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Ani nevedel, ako sa dostal do väzenia
Pani Mária âervenková do-

v⁄‰ila 24. augusta t.r. 93 ro-
kov. Do krásavice z Breznice
(okres Stropkov) sa zamiloval
Tomá‰ zo ·enkvíc. V roku 1950
mali svadbu. O rok neskôr sa
im narodila dcéra Daniela. Iba
raz v Ïivote videla svojho
otca, keì mala desaÈ mesia-
cov. Keì mala rok aj sedem
mesiacov osirela. Jej otec To-
má‰ zahynul v Jáchymove. B˘-
val˘ podpredseda PV ZPKO
Anton Malack˘ bol pri tom.
Pokiaº Ïil spomínal, Ïe ho za-
bil elektrick˘ prúd. Mal 27 ro-
kov, pani âervenková 25 a od-
vtedy je vdovou. Napriek
nepriazni osudu s veºkou lás-
kou spomína na krátke obdo-
bie osobného ‰Èastia. 

● Narodili ste sa v roku 1928
na v˘chodnom Slovensku. One-
dlho svet postihla hospodárska
kríza. Ako sa to prejavilo vo va‰ej
rodine? âo robili rodiãia?

Mali hospodárstvo. No v˘chod

bol po prvej svetovej vojne zniãen˘,
takÏe otec sa rozhodol odísÈ do Ka-
nady, aby zarobil na nov˘ dom.
A mama s babkou sa starali o v‰etko.
Vyrastali sme s mamou a babkou,
ktorá bola pôrodná baba. V‰etky ro-
boty viem robiÈ. Nauãila som sa kosiÈ,
dojiÈ, v‰etko, ão bolo treba  na gaz-
dovstve. 

● Otec sa z Kanady nevrátil? 
Vrátil sa, no ja som uÏ mala 40

rokov.
● Okrem práce na gazdovstve

ste mali ãas aj na ‰túdium?
So sestrou Zuzanou, dvojiãkou,

sme chodili do me‰tianskej ‰koly. 

Pokraãovanie na 10. strane

Mária âervenková Foto Eva Zelenayová
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TakÏe uÏ to tu máme naplno. Názorová diktatú-
ra je späÈ. Ani sme si od nej aÏ tak dlho neodd˘chli.
Na‰e vyhlásenie o slobode slova, ktoré sme vydali na
na‰om sneme v roku 2017, a ktoré zaujalo iba jediné
médium, sa ukazuje, Ïe bolo prorocké. Ale politickí
väzni uÏ majú na takéto brutálne mocenské zásahy

cit, uÏ to majú v kostiach, vedia kedy prituhuje. Pripomeniem ho
aspoÀ pár vetami: „Pre na‰ich ãlenov, politick˘ch väzÀov a ich príbuz-
n˘ch, bol ten najväã‰í v˘dobytok novembra sloboda. Sloboda pohy-
bu, sloboda náboÏenská, sloboda podnikania, umelecká sloboda
a celé to bolo zastre‰ené tou najvzácnej‰ou slobodou – slobodou slo-
va. Tá je zároveÀ t˘m hlavn˘m zdrojom v‰etk˘ch ostatn˘ch slobôd, aj
tu nespomenut˘ch. Pevne sme v‰etci verili, Ïe uÏ sa nezopakujú ãasy,
keì za nevhodné názory – a ãlovek ãasto ani nevedel, v ãom sú
nevhodné – sa bralo na dlhé roky do väzenia. A za ich roz‰irovanie
e‰te viac. O to smutnej‰ie je, Ïe po toºk˘ch rokoch sme opäÈ svedkami
podobn˘ch snáh, politici opäÈ chcú mocensky a v duchu nov˘ch ideo-
lógií vymedzovaÈ hranice toho, ão je správne. Presne ako to robila
KSâ, vrátane „správnej“ interpretácie na‰ich dejín.“

To, Ïe nám zakazujú vydávaÈ Svedectvo, v‰ak nijako oficiálne
neoznámili, dozvedeli sme sa to iba z telefonátu jednej referentky po-
pri správe, Ïe slávne Ministerstvo vnútra SR nám pridelilo potupnú do-
táciu 40 000 eur, ão je necelá ‰tvrtina namiesto poÏadovanej a v˘-
sostne potrebnej sumy 174 000 eur. To sa skutoãne nedá nijako ináã
nazvaÈ, ako nové prenasledovanie b˘val˘ch politick˘ch väzÀov.
V roku 2021! Viac ako 30 rokov po takzvanej revolúcii, keì nám sú-
druhovia sºúbili iba lásku. Mimochodom – v Orwellovom románe
1984 sa ministerstvo vnútra naz˘va ministerstvo lásky. Tak nejako to
uÏ patrí k veci, Ïe nejak˘ oficiálny papier s peãiatkou a hlavne menom
toho, kto navrhol túto diskriminaãnú sumu a hlavne zakazuje vydávaÈ
politick˘m väzÀom ãasopis, sme dodnes nedostali. Ani zdôvodnenie,
preão tá doslova potupná suma. Zrejme strach z toho, ão keì sa
situácia obráti? Ak si spomeniete na autentické dokumenty na zadnej
strane ná‰ho ãasopisu, ktoré uÏ roky uverejÀujeme, aj tam nájdete
mnoÏstvo ‰kandálnych záznamov z vypoãúvania, návrhy na väzbu
a pod., kde namiesto mena a podpisu sa skvie iba neãitateºn˘ ‰kraba-
nec. PäÈdesiate  roky, zdá sa, sú späÈ. A George Orwell sa stáva opäÈ
aktuálny. 

Predov‰etk˘m - to, Ïe Ïijeme v permanentnej lÏi, sa prená‰a hlav-
ne do v‰eobecnej nezná‰anlivosti, ktorá uÏ prerastá aÏ do Ïivoãí‰nej
nenávisti voãi kaÏdému ináã zm˘‰ºajúcemu. UÏ opäÈ môÏe byÈ len je-
den správny tábor, ostatn˘ch treba vyhladiÈ. Zatiaº spoloãensky. V‰et-
ky na‰e masmédiá fungujú v moduse „Dve minúty nenávisti“, kto-
r˘ch sa v románe 1984 museli kaÏd˘ deÀ v‰etci povinne zúãastniÈ
a kde v druhej minúte uÏ ºudia chytali aÏ záchvaty zúrivosti a nezostal
nikto, na koho by to neúãinkovalo, hoci nechcel. My e‰te na‰e

masmédiá ani noviny nemusíme povinne absolvovaÈ, ale vlastne
vyhnúÈ sa im nedá, keìÏe niã iné nie je. Veì najnov‰ie uÏ idú správy aj
v hromadn˘ch dopravn˘ch prostriedkoch. Aj preto treba zru‰iÈ
Svedectvo. V‰ade ide primitívna komunistická nenávisÈ, pomie‰aná
s vysoko inteligentnou, ale o to zúrivej‰ou nenávisÈou mladoboº‰evi-
kov, ktorá konãí aÏ v amoku voãi ináã zm˘‰ºajúcim. Orwellov román je
v súãasnosti e‰te aktuálnej‰í ako v 50. rokoch, keì tup˘ boº‰evick˘ re-
Ïim zvládal iba heslá ako „Sloboda je otroctvo“ ãi „NevedomosÈ je si-
la“. Teraz uÏ zvláda aj ìal‰ie fajnovosti, na ktoré starí boº‰evici e‰te
nemali, ako doublethink (dvojmyslenie) ãi newspeak (novoreã), vo
forme politickej korektnosti, antidiskriminácie, prenasledovania
nevhodn˘ch faktov, tzv. hate facts, riadenej tolerancie, atì. Veru,
veºmi odporúãam znovu si preãítaÈ Orwella – iba si budete pretieraÈ
oãi... 

Jedna z vecí, ktorá najviac prekáÏa komunistick˘m nasledovní-
kom na na‰om ãasopise je, Ïe uverejÀujeme pravdu o slovenskej his-
tórii a o komunistick˘ch zloãinoch. PretoÏe v˘klad histórie majú v ru-
kách naspäÈ staré osvedãené komunistické kádre, ktoré z historickej
vedy hºadajúcej pravdu, opäÈ spravili iba propagandistick˘ kyjak. Pres-
ne ako to sformuloval Orwell: „Ten, kto ovláda minulosÈ, ovláda aj
budúcnosÈ; a ten, kto ovláda prítomnosÈ, ovláda aj minulosÈ.“ TakÏe
na‰i postboº‰evici opäÈ slávia „nekoneãn˘ rad víÈazstiev nad vlastnou
pamäÈou.“ Tento boj proti pravdivej slovenskej histórii, aj so v‰etk˘mi
jej víÈazstvami a prehrami, je aj bojom proti tradícii a slovenskej kultú-
re, so snahou dokonãiÈ antislovenskú genocídu, ktorú zaãali Maìari
a do netu‰en˘ch v˘‰in doviedli ãeskí nacionalisti, ktorí aj s na‰imi Slu-
hovákmi dodnes ovládajú slovenské médiá. A pripraviÈ pôdu pre glo-
balistov, aby im vykorenení ºudia prestali vzdorovaÈ, keì obsadzujú
Európu cudzími imigrantmi. 

Od Orwella tieÏ vieme, Ïe organickou a zásadnou zloÏkou kaÏ-
dého totalitného systému je udavaãstvo a z toho vypl˘vajúci strach.
U nás si uÏ oligarchovia, na‰i aj zahraniãní, platia médiá a celé organi-
zácie denunciantov, t˘chto hrdinov stachanovského pokroku, naz˘va-
n˘ch t˘mi najdutej‰ími frázami.

Zakonãím tak smutno-veselo, záverom jednej scénky Lasicu a Sa-
tinského: 

L: No aj tak sa mi vidí, Ïe udávanie nie je hrdinstvo, skôr hanba.
S: Áno, ale vydrÏaÈ tú hanbu – to je hrdinstvo!

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO

PS: Tu sa musím obrovsky poìakovaÈ tak na‰im ãlenom, pred-
platiteºom a ìal‰ím priaznivcom, Ïe odkedy sa rozniesla táto správa,
na na‰om konte na vydávanie Svedectva pribudla aÏ neãakaná kôpka
peÀazí a vyzerá to, Ïe tento roãník aj dovydávame. A potom ideme
ìalej, ak Pán Boh dá...

SLOVO NA ÚVOD

2

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

ro
ãn

ík
 3

1
●

se
pt

em
be

r 
20

21

Rezort vnútra ruší slobodu slova 
a opäť prenasleduje bývalých politických väzňov 



■ Po skonãení
pietneho aktu pri
pamätníku Hartmu-
ta Tautza, ktorého
pred 35 rokmi smr-
teºne zranili psy po-
ãas nelegálneho pre-
chodu hraníc v brati-
slavskej PetrÏalke,
natoãila RTVS rozho-
vor s podpredsedom
medzinárodnej orga-
nizácie INTERASSO
Jánom Ko‰iarom.
IbaÏe mu vo vysiela-
ní neposkytla nijak˘
priestor. 

Viac o tejto uda-
losti priná‰ame na
stranách 4, 5, a 6. 

SLOVO NA ÚVOD
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Razantn˘ prístup
súãasnej vlády k ekono-
mickej likvidácii na‰ej
organizácie je síce
zdanlivo bezprecedent-
n˘, ale nie je to tak. UÏ

po tzv. neÏnej revolúcii niektorí politici
ãi médiá pripomínali, Ïe demokracia
nie je samozrejmosÈ, treba o Àu usta-
viãne bojovaÈ. V‰imli sme si, ako sa
nám demokracia postupne vykradla
z ná‰ho ‰tátu? 

âo charakterizuje demokraciu?
Slobodné voºby, slobodné in‰titúcie
a sloboda slova. Ak sa zamyslíme nad
ostatn˘mi prezidentsk˘mi ãi parla-
mentn˘mi voºbami, tak nám nemôÏe
uniknúÈ, Ïe rozhodujúcu úlohu v nich
zohrali peniaze.  Sú e‰te voºby, ktoré
sa dajú „kúpiÈ“, slobodné? 

Po voºbách v roku 1998 vymenila
Dzurindova vláda v ‰tátnych in‰titú-
ciách pracovníkov vrátane upratova-
ãiek. V‰etky ministerstvá mali za úlohu
písaÈ ãierne knihy a dehonestovaÈ
svojich predchodcov. ·kandalóznym
spôsobom obsadila  verejnoprávnu te-
levíziu, ktorú neskôr zlúãila s rozhla-
som. Bezprecedentne paralyzovala
opozíciu. A demokratick˘ svet nepro-
testoval!

V rokoch 1994 aÏ 1998 existovala
televízna relácia Press klub. Priná‰ala
diskusiu premiéra s novinármi po za-
sadnutí vlády. V t˘ch rokoch bolo za-
stúpenie novinárov v Press klube z pro-
tivládnych a provládnych médií v po-
mere 9:1. Napriek tomu bol vtedaj‰í
predseda vlády Meãiar americkou or-
ganizáciou Freedom House vyhlásen˘
za najväã‰ieho nepriateºa slobody tla-
ãe!  V súãasnosti nejestvuje nijak˘ opo-
ziãn˘ denník, no za Atlantikom sú spo-
kojní. 

Preão to spomínam? Demokracia
je sloboda. IbaÏe od samého zaãiatku
po jej získaní v roku 1989 sme ju zaãa-
li aj strácaÈ. Nebadane, cez pôsobenie
rozliãn˘ch mimovládok, najmä zahra-
niãn˘ch. Oni, tam von vedeli, ão chcú.
A mali i majú dosÈ prostriedkov na ko-
rumpovanie. Moderátorka televíznej
relácie ByÈ zdrav˘ je v˘hra V. Wisterová
poznamenala, Ïe oãkovanie polarizuje
spoloãnosÈ ako za Meãiara. Znamená
to, Ïe jestvuje vy‰‰í záujem rozdeºovaÈ
spoloãnosÈ? V 90. rokoch stáli proti se-
be zástancovia samostatného Sloven-
ska a ãechoslovakisti. Neskôr sa polari-
zaãnou agendou stala integrácia SR do

EÚ a NATO. Ale e‰te nikdy nedo‰lo
k útoku na integritu ãloveka. AÏ pri oã-
kovaní. 

Ná‰ ãasopis má obmedzené moÏ-
nosti vplyvu. Nie je ho moÏné kúpiÈ na
voºnom trhu. Adresátmi sú najmä po-
litickí väzni komunizmu a sympatizan-
ti na‰ej organizácie. âiÏe slobodomy-
seºní ºudia, citliví na obmedzovanie
slobody, demokracie. Ktoré  z hlav-
noprúdov˘ch médií dnes upozorní na
to, Ïe vy‰e tridsaÈroãné úsilie o de-
montáÏ demokracie a vytvorenie
vhodného prostredia na uplatnenie
totalitn˘ch praktík v na‰om ‰táte sa
aktuálne nachádza na svojom vrcho-
le? Skôr naopak, pomáhajú vyãistiÈ
priestor pre iba jeden „správny“ ná-
zor. Potvrdzuje to i samotná skutoã-
nosÈ, Ïe minister vnútra podºahol tla-
ku oligarchick˘ch médií a na vydáva-
nie ná‰ho  mesaãníka zakázal pouÏiÈ
prostriedky zo ‰tátnej   dotácie. Dikta-
túra hodná novodob˘ch uzurpátorov
moci. 

Niekde sme ako spoloãnosÈ urobili
chybu. Zabudli sme, Ïe o demokraciu
treba ustaviãne bojovaÈ. Tak nám ju
ukradli. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka 

SLOVO SVEDECTVA

Zabudli sme bojovať o demokraciu
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Pred piatimi rokmi odhalili v bra-
tislavskej PetrÏalke pamätník za-

vraÏdeného nemeckého ‰tudenta
Hartmuta Tautza. Oplatí sa pripome-
núÈ si ãlánok od predsedu PV ZPKO
Jána Liteckého ·vedu, ktor˘ vy‰iel
v ãísle 9/2016. Predov‰etk˘m namie-
tal, Ïe o tejto udalosti sa organizácia
dozvedela od predsedu medzinárod-
nej organizácie politick˘ch väzÀov
INTERASSO, ktorej podpredsedom je
duchovn˘ PV ZPKO Ján Ko‰iar. Preão
to spomíname? Ko‰iarovi totiÏ neu-
moÏnili organizátori predniesÈ pripra-
venú reã, ktorou ho poveril predseda
INTERASSO, ani poloÏiÈ veniec k pa-
mätníku. Hlavn˘m organizátorom bo-
la Platforma európskej pamäte a sve-
domia zastúpená pani Winkelmanno-
vou. A dôvod? Lebo vraj podporil
ªudovú stranu Na‰e Slovensko. Litec-
k˘ ·veda e‰te skon‰tatoval, Ïe pani
Winkelmannová samozrejme ne-
pozná na‰e pomery, musel jej to na-
‰epkaÈ  niekto z domácich organizá-
torov. A na jeho v˘ãitku, Ïe je to
typická komunistická cenzúra na
úrovni orwellovskej my‰lienkovej polí-
cie zahabkala: „No viete, médiá by
nám to spoãítali“.

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Obete komunizmu RTVS cenzuruje

Veniec k pamätníku poloÏili predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda (vpravo) a podpredseda INTERASSO Ján Ko‰iar
Foto Eva Zelenayová

Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda v rozhovore s riaditeºom Goetheho
in‰titútu Markusom Huberom. Foto Eva Zelenayová



O päť rokov neskôr
A aj sa stalo. O päÈ rokov neskôr,

teda 9. augusta tohto roku, sa opäÈ
konala pietna spomienka pri pamät-
níku Hartmuta Tautza. Hlavn˘m orga-
nizátorom bol Bratislavsk˘ samospráv-
ny kraj, cudzinu zastupoval Markus
Huber, riaditeº Goetheho in‰titútu
a Zuzana Marková, 1. tajomníãka
veºvyslanectva âeskej republiky. Za
Ústav pamäti národa bola prítomná
Marína Zavacká, za KPVS Michal Ra-
do‰insk˘. Mestskú ãasÈ Staré mesto
reprezentovala starostka Zuzana Auf-
richtová, ktorá ako zvyãajne pri
tak˘chto príleÏitostiach nezabudla
zdôrazniÈ, Ïe je ãlenkou Obãianskej
demokratickej strany. Za PV ZPKO bol
prítomn˘ ich predseda Ján Liteck˘
·veda a duchovn˘ organizácie Ján
Ko‰iar. 

Pri pamätníku sa v tento deÀ zi‰lo
pribliÏne päÈdesiat ºudí, no tí, ão po-
zerali správy RTVS, museli nadobud-
núÈ dojem, Ïe pri‰li iba ‰tyria. Toºk˘ch
totiÏ ukázala slovenská verejnoprávna
televízia na obrazovke. Dvoch zástup-
cov BSK ako kladú veniec, Zavackú
a Rado‰inského pri príhovoroch.
A dosÈ. Napriek tomu, Ïe s duchov-
n˘m Jánom Ko‰iarom robila redaktor-
ka RTVS na mieste rozhovor, neod-

znela z neho ani sekunda. Nijak˘ zá-
ber na úãastníkov, tvrdá redakãná
cenzúra. Na koho pokyn? Kto dáva
verejnoprávnemu rozhlasu a televízii
in‰trukcie ako má vysielaÈ, koho dá-
vaÈ na obrazovku a koho nie? Pred
rokom 1989 to bola komunistická
strana. Po roku 1998 Dzurindova vlá-
da. A dnes? Kto dnes mrzaãí demo-
kraciu a poru‰uje ústavné práva obãa-
nov? Budeme ich niekedy vidieÈ ako
sa s nimi poráta právny ‰tát?  

Mal osemnásť rokov
Pamätník Hartmuta Tautza je len

niekoºko metrov od hranice s Rakús-
kom. Prechádza tadiaº Ïelezniãná traÈ,
je tu aj pamätník  Cesta zmierenia
z júla 1945, odhalen˘ pri príleÏitosti
spomienky na vyhnanie, uteãeneck˘
tábor a vyhostenie obyvateºov obce
Most pri Bratislave do Rakúska.  Nie-
koºko metrov za ním sa prechádza ra-
kúsky pohraniãiar... „Na tomto mies-
te bolo usmrten˘ch 42 osôb“, pripo-
menul poslanec BSK Mikulá‰ Krippel
a pokraãoval: „Na tomto mieste 8.
augusta 1986 sa skonãil sen Hartmu-
ta o kariére hudobníka.“ Mal len ose-
mnásÈ rokov „a nádej získaÈ slobodu
a pouÏívaÈ ju kaÏd˘ deÀ svojho Ïivo-
ta“, povedal v príhovore pán Huber.

ëalej spomenul  ideologické rozdele-
nie Európy i skutoãnosÈ, Ïe nakoniec
múr, ktor˘ aj dnes potrebujú totalitné
reÏimy, sa zrútil. 

Marína Zavacká detailne popísala
tragédiu tej noci. Hartmut Tautz sa
ubytoval v internáte DruÏba, pri pre-
chode cez hranice prestrihol ostnat˘
drôt, ão dalo do pohybu signálnu
sústavu. Pohraniãiari vypustili na na-
ru‰iteºa psov, ktoré mu spôsobili de-
vastaãné poranenia. Bez poskytnutia
zdravotnej pomoci ho dve hodiny vy-
poãúvali a nad ránom v nemocnici po
vykrvácaní zomrel. 

Michal Rado‰insk˘ pridal osobnú
spomienku. V paneláku, v ktorom b˘-
val, stál iba 500 – 600 metrov od
miesta tragédie, o ktorej vôbec netu-
‰il. Smutne kon‰tatoval, Ïe t˘ch vy‰e
71 tisíc politick˘ch väzÀov, ktorí spolu
s rodinami tvoria ‰tvrÈ milióna ºudí, by
mali maÈ dôvod stáÈ pred t˘mto pa-
mätníkom. Vyzval spoloãnosÈ, aby
hovorila o rokoch spred novembra
1989, „aby sa mládeÏ dozvedela  ce-
nu slobody, ktorú dostala do vienka“.

Za na‰u organizáciu sa prihovoril
jej duchovn˘ Ján Ko‰iar. Jeho príspe-
vok priná‰ame v plnom znení. 

Eva Zelenayová
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Pieta pri pamätníku Hartmuta Tautza. Foto Eva Zelenayová



Mám tu ãesÈ pozdraviÈ vás v‰et-
k˘ch v mene medzinárodnej organizá-
cie politick˘ch väzÀov INTERASSO so
sídlom v Berlíne, osobitne od jej pred-
sedu pána Christiana Fuchsa.

Po skonãení druhej svetovej vojny,
v ãase studenej vojny, ako viete, Ïiaº,
ºudia i Európa, ná‰ spoloãn˘ dom, bol
rozdelen˘. 

Tisíce ºudí v strednej a v˘chodnej
Európe sa nezmierili s komunistick˘m
m˘tom o ‰tátoch robotníkov a roºní-
kov, o Ïivote v spoloãnosti bez Boha,
ão trvalo vy‰e 40 rokov. Takáto spo-
loãnosÈ postavená na násilí mala veºa
tragick˘ch stránok. Mnohí sa slobody
nedoÏili, lebo zahynuli na popravis-
kách a vo väzniciach. Stovky ºudí zahy-
nuli pri pokuse o útek na západ, do
slobodného sveta.  

Zi‰li sme sa tu dnes na 35. v˘roãie
násilnej smrti Hartmuta Tautza (10.
2. 1968 -  9. 8. 1986), ktor˘ ako kaÏd˘
mlad˘ ãlovek túÏil po ‰Èastnom Ïivote
v slobodnej vlasti. Pred piatimi rokmi,
v roku 2016, som túto tabuºu za prí-
tomnosti vzácnych hostí aj Hartmuto-
vej sestry Karoly, poÏehnal.

Hartmut Tautz, ktor˘ by mal dnes
53 rokov, bol jednou z mnoh˘ch obe-
tí, ktorí boli zabití, lebo tak rozhodli
‰piãky komunistick˘ch strán v celom
sovietskom bloku, ako aj v b˘valom
âesko-Slovensku. Niektorí b˘valí moci-
páni e‰te Ïijú. Îijú aj mnohí vojaci,
ktorí vtedy strieºali a uteãencov zabíjali
alebo pustili na nich zúriv˘ch psov. 

Vieme ich mená
Z dokumentov poznáme aj mená

psov, ktorí na smrÈ dohr˘zli mladého
Hartmuta. Volali sa Roby und Ry‰o.
Poznáme aj mená vojakov.

Vtedy platil rozkaz náãelníka Hlav-
nej správy Pohraniãnej stráÏe a ochra-
ny ‰tátnych hraníc generálmajora An-
tona Nemca z roku 1985, ktor˘ vojaci
základnej sluÏby Ivan Hirner (4. 9.
1964) a Oldfiich Kováfi (31. 10. 1967)
doslova splnili. Obidvaja, ako aj Hart-
mut Tautz, sú mlad‰í do mÀa, a moÏ-
no e‰te Ïijú. Prosím ich, pre pokoj ich

du‰e, aby dokázali poprosiÈ milosrdné-
ho Boha i Hartmutov˘ch príbuzn˘ch
o odpustenie. Iste, oni konali len svoju
povinnosÈ, ale tak argumentovali sko-
ro v‰etci aj v Norimbergu. 

Na nov˘ Norimberg, ktor˘ by od-
súdil komunistick˘ch zloãincov, ão
zapríãinili smrÈ mnoh˘ch, po slobode
túÏiacich ºudí, ãakáme dodnes.

Máme v‰ak aj pozitívne svetielko:
Okresn˘ súd Bratislava I 13. apríla
2017 na základe zákona ã. 119/1990
o súdnej rehabilitácii plne rehabilitoval
Hartmuta Tautza a jeho rodina má

právo na od‰kodné od Slovenskej re-
publiky. âi ho aj dostala, to nevieme,
ale predpokladáme, Ïe áno. âi je aj
nejaké trestné stíhanie páchateºov, tieÏ
nevieme. Ak sa ich niekto na to p˘tal,
iste sa bránili ako v Norimbergu: „My
sme len plnili rozkazy“. Tautzovu rodi-
nu pred bratislavsk˘m súdom zastupo-
val JUDr. ªubomír Müller, ktor˘ vtedy
mohol kon‰tatovaÈ, Ïe: „I‰lo o prvé
a precedentné rozhodnutie slovenské-
ho súdu, ktor˘m je vyjadrená morálna
satisfakcia obeti Îeleznej opony“.
Veºmi pekne mu za to ìakujem.

Nezáujem o obdobie
teroru a útlaku

Milí priatelia, ako kresÈania vieme,
Ïe JeÏi‰ Kristus odpustil aj svojim vra-
hom, lebo nevedeli, ão ãinia a Ïe milo-
srdn˘ ale spravodliv˘ Boh bude maÈ
posledné slovo.  

Mil˘ Hartmut, ja Èa prosím, v me-
ne mojich spoluobãanov, vtedy voja-
kov, ktorí na teba pustili psov a nepo-
skytli ti prvú pomoc, ja Èa prosím o od-
pustenie. A vám, milí príbuzní
a priatelia, ìakujem Ïe ste nezabudli.

Problémy b˘val˘ch politick˘ch väz-
Àov a obetí komunizmu sú vo v‰etk˘ch
‰tátoch, ktoré dnes oslavujú uÏ vy‰e
30 rokov od pádu komunistickej totali-
ty, skoro v‰ade rovnaké: Nezáujem sú-
ãasnej spoloãnosti o ÈaÏké a zloÏité ob-
dobie komunistického teroru a útlaku. 

Vieme totiÏ, aj keì sa o tom ãasto
nehovorí, Ïe koniec studenej vojny
a rozdelenie Európy boli otázkou do-
hody mocností. Ale vìaka Pánu Bohu
aj za to. Vìaka mu za to, Ïe sme moh-
li donedávna slobodne cestovaÈ,  Ïe
sme sa tu spoloãne dnes mohli zísÈ
a vzdaÈ hold t˘m, ktorí za na‰u slobo-
du poloÏili svoje Ïivoty. 

Dnes, keì spomíname na Hartmu-
ta Tautza, myslíme na v‰etky obete ko-
munizmu, ktorí svoje Ïivoty poloÏili za
slobodu, právo a lep‰í Ïivot. Mil˘ Hart-
mut, ãesÈ tvojej pamiatke a veãn˘ po-
koj a radosÈ tvojej du‰i.

(Medzititulky redakcia)
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Príhovor viceprezidenta INTERASSO Jána Košiara

Tak rozhodli špičky komunistických strán

Dobov˘ zostrih fotografie, 
ktorá mala podobn˘ osud, ako
odvysielanie RTVS z pietnej
spomienky na Hartmuta Taut-
za. Z fotky odstránili v‰etk˘ch,
okrem Stalina a z päÈdesiatich
úãastníkov v PetrÏalke, zostali
v obraze RTVS napokon ‰tyria...



Pred bránou väznice
Viacerí na‰i ãlenovia, najmä zo západného a stredného

Slovenska, sa aj tohto roku zúãastnili pietnej spomienky na
nespravodlivo odsúden˘ch a väznen˘ch komunistick˘m reÏi-
mom v Leopoldove. Konala sa 28. augusta. Zaãali sme sv.
om‰ou v Kostole sv. Ignáca, ktorej hlavn˘m celebrantom a
kazateºom bol don Jozef LuscoÀ SDB. Pripomenul nám hod-
notu slobody, ktorú má ãlovek ako dar od Boha a ktorú si
ale nesmie zamieÀaÈ zo svojvôºou. 

Potom sme sa presunuli pred hlavn˘ vchod väznice, kde
po poloÏení vencov sme si vypoãuli svedectvá a príhovory.
Tohto roku do Leopoldova nepri‰iel (zrejme kvôli korone a
hygienick˘m opatreniam) ani jeden vysok˘ ústavn˘ ãiniteº,
ani z vlády ani z parlamentu. Ani nám veºmi nech˘bali. Za

na‰u organizáciu veniec poloÏili predseda Ján Liteck˘ ·veda,
podpredseda Rafael Rafaj a duchovn˘ Ján Ko‰iar. Príhovor
ná‰ho predsedu priná‰ame v plnom znení.  (jk)

Obãianske zdruÏenie CYRILO-
METODIADA v spolupráci so  Spo-
loãnosÈou Andreja Hlinku a Ob-
ãianskym v˘borom Mâ âernová
zorganizovalo 16. augusta 2021
v Parku Andreja Hlinku v bratislav-
skom RuÏinove pietnu spomienku
na otca slovenského národa Mons.
Andreja Hlinku pri príleÏitosti 83.
v˘roãia jeho úmrtia. 

Obrovsk˘ prínos A. Hlinku pri for-
movaní moderného politického slo-
venského národa vyzdvihol vo svojom
príhovore don Vojtech Zeman, SBD.
Exposlanec NR SR Anton Hrnko o.i.
povedal, Ïe Hlinka  „bol blízko k ºu-
dom, bol zásadov˘ a neoblomn˘ vo
svojich národn˘ch  ideáloch.  Je len

málo osobností v na‰ich novodob˘ch
a aktuálnych dejinách, ktoré by boli
vhodnej‰ou  in‰piráciou pre ná‰ národ,
ako bol práve  Andrej Hlinka“.

Spomienkového stretnutia sa zú-
ãastnili aj predseda PV ZPKO Ján Litec-
k˘ ·veda, a podpredseda organizácie

Rafael Rafaj i ìaº‰í na‰i ãlenovia. Lebo
Andrej Hlinka bol aj prv˘m politick˘m
väzÀom v b˘valom âesko-Slovensku
a pre politické otázky Slovákov bol od-
súden˘ tieÏ poãas Uhorska a v rokoch
1907-1910 uväznen˘ v Segedíne.

(rr)
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Andrej Hlinka – kňaz a politik

Najsamprv vám prečítam úryvok z vyhlásenia 13. snemu PV ZPKO z roku 2017(!).
„Pre našich členov, politických väzňov a ich príbuzných,  prenasledovaných komunizmom,

ktorých utrpenie a morálny postoj prispeli zásadným spôsobom k odstráneniu totalitného režimu a
nastoleniu demokracie, bol ten najväčší výdobytok novembra sloboda. Sloboda pohybu, sloboda ná-
boženská, sloboda podnikania, umelecká sloboda a celé to bolo zastrešené tou najvzácnejšou slo-
bodou – slobodou slova. Tá je zároveň tým hlavným zdrojom všetkých ostatných slobôd, aj tu ne-
spomenutých. Pevne sme všetci verili, že už sa nezopakujú časy, keď za nevhodné názory – a člo-
vek často ani nevedel, v čom sú nevhodné – sa bralo na dlhé roky do väzenia. A za ich rozširovanie
ešte viac. O to smutnejšie je, že po toľkých rokoch sme opäť svedkami podobných snáh. Politici
chcú opäť mocensky a v duchu nových ideológií vymedzovať hranice toho, čo je správne. Presne
ako to robila KSČ, vrátane „správnej“ interpretácie našich dejín, ktoré aj dnes majú v rukách starí
komunisti.“ 

Ako vidíte, politickí väzni už majú cit na to, kedy sa zmráka nad slobodami.

Aj v dnešnej kázni, ktorú mal don Jozef Luscoň SDB, zazneli úvahy o slobode. O tom, že slo-
boda nie je žiadna svojvôľa, ale priestor pre konštruktívnu prácu, ktorá sa  ale musí riadiť svedo-
mím. No a práve súčasná vládna garnitúra sa opäť pustila do odstraňovania výdobytkov demo-
kracie a do potláčania toho najvzácnejšieho čo tu – zatiaľ – máme, slobody slova a prejavu. S
tým súvisí aj opätovné prenasledovanie politických väzňov cez škrtenie základných financií pre na-
šu organizáciu. Politickí väzni ani u predošlých garnitúr neboli nejako na výslní, ale žeby nám
niekto ešte navyše bránil vo vydávaní nášho časopisu, ktorý tvorí os fungovania našej organizácie,
s tým prišla až táto vláda. To bol veľmi mrazivý darček práve na tridsiate výročie fungovania našej
organizácie. 

Už sme raz zažili vytriezvenie z úprimných snáh o slobodu  - v auguste 1968. A už to tu má-
me opäť, aj bez sovietskych tankov. Preto pre nás zostáva aj naďalej povinnosť všetkými možnými
prostriedkami rozširovať priestor pre slobodu slova a svedomia. Zostať verní tomu, kvôli čomu už
nás raz neľudsky prenasledovali. Pretože sloboda je len v pravde.

Prejav predsedu PV ZPKO Jána Liteckého Švedu v Leopoldove

Sloboda je len v pravde



Po roãnej prestávke sa opäÈ stretli
ãlenovia poboãiek PV ZPKO v Ilave, Po-
vaÏskej Bystrici a Púchove pod múrmi
väznice v Ilave na pietnej spomienke na
nespravodlivo a protiprávne väznen˘ch
politick˘ch väzÀov komunistického reÏi-
mu.  Konala sa 17. júla tohto roku. Po-
zostávala zo slávnostnej svätej om‰e vo
farskom kostole V‰etk˘ch svät˘ch, kto-
rú celebrovali Peter Rúãka, Michal Válka
a miestny dekan-farár Mgr. Patrik Soj-
ãák. Pokraãovala kladením vencov k pa-
mätn˘m tabuliam a príhovormi hostí. 

Za PV ZPKO vystúpil predseda Re-
gionálnej organizácie PV ZPKO v Tren-
ãíne Ing. Stanislav Porubãan. Pripome-
nul, Ïe pred pamätn˘mi tabuºami sa
stretávajú preto,  „aby sme si pripome-
nuli tisíce nevinn˘ch ºudí, ktorí za t˘mi-
to múrmi trpeli. Je zloãin, keì za tieto
múry zavrú obyãajného ãloveka, ktor˘
dodrÏiava zákony, Ïije bezúhonne, Ïiví
rodinu, vychováva svoje deti a napriek

tomu ho zavrú? Zavrú za názor, Ïe
chce ÏiÈ slobodn˘m Ïivotom, ktor˘ ne-
vyhovuje momentálne vládnucej poli-
tickej klike, ktorá vznikla  vìaka zmani-
pulovan˘m voºbám“. ëalej zdôraznil,
Ïe „vládna komunistická moc tvrdo
potláãala ak˘koºvek náznak odporu ãi
iného zm˘‰ºania. Aby si upevnila svoje
mocenské postavenie vytvorila systém
prenasledovania, ohovárania, doná‰a-
nia, obviÀovala ºudí z fiktívnych zloãi-
nov, potom ich v zinscenovan˘ch pro-

cesoch odsúdila na dlhé roky odlúãe-
nia od rodiny, od ostatnej spoloãnosti
v komunistick˘ch pracovn˘ch tábo-
roch. Koºkí ºudia zaplatili za svoj názor
aj tú najvy‰‰iu cenu, svoj Ïivot?! Prí-
tomn˘ch vyzval slovami: „Toto je v‰ak
ná‰ svet a pokiaº Ïijeme, si ho ne-
dáme nik˘m vziaÈ. Nedáme sa ni-
k˘m zviesÈ pod rú‰kom pekn˘ch
slov o „svetl˘ch zajtraj‰koch“,
o ktor˘ch nám básnil uÏ komunis-
tick˘ reÏim.“

SúãasÈou programu bola aj pre-
hliadka väznice, poãas ktorej mali
úãastníci jedineãnú moÏnosÈ vidieÈ vy-
bavenie oboch väzensk˘ch kaplniek,
pohybovaÈ sa v blízkosti väzensk˘ch
ciel, vojsÈ do kompenzaãnej miestnosti,
prejsÈ sa po vychádzkov˘ch dvorcoch
pre väznen˘ch, pozrieÈ si zeleninovú
záhradu, ktorú obrábajú väzni a pre-
zrieÈ si aj ìal‰ie priestory väznice. 

Stanislav Porubãan

V predveãer v˘roãia okupácie
âesko-Slovenska armádami spojenec-
k˘ch vojsk sa 20. augusta t.r. uskutoã-
nila pietna spomienka na Hlavnej ulici
v Ko‰iciach. Jej úãastníci si pripome-
nuli sedem obetí invázie.  Mesto Ko‰i-

ce reprezentoval námestník primátora
Mgr. Marcel Gibóda, ìalej sa pietnej
spomienky zúãastnil prednosta Okres-
ného úradu v Ko‰iciach Martin Seman
a zastúpenie mala aj prezidentská
kancelária pani Vierou Sotákovou.

Na‰u organizáciu PV ZPKO zastupoval
podpredseda PV ZPKO a predseda RO
PV ZPKO v Ko‰iciach ·tefan Novák,
podpredseda RO PV ZPKO Ján Brod-
Àansk˘, Roman Jesensk˘, Mikulá‰
Tóth, Jozef Timko a Marián Îalobín.
K pamätnej tabuli obetiam invázie po-
loÏili kytice kvetov. (rj)

Pri príleÏitosti 53. v˘roãia okupácie âesko-Slovenska pri-
pravilo Svetové zdruÏenie b˘val˘ch politick˘ch väzÀov v Pop-
rade pietnu spomienku venovanú tragick˘m udalostiam
z 21. augusta 1968. 

Hoci sa stal 21. august pamätn˘m dÀom, pamätník
v Poprade, odhalen˘ 21. augusta 2002, je na Slovensku stá-
le jedin˘ so ‰tatistikou obetí a popisom tragick˘ch udalostí,
ktor˘ch následky nesieme dodnes.

Vence a kvetiny k pamätníku poloÏili, prednosta Okres-
ného úradu v Poprade Dr. Jozef Bednár, viceprimátor mesta
Poprad Ing. Ondrej Kavka, poslanec NR SR a primátor
KeÏmarku PhDr. Mgr. Ján Ferenãák,  starostka obce Hôrka
Ing. Helena Mihalãinová, za Ústav pamäti národa Mgr. Ján
EndrŒdi, poslanec mestského zastupiteºstva v Poprade  Ing.
Marián Barilla, príbuzní rodiny Jozefa Bonka, za zdruÏenie
Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja predsedníã-

ka regionálnej organizácie PV ZPKO v Pre‰ove Mária Dvorãá-
ková a predseda regionálnej organizácie PV ZPKO v Îiline
Kvetoslav Gregor. Za Svetové zdruÏenie b˘val˘ch politick˘ch
väzÀov (ZBPV) Franti‰ek Bednár. Kladenie vencov bolo ukon-
ãené hymnami Slovenskej a âeskej republiky. S príhovorom
za na‰u organizáciu vystúpila Mária Dvorãáková. (fb)
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Úãastníci pietnej spomienky v Poprade. Foto archív

V Košiciach bolo sedem obetí

Náš svet si nedáme nikým vziať

Stanislav Porubãan poãas prího-
voru. Foto archív



Îijú u nás ºudia, ktorí sa v interneto-
v˘ch diskusiách schovávajú za „nicky“ –
ão sú vymyslené napodobeniny mien,
ako Pre‰pork, Dagobert a pod. Tí majú
zväã‰a za úlohu od svojich chlebodarcov
spochybÀovaÈ v‰etko slovenské a kres-
Èanské-katolícke (pravda, o spochybÀo-

vanie tohto druhého fenoménu sa práve úspe‰ne
„usilujú“ tí, od ktor˘ch by sa to najmenej ãakalo).
Z „nickovsk˘ch“ kruhov pochádza tvrdenie, Ïe sloven-
sk˘ národ je kon‰truktom podobne ako „Ameriãan“
(USA)  alebo „Îid“ (Izrael). Tí ºudia sú evidentne zau-
jatí: predsa tak ako Îidia existovali stároãia pred ‰tá-
tom Izrael, rovnako Slováci existovali stároãia nielen
pred ‰tátom s názvom „Slovenská republika“, ale aj
pred Uhorskom. Dávno pred rokom 896, kedy údajne
(uÏ ch˘ba len deÀ a mesiac) „zaujali“ vlasÈ Maìari.
Ozaj, kde boli Maìari v roku 880, keì dal pápeÏ na
papier, a zachovalo sa to dodnes, Ïe slovensk˘ kráº je
„milovan˘m synom“? Problém je len a len v tom, Ïe
Slováci z príãin objektívnych (ale i subjektívnych) nepe-
stovali svoje historické vedomie a ºahkováÏne nechali
svoje dejiny vykladaÈ in˘m. Vôbec im neprekáÏalo
(a neprekáÏa), Ïe starodávne Nitrianske kráºovstvo (ak
chcete, Veºkú Nitravu), ktoré podºa cudzích (nemec-
k˘ch) zdrojov muselo existovaÈ uÏ v ãase, keì Pribina
staval chrámy v Brne, a to bolo pred rokom 831/936,
pokojne nechali dodatoãne „pokrstiÈ“ ako „Veºkú
Moravu“.

Naši velikáni v cudzích službách
Pritom v tomto národe sme v minulosti dokázali

ãasto viac, ako na‰i susedia, ktorí si v‰ak neváhajú pri-
vlastniÈ plody práce na‰incov bez mihnutia oka. âe-
chom vypracoval prvú gramatiku Slovák Vincent Bene-
dikt z NedoÏier, Poliakom zakladal prv˘ „Bank naro-
dowy“ Andrej Kapustá‰ z Hlohovca, o Ko‰útovi
a Petroviãovi-Petöfim hádam vieme svoje. Ale bol tu aj
·tefan z Verbovca, ktorého meno sa „historicky“ sko-
molilo na Werböczy, pre nás prijateºnej‰ie Verbóci,
ktorému priznáva slovensk˘ pôvod aj wikipedia: „·te-
fan z Verbovca bol krajinsk˘ sudca a uhorsk˘ palatín
slovenského pôvodu.“ 

Tento muÏ sa narodil v roku 1458 ako syn Apoló-
nie z Diakoviec a otca Osvalda vo Verbovci na dne‰nej
Ukrajine, asi 80 kilometrov na v˘chod od dne‰n˘ch
slovensk˘ch hraníc. Právo ‰tudoval na Univerzite Istro-
politane, stal sa hlavn˘m kráºovsk˘m archivárom a ako
schopn˘ notár bol poveren˘ prípravou krajinského
snemu v roku 1486. Na zaãiatku roku 1502 bol vyme-
novan˘ za jedného zo ‰tyroch protonotárov, ão boli
‰tyria najvy‰‰í sudcovia v ‰táte. S menom Verbóciho sa

spája zavedenie nevoºníctva v roku 1514, ãoho príãi-
nou bolo DóÏovo povstanie, ale najmä vypracovanie
„Tripartita opus iuris..., Trojdielneho spracovania oby-
ãajového práva slávneho Uhorského kráºovstva a pri-
pojen˘ch krajín,“ ão urobil v rokoch 1500-1514. I‰lo
o právnickú zbierku kodifikujúcu obyãajové právo
v Uhorsku. Do rozpadu Rakúsko-Uhorska malo Tripar-
titum 46 vydaní, prvé vy‰lo vo Viedni v roku 1517, na
Slovensku v Bardejove v roku 1632. Na Slovensku
s urãit˘mi zmenami platili niektoré ustanovenia Tripar-
tita do roku 1950. 

V roku 1525 ho snem v Hatvane zvolil za palatína,
teda správcu kráºovského dvora, a ako tak˘ poÏadoval
oãistenie dvora od cudzincov a postihovanie luteránov
smrÈou a stratou celého majetku. V roku 1525 Ïiadal
pozbaviÈ v‰etk˘ch Îidov úradov. Na budúci rok v‰ak
uÏ palatínom nebol. Preão? 

Lebo sa držal práva
Aj preto, Ïe sa oãakávalo, Ïe ako spojenec budú-

ceho kráºa Zápoºského, rozhodne v pozemkovom spo-
re v prospech Zápoºského, lenÏe Verbóci sa drÏal prá-
va a ‰okujúco rozhodol tak, ako povaÏoval za spra-
vodlivé, v neprospech Zápoºského. Uprednostnil právo
a morálku pred servilnosÈou a ãoskoro sa mu táto
sudcovská poctivosÈ vypomstila. UÏ o rok sa na sneme
na Ráko‰skom poli objavili ozbrojenci ·tefana Bátori-
ho (NAKA?) a obvinili palatína Verbóciho zo zrady -
údajne si prisvojil 1070 zlat˘ch, ktoré mu nepatrili (ko-
rupcia?). Vtedy Zápoºsk˘ nepohol ani prstom... NuÏ,
dejiny sa opakujú. Koºko v‰ak má dnes Slovensko sud-
cov, ktorí by konali ako Verbóci? 

Keì sa Zápoºsk˘ stal kráºom, predsa len vymeno-
val Verbóciho za hlavného kancelára a za jeho vyjed-
návaãa s osmanskou Portou. Získal si dôveru Sulejma-
na II., ktor˘ ho po dobytí Budína vymenoval za hlavné-
ho sudcu osmanského Uhorska. Zomrel 13. októbra
1541 v Budíne, podºa jednej z verzii ho budínsky pa‰a
dal otráviÈ. „Iba malému poãtu osôb, hoci aj ‰ºachtic-
kého pôvodu, sa podarilo v období feudalizmu vy‰vih-
núÈ prakticky z niãoho na najvy‰‰ie posty v krajine,“
uvádza vo Verbóciho Ïivotopise Erik ·tenpien, autor
slovenského prekladu Tripartita z roku 2009.

Na‰i tamhore by si mali preãítaÈ Verbóciho zásady
a riadiÈ sa nimi: „Domáci neporiadok rozvráti krajinu
väã‰mi, ako vonkaj‰í nepriatelia.“ Kritizoval vládcov,
Ïe podºa svojej vôle vydávali nariadenia a príkazy,
ktoré sa navzájom lí‰ili, ba si dokonca navzájom odpo-
rovali. A dnes, po takmer 500 rokoch, nepoznajúc
históriu, konajú vari inak? 

Marián Tkáã

KULTÚRA
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Teraz ako pred 500 rokmi v časoch Verbóciho?
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Pokraãovanie z 1. strany

Tam sme sa nauãili strojopis i tes-
nopis. Sestra sa rozhodla pokraãovaÈ
na dvojroãnej odbornej ‰kole pre ro-
dinu v Pre‰ove a ja som sa zamestna-
la na notárskom úrade. Mala som
sotva ‰estnásÈ rokov a uÏ nápadníci
p˘tali mamu o moju ruku.  Mne sa
do vydaja nechcelo, rozprávala som
sa o tom so sestrou a ona mi pove-
dala, poì do Pre‰ova do ‰koly a bu-
de‰ maÈ pokoj. 

● Poslúchli ste?
Ale áno. V septembri, keì sestra

i‰la do ‰koly, i‰la som s Àou. Urobila
som skú‰ky, prijali ma. Vrátila som sa
domov a oznámila som to mame.
Bola dosÈ skormútená, Ïe ão si ona
doma sama poãne. No ja som ne-
ustúpila, povedala som jej, Ïe sa
vydávaÈ nebudem, idem do ‰koly. 

● Mamka sa musela obracaÈ,
aby zvládla ‰túdium dvoch dcér.
Ani v tomto období nebolo uby-
tovanie najlacnej‰ie. Do‰tudovali
ste?

Áno, so sestrou sme b˘vali na
priváte. Keì som skonãila ‰kolu, jed-
na známa mi vybavila miesto  na
KNV. Neskôr som robila pomocnú

kancelársku silu na odbore obchodu,
neskôr pomocnú plánovaãku. Tam
som sa tieÏ zoznámila s mojím budú-
cim manÏelom. 

● Boli ste kolegovia?
Nie, on robil na povereníctve po-

travinárskeho priemyslu v Bratislave.
KeìÏe mal na starosti mäso, mäsové
v˘robky, mraziarne a chladiarne, ãas-
to cestoval do Pre‰ova, kde bol veºk˘
mäsopriemyslov˘ podnik. Zoznámili
sme sa v marci alebo apríli 1949

a 20. novembra 1950 uÏ bola svad-
ba. 

● Tak predsa ste sa vydali.
ManÏel bol z Bratislavy? 

ManÏel bol zo ·enkvíc a tam
som sa po svadbe aj nasÈahovala,
k svokrovcom. Po Novom roku som
sa zamestnala v Bratislave na pove-
reníctve dopravy. Robila som úãtov-
níctvo.  No ale ão, uÏ som aj otehot-
nela, zaãali mi nohy opúchaÈ, musela
som ísÈ k lekárovi. Vypísal ma na ma-

NÁŠ ROZHOVOR
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Ani nevedel, ako sa dostal do väzenia

Pani âervenková diskutuje poãas v˘roãnej ãlenskej schôdze.
Foto Eva Zelenayová

V˘roãné schôdze sa, Ïiaº, tohto roku neuskutoãnili. Lebo pandémia... âlenom na‰ej organizácie veºmi ch˘bajú
tieto stretnutia. Na snímke vpravo pani âervenková. Foto Eva Zelenayová
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terskú dovolenku. Svokra v‰ak bola
chorá, tak som sa o Àu starala. Ale
Jankovi sa to nepáãilo.

● Kto bol Janko?
ManÏelov star‰í brat. 
● A ão sa mu nepáãilo?
Trebárs, keì som Ïehlila. On to

nezná‰al a mal dosÈ ostrú povahu,
takÏe keì som mu povedala, Ïe on
tu nie je sám, oheÀ bol na streche.
Napriek tomu som zostala doma,
starala som sa nielen o chorú svokru.
Svokor mal aj kone, sviÀu, roboty bo-
lo dosÈ.

● TakÏe mali hospodárstvo
a vy ste sa museli staraÈ aj oÀ?

O hospodárstvo nie, ale o v‰et-
ko, ão bolo treba. 

● O hospodárstvo sa staral
‰vagor Ján?

Nie, on robil v Bratislave, staral sa
svokor. A on mi, joj dieÈa moje, daj aj
tej svini. ·vagor mal  dvojroãnú dcéru
Janku, aj o Àu som sa starala. 

● V‰etci ste b˘vali v jednom
dome?

Hej, ale kaÏd˘ mal svoju izbu.
Keì sa blíÏil termín pôrodu, svokra
mi povedala, aby som i‰la k svojej
mamiãke, Ïe tam mi bude najlep‰ie.
Obávala sa konfliktov s Jankom. 

● Ako sa volal vá‰ manÏel? 
Tomá‰.
● A on súhlasil, aby ste odi‰li

tak ìaleko?
ManÏel musel nastúpiÈ na vojen-

skú prezenãnú sluÏbu, takÏe nemal
s t˘m problém. 

● Kedy sa narodila va‰a dcé-
ra?

Narodila sa 20. augusta 1951
v Breznici. DesaÈ dní pred pôrodom
som vycestovala zo ·enkvíc s veºk˘m
kufrom. ManÏela zaistili na vojenãine
a verejn˘ proces sa konal v Pre‰ove
v roku 1951. ManÏela zatvorili pre
pre‰ovsk˘ mäsopriemysel.

● âo on s t˘m mal?
Porobili tam nejaké kiksy s brav-

ãovou masÈou. Pri preváÏaní pomie-
‰ali technickú s potravinárskou, tak
volali Tomá‰ovi. V‰etko stiahol, dal
na rafináciu a podnik na tom e‰te
zarobil. Okolo tristotisíc korún. Ale
riaditeºa Halu‰ku, môjho manÏela
a ìal‰ích postavili pred súd a obvinili
zo sabotáÏe.

● Ako ste sa to dozvedeli?
O niãom som nevedela, no sestra

robila v mäsopriemysle. Ona mi po-
vedala, Ïe Tomá‰a zavreli, dostal päÈ
rokov za sabotáÏ a ostatní po trinásÈ
rokov. OkamÏite som sa vybrala do
Pre‰ova, kde som sa dozvedela, Ïe
manÏela zobrali do Bratislavy. Hneì
ráno som cestovala za ním. Pri‰la
som do Justiãáku a tam mi dovolili
15 minút s ním hovoriÈ. No bola
z neho poloviãka a boli tam také
drôty. On mi povedal, sám neviem,
ako som sa tu dostal. 

● A potom ão bolo? On si aj
odsedel t˘ch päÈ rokov?

Nie, veì zomrel po jedenástich
mesiacoch. Mal 27 rokov. 

● âo sa stalo?
Najsamprv bolo, Ïe bol unaven˘

a ja neviem... 
● Kde sa to stalo?
V Jáchymove.
● Boli ste ho nav‰tíviÈ?
Hneì, keì ho zatvorili, napísala

som ÏiadosÈ o náv‰tevu. Povolenie
som dostala, tak som vycestovala do
Ilavy, lebo najskôr bol tam umiestne-
n˘. Pripravila som rezne, slaninku
a iné dobroty a samozrejme dcérku.
Mala desaÈ mesiacov, so sestrou sme
ju pekne obliekli, kama‰ne, svetrík,
topánky i klobúãik. Pri‰iel aj manÏe-
lov brat Janko, bol právnik. V miest-
nosti pre náv‰tevy bol dlh˘ stôl. Pri

kaÏdom väzÀovi sedeli dvaja  a e‰te
jeden sa tam prechádzal. Tomá‰ bol
v prostriedku a vôbec si nev‰ímal niã
z toho, ão som vyÈahovala z ta‰ky.
Sústredene pozeral na dcéru a pove-
dal: „To uÏ je taká veºká tá na‰a dcé-
ra?“ A tá nespú‰Èala oãí z jeho veº-
k˘ch gombíkov a naÈahovala sa za
nimi. A dozorca si vôbec nev‰ímal
jedlo, ktoré som mu dávala. 

● V Jáchymove ste tieÏ boli za
ním?

Nebola, stále som dcéru kojila,
bolo to pre nás veºmi ìaleko. Napo-
kon onedlho zomrel, 10. apríla
1953.

● TakÏe vy ste sa takmer ani
nevideli?

No v‰ak.
● A odvtedy ste vdova?
Áno. 
● Bol manÏel rehabilitovan˘?
Bol, v‰etky potrebné doklady

som poslala do ÚPN kvôli Ïiadosti
o priznanie veterána protikomunistic-
kého odboja.

● ManÏel bol nespravodlivo
odsúden˘ a pri‰iel o Ïivot. No aj
vy a va‰a dcéra ste trpeli a iste
nie bez následkov.

Teraz obidve b˘vame v tomto
penzióne. Má sedemdesiat rokov, ale
uÏ deväÈ rokov je chorá, ani nehovo-
rí. ËaÏko sa mi s t˘m Ïije. 

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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VÏdy elegantná pani Mária âervenková (v strede). Foto Eva Zelenayová

ro
ãn

ík
 3

1
●

se
pt

em
be

r 
20

21



Keď sa začiatkom roku 1920 na novozalo-
ženej univerzite v Bratislave, príznačne pomeno-
vanej po českom reformátorovi Komenskom, slo-
venským dejinám úplne cudzom, zakladala ka-
tedra „československých” dejín, jej nový titulár,
český historik husitstva a neskôr diplomat a poli-
tik Kamil Krofta, si do svojho denníka zapísal, že
menovanie prijal s cieľom „dať Slovákom

dejiny”, a tak ich „duchovne pripútať k nám”. 
Za týmito slovami stálo pevné odhodlanie vykladať slovenské de-

jiny tak, aby ich subjektom nebol slovenský národ, ktorý podľa Kroftov-
ho presvedčenia i vtedajšej ústavy nejestvoval, a ich cieľom nebolo
spoznať pravdu o jeho dejinách a jeho duchovno-kultúrnej identite, hl-
boko zakorenenej v kresťanstve, ktoré laicistická politicko-ideologická
doktrína československého štátu odmietala, ale tak, aby sa zo sloven-
ských dejín odstránilo všetko, čo sa do vzorca vládnucej ideológie če-
choslovakizmu nehodilo, a naopak umelo do nich vnieslo to, čo malo
túto ideológiu historicky legitimovať, teda aby sa z historickej vedy stala
slúžka vládnucej politicko-ideologickej doktríny a nepriateľ vlastného
národa a jeho kresťanskej kultúry a duchovnosti. 

Dlhé desaťročia takýchto manipulačných ofenzív a ideologic-
kého inžinierstva mali za následok, že sa Slováci stali národom
s najvyššou mierou historického bezvedomia v Európe, s učebni-
cami, románmi a verejnými priestranstvami zaplnenými pseudohr-
dinami alebo priam nepriateľmi vlastného národa a jeho kresťan-
ského dedičstva, národom, o ktorom priam paradigmaticky platí,
čo pápež Benedikt XVI. s bolesťou konštatoval o postmodernej Eu-
rópe, že sa stala otrokyňou zvláštnej nevôle voči sebe samej.  

Jedným z dôsledkov tohto stavu je, že národ nepozná svoje deji-
ny, ich zmysel a nosné osobnosti, alebo ich pozná v takej deformova-
nej podobe, že ich odmieta. Kto dnes najmä z mladých ľudí, bezcieľne
sa potĺkajúcich od jedného počítača k druhému a hľadajúcich motivá-
ciu i na to, aby ráno vstali z postele, vie, kto bol Otakar Vitkovský, slo-
venský vysokoškolák a vlastenec, popravený v roku 1951 ako 26-ročný
len preto, lebo sa nevedel vzdať lásky k slovenskému národu a túžby
po obnove jeho štátu? Kto vie, kto boli Albert Púčik, Anton Tunega
a Eduard Tesár, príslušníci Bielej légie, popravení v roku 1951, keď ani
jeden z nich ešte nemal ani tridsať, za svoje národné a protikomunistic-
ké cítenie? Kto vie, kto bol Bernard Jaško, ktorého ŠtB pri výsluchu vy-
hodila z okna a ktorého v roku 1951 ako 27-ročného popravili, lebo
sa nechcel iba pasívne prizerať gniaveniu národa komunistickou per-
zekúciou? Kto vie, kto bol Rudolf Komandera, v roku 1953 ako 32-roč-
ný umučený v leopoldovskej väznici po päťročnom krutom väzení pre
lásku k Slovensku a túžbu po obnove jeho štátnej nezávislosti? Kto vie,
kto boli bratia Ivan a Marián Štelcerovci z Trenčína, najprv vylúčení
z vysokoškolských štúdií a v roku 1955 odsúdení na drakonické tresty –
Ivan na doživotie, lebo sa domáhali práva slovenského národa na
vlastný štát? Kto vie, kto bol Ferko Paňko, mladý slovenský chlapec, ku-
riér Slovenského revolučného odboja, ktorý prenášal správy a ľudí cez
prísne stráženú hranicu a po dlhých hodinách v ľadovej vode a útra-
pách ťažko ochorel a zvyšok života prežil v bolestiach a chudobe
ochrnutý na posteli v Nemecku? Boli to nie stovky, ale tisíce čistých
idealistických slovenských charakterov, ktorí obetovali svoje životy za

svoje slovenské presvedčenie, ale dnešné Slovensko o nich nič nevie
a vedieť nechce. Ale národ bez úcty k tým najlepším spomedzi seba je
prázdny a odumiera, rovnako ako štát bez úcty k pravde o svojich de-
jinách je odsúdený na rozvrat, pretože úcta k pravde je lakmusovým
papierikom slobody a spravodlivosti, bez ktorých žiadne spoločenstvo
natrvalo neprežije.  

Jednou z dlhej plejády osobností, ktoré patrili k tomu
najlepšiemu, čo Slovensko malo, ale ku ktorým sa dnešné Sloven-
sko nehlási, bol aj človek, ktorého si dnes osobitne pripomíname –
Štefan Mikuš. O živote Štefana Mikuša nevieme veľa podrobností.
Narodil sa do ťažkého obdobia krátko pred rakúsko-maďarským vy-
rovnaním, teda do rokov tvrdej maďarizácie, napriek týmto tlakom si
však uchoval pevné slovenské povedomie. Rovnako pevná bola jeho
katolícka viera, o ktorej svedčí aj to, že najstaršie z piatich detí, ktoré
spolu s manželkou vychoval, Rudolf, sa stal kňazom, jezuitom, v roku
1939 prvým provinciálom novosformovanej samostatnej slovenskej pro-
vincie Spoločnosti Ježišovej a zohral dôležitú rolu v slovenských deji-
nách i v kontaktoch so Svätou stolicou, začo sa mu neskôr komunistické
Československo odmenilo dlhoročným žalárom. Každodenný chlieb si
Štefan Mikuš zarábal tvrdou prácou ako roľník, po celý život spätý
s matičkou zemou. V istom zmysle teda možno povedať, že bol steles-
nením slovenského človeka svojich čias, človek – Slovák. Vyvrcholením
jeho života bol jeho záver, chvíľa, keď svoj život obetoval, aby zachrá-
nil život Otca národa Andreja Hlinku. 

Písal sa 28. marec 1921, ktorý vtedy pripadol na veľkonočný pon-
delok. V Trnave sa vtedy konalo prvé valné zhromaždenie Kresťanské-
ho roľníckeho združenia. Zhromaždenia sa zúčastnilo veľa prominent-
ných osobností: čerstvo vysvätený niriansky biskup Karol Kmeťko,
poslanec Dr. Jozef Buday, senátor Ing. Július Klimko, senátor Juraj
Ďurčanský, ale aj poslanec zo susednej Moravy Josef Šamalík a pre-
dovšetkým Andrej Hlinka.

Vari najčastejším terčom útokov býval Andrej Hlinka, predse-
da Slovenskej ľudovej strany, zakladateľ modernej slovenskej ma-
sovej politiky, duša slovenského autonomizmu, charizmatický reč-
ník, stelesnenie slovenského a katolíckeho Slovenska, otec národa,
kňaz a politik, ktorého ľudia milovali, lebo cítili, že je jedným
z nich, že vyjadruje ich bolesti, že neváha pre nich obetovať vlast-
ný prospech a slobodu a prebúdza v nich nádej. Politickí nepriate-
lia sa ho však báli, tým viac, že mu nedokázali byť rovnocennými
protivníkmi. Preto ho nenávideli a pokúšali sa ho zlikvidovať neka-
lými praktikami: väzením, intrigami, ale viackrát aj fyzickými útok-
mi. Aj na zhromaždení v Trnave v marci 1921 bol Hlinka hlavným
terčom, keď do školskej dvorany vtrhla skupina kričiacich sociál-
nych demokratov vedených českým redaktorom Trnavského hlasu
Kocourkom.

Pre „demokratické” spôsoby útočníkov bolo príznačné, že na-
miesto argumentov boli vyzbrojení iba nenávisťou, tehlami a ťažkými
polenami. Jedným z nich udrel rozzúrený útočník po hlave Štefana Mi-
kuša, ktorý sa postavil na Hlinkovu obranu. Ťažko zraneného Mikuša
odniesol jeho syn a priatelia domov do Ratkoviec, kde na šiesty deň
zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Pánovi. Príznačné bolo,
že jeho posledné slová patrili Hlinkovi: ešte aj zomierajúci bol myšlien-
kami pri Hlinkovi a chcel vedieť, či zostal nažive.  

V ZRKADLE ČASU
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Z príhovoru Emílie Hrabovec pri odhalení sochy Štefana Mikuša

Svoj život obetoval za život Otca národa



Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda je nielen skvel˘
autor rozliãn˘ch literárnych Ïánrov, ale v‰estranne nadan˘
umelec. V pondelok  23. augusta t.r. sa opäÈ predstavil
v letnej ãitárni U âerveného Raka v Bratislave ako bluesov˘
gitarista a spevák so skupinou Veteráni zo Salon Doré. Ide
o príleÏitostné zoskupenie veteránov slovenskej bluesovej
scény (Liteck˘ ·veda, Turtev, BereÏn˘, Stojka), folko-
vo-gustovskej (Sojka) a mladej krvi (Horváth, Liteck˘
·veda jr.) z rôznych skupín, ktorí si po vzore vesel˘ch
star˘ch jug bandov z 30. rokov odskoãili spontánne pomu-
zicírovaÈ na akustick˘ch nástrojoch, ãi takmer nástrojoch,
bez nároku na vysokú umeleckú v˘poveì s hlbok˘mi
psychologicko-spoloãensk˘mi presahmi. 

Hoci, ako ozajstní veteráni, obãasn˘ reakcionársky
osteÀ si nemôÏu odpustiÈ. Na javisko prichádzali v hned˘ch
dlh˘ch koÏen˘ch kabátoch. Preão? „KeìÏe sa in‰pirujeme
star‰ou americkou muzikou z 20. a 30. rokov minulého sto-
roãia, tak sme si chceli tak ‰t˘lovo pripomenúÈ aj ãasy kov-
bojok,“ povedal Liteck˘ ·veda. Obleãenie teda kore‰pon-
dovalo s hudobn˘m podkladom z mimoriadne sugestívnej
úvodnej scénky z filmu „Vtedy na Západe“. „Veì nie v‰et-
ko, ão prichádza z Ameriky je zlé, to len v posledn˘ch ro-
koch sa marxistick˘m „neokonzervatívcom“ podarilo USA
tak znechutiÈ pre cel˘ svet,“ doplnil Liteck˘ ·veda.  

Veteráni zo Salon Doré je ponorná skupina, vyskytujúca
sa na vysvieten˘ch festivaloch, ale aj v zadymen˘ch klu-
boch. Pokoncertovali si uÏ po v‰elijak˘ch mestách, kluboch
a festivaloch na Slovensku aj v zahraniãí. Hrajú prevaÏne
bluesové ‰tandardy z 30.  rokov a spirituály v duchu
Sanctified Jug Bandov, pomedzi to aj vlastné veci
v podobnom ‰t˘le. Zatiaº najzaujímavej‰í koncert absolvo-

vali v roku 2006 v známej ãeskej väznici Mírov, kde bol
zavret˘ aj Andrej Hlinka.

V repertoári skupiny je aj pesniãka Skús zastaviÈ po-
krok: Nechcem spávaÈ, nechcem vstávaÈ / popíjaÈ si ãi jedá-
vaÈ / zas som chytil do rúk slu‰né noviny / Kominterna, hu-
manisti, aj korektné feministky / maÏoretky tancujú mi po
hlave / Diletanti, delikventi, defraudanti, devianti, / na titul-
ke samá svetlá budúcnosÈ / Idioti, impotenti, intrigáni, in-
formanti, ignoranti, imigranti / syfilis, cholera, v‰i a mor na
nás / Dupem nohou, trieskam päsÈou, / hlava plná v‰iv˘ch
klie‰Èov / neviem ak˘m hrebeÀom ich vyãesaÈ / UÏ chcem
spávaÈ, aj jedávaÈ, / so sliepkami ráno vstávaÈ, / do pece
som hodil v‰etky noviny / do pece SME dali v‰etky noviny /
N-N-n-n – no - no – noviny. (jls, zl)

Vydali Politickí väzni ZPKO, 2021
Rudolf Tibensk˘ (1919-2006) lite-

rárne zaãínal v polovici 30. rokov. UÏ
v mladom veku sa stal známym re-
daktorom a publicistom. Jeho Ïivot,
podobne ako Ïivoty in˘ch Slovákov,
tragicky ovplyvnil rok 1945 a zánik
prvej Slovenskej republiky. V rámci
tzv. proti‰tátneho sprisahania ho 26.
septembra 1947 zatkla ·tátna bez-
peãnosÈ. Na základe vykon‰truova-
n˘ch obvinení bol kruto vypoãúvan˘
a muãen˘. V roku 1950 ho odsúdili
na niekoºkoroãné väzenie. Odpykal si
ho v Jáchymovsk˘ch koncentraãn˘ch
táboroch, o ãom vydal svedectvo
v knihe Jáchymovské peklo (1991). 

Svoj príbeh z roku 1947 prv˘ raz
publikoval vo Svedectve v roku 1996.
Tohto roku ho na‰a organizácia vyda-
la kniÏne. O pohnútkach na napísanie
tohto dielka sa zmieÀuje v jeho úvo-
de: „PäÈdesiatroãn˘ sen, na ktor˘ tr-
pím, sen stále sa opakujúci ako satan-
sk˘ tanec, veºmi ãasto obsahuje nejas-
né prvky z môjho vy‰etrovania
·tátnou bezpeãnosÈou.“ 

Skúseností autora z bratislavskej
väznice sú ìal‰ím jasn˘m dôkazom,
Ïe bezprávie a brutalita na Slovensko
nevkroãili s polnocou 25. februára
1948, ale oveºa skôr s príchodom so-
vietskej moci a návratom âeskoslo-
venskej republiky. (ml) 

ZO ŽIVOTA PV ZPKO/RECENZIA
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Rudolf Tibensk˘: Tango s pekelníkmi

Litecký Šveda opäť U Červeného raka

Veteráni zo Salon Doré. Foto Eva Zelenayová
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1. septembra 1846 vy‰li v Skalici Sloven-
skje pohladi na vedi umeÀja a literatúru, ná‰
najstar‰í kultúrno-vedeck˘ ãasopis.

1. septembra 1867 bolo v Martine otvo-
rené Slovenské evanjelické gymnázium.

1. septembra 1939 vypukla druhá sve-
tová vojna.

1. septembra 1939 Slovenská armáda
po boku nemeckého Werhmachtu zaãala Èa-
Ïenie proti Poºsku, aby pre krajinu zabezpeãila
opätovné získanie t˘ch území, ktor˘ch sa v ro-
ku 1920 a 1938 zmocnili Poliaci. Aktívna úãasÈ
na vojne proti susednému ‰tátu vyvolávala
u väã‰iny obyvateºstva veºké rozpaky. 

1. septembra 1950 ministerstvo národ-
nej obrany zriadilo prvé Pomocné technické
prápory (PTP). Boli to vlastne tábory núten˘ch
prác pre „politicky nespoºahlivé a asociálne
osoby“, za aké komunistick˘ reÏim povaÏoval
najmä kÀazov, rehoºníkov, bohat‰ích sedlia-
kov, b˘val˘ch podnikateºov a slobodnej‰ie
zm˘‰ºajúcu inteligenciu. Do ich zru‰enia v r.
1954 pre‰lo nimi zo Slovenska 5 500 osôb.
Niektor˘ch tam protiprávne drÏali aj celé ‰tyri
roky.

1. septembra 1992 schválila SNR Ústavu
Slovenskej republiky. Pred hlasovaním zasada-
ciu miestnosÈ demon‰tratívne opustili poslanci
za MKDH a SpoluÏitie, poslanci za KDH hlaso-
vali proti. Za ústavu hlasovalo 114 prítomn˘ch
poslancov, 16 bolo proti a 4 poslanci sa zdrÏa-
li hlasovania.

4. septembra 1944 minister národnej
obrany SR generál F. âatlo‰ u‰iel do Banskej
Bystrice a dal sa k dispozícii vedeniu ãeskoslo-
venského vojska. To ho odovzdalo veliteºovi
ruskej partizánskej brigády A. S. Jegorovovi,
ktor˘ ho 14. septembra spolu s generálom J.
Turancom deportoval do ZSSR. T˘m sa otvoril
prúd deportácií Slovákov do ZSSR, ktor˘ po-
tom postihol niekoºko tisíc obãanov SR. 

5. septembra 1848 Michal Miloslav Ho-
dÏa vydal vo Viedni manifest k slovenskému
národu. Odsúdil maìarskú rozpínavosÈ a vy-
zval Slovákov do boja, za obãiansku a národnú
slobodu, za kráºa a národ slovensk˘.

6. – 7. septembra 1944 povstalci v Lip-
tovskom Svätom Jáne v noci vyvliekli 46-roãné-
ho katolíckeho farára Rudolfa Schedu z jeho
fary a vo svätojánskej doline ho hrozne muãili.
(SÈahovali mu koÏu zo Ïivého tela, dokaliãili
mu údy a tr˘znili ho, k˘m v stra‰n˘ch boles-
tiach neskonal.) Podobn˘m spôsobom boli po-
ãas povstania partizánmi a povstalcami zavraÏ-
dení katolícki kÀazi: Anton ·alát, farár v Hájni-
koch, Ján Nemec, farár v Lieskovci pri
Humennom, klerik Imrich Teplan, ‰tudent 5.
roãníka bohoslovia.

7. septembra 1619 zomreli traja ko‰ickí
muãeníci sv. Marek, ·tefan a Melichar.

8. septembra 1938 prezident âSR Ed-
vard Bene‰ pozval poslanca HSªS Jozefa Tisu
na politické rozhovory. Oznámil mu, Ïe do rie-
‰enia národnostnej otázky v krajine budú zahr-
nutí aj Slováci. 

8. septembra 1967 otvorili Bienále
ilustrácií Bratislava.

9. septembra 1948 ÚV KSâ schválil zá-
sady ostrého postupu proti t˘m, ão nesúhlasili
s komunistick˘m reÏimom oznaãovan˘ch ako
reakãné Ïivly. Bolo rozhodnuté novelizovaÈ zá-
kon na ochranu republiky a pritvrdiÈ jeho trest-
né sadzby, zriadiÈ tábory nútenej práce, izolo-

vaÈ nepohodln˘ch ºudí vysÈahovaním z miest
na vidiek, zostriÈ postup proti Ïivnostníkom
a bohat‰ím roºníkom, naz˘van˘ch kulaci. Sú-
ãasÈou opatrení boli aj zásobovacie v˘hody pre
továrensk˘ch robotníkov, bezpeãnostné sily
a mocenské opory nového reÏimu. 

10. septembra 1849 slovenská deputá-
cia odovzdala cisárovi Franti‰kovi Jozefovi pa-
mätn˘ spis podporen˘ tridsaÈtisíc podpismi.
V Àom sa Ïiadalo, aby slovensk˘ národ bol od-
lúãen˘ od Maìarov a územie, ktoré súvisle
ob˘va pod star˘m menom Slovensko sa stalo
zvlá‰tnou korunnou krajinou, bezprostredne
podriadenou viedenskej vláde. 

12. septembra 1683 spojené kresÈanské
vojská pod velením poºského kráºa Jána So-
bieskeho a nemeck˘ch knieÏat porazili osman-
skú armádu, ktorá od júla obliehala ViedeÀ.

12. septembra 1948 sa „SNR v Lond˘-
ne“ premenovala na „SNR v zahraniãí“. Jej
predsedom bol Karol Sidor, gen. tajomníkom
Peter Prídavok. 

14. septembra 1947 povereníctvo vnú-
tra vydalo správu o „odhalení proti‰tátneho
sprisahania na Slovensku“, ktorého cieºom
malo byÈ obnovenie slovenského ‰tátu a aten-
tát na prezidenta Bene‰a. V skutoãnosti to bo-
la provokácia zosnovaná komunistami a pod-
porovaného ãesk˘mi politick˘mi stranami
i prezidentskou kanceláriou. Následne sa roz-
behlo zat˘kanie, zatknut˘ch bolo takmer dveti-
síc osôb. Príslu‰níci Národnej bezpeãnosti za-
obchádzali so zaisten˘mi brutálne a viacerí na
následky „vypoãúvania“ zomreli. Zakrátko sa
uÏ v tajnosti pripravoval veºk˘ súdny proces
s organizátormi tzv. proti‰tátnej skupiny. Malo
byÈ vynesen˘ch 14 trestov smrti. Februárov˘
prevrat zmenil pôvodnú réÏiu a preto boli tres-
ty miernej‰ie. 

14. septembra 1947 povereníctvo vnú-
tra (Mikulá‰ Ferjenãík) oznámilo, Ïe v Îiline bo-
lo odhalené veºké sprisahanie proti republike.
Zaistili 707 osôb, v‰etko b˘val˘ch ãlenov HSªS.
I‰lo o tri rozliãné skupiny: Ïilinskú (Tisove po-
hotovostné oddiely), do ktorej sa integrovali aj
skupina novozámocká a bansko‰tiavnická (
majora ·migovského); druhú skupinu tvorili
odboãky Slovenského akãného v˘boru zaloÏe-
ného v zahraniãí Dr. F. ëurãansk˘m; tretia sku-
pina pozostávala z osôb, ktoré zastávali dôleÏi-
té funkcie v ‰tátnom a hospodárskom aparáte
Slovenska. Obvinili ich, Ïe chceli obnoviÈ Slo-
vensk˘ ‰tát a pripravovali atentát na preziden-
ta Bene‰a. O niekoºko dní neskôr povereník
vnútra M. Ferjenãík v‰ak vyhlásil, Ïe nebol zha-
ban˘ nijak˘ materiál, ktor˘ by potvrdil prípravu
atentátu na prezidenta.

14. septembra 1991 v Bratislave vznikla
iniciatíva Za spoloãn˘ ‰tát, ktorá sa usilovala
zachrániÈ rozpadajúce sa âeskoslovensko. Jej
protagonisti deklarovali, Ïe boj za spoloãn˘
‰tát je aj bojom za demokraciu. 

15. septembra 1944 rí‰sky protektor
v âechách a na Morave Karl Herman Frank vy-
dal nariadenie, na základe ktorého sa pokus
o prekroãenie hranice medzi Protektorátom
a Slovenskom trestal smrÈou.

15. septembra 1950 po tretíkrát uväzni-
li spi‰ského biskupa Jána Vojta‰‰áka.

15. septembra 1952 bol v Clevelande
zaloÏen˘ Slovensk˘ ústav. Jeho zakladateºom
bol Teodor Koji‰ OSB.

15. septembra 1997 otvorili PápeÏské

slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Rí-
me.

16. septembra 1848 na tajnom zhro-
maÏdení vo Viedni v hostinci u ·perla za úãastí
takmer 500 ºudí bola ustanovená Slovenská
národná rada ako vrcholn˘ orgán Slovákov
v nastávajúcom ozbrojenom zápase za národ-
né práva. 

16. septembra 1862 otvorili v Revúcej
prvé slovenské evanjelické gymnázium. 

16. septembra 1950 Najvy‰‰í súd v Pra-
he reformoval rozsudok ·tátneho súdu v Brati-
slave proti skupine Púãik a spoloãníci zo dÀa
21. mája 1949 drastick˘m zv˘‰ením trestov.
Albert Púãik, Anton Tunega a Eduard Tesár
dostali trest smrti. ªudovít Gálik doÏivotie.

19. septembra 1536 uhorsk˘ snem ãlán-
kom 46 uzákonil Bratislavu za hlavné mesto
Ferdinandom Habsbursk˘m kontrolovanej ãas-
ti Uhorska. 

20. septembra 1922 ãeské krajanské
spolky v USA Ïiadali o zaãlenenie autonómie
Slovenska do Ústavy prvej âSR.

21. septembra 1944 do‰lo v obci Sklené
k masakru 187 karpatsk˘ch Nemcov.

21. – 25. septembra 1945 sa pred Národ-
n˘m súdom v Bratislave konal proces proti veli-
teºovi nitrianskej posádky pplk. Jánovi ·migov-
skému, pretoÏe nepre‰iel so svojou posádkou
na stranu povstalcov, ale zostal vern˘ svojej prí-
sahe Slovenskej republike. Odsúdili ho na smrÈ
zastrelením a 9. októbra rozsudok vykonali.

22. septembra 1818 bola zaloÏená Pre-
‰ovská gk. eparchia.

24. septembra 1762 sa vo Frankfurte
nad Mohanom narodil Chatam Sofer, vlastn˘m
menom Mo‰e Schreiber, najväã‰í Ïidovsk˘ ná-
boÏensk˘ uãenec 19. storoãia. V roku 1806 sa
stal rabínom bratislavskej Ïidovskej obce. Zalo-
Ïil vysoké rabínske uãili‰te je‰iva, ktoré sa ãos-
koro stalo známe po celej Európe. Zomrel v ro-
ku 1839 a je pochovan˘ v Bratislave.

27. septembra 1864 sa v âernovej, ãasti
RuÏomberka, narodil Andrej Hlinka – 157. v˘-
roãie.

30. septembra 1938 sa âeskoslovenská
vláda podrobila diktátu Mníchovskej dohody.
âSR stratila pribliÏne jednu tretinu svojho úze-
mia i obyvateºstva. T˘m sa zaãal rozklad ãesko-
slovenského ‰tátu.

Koncom  septembra 1946 Dr. Juraj ·u-
jan, ktor˘ bol obÏalobcom v procese proti Jo-
zefovi Tisovi, vo svojich spomienkach zazna-
menal, Ïe na stretnutí v‰etk˘ch predsedov se-
nátov Národného súdu a prokurátorov Úradu
obÏaloby predseda Národného súdu Dr. Igor
Daxner povedal: „Aby ste to v‰etci vedeli: Bol
som spolu s niekoºk˘mi predstaviteºmi odbojo-
v˘ch zloÏiek na náv‰teve u p. prezidenta Dr.
Bene‰a v Topoºãiankach. Keì sme uÏ boli na
odchode, poÏiadal som ho, aby som mohol
u neho e‰te pobudnúÈ ako predseda Národné-
ho súdu. Dôverne som sa ho op˘tal, ako sa dí-
va na Tisov prípad. Otvorene mi povedal: Tiso
musí visieÈ. Hovorím vám to preto, lebo aj
medzi nami sú takí, ktorí si prajú in˘ koniec“
(Rukopis Spomienky obÏalobcu, s. 60 – 61).

V septembri 1948 boli pri preverovaní
‰tudentov tisícky mlad˘ch ºudí protiprávne
vylúãené z vysoko‰kolsk˘ch ‰túdií pre svoj
triedny pôvod, politické alebo náboÏenské pre-
svedãenie. Zaznávanie pozitívnych i ºudsk˘ch
práv sa stávalo normou nového reÏimu.

STALO SA
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✞ Vo veku 93 rokov, 8. augusta
2021, zomrela Anna ZACKOVÁ z Vi-
solaj, dlhoroãná ãlenka RP PV ZPKO
v Ilave. Od roku 2009 nositeºka âest-
ného uznania za v˘znamné zásluhy
o demokraciu a ºudské práva v boji
proti komunizmu. Rozlúãka so zos-
nulou sa konala 10. augusta 2021
v kostole sv. Gála-opata a na cintorí-
ne vo Visolajoch. Úprimnú sústrasÈ vy-
jadrili ãlenovia RP PV ZPKO v Ilave. 

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 86 rokov,
26. júla 2021, zomrel Franti‰ek
KVANTA z Hlohovca, dlhoroãn˘ ãlen
RO PV ZPKO v Trnave. Rozlúãka so
zosnul˘m sa konala 30. júla 2021 na
cintoríne v Hlohovci za úãasti rodiny. 

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA SVEDECTVO
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 10 EUR
Patrik Habo 200 EUR
Milo‰ Seãkár, RuÏomberok 20 EUR
Pavol Mihaliã, Stupava 40 EUR
Franti‰ek Petrek, Levoãa 20 EUR
Príspevok na Svedectvo 20 EUR
Michal Moncman, Bratislava 50 EUR
Ing. Viliam Zopp, Bratislava 10 EUR
Michal Malatinsk˘ 10 EUR
Marián Îalobín, Ko‰ice 100 EUR
Monika Chleboviã 50 EUR
Ing. Magdaléna Sulanová, Bratislava

300 EUR
Jozef Vabec, Nitrica 50 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou 5 EUR
Rudolf Sládkoviã, SRN 100 EUR
Kotlebovci podporujú a rozvíjajú 
O.Z. Banská Bystrica 3000 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

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

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympati-

zanti, priatelia. Minister vnútra SR Roman
Mikulec sa rozhodol, Ïe rezort uÏ nebude
viac financovaÈ ná‰ ãasopis Svedectvo a ra-
dikálne zníÏil na‰ej organizácii v˘‰ku ‰tát-
nej dotácie. Nedostatok peÀazí nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydá-
vanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabez-
peãiÈ z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto
sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ
vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov
ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ,

akoby sme stratili nástroj prezentácie
vlastného jestvovania. Azda neprajníci by
sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa náj-
du podporovatelia ideálov, za ktoré sme
trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ
a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre
na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspe-
vok 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

■ PRIPOMÍNAME
Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchod-

nej 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

nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO. 

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

50 rokov
Eva Röhrman Madová, Pukanec

7.9.1971

55 rokov
Renáta BrodÀanská, Doln˘ Kubín

22.9.1966

65 rokov
Michal Vacula, Kr‰kany 3.9.1956
Anna Benãatová, Banská Bystrica

29.9.1956

75 rokov
ªudmila Lapáková, Chtelnica

16.9.1946
Mária Mistríková, Brezno 20.9.1946

80 rokov
Milada Hele‰icová, 
M˘to pod ëumbierom 26.9.1941

82 rokov
Mária Lukáãová, Bardejov 26.9.1939
Milan Urban, Ko‰ice 7.9.1939
Veronika Polková, Klokoãov 13.9.1939

84 rokov
Vlasta Hagarová, Bojnice 30.9.1937

85 rokov
Mária Oreská, Malacky 5.9.1936
Radomir Îingor, Martin 20.9.1936

86 rokov
Barbora Prihodová, Trebi‰ov

20.9.1935

87 rokov
·tefan  BaÀás, Martin 17.9.1934
Jela Zajacová, Martin 8.9.1934

88 rokov
Irena Lichtmanneggerová, ·irkovce

5.9.1933

89 rokov
Paulína Melková, Heºpa 30.9.1932

90 rokov
ªubomír Hatala, Prievidza 23.9.1931
Marta Dammová, Bratislava 5.9.1931

Jubilantom 
srdeãne blahoÏeláme
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