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NapísaÈ úvodník do novembrové-
ho ãísla ná‰ho Svedectva bol naozaj
pre mÀa veºk˘ problém. Bol by isto aj
pre vás, mojich spolumuklov, lebo na
tempo tak˘chto podstatn˘ch zmien
sme neboli pripravovaní a tréning
osemdesiatníkov je nielen riziková,
ale najmä ÈaÏká práca. PripravovaÈ
program na 17. november ku DÀu
boja za slobodu a demokraciu pri pa-
mätníku na  RuÏinovskom cintoríne
v Bratislave sa ukazuje ako veºk˘ pro-
blém. Najmä preto, lebo samotné
pozvanie ústavn˘ch ãiniteºov je uÏ sa-
mo o sebe problém. A to aj bez pádu
vlády. 

Viac v‰ak myslím na nás, teda na
vás v‰etk˘ch, pretoÏe oãakávaÈ aktivi-
ty od  na‰ich ãlenov, ktorí  preÏili lá-
gre  ãi  gulagy a dne‰ok  preÏívajú s
podlomen˘m zdravím  ÈaÏko sa po-
hybujúc,  je ilúziou. Hºadajme preto
cestu, respektíve plnenie toho, ão
sme si povedali na sneme. VyuÏime
na‰e Svedectvo na udrÏiavanie  kon-

taktu a organizovanie sa,  a najmä
na spätnú väzbu. Pochopiteºne, Ïe to
predpokladá úãasÈ kaÏdého z nás.
Obraciam sa aj preto na vás, zabojuj-
te so sebou a podajte svoje svedec-
tvo!  Nemusíte chodiÈ do redakcie,
redakcia príde za  vami. Len treba
o to poÏiadaÈ. DaÈ vedieÈ, Ïe máte
záujem. Na‰e noviny budú zaujíma-
vé, keì tam budú vami preÏité Ïivot-
né udalosti, va‰e názory na dianie
okolo nás.

Sme uÏ veºmi unavení a iste aj
precitlivelí, ão je v na‰om prípade
normálne. Robí nám problém spomí-
naÈ, lebo to bolí. A po tak˘chto spo-
mienkach máme väã‰inou aj väã‰iu
spotrebu liekov. BohuÏiaº,  je to tak.
Spolieham sa v‰ak na vás, lebo viem,
Ïe táto ãasÈ histórie Slovenska, ktorú
sme písali aj my, je posolstvom ná‰-
mu potomstvu a to sme Slovensku
dlÏní.

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO
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Zanechajme 
posolstvo potomstvu

V tomto roku zorganizovali PV ZPKO dva semináre. V Smoleniciach bolo
o ãom rozprávaÈ aj na terase zámku. Na snímke zºava: Du‰an Îingor, 
Mária Dvorãáková a Margita Zimanová. Foto Vlastimil Morávek
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Po zmene reÏimu v roku 1989 sa v‰etci tí, ktor˘ch komunistick˘
reÏim pod akoukoºvek zámienkou prenasledoval, oãakávali nápra-
vu krívd. Na Slovensku to boli predov‰etk˘m ºudia, ktorí po druhej
svetovej vojne sa hlásili k samostatnosti Slovenska a preto boli
praÏsk˘m centralistick˘m vedením súdení ako vlastizradcovia. 

ëalej to boli príslu‰níci cirkvi a laickí obrancovia kÀazov, ktorí
za svoje presvedãenie boli odsúdení na niekoºkoroãné ÈaÏké tresty,
ba aj na smrÈ. Tí ão preÏili alebo ich  potomkovia,  po roku 1989 za-
loÏili organizáciu politick˘ch väzÀov. Verili, Ïe demokratick˘ reÏim
bude spravodliv˘ voãi v‰etk˘m – obetiam i t˘ranom. Nedoãkali sa.
Vo verejnom Ïivote sa prejavuje neprávosÈ, nemorálnosÈ, strata
hodnôt. 

Îiadame preto v‰etk˘ch ústavn˘ch ãiniteºov, predstaviteºov cirk-
vi, politického a verejného Ïivota, aby sa stali pokraãovateºmi
mravného a kultúrneho odkazu na‰ich predkov a dôsledn˘mi zá-
stancami slovenskej ústavy a zákonnosti.  Politickí väzni ZPKO
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Svetová hospodár-
ska kríza vyvoláva ne-
pokoje a napätia v ce-
lom svete. Faktom je,
Ïe ãoraz viac svetové-
ho bohatstva sa kon-

centruje v rukách ãoraz men‰ej sku-
piny ºudí. Vyjadrené ãíselne, proti se-
be stojí 99 percent ºudí vlastniacich
60 percent svetového bohatstva
oproti jednému percentu, ktoré vlast-
ní 40 percent celkového svetového
bohatstva. Najbohat‰ích 10 percent
dospel˘ch vlastní 85 percent v‰etké-
ho majetku tejto planéty. Údaje po-
chádzajú z rozsiahlej ‰túdie OSN
o rozdelení bohatstva vo svete z roku
2000. Samozrejme, Ïe roztváranie
noÏníc v neprospech nemajetn˘ch ºu-
dí sa nezastavilo, naopak ide ìalej
s pokraãujúcou globalizáciou sveta.  

Reálne zm˘‰ºajúci ekonómovia
uÏ dávnej‰ie upozorÀovali na neudr-
ÏateºnosÈ systému, ktor˘ priam plo‰-
ne vysáva kapitál, aby ho zhromaÏ-
ìoval do rúk pár jednotlivcov. Zbeda-
ãovanie národn˘ch ‰tátov  brutálnym
spôsobom na‰tartovala Ïelezná lady
Margaret Thatcherová  vo Veºkej Bri-
tánii a Ronald Reagan v USA ma-
sívnou privatizáciou ‰tátneho majet-

ku. Rovnaká metóda v˘predaja eko-
nomickej podstaty bola pouÏitá aj
v postkomunistick˘ch ‰tátoch, ktoré
v súãasnosti ãelia obrovsk˘m problé-
mom pri zostavovaní ‰tátnych roz-
poãtov. Zisky odchádzajú na úãty za-
hraniãn˘ch korporácii a na chod ‰tá-
tu si vlády musia poÏiãiavaÈ.   

Rovná daÀ pre majetn˘ch i ne-
majetn˘ch  a zavedená pravicovou
vládou spôsobuje veºké rozdiely
v príjmoch obyvateºstva na Sloven-
sku. Chystaná daÀová a odvodová
reforma mala e‰te viac prehæbiÈ roz-
diely a skoncovaÈ so starostlivosÈou
‰tátu o ºudí, ktorí sa sami nedokáÏu
o seba postaraÈ.  Vypl˘va to z kon-
ceptu superhrubej mzdy, ktor˘ rátal
s t˘m, Ïe uÏ nie zamestnávateº, ale
zamestnanec si mal platiÈ v‰etky od-
vody do Sociálnej poisÈovne. âi by
mal z ãoho, alebo nie. Pri platoch na
Slovensku a vysokej nezamestnanos-
ti sa dal oãakávaÈ jednoduch˘ sce-
nár: ZadlÏovanie  ºudí  kvôli platbám
poistného. Rie‰enie? Nepovinné poi-
stenie. A to je cesta do pekla. UÏ
dnes nemáme zdravotnícku starostli-
vosÈ úplne dostupnú a na patriãnej

úrovni, a uÏ dnes minister zdravot-
níctva dáva pokyny na kamuflovanie
situácie v nemocniciach. A ão po-
tom, keì si ºudia   nebudú platiÈ
poistky? S ak˘m dôchodkom bude
môcÈ rátaÈ zamestnanec, ktorého
zamestnávateº skrachoval a on si ne-
mohol platiÈ dôchodkové poistenie?
Ak˘ príspevok  budú maÈ mladé ma-
miãky, keì nebudú maÈ z ãoho platiÈ
do poisÈovne?  Samozrejme do sú-
kromnej, veì ‰tát rezignoval na svo-
je poslanie. 

Predstava existencie ‰tátu, zba-
vujúceho sa akejkoºvek zodpoved-
nosti za svojich obãanov je v 21. sto-
roãí  nepredstaviteºná, lebo spoloã-
nosÈ vracia do obdobia feudalizmu. 

Návrh zákona o daniach a odvo-
doch uÏ bol v prvom ãítaní preroko-
van˘ v parlamente. IsteÏe jeho prija-
tie by malo obrovsk˘ dopad najmä
pre politick˘ch väzÀov, viac menej
odkázan˘ch na solidaritu  zdrav˘ch
a zamestnan˘ch ºudí. Pád vlády za-
bránil tomuto nehumánnemu pa-
‰kvilu vari  natrvalo. Azda uÏ nijaká
strana v budúcnosti nepríde s návr-
hom, ako obraÈ Ïobrákov aj o palicu.  

Eva Hromjáková
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Korporácie nenahradia štát

VYHLÁSENIE Pozvánka 
na pietny akt

Politickí väzni – Zväz proti-
komunistického odboja, Brati-
slavsk˘ samosprávny kraj,
Obvodn˘ úrad Bratislava, Mi-
nisterstvo obrany SR  poz˘vajú
na pietny akt pri príleÏitosti 22.
v˘roãia DÀa boja za slobodu
a demokraciu, ktor˘ sa usku-
toãní 17. novembra 2011 (‰tvr-
tok) o 11.00 hod. pri pamätní-
ku popraven˘m a umuãen˘m
politick˘m  väzÀom  komuniz-
mu na RuÏinovskom cintoríne
v Bratislave. 
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V dÀoch 25.-27. októbra
uskutoãnilo sa zasadnutie
Republikovej rady PV ZPKO
v Dolnom Smokovci. Súãas-
Èou programu bol aj semi-
nár zameran˘ na vnútorné
otázky organizácie. Zúãast-
nilo sa ho takmer 40 ãle-
nov organizácie. Podujatie
viedol predseda PV ZPKO
Arpád Tarnóczy a podpred-
sedníãka organizácie Anna
Fodorová. Anton Malack ,̆
podpredseda PV ZPKO zo
zdravotn˘ch dôvodov do
Tatier nepricestoval. 

Arpád Tarnóczy zdôraznil dôle-
ÏitosÈ vzájomn˘ch
stretnutí, najmä, ak
sa konajú v takom
náboÏenskom
prostredí, ak˘m bol
Dom charity v Dol-
nom Smokovci.
Poukázal na sku-
toãnosÈ, Ïe b˘valí

politickí väzni sú priamymi pamätník-
mi udalosti rokov 1939-1990, ktoré
nie sú spracované v ‰kolsk˘ch uãeb-
niciach. Slovenská historiografia ne-
bola slobodná. Pracovala pod von-
kaj‰ími tlakmi a preto vyzval ãlenov
organizácie, aby odovzdávali svoje
spomienky deÈom a vnukom, lebo
ako povedal,  „kto nemá vlasÈ, nemá
rodinu“. Upozornil na zhubné ten-
dencie ist˘ch kruhov, ktoré sa usilujú
rozbiÈ rodinu a zniãiÈ civilizáciu. „Slo-
venské médiá sú pokrivené, odvád-
zajú pozornosÈ ºudí k podruÏn˘m té-
mam, ktor˘mi poÏierajú  ná‰ ãas“,
kon‰tatoval a vyzval, aby sa  spolo-
ãenstvo PV ZPKO  nenechalo vtiah-
nuÈ do mediálnych hier a zostal im
ãas na veci zásadného v˘znamu. Me-
diálna propaganda dokáÏe z ºudí

urobiÈ poslu‰n˘ nástroj vlastn˘ch
záujmov.

Arpád Tarnóczy ìalej infor-
moval úãastníkov stretnutia
o programe ku DÀu boja za slo-
bodu a demokraciu 17. novembra
v Bratislave.  Pietna spomienka
sa uskutoãní pri centrálnom pa-
mätníku na RuÏinovskom cintorí-
ne a odtiaº sa úãastníci presunú
k pamätníku v budove NR SR.
Vzhºadom na to, Ïe v tento deÀ
je v parlamente deÀ otvoren˘ch
dverí, môÏu sa ãlenovia PV ZPKO
priamo stretnúÈ s politikmi
a tlmoãiÈ  svoje poÏiadavky a ná-
zory. TaktieÏ podal správu o sú-
ãasnom stave ãlenskej základne,
ktorej poãet je 1318 osôb.

Anna Fodorová podrobne infor-
movala o stave hospodárenia s fi-
nanãn˘mi prostriedkami. Aj ona
zdôraznila, Ïe dôleÏitej‰ie neÏ penia-
ze je skutoãnosÈ, Ïe sa tu môÏu stret-
núÈ. V˘padok z roãného rozpoãtu 43
tisíc eur je vysoká suma, ktorá sa
nedá nahradiÈ sponzorsky. Îiadala
regionálne poboãky, aby hºadali
moÏnosti ako zníÏiÈ na najniÏ‰iu mie-
ru financovanie svojich kancelárií.
Napriek zlej finanãnej situácii organi-
zácia aj na budúci rok naplánovala tri
semináre, na ktor˘ch sa budú zaobe-
raÈ komunistickou tyraniou od roku
1945 aÏ do obdobia osemdesiatych
rokov, kedy nadobudla miernej‰iu
podobu.

Vyjde kniha o PV ZPKO?
Ing. Martin Hagara a MUDr. Teo-

dor Streicher  hovorili o aktivitách re-
gionálnej organizácie v Prievidzi. Pri
príleÏitosti 10. v˘roãia úmrtia profe-
sora  Rudolfa Juríka pripravujú od-
born˘ seminár. Zúãastnia sa aj piet-
neho aktu v Bratislave 17. novembra. 

Mária ·idová  v súvislosti so

sponzorsk˘mi peniazmi upozornila,
Ïe ak si chcú  politickí  väzni zacho-
vaÈ nezávislosÈ, musia sa uskromniÈ.
RuÏomberská poboãka pripravuje pri
príleÏitosti 60. v˘roãia popravy
Tomá‰a Chovana  pietnu   spomien-
ku v Hubovej, ktorá  sa  uskutoãní
10. novembra.

Bernardína Spru‰anská zo senic-
kej poboãky pripomenula osobné
stretnutia s Jánom Havlíkom, ktoré-
ho obec Dubovce navrhuje na blaho-
reãenie.  Z väzenia sa vrátil vo veºmi
zlom zdravotnom stave aÏ napokon
zomrel v Skalici na ulici. 

Vojtech Ottmar uviedol, Ïe trnav-
ská regionálna organizácia pripravuje
okrem pietnej spomienky 16. no-
vembra v Trnave aj cestu loìou k pa-
mätníku zastrelen˘ch v Devíne.

Ladislav Babala informoval o pro-
blémoch, ktoré má organizácia v sú-
vislosti s nemoÏnosÈou nadviazaÈ
kontakt s vedením mesta. 

V diskusii spomenul predseda PV
ZPKO úspe‰n˘  tandem Porubsk˘/Ko-
vaãovsk˘ pri zabezpeãovaní rekon-
‰trukcie pamätníka v RuÏinovskom
cintoríne v Bratislave. 

Od viacer˘ch úãastníkov zaznelo,
Ïe organizácia sa postupne omladzu-
je o priamych potomkov b˘val˘ch
politick˘ch väzÀov. ·tefan Novák,
predseda ko‰ickej regionálnej or-
ganizácie a hlavn˘ usporiadateº
stretnutia dal návrh, aby sa kniÏ-
ne spracoval profil organizácie
PV ZPKO.  Návrh bol prijat˘ a sú-
ãasne republiková rada schválila
komisiu na vypracovanie kniÏné-
ho vydania publikácie. Poìako-
vanie za vzornú organizáciu
stretnutia a jej priebeh vyjadrili
úãastníci Márii Dvorãákovej, z po-
boãky v Spi‰skej Novej Vsi. 

Eva Hromjáková
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Rokovala Republiková rada PV ZPKO

Arpád Tarnóczy: 
Začnime od seba
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Problém slovenskej národnej
identity a slovenskej ‰tátnej suvereni-
ty sa v NeÏnej revolúcii otvoril ako
problém vzÈahu âechov a Slovákov.
Po odstránení komunistickej totality
s jej marxisticko-leninskou ideoló-
giou, uznávajúcou nadradenosÈ pro-
letárskeho internacionalizmu nad
princípom sebaurãenia národov, slo-
vensk˘ národ ostával súãasÈou zvlá‰t-
neho národne duálneho (pôvodne
hybridného) ãesko-slovenského ‰tá-
tu. Od vzniku tohto ‰tátu bolo jeho
vnímanie odli‰né. Ináã ho vnímali âe-
si a ináã uvedomelí Slováci. 

V neÏnej revolúcii 1989 – 1990
sa odstránením ideologického tlaku
komunistickej strany znovu otvorila
slovenská otázka. Pri uplatÀovaní ná-
rodnej identity Slovákov a ‰tátnej su-
verenity Slovenska sa angaÏovala naj-
mä Slovenská národná rada (prijatie
‰tátnych symbolov Slovenskej repub-
liky atì.) a vláda Slovenskej (socialis-
tickej) republiky. V˘znamn˘ impulz
ich aktivitám dával slovensk˘ politic-
k˘ exil, ktor˘ sa k tejto línii hlásil, ako
aj novovzniknuté politické subjekty
(KDH a SNS), ale aj obãianske zdru-
Ïenia (·túrova spoloãnosÈ a ìal‰ie).
âeské politické elity si na základe
solídnej anal˘zy aktuálneho stavu
uvedomili, Ïe v podmienkach parla-
mentnej demokracie sa slovenská

otázka bude stále otváraÈ, priãom
slovenské predstavy o dualistickom
usporiadaní sa v jednotnom ‰táte ne-
dajú realizovaÈ. 

Tabuizovaný slovenský štát
Revoluãné zoskupenia (Obãian-

ske fórum a VerejnosÈ proti násiliu)
otázku ‰tátoprávneho postavenia ne-
povaÏovali za primárnu a iba ad hoc
sa vyjadrili k niektor˘m jej aspektom.
Medzi ãesk˘mi a slovensk˘mi revo-
luãn˘mi elitami, ale najmä medzi slo-
vensk˘m a ãesk˘m obyvateºstvom,
existoval v˘razn˘ rozdiel v pohºade
na víziu demokracie. Pokiaº ãeská

spoloãnosÈ  videla ako vzor demokra-
cie Masarykovu âeskoslovenskú re-
publiku (1918 – 1938), väã‰ina slo-
vensk˘ch elít tento pohºad nezdie-
ºala. Paradoxne sa v‰ak väã‰ina
Slovákov nestotoÏÀovala ani s víziou
samostatného ‰tátu. Zrejme tu zo-
hrávala negatívnu úlohu permanent-
ne potláãaná a tabuizovaná téma
slovenského ‰tátu, ale aj pre sloven-
sk˘ v˘voj 19. a 20. storoãia typicky
minimalizmus pri formovaní politic-
k˘ch programov slovenskej národnej
identity a ‰tátnej suverenity. 

Nastolenie parlamentnej demo-
kracie po Novembri 1989 vytvorilo
podmienky pre slobodu slova, slobo-
du spolãovania a voºn˘ prenos infor-
mácií. Alternatíva úplnej slovenskej
‰tátnej suverenity sa vo v˘voji nedala
ìalej nijak˘m spôsobom tabuizovaÈ
ani utlmiÈ. Zodpovední politici si túto
skutoãnosÈ uvedomili a správne
predpokladali, Ïe sústavné otváranie
„slovenskej otázky“ by bolo v demo-
kratickom ‰táte legitímne, ale spôso-
bovalo by nestabilitu podobnú situá-
cii v I. âSR. Preto rad‰ej zvolili zánik
âesko-Slovenska a vznik dvoch sa-
mostatn˘ch ‰tátov. 

Peter Mulík

VZRKADLE ČASU
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Voºné chvíle pri harmonike v Dolnom Smokovci. Foto Kazimír Krivo‰

Nežná revolúcia 
a slovenská otázka

Peter Mulík poãas seminára v Smoleniciach. Foto Vlastimil Morávek
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Môjho otca zatvorili 3. mája
1951. Bola som na základ-

nej ‰kole. Po jej skonãení som chcela
pokraãovaÈ na strednej. Povedali mi
v‰ak, Ïe nielen na strednú ‰kolu, ale
ani na uãÀovku, ba ani do zamestna-
nia nebudem smieÈ chodiÈ, lebo som
dcéra politického väzÀa, vyvrheºa ºud-
skej spoloãnosti. Bola som bezradná
a rozm˘‰ºala, ão ìalej. Nechcela som
sa len tak ºahko vzdaÈ. Bála som sa
doma priznaÈ, o ãom uvaÏujem, lebo
som stále mala na zreteli, ão s nami
zasa budú komunisti robiÈ, hlavne
s matkou. 

Jedného dÀa som doma poveda-
la, Ïe idem do Skalice. Ja som sa v‰ak
vybrala na úrad práce. Akoby ma vie-
dol môj anjel stráÏca, lebo keì som
tam pri‰la, bol tam len súdruh vedúci.
Ostatní  sa rozi‰li agitovaÈ do baní
v Ostrave. Op˘tala som sa ho, ãi by
mal ãas vypoãuÈ ma. Súhlasil. Poveda-
la som mu v‰etko o otcovi, cel˘ prí-
beh, Ïe  otec je odsúden˘ na 20 ro-
kov a ja Ïe nesmiem chodiÈ ani len do
práce, hoci som chcela ‰tudovaÈ. Ten
ãlovek sedel a poãúval, ani raz ma ne-
preru‰il. Nakoniec som mu povedala,
ãi vôbec  má môj Ïivot cenu, a Ïe, ve-
ru, rozm˘‰ºam o v‰eliãom. Keì som
skonãila, myslela som si, Ïe na mÀa
zavolá Ïandárov, a Ïe ma dá zatvoriÈ.
On mi v‰ak povedal: „Sleãna Zimko-

vá, ja vám poradím, ale nikdy ste tu
neboli, a my dvaja sme sa nikdy nevi-
deli, a ja vás nepoznám. Poradím
vám len jedno, neuchádzajte sa o uã-
Àovku, ktorá má podnik v skalickom
okrese. Lebo viete, oni vedia bohovaÈ
a búchaÈ do stola len na okrese, inde
sú sprostí. Ja za  vás dostanem, ale
azda si to obhájim. Nikomu niã neho-
vorte, k˘m nenastúpite do uãili‰Èa.“
Ten súdruh sa volal pán Gergély. 

Bola som prekvapená a zaskoãe-
ná. Pekne som sa poìakovala a odi‰-
la som. Na námestí som vo‰la do ob-
chodu s obuvou a op˘tala som sa, ãi
by nezobrali uãnicu. Bol tam vºúdny
vedúci a to mi dodalo odvahu. Odve-
til: „Sleãna, ja sa op˘tam na podniko-
vom riaditeºstve v Bratislave, ãi to
môÏe byÈ.“ TaktieÏ som sa mu pred-
stavila,  kto som, ão som. Povedal mi,
Ïe to skúsi, aby som pri‰la aj s mat-
kou o t˘ÏdeÀ. Volal sa pán Móra.

Keì som pri‰la domov mala som

síce obrovskú radosÈ, ale aj malú du-
‰iãku, ako to povedaÈ. Musela som
s pravdou von. Matka so sestrou ne-
vedeli ão povedaÈ, zaãali plakaÈ. Pla-
kali sme v‰etky tri z neistoty, ão zasa
budú komunisti s nami robiÈ. Za t˘Ï-
deÀ som i‰la do Skalice spolu s mat-
kou. Pán vedúci nás zavolal do skladu
a povedal: „Je tu ÏiadosÈ na vyuãenie,
treba ju podpísaÈ. V‰etko som o Vás
povedal aj na podniku. Súhlasia.“

Nikomu sme nepovedali ani slo-
vo. Keì som v septembri nastúpila do
uãenia, spoãiatku sa niã nedialo. Ale
ºudia ma tam videli, takÏe sa to do-
zvedeli aj na‰i komunisti. No niã sa
nedialo. Vedúci mi vybavil aj príspe-
vok na obedy a keìÏe v‰etci obchod-
níci chodili obedovaÈ do okresnej je-
dálne, v‰etci sme sa tam stretávali.
Neraz aj s mojim dobrodincom Ger-
gélym. Tvárili sme sa, Ïe sa nepozná-

me, a ja od strachu ão bude, som ho
ani nepozdravila. Raz sme sa na scho-
doch stretli sami dvaja. Keì som ho
pozdravila, povedal mi: „Sleãna, uÏ
som za Vás veºmi dostal, ale je to
dobré, niã Vám neurobia,  tak ako
som povedal, ìalej nepôjdu.“ Odvte-
dy som ho uÏ vÏdy pozdravila, strach
poºavil. Ten pán je uÏ dávno m⁄tvy,
ale ja, keì si na to spomeniem, i teraz
mu ìakujem. Za ºudskosÈ. 

Bola som vÏdy najlep‰ie hodnote-
ná uãnica. Pri závereãn˘ch skú‰kach
som dostala ako najlep‰ia uãnica kni-
hu od Antonína Zápotockého âerve-
ná Ïiara nad Kladnom. Mám doma
nespoãetne veºa kníh, ale túto medzi
nimi nenájdete. 

Verím, Ïe ma na mojej Ïivotnej
ceste viedla BoÏia ruka a môj anjel
stráÏny, lebo inak by sa také nieão
nemohlo za komunistickej totality po-
dariÈ. StretnúÈ  statoãn˘ch súdruhov. 

Bernardína Spru‰anská

MY VČERA A DNES
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Zo života detí politických väzňov

Gergély a Móra 
v mojom osude

Bernardína Spru‰anská dnes. Na snímke vpredu. Foto Vlastimil Morávek
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Pri hrobe sale-
ziána dona Jána
Augustína BeÀu
v obci Prestavlky
sa 10. októbra t.r.
uskutoãnila pietna
spomienka pri prí-
leÏitosti 90. v˘roãia

jeho narodenia. 
Patril medzi odváÏnych spolubra-

tov, ktor˘  smelo vychovával mládeÏ
a mladé rodiny v kresÈanskom du-
chu. Nedal sa zastra‰iÈ ani protinábo-
Ïensk˘m reÏimom. Riadil sa Ïivotn˘m
heslom: „Láska Kristova nás poh˘-

na.“ Bol zakladateºom hnutia
NAZARET, ktorého cieºom bolo
formovanie novej generácie cez
kresÈanskú v˘chovu a v‰estrannú
pomoc rodinám. 

Na pietnej spomienke sa zúãast-
nila predsedníãka Okresnej poboãky
PV ZPKO v Îiari nad Hronom Margita
Zimanová. V roku 2008 táto okresná
poboãka politick˘ch väzÀov odhalila
kÀazovi Jánovi Augustínovi BeÀovi
pamätnú tabuºu na prieãelí kostola
Najsvätej‰ej trojice v obci Prestavlky. 

Margita Zimanová
Îiar nad Hronom

Regionálna poboãka PV ZPKO
v Ilave zorganizovala 6. októbra toh-
to roku odhalenie pamätn˘ch tabúº
politick˘m väzÀom a biskupovi Jáno-
vi Vojta‰‰ákovi  na vonkaj‰om väzen-
skom múre vo vchode do chrámu
V‰etk˘ch svät˘ch v Ilave. Na pietnej
spomienke sa zúãastnili aj  zástupco-
via RO PV ZPKO v Trenãíne, za mesto
Ilava Ing. ªubomír Turcer, riaditeºka
Z· Mgr. Oºga ëurechová, riaditeºka
OA Mgr. Dana ·kultétyová a správca
ilavského rímskokatolíckeho deka-
nátu Peter Jurãík. 

Prítomní sa oboznámili s postu-
pom blahoreãenia biskupa Jána Voj-
ta‰‰áka a s jeho strastipln˘m Ïivo-
tom. Predsedníãka RO PV ZPKO v Ila-
ve Hedviga Slivková pripomenula
dôleÏitosÈ pripomínania  si protipráv-
neho a neºudského konania komu-

nistickej zlovôle práve v okolí mesta
Ilava. 

Po roku 1990 sa  ãoraz otvorenej-
‰ie zaãalo hovoriÈ aj o hrôzach pácha-
n˘ch dozorcami v ilavskej väznici. Tzv.
komunistickí partizáni – dozorcovia
nepríãetne prenasledovali v‰etk˘ch
sluÏobníkov BoÏích. Predov‰etk˘m
dnes uÏ neboh˘ V. B. kruto zaobchád-
zal, lynãoval a t˘ral najmä biskupa Já-
na Vojta‰‰áka. Po roku 1990 sa vyho-
váral, Ïe to musel robiÈ lebo vraj ak by
to tak nerobil,  boli by ho prepustili. 

E‰te aj dnes niektoré skupiny pri-
pisujú Vojta‰‰ákovi skutky, ktoré ni-
kdy nevykonal. Bol  väznen˘ preto,
Ïe dôsledne napæÀal svoje kresÈanské
poslanie. ZhromaÏdenie v Ilave sa
modlilo za skoré vyhlásenie biskupa
Jána Vojta‰‰áka za blahoslaveného.

Marián Burík

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Memoriál Buzalku
Vo Svätom

Antone sa 15.
októbra t.r. ko-
nal memoriál
Michala Buzal-
ku, na ktorom
sa zúãastnili
ãlenky Okresnej
poboãky Politic-

k˘ch väzÀov ZPKO v Îiari nad
Hronom. Pred sv. om‰ou v ka-
plnke Nanebovzatia Panny Má-
rie v ka‰tieli vo Svätom Antone
sa úãastníãky memoriálu mod-
litbou poklonili pamiatke bis-
kupa Buzalku pri jeho hrobe,
kde poloÏili kyticu kvetov a za-
pálili svieãky. 

Michal Buzalka sa narodil
vo Svätom Antone 18.9.1875.
V roku 1908 bol vo Viedni vy-
sväten˘ za kÀaza. Bol prv˘m
rektorom bratislavského semi-
nára. Biskupskú vysviacku pri-
jal v Ríme v roku 1938. V ro-
koch 1940-1945 zastával úrad
vojenského vikára. ·tátna bez-
peãnosÈ ho zaistila 12. júla
1950 a následne ho ·tátny súd
odsúdil vo vykon‰truovanom
procese za velezradu na doÏi-
votné odÀatie slobody. Zomrel
po predchádzajúcich väzen-
sk˘ch útrapách 7.12.1961. V ro-
ku 1964 previezli jeho ostatky
do rodinnej hrobky vo Sv. An-
tone. V roku 2000 zaãal proces
jeho blahoreãenia. Od roku
2003 sú jeho telesné pozostat-
ky uloÏené v krypte katedrály
sv. Martina v Bratislave.

Otec biskup Michal Buzalka
je nepochybne trvalou ozdo-
bou medzi duchovn˘mi osob-
nosÈami slovenského národa.
Cel˘ jeho Ïivot sa niesol v zna-
mení kríÏa. Jeho krédom bola
viera, nádej a láska. Vìaka
svojej dobrote a veselej mysli
si získal srdcia mnoh˘ch ºudí.

Margita Zimanová
predsedníãka OP PV ZPKO 

v Îiari nad HronomÚãastníci pietnej spomienky pri odhaºovaní pamätn˘ch tabúº v Ilave.
Foto archív autora

NAZARET založil Beňo

Ukrutnosti z Ilavy
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HovoriÈ o kresÈansk˘ch tradíciách v âeskej republike ãi-
tateºom Svedectva je prinajmen‰om trúfalé. UÏ z toho
dôvodu, Ïe ide o generáciu ºudí, ktorá má osobné skúse-
ností zo stretov s ãeskou politikou najmä z povojnového
obdobia. NenávisÈ ãeskej politickej reprezentácie ku kléru
viedla ku kolosálnym represáliám voãi cirkevn˘m hodnostá-
rom, ale aj voãi úprimn˘m veriacim. Takmer  sa nechcelo
veriÈ vlastn˘m u‰iam, keì v televíznej relácii Po‰ta pre teba
jeden z hostí  spomínal na b˘valého prezidenta SR Jozefa
Tisa, ako jemu a 800 deÈom zachránil Ïivot. Dodnes totiÏ
nie sú Slováci schopní slobodne diskutovaÈ o období 1. slo-
venskej republiky a o jeho predstaviteºoch, na ãele s kÀa-
zom. Slováci sa vÏdy hlásili ku kresÈanstvu.  Dôkazom ich
hlbokej viery sú aj b˘valí politickí väzni. Naopak,  âesi sú
známi ako reformátori cirkvi, najznámej‰í Ján Hus. Preto
v ‰táte, ktor˘ sa p˘‰i t˘m, Ïe je najateistickej‰ím v Európe,
sa neoãakávajú vyznania politikov smerom ku  kresÈanstvu.  

A predsa. Ostatné prejavy prezidenta âSR Václava
Klausa prekvapujú. Preto, Ïe z pragmatického politika,
tvorcu kupónovej privatizácie, politika, ktorému nesmrdeli
‰pinavé peniaze, ktor˘ fakticky zrealizoval transformáciu
národného hospodárstva do súkromn˘ch rúk, politika, kto-
r˘ nikdy neprejavoval záujem o nejaké hodnotové kritéria
sa stal politik, ktor˘ vyz˘va cirkev, Ïe „by mala svoju
v˘znamnú autoritu v nezanedbateºnej ãasti celej ãeskej
verejnosti uplatÀovaÈ viac a hlasnej‰ie i v celospoloãenskej
debate“. Klaus to povedal na Národnej Svätováclavskej
púti v Starej Boleslavi 28. septembra t.r. A povedal e‰te
veºa závaÏn˘ch my‰lienok, nekore‰pondujúcich s neolibe-
ralizmom, ktor˘ e‰te donedávna  vyznával.  Z Klausa euro-
optimistu sa v‰ak stal euroskeptik a zástanca konzervativiz-

mu. Klausa odrazu vyru‰uje, Ïe vlastenectvo je vydávané za
‰ovinizmus, Ïe sa rozpadáva hodnotov˘ systém, „ktor˘
e‰te donedávna charakterizoval a vlastne i definoval na‰u
civilizáciu, ná‰ civilizaãn˘ okruh, svet, ktor˘ naz˘vame Zá-
padom, na‰u Európu, ku ktorej patríme a vÏdy sme patrili“. 

NuÏ, koneãne aj na ãeskej strane existuje politik, ktor˘
si spomenul  na základy kultúrnej podstaty na‰ich náro-
dov. Zatiaº na slovenskej strane, od násilného preru‰enia ci-
vilizaãnej kontinuity v roku 1945,   sa  podobn˘m disku-
siám „úspe‰ne“ vyh˘bame. Napokon aj zásluhou  roztrie‰-
tenosti  b˘val˘ch politick˘ch väzÀov, ktorí predov‰etk˘m
majú morálne právo hovoriÈ o otázkach hodnotovej orien-
tácie spoloãnosti. 

Eva Hromjáková

NAPÍSALI
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Klaus sa obrátil k národu

Rodina
Tradiãné slová „otec“ a „mat-

ka“ budú v Británii nahradené
oficiálnymi v˘razmi rodiã 1 a ro-
diã 2. Tieto v˘razy budú pouÏíva-
né v oficiálnych dokumentoch.
Úrady rozhodli urobiÈ tento „politic-
ky korektn˘“ krok preto, aby vyho-
veli párom rovnakého pohlavia. Ex-
perti sú si v‰ak istí, Ïe táto záleÏitosÈ
nie je vecou poÏiadaviek ist˘ch sociál-
nych skupín. Toto rozhodnutie je
ìal‰ím krokom k zniãeniu rodiny.

Slová „otec“ a „matka“  odstrá-
nia z britsk˘ch Ïiadostí o pas do de-
cembra 2011. Ide o úspech skupiny
Stonewall, ktorá bráni práva sexuál-
nych men‰ín. Americké ministerstvo

zahraniãn˘ch vecí sa pokúsilo to isté
urobiÈ uÏ skôr, ale nakoniec bolo roz-
hodnuté tieto slová z americk˘ch Ïia-
dosti o pas neodstraÀovaÈ.

Vlani vydal Európsky parla-
ment broÏúru, v ktorej odporúãa
nepouÏívaÈ slová „pani“ a „sleã-
na“ vo v‰etk˘ch jazykov˘ch va-
riáciách. Z pohºadu EP predstavuje
pouÏívanie tak˘chto slov diskriminá-
ciu Ïien, pretoÏe priamo naznaãuje
ich sexuálnu identitu. 

Pavel Parfentjev, predseda me-
dziregionálnej verejnej organizácie
„Za rodinné práva“ uviedol: „Sku-
toãne ide o závaÏn˘ medzinárodn˘
trend. Zaãal uÏ v sedemdesiatych
a osemdesiatych rokoch ako silné
hnutie na obranu práv sexuálnych

men‰ín. Existovali organizácie,
ktoré sa pokú‰ali brániÈ dokonca
práva pedofilov, ktorí, verili, Ïe
majú tieÏ právo na svoje sexuál-
ne preferencie. Tieto organizácie
verejne oznamovali, Ïe ich cie-
ºom je zniãenie rodiny. Následne,
pod tlakom verejnej mienky, sa mno-
ho aktivistov rozhodlo od verejn˘ch
prejavov vo svojich aktivitách ustúpiÈ.
Pre‰li pod rú‰ku ochrany ºudsk˘ch
práv. Takto dnes pristupujú k právam
detí. Myslia si, Ïe deti musia byÈ chrá-
nené pred despotizmom svojich rodi-
ãov - teda pred akoukoºvek formou
tradiãnej v˘chovy. Aby to dosiahli,
musia najskôr zniãiÈ tradiãnú rodinu
a urobiÈ z rodiny firmu.“

Z portálu: www.zvedavec.org
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NuÏ, áno, to je tá veãná otázka.
Koncom tohto mesiaca totiÏ uplynie
rovn˘ch dvadsaÈdva rokov od „ne-
Ïnej“ a my v‰etci sme nielen star‰í, ale
aj, trúfam si pomyslieÈ, skúsenej‰í; vie-
me, ão v‰etko sme dosiahli a ão v‰etko
by sme robili inak, keby sme totiÏ nie-
len mohli – ale aj vedeli!

Hodnotenie toho v‰etkého, ão
sme dosiahli, ale aj toho, ão by sme
dosiahnuÈ mali a mohli, nechávam po-
volanej‰ím. Isté ale je, Ïe Ïijeme v de-
mokratickom, slobodnom, navy‰e
chvalabohu, aj samostatnom ‰táte
a to je skutoãnosÈ, z ktorej sa môÏeme
len te‰iÈ. Veºa je, pravdaÏe, toho, ão
nás rozãuºuje, v‰elião sme si (moÏno
v tej eufórii zo slobody) predstavovali
inak, moÏno sme naozaj boli aj neskú-
sení, aj naivní. Veºa je toho, ão nám
rok 1989 priniesol, mnoho toho,
o ãom  bude musieÈ zabojovaÈ najmä
mladá, myslím, Ïe aj dosÈ dravá gene-
rácia. Len od nej bude záleÏaÈ, ako
pôjdeme ìalej. Dopredu, alebo doza-
du. A ãi jej  bude Slovensko, to slo-
bodné a demokratické, naozaj leÏaÈ
na srdci.

Kultúra je o hodnotách
a k nim, myslím si, patrí aj úcta vo-

ãi vlastn˘m dejinám (ale na to ich mu-
síme najskôr aj poznaÈ), aj vìaka voãi
t˘m, ão tú slobodu priniesli a prebojú-
vali pred stároãiami, ãi desaÈroãiami.
A tak som, napríklad, presvedãená aj
o tom, Ïe ste si práve vy, politickí väzni
komunizmu, uÏ dávno zaslúÏili oveºa
viac, neÏ ste dostali. S vami aj disiden-
ti aj v‰etci, ão akoukoºvek mierou pris-
peli k pádu totalitného reÏimu, na kto-
rého praktiky sa tu pomaly zabúda, le-
bo máme, pravdaÏe, iné starosti.
Alebo tu, Ïiaº nie je niã dôleÏitej‰ieho,
ako to povestné zlaté teºa. Od rána do
veãera a od veãera do rána!

LenÏe kultúra národa, to sú hod-
noty. Medzi nimi aj hrdosÈ, aj rozva-
ha, aj snaha uãiÈ sa z histórie. V tom

ostatnom a vlastne vo v‰etkom vyme-
novanom sme neobstáli, naopak pre-
padávame. A tak teda – zaãnime tou
hrdosÈou. Národn˘m sebavedomím.

Lebo my nielenÏe nevieme byÈ
vìaãní vám a vôbec obetiam totality
ako tak˘m, my nevieme byÈ vìaãní ani
t˘m, ão sa tu zaslúÏili o to, Ïe e‰te ho-
voríme po slovensky. My akoby sme
vôbec nevedeli byÈ vìaãní nikomu, od
Svätopluka, Rastislava, od ·túrovcov
po Hlinku, od – naão pokraãovaÈ. Az-
da len vieme e‰te vlastn˘ dejepis, azda
nás to nauãili v ‰kolách, ktor˘ch uãite-
lia tak veºmi protestujú proti nízkym
platom. A médiá, najmä tie veºké
a rozhodujúce? UkáÏte mi jediné novi-
ny, ktoré patria slovensk˘m majiteºom.
Okrem Slovenského rozhlasu a s ním
spojenej Slovenskej televízie tu niet
veºkého a urãujúceho média, ktoré by
bolo v slovensk˘ch rukách. A tak sa
potom neãudujme o ãom v‰etkom e‰-
te aj dnes, áno, dnes, rozhoduje cudzí
kapitál. Zo západu, aj juhu – predov-
‰etk˘m... A tomu naozaj nejde ani
o slovenskú históriu (práve naopak),
ani o na‰u národnú hrdosÈ. Budeme
sÈahovaÈ ·túra? To je ten najlep‰í
príklad za v‰etky. To je to, ão dvíha
tlak nielen mne, ão som natoºko stará,
Ïe som bola osobne pri odhaºovaní je-
ho súso‰ia na tom jeho námestí pri
Dunaji v Bratislave. 

A vtedy nikto neprem˘‰ºal, ãi tam
patrí, alebo nie, ako neprem˘‰ºali
o tom ani v Modre, ani v Bánovciach
nad Bebravou, a moÏno aj inde po ce-
lom Slovensku. OdsÈahujeme ho, aby
sme tam mohli umiestniÈ repliku pa-
novníãky Márie Terézie – asi aj s jej
uhorskou druÏinou – lebo tam stála,
k˘m ju  po I. svetovej vojne nezlikvi-
dovali ãs. legionári. Brutálne a surovo,
o tom niet poch˘b. Ani o tom, Ïe to
bolo veºké sochárske dielo. LenÏe:

Z toho istého miesta odstránili ko-
munisti sochu M. R. ·tefánika a vrátili
sme ju k Dunaju, do Eurovey, kde sa

vynikajúco vyníma a ani v tomto prípa-
de nikomu nezi‰lo na um, sÈahovaÈ
·túra (bohvie kam), aby v hlavnom
meste Slovenska urobil miesto. A te-
raz akurát habsburskej panovníãke, ão
ako osvietenej, ktorej potomci zamiet-
li so ·túrovcami tak, ako to hádam
v‰etci zo ‰kôl vieme! No, a ja si dnes,
dvadsaÈdva rokov po „neÏnej“ musím
vypoãuÈ v rozhlase hovorcu Bratislav-
ského okrá‰ºovacieho spolku, ktor˘ vy-
hlási, Ïe bojovaÈ za to, aby socha ·túra
zostala tam, kde je, sa rovná – feti‰iz-
mu! Tak ·túr je, prosím, ak˘si feti‰! Ak
ste nevedeli, aby ste vedeli, kam sme
to aÏ dotiahli!

Na Bratislavskom hrade,
pod ním, aj okolo neho je miesta

pre Máriu Teréziu bárskoºko! Napo-
kon, aj tam chodila za vlastnou dcérou
a teda aj tam patrí. A na tom Námestí
slobody, kam chcú, vraj, premiestniÈ
·túra (hoci s ním nikdy niã nemal) uÏ
dávno malo stáÈ ãosi iné: pamätník,
socha, súso‰ie bojovníkov proti komu-
nizmu, teda politick˘m väzÀom, disi-
dentom, aj t˘m zastrelen˘m na hrani-
ciach. Ani len na to sme sa po cel˘ch
dvadsaÈdva rokov slobody nezmohli,
ale zato vedieme Ïabomy‰ie vojny na
tému, ãi je Svätoplukov kôÀ v poriad-
ku a kde budeme sÈahovaÈ jednu
z najväã‰ích osobností Slovenska
vôbec. A ão na to Ministerstvo kultúry
SR, ão Spolok slovensk˘ch spisovate-
ºov, ão Historick˘ ústav ªudovíta ·túra
SAV, ão Slovensk˘ syndikát novinárov
a – mám pokraãovaÈ? Mohla by som,
ale azda netreba. Zobuìme sa, váÏení,
aby sme tu o t˘ch ìal‰ích dvadsaÈdva
rokov e‰te vôbec boli, aby sme vedeli,
kto vlastne sme a komu za to, Ïe tu
sme, aspoÀ trochu vìaãíme.

Zatiaº robíme v‰etko preto, aby sa
na veci najváÏnej‰ie ão najskôr zabud-
lo. Na‰a chyba a na‰e omyly.

Eva Laucká

KULTÚRA
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Dvadsaťdva rokov po...
(... a ako ďalej)
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Dopredu ste na‰u redakciu
upozornili, Ïe nemáte status poli-
tického väzÀa, ale sa ním cítite.
âo je dôvodom tohto vá‰ho roz-
poloÏenia?

Kategória politick˘ch väzÀov ko-
munizmu sa ráta len od februárového
puãu komunistov v roku 1948, ão vní-
mam ako krivdu. Lebo komunisti vyãí-
Àali hneì po druhej svetovej vojne,
keì obsadili v‰etky silové ministerstvá
v âSR a povereníctva na Slovensku.
Môjho otca pozbavili zamestnania
a po krutom vy‰etrovaní 3.12.1945 na
Ïandárskej stanici v Topoºãanoch ho
uväznili v Justiãnom paláci v Bratisla-
ve. Spolu s ním v tú osudnú noc z 3.
na 4. decembra 1945 tak dobili pána
Tibora Benkoviãa, Ïe svojim zraneniam
podºahol.  Preto sa cítim byÈ synom
politického väzÀa.

Preão vá‰ho otca zaistili a väz-
nili?

Otec bol za slovenského ‰tátu na
miestnej úrovni dosÈ angaÏovan˘. Bol
uãiteº a tam sa nedalo niã nerobiÈ. Bol
presvedãen˘ Slovák, konal, ako mu
kázalo svedomie.  Bol ãlenom Hlinko-
vej slovenskej ºudovej  strany (HSªS)
i Hlinkovej gardy a to nikdy nepoprel.
Z 3. na 4. decembra 1945 ho  ·tB
zaistila a v tú noc ho kruto bili. Po
fronte ho  zbavili zamestnania a prelo-
Ïili na iné miesto. 

Len preto, Ïe bol ãlenom
HSªS?

Nie,  jedna skupina sa angaÏovala
za Slovensk˘ ‰tát. A raz pri‰li, lebo ve-
deli, Ïe otec má rozmnoÏovací stroj.
Ten síce nefungoval, ale  dal im ho, le-
bo povedali, Ïe oni si ho opravia.  Keì
ich chytili tak zobrali aj otca. Vtedy do-
bili Benkoviãa.  Jeden z tej partie, Ján
Macko,  e‰te Ïije.  Bol predsedom tej-
to organizácie v Topoºãanoch a teraz
uÏ má 86 rokov, je na vozíku. Raz som
bol s mamou za otcom v Bratislave.
Bol tam ‰tyri mesiace, potom bol súd
a dostal oslobodzujúci rozsudok. Ale
bol zbaven˘ volebného práva a prelo-
Ïili nás na kopanice do Vrbového,
u Lajdov. Potom cez prázdniny sa rodi-
ãom naskytla príleÏitosÈ a dostali sa
do Ratnoviec pri Pie‰Èanoch. Otec v‰ak
zavãasu zomrel, nemal ani 61 rokov. 

Kde ste teda vyrastali? 
V Chrabranoch pri Topoºãanoch.

Tam som vychodil päÈ tried rímskoka-
tolíckej ºudovej ‰koly a pokraãoval
som na gymnáziu v Topoºãanoch. Za-
ãal som v roku 1942, teda za prvej
Slovenskej republiky.  Keì som bol
v treÈom roãníku, vypuklo povstanie,
takÏe do ‰koly sme chodili zriedkavo
aÏ nás v novembri celkom uvoºnili
a do ‰koly sme sa  vrátili aÏ v máji do
tzv. oslobodeného âeskoslovenska.
Zrejme komunisti zabudli na môjho
otca a tak som sa dostal na medicínu
do Bratislavy. Zaãal som v roku 1950
a skonãil v roku 1956, teda za najsil-
nej‰ej komunistickej krutovlády. Chcel
som do‰tudovaÈ,  preto som sa nijako
neangaÏoval.  Spomienka na otca mi
bola v˘strahou a s nov˘m reÏimom
som sa nikdy nestotoÏnil. 

V tom ãase absolventi ‰kôl od-
chádzali pracovaÈ na tzv. umiest-
nenky. Aj vy?

IsteÏe. Profesor mi oznámil, Ïe
mám Pre‰ovsk˘ kraj a sp˘tal sa ma, ãi
súhlasím. Ale neãakal na odpoveì.
V‰etci slobodní a bez angaÏovania sa
v strane odchádzali na v˘chod.

Bolo to tam také zlé?
Nerád na tie ãasy spomínam. Ne-

bolo ão jesÈ, bol lístkov˘ systém, k to-
mu v roku 1953 zlodejská zmena pe-
Àazí 1:50. Boli to veºmi ÈaÏké roky.
V Medzilaborciach ma hneì chceli daÈ
na obvod  Nová Poºana. V Àom  bolo
6 dedín, ale  len do dvoch sa dalo ísÈ
sanitkou. Do ostatn˘ch len na koni
alebo pe‰o. Nebola tam elektrina, ne-
bolo sa kde stravovaÈ, kde b˘vaÈ. Po-
vedal som, Ïe ja tam nebudem, a tak
ma dali na dva mesiace do Michalo-
viec. Vraj na ‰kolenie. Mesiac som bol
na pôrodníci a druh˘  na chirurgii. Keì
som sa v novembri vrátil, dostal som
in˘ obvod,  Vy‰nú RadvaÀ. Tam uÏ bo-
la aj elektrina a navy‰e bola na trati
medzi Humenn˘m a Medzilaborcami,
takÏe cestovanie  bolo jednoduch‰ie.

NÁŠ ROZHOVOR
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Nesplnili sa naše 
predstavy o slobode

MUDr. Teodora Streichera
priviedla na svet pôrodná babica,
ktorá bola matkou neskor‰ieho
kardinála Korca. Stalo sa tak
v Bo‰anoch 9. októbra 1931.
V období prvej Slovenskej repub-
liky sa rodiãia Teodora Streichera,
obaja uãitelia, prejavovali ako iní
slovenskí vlastenci. Otec bol ãle-
nom Hlinkovej slovenskej ºudo-
vej strany  aj Hlinkovej Gardy.
Povojnové represálie rodiny na-
vÏdy poznaãili Ïivot Teodora 
Streichera.  Svoje osobné pre-
svedãenie nikdy ostentatívne ne-
prejavoval a skôr sa usiloval pre-
sadiÈ sa odborne. Medicínu konãil
v roku 1956 a do dôchodku odi-
‰iel v roku 1991. Takmer cel˘ svoj
aktívny Ïivot  rezignoval na akú-
koºvek spoloãenskú angaÏova-
nosÈ. Má dve dcéry, jedna Ïije
v Nemecku, druhá v Prahe, on
sám s manÏelkou v Bojniciach. 

Teodor Streicher
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Ráno ma aj so sestrou doviezli sanit-
kou a v ordinácii  ma uÏ ãakalo vy‰e
sto pacientov. Denne. NaspäÈ sme i‰li
r˘chlikom, ktor˘ odtiaº i‰iel ako osob-
n˘ vlak.  Do Medzilaboriec som pri‰iel
o ‰tvrtej poobede  a vtedy som prv˘
raz jedol. To boli stra‰né pomery. Je-
den lekár mi rozprával aké choroby sa
tam vyskytovali. V okolí bolo veºa
vlkov i besnoty, zá‰krt. On chodil k pa-
cientom  na koni. Nepotreboval Ïiad-
ne vy‰etrovacie pomôcky. Röntgen
nemal vybalen˘ ani po troch rokoch.
Poznal t˘ch ºudí, vedel ão potrebujú.
Väã‰inou i‰lo o Rusnákov, takÏe som
mal problém im rozumieÈ. Robil som
v‰etko preto, aby som sa odtiaº dostal. 

Napokon sa vám to podarilo.
Ako?

Jediná moÏnosÈ bola,  poÏiadaÈ
o preloÏenie z Pre‰ovského kraja do
bane Handlová. Prihlásil som sa do
konkurzu o miesto závodného lekára
a keìÏe sa nikto neprihlásil, vyhral
som. Zostal som tam 4,5 roka.

Pracovali  ste ako bansk˘ lekár
záchranár?

Áno, kaÏd˘ mesiac sme mali po-
vinnosÈ chodiÈ do bane  k závalom
a v‰elijak˘m úrazom. Teraz keì si na
to spomeniem uÏ by som tam ne‰iel.
Bol som mlad˘, skôr som to bral ako
dobrodruÏstvo. Mal som blízko do-
mov do Pie‰Èan, bol tam dobr˘ plat
a uÏ koncom 50-tych rokov som si
mohol kúpiÈ auto. 

Napriek tomu ste nezostali.
Ponúkali mi ‰pecializáciu z internej

medicíny a ja som chcel robiÈ oãné le-
kárstvo. Vedel som, Ïe keì zostanem,
nikdy nebudem oãn˘m lekárom. Ho-
voril som riaditeºovi, Ïe  nemôÏem
zostaÈ. Ale normálnym spôsobom som
nemal ‰ancu nieão zmeniÈ.  AÏ keì sa
otvorila bojnicka nemocnica a na moje
miesto sa  na‰la náhrada. V Handlovej
som skonãil 15. januára 1961 a v Boj-
niciach som nastúpil ako sekundárny
lekár 25. februára 1961, teda  uÏ pri
otvorení nemocnice.  Zostal som tam
aÏ do 1. apríla 2011, takÏe pracoval
som aj v dôchodkovom veku. 

To je dlh˘ ãas.  Iste ste nezo-
stali sekundárnym lekárom. Ako
sa odvíjal vá‰ Ïivot do roku 1989?

Nevstúpil som do strany ani pred
rokom 1989, ani po Àom. Keì kolega,

ktor˘ zaloÏil oãné oddelenie v bojnic-
kej nemocnici odi‰iel v roku 1969 do
Etiópie a uÏ sa nevrátil, zverili mi za-
stupovanie na primariáte a neskôr
som sa stal primárom. Celkom som sa
venoval svojej profesii, publikoval som
v odbornej tlaãi. Dosiaº som mal uve-
rejnen˘ch 41 ãlánkov v na‰ich ale aj
nemeck˘ch a americk˘ch ãasopisoch.
Nedávno som napísal ãlánok, ako sa
publikovalo za totality. Keì som chcel
poslaÈ nejak˘ ãlánok do západného
Nemecka, musel to podpísaÈ riaditeº
nemocnice, aj kádrov˘. A schváliÈ to
musel celozávodn˘ v˘bor strany.  Oni
vôbec nechápali, Ïe sféra odbornosti
nemá hranice. 

Priniesol vám rok 1989 novú
perspektívu?

Akú, veì to boli necelé  dva roky
pred mojím odchodom do penzie.
V roku 1997 som sa stal predsedom
regionálnej organizácie PV ZPKO. V˘-
voj spoloãnosti po roku 1989 nesplnil
na‰e predstavy. Zloãin zostal nepotre-
stan˘, z b˘val˘ch komunistov sa stali
demokrati, neoliberáli, ovládajú v‰etky
médiá, manipulujú s verejnou mien-
kou a robia z rádov˘ch obãanov bez-
my‰lienkovitú masu hlupákov.

Predsa len po novembri ’89 na-
stala veºká v˘mena lekárov - stra-
níkov  na vedúcich postoch. Myslí-
te si, Ïe  ich nahradili  rovnocenné
kádre? 

Neviem kto to vymyslel. Pamätám
sa, Ïe do klobúka sa dávali mená t˘ch,

ão majú dôveru. Pri tom akte boli le-
kári aj sestry a jeden, ão to kontrolo-
val, sa e‰te  nestihol staÈ ãlenom stra-
ny. Bol iba kandidátom. NuÏ také to
boli veci. 

A ão hovoríte  na teraj‰ie akti-
vity lekárov?

DrÏím im palce, lebo nemocnice
ako  akciové spoloãnosti povaÏujem
za ãosi neskutoãne absurdné. Alebo
tzv. jednodÀová chirurgia. Veì tí leká-
ri vystaãia so ‰tyrmi diagnózami, viac
sa nemusia uãiÈ.  Dnes nevychovávajú
lekári lekárov, ale firmy diktujú ão
majú lekári  robiÈ. A robiÈ budú to, ão
robí biznis. Majú to ÈaÏké, ale nech sa
nedajú. Myslím si, Ïe kádeháci nastrãi-
li toho svojho ministra, aby presadil tú-
to hlúpu reformu, a potom ho odkop-
nú. Pacienti v‰ak na to doplatia.

TakÏe zdravotníctvo nie je na
dobrej ceste? 

KdeÏe. Veì to sú samé problémy.
âo robia s lekármi a vôbec tá my‰lien-
ka s akciov˘mi spoloãnosÈami. Aké
dobro uÏ len môÏe urobiÈ akciová spo-
loãnosÈ pre zdravie ãloveka?   Nijaké,
ona chce zarobiÈ. To je jednoznaãné.
Ja to uÏ nechcem ani sledovaÈ lebo
ma to stra‰ne dráÏdi. UÏ teraz sa leká-
ri ne‰pecializujú. Chodil som ãasto na
moje staré pracovisko a neraz som im
musel radiÈ, lebo o niektor˘ch diagnó-
zach nemali ani potuchy. V˘voj v zdra-
votníctve povaÏujem za zneuÏitie slo-
body. 

Eva Hromjáková

NÁŠ ROZHOVOR
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Medzi politick˘mi väzÀami, druh˘ sprava. Foto Vlastimil Morávek

SVED_11 s.10_11  15.8.1904  1:52  Stránka 3



Nasledujúci v˘Àatok je
z knihy Jána Dudá‰a Absur-
dity vysok˘ch ‰kôl a inteli-
gencie na Slovensku s pod-
titulom: Z v˘voja európ-
skych vysok˘ch ‰kôl, vedy
a inteligencie. KniÏka je
novinkou vydavateºstva
Spolku slovensk˘ch spi-
sovateºov a v˘znamn˘m,
takmer encyklopedick˘m
spôsobom mapuje vzdela-
nosÈ a miesta vzdelanosti
nielen na Slovensku.  Zauj-
me predov‰etk˘m autorov
kritick˘ nadhºad a mnoÏ-
stvo málo známej pouÏitej
literatúry.
Otrasn˘ vplyv boº‰evikov na celko-

v˘ Ïivot v Rusku a v celom ZSSR v ro-
koch 1917-1995 prezentovali pomer-
ne podrobne autori A. N. Jakovlev
a A. I. SolÏenicin a autor Ïivotopisu Le-
nina V. Liberda. Po októbrovom puãi
zavládol ãerven˘ teror, panovala tam
aziatská vraÏdiaca bezuzdnosÈ vládnu-
cej KSSZ s obrovsk˘mi poãtami zavraÏ-
den˘ch obetí a to bez súdnych pojed-
návaní. 

Za genocídu v Rusku a v celom
ZSSR bola zodpovedná nová boº‰evic-
ká neruská vrchnosÈ so zmutovanou
neonáboÏenskou ideológiou marxiz-
mu-leninizmu. Poãet obetí boº‰evizmu
v ZSSR je stra‰n˘. Pokiaº v Sacharovo-
vom memorande uverejnenom v ãa-
sopise Die Zeit (NSR) v roku 1967 bol
uveden˘ poãet obetí 10% - 15%
z celkového poãtu obyvateºstva ZSSR,
v sovietskych diplomatick˘ch kruhoch
sa uvádzalo (samozrejme ústne a uta-
jene) 40 miliónov obetí. No e‰te vy‰‰ie
poãty obetí uviedol na základe ‰túdia
dokumentov KGB hlavn˘ ideológ pe-
restrojky v ZSSR a to ãíslo je kolosálne
mrazivé – najmenej 60 miliónov obetí
(Jakovlev). A e‰te  vy‰‰í poãet bol uve-
den˘ na www.prop.sk 6.8.2008 :
„A dejiny boº‰evizmu preliali podºa
‰tatistiky profesora Kurganova krv na-

jmenej 66 miliónov.“ Bol to najbar-
barskej‰í teroristick˘ politick˘ re-
Ïim s krut˘m terorom v dejinách.
Tieto poãty obetí za zhruba 70 rokov
vysoko prekroãili poãty obetí napríklad
kriÏiackych vojen poãas dvoch storoãí
- asi 22 miliónov. Keby bol zvíÈazil
Trockij, rothschildovsk˘ agent,
ktor˘ bol jednou z najkrutej‰ích fi-
gúr ruskej histórie, vinn˘ za smrÈ
miliónov ºudí, bol by pravdepo-
dobne e‰te krvilaãnej‰í ako Stalin.
Chcel svetovú revolúciu, âervená
armáda i‰la na pomoc boº‰evické-
mu puãu v Nemecku cez Poºsko,
no poºská armáda ju porazila.
Podºa niektor˘ch autorov 1. svetová

vojna bola vyvolaná s cieºom politické-
ho preusporiadania sveta. Impulzom
k nej bola vraÏda arcivojvodu Ferdi-
nanda v Sarajeve slobodomurárom
Gavrilom Principom v roku 1913. Pod-
ºa blízkeho priateºa Trockého – Rakov-
ského (ktorého pravé meno bolo Cha-
im Rakover a ktor˘ zohral aktívnu rolu
v diani ‰tyroch socialistick˘ch strán –
bulharskej, ruskej, francúzskej a ru-
munskej a ktorého v ZSSR odsúdili na
smrÈ v rámci Stalinov˘ch ãistiek troc-
kistickej kliky v strane) za vraÏdu  arci-

vojvodu Ferdinanda bol zodpovedn˘
Trockij
[http://www.savethemales.ca/001830.html]. 

Realizácia puãu nebola len záleÏi-
tosÈou rusk˘ch Ïidov. Na podporu
podvratnej ãinnosti v Rusku pretran-
sportovali Nemci v zaplombovanom
vagóne Lenina s najbliÏ‰ími boº‰evik-
mi. Lenin dostal od Nemcov obrovskú
sumu 50 miliónov zlat˘ch mariek (V.
Liberda) . Historiãka uviedla (N. Naroã-
nickaja) : „Nemci poslali do Ruska Le-
nina s premyslen˘m plánom, aby
spôsobil poráÏku Ruska...Berlín a Vie-
deÀ financovali boº‰evikov...Ruskú re-
volúciu nefinancovalo iba nemecké
rí‰ske kancelárstvo a viedenské minis-
terstvo vojny, ale aj britská kráºovská
pokladnica...L. George a lord Milner
vyãlenili na financovanie ruskej revolú-
cie 21 miliónov rubºov...Jacob Schiff
organizoval v americk˘ch Ïidovsk˘ch
kruhoch zbierky finanãn˘ch prostried-
kov „na oslobodenie od represív-
neho cárskeho reÏimu“...S·A boli
s boº‰evikmi v kontakte od samého
zaãiatku, najmä na Sibíri a ëalekom
v˘chode...americkí bankári zakázali
Amerike boj s boº‰evikmi...Ameriãania
podporovali ãerven˘ch partizánov pro-
ti Kolãakovovi...“ Demokratická Ame-
rika“ brala boº‰evikov ako partnerov
na rokovanie, poskytovala im nemalú
materiálnu pomoc...“ A neboli to jedi-
né finanãné zdroje. V rokoch 1905-
1910 rusk˘ cár uloÏil v ‰iestich ban-
kách v S·A spolu 900 000 000 USD.
Jedna z nich, banka J. P. Morgan fi-
nancovala Trockého – Bronsteina
a boº‰evick˘ puã vlastne z cárov˘ch
peÀazí. Lenin údajne vydal príkaz na
vyvraÏdenie cárovej rodiny a ruskí ju-
daisti dobre vedeli, Ïe m⁄tvy cár uÏ pe-
niaze späÈ poÏadovaÈ nebude. Z me-
novan˘ch banka Kuhn, Loeb & Co pre
zmenu financovala Adolfa Hitlera. 

ëal‰ie veºké sumy mal cár uloÏené
v bankách vo Veºkej Británii, Francúz-
sku a Nemecku (www.prop.sk
27.4.2010). 

LITERATÚRA FAKTU
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Dudáš o absurditách 
nielen na Slovensku
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Popravení
Vrbick˘ Tibor, 23.10.1921
-2.11.1951, velezrada, vyzvedaãstvo 
Veleck˘ Vladimír, 21.8.1890
-8.11.1951, vyzvedaãstvo, velezrada 
Chovan Tomá‰, 28.12.1926
-8.11.1951, velezrada, vyzvedaãstvo,
zbehnutie 
Dlouh˘ Juraj, 23.4.1907
-8.11.1951, velezrada, vyzvedaãstvo
Karolík Jozef, 25.9.1930
-11.11.1952, velezrada, vyzvedaãstvo
Volek Boris, 26.8.1928-11.11.1951,
velezrada, vyzvedaãstvo
Kuãera Jozef, 15.1.1916
-14.11.1952, velezrada, vyzvedaãstvo 
Uliãn˘ Bartolomej, 12.1.1923
-30.11.1954, velezrada 

Umučení
Alexander ·indelár 23. 2. 1888
- 2. 11. 1947
Vojtech Urban 7. 7. 1906
- 10. 11. 1962

Zabití na úteku
Ján Vlk  29. 5. 1908 - 13. 11. 1962
·tefan Korãek 9. 8. 1898- 4. 11.
1949
Tomá‰ âermák 27. 5. 1927
- 8. 11. 1951

Odsúdení nad 10 rokov
Blahová Mária, odsúdená
6.11.1950 na 10 r., príprava úkladov,
vojenská zrada
Gába Franti‰ek, odsúden˘
13.11.1952 na 15 rokov, velezrada
Hrivnáková Júlia, odsúdená
8.11.1952 na 15 r., velezrada
Kolek Juraj, odsúden˘  5.11.1950
na 12 r., zdruÏovanie proti ‰tátu
Korda Eugen,  odsúden˘
13.11.1952 na 16 r., velezrada, 
vyzvedaãstvo
Frolek Ján, odsúden˘ 22.11.1952
na 23 r., velezrada, lúpeÏ
Gvora Peter, odsúden˘  
22. 11. 1952 na doÏivotie, velezrada
Andrássy Lajo‰, odsúden˘ 
14.-16.11.1955 na 15 r.
Gápel Viliam, odsúden˘
28.11.1952 na 15 r., vyzvedaãstvo
Krajãír Emil,  odsúden˘  23.11.1953
na 18 r., velezrada, vyzvedaãstvo

Bradiak ·tefan,  odsúden˘
8.11.1952 na 20 r., velezrada, 
vyzvedaãstvo
BrodÀansk˘ Pavol, odsúden˘
8.11.1952 na 22 r., velezrada, 
vyzvedaãstvo
Dobrodej Pavol, odsúden˘
8.11.1952 na 20 r., vyzvedaãstvo
Kováãová Viktória, odsúdená
8.11.1952 na 23 r., velezrada, 
vyzvedaãstvo
Petrek Jozef,  odsúden˘
15.11.1949 na 12 r.
·ida Leopold,  odsúden˘  8.11.1952
na 25 r. velezrada

Kramár Eugen, odsúden˘ 
v novembri 1952  na 14 r., velezrada
a ‰pionáÏ
Me‰ko ªudovít, odsúden˘
9.11.1951 na 17 r., velezrada, 
vyzvedaãstvo
Nádask˘ Vendelín, odsúden˘
13.11.1952 na 13 r., velezrada, 
vyzvedaãstvo
Sirácky Ján, odsúden˘ 14.10.1950
na 20 r., velezrada, vyzvedaãstvo
SvoreÀ Juraj, odsúden˘
13.11.1952 na 13 r., velezrada, 
vyzvedaãstvo
Haba Milan,  odsúden˘  26.11.1948
na 10 r., vojenská zrada
Kratochvila Jozef,  odsúden˘
24.11.1952 na 12 r., velezrada, 
vyzvedaãstvo
Va‰koviã Jozef, odsúden˘
24.11.1952 na 12 r., velezrada
Lukáã Ján,  odsúden˘  27. 11. 1951
na 10 r., velezrada

Pukanãík Pavel, odsúden˘
9.11.1955 na 12 r., velezrada, 
vyzvedaãstvo
Vasiº Michal, odsúden˘ 16.11.1950
na 4 r. a 21.4.1952 na 12 r.
Andrá‰i ªudovít, odsúden˘
5.11.1952 na 15 r., velezrada
Baraã Valér,  odsúden˘  26.11.1949
na 12 r., velezrada
Benão Andrej,  odsúden˘
12.11.1953 na 17 r., velezrada
Kováãová Vûra, odsúdená
17.11.1948 na 17 r., vyzvedaãstvo
proti spojencovi
Lihotsk˘ Jozef, odsúden˘
10.11.1950 na 20 r., vyzvedaãstvo
proti spojencovi
H˘ro‰ Karol, odsúden˘  30.11.1950
na 12 r., velezrada
Tatranská Klára, odsúdená  
21. 11. 1958 na 13 r.
Kolba Juraj, odsúden˘  8.11.1950
na 13 r., velezrada
Uhrín Martin, odsúden˘  8.11.1950
na 12 r., velezrada
Novák Stanislav, odsúden˘
9.11.1950 na 18 r.
Vápeník ªudevít, odsúden˘
8.11.1952 na 18 r., velezrada
ëubek Karol, odsúden˘
3.11.1949 na 10 r., velezrada
Kolenãík Juraj, odsúden˘
8.11.1950 na 10 r., velezrada
Masárik Jozef, odsúden˘
23.11.1948 na 20 r., vojenská zrada
Podolák Jozef, odsúden˘
26.11.1948 na 10 r., vojenská zrada
Homola Alfonz, odsúden˘
20.11.1951 na 18 r., vyzvedaãstvo
Salviany Aladár, odsúden˘
15.11.1962, sabotáÏ, poburovanie
·efãík Ján, odsúden˘  3.11.1949 na
25 r., vyzvedaãstvo, neoprávnené
opustenie územie republiky 
a neuposlúchnutie v˘zvy k návratu
Uhlár ·tefan, odsúden˘
14.12.1950 na 12 r., velezrada
KÀaÏko Juraj, odsúden˘
13.11.1952 na 13 r., velezrada, 
vyzvedaãstvo
Halko Anton, odsúden˘  1.11.1972
na 17,5 r., vyzvedaãstvo, ohrozenie
‰tátneho tajomstva
Gabura Juraj, 17.1.1915, odsúden˘
22.11.1952 na doÏivotie, velezrada.
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� Arpád Tarnóczy, predseda PV ZPKO a ãlen
Správnej rady ÚPN na zasadnutí rady 30.9.2011
upozornil na ch˘bajúce ‰kolské uãebnice dejín z obdo-
bia 1939-1990, na absenciu  centrálneho pamätníka
3. odboja a poÏiadal ústav, aby inicioval zmenu
zákona o protikomunistickom odboji tak, aby odboj so
zbraÀou nebol prekáÏkou na priznanie ‰tatútu úãastní-
ka protikomunistického odboja. Správna rada ÚPN
prijala uznesenia, ktor˘mi ukladá riaditeºovi sekcie
vedeckého v˘skumu pripraviÈ anal˘zu o moÏnosti
prípravy uãebnice pre ‰koly, a Ing. Marte Ko‰íkovej
predloÏiÈ správu o ãinnosti komisie, zriadenej za
úãelom zabezpeãenia  v˘stavby centrálneho pamätní-
ka protikomunistického odboja a obetí komunizmu

v Bratislave i rekon‰trukciu pamätníka  v RuÏinovskom
cintoríne.

� Kontrolná komisia PV ZPKO (Ing. Ján Brichta
a Anton Tomík) 29.9.2011 vykonala kontrolu hospo-
dárenia s finanãn˘mi prostriedkami v RO PV ZPKO
v Banskej Bystrici. Kontrolou neboli  zistené Ïiadne
nedostatky, av‰ak predseda RO PV ZPKO dostal
upozornenie, aby ‰tvrÈroãné vyúãtovanie finanãn˘ch
prostriedkov zasielali do ústredia naãas. 

� Ministerstvu vnútra SR bola  odoslaná ÏiadosÈ
o poskytnutie finanãnej pomoci za nájom regionálnych
kancelárií v sume 2163 eur vzhºadom na to, Ïe v roku
2011 bola o 30 percent krátená dotácia na ãinnosÈ
organizácie. 

Beneš 
verzus  
Tiso

V desiatom ãísle Sve-
dectva ste pod autentic-
k˘m dokumentom o neu-
delení milosti b˘valému
prezidentovi SR Jozefovi
Tisovi urobili chybu –
opaãne  ste  uviedli  mená.
Nemala   tam  byÈ  Bene‰o-
va  vláda  a prezident
Gottwald, ale naopak. 

Podstatné v‰ak je, Ïe prezident
Bene‰ nemusel ÏiadaÈ vládu o odpo-
rúãanie o milosÈ, z jeho strany i‰lo
o alibizmus, pretoÏe sám vyvinul veºkú
aktivitu, aby Tiso dostal trest smrti.

Bene‰ bol zvolen˘ za  prezidenta
aj  pomocou poslancov za HSªS. Vte-
dy povedal, Ïe to Slovákom neza-
budne a dá im autonómiu. Av‰ak po
druhej svetovej vojne sa Slovákom
pomstil.

Bene‰ abdikoval z funkcie prezi-
denta 5.10.1938 a najskôr emigroval
do USA, kde sa stal profesorom na
univerzite v Chicagu. V lete roku 1939
sa presÈahoval do Lond˘na.  Bene‰
12.12.1943 v Moskve podpísal zmlu-

vu o priateºstve a povojnovej spoluprá-
ci a Ïiadal od Sovietov obnovenie âSR.
ëalej  potrestanie Nemcov za rozbitie
republiky a Slovákov za Slovensk˘ ‰tát
a to tak, aby ich v budúcnosti pre‰la
chuÈ maÈ svoj ‰tát. K˘m prezident Tiso
sa usiloval, aby Slováci poãas druhej
svetovej vojny mali ãím menej obetí na
Ïivotoch, Bene‰ z Lond˘na organizoval
diverzné akcie, ktoré si vyÏiadali tisíce
obetí. Po vojne sa vrátil do Prahy
opomenúc svoju abdikáciu a ujal sa
funkcie prezidenta.

Tisa odsúdil tzv. národn˘ súd
v Bratislave. Predseda súdu Igor Daxner
v Topoºãiankach, kde Bene‰ letoval

a kam ho pri‰la pozdraviÈ delegácia
SNR, dostal usmernenie, Ïe Tiso musí
dostaÈ trest smrti. O tom podal dôver-
nú správu minister Ivan Pietor. Bene‰
mal teda v˘znamn˘  podiel na  smrti
Tisa. Dnes je Bene‰ oznaãovan˘ za de-
mokrata a Tiso za zloãinca. Veºakrát
opakovaná loÏ sa stala pravdou...

Revízia  Tisovho   procesu  sa za-
tiaº  nemôÏe  uskutoãniÈ  preto,  lebo
z. ã. 119/90 o mimosúdnych rehabili-
táciách sa môÏe  vzÈahovaÈ len na po-
litické procesy od roku 1948. Povoj-
nová pomsta preto dodnes nie je
dorie‰ená. 

Elena Kri‰tofová

„Bene‰ predáva vzdu‰né zámky.“ (Karikatúra, ktorá sa  v ãeskej tlaãi
objavila pri príleÏitosti 4. v˘roãia vzniku Protektorátu, 15.3.1943)

Aktivity Predsedníctva PV ZPKO
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V októbri 2011 sa doÏili v˘znamného
Ïivotného jubilea 80 rokov MUDr. Teodor
Streicher z Bojníc a 50 rokov  Marika Tar-
nóczyová z Novák. Jubilantom oneskorene,
ale úprimne blahoÏeláme a  do ìal‰ích ro-
kov prajeme veºa pevného zdravia.

V novembri si pripomíname Ïi-
votné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov a
priaznivcov

60 rokov
Fiºová Anna, Banská Bystrica 1.11.1951

65 rokov
KríÏovsk˘ Miroslav, Îilina 1.11.1946
Krãmáriková Elena, Luãenec 21.11.1946

70 rokov
Kováãiková Mária, Banská Bystrica

15.11.1941
75 rokov

JeÏová Margita, Spi‰ské Vlachy 5.11.1936
âanecká Anna, Skalité 13.11.1936

80 rokov
Vyzvári Vladimír, Bratislava 7.11.1931
Pribi‰ Karol, Borsk˘ Sv. Jur 14.11.1931

81 rokov
Lichtmanneggerová Irena, Luãenec

23.11.1930
82 rokov

Burian Viliam, Nitra 27.11.1929
Bukovcová Anna, Banská Bystrica

25.11.1929
Ne‰trák Felix, Sereì 19.11.1929

83 rokov
Ing.Brichta Ján, Bratislava 8.11.1928

Fiºová Pavlína, Heºpa 3.11.1928
Poliaková Mária, Banská Bystrica

28.11.1928
Patka Ján, Sekule 17.11.1928

84 rokov
Hlubíková Franti‰ka, Bratislava  6.11.1927

85 rokov
Hradiská Veronika, Dlhé StráÏe 5.11.1926
Stanãík Jozef, Banská bystrica 8.11.1926
Popálená Mária, Zvolen 11.11.1926
Popoviã ·tefan, Luãenec 15.11.1926

86 rokov
Mi‰eje Adalbert, USA 5.11.1925
·krabák Jozef, Trnava 28.11.1925
Macko Ján. Chrabrany 9.11.1925

87 rokov
Ga‰par Ján, Banská Bystrica 16.11.1924

88 rokov
Hritz Martin, Levoãa 1.11.1923
Horváth Jozef, KriÏovany 30.11.1923

90 rokov
Ing.Madunick˘ Ervín, Bratislava

23.11.1921
Matejka Vladimír, Bratislava 20.11.1921
Kleinová Gabriela, Bratislava 2.11.1921

91 rokov
Ursíniová Mária, B. Bystrica14.11.1920

92 rokov
Hvizdo‰ Ján, Kluknava 13.11.1919
·imko Daniel, Cífer 4.11.1919

98 rokov
Korecová Mária, Nitra 14.11.1913

Ústredie a redakcia 
jubilantom srdeãne blahoÏelajú.
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✞ Vo veku 86 rokov,  14. sep-
tembra 2011, opustila rady  ãlenskej
základne Regionálnej poboãky
v Trenãíne  pani ªudmila   ·AN-
DORFIOVÁ. Posledná rozlúãka sa
konala  na  miestnom  cintoríne
v Púchove.

✞ Na‰e rady opustil 28.10.2011
dlhoroãn˘ predseda regionálnej po-
boãky PV ZPKO v Martine Du‰an
ÎINGOR. Posledná rozlúãka sa ko-
nala 31.10.2011 na cintoríne v jeho
rodnej Bystriãke

Ústredie a redakcia vyslovujú
pozostal˘m úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI

PRISPELI NA ČINNOSŤ

Dotĺklo srdce 
Dušana Žingora 

Len dva dni
po spoloãnom
stretnutí vo Vyso-
k˘ch Tatrách sme
sa dozvedeli  neo-
ãakávanú správu
o ukonãení Ïivot-
nej púte ná‰ho
brata, priateºa, kolegu, blízkeho
a dobrého ãloveka, ktorého sme si
váÏili a mali radi. Z jeho prítomnos-
ti na stretnutiach vyÏarovala vzác-
na Ïivotná sila, istota, zdroj radosti
a spolupatriãnosti. Ako sedemroã-
n˘ stratil otca, ktor˘ sa dostal do
súkolia komunistickej ma‰inérie.
Vo vykon‰truovanom a nezákon-
nom procese bol ·tátnym súdom
v Bratislave odsúden˘ a rukou kata
pripraven˘ o Ïivot. 

Du‰an Îingor bol 21 rokov ãle-
nom na‰ej organizácie, 15 rokov
pôsobil ako predseda martinskej
okresnej poboãky. Posledná rozlúã-
ka so zosnul˘m bratom sa konala
31.10. 2011 v Dome smútku na
cintoríne v Bystriãke pri Martine.
Jeho pamiatke sa pri‰li  pokloniÈ
priatelia - kolegovia z viacer˘ch re-
giónov Slovenska. Za na‰u organi-
záciu rozlúãkov˘ prejav predniesol
predseda  Arpád Tarnóczy. 

Priateº ná‰, odpoãívaj v pokoji!
Anna Fodorová

predsedníãka RO PV ZPKO Îilina

Pozvánka
Bratislavská poboãka PV ZPKO

poz˘va svojich ãlenov a v‰etk˘ch od-
porcov komunistického reÏimu  na
pietnu spomienku, ktorá sa uskutoã-
ní 16. 11. 2011 o 11. 00 hod. pri
pamätníku obetiam komunizmu na
Jakubovom námestí v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu
Ústav pamäti národa a Európska sieÈ PamäÈ a solidarita v spolupráci so za-

hraniãn˘mi partnermi (Ústav pre ‰túdium totalitn˘ch reÏimov, âeská republika;
Ústav národnej pamäti, Poºsko a Ústav pre dejiny maìarskej revolúcie 1956,
Maìarsko), s domácimi partnermi (Konfederácia politick˘ch väzÀov Slovenska
a Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja) a s finanãnou podporou
Medzinárodného vy‰ehradského fondu (www.visegradfund.org) usporia-
dajú medzinárodnú vedeckú konferenciu PROTIKOMUNISTICK¯ ODBOJ V
STREDNEJ A V¯CHODNEJ EURÓPE, ktorá sa uskutoãní v Bratislave v
dÀoch 14. – 16. novembra 2011.

Cieºom konferencie bude prezentovaÈ najnov‰ie v˘sledky v˘skumu vedcov
z humanitn˘ch odborov na tému protikomunistického odboja.

Ing. Ondrejka Jozef, Malacky
10 EUR

Darcovi vyslovujeme 
úprimné poìakovanie.
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