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Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.
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Vedenie politick˘ch väzÀov víta na RuÏinovskom cintoríne v Bratislave
predsedu BSK Pavla Fre‰a, prv˘ zºava. Nasledujú predseda PV ZPKO
A. Tarnóczy, podpredsedovia A. Malack˘ a A. Fodorová.
Foto Vlastimil Morávek

Doprajme si
veľa lásky
JeseÀ je u nás, politick˘ch väzÀov komunizmu, hlavne o spomínaní na bratov a sestry, ktorí sa tohoto
ãasu uÏ nedoÏili. Zapaºujeme svieãky pri pamätníkoch a pamätn˘ch
doskách, ktor˘ch stále pribúda.
November je pre nás v˘nimoãn˘, je to vzácna príleÏitosÈ stretnúÈ
sa v deÀ v˘roãia pádu totalitného
komunistického reÏimu pri na‰om
ústrednom pamätníku na RuÏinovskom cintoríne v Bratislave. Aby
sme si spolu s ãeln˘mi predstaviteºmi ‰tátu uctili t˘ch, ktorí poloÏili
mladé Ïivoty na oltár viery, slobody
a demokracie.
Koniec roka je aj príleÏitosÈou
bilancovaÈ a hodnotiÈ prácu na‰ej
organizácie. Vzhºadom na drastické
skrátenie dotácie na ãinnosÈ Politick˘ch väzÀov ZPKO zo strany Ministerstva vnútra SR, ão sa nestalo
od roku 1990, vedenie bolo nútené

siahnuÈ k nepopulárnym opatreniam. Napriek nepriaznivej finanãnej
situácii zvládli sme úlohy, ktoré sme
si vyt˘ãili na tento rok aj vìaka
sponzorom a vám, na‰i drahí ãlenovia, funkcionári na úrovni regiónov
a poboãiek.
Pre nás, politick˘ch väzÀov
komunizmu, je ãas veºmi drah˘, preto aj v budúcnosti by na‰e aktivity
mali smerovaÈ k ãastej‰ím stretnutiam. Nav‰tevovaÈ na‰e choré sestry
a bratov a dokázaÈ im, Ïe na nich
nezabúdame, Ïe sú stále súãasÈou
ná‰ho spoloãenstva.
O pár dní privítame Jezuliatko
v jasliãkách. Preto vám v‰etk˘m
prajem
poÏehnané,
spokojné
a s láskou preÏité vianoãné sviatky
a do nového roku zdravie, veºa
vzájomnej lásky a úcty.
Va‰a
Anna Fodorová

Na titulnej strane: Najvy‰‰í predstavitelia ‰tátu si pripomenuli DeÀ boja
za slobodu a demokraciu na RuÏinovskom cintoríne v Bratislave, pri ústrednom
pamätníku obetí komunizmu. Na snímke prezident Ivan Ga‰paroviã.
Foto: Vlastimil Morávek
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Radostné Vianoce a požehnaný nový rok 2012
želajú čitateľom Svedectva vedenie PV ZPKO a redakcia.

Modlitba
pred kríÏom prenasledovan˘ch
v bratislavskom RuÏinove
ëakujeme Ti BoÏe, za to, Ïe sme s Tvojou pomocou
ako bratia a sestry Tvojho Syna preÏili kríÏovú cestu
jedného z najtemnej‰ích období Ïivota ná‰ho Slovenska –
tvrdé prenasledovanie viery, slobody a kresÈanského
svedomia.
Prosíme Ëa, príjmy láskavo t˘ch, ktorí na tejto kríÏovej

Vďaka za pomoc
V tomto roku Politickí väzni ZPKO nadviazali úspe‰nú spoluprácu s Bratislavsk˘m samosprávnym krajom, ktorá sa v˘razne prejavila
v organizovaní pietnych spomienok.
Po prv˘ raz bol BSK spoluorganizátorom pietneho aktu pri príleÏitosti DÀa boja za slobodu a demokraciu na

ceste padli a ktorí boli pribití na kríÏ Leopoldova, Ilavy ãi
Mírova a Jáchymova. A nám, ktorí sme v‰etko v spojení
s Tebou preÏili, daj silu, aby sme uÏ nikdy nepripustili barbarstvo, aké sa stalo v minul˘ch desaÈroãiach na‰ím údelom. Mladej generácii vnukni záujem a zmysel pre historickú pravdu a snahu túto pravdu poznaÈ. Daj dnes nám
v‰etk˘m ochotu v nadobudnutej slobode spolupracovaÈ
na diele obnovy ná‰ho národa i celého Slovenska. BoÏe,
buì pri nás a Ïehnaj nás!
Ján Chryzostom kardinál Korec
RuÏinovskom cintoríne v Bratislave, kde sa k úãastníkom
tieÏ prihovoril jeho predseda Ing. Pavol Fre‰o. S finanãnou podporou BSK sa uskutoãnila aj pietna spomienka
na umuãeného a popraveného Bernarda Nemãeka v Likavke. Politickí väzni ZPKO vyslovujú poìakovanie BSK za
finanãnú pomoc a vyjadrujú nádej, Ïe v zaãatej spolupráci
budú obidve organizácie pokraãovaÈ aj v budúcom roku.
Vedenie PV ZPKO

Víťazom patrili cintoríny, televizia...?
Od roku 2001 máme na Slovensku 17.
novembra ‰tátny sviatok – DeÀ boja za slobodu a demokraciu.
Mlad‰ím roãníkom zostalo v pamäti ‰trnganie kºúãmi na
námestiach, ako symbol víÈazstva
nad totalitn˘m reÏimom. Hej, v ten
deÀ sa v b˘valom âesko-Slovensku
skonãila éra vlády jednej strany. A tí,
ão vytvárali koridory a vystupovali na
tribúnach si spravidla zabezpeãili
skvelú kariéru. Väã‰ina z nich tohto
roku oslavovala deÀ zrodu nového
reÏimu v Národnom divadle. Organizátori si v‰ak nedali záleÏaÈ, a ani po
22 rokoch nepri‰li na to, Ïe na
oficiálne oslavy ‰tátneho sviatku sa
posielajú pozvánky. Politici síce ãasto
zdôrazÀujú, ak˘mi sú oni nositeºmi
novej politickej kultúry, len v reálnom
Ïivote sa akosi neprejavuje. Tak, ako
vlani, ani tohto roku sa bez pozvánky
nedalo dostaÈ dovnútra divadla, ale
tak, ako vlani, aj tohto roku sa organizátori ospravedlÀovali t˘m, Ïe vstup

bol pre kaÏdého voºn˘. Asi nie, keì
sa do divadla tohto roku nedostal napríklad ãesk˘ veºvyslanec, vlani ãlenka organizácie politick˘ch väzÀov...

SLOVO SVEDECTVA
Na druhej strane pietny akt na
RuÏinovskom cintoríne skutoãne patril politick˘m väzÀom. Pri‰li zo v‰etk˘ch kútov Slovenska a konal sa naozaj na vysokej úrovni. Na najvy‰‰ej.
S prezidentom republiky, predsedom
parlamentu, zopár poslancami zákonodarného zboru, dvoma ministrami,
diplomatick˘m zborom, vedením
mesta a samosprávneho kraja...prosto ‰tátny sviatok ako sa patrí.
A ako sa zachovala verejnoprávna televízia? âo pripomenula v DeÀ
boja za slobodu a demokraciu?
Dubãeka? Deti KÀaÏka, Bútoru a ìal‰ích mlad˘ch ºudí, predsedov mládeÏníckych organizácii pravicovo
orientovan˘ch strán? Preão? Akú
zásluhu mal Milan KÀaÏko na povalení komunistického reÏimu? A jeho
syn? K˘m RuÏinovsk˘ cintorín, na

ktor˘ si verejnoprávna televízia nena‰la ãas prísÈ, bol pln˘ hrdinov protikomunistického odboja, v Slovenskej
televízii nebola ani zmienka o mart˘roch komunizmu. Venovala sa Dubãekovi, z ktorého vyrobila slabocha,
nariekajúceho nad t˘m, Ïe sa mu
neu‰la funkcia prezidenta. A deÈom
ponovembrovej nastupujúcej moci
prenechala priestor na predvolebnú
kampaÀ. Samozrejme, bez opozície.
Presne tak, ako to robila komunistická nomenklatúra.
Mnohí politickí väzni sú smutní
z toho, kam sme sa dostali za 22 rokov demokracie. Napokon, aj vo Svedectve uverejÀujeme ich názory. LenÏe oni sú tí hrdinovia b˘valého reÏimu! Ich a ich predkov komunistick˘
reÏim prenasledoval, muãil, pripravil
o Ïivot. Ako sa mohlo staÈ, Ïe ponovembroví politici ich vytlaãili na okraj
spoloãnosti? Îeby opäÈ ºudia ãistého
srdca, Ïivého svedomia a morálnych
zásad prekáÏali mocn˘m tohto sveta?
Eva Hromjáková
‰éfredaktorka
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Prezident Ivan Gašparovič: Prišli sme vzdať úctu

Politickí väzni pri
ústrednom pamätníku
Spomienková slávnosÈ na t˘ch, ão
poloÏili Ïivot za demokraciu a slobodu, sa uskutoãnila 17. novembra na
RuÏinovskom cintoríne v Bratislave.
Za úãastí prezidenta republiky Ivana
Ga‰paroviãa, predsedu NR SR Pavla
Hru‰ovského, poslancov NR SR, ministrov, ãlenov diplomatického zboru
v SR, predstaviteºov cirkvi, mesta i regiónu a najmä politick˘ch väzÀov
z celej republiky, poloÏili vence
k ústrednému pamätníku obetí komunistického reÏimu.
Úãastníkov slávnostného aktu privítal moderátor ·tefan Buãko. P˘chu
oznaãil za zlo, ktoré nás zvádza
i zrádza. Prezident Ga‰paroviã spomenul, Ïe sa pri pamätníku zastavil
v deÀ Pamiatky zosnul˘ch a mnoÏstvo
zapálen˘ch svieãok ho presvedãilo,
Ïe si dokáÏeme udrÏaÈ vnútornú silu.
Minister obrany ªubomír Galko
zdôraznil, Ïe záleÏí iba na nás, ãi na
ideály Novembra ’89 budeme len
spomínaÈ alebo sa stanú súãasÈou
ná‰ho Ïivota. Predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Fre‰o povedal, Ïe dôvody, preão sa schádzame na tomto mieste, musíme odo-

Zºava A. Malack˘, A. Tarnóczy a A. Fodorová – vedenie PV ZPKO po poloÏení venca k pamätníku na RuÏinovskom cintoríne.
Foto Vlastimil Morávek

vzdaÈ mladej generácii. Napokon
predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy
pripomenul, koºko odporcov totalitného reÏimu bolo popraven˘ch, odvleãen˘ch do gulagov, koºko bolo
obetí roku 1968. Zdôraznil, Ïe ich
nezlomila nijaká hrozba, a tí ão preÏili dokázali prijaÈ postavenie druhorad˘ch obãanov. „Pre v‰etk˘ch, ktor˘m
v tento deÀ vzdávame úctu, bola najcennej‰ia sloboda“, povedal. „A pre-

Po slávnostnom akte bol ãas na rozhovory aj s prezidentom Ga‰paroviãom. Na snímke so spisovateºom Antonom Hykischom.
Foto Vlastimil Morávek
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Slávnostn˘ akt na RuÏinovskom
cintoríne ukonãil generálny vikár
Bratislavskej arcidiecézy Mons.
Ján Formánek modlitbou Jána
Chryzostoma kardinála Korca.
Foto Vlastimil Morávek

to“, vyzval, „chráÀme si ju, aby sme
neupadli do nového otroctva“.
Spomienkovú slávnosÈ ukonãil
generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Mons. Ján Formánek modlitbou
Jána Chryzostoma kardinála Korca.
Úãastníci pietnej spomienky sa
presunuli do Národnej rady SR k pamätníku pripomínajúcemu prijatie zákona o nemorálnosti a protiprávnosti
komunistického systému, kde poloÏili veniec.
(eh)
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Naša fotoreportáž

Na RuÏinovsk˘ cintorín pri‰iel
aj minister kultúry SR Daniel
Krajcer.
Foto Vlastimil Morávek
Predseda NR SR Pavol Hru‰ovsk˘ si na‰iel ãas uctiÈ si pamiatku obetí
komunizmu napriek tomu, Ïe 17. novembra mal povinnosti v parlamente. Konal sa deÀ otvoren˘ch dverí NR SR.
Foto Vlastimil Morávek

Slávnostn˘ okamih pred pamätníkom.
Foto Vlastimil Morávek
Sedemnásteho novembra sa na RuÏinovskom cintoríne stretli v‰etky
generácie.
Foto Kazimír Krivo‰

âlenovia PV ZPKO sa po skupinách poklonili pamiatke obetí komunizmu na RuÏinovskom cintoríne.
Foto Vlastimil Morávek

Bolo nad ãím prem˘‰ºaÈ...
Foto Vlastimil Morávek
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Spomínali
v Žiari
nad Hronom

Šestnásteho novembra,
na v˘roãie demon‰trácie v Bratislave v roku 1989, si ãlenovia Regionálnej organizácie PV ZPKO v Bratislave uctili obete komunizmu. Stretli sa
pri pamätníku obetiam komunizmu v Bratislave na Jakubovom námestí za úãasti predsedu regionálnej organizácie a podpredsedu PV ZPKO
Antona Malackého.
(pb)

BáseÀ Júliusa Homolu Slovenská balada sa
stala súãasÈou mnoh˘ch
pietnych aktov pri pamätníkoch politick˘ch
väzÀov.
Zaznela aj 14. novembra v
Îiari nad Hronom pri spomienkovej slávnosti ku DÀu boja za slobodu a demokraciu. K obãanom
mesta sa prihovorila predsedníãka
RP PV ZPKO v Îiari nad Hronom
Margita Zimanová, ktorá pripomenula utrpenie tisícov ºudí regiónu za b˘valého reÏimu a poìakovala sa za to, Ïe rodáci na nich
nezabúdajú. Na slávnostnom akte
sa zúãastnil viceprimátor mesta
JUDr. Peter Antal, hovorca primátora Mgr. Ivan âernaj, predsedníãka okresnej organizácie ªS
HZDS BoÏena Mikulãíková a ìal‰í
hostia.
Margita Zimanová

Zabúdame na utrpenie
·estnásteho novembra v Poprade, na
spomienkovej slávnosti, odznelo v príhovore predsedu RP PV ZPKO Zoltána
Kukulu:
„·estnástykrát prichádzame k tomuto pamätníku
vzdaÈ úctu a pokloniÈ sa t˘m, ão Ïili svoj Ïivot pod nadvládou neslobody. V‰emocní vládcovia si necenili Ïivot
ºudí. Poznali sme poniÏovanie i potupu. Ale nepoddali
sme sa! ËaÏké mraky i teraz zatieÀujú jas tejto doby. Veºa je farizejov, zakuklencov, otvárajú si svoje skr˘‰e a zaãínajú voºne lietaÈ. Îijú si e‰te lep‰í Ïivot, ako za vlády ich
rodnej strany. A my sa strácame. Ale vy, mladí, budovatelia nového Ïivota, nedajte sa strhnúÈ do bahna sºubov,
ktoré mie‰ajú ruky neãestn˘ch ºudí. Je pravda, Ïe Ïivot
ãestn˘ je ÈaÏk˘. Takto ho Ïijeme.
Pomal˘m krokom, tackajúc sa podíde k tomuto pamätníku moÏno jeden z posledn˘ch väzÀov boº‰evizmu.
Zastane, slzy skropia líca, mlãky sa bude dívaÈ na tento
skromn˘ chladn˘ pamätník. MoÏno uÏ ani nepreãíta, ão
je na tomto mramore napísané. Jeho trasúca ruka urobí
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kríÏik na svojej ubolenej hrudi, tak, ako to urobil vo
väznici v Jáchymove a vysloví slová: BoÏe môj, pomôÏ tomuto ºudu. Slzy budú stekaÈ po jeho zvráskavenej tvári
a oãi budú hºadieÈ do neznámych diaºav. Bude tam
nehybne stáÈ, prikovan˘ spomienkami na minulosÈ.
MoÏno sa k nemu pridá nebojácny potomok niektorého z nás. TieÏ mlãky postojí so slzami v oãiach, poloÏí
kytiãku poºn˘ch kvetov, zapáli svieãku. Na znak doby,
ktorej nemohol uveriÈ pri rozprávaní starého otca o útrapách novodobého otroctva dvadsiateho storoãia. A stratí sa i posledn˘ väzeÀ vlády komunizmu.
Pamätník – symbol utrpenia i slobody ostane pust˘m
miestom. Zabudne sa na t˘ch, ão svoj Ïivot preÏili vo väzniciach za ideály slobodného Ïivota, za ºudské ‰Èastie.
Tento ºud Ïijúci v krásnej krajine je záhadn˘. Bojí sa
prísÈ pokloniÈ a daÈ úctu t˘m, ão hlásali pravdu, Ïili
v pravde, drÏali sa pravdy, bránili pravdu aÏ do smrti – lebo pravda vyslobodí. Îiaº, ãas odvial utrpenie ºudí do
zabudnutia.
BoÏe, doÏiã Ïijúcim prichádzaÈ sem, poloÏiÈ aspoÀ
poºn˘ kvietok pre spomienku.
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Spomínali na rodáka
Tomáša Chovana
Pred ‰esÈdesiatimi rokmi odsúdili a 8. novembra aj popravili rodáka
z Hubovej Tomá‰a Chovana. Pri tejto
príleÏitosti sa v Hubovej uskutoãnila
10. novembra pietna spomienka,
ktorá sa zaãala svätou om‰ou v kostole Pov˘‰enia sv. KríÏa, pokraãovala
poloÏením venca k pamätnej tabuli
kapitána in memoriam Tomá‰a Chovana a vyústila do neformálneho posedenia politick˘ch väzÀov, na ktorom odzneli informácie o najnov‰ích
aktivitách PV ZPKO.
UdalosÈ vyvolala veºk˘ záujem
spolupracovaÈ na organizovaní pietnej spomienky. Hlavn˘m organizáto-

Stretnutie politick˘ch väzÀov v Hubovej pri pamätnej tabuli Tomá‰a
Chovana.
Foto Kazimír Krivo‰

Vdp. Viktor Olos dobre pozná
osudy mart˘rov Liptova.
Foto Kazimír Krivo‰

rom boli PV ZPKO, farsk˘ a obecn˘
úrad v Hubovej, rodina Tomá‰a Chovana, mestsk˘ úrad v RuÏomberku,
cirkevné Gymnázium sv. Andreja
v RuÏomberku. Aktívne sa na spomienkovom akte podieºali ‰tudenti
II.B spomínaného gymnázia s triednou PaeDr. Dagmar Hurbánkovou
a riaditeºkou ‰koly PhDr. Elenou Slanou, Katolícka univerzita v RuÏomberku, PhDr. Peter Olexák PhD., Mgr.
Anton Kulan a Ing. Zuzana Bencová.

·tudenti Gymnázia sv. Andreja v RuÏomberku obohatili program pietnej
spomienky.
Foto Kazimír Krivo‰

Komunistick˘ reÏim v päÈdesiatych rokoch demon‰troval na Tomá‰ovi Chovanovi svoju moc. Mlad˘
poruãík chcel opustiÈ ‰tát, ão ho stálo
Ïivot. Mal iba 25 rokov, celá dedina
Ïiadala pre neho milosÈ u prezidenta
Gottwalda, otec ponúkol svoj Ïivot
za Ïivot syna, Gottwald ich v‰ak
neprijal a nevypoãul.
Svätú om‰u za Tomá‰a Chovana
celebroval vdp. Viktor Olos, koncelebrantom bol Ondrej Poºanãík. Viktor
Olos v homílii vyzdvihol morálnu úroveÀ a obetu mart˘rov z Liptova.
K úãastníkom pietnej spomienky sa
prihovorili starosta obce Ing. Stanislav Nechaj, podpredsedníãka PV
ZPKO Anna Fodorová a zástupca primátora mesta RuÏomberok PaeDr.
Stanislav Bella. Predseda PV ZPKO
Arpád Tarnóczy sa v Hubovej predstavil aj ako rytier Zvrchovaného rádu
Maltézskych rytierov.
PV ZPKO vyslovuje vìaku v‰etk˘m za úãasÈ i pomoc pri zachovávaní spomienok na ºudí, ktorí poloÏili
Ïivot za ideály slobody.
RO PV ZPKO Îilina
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

Rodiny politick˘ch väzÀov z celého Slovenska sa zi‰li na pietnej spomienke pri pamätníku Rudolfa Juríka.

Juríkov november

V novembri uplynulo desaÈ rokov od smrti Rudolfa
Juríka, stredo‰kolského profesora, historika, spisovateºa,
organizátora skautingu v Novákoch a v Levoãi, ktor˘ provokoval komunistick˘ch ideológov svojim kresÈansk˘m
Ïivotom. Organizátor levoãsk˘ch putí a úãastník levoãskej
vzbury nemohol ostaÈ na slobode. Dva roky v Leopoldove
a Jáchymove, strata profesie i poniÏujúce sliedenie jeho
osoby sa mu stali osudom. Vlani regionálna organizácia
politick˘ch väzÀov v Prievidzi odhalila R. Juríkovi pamätník, pri ktorom sa zi‰li aj tohto roku.
Pietna spomienka sa zaãala slávnostnou sv. om‰ou,
ktorú celebrovali ‰tyria kÀazi. Spomienky sa zúãastnilo vy‰e 180 kresÈansk˘ch seniorov z celého Slovenska, obãania
mesta Nováky, ãlenovia organizácií PV ZPKO z Levoãe,
Martina, Bánoviec nad Bebravou, Îiaru nad Hronom, Topoºãian, Prievidze, skauti z Prievidze a Novák. âestn˘mi
hosÈami boli europoslankyÀa Anna Záborská a predseda
PV ZPKO Arpád Tarnóczy.
Martin Hagara

ietnej spomienke - poloÏením kytice pri pamätníku
v‰etk˘m obetiam prenasledovania na mestskom cintoríne v Spi‰skej Novej Vsi predchádzalo stretnutie politick˘ch väzÀov s primátorom mesta. Stalo sa uÏ tradíciou, Ïe
primátor Spi‰skej Novej Vsi Ján Voln˘ pri príleÏitosti DÀa boja za slobodu a demokraciu organizuje míting s Politick˘mi
väzÀami ZPKO, diskutuje s nimi o problémoch a spolu hºadajú v˘chodiská. Stretnutia s predstaviteºmi mesta sú pre politick˘ch väzÀov povzbudením, Ïe ich utrpenie a obete ich
blízkych nezostanú zabudnuté.
Mária Dvorãáková

P
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Kladenie vencov v Novákoch.

Foto Jozef Kapusta

PoloÏením vencov si uctili pamiatku popraven˘ch a umuãen˘ch politick˘ch väzÀov v Ko‰iciach. Pietna spomienka sa uskutoãnila
9. novembra pri pamätnej tabuli na budove
klá‰tora sestier Ur‰uliniek.
(‰n)
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Uvažujme o rodinnom striebre
Za sebou máme oslavy 17. novembra a pred sebou najkraj‰ie sviatky roka, aj príchod toho nového.
K tomu prvému spomenutému len
toºko, Ïe by sme sa mali pouãiÈ od
âechov, ktorí ani tohto roku nezabudli na najvy‰‰ie ocenenie úãastníkov tretieho odboja ãi uÏ prezidentom, alebo osobitn˘mi cenami Pamäti národa, ktor˘ch udeºovanie
vysielala dokonca celé a v priamom
prenose verejnoprávna âT 1. E‰te
stále si nevieme patriãne oceniÈ t˘ch,
ktorí si to zaslúÏia, veì – nám, Slovákom, trvá vÏdy akosi pridlho, k˘m
sa zamyslíme nad ozajstn˘mi hodnotami. Ale poìme k tomu, nad ãím by
sme sa mali pozastaviÈ aj pri t˘ch Vianociach, aj pri tom príchode nového
roãného obdobia. âo je, alebo ão by
malo byÈ t˘m na‰ím slovensk˘m – rodinn˘m striebrom...

desiatnikov, ãi ‰esÈdesiatnikov, ktorí
tu práve dnes mali vychovávaÈ t˘ch
mlad˘ch, ão ako vzdelan˘ch, ale bez
toho, ão kúpiÈ nemoÏno – bez skúseností! Lebo tie moÏno získaÈ iba rokmi tvrdej roboty a nikto na svete sa
Eisteinom nenarodil. Ani na Harvarde, ani inde. Aj to sú hodnoty, aj to
je ono rodinné striebro, ktoré vyhadzujeme kamsi na okraj spoloãnosti
a potom sa ãudujeme, ão v‰etko je
tu moÏné. Preão by nebolo? Preão,
veì my nepotrebujeme t˘ch, ão
rokmi nieão získali, ão by to mali aj
odovzdávaÈ, ale – niet o nich záujem.
Prichádzajú ìal‰í a zaãínajú od zaãiatku. Len sa potom neãudujme, Ïe
je to tu také, aké je...

Výpredaj hodnôt
Keì po príchode slobody zaãala
sem pravidelne chodiÈ moja celoÏivotná priateºka, Ïijúca v emigrácii celé roky, vedúca predstaviteºka Svetového kongresu Slovákov v USA, na
Sorbonne vy‰tudovaná diplomatka
a ekonómka, vÏdy zalamovala rukami: „Preão sa rozpredávate? Preão
dávate do rúk cudzieho kapitálu
v‰etko, ão máte? Od plynu cez elektrinu, od médií po kúpele, veì tu uÏ
pomaly nebude niã slovenské?!“
Mala pravdu. Mala pravdu aj v tom,
Ïe sme veºmajstrami vo v˘predaji toho rodinného striebra a pomaly, ale
iste sa nám to vracia. Naozaj sme
predali, ão sme mohli a teraz poãúvame od rána do veãera o kríze,
o Grécku, o Taliansku, o bankách,
o tom, ão v‰etko ch˘ba v rozpoãte,
o nárokoch lekárov na platy, zhodné
s t˘mi v bohatom Nemecku (aj vy
máte rovnaké dôchodky, ako tí
v SRN?) o... ‰koda pokraãovaÈ. Hor‰ie, ako toto v‰etko je ale v˘predaj
vlastnej hrdosti, národného povedomia, vzÈahu mlad˘ch k svojmu ‰tátu,
jeho dejinám, osobnostiam, kultúre.
Navy‰e sme „úspe‰ne“ eliminovali
aspoÀ dve generácie dne‰n˘ch päÈ-

Múzy za mrežami
K tomu rodinnému striebru, k tomu dediãstvu, na ktoré nesmieme
zabúdaÈ, patria v‰ak predov‰etk˘m
osobnosti kultúry. A tak ma v ostatnom ãase veºmi zaujal rozhovor ‰éfredaktora Literárneho t˘Ïdenníka
Pavla Janíka s autorom veºkého rozhlasového projektu Jánom Bábikom
Múzy za mreÏami, o osudoch slovensk˘ch spisovateºov, väznen˘ch v päÈdesiatych rokoch, z ktor˘ch mnohí
zaãali tvoriÈ aÏ po vyjdení z väzenia.
âlovek aÏ Ïasne, kto v‰etko si tu
odÏil brutálne perzekúcie, väzenie,
t˘ranie, deloÏovanie z domov a bytov, konfi‰káciu majetku, ‰ikanovanie

príbuzn˘ch, a to v‰etko v t˘ch otrasn˘ch päÈdesiatych rokoch, ktoré nemoÏno s normalizáciou po roku
1968 vôbec zrovnávaÈ. Iste, ani tá
nebola príjemná, ani spravodlivá, ani
slu‰ná, ãi akákoºvek iná, ale tragiku
50. rokov nedosahovala. Chvalabohu. Je veºké, Ïe sa tu dnes na‰iel
niekto, kto v‰etky tie komunistické
lágre pripomína, a kto spomína v‰etk˘ch, ão ich s BoÏou pomocou aj
preÏili. Napríklad:
Je tu skoro celá katolícka moderna, je tu Viktor Trstensk˘, Alexander
Va‰ko, kardinál J.Ch. Korec, je tu Anton Hykisch, T.H. Florin, ale aj Ivan
Stodola, aj R. Dobia‰, aj – mohli by
sme pokraãovaÈ. A ão pamätníka,
ak˘m som, napríklad, aj ja, osobitne
te‰í, je fakt, Ïe sa tu na‰iel niekto,
kto nahlas vypovedá o obetiach najkrutej‰ieho obdobia komunizmu
u nás; Ïe tu koneãne niekto nahlas
povedal o tom, akí zanietení ãervení
boli svojho ãasu (vtedy, keì títo vy‰‰ie menovaní trpeli za mreÏami, alebo v gulagoch!) aj Dominik Tatarka,
aj Ladislav MÀaãko, ktorí sa potom
stali (bohvie ako a preão) najväã‰ími
a jedin˘mi obeÈami.
UÏ dávno si myslím, Ïe tu pasujeme za obete niekoho, kto nimi vôbec
nebol. A to nielen v literatúre, ale aj
v in˘ch umeleck˘ch odvetviach. O to
vìaãnej‰ia som aj za tento rozhlasov˘ seriál, aj za uverejnené úryvky
z neho, aj za spomínan˘ rozhovor
v spomínanom t˘Ïdenníku. Lebo aj
táto historická pravda, aj toto uvedenie vecí na pravú mieru je on˘m rodinn˘m striebrom, ktoré by sme si
koneãne mali zaãaÈ váÏiÈ.
Myslíme na to, keì vyloÏíme
na Vianoce na stôl najkraj‰í vy‰ívan˘ obrus po starej mame, myslíme
na to, keì vyle‰tíme zdeden˘ svietnik a zaspievame rovnako zdedené
koledy. Myslíme na v‰etk˘ch a v‰etko, ão sa postaralo o to, Ïe sme e‰te
tu, aj napriek kríze a v‰etkému, ão
preÏívame.
PoÏehnané vianoãné sviatky vám
v‰etk˘m, milí ãitatelia, Ïelá

Eva Laucká
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Som rád, že žijem
v samostatnom štáte
DesaÈ rokov pred koncom druhej svetovej vojny
sa v obci Krásna Ves neìaleko Bánoviec nad Bebravou narodil Miroslav TuchyÀa. Do typicky slovenskej rodiny. Úprimne
veriacej a národne cítiacej.
A e‰te veºmi pracovitej.
Mirko TuchyÀa dodnes opatruje cestovn˘ pas svojej
matky, v ktorom vedºa jej
fotografie je aj jeho. Malého chlapca, sprevádzajúceho rodiãov na robotách vo
Francúzsku ãi v âesku.
Mali ste len desaÈ rokov, keì
sa skonãila vojna a zaãal sa udomácÀovaÈ komunistick˘ reÏim.
Zostali vo vás nejaké spomienky
z tohto obdobia?
PreÏitá doba poznaãila generáciu
päÈdesiatych rokov aj na deÈoch. Stali
sa zatrpknut˘mi. Aj ja. Nerád sa ku
tomuto obdobiu vraciam, ão i len
v spomienkach. Preto rozumiem tomu, aké je ÈaÏké a zloÏité získavaÈ
akékoºvek informácie od reÏimom
postihnut˘ch ºudí. Cením si kvôli tomu kaÏdé vynaloÏené úsilie v tomto
smere, ktoré by viedlo k objasneniu
utrpenia t˘chto detí, ku ktor˘m som
patril i ja.
Ako sa zaãalo va‰e utrpenie?
Vo väã‰ine rozsudkov ãítame, Ïe
prokurátor Ïaluje. V mojom prípade
preto, Ïe „...bol vychovan˘ k nenávisti k socialistickému zriadeniu...“ Spomienky na moje detstvo sú v‰ak prav˘m opakom obÏaloby prokurátora
Feje‰a. Narodil som sa do robotníckoroºníckej rodiny, priãom ma rodiãia
vychovávali k láske a k tak˘m hodnotám ak˘mi boli viera, vlastenectvo,
láska k blíÏnemu, starostlivosÈ o druh˘ch a podobne. V skutoãnosti najkraj‰ie spomienky mám na detstvo.
Slávenie sviatkov Vianoc ãi Veºkej no-
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Z albumu

·tudent Mirko

ci patria k najkraj‰ím pokladom môjho Ïivota. Sviatky sme slávili oveºa
skromnej‰ie ako teraz, ale v duchu
kresÈanskej v˘chovy, ktorá natrvalo
zostala v mojom srdci. Chodil som
do rímskokatolíckej ‰koly, v ktorej
kaÏdé vyuãovanie zaãínalo a konãilo
modlitbou. Samozrejme, Ïe tam nebolo miesto pre nenávisÈ. TakÏe sa
p˘tam, kto vlastne ma mal vychovávaÈ k nenávisti k socialistickému
zriadeniu?
Nieão sa predsa len muselo
staÈ. âo to bolo?
AÏ neskôr, ako ‰tudent som zaãal
vnímaÈ náhle a horúce politické zmeny. Musím sa priznaÈ, Ïe prinajmen‰om rozpaãito. Keì som nav‰tevoval
Gymnázium Janka Kráºa v Zlat˘ch
Moravciach, ani raz som cestou do
‰koly neobi‰iel BoÏí chrám bez toho,
aby som sa nepomodlil ku sv. Antonovi. Takáto v˘chova nemohla predsa
vychovávaÈ vyvrheºov ºudskej spoloãnosti. Alebo by to mali byÈ materiálne
„nadpomery“ mojich rodiãov, ktoré
ma mali viesÈ k nenávisti? Otec s mamou cel˘ Ïivot ÈaÏko fyzicky pracova-

li vo Francúzsku, resp. v âesku a pokiaº aj nejaké koruny mali, tak kvôli
mene peÀazí o ne pri‰li. Zdedenú
pôdu museli daÈ do druÏstva, takÏe si
znova a znova kladiem otázku, preão
obÏalobu takto formulovali? A zároveÀ za pána prokurátora odpovedám: Na v‰etky obÏaloby ste mali jeden scenár zhora! Na v‰etky boli jednotné predpisy, ktoré platili aj pre
deti v tom ãase súdené. Vzniknutú
nenávisÈ treba hºadaÈ v súvislostiach
doby, ktorú sme preÏívali. Tá vo svojej
podstate priniesla protireãenia a napätia, s ktor˘mi sa kaÏd˘ mohol vysporiadaÈ po svojom. Alebo zradou
viery alebo prijatím nov˘ch ideálov,
ktoré nemali s dobrom niã spoloãné.
âo ste si vybrali vy?
Azda niet poch˘b, keì som roz‰íril rady politick˘ch väzÀov, kam som
sa zaradil? Príãinu vzniknutého vzdoru, ktor˘ vyvolal otvoren˘ nesúhlas,
treba hºadaÈ v zápase protikladov, do
ktorého nás uvrhol nastupujúci reÏim.
Nebol som sám. Pri stretnutiach s kamarátmi sme zistili, Ïe máme rovnaké
názory na udalostí okolo nás a tak
sme si povedali, Ïe treba nieão urobiÈ. Musíme upozorniÈ na v˘voj, ktor˘ sme nepovaÏovali
za správny. Zaãali
sme písaÈ letáky,
v ktor˘ch sme poukazovali na bohatú
históriu národa, na
v˘znamné
osobnosti, ktoré národ
dokázali burcovaÈ
i povzniesÈ a v najhor‰ích ãasoch prekonávaním problémov aj pote‰iÈ. Tieto aktivity nemohli
ostaÈ bez pov‰imnutia orgánov ·tB,
najmä, keì sa na‰li
aj takí, ktor˘m sme
dôverovali a oni na
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Miroslav TuchyÀa poãas kladenia vencov na RuÏinovskom cintoríne
v Bratislave.
Foto Vlastimil Morávek

nás písali udania. Kde sa to stratila
morálka národa?
Konjukturalisti vÏdy vystihnú
svoju príleÏitosÈ. Povojnov˘ reÏim
v‰ak nemal rád vlastencov. Ako
s vami naloÏil?
Ten, kto sa dostal do ich rúk vie
posúdiÈ, akú mali fantáziu na hºadanie nepriateºov. Nastalo obdobie ÈaÏk˘ch v˘sluchov na policajnom veliteºstve v Bratislave, vozenie sa v „zelenom antone“ hádam po celom
Slovensku, stále so zaviazan˘mi oãami v stiesnen˘ch priestoroch tohto
auta ‰peciálne zhotoveného k tomuto úãelu. Pamätám sa, ako dozorca, keì vystúpil z auta, nás otáãal
okolo vlastnej osy, aby sme stratili
orientáciu, aby sme nevedeli kde sa
vlastne nachádzame, a z ktorého
smeru sme pri‰li. Nasledovali nekoneãné otázky... veì si v‰etko nepovedal, preão?... ão tají‰, my to vieme, Ïe
nás vodí‰ za nos... a podobne. Z ich
vy‰etrovacích metód sa dalo predpokladaÈ, ão bude nasledovaÈ. Kºaãanie
na stoliãke, mlátenie pelendrekom po
chodidlách, chodenie do kúta a rev
a rev, ktor˘ nebral konca... Tak ão,
bude‰ uÏ rozprávaÈ? Potom pri‰iel na
rad zápis, ktor˘ bolo treba podpísaÈ,
ale nedaj Pán Boh, aby som poznamenal, Ïe som vypovedal pod nátlakom. Postavili ma pred dvere, za ktor˘mi som poãul bolestn˘ nárek ãloveka, ktor˘ snáì zomieral. Toto na mÀa
zapôsobilo ako posledn˘ súd na ze-

mi. V nemom pohnutí a s my‰lienkami na odpustenie hriechov ma
odvliekli na celu s poznámkou „v‰ak ty zmúdrie‰“. Tieto peripetie sa
opakovali viackrát poãas troch mesiacov. Takto bol pripraven˘ proces, na
ktorom ma obhajoval ex offo Dr. ·robár, senátu predsedal Dr. Petrá‰ a Ïalobca, ako som uÏ spomenul, bol
Dr. Feje‰.
Ako to preÏívali va‰i rodiãia?
Moji rodiãia na súdne pojednávanie pozvanie nedostali. O to väã‰ia
propagácia ná‰ho súdneho procesu
bola na ‰kolách v Bratislave. Zasadnutie súdu sa konalo v najväã‰ej súdnej
miestnosti Justiãného paláca. Sála
bola Ïiakmi zaplnená do posledného miesta. T˘mto mlad˘m ºuìom
zdôrazÀovali, Ïe takto skonãí kaÏd˘,
kto sa odváÏi rozvracaÈ republiku
a socialistické zriadenie.
Va‰e vlastenecké postoje
kvalifikovali ako rozvracanie
republiky?
Ortieº senátu znel, pre dokázan˘
trestn˘ ãin velezrady podºa § 78
ods.1 písm. C ods.2 písm. A, ods.3
písmeno F/Tr. zákona z roku 1950 –
odsúdenie a trest vo v˘mere 5 rokov,
prepadnutie majetku a strata ãestn˘ch obãianskych práv. Proces sa konal 7.júna 1952. T˘ÏdeÀ po nadobudnutí právoplatnosti som bol eskortovan˘ na v˘kon trestu do väznice
ã. 4 Zámrsk v âechách. Vo väzbe som
bol 30 mesiacov. Po prepustení na

amnestiu v roku 1954 som pracoval
na traktorovej stanici, odkiaº som nastúpil na vojenãinu. Po ukonãení vojenskej sluÏby v roku 1957 som pracoval v Tatre Bánovce nad Bebravou,
najprv ako pomocn˘ robotník v sklade uhlia. Do dôchodku som odchádzal v roku 1993 z funkcie zástupcu
vedúceho odboru útvaru zásobovania. „ÚÏasná“ kariéra. Ale netrápil
som sa preto, len ma znepokojovala
celková spoloãenská letargia, odsunutie kresÈanov a úprimn˘ch vlastencov na okraj spoloãnosti.
Po roku 1989 to bolo lep‰ie?
NuÏ, som rád, Ïe som sa doÏil
samostatnosti Slovenska. Îe máme
organizáciu, ktorá je Ïiv˘m svedectvom t˘ch ãias. Ujal som sa tieÏ funkcie predsedu Regionálnej organizácie
Politick˘ch väzÀov Zväzu protikomunistického odboja v Bánovciach nad
Bebravou.
Komunistick˘ reÏim skonãil,
ale zrejme natrvalo poznaãil vá‰
Ïivot?
Po prepustení z väzby bola moja
spôsobilosÈ pre Ïivot nulová. Zaistili
ma rok pred maturitou, nemal som
ani 17 rokov. Bola to zúfalá situácia.
Silu a odhodlanie mi vlievala viera
v Boha. Bol som pevne presvedãen˘,
Ïe v tejto situácii mi môÏe pomôcÈ len
Pán Boh. Vo svojich modlitbách som
sa upevÀoval v nádeji, Ïe raz sa to
v‰etko musí zmeniÈ k lep‰iemu. Ako
sa hovorí, trpezlivosÈ ruÏe priná‰a. Teraz, uÏ ako 75 roãn˘, som so Ïivotom
vyrovnan˘, mám radosÈ z toho, Ïe Ïijem v samostatnom Slovenskom ‰táte
ako jeho slobodn˘ obãan.
Eva Hromjáková

V Smoleniciach medzi kamarátmi.
Foto Vlastimil Morávek
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Dvadsaťdva rokov
Ako ten ãas letí. E‰te len pred
nedávnom sme boli deti a uÏ máme
striebrom posiate hlavy. PreÏili sme
krásne bezstarostné detstvo. Pomáhali sme rodiãom pri práci na poli, ale
aj v hore zbierali raÏdie, keì rodiãia
hotovili drevo na zimu. KaÏd˘ na dedine mal kúsok svojho lesa, lebo drevo na gazdovstve stále bolo treba –
na stavbu, na dosky, opravy plotov
i na kúrenie. A mali sme aj podiel
v spoloãnom lese – urbár.
Pri‰la vojna, no Ïivot na dedine
sa nemohol zastaviÈ. V máji 1945 sa
toto nezmyselné ‰ialenstvo skonãilo.
Bola jar a ºudia s novou nádejou hºadeli na svoju budúcnosÈ. Ale „VíÈazn˘
február 1948“ pochoval v‰etky sny
o ‰Èastí a slobode ãloveka na dedine.
âím viac bolo holubíc mieru na plotoch, t˘m menej bolo lásky a pokoja
medzi ºuìmi. âím viac sa hovorilo
o ‰Èastí, t˘m viac bolo sæz nevinn˘ch
obetí vo väzniciach i v táboroch núten˘ch prác za ostnat˘mi drôtmi.
Zo‰tátnili lesy a nasilu zakladali
druÏstvá. Koºko ºudí si v nemohúcnosti zobralo Ïivot, keì ich pripravili
o v‰etko ão mali, na ãom pracovali,
ão si zveºaìovali po celé generácie.
Koºk˘m ºuìom zobrali Ïivot, ãi odvliekli do lágrov, keì nepodpísali
druÏstvo? Koºk˘ch vysÈahovali z dedín do ìalekého pohraniãia? Za krátky ãas zniãili gazdov i gazdovské dvory na dedine. Sedliaci – zdravé jadro
národa - boli zdecimovaní. Hovorilo
sa „keì sedliak je bohat˘, bohat˘ je
aj ‰tát“. Zem, ktorá bola Ïiviteºkou
a ktorú milovali, stala sa im kliatbou.
Tí, ktor˘m sa podarilo odísÈ do mesta, aby nemuseli zadarmo celé rodiny
drieÈ na druÏstve, boli tí naj‰Èastnej‰í.
Ale s nimi akoby sa vytratila láska
k rodnej hrude, k svojeti, ba aj ãloveka k ãlovekovi.
Za ‰tyridsaÈ rokov ãerveného reÏimu sa zdevastovala pôda, kusy zeme,
ktoré kedysi sedliaci s láskou obrábali, ktoré boli na‰imi kvitnúcimi záhradami, spustli. A zdá sa, Ïe bola zdevastovaná aj du‰a ãloveka.
November 1989 bol ako nové rá-
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V budove parlamentu diskutovali úãastníci pietnej spomienky 17. novembra s poslancom NR SR Rafaelom Rafajom.
Foto Vlastimil Morávek

no v Ïivote ºudí, keì lúãe vychádzajúceho slnka sºubovali teplo, lásku,
‰Èastie pre v‰etk˘ch ºudí. Verili sme,
Ïe sa napraví v‰etka skrivodlivosÈ spáchaná na ºuìoch. Sºubovali sme si
lásku a sºúbili sme si v‰etko, ão sa len
sºúbiÈ dalo. Ale tá pamäÈ nám akosi
neslúÏi. Zabudli sme, Ïe zo dÀa na
deÀ nám zobrali v‰etko, ão sa len
zobraÈ dalo. Aj lesy.
DvadsaÈdva rokov hovoríme
o spravodlivosti a napravovaní krívd,
a niã sa nedeje. Posledné zimy boli
veºmi kruté. V televízii sme videli, ako
drobní ºudia si vozili drevo na saniach, aby preÏili. No, stráÏcovia ich zastavili a pokutovali. ·koda, Ïe si nev‰imli aj takú maliãkosÈ, ako boli drevom naloÏené kamióny z lesov, ktoré
kedysi boli na‰e a niekto ich zabudol
vrátiÈ pôvodn˘m vlastníkom...
Ako ºahko sa zoberie, ale ako
ÈaÏko sa vracia, keì si niekto zvykol
dobre ÏiÈ na nieãom, ão mu nepatrí.
VÏdy sa nájde príãina i „vedecké“

zdôvodnenie, preão sa to ãi ono nemôÏe vrátiÈ.
Verili sme, Ïe krivda, ktorá sa na
ºuìoch udiala, bude aspoÀ ãiastoãne
napravená, podobne, ako to spravili
v âesku, ale aj u susedov v Poºsku
a Maìarsku. Dúfali sme, Ïe niekto
zohºadní stratené Ïivoty i zdravie
ºudí, ktorí ãasto preÏili aj to ão sa preÏiÈ nedalo. A s podlomen˘m zdravím
Ïivorili.
DvadsaÈdva rokov uplynulo od
17. novembra 1989, keì sme si toto
v‰etko sºubovali. Stratili sme roky
mladosti i zdravie, prehrali Ïivot. Na‰e deti nemohli ‰tudovaÈ a tak ako
nás, aj ich ãakal krompáã a lopata.
A ich deti? PravdaÏe v‰etky môÏu ísÈ
‰tudovaÈ aj na vysokú ‰kolu. Ale
teraz na to treba peniaze, lebo za
‰túdium na vysokej ‰kole sa platí a pri
lopate sa zarobí tak, aby ãlovek
trochu preÏil. Zlat˘ poklad na nás
neãaká...
Ivan Masár, Trenãianska Teplá
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KALENDÁR VÝROČÍ

Popravení
Îingor Viliam, 30. 7. 1912
- 18.12.1950, velezrada, vyzvedaãstvo
Nosák Ladislav, 16. 10. 1916
- 18.12.1950, velezrada, vyzvedaãstvo
Bibza Samuel, 23. 11. 1912
– 18.12.1950, velezrada, vyzvedaãstvo
Ferianc Michal, 4. 1. 1924
– 20.12.1954, velezrada, vraÏda, pokus
vraÏdy, rozkrádanie a po‰kodzovanie
majetku ºudov˘ch druÏstiev

Umučení
Benkoviã Tibor, 8. 9. 1920 - 5. 12. 1945
Iskra Jozef, 12. 1. 1924 - 15. 12. 1949
Troják Jozef, 7. 3. 1921- 4. 12. 1950
BeÀaãka Anton, 12. 5. 1907
- 9. 12. 1951
Mi‰kovic Mikulá‰, 26. 7. 1905
- 12. 12. 1951
Krajger ·tefan, 23. 12. 1923
- 29. 12. 1952
Bízek Jozef, 20. 2. 1923 - 8. 12. 1953
Buzalka Michal, 18. 8. 1885
- 7. 12. 1961
Cubínek Emanuel J., 14. 5. 1913
- 31. 12. 1965

Zabití na úteku
Ehrenfeld Gerhard, 3. 11. 1894
- 9. 12. 1952
Ehrenfeldová Frida, 15. 2. 1911
- 9. 12. 1952
Ehrenfeldová Katarína, 10. 1. 1937
- 9. 12. 1952
Prcin Franti‰ek, 29. 5. 1946
- 31. 12. 1962
Hladík Ján, 16. 3. 1914 - 3. 12. 1949

Odsúdení nad 10 rokov
Bal‰an Viliam, odsúden˘ 10. 12. 1952
na 15 rokov, vyzvedaãstvo, Bratislava
Bartalsk˘ Ferdinand, odsúden˘
5. 12. 1952 na 20 rokov, velezrada,
vyzvedaãstvo, Bratislava
Fornusek Alojz, odsúden˘
19. 12. 1951 na 12 rokov, Bratislava
Götz Ján, odsúden˘ 1. 12. 1950
na 10 rokov, Bratislava
Hlubík ·tefan, odsúden˘
24. 10. 1951 na 12 rokov, Bratislava
Klimko Ján, odsúden˘ 20. 12. 1950
na 10 rokov, vyzvedaãstvo, Bratislava
Hano Martin, odsúden˘ 19. 12. 1951
na 12 rokov, velezrada, Luãenec

Foltová Zuzana, odsúdená
9. 12. 1949 na 25 rokov, velezrada,
vyzvedaãstvo, Liptovsk˘ Mikulá‰
Pustaj Dobroslav, odsúden˘
8. 11. 1952 na 25 rokov, velezrada,
vyzvedaãstvo, RuÏomberok
Matú‰ek ·tefan, odsúden˘
27.- 28. 12. 1957 na 10 rokov,
vyzvedaãstvo, Bratislava
Pollák Michal, odsúden˘ 19. 12. 1949
na 10 rokov, velezrada, Bratislava
Porubsk˘ Gejza, odsúden˘ 22. 12.
1950 na 14 rokov, velezrada,
Bratislava
Vicen Jozef, odsúden˘ 11. 12. 1958
na 25 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo,
Bratislava
Závack˘ Gejza, odsúden˘ 20. 12. 1950
na 12 rokov, vyzvedaãstvo, Bratislava
Roman Ján, odsúden˘ 20. 12. 1950
na 12 rokov, Solo‰nica
Mihaliã Ján, odsúden˘ 20. 12. 1951
na 14 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo,
Kurima
Hanko Jozef, odsúden˘ 9. 12. 1949
na 15 rokov, velezrada, Banská Bystrica
Janíãek Augustín, odsúden˘
20. 12. 1950 na doÏivotie, velezrada,
vyzvedaãstvo
Hojsák Franti‰ek, odsúden˘
15. 12. 1950 na 15 rokov, velezrada,
vyzvedaãstvo, Ko‰ice
Kendra Jozef, odsúden˘ 11. 12. 1950
na 10 rokov, velezrada, Ko‰ice
Kumorovitz ·imon, odsúden˘ 13. 12.
1949 na 12 rokov, velezrada, Ko‰ice
Marãek Viliam, odsúden˘
6. 12. 1950 na 15 rokov,
Turnianske Podhradie
Trnovsk˘ Peter, odsúden˘ 10. 12. 1953
na 20 rokov, velezrada, Ko‰ice
Kri‰tofík Daniel, odsúden˘ 12. 12.
1951 na 17 rokov, velezrada, Valãa
Polák Jozef, odsúden˘ 29. 12. 1952
na 13 rokov, vyzvedaãstvo, Podhájska
Zlatinsk˘ Emil, odsúden˘ 20. 12. 1950
na 10 rokov, vyzvedaãstvo,
Úºany nad Îitavou
Lihotsk˘ Stanislav, odsúden˘
20. 12. 1950 na 22 rokov,
vyzvedaãstvo, Bojnice
Pastorok Jozef, odsúden˘ 12. 12. 1950
na 17 rokov, velezrada, Handlová
Javorsk˘ Franti‰ek, odsúden˘
7. 12. 1954 na 8 a 3, 5 roka, sabotáÏ,

velezrada, zdruÏovanie proti republike,
Spi‰ská Nová Ves
Kasperkeviã Viliam, odsúden˘
29. 12. 1952 na 11 rokov, vyzvedaãstvo,
Stará ªubovÀa
Melkoviã Anton, odsúden˘
29. 12. 1952 na 15 rokov, vyzvedaãstvo,
Stará ªubovÀa
Pauliãka Justín, odsúden˘
20. 12. 1950 na 25 rokov, vyzvedaãstvo,
Partizánske
·túr Vladimír, odsúden˘ 1. 12. 1950
na 15 rokov, velezrada, Lubina
BlaÏek Milan, odsúden˘ 20. 12. 1953
na 15 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo,
Trnava
Smorádková Antónia, odsúdená
23. 12. 1953 na 10 rokov, velezrada,
Hlohovec
ZáÀ Ondrej, odsúden˘ 10. 12. 1953
na 15 rokov, velezrada, ·úrovce
Baranoviã Ján, odsúden˘ 19. 12. 1951
na 15 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo,
Vranov
Iºko Ján, odsúden˘ 10. 12. 1953
na 18 rokov, velezrada, Juskova Voºa
MaÀák Franti‰ek, odsúden˘ 19. 12.
1949 na 12 rokov, velezrada, Zvolen
Hodúr Ladislav, odsúden˘ 22. 12. 1948
na 25 rokov, vyzvedaãstvo proti
spojencovi, Culver City
Kreihansel Karel, odsúden˘
19. 12. 1951 na 16 rokov, velezrada,
vyzvedaãstvo, Ostrava
Sabol ·ebastian S., odsúden˘
18. 12. 1948 na doÏivotie, zdruÏovanie
proti ‰tátu, Glenkon
Imrich Eduard, odsúden˘ 30. 12. 1953
na 12 rokov, velezrada, Poprad
Holuj Andrej, odsúden˘ 6. 12. 1951
na 18 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo,
Poprad
Oravec Michal, odsúden˘ 9. 12. 1949
na 10 rokov, velezrada, Poprad
Ba‰ista Jozef, odsúden˘ 14. 12. 1951
na viac ako 14 rokov, Legnava
Uhlár ·tefan, odsúden˘ 14. 12. 1950
na 12 rokov, velezrada Trnava
Hambálek Ladislav, odsúden˘
viacer˘mi súdmi na vy‰e 10 rokov
Dermek Andrej, odsúden˘ 22. 2. 1952
na 14 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo,
Bratislava
·álek Ján, odsúden˘ 19. 12. 1949
na 10 rokov, Îilina.
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

ednásteho novembra si svet
pripomína hrdinstvo ºudí,
ktorí padli
na bojiskách
svetov˘ch
vojen za slobodu a mier.
Britská veºvyslankyÀa
pri tejto príleÏitosti odovzdala pamätn˘
list
pre Ignáca
Naya, ktor˘
bol za úãasÈ
na Západnom fronte odsúden˘ komunistick˘m reÏimom na sedem
rokov väzenia. Pamätn˘ list prevzala manÏelka Ida Nayová na snímke.

J

Foto Anton Malack˘

Vedci na konferencii
V dÀoch 14. – 16. novembra
2011 sa v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky konala pod zá‰titou predsedu NR
SR Pavla Hru‰ovského medzinárodná
vedecká konferencia Protikomunistick˘ odboj v strednej a v˘chodnej Európe. V˘sledky bádania
v oblasti protikomunistického odboja
prezentovalo viac ako 40 v˘skumníkov zo ‰trnástich krajín sveta.
Poãas troch rokovacích dní konferencie odzneli príspevky dot˘kajúce
sa protikomunistickej ãinnosti jednotlivcov aj väã‰ích skupín, ãi oficiálnych
organizácií. Referujúci sa tieÏ venovali ozbrojen˘m protikomunistick˘m
vystúpeniam a perzekúciám ‰tátnej
moci proti aktivistom protikomunis-

tického odboja. Priestor na konferencii dostali aj aktivity politického exilu
namierené proti komunistick˘m reÏimom v strednej a v˘chodnej Európe.
Konferenciu zorganizovali Ústav
pamäti národa a Európska sieÈ PamäÈ
a Solidarita v spolupráci so zahraniãn˘mi partnermi Ústavom pre ‰túdium
totalitn˘ch reÏimov (âesko), Ústavom
národnej pamäti (Poºsko) a Ústavom
pre dejiny maìarskej revolúcie 1956
(Maìarsko) a so slovensk˘mi partnermi Konfederáciou politick˘ch väzÀov
Slovenska, Politick˘mi väzÀami Zväzu
protikomunistického odboja a Národnou radou Slovenskej republiky. Podujatie sa uskutoãnilo s finanãnou
podporou Medzinárodného vy‰ehradského fondu.
Peter Ja‰ek

Postreh
PreÏili sme dva októbrové dni
pod Slavkovsk˘m ‰títom. My, politickí väzni, sme sa stretli v krásnom
prostredí Vysok˘ch Tatier, za skvelého jesenného poãasia. Republiková
rada PV ZPKO sa tentoraz uskutoãnila v Charitnom dome. Splnil v‰etky
na‰e predstavy a oãakávania. âisté
prostredie s nádhern˘m v˘hºadom
na tatranské ‰títy, duchovná atmosféra umocnili na‰u spokojnosÈ.
Zvlá‰È srdeãná spoloãnosÈ a starostlivosÈ zo strany sestriãiek znova vzbudili nádej, Ïe dobro spomedzi ºudí
neodi‰lo nadobro. Srdeãná vìaka
organizátorom bratovi ·tefanovi
z Ko‰íc a sestre Márii z Levoãe.
Martin a Vlasta Hagaroví

DeÀ otvoren˘ch dverí v NR SR 17. novembra.

Foto Vlastimil Morávek

Aktivity Predsedníctva PV ZPKO
■ V priestoroch Slovenského syndikátu novinárov sa 7.11.2011 uskutoãnila tlaãová konferencia
PV ZPKO. Predseda organizácie Arpád Tarnóczy a jej
podpredseda Anton Malack˘ informovali novinárov
o programe podujatí ku DÀu slobody a demokracie
a vzhºadom na mnoÏstvo nedorozumení pri publikovaní
ãlánkov o aktivitách organizácií politick˘ch väzÀov,
poskytli dokumentáciu o PV ZPKO a KPVS.
■ Ministerstvu vnútra SR bola 28.11.2011 odosla-
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ná ÏiadosÈ o poskytnutie dotácie na ãinnosÈ PV ZPKO
v roku 2012 vypracovaná oddelením pre ekonomiku
PV ZPKO v súlade s V˘zvou II. SVS 2012.
■ Podpredseda PV ZPKO Anton Malack˘ sa 13.
novembra zúãastnil pietneho aktu pri príleÏitosti Spomienkového dÀa Remembrance Sunday, ktor˘ sa uskutoãnil v Bratislave na ·afárikovom námestí. Slávnostn˘ akt
s recepciou organizovala veºvyslankyÀa a vojensk˘ pridelenec Britského veºvyslanectva v Slovenskej republike.
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PRIPOMÍNAME SI
Skôr
lantov
jubilujúcim ãlenom a

STALO SA
-

name si. Poãítaãov˘ vírus neobi‰iel ani na‰u
redakciu a
o prepáãenie.
50 rokov
Jesensk˘ Ivan, Ko‰ice
12.11.1961
60 rokov
Dek˘‰ová Veronika, Lovãa
18.11.1951
75 rokov
Margita Pleceníková, Michalovce
1.11.1936
80 rokov
Kováãová Viktória, BeÀadiková
19.11.2011
81 rokov
Boháãek Jozef, Ko‰ice
7.11.1930
Olerínyová Oºga, Doln˘ Kubín
1.11.1930
84 rokov
Zliechovec Ondrej, Îarnovica
2.11.1927
·imúth ·tefan, Ko‰ice
29.11.1927
86 rokov
Homolová Mária, Topoºãianky
22.11.1925
Mesáro‰ová Veronika, Trnavá Hora 4.11.1925
Novodvorsk˘ Imrich, Prievidza
6.11.1925
V decembri si pripomíname Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov a
50 rokov
Kubaãková Mária, RuÏomberok
8.12.1961
Stolárik Jaroslav, Hliník nad Hronom
21.12.1961
TurÀová Beata, B. Bystrica
7.12.1961
Mons.Fedu‰ Marian, Luãenec
28.12.1961
Ing.Hromádka Marian, Trnava
7.12.1961
60 rokov
Janãoková Beata, Îiar nad Hronom 14.12.1946
75 rokov
Slivková Hedviga, Ilava
20.12.1936
BaÏalík Viliam, Bratislava
13.12.1936
Gallo Jozef, Bratislava
20.12.1936
Hockicková Rozália, Spi‰ská Nová Ves
15.12.1936
Gregu‰ová Mária, Nitra
6.12.1936
Stanãíková Helena, B. Bystrica
1.12.1936
80 rokov
Hampelová Zuzana, B. Bystrica
6.12.1931
Hrabovec Gustáv, Doln˘ Kubín
24.12.1931
81 rokov
Bátora Fridrich, Veºké Chlievany
17.12.1930
Gaál Ján, Bratislava 1.12.1930
82 rokov
Îatko Ján, Bratislava
30.12.1929
MUDr. SlugeÀová Mária, Spi‰ská Nová Ves
25.12.1929
83 rokov
Nováková Mária, Bratislava
10.12.1928
84 rokov
Ing.Paldauf Alojz, Zvolen
28.12.1927
85 rokov
Mazáková Anna, Púchov
17.12.1926
Mito‰inková Valéria, Bratislava
16.12.1926
86 rokov
Petro Ján, Humenné
18.12.1925
ëurica Stanislav, Îilina
19.12.1925
Kukulová Mária, Poprad
28.12.1925
Pavúk Ladislav, Zvolen
12.12.1925
88 rokov
DuÏeková Vilma, Trenãín
16.12.1923
91 rokov
Vinclav Ján, Banská Bystrica
20.12.1920
Ústredie a redakcia jubilantom
srdeãne blahoÏelajú.

Ing. Ondrejka Jozef, Malacky
10 EUR
Darcovi vyslovujeme
úprimné poìakovanie.

Na mestskom cintoríne v Spi‰skom Podhradí sa 5. 11. 2011
konala rozlúãka s dlhoroãn˘m
ãlenom v˘boru RP PV ZPKO v Spi‰skej Novej Vsi – Levoãi ·tefanom
Janãíkom. Svoju Ïivotnú púÈ
zav⁄‰il 1.11.2011.

ROZLÚČILI SME SA

✞ Vo veku 46 rokov, 30.10.2011,
po dlhej a ÈaÏkej chorobe zomrel ãlen
Regionálnej poboãky Bratislava-mesto
Karol VACULÍK, syn politického väzÀa Miroslava Vaculíka. Zaãiatkom 80tych rokov ho opakovane neprijali na
vysokú ‰kolu kvôli odsúdeniu jeho otca. Na poslednej rozlúãke so zosnul˘m, ktorá sa konala 7.11.2011 v bratislavskom krematóriu, sa zúãastnil
predseda regionálnej poboãky PV
ZPKO RNDr. Peter Bielik.
✞ Regionálna poboãka PV ZPKO
v Dolnom Kubíne so zármutkom oznámila, Ïe dÀa 1.11.2011 zomrela vo veku 78 rokov Angela ·ULEKOVÁ,
dlhoroãná ãlenka a manÏelka zakladajúceho predsedu KPVS na Orave
Michala ·uleka. So zosnulou sa rozlúãili ãlenovia RP PV ZPKO v Dolnom

1. decembra 1989 vláda âSSR nariadila zru‰iÈ drôtené zátarasy na hraniciach s
Rakúskom, ktoré slobodn˘ svet naz˘val
„Ïeleznou oponou“.
2. decembra 1946 sa zaãal proces
proti Dr. J. Tisovi, A. Machovi a Dr. F. ëurãanskému pred Národn˘m súdom v Bratislave. âlenmi senátu boli: predseda JUDr.
Igor Daxner a ‰iesti prísediaci (v‰etci evanjelického vyznania alebo komunistickí
ateisti). Îalobcami boli JUDr. ªudovít Rigan,
JUDr. Juraj ·ujan a vojensk˘ prokurátor
plukovník JUDr. Anton Ra‰la.
4. decembra 2006 zomrel pápeÏsk˘
legát, prenasledovan˘ komunistick˘m reÏimom, Mons. Viktor Trstensk˘
10. decembra 1947 bol na trest smrti zastrelením odsúden˘ generál armády
SR a veliteº R˘chlej divízie Jozef Turanec.
Neskôr mu pozmenili trest na 30 rokov,
zomrel vo väznici v Leopoldove v roku
1957.
14. decembra 1948 vláda rozhodla
presunúÈ 65 000 verejn˘ch zamestnancov
„do v˘roby“. I‰lo o prvú masovú diskrimináciu politicky „nespoºahliv˘ch“ obãanov
brutálnym zníÏením ich spoloãenskej pozície a pracovn˘ch ziskov. Tieto opatrenia
pokraãovali aj zaãiatkom päÈdesiatych
rokov a postihli 75 000 obãanov.
22. decembra 1948 zomrel prv˘ slovensk˘ arcibiskup Dr. Karol KmeÈko, sídeln˘ biskup nitriansky. Jeho nástupcom sa
stal Dr. Eduard Nécsey.
31. decembra 1992 zanikol ‰tátny
útvar âeská a Slovenská federatívna
republika.

Kubíne 4.11.2011 na cintoríne v Námestove.
✞ Vo veku 79 rokov zomrel
1.11.2011 dlhoroãn˘ ãlen poboãky
PV ZPKO v Michalovciach Ján VALISKA. Pochovan˘ bol v rodnej obci.
✞ Vo veku 81 rokov zomrel
14.11.2011 Ján PRE·KA. Pochovan˘
bol 16.11.2011 na cintoríne vo Veºk˘ch Janíkovciach. Za veºkej úãasti
smútiacich sa s neboh˘m rozlúãil
b˘val˘ predseda RP PV ZPKO v Nitre
Pavol Lavo.
✞ Vo veku 75 rokov, 1.11.2011,
zomrel dlhoroãn˘ ãlen v˘boru RP PV
ZPKO v Spi‰skej Novej Vsi – Levoãi ·tefan JANâÍK. Posledná rozlúãka sa
konala na mestskom cintoríne v Spi‰skom Podhradí 5.11.2011.
Ústredie a redakcia vyslovujú
pozostal˘m úprimnú sústrasÈ.
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, neÏ uverejníme decembrov˘ch jubi
, sa ospravedlÀujeme novembrov˘m
priaznivcom, ktorí sa
nena‰li v minulom ãísle v rubrike Pripomí
nám nezostáva len poprosiÈ

PRISPELI NA ČINNOSŤ

priaznivcov:
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