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Boli sme poctení úãasÈou v˘znam-
n˘ch hostí, ktorí sa pri‰li pokloniÈ pamiat-
ke umuãen˘ch a popraven˘ch politick˘ch
väzÀov a t˘m  potvrdili svoj názor a po-
stoj k boju za demokraciu a slobodu. Na
tému 17. novembra uÏ odznelo takmer
v‰etko, preto som rád, Ïe v prejavoch za-
znelo ìakujem obetiam, ºuìom, ktorí
zostali stáÈ rovno, napriek presile zla nad
pravdou a slobodou.

Chcel by som v‰ak povedaÈ niekoºko
my‰lienok, ako vidíme svet my, politickí
väzni a poviem to aj za t˘ch, ktorí  nema-
li to ‰Èastie preÏiÈ. Ktor˘ch mená sú na
tabuliach pamätníka i za t˘ch, ktor˘ch
mená e‰te na pamätníku nie sú. Napriek
veºkému úsiliu sa nám nepodarilo za-
bezpeãiÈ ch˘bajúce finanãné prostriedky
na tri tabule obetiam gulagov v Soviet-
skom zväze. Aby sa prejav na‰ej úcty
dostal aj im. Archívy dodnes vydávajú
nové a nové mená.

ëakujeme Bohu, Ïe sme sa doÏili ro-
ku 1990. Aj na‰ou zásluhou sa zaãali na-
pæÀaÈ na‰e sny, za ktoré sme priniesli toº-
ké obete.  âakali sme príli‰ dlho, praktic-
ky od roku 1945 do roku 1990.

Sny majú jednu veºkú prednosÈ, sú
tajomstvom dovtedy, k˘m ich nezaãne-
me realizovaÈ. Vysnívali sme si, Ïe v na‰ej
krásnej vlasti – Slovensku, budeme raz
sami  sebe pánmi, a Ïe v tejto krásnej ze-
mi, budú ÏiÈ aj dobrí, ãestní, spravodliví
a prajní ºudia. Chceli sme, aby táto zme-
na v dobro bola ihneì po zmene politic-
kej, no ono to  nejde tak r˘chlo. Teraz uÏ
vieme, Ïe evolúcia je pomal˘ proces, a Ïe
ak má zvíÈaziÈ revolúcia na‰ich snov –
ideálov, najprv musí zvíÈaziÈ v kaÏdom
z nás.

BohuÏiaº, stali sme sa individualista-
mi, ktorí uÏ nechodia na rínok, kde si
hlavne mladí ºudia zaspievali a budovali
si vzÈahy, nielen medziºudské, ale aj
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Na titulnej strane: Na cintoríne v Poprade-Veºkej 13. apríla 1996 odhalili pamätník
muãen˘m, umuãen˘m a deportovan˘m obetiam komunizmu. Stalo sa tak z iniciatívy
vtedaj‰ieho ãlena okresnej poboãky KPVS v Poprade Mgr. Zoltána Kukulu, v súãasnosti
predsedu regionálnej poboãky PV ZPKO v Poprade. Foto Zoltán Kukula

Svet sa mení, kresťanské hodnoty vytláča

Dlho sme čakali 
na svoj sen

Na RuÏinovsk˘ cintorín v Bratislave uÏ tradiãne 17. novem-
bra prichádza prezident SR Ivan Ga‰paroviã. Na snímke vedenie
PV ZPKO víta hlavu ‰tátu. Foto Vlastimil Morávek
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vzÈah k obci, mestu, k národu, vlasti
a k rodine, kde sa dalo ºahko pochopiÈ,
Ïe rodina je základom ‰tátu. Dnes sedí-
me pri televízoroch, alebo  poãítaãoch
a in˘ch médiách, ktoré vedome a vysoko
sofistikovane útoãia proti hodnotám,
ktoré sme zdedili. Máme krásnu pream-
bulu v ústave, zakotvenú cyrilometodskú
tradíciu, ktorá  historicky zapadá do kres-
Èansk˘ch tradícií Európy. Pozorujeme
v‰ak, ako sa svet vrátane Európy, zbavuje
kresÈansk˘ch hodnôt, a nás bolí hlavne
to, Ïe v na‰ej zemi sa redaktori a pracov-
níci médií predbiehajú v boji  proti v‰et-
kému ão je národné, slovenské a kres-
Èanské. Vyvstáva otázka, za judá‰sky
gro‰? Tak ako sme s nevôºou oãakávali
osobné kontroly u nás doma príslu‰níkmi
·tB, hlavne po polnoci, aby nás udrÏova-

li v strachu a napätí,  teraz nás ohrozujú
médiá v˘luãne negatívnymi informácia-
mi. S cieºom rozkladaÈ a nie budovaÈ.

Veºká väã‰ina z nás, politick˘ch väz-
Àov, sme kresÈania, pre ktor˘ch  je láska
k blíÏnemu hlavn˘m determinantom.
Vysnívali sme si, Ïe ak zvíÈazíme nad to-
talitou komunistov, bude uÏ v‰ade vlád-
nuÈ pravda. BohuÏiaº aj v tomto sne sme
sa ponáhºali. Viera nám v‰ak dáva trpez-
livosÈ a preto vieme, Ïe ãesÈ, svedomie,
právo, sloboda nie sú prázdne slová a Ïe
raz v na‰ej vlasti budú platiÈ.

KaÏd˘ z nás si nesie svoj Ïivotn˘ kríÏ.
My, politickí väzni, sme ho zaÈaÏili e‰te aj
starosÈou o osud ná‰ho národa. Zaplatili
sme za to svojim ÈaÏk˘m osudom - väz-
Àov a neskôr obãanov druhej kategórie.
Vrátane na‰ich rodín.  Vieme v‰ak, Ïe:

Kto stratil majetok, nestratil veºa. Kto
stratil slobodu, stratil mnoho. Kto stratil
vieru, stratil v‰etko.

Do ‰tvrtka tohto t˘ÏdÀa 36 na‰ich
ãlenov odi‰lo do veãnosti, dnes, v sobotu
17.11.2012 je to uÏ o dvoch viac, teda
od 17.11.2011 do 17.12.2012 je to uÏ
38 na‰ich bratov a sestier. (A.Tarnóczy
poÏiadal o minútu ticha.)  Sme organi-
zácia, ktorá má v stanovách, Ïe na‰a
ãlenská základÀa je v súlade so zákonom
ã. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom
odboji. 

Teda ide o väzÀov  a ich blízkych prí-
buzn˘ch, ktor˘m do Ïivota zasiahol
minul˘ totalitn˘ reÏim. Vìaka, Ïe máme
Ústav pamäti národa, a Ïe slúÏi histórii
obdobia rokov 1939 aÏ 1990. 

Pokraãovanie na 4. strane

SLOVO NA ÚVOD

3

Koniec devätnáste-
ho a zaãiatok dvadsia-
teho storoãia bol pre

Slovákov vyhladzovacím obdobím.
Îandári sliedili aj po súkromn˘ch osla-
vách a keì sa na nich hovorilo po slo-
vensky oznaãili ich bez mihnutia oka
za vlastizradné a aktérov hnali pred
súd. Nasledovali tresty v podobe väze-
nia, vylúãenia zo ‰kôl, zastavenie vy-
dávania tlaãe,  veºmi ãasto sprevádza-
né peÀaÏnou pokutou.  V minulom
reÏime sme sa o t˘chto príkoriach ne-
dozvedeli takmer niã. Veì i‰lo o bur-
Ïoáznych nacionalistov, ako Praha
nálepkovala  slovenskú inteligenciu. 

V minulom reÏime bolo v‰elião
ºuìom odopierané.  Na poãiatku svo-
jej éry sa reÏim drasticky porátal
s predstaviteºmi cirkvi, rehoºami, veria-
cimi. S vlastencami. Mnohí si to e‰te
pamätajú. Mnohí sa toho nedoÏili.

Mnohí skonãili na popraviskách, v Ïa-
lároch. Zdalo by sa, Ïe útlak ºudí spá-
ja.  Prejavilo sa to najmä na zaãiatku
„nastoºovania“ demokracie. No netr-
valo dlho. Politickí väzni komunizmu
vytvorili organizáciu, ktorú sa ãasom
podarilo spolitizovaÈ. Dnes sú na
Slovensku  organizácie dve. Na jednu
si robí nárok politická strana. 

Dlh‰í ãas sa hovorí o potrebe
otvoriÈ Múzeum zloãinov komunizmu.
Vhodn˘m miestom by bola budova
Ústavu pamäti národa. Av‰ak nejest-
vuje. Ústav sa nachádza v podnájme
ministerstva dopravy a ani b˘vala ani
súãasná vláda zatiaº nevyrie‰ila tento
problém. Iniciatívu prevzalo obãianske
zdruÏenie Nenápadní hrdinovia,
konkrétne jeho predseda Franti‰ek
Neupauer. 

O zriadení múzea zloãinov komu-
nizmu sa náhodou dozvedeli ãlenovia
PV ZPKO a niektorí sa aj zúãastnili na
jeho otvorení. Konalo sa  v predveãer
DÀa boja za slobodu a demokraciu na
súkromnej vysokej ‰kole v Bratislave.
Podºa F. Neupauera, má ísÈ o doãasné
múzeum. Po skonãení mali ãlenovia
PV ZPKO  zmie‰ané pocity. Nikto z or-
ganizátorov sa nezaujímal o prítom-
n˘ch politick˘ch väzÀov z Jáchymova,
a zámer, aby to bolo múzeum boja za
slobodu národov celého sveta, akosi
nekore‰ponduje s pôvodn˘m projek-
tom vytvoriÈ múzeum zloãinov komu-
nizmu na na‰om území. A tak sa my‰-
lienka vytvoriÈ projekt múzea zloãinov
komunizmu stala nástrojom rozdeºo-
vania spoloãnosti, uÏ aj tak tvrdo skú-
‰anej svetovou hospodárskou krízou.

Eva Hromjáková
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Múzeum by nemalo rozdeľovať

Vianočné posolstvo veteránom III. odboja
Rodina pri stromãeku. My, politickí väzni, veteráni III. odboja, odovzdajme posolstvo ná‰ho

Ïivota potomstvu tak, ako sme Vianoce preÏívali na celách väzníc. MoÏno pri va‰ich vypo-
vedan˘ch pamätiach zablikajú svieãky na stromãekoch a va‰e vnúãatá a pravnúãatá si
uvedomia cenu slobody. Cenu toho, Ïe sa môÏu spolu pomodliÈ k JeÏi‰kovi a spievaÈ koledy,
a Ïe sme im k tomu pomohli aj my mukli. Sme to dæÏni histórii Slovenska.

PoÏehnané vianoãné sviatky,  preÏite ich v zdraví a v láske va‰ich blízkych. Arpád Tarnóczy
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Celo‰tátne spomienkové oslavy
DÀa boja za slobodu a demokraciu vy-
vrcholili v Bratislave na RuÏinovskom
cintoríne za úãasti prezidenta SR Ivana
Ga‰paroviãa, ministra obrany Martina
Glváãa, predstaviteºov diplomatického
zboru, cirkvi, Ústavu pamäti národa,
samospráv a Matice slovenskej 17. no-
vembra.  Organizátorom pietnej spo-
mienky boli veteráni III. odboja, PV
ZPKO pod zá‰titou Bratislavského
samosprávneho kraja.

Pietna spomienka sa zaãala polo-
Ïením vencov k pamätníku obetí ko-
munistického reÏimu. Prítomn˘m sa
prihovoril prezident SR I. Ga‰paroviã.
Poukázal na to, Ïe na‰a spoloãnosÈ po-
trebuje tak˘to pamätník lebo  svet po
17. novembri  1989 vznikol aj z obetí
komunistického reÏimu. (Cel˘ prejav
prezidenta uverejníme v nasledujúcom
ãísle.) 

Predseda Medzinárodného zdruÏe-
nia politick˘ch väzÀov a obetí komuniz-
mu I. Knezoviç kon‰tatoval, Ïe komu-

nistická ideológia je v rozpore s Char-
tou ºudsk˘ch práv a Európa musí odsú-
diÈ snahu po zmen‰ovaní zloãinov
komunizmu. Predseda PV ZPKO A.
Tarnóczy upozornil na ch˘bajúce mená
odvleãen˘ch  do ZSSR na ústrednom
pamätníku v RuÏinovskom cintoríne.
Vyzval, aby sa  pamätník dobudoval

a zv˘‰ilo sa spoloãenské postavenie
b˘val˘ch   politick˘ch  väzÀov.  Biskup
F. Rábek sa poìakoval t˘m, ktor˘ sa
vzopreli komunistickej totalite. Spolu
s prítomn˘mi sa pomodlil za jej obete.

Na záver pietnej spomienky
zaznela hymnická pieseÀ  Kto za
pravdu horí. Peter Bielik

(Dokonãenie z 3. strany)
Vedenie si zaslúÏi na‰u úctu a na-

ìalej chceme úzko spolupracovaÈ, aby
na‰e priame svedectvo zabránilo „tieÏ“
historikom  komoliÈ dejiny tak, ,ako to
robili ich predchodcovia zvlá‰È poãas
minulého  polstoroãia.

Sme poslední Ïijúci svedkovia a na-
‰e osudy dávame k dispozícii historikom
ÚPN. MôÏeme svedãiÈ o tom, ão sme
preÏívali vo vy‰etrovniach ·tB, kde sme
sa nauãili hladovaÈ, mrznúÈ a aj to, ak˘
je rozdiel medzi ‰atov˘mi a vlasov˘mi
v‰ami. Uãili nás ÏiÈ v spoloãnosti potka-
nov. Bolo nám vzácne aj denné svetlo,
pokiaº sme boli z v˘chovn˘ch dôvodov
v tmav˘ch kobkách.

Slovensko je krásna a jedineãná
krajina, ktorá nás, národ Slovákov
formovala vy‰e tisíc rokov v súlade s cy-
rilometodskou tradíciou. 

Rád by som sa zmienil o tom, aké

sú na‰e oãakávania a ak˘ by mal byÈ
obraz ná‰ho slobodného zvrchovaného
‰tátu.

Boli sme kresÈansk˘ národ, dnes by
sme mali na to myslieÈ viac, pretoÏe
liberalizmus organizovane rozkladá
„dediãstvo na‰ich otcov.“ Iné národy,
ktoré  poãas  stároãí  prichádzali  na
na‰e  územie,  sú  ako  na‰i  spoluob-
ãania so v‰etk˘mi právami a povinnos-
Èami – rovnocenn˘mi s majoritn˘m
hostiteºsk˘m národom. MoÏno niekto-
r˘m ch˘ba úcta k slovenskému národu,
ktor˘ ich prijal, a kde majú dnes svoj
domov.

Bolí nás, Ïe sme moÏno neuváÏene
predávali vodu, energiu a iné
strategické imanie. Zarmucuje nás
informácia, Ïe  Brusel nám zakazuje
kríÏ na pamätn˘ch minciach, ktoré emi-
tuje Slovenská národná banka. Toto by
moÏno nenapadlo ani súdruha

BreÏneva. Som hrd˘, Ïe sme toto „od-
porúãanie“ odmietli.

Na záver by som rád apeloval na
t˘ch, ktorí môÏu pomôcÈ dobudovaÈ pa-
mätník politick˘ch väzÀov – úãastníkov
III. odboja na RuÏinovskom cintoríne.
TieÏ prosíme o pomoc  zaradiÈ  veterá-
nov protikomunistického odboja,   t.j.
na‰u organizáciu PV ZPKO, na úroveÀ
úãastníkov II. odboja, pretoÏe podºa
zákona ã. 219/2006 Z.z. sme síce „vete-
ráni odboja“, ale reálne akejsi druhej
kategórie. Sme presvedãení, Ïe nám je
to spoloãnosÈ dæÏna, smutné je na tom
to, Ïe o to musíme ÏiadaÈ. Bolo by to
ìakujem od spoloãnosti, o ktorú sme
bojovali a bude to aj Pán Boh zaplaÈ za
na‰e mart˘rstvo. Tomu ìakujem, bude
na Slovensku kaÏd˘ rozumieÈ.

Prejav Arpáda Tarnóczyho, 
redakãne upraven˘
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Dlho sme čakali na svoj sen

Na Ružinovskom cintoríne v Bratislave 

Spomínali na obete komunizmu

V˘znam 17. novembra znásobuje úãasÈ prezidenta na pietnom  akte.
Foto Vlastimil Morávek
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Európska história 20. storoãia je
históriou násilia a totality. Na území
Európy v 20. storoãí vyklíãili tri najni-
ãivej‰ie totalitné sústavy – komuniz-
mus, fa‰izmus a nacizmus, ktoré
stovkám miliónov ºudí zapríãinili
strach, nesmierne utrpenie a smrÈ
nespoãítan˘ch nevinn˘ch obetí.

Spoloãn˘m znakom v‰etk˘ch
troch totalitn˘ch reÏimov bolo hrubé
poru‰ovanie ºudsk˘ch práv. Medziná-
rodná spoloãnosÈ právom odsúdila
nacionalizmus a fa‰izmus, ale pri
treÈom totalitnom reÏime, komunis-
tickom, ktor˘ svojím vábiv˘m vo-
laním za rovnoprávnosÈ, predstavuje
nebezpeãenstvo recidívy, prepásla
medzinárodné odsúdenie.

Komunistick˘ reÏim, v‰ade kde
vládol spáchal hrozné zloãiny, vládol
pomocou teroru a tyranie a milió-
nom ºudí odÀal základné ºudské prá-
va. V lágroch a väzniciach milióny ºu-
dí padli ako obete tohto reÏimu; boli
muãení, poniÏovaní a zabití. Nespo-
ãetné masové hroby vo v‰etk˘ch b˘-
val˘ch komunistick˘ch krajinách
svedãia o zloãineckom charaktere
tohto reÏimu.

Komunistická ideológia, na ktorej
je zaloÏen˘ tento reÏim, je v rozpore
s Chartou ºudsk˘ch práv. Vplyv tota-
litnej moci na spoloãnosÈ je zniãujúci.
Minulé storoãie ukázalo, Ïe úãinky te-
roru, nespravodlivosti a dlhotrvajúce-
ho odopierania  základn˘ch ºudsk˘ch

práv sa manifestujú e‰te dlho po pá-
de reÏimu. Stratou demokratick˘ch
elít, roz‰írením korupcie a disfunkcie
demokratick˘ch in‰titúcií.

Spoloãne so v‰etk˘mi demokrat-
mi sa zasadíme, aby sa nacionál-
nosocialistické zloãiny nerelativizova-
li, Ïiadame, aby sa prestalo s ìal‰ím
negovaním alebo bagatelizovaním
komunistick˘ch zloãinov a reÏimov.
Európa kvôli svojej násilnej minulosti
má povinnosÈ voãi svojej budúcnosti
celoeurópsky odsúdiÈ zloãiny komu-
nizmu a zabrániÈ nov˘m pokusom
vzniku totality v akejkoºvek forme

Z prejavu Jure Knezoviça, 
prezidenta INTER ASSO

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Zabráňme negovaniu 
komunistických zločinov

V‰etko ão sa deje musí maÈ
svoju dostatoãnú príãinu. Ak si
dnes spomíname na udalosti zo
17. novembra 1989, ktoré zna-
menali pád totalitného komunis-
tického reÏimu, treba si uvedomiÈ,
Ïe aj táto násilná zmena mala
a musela maÈ svoju príãinu. Cel-
kom iste Àou neboli zhromaÏde-
nia na námestiach. Komunistick˘
reÏim vedel na takéto prejavy rea-
govaÈ s neºútostnou brutalitou.
Dosvedãujú to udalosti z Maìar-
ska v roku 1956, udusenie PraÏ-
skej jari v roku 1968,  ãi streºba do robotníkov v Poºsku.
Ak sa totalitná moc vzdala bez násilia a uvoºnila cestu
demokracii a slobode, tak príãinou musela byÈ sila, ktorej
sa nedalo vzdorovaÈ,  nebolo moÏné potlaãiÈ ju  násilím.
Bola to sila pravdy, spravodlivosti, sila viery v Boha a v Je-
ho moc, sila, ktorá sa prejavovala v t˘ch, ão boli ochotní
pre vernosÈ pravde, spravodlivosti, Bohu i ãloveku trpieÈ,
ba i poloÏiÈ svoje Ïivoty. Je to správne, aby sme si pri
tomto v˘roãí daru slobody s vìakou spomenuli na t˘ch,
ão sa nevzdali túÏby po spravodlivosti a boli ochotní zná-
‰aÈ pre Àu utrpenie, väzenie ba i smrÈ.

Preão boli schopní títo ºudia nastaviÈ vlastnú hruì
a ãeliÈ brutálnej moci totality? Lebo verili, Ïe pravda, spra-
vodlivosÈ a láska sú mocnej‰ie neÏ zlo, lebo ãerpali silu od

Toho, ktor˘ sám je pravdou, spravodlivosÈou a láskou
a ktor˘ je v‰emohúci – od Boha. A toto spojenectvo s Bo-
hom sa ukázalo mocnej‰ie, neÏ po zuby ozbrojená ma‰i-
néria zla. Hoci mnohí z t˘chto ºudí v tomto boji padli,
predsa svojou vernosÈou a obetou sa priãinili o víÈazstvo
spravodlivosti. Preto je správne, aby sme si dnes na nich
spomenuli s vìakou – a to nielen ako na t˘ch, ão trpeli
a zomreli, leÏ ako na t˘ch, na ktor˘ch sa vyplnili JeÏi‰ove
slová z evanjelia: „Blahoslavení laãní a smädní po
spravodlivosti, lebo oni budú nas˘tení... Blahoslavení pre
spravodlivosÈ, lebo ich je nebeské kráºovstvo“ (Mt 5,6,10).

Príklad t˘chto hrdinov nás  povzbudzuje k tomu, aby
sme cítili zodpovednosÈ pred nimi a hlavne pred  Bohom
za vzácny dar slobody, vykúpen˘ toºk˘mi obeÈami. KaÏdo-
denná skúsenosÈ nás presviedãa, Ïe bez úprimného úsilia
konkrétnych ºudí o vernosÈ spravodlivosti, pravde a láske,
o vernosÈ Bohu sa sloboda stáva priestorom pre zlo, ne-
spravodlivosÈ, egoizmus a bezohºadnosÈ – ão opäÈ vedie
k neºudskosti a k utrpeniu mnoh˘ch. Aj dnes na‰a vlasÈ
potrebuje ºudí, ktorí sú presvedãení o tom, Ïe sme
povolaní byÈ BoÏími spolupracovníkmi pri tvorbe ºudskej-
‰ieho sveta; ºudí, ktorí necúvnu pred obeÈami, lebo veria,
Ïe aj keì ich úsilie nie je hneì úspe‰né, ãaká ich veãná
odmena v nebi. Bez tohto horizontu nie je moÏné premá-
haÈ úãinné zlo a budovaÈ spravodlivej‰iu a ºudskej‰iu
spoloãnosÈ.

Prejav biskupa 
Franti‰ka Rábeka

Príklad hrdinov povzbudzuje
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DeÀ boja za slobodu a demokra-
ciu si ãlenovia PV ZPKO v ko‰ickom
regióne pripomenuli poloÏením
venca pri tabuli venovanej prenasle-
dovan˘m a obetiam totalitného
reÏimu v rokoch 1945-1989 na cin-
toríne v Spi‰skej Novej Vsi. Pietnej
spomienky sa zúãastnil primátor
mesta PhDr. Ján Voln˘, prednosta
Obvodného úradu Ing. Ondrej
Majerník, riaditelia a Ïiaci základn˘ch
‰kôl v Spi‰skej Novej Vsi.  

Politickí väzni neobi‰li ani pamät-
ník odhalen˘ len nedávno, 10. no-
vembra 2012, venovan˘ Konrádovi
Gaalovi, zakladateºovi slávnej zvono-
lejárskej dielne, z ktorej v rokoch
1357 aÏ 1516 vzi‰lo veºa krásnych
zvonov a krstiteºníc. Tento pamätník
sa v krátkom ãase stal pre Spi‰iakov
miestom prianí. Zvon odpradávna
symbolizuje spojenie medzi nebom
a zemou. Aj ãlenovia PV ZPKO ·te-
fan Novák, AlÏbeta Bileková, Judita
Kmecová, Anna Petreková a Mária
Dvorãáková zazvonili na zvonãek
a vyslali do nebies svoje zboÏné Ïela-
nia: Aby sa uÏ nikdy neopakovalo
barbarstvo, aké bolo v minulom sto-
roãí; aby láska  víÈazila nad zlom;
aby mladá generácia mala  záujem
a zmysel pre historickú pravdu o ne-
nápadn˘ch hrdinov, ktorí preÏili naj-
temnej‰ie obdobie ná‰ho Slovenska
pre vieru, slobodu a kresÈanské
svedomie; aby zákonodarcovia a ve-
rejní ãinitelia v‰etky sporné otázky
rie‰ili s láskou a vzájomnou Ïiãlivos-
Èou; a na‰ím najväã‰ím Ïelaním je,
aby  po 23 rokoch bol prijat˘ zákon,
ktor˘ by ohodnotil zásluhy t˘ch, ktorí
trpeli, a aby sa im koneãne dostalo
takej úcty akú si  právom zaslúÏia.

âlenovia PV ZPKO si veºmi cenia
prístup primátora Jána Volného,
ktor˘ kaÏdoroãne  na záver pietnej
spomienky poz˘va politick˘ch väzÀov
do zasadaãky Mestského úradu, kde
majú moÏnosÈ diskutovaÈ o svojich
problémoch. Aj tohto roku ich ubez-
peãil, Ïe 17. november  a osud poli-
tick˘ch väzÀov mu nie je ºahostajn˘.

Mária Dvorãáková

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Politickí väzni nezabúdajú 

Medzi veteránov III. odboja v Spi‰skej Novej Vsi kaÏdoroãne zavíta
primátor mesta Ján Voln˘ (‰tvrt˘ sprava). Foto Edita S˘korová

Spomienka na obete komunizmu pri pamätníku na cintoríne v Spi‰skej
Novej Vsi. Foto Edita S˘korová

Posedenie u primátora Spi‰skej Novej Vsi. Foto Edita S˘korová
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Pietny akt k v˘roãiu nadobudnu-
tia slobody sa v Poprade uskutoãnil
16. novembra. Zúãastnila sa aj mla-
dá generácia reprezentovaná  najmä
Ïiakmi SO· Poprad. 

Zi‰li sme sa, aby sme vzdali úctu
obetiam a poklonili sa prenasledova-
n˘m  z obdobia neslobody. Prihovo-
ril sa prítomn˘m predseda regio-
nálnej poboãky PV ZPKO v Poprade
Mgr. Zolán Kukula. Vyzval mlad˘ch
ºudí, aby sa nedali zlákaÈ sºubmi
neãestn˘ch ºudí. Priznal, Ïe ÏiÈ ãestne
je ÈaÏko. Mnoho ºudí zmenilo svoju
tvár i charakter. Ale len Ïivot v prav-
de je cesta, inak si zopakujeme údel
moderného otroctva. „Tento ºud,
Ïijúci v prekrásnej krajine je záhadn˘.
Bojí sa prísÈ pokloniÈ a vzdaÈ úctu
t˘m, ão hlásali pravdu, drÏali sa
pravdy, bránili pravdu aÏ do svojej

smrti. Pravda vyslobodí,“ apeloval na
prítomn˘ch. Po skonãení slávnosti
zostali pri pamätníku ãerstvé kvety

a vence, svedãiace o tom, Ïe ne-
zabúdame na obete na‰ich predkov.

(zk)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Pri pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom nám. v Brati-
slave si 20. novembra t.r. uctili ich pamiatku  ãlenovia regionálnej
poboãky PV ZPKO Bratislava- mesto. Na snímke zºava Ján Liteck˘-
·veda, Margita Hagenová a Ján Brichta.

Foto Peter Bielik

V Poprade pri pamätníku nech˘bala mládeÏ. Foto archív

Spomínali 
v Žiari nad Hronom

âlenovia regionálnej poboãky PV
ZPKO v Îiari nad Hronom si 12. novembra
tohto roku pripomenuli DeÀ boja za
slobodu a demokraciu pri pamätn˘ch
tabuliach umiestnen˘ch na Nám. Matice
slovenskej v okresnom meste. 

Predsedníãka organizácie politick˘ch
väzÀov v Îiari nad Hronom Margita Zima-
nová privítala prítomn˘ch a pripomenula
obdobie temna, poãas ktorého minul˘
reÏim vyuÏíval krajné donucovacie a zastra-
‰ovacie prostriedky nielen na  poníÏenie
ºudskej dôstojnosti, ale siahol aj na Ïivot
nepriateºov reÏimu. 

Na spomienkovom stretnutí sa zúãast-
nila Ing. Monika Minárová, vedúca odboru
starostlivosti o obãanov Mestského úradu
v Îiari nad Hronom  i jej kolegyÀa Bc. Má-
ria ·imegová. Slávnostného aktu sa
zúãastnila aj predsedníãka miestnej orga-
nizácie Matice slovenskej BoÏena Mikul-
ãíková, obãania mesta a ãlenovia PV ZPKO.
PoloÏením vencov a kytíc si uctili pamiatku
obetí komunistického reÏimu. 

(mz)

Popradské stretnutie

SVED_12 s.6_7  12.2.04  21:32  Stránka 3



Îivotná púÈ kaÏdého ãloveka je
urãená dvoma bodmi, ktoré

nemôÏeme ovplyvniÈ. Je to na‰e zro-
denie a smrÈ. Pán Boh nám dal slo-
bodnú vôºu a tak si môÏeme vybraÈ, ãi
budeme poãas ná‰ho Ïivota t˘m dru-
h˘m pomáhaÈ aj za cenu toho, Ïe sa
uskromníme, alebo ‰kodiÈ, aby sme aj
na úkor in˘ch získali moc, postavenie
a majetky. Ak sa nás potom zmocní
zhubná choroba a my pochopíme, Ïe
na‰a blízka smrÈ je neodvratná, zaã-
neme zvaÏovaÈ v‰etky dobré aj zlé
skutky, ktoré sme poãas ná‰ho Ïivota
úmyselne urobili.

O tejto otázke som veºa rozm˘‰ºal
po svojom návrate z ilavskej väznice,
kde som bol zatvoren˘ za údajné
podvracanie republiky. Ako b˘valého
politického väzÀa ma prepustili z prá-
ce v atómovej elektrárni v Bohuni-
ciach a tak som bol rád, keì som si
s veºk˘mi ÈaÏkosÈami zohnal prácu
pomocného robotníka na bitúnku
a neskôr o‰etrovateºa v trnavskej
nemocnici. 

V roku 1987 sa tam stala ãudná,
takmer neskutoãná  príhoda, o ktorej
si ‰epkali v‰etci zamestnanci nemocni-
ce. Na oddelení ARO, iba niekoºko

postelí od seba, leÏali dvaja nevy-
lieãiteºne chorí ºudia a ãakajúci na
neodvratnú smrÈ.

Jeden z nich bol predstaviteº
katolíckej cirkvi a druh˘  predstavite-
ºom moci ‰tátu a KSâ. Ten prv˘ muÏ
bol diecézny biskup Július Gábri‰. T˘m
druh˘m muÏom bol okresn˘ tajomník
komunistickej strany Jozef ·epela. Po-
ãas Ïivota pôsobil v rôznych straníc-
kych funkciách. Okrem iného aj

v ‰tátnej bezpeãnosti a pracoval aj
v leopoldovskej väznici.

Pre pracovníkov zdravotníctva bol
zaráÏajúci obrovsk˘ rozdiel, s ak˘m sa
títo dvaja ºudia  pripravovali na blíÏia-
cu sa smrÈ. Zatiaº, ão biskup Gábri‰
oãakával smrÈ v tich˘ch modlitbách
a pripravoval sa na to, Ïe onedlho
predstúpi pred tvár Najvy‰‰ieho,
okresn˘ tajomník trpel ukrutn˘m stra-
chom zo smrti a v delíriu vykrikoval na
zdravotné sestry: „Vidím ju, stojí za
oknom a pozerá sa na mÀa! Zavrite
v‰etky okná aj dvere a nepú‰Èajte ju
sem! Nepú‰Èajte ju sem, prosím vás!“

Z t˘chto v˘krikov hrôzy behal
v‰etk˘m zdravotníkom na  oddelení
ARO mráz po chrbte. Nikdy sa nedo-
zvedeli, kto mal za t˘m oknom stáÈ.
Pacient uÏ totiÏ na ich otázky neod-
povedal.

V tej dobe platil predpis, Ïe kaÏ-
dého, kto zomrel v nemocnici museli
pitvaÈ. Biskup sa chcel tomu vyhnúÈ
a preto sa dal previesÈ na biskupsk˘
úrad. Zomrel tam tri dni po prevoze

s modlitbou na perách a s ruÏencom
v ruke. Okresn˘ tajomník zomieral
v úÏasn˘ch úzkostiach a v strachu na
oddelení ARO v Trnave.

Obaja muÏi zomreli v piatok triná-
steho novembra 1987. Odvtedy
ubehlo veºa ãasu a s pribúdajúcimi
rokmi ãoraz ãastej‰ie uvaÏujem aj
o svojej smrti. Myslím si, Ïe kaÏd˘
z nás by mal ÏiÈ tak, aby si aj v deÀ
svojej smrti mohol povedaÈ:  „Pane,
cel˘ Ïivot som sa snaÏil ÏiÈ ãestne
a statoãne, aby som mohol bez stra-
chu a úzkosti predstúpiÈ pred Tvoju
láskavú tvár“. Vojtech Ottmar

ZAZNAMENALI SME
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� Predsedníctvo schválilo návrh
na konanie Republikovej rady PV
ZPKO 5.12.2012 v Liptovskom Miku-
lá‰i. Za organizaãné a technické
zabezpeãenie je zodpovedn˘ pred-
seda regionálnej poboãky PV ZPKO
Kazimír Krivo‰.

� Predsedníctvo sa oboznámi-
lo s informáciou o stave finanãné-
ho zabezpeãenia organizácie na
budúci rok.

� Predsedníctvo prijalo rozhod-
nutie o ìal‰om postupe rekon‰truk-
cie Pamätníka popraven˘ch a umu-
ãen˘ch politick˘ch väzÀov komuniz-
mu na RuÏinovskom cintoríne
v Bratislave. Ak sa Ministerstvo kultú-
ry SR odmietne podieºaÈ na financo-
vaní Pamätníka, vedenie organizácie
poÏiada rezort o vrátenie projektu.

� Predsedníctvo prijalo návrh

na doplnenie  názvu na orientaã-
nej tabuli v RuÏinovskom cintorí-
ne. Názov „Centrálny kríÏ“ sa na-

hradí názvom „Pamätník obetí
komunizmu“. Zodpovedn˘ RNDr.
Peter Bielik.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

Čakali na smrť

Chvíle na RuÏinovskom cintoríne veteráni III. odboja preÏívajú v pokore
a pokoji. Foto Vlastimil Morávek
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Veru, ãoskoro ho
privítame a budeme si
v‰elião a mnohé ÏelaÈ.
Ale k tomu sa dosta-
neme na záver t˘chto
riadkov. E‰te predt˘m
by som sa rada zasta-

vila pri skutoãnostiach, ktoré ma
v t˘chto ostatn˘ch dÀoch aj oslovili,
neraz prekvapili, ba, zopár raz aj roz-
ãúlili. A tak poìme azda po poriad-
ku, tak, ako beÏali dni a t˘Ïdne
a v nich to, o ãom azda hodno po-
prem˘‰ºaÈ...  

Najvyššie 
štátne vyznamenania

odovzdával ako uÏ tradiãne
v deÀ ‰tátneho sviatku âeskej repub-
liky na praÏskom Hrade ãesk˘ prezi-
dent Václav Klaus. Celé to, pravdaÏe,
v priamom prenose vysielala âT, prí-
tomná bola  celá vláda, diplomatick˘
zbor, najväã‰ie osobnosti republiky.
Ale – preão to vôbec spomínam?
Preto, lebo osobitne tohto roku si
odniesli najvy‰‰ie rady práve politickí
väzni obdobia komunizmu a to v ta-
kej miere, aká tu v ostatn˘ch rokoch
nebola. Boli medzi nimi b˘valí väzne-
ní vysokí armádni ãinitelia, boli medzi
nimi prenasledovaní kÀazi a ìal‰í od-
súdení na roky väzenia. A tak sa p˘-
tam – kedy ste vy, politickí väzni ko-
munizmu, dostali na tejto úrovni
a v takej miere najvy‰‰ie vyznamena-
nie svojho ‰tátu? Kedy cel˘ podobn˘
akt vysielala  v priamom prenose ve-
rejnoprávna televízia, aby bol pri
Àom prítomn˘ cel˘ národ? Nepa-
mätám sa. A uÏ vôbec sa nepa-
mätám na tak˘ poãet b˘val˘ch
väzÀov, ak˘ som tohto roku videla na
praÏskom Hrade. Pouãme sa, ak je
ão a ak je od koho.

Zbohom, súdruhovia 
a to ostatné

Tie prvé slová tvoria názov zaují-
mavého dokumentu o tom, ako pre-
biehal 16-roãn˘ proces pádu
komunizmu vo v˘chodnej Európe.
Vysielala ho RTVS na sledovanej
Dvojke a mali by si ho pozrieÈ najmä

tí, ão sa na to v‰etko nepamätajú,
lebo sa prosto pamätaÈ nemôÏu.
Dozvedeli by sa kadeão, aj v‰etko to,
ão im ‰kola nepovedala. Nemala na
to, jednoducho ãas, ão je veºká
‰koda, ale tak to uÏ u nás chodí...

V tom istom období vysielala âT
2 dokumentárno-diskusnú reláciu
s veºmi podobn˘m a vlastne totoÏ-
n˘m názvom Sbohem, âeskosloven-
sko – o rozpade republiky a jeho prí-
ãinách, a to aj za úãasti slovensk˘ch
diskutujúcich. 

A tu je niekoºko poznámok k tej-
to relácii: Iste, kaÏd˘ má právo na
svoj názor a nikto mu ho neberie.
Len mi pripadá ãudné, Ïe stálym hos-
Èom v tomto programe je vychyten˘
moderátor RTVS, ktor˘ sa k rozpadu
âSR vrátil, pravdaÏe, aj vo svojej
„podlampovej“ relácii, a ktor˘ vÏdy
a v‰ade vyuÏije moÏnosÈ presviedãaÈ
o tom, ako vÏdy bol a zostal proti to-
mu, Ïe sme sa s âechmi rozi‰li. Preão
takto opakovane horlí proti samo-
statnému Slovensku akurát moderá-
tor samostatnej, slovenskej, verejno-
právnej televízie a to nielen v jej
programe, ale e‰te aj  ako stály hosÈ
âT, je nielen pre mÀa prekvapujúce.
O to viac, Ïe RTVS vysiela aj z mojich
a va‰ich príspevkov a keby nebolo
rozchodu nebola by ani slovenská
verejnoprávna. Ak niekto nevie kvôli
samostatnému Slovensku spávaÈ,

nech sa páãi, Praha nie je aÏ tak
ìaleko... Viete si predstaviÈ, Ïe by
nieão také robil ktosi v tej ãeskej
verejnoprávnej? Proti âesku a âe-
chom? Ja teda nie...

Apropos: akí povznesení, iróniou
prekypujúci sú v tejto ãeskej televíz-
nej relácii vtedaj‰í ãeskí pamätníci
rozchodu, to je tieÏ aÏ príznaãné, aj
pouãné. Mám na mysli vtedaj‰ích
ministrov, aj ãlenov parlamentu. NuÏ,
niã sa nezmenilo...

Filmový festival 
slobody

- tak˘ bol názov medzinárodnej
prehliadky filmov˘ch dokumentov,
ktor˘ v zaãiatku novembra prebiehal
v bratislavskom kine Lumiére a jeho
spoluusporiadateºom bol aj Ústav pa-
mäti národa. V rámci dokumentárnej
tvorby sa my, Slováci, naozaj máme
ãím pochváliÈ a toto podujatie bolo
tieÏ toho dôkazom. Slovenské sním-
ky MuÏi revolúcie, ãi cel˘ rad in˘ch
boli toho dôkazom. PravdaÏe, mali
ão povedaÈ aj Cudzie listy poºsk˘ch
tvorcov, aj ãesk˘ film Protektor, aj ti-
tul PreÏili sme gulag a ìal‰ie a ja som
len rada, Ïe si toto podujatie na‰lo
svojho diváka a to priamo v centre
hlavného mesta a e‰te aj tomu, Ïe sa
oÀ zaujímalo dosÈ  mlad˘ch divákov.
O otvorení Múzea obetí komunizmu
som sa dozvedela z dosÈ zmätenej
rozhlasovej diskusie a doteraz ne-
viem, kto to organizoval, kde sa na-
chádza, viem iba to, Ïe sa opakovane
v Slovenskom rozhlase zasa ani len
nespomenuli PV ZPKO, akoby ste tu
nikdy neboli, je tu len KPVS, nikto
in˘, ão nie je na vlnách poãúvaného
Slovenského rozhlasu po prv˘ raz
a nieão by sa s t˘m uÏ koneãne malo
aj robiÈ. Dávam na úvahu v‰etk˘m
zainteresovan˘m a povolan˘m.

Koneãne sme pri tomto titule:
idú Vianoce a mojím Ïelaním je len
toºko, aby nám to Jezuliatko aj po-
máhalo, aj nás osvietilo. A venovalo
nám koneãne vzájomné porozume-
nie, pochopenie a ten pokoj pre ºudí
dobrej vôle. Krásne Vianoce v‰etk˘m
Ïelá Eva Laucká

KULTÚRA

9

Aby nás to Jezuliatko osvietilo...
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Dokonãenie z minulého ãísla

Pokraãujeme v rozho-
vore s pani Máriou Repá-
kovou, rodáãkou z Levoãe.
Jej   príbeh  je svedectvom
toho, ako si b˘val˘ reÏim
dokázal nájsÈ spôsob na
odstránenie nepohodl-
n˘ch ºudí. V minulom ãísle
sme skonãili rozprávanie
t˘m, ako ju bezpeãnostné
orgány zaistili a odviezli
na vypoãúvanie do Ko‰íc. 

Aj vás muãili?
Bili nás, ruky nám dávali do ta-

k˘ch dreven˘ch mlynãekov ako na
mäso. V septembri, po dvoch pojed-
návaniach, nás uÏ pripravovali na
eskortu do Ilavy. 

Za ão vás teda odsúdili?
Sudca v Ko‰iciach povedal, Ïe

ma nemajú na základe ãoho odsú-
diÈ. Îe som niã nespravila. AÏ  Krav-
janskeho v˘poveì, Ïe som odcho-
vankyÀa Hlinkovej gardy, a preto
nemôÏem byÈ oslobodená, ma

dostala do väzenia. V tom ãase bol
Kravjansk˘ vysok˘m funkcionárom
strany  v Levoãi. Jeho matka a moja
stará mama boli sesternice.

Na koºko rokov znel rozsu-
dok?

Na sedem rokov.
Ako ste to prijali?
Ach, bola som mladá a hlúpa.

Mnohí Levoãania svedãili v môj pro-
spech a to ma posmeºovalo. âi uÏ
Heimschildovci alebo Radiãovci, skôr
som sa cítila ako hrdinka. Neuvedo-
movala som si realitu, do ktorej som
sa dostala.  Viac ma bolelo, Ïe
odlúãili matky od detí. 

Koºko vás bolo v cele?
TridsaÈ a v rohu izby bol jeden

záchod. 
O ãom ste sa spolu zhová-

rali?
O v‰eliãom, ale ão z toho. Vláãili

ma po väzniciach, za necelé tri roky
som pre‰la deviatimi.  Dokonca ma
nahovárali na útek a keby som to
bola urobila, tak uÏ by som sa odtiaº
nikdy nedostala. To boli samé
provokácie. 

Neusilovali ste sa dostaÈ
z väzenia legálne?

Mamka písala Ïiadosti o milosÈ,
ale v‰etky  zamietli. Kravjansk˘ sa
vÏdy o to postaral. 

Ako?
Keì som uÏ mohla poÏiadaÈ

o milosÈ, pri‰iel za mnou veliteº
a povedal mi, aby som si ju napísala.
Odmietla som, lebo som vedela, Ïe
je to zbytoãné. Vravím mu, ‰koda
peÀazí za známku. Viem dobre, ão
odpí‰u. Napokon ÏiadosÈ o milosÈ
napísal prokurátor. Keì pri‰la odpo-
veì, pri‰iel za mnou, ukázal mi list
a poloÏil prst na jedno meno: Krav-
jansk˘. Povedal mi, Ïe som mala
pravdu a dal mi preãítaÈ stanovisko
Kravjanskeho k Ïiadosti o milosÈ.
Stálo v Àom: Menovaná nie je
dostatoãne politicky prevychovaná.
Nie je Ïiaduce, aby bola prepustená.
Musím v‰ak povedaÈ, Ïe pred-
ná‰kam o Marxovi a Engelsovi som
sa aj tak nevyhla, mali sme ich vo
väzení. 

Odkiaº vás prepustili domov?
Z Bratislavy. Podmieneãne po

dvoch rokoch a siedmich mesia-
coch. Musela som podpísaÈ súhlas
s prácou v ko‰ickom  Huku. Tam
som robila pol roka.  Potom som sa
vydala,  pri‰li deti a mohla som sa
skôr vrátiÈ. Napísala som prokuráto-

NÁŠ ROZHOVOR
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Víla z Mariánskej hory

Mária Repáková

Rodinná fotografia z Mariánskej hory. V popredí sú rodiãia, Mária sa na-
chádza v zadnom rade, druhá zºava.
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rovi ÏiadosÈ a musím priznaÈ, Ïe
drÏal s nami. Ko‰iãan. 

Keì ste pri‰li do Levoãe, b˘-
vali ste na Mariánskej hore?

Hej, tam sa narodil najstar‰í syn.
B˘vali sme tam do roku 1955.  Po-
tom sme sa presÈahovali do centra
mesta. Keì detí podrástli, zamest-
nala som sa v Ústave pre nevidia-

cich, kde ma v roku 1968 prepustili
ako nespoºahlivú osobu. Potom som
pracovala v predajni s ovocím a ze-
leninou, kde som robila aÏ do
dôchodku a e‰te dlh‰ie. Aj brata
JoÏka zavreli. E‰te pred  Levoãskou
vzburou sme Ïiadali mesto o pride-
lenie bytu alebo aspoÀ izby, kde by
sme sa mohli prezliekaÈ a prezúvaÈ,

no KrajÀák – tajomník strany v mes-
te - povedal „dostanete izbu, ale
bude maÈ mreÏované okno“.  Bol
voãi nám neskutoãne zaujat˘. Nes-
kôr ‰tudoval v Moskve a zdá sa, Ïe
nemal nijaké v˘ãitky svedomia, Ïe
organizoval  zatváranie  ºudí len
preto, Ïe boli veriaci. 

Eva Hromjáková

NÁŠ ROZHOVOR
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List mamiãke z väzenia.Pani Repáková s pravnúãikom Huginkom.
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Denník Smena uverejnil 8. sep-
tembra 1983 ãlánok, v ktorom sa
uvádzalo: Na Slovensku je uÏ len 45
percent veriacich. Medzi mládeÏou
len 16 percent. Úplné odumretie
náboÏenstva je otázka bôlízkych
generácií. Socialistická spoloãnosÈ
vytvára na to základné podmienky
a vyãleÀuje dostatok prostriedkov.“

V roku 1984 sa vyostren˘ politic-
k˘ boj medzi táborom socializmu
a kapitalizmu viedol aj v ideologic-
kom boji. Ústav vedeckého ateizmu
Akadémie spoloãensk˘ch vied pri ÚV
KS Sovietskeho zväzu usporiadal
v apríli 1984 v Moskve medzinárodnú
konferenciu s témou: NáboÏenstvo
v súãasnom ideovopolitickom boji. Vo
februári 1985 sa v Brne uskutoãnila
celo‰tátna konferencia s témou: Ak-
tuálne problémy vedecko-ateistickej
v˘chovy. Súãasne v masmédiách pre-
biehali tvrdé útoky proti cirkvi. Naprí-
klad ãasopis Îivot strany ã. 12/1984
uverejnil ãlánok pod názvom âierna
garda Vatikánu“. Nachádzali sa
v Àom aj nasledujúce vety: „Jezuitsk˘
rád pripú‰Èa lÏi, krivé prísahy, i vraÏdy
a ak˘koºvek zloãin, len nech priná‰a
prospech katolíckej cirkvi.“ 

Na takéto útoky sme nemohli
mlãaÈ. 31. decembra 1984 sme zasla-
li list biskupsk˘m úradom na Sloven-
sku, redakcii SSV, redakcii Katolíckych
novín, vedeniu CMBF v Bratislave
a kardinálovi Franti‰kovi Tomá‰ekovi

do Prahy. Pripojili sme aj v˘Èah z knihy
Vesmír. Po ‰tyroch rokoch sme sa
znovu pokúsili presvedãiÈ cirkevn˘ch
predstaviteºov o naliehavej nutnosti
podaÈ vláde a vedeniu KSâ memo-
randum s dôrazom na presvedãivú
teóriu o vzniku vesmíru (big-bang)
a na katastrofálne následky protiná-
boÏenského zloãinného boja. V nasle-
dujúcich dÀoch sme zaãali pociÈovaÈ
zv˘‰en˘ tlak ·tB. Ateistov v na‰ej
republike a v celom tábore socializmu
ovládalo vedomie v‰emoci. Tak ‰éfre-
daktor Pravdy 20. septembra 1984 vo
svojom rozsiahlom ãlánku napísal:
„Je veºmi dôleÏité, aby ‰kola uskutoã-
Àovala ateistickú v˘chovu súãasne
s pôsobením na rodiãov. Krajiny sve-
tovej sústavy socialistickej ovládajú
viac ako jednu ‰tvrtinu územia sveta
a 33 percent obyvateºov sveta a majú
vy‰e 40 percentn˘ podiel na svetovej
priemyselnej v˘robe. Socialistické ‰tá-
ty majú k dispozícii obrovské hmotné
prostriedky, ktoré krotia imperialistic-
k˘ch agresorov. Svetová odborová
organizácia má vy‰e sto miliónov ãle-
nov, na celom svete pôsobí takmer
sto komunistick˘ch a robotníckych
strán s vy‰e 77 miliónmi ãlenov. Sve-
tová organizácia demokratickej
mládeÏe pôsobí vo vy‰e sto ‰tátoch
na celom svete.“  Takto a podobne
nielen u nás, ale na celom svete
ateisti nariaìujú, seba chvália,
druh˘ch oãierÀujú.

Zvieral nás strach zo zásahu ·tB.
Ale väã‰ia bola bolesÈ zo smutnej sku-
toãnosti, keì sme videli, ako ateisti
lÏami aj tlakom odvádzajú mládeÏ od
viery v Boha. Prof. Dr. Ing. Jaroslav
âelko, DrSc., pracovník Ústavu ve-
deckého ateizmu uverejnil v ãasopise
Ateizmus ã. 6/1984 ãlánok pod ná-
zvom Boj za revoluãné premeny
v âeskoslovensku. Svedomie nás nú-
tilo, aby sme sa ozvali. V záujme prav-
dy a spravodlivosti.  Prof. âelko Ïia-
dal: „Revoluãné robotnícke hnutie
musí neustále vyvíjaÈ úsilie na paraly-
zovanie, prípadne odstránenie ideo-
logického pôsobenia cirkvi. Cieºom
zápasu je dosiahnuÈ, aby si (obãania)
osvojili marxisticko-leninské uãenie
ako jedinú vedeckú ideológiu.“  V na-
‰om liste z februára 1985 sme
napísali: „Pán doktor, sme veriacimi
obãanmi ako väã‰ina obyvateºov
Slovenska. Tzv. vedeck˘ ateizmus
povaÏujeme za neobjektívne neve-
decké ilúzie. Pre svoje presvedãenie
o existencii Najvy‰‰ej duchovnej By-
tosti máme mnoho dôkazov. Uvádza-
me ich v nasledujúcich ‰estnástich
stranách ná‰ho listu. Ateizmus vo
svojich dôsledkoch podr˘va duchov-
nú a mravnú základÀu ºudstva. Zatei-
zovanie na‰ej spoloãnosti privedie ju
do bahna v‰eobecného úpadku.“    

Július Homola
(Pokraãovanie na budúce.)

V ZRKADLE ČASU / NA AKTUÁLNU TÉMU
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Náš zápas o kresťanské hodnoty (3)

Trenãiansky región mal silné zastúpenie na pietnom
akte v Bratislave. Foto Vlastimil Morávek

Vládu SR zastupoval minister obrany Martin Glváã
(prv˘ zºava). Foto Vlastimil Morávek
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Odsúdení na 5 až 10 rokov
Barteková Irma, narodená
23.1.1923, odsúdená 20.12.1950
na 8 rokov; Palárikovo
Batelka Oto, naroden˘
19.10.1920, odsúden˘ 21.12.1949
na 5 rokov; príprava úkladov, 
Bratislava
Benedikoviã Michal, naroden˘
31.5.1923, odsúden˘ 28.12.1957
na 5 rokov; vyzvedaãstvo, Bratislava
Bo‰‰anyi Vojtech, naroden˘
1.7.1914, odsúden˘ 20.12.1950
na 8 rokov; príprava úkladov, 
Bratislava
Duchaj Milan, naroden˘
9.9.1934, odsúden˘ 21.12.1954
na 5 rokov; zdruÏovanie proti 
republike, nedovolené 
ozbrojovanie, neoznámenie 
trestného ãinu, § 245, Karlová
Frická (Draganovská) Mária, 
narodená 1.11.1929, odsúdená
v decembri 1950 na 8 rokov; 
ohrozovanie záujmov republiky
v cudzine, Bardejov
Görfy Ladislav, naroden˘
1.4.1929, odsúden˘ 28.12.1949
na 7 rokov; velezrada, RuÏomberok
Hajdu Ladislav, naroden˘
26.10.1921, odsúden˘ 30.12.1949
na 6 rokov; RoÏÀava
Horo‰ková (Komlo‰iová) Anna,
narodená 18.4.1929, odsúdená
20.12.1950 na 8 rokov; 
vyzvedaãstvo, Pie‰Èany
Ho‰Èák Jozef, naroden˘
16.2.1931, odsúden˘ 10.12.1954
na 7 rokov; velezrada, 
Trenãianska Teplá-Dobrá
Ilavsk˘ Teofil, naroden˘
6.4.1911, odsúden˘ 2.12.1950 
na 8 rokov; príprava úkladov, 
Bratislava
Kamenick˘ Rudolf, naroden˘
24.11.1933, odsúden˘ 1.12.1953
na 6 rokov; velezrada, zdruÏovanie
proti ‰tátu, Bratislava
Kapi‰iak Viliam, naroden˘
13.1.1932, odsúden˘ 18.12.1974
na 5 rokov; nedovolené 
podnikanie, Bratislava
Karaman Juraj, naroden˘
29.7.1919, odsúden˘ 5.12.1949
na 7 rokov; § 1 a § 4 zák. 

ã. 15/47, Humenné
Kováãik Augustín, naroden˘
27.7.1923, odsúden˘ 1.12.1951
na 6 rokov; sabotáÏ, 
Veºké Chlievany
Krajãírová Paulína, narodená
21.7.1920, odsúdená 9.12.1952
na 5 rokov; Moravsk˘ Svät˘ Ján
Krausz Zoltán, naroden˘
23.5.1923, odsúden˘ 30.12.1949
na 6 rokov; RoÏÀava
KresÈanko Juraj, naroden˘
10.6.1922, odsúden˘ 19.12.1951
na 6 rokov; velezrada, Ko‰ice
Laba‰ka Alexander, naroden˘
12.4.1931, odsúden˘ 9.12.1950
na 6 rokov; Trenãín
Lampárt Bohuslav, naroden˘
27.10.1923, odsúden˘ 29.12.1952
na 5 rokov; vyzvedaãstvo, Ko‰ice
Lipcsey Július, naroden˘
27.10.1920, odsúden˘ 30.12.1949
na 5 rokov; príprava úkladov, 
Kutníky
Lukáã Jozef, naroden˘ 2.11.1924,
odsúden˘ 9.12.1948 na 7 rokov;
zdruÏovanie proti ‰tátu, Miku‰ovce
Maleãek Jaroslav, naroden˘

12.4.1930, odsúden˘ 19.12.1950
na 6,5 roka; velezrada, Trenãín
Mesáros Gyula, naroden˘
3.1.1918, odsúden˘ 31.12.1949
na 5 rokov; príprava úkladov 
a zrada ‰tátneho tajomstva, 
Horn˘ Bar
Nemãeková Anna, narodená
16.1.1925, odsúdená 20.12.1950
na 5 rokov; velezrada, Bratislava
Pa‰mík Pavel, naroden˘
20.12.1919, odsúden˘ 19.12.1949
na 8 rokov; velezrada, Ko‰ariská
Repka Adam, naroden˘ 9.6.1924,
odsúden˘ 10.12.1950 na 5 rokov;
velezrada, Bardejov
Sibal Vladimír, naroden˘
13.2.1928, odsúden˘ 9.12.1949
na 8 rokov; velezrada, Pre‰ov
Steiner Ladislav, naroden˘
25.9.1928, odsúden˘ 28.12.1957
na 5 rokov; vyzvedaãstvo, Bratislava
·andorfi Jozef, naroden˘
25.3.1917, odsúden˘ 8.12.1950
na 6 rokov; Púchov
·atka Jozef, naroden˘ 12.7.1925,
odsúden˘ 2.12.1949 na 5 rokov;
Krivoklát
·atura Ján, naroden˘ 2.11.1925,
odsúden˘ 8.12.1953 na 8 rokov;
velezrada, zbehnutie, Modra
·ilhav˘ Rudolf, naroden˘
12.8.1924, odsúden˘ 14.12.1950
na 7 rokov; velezrada, Bratislava
·korvaga Adam Ján, naroden˘
30.11.1927, odsúden˘ 27.12.1949
na 5,5 roka; zdruÏovanie proti 
‰tátu, Îilina
·korvaga Ladislav, naroden˘
10.11.1924, odsúden˘ 27.12.1949
na 5 rokov; zdruÏovanie proti ‰tátu,
Nanaimo
Tegelhoff Viktor, naroden˘
22.12.1918, odsúden˘ 28.12.1957
na 5 rokov; vyzvedaãstvo, Bratislava
Valá‰ek Branislav, naroden˘
3.3.1914, odsúden˘ 19.12.1949
na 8 rokov; vlastizrada, Myjava
Willweber Vladimír, naroden˘
18.6.1935, odsúden˘ 27.12.1961
na 5 rokov; zdruÏovanie proti ‰tátu,
Banská Bystrica
Záborsk˘ Ladislav, naroden˘
22.1.1921, odsúden˘ 30.12.1954
na 7 rokov; velezrada, Martin

KALENDÁR VÝROČÍ
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Moderátor ·tefan Buãko kaÏdoroã-
ne v˘znamne  prispieva k dôstoj-
nosti pietneho aktu na RuÏinov-
skom cintoríne v Bratislave.

Foto Vlastimil Morávek
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V parku na Námestí Majstra Pavla v Levoãi sa t˘ãi
socha ªudovíta ·túra. Pripomína protest bratislavsk˘ch
‰tudentov voãi rozpínavému maìarskému ‰ovinizmu
v 19. storoãí. Tohto roku, 23. októbra sa  uskutoãnil sied-
my roãník spomienkovej slávnosti DeÀ ªudovíta ·túra, na
ktorom sa úãastnili i ãlenovia miestnej poboãky PV ZPKO.

Podujatie zorganizovali matiãiari v spolupráci s me-
stom Levoãa. Od sochy ·túra sa úãastníci spomienkového
stretnutia odobrali na pamätné miesto stretávania sa ‰tú-
rovcov na Uhliskách, známych aj pod názvom Kohlwald. 

Mária Dvorãáková

O čase a ľudskom bytí
(Zamyslenie pre kaÏdého, aj pre 
„nesmrteºn˘ch“ hrabivcov dne‰nej doby... )

Súkolesie chronometra hodín starej mamy sa stereo-
typne  prihovára kaÏdému z nás, tik-tak, tik-tak. PoãuÈ
len zvuk ozuben˘ch koliesok, ktoré do seba zapadajú
s dokonalou presnosÈou. Neúnavne sa toãia po tej istej
osy. Stmieva sa a opäÈ sa brieÏdi s neomylnou pravidel-
nosÈou mlynského kola. 

Za sprievodu Ïiariv˘ch ohÀostrojov, ohlu‰ujúcich
v˘buchov zábavnej pyrotechniky, cvengotu krehk˘ch
pohárikov a ‰umu ‰ampanského pri novoroãnom prípit-
ku sa  väã‰ina z nás na chvíºu zastaví, stí‰i a ponorí do
hlb‰ieho zamyslenia, ãi modlitby. ëakujeme za ãas minu-
l˘ a prosíme o dobrú budúcnosÈ. Ve‰iame nov˘ kalendár
pod  hodiny, ktoré neustále  hudú  svoju monotónnu
melódiu tik-tak, tik-tak.... 

OpäÈ sa stmieva a opäÈ sa brieÏdi pri rovnomernom
zvuku hodín tik-tak, tik-tak, len kalendár pod nimi opäÈ
meníme za nov‰í. A moÏno sa zamyslíme a poloÏíme si

otázku. dokedy  e‰te? Azda si  zaãneme  uvedomovaÈ,
Ïe tie neúprosné hodiny s tempom tik-tak, tik-tak sú
akosi naviazané na tie na‰e,  v na‰ej hrudi. Na chvíºu sa
zastavíme a zaãneme si  uvedomovaÈ, Ïe príde  deÀ,
okamih,  kedy  tie na‰e uÏ nebudú vládaÈ biÈ. Zastavia sa,
hoci   tie nástenné po starej mame  budú  pokraãovaÈ vo
svojom, teraz uÏ sólovom rytme  tik-tak, tik-tak ... Vtedy
uÏ nebudeme potrebovaÈ  hodiny, ani kalendáre.  V ru-
tinnej ‰tafete uÏ budú pokraãovaÈ iní  a namiesto nás
budú poãúvaÈ ten dobre známy zvuk hodín a vymieÀaÈ
pod nimi star˘ kalendár za nov˘ a nov˘...tieÏ len doãas-
ne. Nám uÏ ostane „len“  bilancovaÈ a skladaÈ úãty pred
Alfou a Omegou v‰etkého bytia.  Za to, ão sme za ãas
preÏit˘ na tejto zemi vykonali... Lebo  budeme tam, kde
nepoãuÈ  tik-tak, tik-tak a nie je potrebné obmieÀaÈ
Ïiadne kalendáre. Vo veãnosti.  Kde niã z toho ão sme
poãas Ïivota nahonobili nebudeme potrebovaÈ. Neho-
voriac o veciach, ktoré sme vedome napáchali, namiesto
toho, aby sme konali dobro. Lebo to je  hlavn˘m
poslaním, Ïivotnou misiou kaÏdého z nás...

Rastislav Kalafut

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Po stopách štúrovcov

âlenovia regionálnej poboãky PV ZPKO v Levoãi pri
soche ·túra. Foto Mária Dvorãáková

K slávnostnej atmosfére prispeli mladí levoãskí
speváci. Foto Mária Dvorãáková

Podpredsedníãka PV ZPKO Anna Fodorová  si v Ru-
Ïomberku  uctila pamiatku Andreja Hlinku poloÏením
kytice pri jeho pamätníku.
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V novembrovom ãísle sme
neuverejnili  jubilantky, ktoré sa doÏili
v˘znamného veku. Mária Homolová
z Topoºãianok 22.11.2012 oslávila  87
rokov a Veronika Mesáro‰ová z Trna-
vej Hory sa 25.11.2012 doÏila taktieÏ
87 rokov. Jubilantkám  prajeme veºa
zdravia do ìal‰ích rokov.

V decembri si pripomíname
v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto
na‰ich ãlenov a priaznivcov. Spomí-
name aj t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti
nedoÏili.

50 rokov
PhDr. Pribi‰ová Anna, 
Borsk˘ Sv. Mikulá‰ 10.12.1962
Hluchová Eva, Pie‰Èany 6.12.1962
Straková ªudmila, Trenãín

8.12.1962
55 rokov

KatriÀák Pavol, Bugºovce 6.12.1957
75 rokov

Ing.Belko Pavol, Banská Bystrica
13.12.1937

Mgr.R˘dza Eva, Prievidza
23.12.1937

80 rokov
Benãík Matej, Komárno 16.12.1932
Tomãová Rozália, Kºokoãov

22.12.1932

81 rokov
Hrabovec Gustáv, Doln˘ Kubín

24.12.1931
Kuºa Pavol, Levoãa 18.12.1931
Hampelová Zuzana, Banská Bystrica

6.12.1931
82 rokov

Gaál Ján, Bratislava 1.12.1930   
Volansk˘ Ján, Kote‰ová 25.12.1930

83 rokov
Îatko Ján, Bratislava 16.12.1929
Slimáková Eva, Limbach 22.12.1929

84 rokov
Nováková Mária, Bratislava

10.12.1928
Maté Július, Luãenec 17.12.1928

85 rokov
Ing.Paldauf Alojz, Zvolen

28.12.1927
TuroÀ Franti‰ek, Raková 2.12.1927

86 rokov
Mito‰inková Valéria, Bratislava

16.12.1926
Mazáková Anna, Púchov 17.12.1926

87 rokov
Pavúk Ladislav, Zvolen 12.12.1925
Petro Ján, Humenné 18.12.1925

92 rokov
Vinclav Ján, Banská Bystrica

20.12.1920

Ústredie a redakcia 
jubilantom srdeãne blahoÏelajú.

Chorvátová Mária, Vladina-Tvrdo‰ín
3 EUR

Moncmann Michal, Bratislava
10 EUR

Turan Adalbert, RuÏomberok 13 EUR
Vrábel Juraj, Sabinov 2 EUR
RNDr.Kollár Jozef, ·aºa 50 EUR
Hermann Jozef, Svät˘ Jur 20 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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PRIPOMÍNAME SI

PRISPELI NA ČINNOSŤ

✞ Vo veku  82 rokov, 12.11.2012
zomrel  dlhoroãn˘ ãlen a b˘val˘ pred-
seda kontrolnej komisie Regionálnej
poboãky PV ZPKO Bratislava-okolie
Imrich SLÁDKOVIâ. Posledná
rozlúãka sa konala 16.11.2012 zá-
du‰nou svätou om‰ou na cintoríne
v Limbachu. Rozlúãky s poloÏením
venca sa zúãastnili predseda regionál-
nej poboãky A. Malack˘ a ãlenovia
v˘boru I. Nayová a M. âech.

✞ Vo veku 83 rokov, 24.11.2012
zomrel Viliam KASPERKEVIâ zo Sta-
rej ªubovne. Posledná rozlúãka sa ko-
nala 27.11.2012 na starom cintoríne.

Ústredie a redakcia vyslovujú 
pozostal˘m úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SA

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: predse-
da 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˘ komu-
nistick˘m reÏimom, Mons. Viktor
Trstensk˘

6. decembra 2006 zomrel dlho-
roãn˘ ãlen a funkcionár krajskej poboã-
ky v Îiline Emil Rafaj.

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 väzenia. Zomrel vo väznici
v Leopoldove v roku 1957.

10. decembra 1989 odstúpila
posledná komunistická vláda âSSR,
ktorej predsedal Ladislav Adamec.

14. decembra 1948 vláda roz-
hodla presunúÈ 65 000 verejn˘ch za-
mestnancov „do v˘roby“. I‰lo o prvú
masovú diskrimináciu politicky „nespo-
ºahliv˘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.
22. decembra 1949 schválilo Pred-

sedníctvo ÚV KSâ  návrh na mocensk˘
zákrok proti klá‰torom.

31. decembra 1992 formálne
zanikol ‰tátny útvar âeská a Slovenská
federatívna republika.

December 1955 - Podºa odhadu
nemeckého historika J. G. Hoenscha
bolo v âeskoslovensku 230 „náprav-
n˘ch zariadení“ (väzníc, pracovn˘ch tá-
borov, uránov˘ch baní a pod.) a v nich
240 000 uväznen˘ch obãanov, z kto-
r˘ch asi 80 % za politické „zloãiny“.

December 1987 - Vy‰e 500 000
ºudí podpísalo petíciu katolíkov za
náboÏenskú slobodu. Iniciatíva vy‰la
z Moravy, ale najväã‰iu odozvu vyvolala
na Slovensku (vy‰e 300 000 podpisov).

STALO SA
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