ch sluÏi-
eb, vylúãenie z vysok˘ch ‰kôl asi 7 000
‰tudentov a nepriamo aj zaãiatok mo-
hutnej emigraãnej vlny, ktorá do roku
1950 priviedla asi 25 000 obãanov k to-
mu, aby hºadali útoãisko v západn˘ch
krajinách, neraz s rizikom straty vlastné-
ho Ïivota.

28. júla 1914 Rakúsko-Uhorsko vy-
povedalo vojnu Srbsku. To bol zaãiatok
prvej svetovej vojny.  Podºa odhadov sa
postupne zúãastnilo na vojnov˘ch ope-
ráciách asi 400 000 Slovákov.

V júli 1949 pokraãoval masívny od-
por veriacich proti zat˘kaniu kÀazov.
V Lutile 2. júla a v Borskom Sv. Mikulá‰i
3. a 8. júla. Podºa prof. Vnuka celkove
sa takéto vzbury stali asi v 60 obciach
a na celom Slovensku to bolo asi 25 000
ºudí. Trestné oznámenia boli podané
proti 1 136 osobám, z nich bolo odsú-
den˘ch 467 spolu na 546 rokov, 6 mesi-
acov a 27 dní. Osloboden˘ch bolo 289
ºudí, mnohí dostali podmieneãné tresty.
„Vzbury“ proti tzv. Katolíckej akcii boli
najmasovej‰ím prejavom odporu obyva-
teºstva proti komunistickému reÏimu do
roku 1989. 

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

12. augusta 1919 na  zhromaÏdení
v Îarnovici Andrej Hlinka predstavil text
Pittsburskej dohody. 

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

K zhromaÏden˘ch desaÈtisícom ve-
riacich prehovoril z tribúny Andrej Hlin-
ka, ktor˘ slávnostne vyhlásil: „Slováci uÏ
na úsvite dejín Slovanov mali svojho
vladára Pribinu. Boli sme teda uÏ vtedy
národom slobodn˘m, samobytn˘m,
svojráznym, národom kresÈanskej a slo-
venskej kultúry. K˘m iné národy slovan-
ské v t˘ch ãasoch nedospeli e‰te k do-
statoãnej kresÈanskej vzdelanosti, my,
Slováci, Ïili sme uÏ ako národ kresÈan-
sk˘ a slobodn˘.“

20. – 21. augusta 1968 vojská pia-
tich komunistick˘ch ‰tátov Var‰avskej
zmluvy bez vypovedania 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 „pre-
dov‰etk˘m treba zniãiÈ âeskoslovensko
(…) Verím, Ïe na‰a nádej nie je neopod-
statnená a Ïe v prípade spomenutého
úroku v krátkom ãase obsadíme celé
územie Horného Uhorska.“

23. augusta 1945 SNR vydala na-
riadenie ã. 105/1945 o zriadení pracov-
n˘ch táborov pre osoby odsúdené na
základe retribuãného súdnictva.

29. – 31. augusta 1950 komunis-
tick˘ reÏim realizoval tzv. Akciu R, ktorá
znamenala násilné deportácie veºkej ãas-
ti rehoºn˘ch sestier zo 137 slovensk˘ch
klá‰torov do 16 koncentraãn˘ch táborov.

30. augusta1944 prezident SR Jo-
zef Tiso vo svojom rozhlasovom prejave
zdôraznil, Ïe „slovenská ‰tátna sa-
mostatnosÈ sa zrodila z nepopierateºné-
ho prirodzeného práva slovenského ná-
roda na vlastn˘ Ïivot“. 

31. augusta 1944 vojenské vede-
nie povstalcov v Banskej Bystrici Ïiadalo
âeskoslovenské ministerstvo národnej
obrany v Lond˘ne o bombardovanie
Bratislavy. 

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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V tomto roku si pripomíname dva,
resp. tri medzníky spojené s obnovou
‰tátnej samostatnosti Slovákov – vzni-
kom (druhej) Slovenskej republiky. Po-
najprv je to 17. júl – vyhlásenie zvrcho-
vanosti Slovenska, potom prijatie ústa-
vy SR a napokon samotn˘ vznik
republiky 1. januára 1993. 

Obãanom v‰ak, okrem kalendára,
tieto zásadné historické míºniky ich
‰tátu niã nepripomína.  ·tátni, verejní
i cirkevní predstavitelia, ako aj médiá,
svorne mlãia. Je to ohromn˘ kontrast
oproti hluãn˘m aÏ dotierav˘m oslavám
vzniku âeskoslovenska – ‰tátu, v kto-
rom boli Slováci len podnájomníkmi.
Tieto oslavy sa konali po cel˘ rok
2018, a ich „vyvrcholením“ bolo vy-
stúpenie predsedu NR SR Andreja
Danka v praÏskom parlamente, kde sa
ãesk˘m predstaviteºom za slovenské
národnoemancipaãné snahy de facto
ospravedlnil.

V skutoãnosti sa v‰ak Slováci ne-
majú komu, ani za ão, ospravedlÀovaÈ.
Práve naopak, vyhlásenie zvrchovanos-
ti a potom aj samostatnosÈ, boli ich
prirodzen˘m právom. Jedna z najväã-
‰ích morálnych autorít Slovenska, Ján
Chryzostom kardinál Korec to v roku
1991 vyjadril nasledovne: „Nikto na
svete nemôÏe uprieÈ slovenskému ná-
rodu právo na samobytn˘ Ïivot v du-

chu jeho bohat˘ch duchovn˘ch tradí-
cií. Slovensk˘ národ má nepopierateº-
né prirodzené právo, garantované Bo-
hom, na svoj vlastn˘ Ïivot. Toto právo
je zakotvené aj v medzinárodnom
pakte o obãianskych a politick˘ch prá-
vach...“

Sebaurčovacie 
právo národa

V prv˘ch slobodn˘ch voºbách v jú-
ni 1990 ani jedna z kandidujúcich poli-
tick˘ch strán nemala v programe
samostatnosÈ. A tá, ktorá ju mala –
Hnutie za oslobodenie Slovenska –
nebola k voºbám pripustená. Paragrafy
o „rozbíjaní“ ãsl. republiky ostávali stá-
le v platnosti. Kºúãov˘m pojmom slo-
venského národného hnutia, popri ja-
zykovom zápase, sa tak stala zvrchova-
nosÈ.    

Na pôde slovenského zákonodar-
ného orgánu – Slovenskej národnej ra-
dy – do‰lo poãas rokov 1991 – 1992
k niekoºk˘m neúspe‰n˘m pokusom
o vyhlásenie zvrchovanosti, resp. o za-
ãatí diskusie na túto tému. Parlament-
ná väã‰ina VPN – KDH – DS to v‰ak
vÏdy zamietla. AÏ v˘sledky volieb v júni
1992 priniesli zvrat. Národne orien-
tované subjekty získali jednoznaãnú
prevahu nad stúpencami ãeského
federalizmu ãi maìarského revizioniz-

mu. Novoutvorená koalícia HZDS –
SNS prejavila ochotu tento krok ko-
neãne schváliÈ.

Deklarácia SNR o zvrchovanosti
SR pri‰la na rokovanie pléna SNR ako
jedin˘ bod tretej schôdze urãenej na
piatok 17. júla 1992. Jej text preãítal
predseda SNR Ivan Ga‰paroviã, pred
poslancami návrh podporil a ako prv˘
v rozprave vystúpil premiér Vladimír
Meãiar. Politick˘ dosah tejto dekla-
rácie bol obrovsk˘. Smerom do-
vnútra, ale aj navonok – k Európe,
k svetu. Text Deklarácie bol struãn˘
a vecn˘. Jeho jadrom bola veta:
„V tejto historickej chvíli deklaru-
jeme  prirodzené právo sloven-
ského národa na sebaurãenie tak,
tak, ako ho zakotvujú aj v‰etky
medzinárodné dohody a zmlu-
vy...“ DôleÏité bolo, Ïe slovenská
politika po 150 rokoch rôznych petí-
cií, memoránd, prosbopisov svoje
neodÀateºné práva uÏ viac neÏiadala
a nep˘tala, ani jej ich Ïiaden hege-
món „milostivo“ nedával, ale si ich
sama vzala, kon‰tatovala. 

Aj v dátume bola symbolika. 17.
júl akoby dokonãil, dotiahol to, ão od-
‰tartoval 17. november: zápas o väã‰iu
mieru ºudskej, spoloãenskej a národnej
slobody. 

Martin Lacko

PRIPOMÍNAME SI

Deklarácia zvrchovanosti – jej zmysel a význam

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

55 rokov
Viera âanecká, âadca 1.7.1967

60 rokov
Ján Macko, Bánovce nad Bebravou

8.7.1962 

65 rokov
Róbert Tarnóczy, Kanada 24.7.1957

70 rokov
Eva Litecká-·vedová, Bratislava 23.7.1952

81 rokov
Ján ·kulec, Levoãa 15.7.1941

·tefan Gombár, Zvolen 14.7.1941

82 rokov
Rozália Bafrncová, Bratislava 9.9.1940

83 rokov
Karol Kubriãan, 
Bánovce nad Bebravou 15.7.1939
Mária Novotná, Levoãa 6.7.1939

84 rokov
Oºga Gregu‰ová, Bratislava 19.7.1938

85 rokov
Magdaléna Sotáková, Trebi‰ov 27.7.1937

86 rokov
Gejza Lakti‰, Topoºãianky

13.7.1936

Marta ·inálová, Medzibrodie nad Oravou
13.7.1936

Mária Janãíková, Spi‰ské Podhradie
5.7.1936

88 rokov
Alfonz Kosa, Îilina 31.7.1934
Oºga Butalová, Michalovce 19.7.1934

90 rokov
Pavol ·andorfi, 
Trenãianska Teplá 1.7.1932

91 rokov
Franti‰ek BoÏa, Bardejov 15.7.1931

96 rokov
Viliam Îofãík, Îilina 23.7.1926

(Pokračovanovanie na 23. strane) 
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PRIPOMÍNAME SI

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

55 rokov
Ladislav Sta‰, Levoãa 15.8.1967
Ján Vasko, Spi‰sk˘ Hru‰ov 1.8.1967

60 rokov
Franti‰ek Belica, Bratislava 21.8.1962

65 rokov
Anna Repáková, Levoãa 1.8.1957

70 rokov
Marta Kubajdová, Heºpa 6.8.1952
Anna Homolová, Topoºãianky 8.8.1952

80 rokov
Ing. Elena Majtánová, Îilina 19.8.1942

81 rokov
Marta Jalovcová, Trnava 18.8.1941

84 rokov
Anton Papfy, Michalovce 31.8.1938

85 rokov
RuÏena Putnoková, Banská Bystrica
2.8.1937
Marta Malá‰ková, Malacky 25.8.1937
Mária ·idová, RuÏomberok 2.8.1937

86 rokov
Cecília Tarnóczyová, Nováky 28.8.1936

87 rokov
·tefan Novák, Ko‰ice 8.8.1935

88 rokov
Karol Körmöczy, 
Îiar nad Hronom 23.8.1934
Jozefína Belicová, Pezinok 23.8.1934

90 rokov
PaedDr. Elena Súlová, Trnava 15.8.1932
Ladislav Geró, Nitra 7.8.1932

91 rokov
RuÏena Závradská, Gajary 31.8.1931

92 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 Gdoviãin, Îilina 19.8.1930

93 rokov
Helena Hlbocká, Pie‰Èany 17.8.1929

94 rokov
Mária âervenková, Nitra 24.8.1928

97 rokov
Martin Markuliak, Bratislava 23.8.1925

Jubilantom 
srdeãne blahoÏeláme

PRISPELI NA SVEDECTVO

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

10 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou

5 EUR
Mária S˘korová, Bratislava 10 EUR
Magdaléna Lofajová, Bratislava 2 EUR
Ing. Rastislav Kalafut, Bratislava 16 EUR
Michal Malatinsk˘, Bratislava 10 EUR
Eva ·ilhavá, Bratislava 36 EUR
Marta Jalovcová, Trnava 2 EUR
Jozef Horváth, Hlohovec 21 EUR
Marián Hromádka, Trnava 50 EUR
Silvia Petroviãová, Hlohovec 10 EUR
Adrián Félix 1 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou

5 EUR
Riccardo Pudi‰, Rím, Taliansko 20 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

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

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

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

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

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

Prvé výročie múzea 
zločinov komunizmu

Na pozvanie Ústavu pamäti národa sa
24. júna 2022 predsedníčka RO PV ZPKO
v Prešove Mária Dvorčáková zúčastnila na
stretnutí pri príležitosti prvého výročia otvo-
renia Múzea zločinov komunizmu v Koši-
ciach. 

Múzeum je umiestnené v bývalom meštian-
skom dome v košickom Starom meste v dvoch kríd-
lach, ktoré spája precízne upravené átrium. Ide
o prvé multimediálne múzeum na Slovensku. Na
rozlohe 300m2 sa nachádza  hlavná výstavná
miestnosť na prezentáciu témy výstavy, malá kino-
sála, knižnica samizdatu a prednášková sála. Star-
šie múzeum zločinov a obetí komunizmu z roku
2012 sa nachádza v Bratislave, sídli v dvoch pivnič-
ných miestnostiach. Nie je reprezentatívnou ani
štátnou inštitúciou. Múzeum v Košiciach síce pôsobí
reprezentatívne, ale tiež nie je štátnou inštitúciou.
Štát ani za tridsať rokov existencie neprišiel s plá-
nom na otvorenie múzea, ktoré by sprostredkovalo
obdobie vlády komunistickej strany. Obdobie tota-
lity. A súčasná vláda dokonca ekonomicky ruinuje
organizácie politických väzňov komunizmu. 

Pani Dvorčáková napísala: „Stretnutie
bolo prospešné aj preto, že som sa mohla po-
rozprávať s poslancami NR SR a poukázať
na nedostatky týkajúce sa našej organi-
zácie.“ (red)
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